
افغانستان«خدمات علماء و اندیشمندان      راستاى»سادات بسط و نشر معـارف دینـى و تثبیـت عقایـد         در

درسرزمین پوشیده نیست، هر یک از شخصیتاسالمى بر احدى از مردم آن  سادات هرشـرایط و  هاى

.انددوران مصدر خدمات ارزشمندى در جامعه گردیده

خـدماتىدر این قسمت بـه گوشـه       ازودیانـت پرداختـه وعـده   ایـن سـنگرداران علـم و معرفـت       از ى
افغانستان«هاى علمى، سیاسى و ملّىشخصیت مى»سادات معرفى فشرده طور به :کنمرا

بیدار گر مشرق زمین

)عالّمه سید جمال الدین حسینى افغانى(

کُنر«از مشهور پسید جمال الدین حسینى افغانى است     »سادات رچم داربیدارى واتحاد جهان اسالم     که

جبهه رهبر آزادىو بهبخش شرق اسالمى ازقید   ى داخلى واستبداد خارجى مـىاستعمار .آیـد حساب

سال»حسینى«سید جمال الدین     در ق(1254افغانى شهراسدآباد).ه به دنیـا آمـد   )مرکزوالیت کُنر(در

محدثصفدر والى ننگرهار بود ونسبش به سید،پدرش سید ترمذى مىعلى .رسدمشهور

فقه، اصول و کالم و علـوم عقلـى، شـامل            سالگى ادبیات عرب، تاریخ، تفسیر، حدیث،      18سید تا سن    

را حکمت و کردمنطق مسافرت هند به بعدا هند.فراگرفت، در اقامت ماه چند از اتمـامبعد منظـور به

حجى تحصیالت خویش و اداى فریضه     دوره کرد، قریب به یک سال در آن جا ماند        آهنگحجازى

به رانـىکابل بازگشت، درآن زمان محمـداعظم خـان بـه حیـث صـدراعظم             ،سپس حکـم افغانـستان

ازسمت صدارت عظمى برداشته وسید را به جاى او منصوب         راامیرعلى شیر محمد اعظم خان    .داشت

پنجمفصل

مشاهیر و نخبگان 

افغانستان سادات
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داشتهکرد سیدبه مدت چند سال اداره عهده به را افغانى دولت هاطلبى انگلیسىمداخالت وزیادهوباى

کرد نرم وپنجه به.دست هند، ایران، مصرو ترکیـه مـسافرت کـرده وجهـت بیـدارى امـت اسـالم               بعدا

.کرد، بعدا به لندن و پـاریس رفـت        او شاگردان وهوادارانى چون شیخ محمد عبده تربیت       .تالش کرد 

نـامآمده و به سید پیوست، آن     خوددرسوریه به پاریس    شیخ محمد عبده نیزاز تبعیدگاه     بـه انجمنـى ها

الوثقى« مجله»عروة ى سید جمال الدین و نویسنده،مجلهمدیر.اى به همان نام در پاریس بنیاد نهادند و
.گردیدمىتنظیم مطالب از طرف سید آن شیخ محمد عبده بود تمام

شماره که آنچنان از صفحاتى و نشانها و موجوداست ىکه درقسمت باالى صـفحه دهدمىروزنامه
عنوانعکسى ازسیدجمال همراه با امضاىاول تحت است»االفغانىالدینجمال«خودش شده .چاپ

؟:ازسید جمال الدین سئوال شد« دارى مذهبى چه

داد شدمسلمانم:پاسخ سئوال از کدام طریقت ؟:مجددا

نمى:سید فرمود خود از تر بزرگ را ککسى ».کنمه طریقت او را قبولدانم
1

جمـعاندیشه«:گفتمىسید یکسره در فکر احیاء فرهنگ و تمدن شرق بود او خود      را ام پراکنده هاى

گوناگون تصورات مـشغولگرد آوردم و به شرق و مردم آن نگریستم، کشور افغان مرا بخـود             نمودم

بـاز بـه هنـد کـه در آن عقلیـت مـن       ونخستین سرزمینى است که بدن من آن را لمس کـرد  کرد، زیرا 

»...همسایگى و عالیق دینى و جزیرة العرب  که فرودگاه وحى استبرومند گشته و ایران که بحکم

هندوسـتان.سید همیشه ملبس به لباس فـاخر بـود         افغانـستان، افغـانىدر لبـاس جـا همـه و اروپـا مـصر

درسـت ماننـد سـاکنین والیـات       (بـستخیلى چفت وجمع وجورمى   ى سیاه خودرا  عمامهوپوشیدمى

کشور عالمـت شـیخى بـود بـر کـاله          ى سـفیدى کـه    ارچـهى سیاه،   سیدگاهى به جاى عمامه   »مشرقى

.نوشیدپیچید ،اوچاى زیاد مىمى

اردو،سید زبان  ترکى، حجازى، عربى، پشتو، فارسى، بطورآلمانى، فرانسوى، انگلیسىهاى را روسى و

مى شعرکامل و شعراواین هم یک بیت از نمونه.سرودیز مىندانست :ى
خودمطرب بیاو لحن نو ساز کن کنداستان آغاز زسر

آزادهاقبال الهورى که برهر    مملکت سنگ عشقپاره افغانستان مى ورزید و بنام هر شـهر افغانـستان   ى

اشـعارشتاریخى ما را اعم از سیاسى و مـذهبى و علمـى و عرفـ              هاىشعرى سروده و شخصیت    در انى

ستوده معرفـىرهنما، پیرو مرشد در اشعار خود     سید جمال الدین افغانى را به عنوان یک       .استعاشقانه

دهممجله.1 سال ششم و پنجم شماره حوزه، باره1372ى در مدارك و اسناد از نقل ین اسد آبادى، سید جمال الدىبه

آبادى113ـ112صص اسد جمال اللّه .صفات
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سفر.کندمى در الـدین بلخـى   روحانى خویش به زیارت سید جمال الدین افغـان و موالنـا جـالل   اقبال

با)ترك(وسعید حلیم پادشاه خودرا معنوى وشهود :کندخاص خود چنین تمثیل مىزیبایى وهنررفته
امامرفتم ودیدم دو مرد اندر قیام افغانى و تار تا مقتدى

حضورپیر رومى هر زمان اندر حضور ذوق از تافت بر طلعتش
عقدهگفت مشرق زین دو کس بهتر نزاد شان گشادناخن ما هاى

سفالسید السادات موالنا جمال سنگو او گفتار از زنده

نماز از بعد برخواستم جا ز  دست او بوسیدم از راه نیازمن
1

عده که است تعجب بسى دارندجاى سعى معرفـى نماینـد، غافـل از   راغیر افغـان »سیدجمال الدین«اى

لبـاسشامل اصالح سرو صورت، طرزعمامـه پیچیـدن، نحـوه   اینکه وضع ظاهرى سیدجمال،   وتمـامى

بزرگوارمشخصات او اصالً   باعلماى عصرساکنمشابهتى نـدارددرحوزات علمیـه  هم قـم و نجـف .ى

آنعکس غالب واقعى قـرنهاى علمـاى تمام اگرعکس است، موجود اکنون هم وایـل  وا19بزرگان

یـدن  آنان قـراردهیم، طـرز عمامـه پیچ        را کنارهم چیده و عکس سیدجمال الدین رانیز درکنار         20قرن

آنونحوه تمام ظواهر و لباس مىى باهم ابزرگان اّ سید جمال که قیافه وسیماى کامالً افغـانى        مخواند،

قـم،اکنون درخیابـان  دارد، چنان که اگرهمان سیدجمال باهمان وضع و سیماى خود هم           تهـران، هـاى

اوراپاریس و هرجاى دیگر قدم زند، دراولی      نجف، مکه، مدینه، استانبول، قاهره،     همه نگاه، عنوانن به
شناختیک خواهند مخـصوص سـاکنین نـواحى مـشرقى        زیرا یک چنا ن طرز قیافه و آرایش،       .افغان

است هم.افغانستان اگر که ى خـود درمیـان آن  اکنون سید جمال با همان سیما و لبـاس و عمامـه  چنان

.نیستىمردم قدم زند، هیچ کس به او نخواهند گفت که تو اهل این منطقه

مگـرکـشورسیدجمال الدین براى مدت قابل توجه، صدراعظم      :ازاین گذشته  اسـت، بـوده افغانـستان

افغانستانمى وقت پادشاه که بدون آشنایى قبلى با سید و بدون شناخت ازاصـل و نـسبش او رابـه               شود

!سمت مهم صدارت عظمى برگزیند؟

بـهمالچطوراست که براى تعیین یک چاى دارباشى ده ها         مـىحظـه داده مهـمخـرج مقـام امـا شـود،

ازىصدارت عظمى را به یک غریبه      چگونه!!بخشندراه رسیده مى  تازه تعجب بسى یـک اینکـه  جاى

!چنین فاکتورهاى روشن ازچشم یک شخص مدعى تحقیق مى افتد؟

ارضمسجسمىوهى«تر از همه اعترافات سید به این نکته است که افغانستان            مهم ایـن  »ترابهـااول

مىکشور اولین سرزمینى است که بدنم الراسم مسقط و است لمسکرده را .باشدآن
2

.303الهورى، ص دیوان عالمه اقبال.1

.13جمال الدین افغانى، الشیخ محمدعبده، العروة الوثقى، ص .2
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للمسائل«از جمله عباراتى که در صفحه اول کتاب   درآمده است، هیچ نقطه»النفائسالحاوى ابهـام ى

مـنمـن سـکنۀ     «:الدین افغانى نگذاشته است از جمله این نکته که        باره ملیت سید جمال    اهـالىکابـل

»االفغان ـ السید جمال الدین من سادات کنر 
حـوزهشماره  همچین در یکى از1 مجله بـه(هاى بـسته وا

کتاب)ى علمیه قم  ر تبلیغات حوزه  دفت از نقل نشده«به مداركچاپ و )سید(او«:نویسد کهمى»اسناد

سـید علـى ترمـذى معرفـى       بـهگفت اجداد من قاضى و از بزرگان بودنـد، وى خـویش را منتـسب              مى

».نمودمى
2

رمـضان/1883 ژوئیـه    6چنان که در گزارشى کـه در تـاریخ            م، پلـیس فرانـسه، بـه وسـیله          1300اول

امور وزارت به کشور، چنـین  هاى سید جمـال، فرسـتاده     خارجه انگلستان، در ارتباط با فعالیت     وزارت

است :آمده

افغانى،آقاى جمال الدین، نویسنده وادیب، اص     « ازساله،45لش ف17مجـرد، دربـرمـاه گذشـته، وري

ماه، در و اقامت سز ».پردازدفرانک کرایه مى50کوچه

اسـتثبت»الدینجمال«راموقع ورود به این منزل، در دفتر نام خود         وارد.نموده کلکتـه از بـا.او او،

وا«تشریک مساعى یک آقایى به نام      سانو عربى»جمس زبان معلم  و مدیر یک روزنامه کـه بـه زبـان          ،

شماره در زیادى علیه انگلـستان انتـشار داده       یابد، مقاالت  خیابان کلیشى پاریس انتشار مى     48ىعربى،

عـادى.بـا اشـخاص دارد و وضـعیت مـالى او خـوب اسـت              هاى زیادى مشارالیه، مالقات .است رفتـار
فا.باشداو به هیچ وجه نا پسند نمىواخالق احترام .»امضاء.ئقهبا

3

ق(1288سید در سال    :خالصه اینکه  خـاك)ه بـه قـدم که مـصر گذاشـت در جریـده مـصر         هنگامى

داد»واالفغانالبیان فى االنگیز  «مقاالتى تحت عنوان     :پس از ستایش ملـت افغـان چنـین نوشـت     .انتشار

پرخـورىىعزت نفس و شدت یأس این ملت همین بس که نخواست به زیرحمایت شکم گنـده            در«

او را بلعیـدن دو صـد ملیـون نفـوس و آشـامیدن      ءمبـتال اسـت و  برود که به جوع بقر و بیمارى استسقا     

آبنیـز بخـورد   ى دنیـا را   گنگ و تایمز سیر نکرده، بلکه دهن گشوده که بقیه         هاىآب هـاى نیـل و   و

».جیحون را بچشد

ش،مجله.1 حوزه، دهم59ـ60ى سال ص1373، از119، نقل به باره:؛ در نشده چاپ مدارك و اسناد دى سیمجموعه

تهران،19جمال الدین، مشهور به افغانى؛ جمع آورى و تدوین اصغر مهدوى و ایرج افشار، ص  دانشگاه .1342چاپ

.پشین .2

شمجله.3 حوزه، ص59ـ60ى از208، نقل به ص»هاى اسالمىنهضتسید جمال الدین حسینى پایه گذارى«:، به107، ،

از ص24،سال83مجله خواندنیها، ش «نقل ،19.
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ز«:و نیز روزى به شیخ عبدالرشید تتارى اظهار داشت         توودفرزند، که تزارىباشد دولت به مرده نماز

در که باشد زود و بخوانى دو»امپراطورى انگلیس در هند حاضر شـوى ىتشییع جنازهروسى هـر کـه

ش(1313سید در پنجم ماه شوال سال     .حقیقت پیوست به عمال عثمانى به شـهادت رسـید و   توسط)ه

سال دلو دهم چون(سمىرانتقال داده شد و پس ازانجام  تشریفات سید به افغانستان ىجنازه1323در

کشور سابق شاهان-بودصدراعظم ى همه براى که مـىؤورچنان عمل دولتى حـضور)شـودساى بـا
.کشورهاى اسالمى در پوهنتون کابل بخاك سپرده شدمردم کابل، علماء و سفراى

:آثار سیدجمال عبارت است از

روزنامه1 عروـ مىالوثقىةهاى انتشار فرانسه در یافتکه

یافت ـ ضیا ءالخافقین که در انگلیس انتشار مى2

کتاب3 هند»الرّد على الدهرین «ـ در شدکه نگاشته

 ـ نیجریه یا علل مادى گرى 4

 ـ تتمۀ البیان فى تاریخ االفغان5

 ـ روح البیان فى االنجلیز واالفغان 6

دل روشن عارف

)لىسیدمجتبى الفت کاب(

شـاعراناو.از عالمان روشن بین وازعارفان اهل دل بود    »الفت« قـرنۀنامـدارى بودکـه در نیمـ   از اول

تحصیالتش را در آن شهر آغاز کرد و پس از فراگیرى سواد اولیه،     .سیزدهم در شهر کابل به دنیا آمد      

.نمودسالیان طوالنى از محضر عالمان مشهور زادگاهش کسب علم و کمال

نوادهمرحوم از اوخود»میر واعظ کابلى  «هاىالفت که .مشاهیر علماى تشیع در افغانستان بـود      ازاست

بود که سـمت اسـتادى فرزنـدش را نیـز بـه            نیزاز علما وفرهنگیان کشور   )میر مرتضى کابلى  (پدرالفت

داشت دانشمندة بدین سان الفت دریک خانوادوعهده و .پرورش یافتفرهنگى

شاعرا از ن خوب اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم است، اشعار فراوانی از وي بـه صـورت              او

به جامانده، او در یک جا غزل غالم محمد طرزي را تـضمین کـرده               ...غزل، مثنوي، رباعی، مخمس و    

که نازك خیالی ها و باریک نگري موالنا عبدالقادر بیدل را تداعی می کند به عنـوان نمونـه مخمـس                     

: می آوریمزیر را

بال وفتنه و آشوب دهر چشم سیاهتتو شاه مسند حسنی و ناز و غمزه نگاهت...

نگاهت انتظار در جانا شده اشکخون به دیده هر مژه ام شاخ گل گرفته به راهتز

آ برون دست به گل ناز از هم تو گل زباغ
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ادب عمر نسبتا طوالنى خود را در راه نشر فرهنگالفت کابلی ه(1297واخالق صرف کرد، در سال ،

هـاىحـوزهعالیات به عراق مسافرت کرد، ولى ظاهرا موفق بـه تحـصیل در            به قصد زیارت عتبات   )ق
وداع76پــس از ایــن ســفرزیارتى، بعمــر .علمیــه آن کــشور نــشد را فــانى دار کابــل شــهر در ســالگى

اند1300 و برخی در سنۀ 1298بعضی وفات او را در سال (گفت .)نوشته
1

فقیه و عارف وارسته

)او جى شاه محمد حسین سیدحضرت آیت اهللا العظمی (

 شاه محمـد حـسین    سیدحضرت آیت اهللا العظمی حاج    
)ره(

آقـاي بـه رااوجـى معـروف او علمـاء کـه

صرمجتهد مسلم می دانستند وداراي حوزه فعال و مهم درس و مورد اعتماد و وثوق مردم و علماي معا      

یکـی  .و همزمان خود درداخل وخارج افغانستان بوده، مردم از اوکرامـات عدیـده اي نقـل مـی کننـد                   

اوجىازعلما که هنوز هم درقید حیات است می گفت من عالمی ومرجعی تاهنوز به ابهت حاج آقاي                  

حفل هیچگـاه بـه   ندیده ام، همو و دیگران نقل می کنند که حاج آقارا  با سر برهنه ندیده اند و او در م         

تاریخ تولد ایشان متاسفانه دقیق معلوم نسیت، اما سال وفاتش درسنگ نبشته اي             .چیزي تکیه نمی کرد   

است موجود مزارش روي بر قمري1363که است) هجري شمسی 1323برابر(هجري زمان.ذکرشده

اسـت کـه مـدتی    و مکان تحصیل شان هم متاسفانه براي ما دقیـق معلـوم نیـست ولـی قـدر مـسلم ایـن                

درنجف اشرف و زمانی هـم درمـشهد مقـدس مـشرف بـوده انـد و اکثرعلمـاي کـه بعـد از ایـشان در                          

حضرت آیـت اهللا  .افغانستان مصدر خدمات واقع شده اند بی واسطه یا با واسطه شاگرد ایشان می باشد     

)ره(احسانی فرزند ارشد مرحوم آیت اهللا العظمی رئیس یکاولنگی        
ابـوي:تند بمناسبتی برایم گف    مرحـوم

)ره(حضرت آیت اهللا العظمی رئیس    (
ام اوجىمی فرمود که  من خدمت آقاي   ) کرده شـیوه اي  .تلمذ

ایشان این بوده که براي تبلیغ و تدریس جاهاي متعددي را برمی گزید ه اسـت،  مـثال زمـانی کیلگـان                     

خالـداریکاولنگ را وگاهی بهسود را،  دربهسود هم گاهی اوجی، سرخ آباد، ش    کوته در...هرك، و
مردم این مناطق همه از زهد، تقوا و علم و عمل ایشان .هرکدام از  این محل مسجد و باغچه اي ساخته

آقاي اوجی دوتا  از فرزندان خـود را بنـام   .می گویند و اورا بی تردید صاحب کرامات عدیده میدانند      

بهسوديپدرآیت اهللا سید محمد ظاهرمحق    (هاي سید سکندرشاه     پدرعالمـه شـهید    (و میرسید علـی     )ق

درسن جوانی و همزمان از دست می دهد، میرسید علی درکیلگان یکاولنگ به             )سید عبدالحمید ناصر  

جوار رحمت الهی می پیوندد که مزارش امروز زیارتگاه خاص وعام و مـورد احتـرام و تکـریم مـردم                     

در.است سکندرشاه  او جـى گوید و در هردو مورد که حـاج آقـاي   به دعوت الهی لبیک می  اوجىو

ص3دایرة المعارف آریانا، ج .1 ،589.
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می خواست به عیادت برود در مسیرراه کلمه استرجاع را  بر زبان جاري نمـوده و از رحلـت فرزنـدش          

بـود اوجـى  و در مورد سید سکندرشاه کـسی کـه از         .دوستان را باخبرمی سازد    رفتـه آقـا حـاج دنبـال

کندرشاه آقا سخت مریض است مـرا  دنبـال شـما    خودش نقل می کرد که به ایشان عرض کردم که س          

اند  شدند و درمنطقه اي بین هـشت درخـت و           اوجىاو با تعدادي ازطالب و دوستانش راهی        .فرستاده

سرخ آباد در حالیکه روي زمین کم کمک برف هم گرفته بود روي سـنگی نشـستند، پـس ازدقـایقی                   

د رشاه برحمت خدا رفت فعال کار ازکار گذشته مـن           باصداي بلند فرمودند اناهللا واناالیه راجعون، سکن      

این درحالی است که مردم مـی گفتنـد ماحـاج    .  شمابروید،  و ازهمان جابرگشتند    اوجىبعدا  می آیم     

.عین همین مطلب رادرباره فوت میرسید علی نیز نقل می کنند.آقا را درتشییع جنازه دیدیم

 که اگربخواهیم به همه بپردازیم خود کتـابی جداگانـه مـی          درباره ایشان مطالبی زیادي نقل شده است      

ایشان مورد اعتماد و وثوق و وکیل مرجع تقلید وقـت یعنـی حـضرت آیـت اهللا العظمـی سـید                 .خواهد

)ره(ابوالحسن اصفهانی 
 بود ه در نامه اي که حضرت آیت اهللا العظمی اصفهانی       

)ره(
اسـتعفانامه جـواب به

و چیزي دیگـري کـه از   .ام، اعتماد و وثوق را بخوبی می توان دریافت      اي ایشان نوشته است اوج احتر     

این نامه استنباط می شود این بوده که حاج آقا می خواسته وجوهات شرعیه مومنین افغانـستان درخـود     

افغانستان به مصرف برسد وازجانبی وجوهات مومنین افغانـستان درحفـظ و دوام حـوزه علمیـه نجـف                   

استاشرف نیز نقش مهم داش .ته

 درحالیکه یکی ازپسرانش درقید حیات بود ه وصیت می کند که کتابهـاي مـن دوقـسمت        اوجىآقاي

شود نصف آن به شاه عبدالحمید ونصف آن به محمد ظاهرجان داده شود درحالیکه این هـردو نواسـه        

 جامعه مـی  اي ایشان هنوز درسن نوجوانی بوده اند و درنهایت هردوي ایشان از علما وخدمت گذاران          

می گویند حـاج    .شوند، این قضیه رانیز مردم از ویژگیهاي ایشان و نوعی کرامت به حساب می آورند              

آقاي اوجی بعد ازخود براي اداره حوزه و خدمت به مردم روي شخصیت سید محمـد بـاقرخیلی امیـد     

اوجـى یت سادات  وار بود، اما خواست خداوند این بود که  اوقبل ازحاجی آقا بدرود حیات بگوید وب               

.را عزادار بسازد، بامرگ اومی گویند شوك عجیبی برحاج آقاوارد شد

درسال که آقا حاج هجري قمري اتفاق افتاد نه تنها بیت سـادات اوجـی راتکـان داد کـه                1363رحلت

براي همه اي مردم ضایعه اي جبران ناپذیربود، زن  و مرد درسو گ این سید بزرگوار و خدمت گذار                    

می ریختند، حال که رحلت جانکاه اورا نا باورانه پذیرفته بودند، درسدد برآمدند تـا پیکرحـاج         اشک

آقارا درمیان خود داشته باشند، مردم کجاب می خواستند حاج آقا درآستانه دفن شـود وعـده اي مـی                    

در شود اوجىگفتند اف و نواحی حاج آقاکه درسرخ آباد از دنیارفته بود،  مردم سرخ آباد و اطر.دفن

براي تشییع  وتدفین و بخاك سپاري پیکرحاج آقا آماده می شدند که هزاران نفر از مردم کجاب براي 

انتقال جنازه اي حاج آقا به اوجی یا به آستانه درهشت درخت تجمع کرده بودند، مردم سرخ آباد می                   
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جـا از دنیارفـت و مـانمی    گفتند خواست خدا این بوده که حاج آقا بـراي مـا مزارگـردد لهـذا در ایـن             

گذاریم که پیکرحاج آقا جاي دیگرمنتقل شود، مردم کجاب می گفتنـد حـاج آقـا از اوجـی کجـاب                  

است و ما اورا درکنار اجدادش درآستانه یادر اوجی مـی بـریم خالصـه نزدیـک بـوده کـه بـین مـردم          

شوددرگیري ایجاد شود باالخره به این فیصله می رسند که حاج آقادرسرخ آباد به          پس.خاكسپرده

ازرحلت حاج آقا سرپرستی امورطالب وحوزه درسی ایشان و اداره امور مردم به عهده حاج سـرورآقا       

که پسر برادر ایشان بود می افتد وهمزمان حاج شاه عبدالعظیم آقا معروف به حـاجی آقـاي کـالن کـه      

وده و درجامعه ازنام و نشانی      پسرعموي حاج آقا یعنی پسرمرحوم سید محسن ابن سید اسداهللا مرحوم ب           

.برخور دار ویار و همکار نواسه اي کاکایش حاج سید محمد سرور بود

دراین آوان شخصیت هاي دیگري مثل آیـت اهللا حـاج سـید محمـد اکبرشـاه محـسنی، سـید شهنـشاه                       

آیـت اهللا سـید     :، عالمه شهید سید عبدالحمیدناصر، و شخصیت هـاي جـوان ترماننـد            )محدث(سجادي

ظاهرمحقق، حجج اسالم سید میرحسین فصیحی، سیدمحمد جعفرعـالم، سـید محمـد صـمیمی،        محمد

اوجىو.درکسوت مقدس روحانیت مشغول خدمت به جامعه ومردم هستند   ...سیدمحمد امین فاضل و   

رابه یک پایگاه مطمئن فرهنگی، دینی وحوزوي معرفی کردند و از بهترین و بنام ترین اساتید حوزوي     

تدر یس همانند آیت اهللا شیخ عزیزاهللا غزنوي، شـیخ محمـد بـاقر راقـل حـاجی آخنـد ترکـستانی             براي

.معروف به حاجی آخند پدر دار دعوت می نمودند

 اوجی بهار و زمستان میزبان صدها نفرطالب علم بود ه و به عنوان یک مرکزمهم دینی ومذهبی درمیان 

اي علمیه بنام مدرسـه اي علمیـه مهدویـه توسـط             شمسی مدرسه    1347درسال.شیعیان جا بازکرده بود   

حضرت آیت اهللا سید محمـد ظـاهرمحقق وهمکـاري سـایرعلماي اوجـی رسـما تاسـیس گردیـد کـه                      

، حـاج آقـاي محـسنی، حـاج آقـاي محقـق             )محـدث(حضرات آقایان حاج آقاي کالن،آقاي سجادي     

 مسلمان تحویل دادند کـه      وحاج آقاي عالم سالها تدریس نمودند وشاگردان زیادي به جامعه متدین و           

کـه1357هرکدام ازشاگردان شان دیـروز وامـروز ازعلمـاي بنـام وخدمتگـذاربوده وهـستند و تاسـال           

مزدوران بیگانه روي کارآمدند ووضعیت سیاسی، مذهبی واجتماعی افغانستان را بهم زدند، اوجـی بـه                

.عنوان یک مرکزعلمی وفرهنگی فعال بود

االنه درخدمت جامعه ومردم بودند، عالمه شـهید عالمـه سـید عبدالحمیـد            درکابل نیز سادات اوجی فع    

ناصر وحجت االسالم والمسلمین فصیحی که تقریبا به صورت مستمردرکابل بودند، درکارته سـخی و       
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قلعه شهادة حوزه درسی فعال داشته اند و زمستان ها آیت اهللا محقق نیز درکابل حوزه درسـی دایرمـی                    

طا ها ده که .لب علم ازمحضرایشان بهره می بردندنمودند
1

مجتهد دور اندیش

)بحرالعلومسید نادر حضرت آیت اللّه (

)ره(حضرت آیت اللّه سید نادر واعظى بحرالعلوم      
خطیبى چیره دست، نویـسنده ومـدرس       ، فقیهى آگاه،  

ستودنىتىاودر مبارزه با منکرات وانجام اصالحات اجتماعى شجاع    .بودزبر دست وادیبى باریک بین    

خویش گـشته و بـه دسـت فرزنـدان منکرشـهید      ودرك قوى داشت، سرانجام قربانى اهداف اصالحى    

بحرالعلومآیت اللّه .شد
)ره(

 فرزند سـید براتعلـى واعـظ       
)ره(

سـال حـدود روسـتاى)هـش(1316در در

کـرددوران طفولیت  را درهمـان  .آمدبغاوى در نزدیکى سرپل از توابع بلخ باستان به دنیا          سـپرى .جـا

به مهاجرت از تحصیالت ابتدایى را نـزد پـدرش فراگرفـت، ادبیـات        )مرکزبلخ(شهر مزار شریف    پس

را در نزدیکى مـزار    »چهارمحله«ىمدرسهنزد یکى از علماى اهل سنّت آموخت، پس ازآن  به          عرب

بهـرهترکـستانىسال از محضر اساتیدى چون آیت اللّه شیخ سلطان محمد           شریف رفته  وبه مدت پنج     

سال.برد در ش(1337سپس ادامه)ه سـطوحى  علمیـه نجـف شـده و        حـوزهى تحصیل رهسپار  براى
.آن مرکز علوم اسالمى استفاده کردعالى را از محضر اساتید مشهور

2

علمیه نجف را به قصد زادگـاهش تـرك       ىبحرالعلوم پس از آشنایى با اصول استنباط واجتهاد، حوزه        

در و ش(1354سالگفته پدرشادر حسینیهوشهر مزار شریف سکنى گزیددر)ه که )سـیدبرات (ى

ىزمینى را براى تأسـیس مدرسـه      سپس در بیرون شهر،   «.بانى آن بود پایگاه علمى وتبلیغى برقرار کرد       

وعلمیه خرید وبا همیارى مردم آن را       انـدازساخت   ظرفیـت آن طلبـه پذیرفتـه  ومـشغول تربیـت       ةبـه

».دریس شدوت
3

ىهـا، باعالقـه   وحـشت کمونیـست   آیت اللّه بحرالعلوم در نخستین محـرم پـس از برقـرارى حکومـت             

کردى شهر مزار شریف سخنرانى مىهفت حسینیهفراوان وانرژى زاید الوصف در 
4

 شاید دریافتـه بـود  

است اندك فرصت نقـشهگفتنىوکه از مـردم وآگـاهى فراوان در!.دشـمنان بـس نـاچیز   هـاىها وى

1
این زندگی نامه توسط حجت االسالم سید محمد حسین محقق زاده یکی از نوادگان آن عالم بزگوار تهیه گردیده .

.است

.  محمد عیسى محقق خراسانى 98ـ99المؤلفون االفغانیون المعاصرون ، ص .2

صزندانیان روحانیت تشیع افغ.3 . حسین شفائى 64،65،66انستان،

نامه.4 شهفته وحدت، چهارم،141ى سال ص1373اسد20، ،11.
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)ع(در نهضت امام حسین   ها یش فقط به عنصر مظلومیت     سخنرانى
مقاومـتنمى برعنصر بلکه پرداخت،

داشت وعلل آن قیام تـاریخى را     تروایستادگى، ظلم ستیزى وسازش ناپذیرى آن امام همام تأکید بیش         

مبارزهتشریح مى به را ومردم مىباکرد فرا .خواندکفروظلم

ى  پاك امام حسین    هوى که از سالل   
)ع(

شب دوازده مدت در )ع(محرم، پیام امام حسین   بود
 ویارانش را   

ش1357(ودر شب سیزدهم محرم     با صالبت به مردم بلخ رسانید      خانـهمأموران دولت مارکسیستى  )ه
نقطهاش را محاصره نموده و اورا دستگیر کرده  و به رساندندىباخود شهادت وبه بردند .نامعلوم

)ره(هید بحرالعلوم ش
بود، قلم علمیه نجف وسپس در مزارشـریف آثـار        ىدراوان تحصیل در حوزه   اهل

در.مفیدى را رقم زد    درسوى )ره(هاى خارج فقه واصول آیت اللّه العظمى خویى     نجف
در جلد9را

جلـد»منـاهج االصـول  «تدوین کرد که چهـار جلـد ازتقریـرات خـارج اصـول را تحـت عنـوان         وپـنج

الفقه«ریرات خارج فقه رابه     تق .گذاشتنام»مبانى
1

ى بـه عنـوان شـرح یـا حاشـیه       بهـا هم چنـین نوشـته     

بحرالعلومیکى از بستگانش گفت که  .انددرسى ودر ابعاد معارف اسالمى داشته     هاىبرکتاب آقاى از
».استنزدیک به بیست جلد کتاب خطى به جاى مانده

2

مصلح عالم

)خىسید برهان الدین بل(

»سـید برهـان الـدین بلخـى    «اسـالم  یکى از دانشمندان مشهور عالم اسالم و از مصلحان معروف جهـان     

مؤلفکتابوى فرزند سید سلیمان .است هـا،اینهاى معروف ینابع المودة، غبطۀ االمان وجزقندوزى

دوماست  احتماالً در نیمه    »ندزک«او از سادات حسینى      بـهقرن سیزدهم هجـرى قمـرى     ى شـهر آن در

درتحصیالتش.دنیا آمده است   نزد پدر دانشمندش آغاز کـرد سـپس درنـزد  سـایر            »بلخ«و»ندزک«را

داد ادامه نواحى آن سال.علماى در ق(1269و پدر)ه همراه مقـرّببه اصـحاب از وبرخـى وبرادران

 سـفر طـوالنى بـه      ى خدا ترك کرد ،پس ازتحمل مشقات  یـک         خانهندز را به قصد زیارت    کپدرش،
وقتدارالخالفه آن ى خالفـت   فراوانـى کـه از ناحیـه      اصـرارفرود آمد، با احتـرام زیـاد        )استانبول(ى

به بازگشت از گرفت، صورت وطن چشم پوشیده ورحل اقامت دائمى در آن سـرزمین افکنـد         عثمانى

.
3

.محمد عیسى محقق خراسانى(پیشین  .1 (

.پیشین  حسین شفائى.2

صص3مکارم اآلثار ، ج .3 . محمد على معلم حبیب آبادى 695ـ696،
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وسید برهان الدین بلخى تحصیالتش را در ترکیه تکمیل کرده وبه        ادبیات عربى و ترکـى تـسلط   زبان

مقالهکامل یافت به طورى که توان      ارزنگارش .با این دو زبان را پیدا کـرد      مند وسرایش اشعار  شهاى

ى حیات او را رهـا      آخرین لحظه وى از شاگردان صمیمى وازهمرزمان سیدجمال الدین افغان شد، وتا         

وپس از مرگ  سیدجمال اشعارى     .نکرد فارسى زبان به سید جمال. ترکى در رثایش سروده است    نغز

دسـتخطبه سیدبلخى داده که بادرآخرین سال حیات خود یک قطعه عکس خود را به رسم یادگارى  

استخودنکاتى به روى آن یادداشت     قاجـارسیاسـت گـزاران دوره  «این عکس در کتـاب  .نموده »ى

1چاپ گردیده، که یادداشت سیدجمال این طور است         
ب سیدبرهان الدین بلخـى تـذکرا داده       جنابه«:

ش(1313.شد مذهب«سیدجمال در پشت کتاب خویش به نام   »الدینجمال)ه ایـن  »الـدهریین ابطال

است نوشته را الحسیب النسیب سیدبرهان الدین البلخى المـستوطن  الى حضرة االدیب والسید«:عبارت

.»العلیه دار االسالم ومقر الخالفۀفى االستانۀ

اخـوان«:موسـى چنـین نوشـته اسـت    ى بـه فرزنـد دوم خـود سـیدمحمد      سیدبرهان الدین بلخى در نامه    

رسـانندو جناب سـیدمحمد بهاءالـدین بلخـى نیـز بـه شـما             الصفاجناب شیخ عبدالقادر بلخى    مـى دعـا

خـود.مـى نماینـد  ومخدوم سیدیحیى کمال الدین ونور چشمان ودوستان نیز اتحـاف      منظـوم مکتـوب

استادو حضرت به را منثور کل عالّمه بى مثال  سیدجمال الدین افغانى ـ سلمه اللّه ـ نـشان دادم   مکتوب

...رسانندباعث تقدیر وتحسین ایشان شد بالخاصه به شما سالم ودعامى

.»1314والسالم علیکم وعلى من لدیکم فى ربیع االخر 

اصـالحى اسـالمى پیوسـته    نهـضتومعاصرریخیکى از اسنادى که به  تازگى به جمع اسناد فارسى تا           

شعرى قطعه تعمیر قبر وى به ى سیدجمال الدین است که بعد ازازسیدبرهان الدین بلخى در باره  است،

داردپیدا شده است این قطعه شعر به     »چارلزگرین«دست اشاره یکى این که سیدجمال الـدین  :دونکته

کُنر«از .باشدمى»مستر چارلزگرین« این که بانى قبر وى    افغانستان است ،دیگر  »سادات
2

اسـت گفتنـى

نکته مورخان ونویسندگان بود، امابه تدریج در پرتـو اسـناد          ها مورد تردید  بسیارى از     ى اخیر، سال  که

وقرائن الـدین بلخـى درمـورد     اشعارمنـسوب بـه سـیدبرهان     .مسلّم، به یقین تبدیل گردیـده اسـت         تازه

:سیدجمال چنین است
قبرتابناکشسرمهمرقد سیدجمال الدین افغانى است این استخاك سر چشم ى

جانش اندر نزد خالق خالیق پرور استگرچه مدفونست تن پاکش دال گنجینه وار

صیت فرزام کمالش نیز در هر کشور استوصف او زیب زبان هر سخنران است مدام

صسیاست گزاران دوره.1 قاجار، الملکساسانخ203ى .ان

جودکى283تاریخ معاصرایران، کتاب هشتم، ص .2 اللّه .حجت
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کرسىیش از کرسى نشین خاك اى زائر مپرسجا از او ء افالك هم باال تراستجاى

سوز طاقت هجران و حسرت و دود و استاوداغ محشر روز تابه معنى ارباب دل در

جناب عالى آن است فضل عالم چون حکیم فاریابى فیلسوف اکبر استآفتاب

چو داشت برخود در جهان جان میراست او سکندر چاکراست ىن دل حق نما آیینهدر

افغانى سادات از کُنراوست معروف همچو جد خویش حیدر وارث پیغمبر استء

داد استاد آن گفت بلخى شاگرد من استقبرمن در سینهباچون دانشور هر وقاد ى
استا غمش از دیده خوناهل دانش چون نریزد ب اخگر چون او کاه جان رحلت درد سوزو

استو بگریستمرحمۀ اللّه علیه گفتم بر بحرو دل و چشم او ماتم زسوز چون
برجستهمصرع اول که یک تاریخ نام فوت اوست استمصرع گوهر سراسر ثانى ى

گاه بزم به کو با کرام کبیروهم به  اللّه مظهر استوصل دریا دل وجمال دینرفت

بانى این مشهد نورانى هم آن سرور استقدر دان اى مهربان مستر قراین عریف

اوام  در عالم اسالم خوبىدیده از 1نام نیکش در دل هرسنگ  لعل احمر استها

سـید  (دین بلخی به زبان ترکی نیز شعر می گفت که قسمتی از اشعارش در بـاره اسـتادش                 سید برهان ال  

بوده که در اسناد فارسی راه یافته و همچنین گفته می شود که درمـورد زنـدگانی                 )جمال الدین افغانی  

.اسنادي در کتابخانه بزرگ ترکیه نیز موجود استعلمی، سیاسی و اصالحی و آثار وي 

محمدبلبل بوستا آل آلهوعلیهاهللاصلىن

)عالّمه سید محمد کاظم بلبل(

مـشعل)شاعر و احیا گر ادبیات مذهبى     فقیه، خطیب، عارف،  (مرحوم عالّمه سید محمد کاظم بلبل        از

و فرهنگ و علم مرحـوم بلبـل    نـام او در تـاریخ افغانـستان مـى درخـشد،           .بـودمبارزات اسـالمى  داران

اد و شعر در عـالمى«:خـویش بـود، چنـان کـه خـود سـروده           بیات مذهبى سر آمد معاصران    بخصوص
.»بلبل نشدطوطى شدند اما کسى

رجب ماه در ق(1334او محله)ه کـه.گیتى گـشود  ى  مراد خانى کابل دیده به      در بـود سـاله دوازده

کارگذارانپدرش سید گلشاه همراه باجد     دست به وى شها»عبدالرحمان«واعمام سید .دت رسیدند به

خانه در مدتى کاظم بـهیچهـاردهىى  یکى از دوسـتانش درمحلـه  محمد سـپس شـد، مخفـى کابـل

به را افغانستان پنهانى ق(1366مقصد ایران ترگ گفت و در سال        صورت حـوزه)ه ىى  علمیـه   وارد

ص.1 .276ـ278همان،
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شد بـوددانشمندان فامیل خـوی درحالى که  مقدمات  علوم اسالمى را در کابل نزد   مشهد فراگرفتـه ش

علوم. سال چهارده مدت آموختبه را حوزوى .متداول

سال در بلبل ق(1361مرحوم بـزرگحـوزهوبراى تکمیل تحصیالت)ه علمـاى محضر از ىاستفاده
علمىهاىآن دیار شد ،مدت پنج سال در آن جا تحصیل وتفقه کرد وبهرهعلمیه نجف اشرف رهسپار

بردومعنوى شایسته  ق(1365سالدر.ى رفـتدوباره به ایران)ه مشهد به و سـال.بازگشته سـه مـدت

سالسپسدیگر در آن شهر اقامت کرد،      ش(1299در و)ه بازگشت کابل مـردمبه بـه خـدمت بـراى

کمربست افغانستان وحلقهاو آموزش احکام اسالمى درکابل را     .محروم آرام مباحثـهبرزندگى ىهـاى

حوزه .ونجف ترجیح دادمشهدى  علمیه علمى
1

کردهاى تبلیغى، علمى وارشادى   پس از ورود به کابل فعالیت     »بلبل« آغاز را مناسـبت.خود هـاىاودر

اولاسالمى بـه ویـژه در دهـه        مـىى وارشـاد سـخنرانى بـه ىاو بـاطبع روان وقریحـه  .پرداخـتمحـرم

امامـانمـذهبهـاىسرشارى که در شعر وادبیات مذهبى داشت باسـرودن قـصیده           ومنقبـت مـدح در ى

معصوم
)ع(

مصائب وترسیم مظلومیت آنان، محبت وعظمـت آنـان را در نهـان    و بیان فضایل، یاد آورى     

خـود را تکیـه خانـه سـاخت ودر     ىخانـه«بلبـل.نمـودى دل وعمق جان مردم تقویت وتعمیق مـى        خانه

خوانىشب منقبت مجلس جمعه روضـهاى و سـخنرانى را جمعه وروزهاى مـىداشت خـوانى .کـرده
بـسیارخوش ذوق بـوده ودر      بلبـل.آموخـتطریق احکام اسالمى ووظایف دینى را به مـردم مـى          بدین

مىصحبت هایش از آیات وروایات، امثال      استفاده نغز وفارسى عربى واشعار بسیار خوش .کردوحکم

بودبیان گفتار بهخیلى ساده وعارفانه وبى تکلف زندگى مى.وخوش مستضعفاننحوىکرد، جمع که

بچه.کردندنمىمیان خود وبلبل هیچ گونه فاصله احساس       مـىبا مزاح بزرگوارانـهها وبابزرگـان، کـرد

مى :ى کالمش بوداین بیت همیشه تکیه.نمودرفتار

باش پروانه انجمن ودر بلبل گلستان هرکجا دام تماشایى که بینى دانه باشدر

وبراستى  این روحانى آ بلبل سخن، گلستان در وآزادگر، بوددرزاده پروانه ادب .»انجمن
2

شاعر اوکه

)ع(اهل بیت 
آزادوآزاده ادبى«اندیش بود، حاضر به همکارى باجمعى از درباریان که   ى »کابـلانجمن

نشدرا براى مدح سلطان وخاندان وعمال فاسد وعیاش وى تشکیل بودند، ىاین همه، مجموعهبا.داده

همراهشد تا در جلد سوم وچهارم خود خالصهناگزیر»المعارف آریانادایره« ـ را او حال شرح از بـاى

حدود بیـست هـزار بیـت را شـامل     دیوانى که در...«:تحریف ـ بیاورد که در قسمتى از آن آمده است 

ونسخه نزداست آن، قلمى مىى موجود ».باشدبازماندگانش

ص.1 . حسین هدى 28-39بلبل،

. میرمحمدحسن ریاضى هدى 17گنجینه، ص .2
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بلبل استس وداراى مطالب تازه ومفاهیمى مردم      روان، سلی  ،اشعار فهم وعوام بلبل  پیرو سـبک  .پسند

چه گر بود؛ مـشهودگریزهاى به سبک عراقى هم در اشـعار و سـروده          خراسانى او تعـداد.اسـتهـاى

او.کننداشعار او را بیش از رقم فوق ذکر مى         خود توفیقى براى جمع آورى و تدوین مجموع   متأسفانه

نآن بدست اسـتاما تعدادى از آنیاورد،ها موجـود وى بازمانـدگان و دوستان درنزد از ایـن میـان   .ها

زندگانىجامعهدکتر حسین هدى قسمتى از آن را با مدخلى بر          از مختصرى و افغانستان مذهبى شناسى

سال در ش(1365وى ازمـا.طلبدمىبه چاپ رسانید، نقد وبررسى اشعار وى مجالى دیگر)ه قـسمتى
دربارهیک قصیده که را بلندش :آوریماست در این جا مى)ع(امیرالمومنینىى

شاهباز اوج عزت عروة الوثقاى دیناى در اورنگ امامت اولین مسند نشین 

تخت قاتل اعداى ملت ناصر دین مبین»لوکشف«شهریار »سلونى«خسرو

قل»اتىهل«شاه سریر »الفتى«یکه تاز   سلطان اقلیم زرین»انّما«مقصد

کرم و جود قلزم امامت برج قبلهقدوهکوکب سعادت اهل ى  اهل یقینى

رشتهحاصل ایجاد عالم باعث کون و مکان رحمت ابواب ى  حبل المتینفاتح

قلم و لوح عالم منبر و محراب قاضى مار و کبوتر مرشد روح االمینصاحب

فتى هم چار دفتر نفس ختم المرسلینممنشى دیوان محشر نافذ احکام شرع

ساقىهم امام المتقین و هم امیر المومنینهم رئیس المسلین و هم ریاض العارفی
 مصطفى شاه نجف ضرغام دینجانشینو کبریا زوج بتولکوثرتو یى

ى  اسرار رب العالمینمخزن گنجینهترجمان باى بسم اللّه الرحمن الرحیم 

سالمحمد کاظم بلبل  عالّمه سید    ش(1323در عمر خدمت به اسـالم و ملـت  در سـن            پس از یک  )ه

گذشت61 در .سالگى
1

فریاد در سکوت

)عالّمه سید اسماعیل بلخى(

خستگى مبارز متعهد، روشنفکر شاعر رسالت مند، خطیب توانا و فریادگر       ناپذیر، روحانى متعبد،  بلخى

مـدتبـهاهى و آزادى مردمش از اختناق و استبداد رژیـم سـلطنتى،          خاطرآگاوبه.راستین عدالت بود  

سلول در سال بـاربا شرایط زندان دهمزنگ و درسیاهچال ارگ  انفراديچهارده بـردمشقت سـر .بـه

شـکنجه.مثلث شـوم زر، زور و تزویـر       بلخى در شرایط خفقان رژیم     هـا، تحقیرهـا، تـوهین هـاو     انـواع

کردقساوت تحمل بـىترین زندان ماندگارترین و سوزناك    دراو.هارا رنـج از حـاکى که را اشعارش

ص.1 .8ص،1373سرطان138،9 حسین هدى؛ هفته نامه وحدت، شماره 80و27ـ39بلبل،
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راهپایان ملت مظلوم   و سروده گذاشتاست، ارمغان به را خواهى عدالت سید اسماعیل بلخـى   .ورسم

در.استفرزند سیدمحمد از سادات معروف بلخ مزار شریف و تحتآغازین روزهاي همانا کودکى

با.ارگرفتتعلیم و تربیت پدرش قر     ازپدرش که تیزهوشى و ذکاوت او حاصـل کـرد وى را          شناختى

سال حوزهروانه1317در استادانى علمیه نجف نمود ،بلخى پس از چند سال کسب علم          ى محضر از

ابتـدا در والیـت هـرات       .و فعالیـت پرداخـت    ورزیده دوباره عزم دیار کرد و در کشور خود بـه تبلیـغ            

وفعالیت فرهنگى خودهاى کردمذهبى آغاز وجودشطولى نکشید که عوامل رژیم ظاهرشاهى از.را

روانه.نمودنددر آن شهر احساس خطر نموده و وى را به زادگاهش تبعید            بلخ از مدتى از بعد ىبلخى

سوى از و شد کابل هـسته.مردم مسلمان با گرمى اسـتقبال گردیـد    شهر توانـست فعالیـت  هـاىبلخـى

نظام و سال.کندى خود را با همکارى یاران همفکر خود آغازفرهنگى عـده1329در دوسـتانبا از ى

اسـالمى و   مختلف سیاسى، مذهبى، نظامى وفرهنگى طـرح ایجـاد حکومـت          و آشنایان شامل قشرهاى   

ها ، این طرح افـشا گـشته و همـه         نفوذىلکن بر اثر خیانت یکى از     .ریزى کرد براندازى رژیم را برنامه   

روز.دستگیر شدند افراد دنبـالبه.بعد بلخى را به عنوان تحقیقات مختصر به وزارت داخله بردند          چند

وآن مردم مسلمان کابل با راهنمایى شخصیت       علمـى مـذهبى کـشور اولـین راهپیمـائى را کـه در      هاى

نمودندتاریخ کشور نظیر نداشت   شـد14با این حال بلخى به .برگزار محکـوم زنـدان بعـ.سـال ازداو

گذشـتشـفاخانه در یکـى از    1347 تیرماه سال    24آزادى به اثر مریضى در تاریخ        در کابـل از.هـاى

نوشته و آثار بربلخى فراوانى جا مانـده اسـت کـه متأسـفانه بیـشتر آنهـا هنـوز چـاپ نـشده و نیـز                     هاى

.هاى سخنرانى وى بصورت کامل پیاده نشده استکسیت
:العظمى مکارم شیرازى لّهالمعرفى عالمه بلخى توسط آیت

ذىمن خیلى میل داشتم قبل از آنکه عالم مجاهد جناب آقاى بلخى     « وجـود کننـد، صـحبت به شروع

معرفى کنم، اما وقتى که تشریف آوردند، مجلس آماده بـود و ایـشان      ى  آقایان  قیمت ایشان را به همه    

.هم بالفاصله، شروع به سخن گفتن کردند و این مجال دست نداد

وایـشان دربـاره  ولى از یک نظر بهتر شد، براى اینکه آنچه آقایان از خـالل سـخنان      جهـاد روح آن ى

اسالم و حسن نیت و ثبات و روشن بینـى ایـشان اسـتفاده کردنـد،                ایمان و استقامت و دل سوزى براى      

آرزوهاىیکى از البته.توانستم با زبان و بیان خودم عرض کنمبیش از آن بود که من مىخیلى و آمال

همیـشه، ایـن بـوده کـه بزرگـانى کـه از نقـاط              »دارالتبلیـغ «ى  ما در حوزه علمیه قـم و مخـصوصا          همه

مىمختلف، در این   بشودآیند، صحبتى بکنند و از افکار آن      جا استفاده سـه.ها دو خـدمتمـن جلـسه

منایشان رسیدم، واقعا یک فصل تاز ه       افکار در خـودگشوده شد، براى این     ى کـه طـورى همان که

مفصلایشان اجماالً شرح  جلسات در و مردمدادند بر بزرگى حق واقعا فرمودند، دارنـدتر ...افغانـستان

وقیام کردند، اول مواجه با انواع مشکالت شـدند،     ى  دیگر برخاستند   اما این مرد مجاهد با کمک عده      
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که طورى سـر:گفتندهمان بـه زنـدان در تمـام سال را بردنـد، وقتـى خـود وصـف ایـن     پانزده زنـدان

مىمى وحشت انسان راستى وسیله بـراى مطالعـه و امثـال آن در اختیـار     کرد، در آن زندان هیچ  گفتند،

مى».ایشان نبوده است   از.بودى که در اختیار من قرارداشت، قرآن مجید       اتنها وسیله «:گفتاو بلخـى

پانزده!کنندهمین قرآن مجید، عجیب استفاده مى      آن سال بیش از هزار و هفتصدبار، تمام قـرآن را         در

مىخوانند و روى آیات   مى فکر درآن و تازهبابکنند ى  از علم و دانش قـرآن بـه روى ایـشان            هاى

مى هـاى دیگـر در زنـدان    دوراناودر حدود  هفتاد و پنج هـزار بیـت شـعر در دو دوره و     .شودگشوده

فوق ادبى روح و است درالگفته قوى ى از اشـعار ایـشان  را خوانـدم،          یهـاایشان است، من نمونـه    عاده

لذت کننده.بردمواقعا زنده و بخش الهام روح، پر جاندار، است، ایناشعار

دشـمنان اسـالم نتوانـستند در روح    هاى ایشان اسـت و ى مجاهد بودن ایشان ما فوق تمام روحیه      روحیه

سه...ایشان نفوذ کنند   دو آن ى  که من ایـشان را دیـدم، روشـن بینـى، اطـالع از وضـع روز،          جلسهدر

ازاز سیاست دنیا، پختگى در مبارزه و مبارزه       اطالع واقعا برنامه، با مبتنى وى توجـه قابـل جهـات تمام

هست ایشان با ما و با محیط حوزه بعد از ایـن بـیش تـر باشـد و از      من امیدوارم انشاءاللّه ارتباط   .جالب

ا بـرداریم، چقـدر خـوب    ىبتوانیم استفاده کنیم ودر ارتباط بـا یکـدیگر بتـوانیم قـدم تـازه            یشانافکار

مىمى ما مـىشد آنها به این جا مـى    مىرفتیم به افغانستان، چقدر خوب    شد خـوب چقـدر شـدآمدنـد،

از ما عربـى:ممالک اسالمى دیگرمانند  بزرگان کـشورهاى ، ممالـکپاکستان شـمال آفریقـا دیـدن     و

مىها یک فصل تازه   کردند این مى فکرى در طـرفشود از خـودم سـهم بـه مـن مـا، زنـدگى ودر ما

کهمىاز ایشان تشکر  »دارالتبلیغ«طرف تمام آقایان محصلین و کارکنان       ى آقایان اساتید و از    همه کنم
»...تشریف آوردند

1

حدت و معمار

)حضرت آیت اللّه سید على بهشتى(

ت اللّه سیدعلى بهشتى   بدون تردید آی  
)ره(

اثنـى عـشردر تـاریخ معاصـر افغانـستان           از اکابر علماى امامیه    

معماراو.ترین رهبر جهادى کشور محسوب مى شودانقالب اسالمى و مردمىاو از بنیان گذاراناست

ومؤسس اولین حکومت موقّت اسـالمى وجهـادى  اولین وحدت وتشکل سراسرى تشیع افغانستان بود،   

سالرژیم مارکسیست در قلب حاکمیت   در ترین، رنج  مخلصترین،ا وخیرخواه .درهزارجات1358ها

است که تاریخ معاصرتشیع افغانستان به خوددیده اسـت    شخصیتىترین ومظلوم ترین  ترین، مستقل دیده

ح.1 شمجله اللّه، صص83بل .، به نقل از مجله مکتب اسالم51ـ50،
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بـهبه همین سبب تاریخ معاصرکشور هرگز نمى      . اعتـراف بـدون ىقلـهجایگـاه رفیـع او درسـتیغ    تواند

جامعه .تحریر درآیدىى تشیع افغانى به رشتهرهبرى
)ره(حــضرت آیــت اللّــه ســید علــى بهــشتى

ســال ش(1308در ســاکندریــک خــانواده)ه روحــانى ى

ورس«درروستاى تخت ثقـه.توابع والیت بامیان متولد شد    از»سنگ او االسـالم حـاج سـید نبـى       پـدر

ومتـصفاالسالم والمسلمین سید طا   توجدشحج روحانى همه بودنـدهر، تقـوا وى تحـصیالت  .بـه

مقدمات علوم دینى را درنزد شیخ ابراهیم عالمى وشیخ محمدعلى         خویش رادر نزد پدرش آغاز کرد،     

ادام.دایکندى آموخت  براى )ى مهمـى از توابـع والیـت بامیـان    منطقـه(  تحصیل به یکاولنـگ   ۀسپس

سال شش حدود ودر مهذبرفت عالم محضر )ره(یکـاولنگى  حاج شیخ موسى حجتى آب کالنى      در

کتاب از وبرخى متوسطه ،سطوح کرد سـطحتلمذ فراگرفـتهـاى را حجـت االسـالم نهـضت،    .عـالى

مىفرزند استاد یادشده، در این :گویدباره

سالهاى« حوالى ش(1323-1328در ابوىآیت اللّه بهشتى درنزد   )ه مى،مرحوم کرد، در میـان    تلمذ

برجستهطالب  بهشتىپدرم از نداشتتر درس.وجود )ره(هاى مرحوم حاجى شیخاکثر
محول او شدهبه

ایشان در نزد ابوى از منزلت خاصى برخور   .درس حاشیه ومطول او در همان زمان بسیار عالى بود         .بود

بود وقفههابسیارى از شب  .دار بى مطالعه شاهد خود شـبمن خستگى بدون که بودم بهشتى بـهى را

رساند مى وساعتاوپشت را به دیوار تکیه مى.صبح غرقداد بودها وتفکر مطالعه ».در
1

سال در ش(1334بهشتى حوزه)ه شـدى  علمیـه   وارد نجـف وپـس از تکمیـل سـطوح عـالى، در     ى

درسحلقه )ره(عظام سید محسن حیکم   هاى خارج فقه آیات   ى
هاى ،سید محمود شاهرودى ونیز درس     

ج اصول حضرت آیت اللّه العظمى خویى      خار
)ره(

سال پنج حدود آندر ودرکنـار کرد شرکت متوالى
فراگرفترشتهغافل نشد واین علوم را به قدرى نیاز از اساتید آناز مباحث تفسیر، حکمت وهیأت .ها

حوزهیکى از رسوم حسنه    طالب وفضالى آن، همزمان بـا تحـصیل       ى تشیع این است که    هاى علمیه ى

کننـددروس گذشته را به طـالب جـوان وشـاگردان تـازه وارد، تـدریس مـى      وفراگیرى دروس عالى، 

بهشتى ومرحوم
)ره(

حوزه در شد اشاره که گونه داخلهمان افغانستان به تدریس ادبیـات وسـطوح   هاى

داشت به.اشتغال ورود از ى  علمیه نجف نیز در پاسخ به تقاضاى برخى از فـضال، تـدریس              حوزهپس

کرد)فرائداالصول(رسائل آغاز تقدسـىاسـتادخلیل پنجـابى، وآیـت اهللا   آقایان شیخ زکى ورسـى، .را
.وفضالى فعلى هستند ،از شاگردان بهشتى بودندترکمنى که هریک از مدرسان

سال در بهشتى ش(1341آقاى عده)ه درخواست ازبه مؤمنین وصالحدید برخى از مراجـع تقلیـد     ى

بازگش کشور منـدانوعالقـه درمحل  سنگ تخت ورس ساکن شـد وبـا همیـارى نیکوکـاران             او.تبه

. سید عبدالوهاب رحمانى 5نگرشى برشخصیت آیت اللّه بهشتى ، ص .1
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مدرسه ساختى  علمیه  محل، محل همان در را وکـار آمـوزش طالبـان علـوم دینـى ومعـارف اهـل          ى

)ع(بیت
کرد شروع فرانسوى.را شناس وخاور محقق که :نویسدمى»اولیور روا «چنان

سال« شـیعیان در والیـات مختلـف افغانـستان     ى علوم دینى از سـوى  میالدى چندین مدرسه 60هاىدر

شهر ومدارس شد شدند،افتتاح تخـتىدر هزاره جات سیدعلى بهـشتى بـه افتتـاح مدرسـه       .نوسازى

مـىلیـسه   ى تعطیـل    دورههـا را نیـز در     لیـسه   ورس همت گمارد، این مدرسه محـصالن         »...پـذیرد هـا
1

داى  دیگرى که به او     مدرسه مدرسهنسبت است شده بـهى علمیه باقریه در سراب بامیان اسـت      ده کـه
ى مرحوم شیخ باقرسرابىتوصیه

)ره(
است .بناشده

افتاد ودور کوهستانى مناطق در فوق مدارس ساختن با جهتةبهشتى در مهمى گام افغانستان، مرکزى

علـومد نیز با تدریسخو.آگاهى منطقه ونشر معارف عالى اسالم برداشت  رشد و شکوفایى فرهنگ و    

گـستردهاسالمى وتربیت طالب ومبلغان مذهبى وحل وفصل       نفـوذ ومرافعـات، ى درمیـان   مخاصـمات

آورد دست به .مردم

ش(1357با روى کار آمدن دولت مارکسیستى در سال         )ره(آیت اللّه بهشتىمرحوم)ه
 ه پیشگام  جهاد 

وبر ضد کمونیست   رهبرانها واز نادیـان قیـام رهـایى بخـش اسـالمى در ورس و            از نخـستین م   جهـاد

بود آن حکومت جهادى را پـیش کـشید و       او براى اولین بار طرح تاسیس وحدت سراسرى و        .اطراف

نامـهسخنرانى در پنجاب تصریح کرده وقبل از تشکیل شوراى اتفاق در یک       جـات هـزاره سراسـر به

.فرستاد

در ورس تحقــق پیــدا ع بــزرگ و بــى نظیــر در ضــمن یــک تجمــ15/6/1358ایــن طــرح در تــاریخ 

درتاریخ معاصـر کـشور تحـت رهبـرى آیـت اللّـه       مستقلوبدین ترتیب نخستین حکومت اسالمى  .کرد

آمدسیدعلى بهشتى  وجود به افغانستان رضـادراین مورد حجـت االسـالم آقـاى سـید         .درقلب محمـد

درمجموعه عنوانعلوى خودتحت خاطرات روشناگفته«ى جنبش افغانستانهاى :نویسدمى»نفکرى

هـاى از اصـول وپرانـسیب اولیـه ى     جلـوهى قابل تأمل این که درمیکانیسم تشکیل این حکومت،  نکته«

انتخابات شامل قـواىدموکراسى، وجودمستقل ازهرنـوع گانـه، تعـادل ادارى فراگیـر ،پرهیـز         3آزاد،

قرارگرفـت،همتبعیض ناروا ،تأمین امنیت عمومى واهتمام نسبت به معیشت         وعمـل توجه مورد ؛ گانى

کـه است تعجب بسى ازدرهجاى بخـش آن مـذهبى ورهبـران مانـدههوکوهـاسـاکنان عقـب ىهـاى

چگونـهکشور، که سالیان متمـادى تحـت ظلـم و          قرارداشـتند، یـک شـبه بـه مبـانى وتعـالیم          اجحـاف

».تشکیل دادنددموکراسى رسیده وسیستم  مبتنى برآن
2

. اولیوروا 48افغانستان، اسالم ونوگرایى سیاسى ، ص .1

صناگفته.2 افغانستان، جنبشروشنفکرى . سیدمحمدرضاعلوى 237هاى
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در«:نویـسد افغانـستان درایـن مـورد مـى     محمد صدیق فرهنگ از مورخـان معاصـر        هم چنین آقاى میر   

مرحله در جات اول،هزاره نامى حکومت سرباز زده بودند وبه تشکیل انجمن       ازادارهى به کمیتـه  هاى

سال.پرداختند سپتامبر ماه در نماینـدگان چهـل ناحیـه، در ورس اجتمـاع کـرده            )میالدى(1979سپس

نـ به تـشکیل دادنـد کـه در آن، نماینـده گـان     »انقالبـى اتفـاق اسـالمى افغانـستان     شـوراى«اموشوراى

از.هاى سنى مذهب والیت غور هم شرکت داشتند       ایماق که سه عنـصر مالکـان، عالمـان دینـى         شورا

یافته بود، سیدعلى بهشتى را به عنوان رئیس، شیخ حسن ناصـرى           وجوانان ادارى تعلیم عصرى تشکیل    

و رغم.سید حسن جگرن را قوماندان نظامى تعیین کردمعاون کهعلى جات هزاره ماندگى وعقب فقر

ى ابتدایى امـا مـنظم را در منـاطق     شورا موفق شد تا یک نوع اداره      حتى در افغانستان هم کم نظیر بوده      

سازد قائم جمعالین.مربوط براى قواعدى افتاد، کار به منطقه شدآورى مالیات ومحصول    تلفن وضع

مهم همه بهواز نظامى خدمت ».مبناى روایات محلى تنظیم یافتتر،
1

)ره(آیت اللّه بهشتى  
نظربـود، عالوه برخدمات اجتماعى، عالمى متواضع،      صـاحب ومجتهـد صبور قانع،

مانده برجاى او از که :است به این شرح استآثارى

 ـ تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت اللّه العظمى حکیم1
)ره(

 ـ تقریرات درس خارج اصول حضرت آیت اللّه العظمى2
)ره(

شاهرودى ـ تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت اللّه العظمى3
)ره(

 ـ االجوزة فى اصول الفقه4

نوشته5 ...منظومهى در شرح رسائل، قوانین، شرحیهاها ویاد داشتـ

است6 شده چاپ پاکستان در که ومبارزه تجربه ـ

ک7 .تابى در اخالق، که در پاکستان چاپ شده استـ
ش(1375 بهــشتى  ســرانجام در بــرج میــزان ســال  آیــت اللّــه ودرهمــانزنــدگى)ه گفــت بــدرود را

شد خاكسپرده به .زادگاهش

فقیه و ادیب فرزانه

) احمد رضوي مشهور به ادیب پیشاوريسید(

مرحوم سـید احمـد رضـوى مـشهور بـه      اعر فرهیختهعالم فرزانه، دانشمند پرآوازه، ادیب بلند مرتبه، ش    

حوزهادیب پیشاورى از اساتید    معاصر مقام عالى مدرسان  و او در واپـسین  هـاى علمیـه ى تـشیع بـود    و

سال ها، بین شهر جالل آبـاد و پـشاور بـه دنیـا            »کوثر«خورشیدي در قریه زیبا و کوهستانی       1260سده

پنج.1 در ص2قرن اخیر ، ج افغانستان . میرمحمد صدیق فرهنگ 134،
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دند که در آنجا، گردیز، اسد آباد، پـاره چنـار و اطـراف آن               خانواده اش از سادات رضویه اي بو      .آمد

.سکنی دارند

زادگاه ادیب پیشاوري مانند بسیاري از نقاط قبایل نشین به ویژه شـرق و جنـوب افغانـستان دسـتخوش                    

اختالفات و نا آرامی هاي قبیله اي و دودمانی بود و سید که تحت تأثیر خانواده و عالقـه شخـصی، بـه      

 معارف اسالمی شیفتگی داشت در آوان کودکی آنجا را به قصد پیشاور تـرك گفـت و                  علوم دینی و  
.آموزش هاي نخستین در آن شهر آغاز کرد

1

در.دیري نپایید که ادیب، پیشاور را نیز مساعد تحصیل علوم اسالمی نیافت و شد کابل رهسپار آنجا از

ی علـوم متعـارف دینـی را در نـزد وي     آن شهر به محضر شیخ محمد آل ناصر شتافت، ادبیـات و برخـ             

سپس به شهر غزنین رفت که مال سعد الدین غزنوي در باغ فیروزه و در جوار مرقد شاعر پر      .فراگرفت

او مدتی حلقه تلمذ آن دیـار       .آوزه آن دیار حکیم سنایی غزنوي، حوزه تعلیم و تربیت دایر نموده بود            

بودحکیم سنایی غزنوي، حوزه تعلیم و تربیت دایر  او مدتی تلمذ آن عالم ژرف نگر اهل سنت .نموده

منابع موجود مـدت اقامـت و تحـصیل         .را فراگرفته و از اندوخته هاي علمی و عملی اش استفاده کرد             

.مشار الیه را در کابل دو سال و در غزنین دو سال و نیم ذکر کرده اند
2

وزه علمیه ایران و عراق گردید و وي چون سایر طالب علوم اسالمی جهت تکمیل تحصیالت راهی ح

بـه تکمیـل تحـصیالت پرداخـت و در          ]شهر هـاي کنـونی افغانـستان و ایـران         [درهریک از این شهرها     

...سبزوار به حلقه درس حاج مالهادي سبزواري در آمد و دو سال اخیر عمر این حکیم را درك کرد
3

ارش شـده اسـت وي در ایـن حـوزه         حوزه علمیه مشهد نیز مهمترین مرکز آموزي و پژوهی ادیب گـز           

چند سالی به تحصیل پرداخت و از اساتید بنام آن در حوزه فقه، اصول، ادبیات و فلسفه بهره بـرد و در       

همین حوزه بود که به تدریس رو آورد به دلیل تسلط نامبرده به ادبیات فارسی و عربی و رونق بیش از  

هنديادی«حد این رشته در آن مرکز علمی، نامبرده به         شهرت یافت و جمعی از طالب و محصالن »ب

پرداختند تلمذ به وي خدمت .در

ادیب پیشاوري روح نا آرام و جستجوگر داشت و خود را وقف مسافرت هاي علمی، دانـش انـدوزي               

 خورشـیدي بـه تهـران کوچیـد و سـفره علـم        1300از ایـن رو در سـال        .وفضیلت گستري کـرده بـود       

ش گستري خود را در این شهر گستراند و تـا آخـر عمـر در آنجـا اقامـت                    اندوزي، تحقیق ورزي ودان   

.گزید

1
.100-13دکتر سبط حسین رضوي، فارسی گویان پاکستان، ص.
2
ص1حسن مرسلوند، زندگی نامه رجال و مشاهیر ایران، ج. ،104.
3
ص2دایرة المعارف تشیع، ج. ،44.
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.او به دو زبان فارسی و عربی شعر می گفت و افزون بر آن دو زبان به پـشتو نیـز تـسلط کامـل داشـت                      

غالباً دور نمایـه اشـعارش      .نامبرده اشعار نغز، حماسی و استوار در دو زبان فارسی و عربی سروده است             

مسائل  جهانی، حوادث سیاسی، میهن دوستی، مهر رفایی دنیا و سایر امور نیز، محتواي برخی دیگـر                 را
.از اشعار او را می سازند

ادیب پیشاوري تنها یک ادیب چیره دست و شاعر بلند آوازه و استوار سخن نبود بلکه در علوم و فنون 

:ه و می خوانیممختلف، اطالعات وافی و ید طوال داشت، در یکی از منابع دربار

ادیب پیشاوري یکی از مفاخر بلند پایه شعر و ادب به شمار می رود کـه در علـوم و فنـون مختلـف و                  «

ادیبات ایران و عرب احاطه کامل داشت، حافظه نیرومند واندوخته هاي علمی چنان داشت که گـویی             

»کتابخانه اي متحرك و لوحی مصور است
1

امت افکنده بود به دالیل نـامعلوم چـون سـید جمـال الـدین تـن بـه                   پیشاوري با آنکه در تهران رحل اق      

»...ازدواج نداد و دانشمندان و فضالي زیادي از محضرش بهره گرفتند      
2

: و در منبع دیگـر آمـده اسـت   

ادیب سائر عمر نود ساله خود را وقف کسب علوم و فضایل کـرد، در فنـون ادب و عربیـت و حفـظ                        «

»... کمتر کسی به پاي او می رسیداشعار و نحو و لغت و ریاضیات
3

ادیب در ابواب گوناگون فقه، اصول، فلسفه، عرفان، ادبیات تـاریخ، ریاضـیات و تفـسیر بـا مهـارت و                     

دانشمند بود اما تخصص اش در ادبیات و پـژوهش و تـدریس در آن وادي چنانکـه گذشـت او را بـه                     

ي در علوم گوناگون حوزوي به ویژه ادبیات عنوان ادیب پیشاوري شهره نمود و ادیبان و دانشیان بسیار

.در مشهد و تهران از محضر او کسب فیض کردند

او افزون بر تدریس و سرایش، از پژوهش نیز غفلت نورزید که از جمله آن می توان به تصحیح دیوان    

راناصر خسرو بلخی و ترجمه فارسی اشارات شیخ الرئیس بو علی سینا بلخی اشاره کرد که اثـر اخیـر                     
.مرگ مهلت نداد تا به پایان برساند

 بیت عربی می باشد یکی از سروده هاي مـه        370 بیت فارسی و     4200دیوان اشعار آن زنده یاد، داراي       

و معروفش قصیده حماسی قیصر نامه می باشد که در وصف ویلهام امپراطور مستعفی آلمانی و جنـگ     

دربـاره قیـصرنامه در یکـی از منـابع آمـده        .شـدبیت مـی با   1400جهانی سروده شده است و متجاوز از        

:است

1
ص1سید محمد باقربرقعی، سخنوران نامی معاصر ایران، ج. .209و208،
2
.همان.
3
ص2دایرة المعارف تشیع، ج. ،44.
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از]است[قیصرنامه از شاعر استاد مرحوم ادیب پیشاوري در باب ویلهام امپراطور مستعفی آلمانی              « که
»حیث استحکم ابیات و دقت مضامین و علوم معانی بعضی ابیات مشهور است

1

 و با عالقه فراوانی که نسبت به تحقیق        مرحوم پیشاوري در ابواب گوناگون علوم اسالمی دست داشت        

جملـه.و فراگیري از خود نشان می داد تا آخر عمر خستگی ناپذیر و آماده افاده و استفاده می نمود       از

می باشد او بـا شـاعران معـروف از جملـه            »بیهقی«آثار موصوف حواشی و تعلیقات بر تاریخ معروف         

، مـراوده شـعري و تعامـل ادبـی داشـت، قـصیده ذیـل از        ملک الشعراي بهار، محمود غنی زاده تبریزي  

در گرفت، قرار بهار الشعراي ملک استقبال مورد که است اشعاري چکامه اي که این گونه آغاز جمله

:می شود
جهان را نکوهش سزاوار نیستجهان جز که نقش جهاندار نیست

نکوهشجهان
که چیننده را زان دو صد خار نیستیکی گل در این نغز گلزار نیست

جهان نرم آواي بر دل جهان را چو گفتار کردار نیستمنه

وي زنهار و عهد بر غره که نزدیک وي عهد و زنهار نیستمشو

دلشز پیکان ز دوده دل از غم کز او  بر  زنگار نیستسرانجام

گله از لب جنبنده بند، که این بد کنش را ز کس عار نیستفرو

هم از بد گهر کم به مقدار نیستکسی کو گله آرد از بد گهر 

جز این دو جهان را دگر کار نیستگهی قیر گون که چون روشن چراغ

چرا دلت رنجه ز تکرار نیستر همی ستوهی فزاید مکر

نگارش بجز درد وتیمار نیستدراز است طومار گردون ولیک

طرازش بجز جنگ و پیکار نیستقلمزن نزن خامه در آشتی 

بچو دیوانه آشفته تا زد همی  ر سرش میر و ساالر نیستمگر

مهار گسسته تهمتن رخش چو شبدیز کش بر سر افسار نیستچو

مرا و ترا اندر آن بار نیستاز این پرده بیرون سراپرده اي است

که راهش دراز است و هموار نیسترونده برفت و من ایدر بجاي

کسی کش دل از علم هشیار نیسته خوابیده چشم چه بیدار چشم و چ

2متاع مرا کس خریدار نیستدر این شهره بازار پر مشتري

1
.375ذبیح اهللا صفا، حماسه سرایی در ایران، ص.
2
.211-212به نقل از سخنوران نامی معاصر ایران، ص.
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ادیـب چـون سـایر هموطنــان و مـسلمانان از اسـتعمار گـران غــرب بـویژه انگلـیس دل پـري داشــت و          

دلخصومت ها، تجاوزات و چپاول انگلیس را نسبت به سرزمین          در همـواره مسلمانان جوامع و منابع ،

شاید یکی از عللی که به کشور بازنگشت حاکمیت عمال اسـتعمار تحـت   .داشت و فراموش نمی کرد    

.عنوان حبیب اهللا خان و دارو دسته به انگلیس پیوسته اش بود
مخالفاندر جریان جنگهاي اول و دوم جهانی، وي مانند دهها، بلکه صدها آزاد اندیش و دین مدا از ر

انگلیس به ویژه آلمان پشتیبانی نموده و آمال دیرینه خویش مبنی بر شکست انگلیس و پیروزي آلمان                 

البته این در واقع به مفهوم دفع افسد به فاسد بـود و اال آلمـان بـویژه در دوران              .را هیچ گاه پنهان نکرد    

.ل میهنـی امثـال ادیـب خریـدار داشـته باشـد            هیتلر نیز چنان متاعی نبود که در بازار اندیشه دینی و آما           

قیصرنامه آن مرحوم را نیز می توان از چنین انگیزه اي ناشی دانست به ویـژه اگـر در نظـر بگیـریم کـه            

ادیب خود از اختالفات مذهبی، قومی ومنطقه اي هـر از چنـدگاه از سـوي انگلـیس یـا توسـط عمـال                        

بنا به بعضی گزارشها حتی پدر، برادران و جمعـی از  .داخلی اش به راه می افتاد آسیب هاي فراوان داد    

امـر[خویشان وي بر اثر جنگی که میان ساکنان سـرحدات غربـی هنـد بـا نیـروي دولتـی وقـت                      تحـت
گرفت]انگلیس کشته شدند اما ادیب جان به در برد و به کابـل گریخـت و سـالی چنـد در آنجـا                      ...در

:و سبک قیصر نامه، چندبیت آغازین آن را می آوریمجهت آشنایی بیشتر به قریحه شعري »...بماند
گیتی ز گویندگان زنده استبه گوینده گیتی برازنده است

سرا پاي گیتی بدین چشم بینسخن چشم و گوینده چشم آفرین

دکسی کو ز دانش برد توشه اي بنشسته ست ايجهان گوشه ر
به هر جا که ویرانه بینی بتاببیاموز خوي بلند آفتاب

باش دود و آتش همه گو جهان]تو[جهان میرد از تونه جهان ...از

بـهبه واسطه بکار رفتن لغات پیچیـده و «بسیاري از اشعار ادیب به ویژه قسمت هاي از قیصرنامه    اشـاره

خواص...تاریخ و قصص عرب و عجم و حکمت و فلسفه  اکثر براي بلکه عوام براي تنها نه آنها درك

نیز دشوار است، اما تقریباً هیچ یک از اشعارش از چاشنی میهن دوستی و تحریص مردم به اسـتقالل و                  

 جامعیـت علمـی     کـه ایـن خـود نـشانگر دوفنـون بـودن و            »...خالی نیـست  ]و اخالق اسالمی  [آزادگی  
.دانشمند مورد نظر می باشد

 خورشیدي بر اثر سـکته قلبـی در حـالی کـه        1349سرانجام این ادیب نامور و استاد فضل پرور در سال         

حدود نود سال از عمر بابرکتش می گذشت بدرود حیات گفت و در امام زاده عبـداهللا تهـران مـدفون          

.شد

پنجم قرن متعهد شاعر
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)سید اشرف الدین(

دورهید اشرف الدین ابو محمد مشهور به سـید حـسن غزنـوى،            س متنفـذ و شـاهشاعرمـشهور بهـرام ى

بود پنجم قرن در .غزنوى

دیوان شاعر شامل پـنج هـزار   .استزندگى اش در دربار سالطین غزنه با فراز و فرود زیادى توأم بوده     

زارش در غزنى زیارت گـاه عـام  تهران چاپ و انتشار یافته است ؛ م       بیت به تصحیح مدرس رضوى در     

.است
1

مشعل دار شریعت و پاسدارى

)حضرت آیت اللّه العظمى سیدمیر على احمد حجت کابلى(

گامان نهضت اسـالمى در افغانـستان   حضرت آیت اللّه سید میر على احمد حجت کابلى از جمله پیش           

حوصلهوى با سیاست نرمش و  .است و نـسبت بـه  مـسایل روز و جـو    مندى، تـدبیر و آگـاهى   انعطاف

مثمـر و مفیـدى از فعالیـت هـایش        هاى مذهبى  آغاز کرد و به تدریج نتایج        حاکم بر جامعه، به فعالیت    

ازجملـهى عمومى چنداول کابل وزیارت سخى ونیز مـسجد علـى          وحسینیهاحداث تکیه خانه  .گرفت

او تقرازشیعیان کابل و ایجاد تفاهم  است، رفع تقیه  افتخارات یب میان مذاهب اسالمى ازدیگر دست و

ممتـازدر ضمن به تدریس علوم مختلفه نیـز       .آوردهاى ایشان است   شـاگردان و پرداخـت قابـلمـى و

جامعه به کارهاى.ى اسالمى تقدیم کرد قدرى خـوبىسیاسىدر بـه را نـبضجامعـه و بـود معتدل اش

مى بىحجت.کرددرك و ساده زندگى وداراى محضر خوش مورد.پیرایه بودانسان آحاداو احترام

بـودفقیرانه اش او را درنزد مردم محترم      زندگى بى تکلیف و   .مردم اعم از شیعه و سنى بود       سـاخته .تر

بر که حالى را.ى کامل داشت، خیلى متواضع بودبسیارى از علوم احاطه   در افـرادمىاو جملـه از توان

آقـا ضـیاء حجـت فرزنـد ارشـد      .تماعى و سیاسى دانـست اجنادر و شخصیت منحصر به فرد در روابط       

حـضرتمقبـره.آمـدجمله مبلغین احکام دین و ازسخنوران نامى  کشور به حساب مـى            ایشان نیز از   ى
.باشدزیارت سخى مىآیت اللّه العظمى حجت کابلى وفرزندش درکنار

حجـتمشهور به میرعلى  (العظمى سیداحمد کابلى    آیت اهللا   حضرت احمد
)ره(

سـال) ش(1268در )ه

مرحـوم.و مذهبى در کابل دیده به جهان گشود       ى  متدین  در یک خانواده   کـه روزگارى اللّـهآیـه در

طـرف از خـان عبـدالرحمن شـد، متولـد حجت دولـت اسـتعمارگر انگلـیس بـر آن سـرزمین           العظمى

مى پـدرجنایات عبدالرحمن خان دستگیرى و بـه شـهادت رسـانیدن جـد            از.کردحکومت عمـوى، و
بودتآی حجت آنهـا،درآن موقع میرعلى احمد حجت بیش     .اللّه شـهادت از پـس نداشت، سال دو از

ج.1 فارسى، ادب .1379وزارت فرهنگ و ارشاد ایران (، ویژه افغانستان، 3دانشنامه



25...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

بردنـدخان تمام مایملک وداروندارآن   مأمورین عبدالرحمن  تـاراج رابـه حجـتآیـت اللّـه   .هـا
)ره(

در

علومونوجوانى وارد حوزه علمیه مشهد شد   ابتداى ومـداز نموده شروع آنمتداوله تمـام سـال ده ت

به جدى و کوشا آندرس و تحصیل خویش ادامه داد که در اندك زمان جـزء افـراد          چنان سرشـناس

بـراى.تشکیل داده و شاگردانى تربیت نمـود      ى مقدسه گردید، طورى که خود نیز حوزه درسى        حوزه

شدى تحصیل از مشهد   ادامه عازم قم بسوى بـهپس از مدتى تحصیل در قم تـصمی       .مقدس بـهم رفـتن

مـسیر قـم تـا نجـف        .جهان تشیع بـود   ىنجف اشرف گرفت که در آن زمان بزرگ ترین حوزه علمیه          

نموداشرف راازطریق کرمان شاه پیاده     پس از رسیدن بـه آن مکـان مقـدس در یکـى از مـدارس               .طى

فوت.ساکن گردید)ره(العظمى سیدکاظم یزدىآیت اهللا  مرحوم بدون تحو به مشغول صیل شده وقت

مدت در ...ادر آن مکان مقدس از محضر علماى بزرگى چون مرحوم آیهاقامت)نزدیک به ده سال(و

)ره(العظمى سیدابوالحسن اصفهانى  
)ره(میرزامحمدحسین نـائینى  العظمىمرحوم آیه 

مرحـوم آیـت اهللا   و

عراقىالعظمى شیخ ضیاءالدین  
)ره(

علمـىاو در کسب فی   .ى شایانى برد  استفاده... واخالقـى آن   وضات

اجـازهوعلمـاى عظـیم   چنان جدى و پر تالش بود که از طرف آن اساتید بـزرگ             باخـذ مفتخـر الـشأن

حوزه.هاى اجتهاد گردید  نامه در له وهاى علمیـه نجـف، قـم، مـشهد و کابـل شـاگردان فاضـل               معظم

ازى شاگردان مشهور ایشانازجمله.ى تربیت نموده استبرجسته اند :عبارت

واعـظمحمدسید العظمی   ى حضرت آیت اللّه   آیت اللّه سیدجعفر مرعشى اخوالزوجه     1شـهید سـرور
،

االصل خراسانى مسکن ، مؤلف کتاب شجرة االنسان در آداب وآیت اللّه على محمد ابن محمدیزدى 

2اخالق، آیت اللّه العظمى بهاءالدینى    
کـوهبهسودى، آیت اللّه حـاج آ     ، آیت اللّه العظمى واعظ     خونـد

حاجحسن رئیس یکاولنگى، آیت اللّه سیدمحمد حسین مقدس، آیت اللّهبیرونى، آیت اللّه سیدمحمد
...سیدحسین سجادى

کـه در شرایطى به)ره(حضرت آیت اللّه العظمى حجت کابلى  کـرد مبارزه آغازبه و گشته بر افغانستان

خـدر آن کشور سالیان متمـادى      و بـارى در علمـاى ىود فروختـه پادشـاه را بـه عنـوان سـایه     ازطـرف

بود)ظل اللّه فى االرض   (خدادرزمین   شده معجزهاومعرفى داراى مىرا کرامت آیـت اهللا  .خواندنـدو

کردحجت در چنین شرایطى علیه  بیداد      مبارزه در مورد خدمات و مبارزات حضرت آیت اللّـه  .گرى

کابلىحجت
)ره(

ران آخـرین کـالم    سخن زیاد است، دراینجابه عنـوا      جملـهبـامطلـب ى یکـى از    نقـل

.دخلیل حجت   سی51احیاگر شیعه در افغانستان، ص .1

. حسین حیدرى کاشانى 57زندگى نامه حضرت آیت اللّه العظمى بهاء الدینى، ص .2
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افغانـستان مـدیون و مرهـون خـدمات محـى الـشیعه             علمـاى«:رسـانمبزرگان آن سرزمین به پایـان مـى       

کابلىآیت اللّهوالشریعه حضرت حجت العظمى
)ره(

».باشندمى
1

)سرهقدس(فرزندان حضرت آیت اللّه العظمى حجت
از اند :عبارت

خطیـب شـهیرو شخـصیت فاضـل     جت، فرزند ارشد حـضرت آیـت اللّـه حجـت،او         مرحوم آقاضیاء ح  

به بزرگوارش پدر رحلت از بعد بـه(نمـود؛ سیدحـسین حجـت    امور مردم رسیدگى مىبودکه مـشهور
بزرگوارش آقاضیاء، سرپرستى فرزند دوم حضرت آیت اللّه حجت که بعد از رحلت برادر )آقاحسین

وى عمومى وزیارت    تکیه خانه  سایر امـور مربـوط بـه حـضرت آیـت اللّـه حجـت را عهـده دار            سخى

وفرزند سوم حضرت آیت اهللا حجت سیدحسن حجت مى        گردید؛ (چهارم سید على آقا حجت    باشد؛

وحدت آقاى به سرپرست)مشهور صادقمدرسهکه امام ى
)ع(

 در مشهد مقدس بوده و به تـدریس نیـز          

محتر دانشمند پنجم دارد؛ کـهم حاج سیدمحسن حجت   اشتغال ى توانـا و خطیـب شـهیر    نویـسنده است

افغانستان.باشدمى اشغال زمان در توسط روس ها، در جهاد سهم فعال داشت، پس از پایـان سـطوح   او

وحیـد خراسـانى، میـرزا      :در حوزه علمیه قم، دروس خارج فقه واصول را از محضر آیات عظـام             عالیه

بر...جواد تبریزى    آقاىاستفاده جناب حجت اکنون در کشور به خدمات دینى و فرهنگـى اشـتغال           د،

.دارد

سرافراز گر جهاد

) به سید جگرنرستر جنرال سید حسن مشهو(

بهسیدسترجنرال مشهور سالسیدحسن  در قریه گاو مرده ولسوالی ناور1303جگرن،
2

 والیت غزنـی  

شد م از شخصیت هاي سرشـناس منطقـه نـاور بـود و بـه               پدر بزگوارش بنام سید مومن که او ه       ،متولد

درشهادت رسید و او در کوچکی از نعمت پـدر محـروم مانـده و       را مقـدماتى فـرادروس زادگـاهش

.گرفت

حسن در زمان حاکمیت نادر خان می زیست، براساس فرمان کـه نادرخـان  بـه حکمرانـان             سیدجنرال

بود آمده نموده صادر مرکزي بچ:مناطق ه هاي کـه از خـانواده هـاي کـالن و بـا نفـوس منـاطق              براي

مرکزي هستند زمینه تحصیل نظامی را فراهم نماید، لذا در ولسوالی ناور از کسانیکه عالوه بر لیاقـت و     

،3و2ى آریانا، ش فصلنامهزندگى نامه آیت اللّه العظمى حجت کابلى به قلم فرزندش سید محسن حجت، به نقل از.1

.117تا109ص
2

 کیلومتر وسعت و در شصت 100و به شکل بیضوي در حدود دشت ناور یک ساحه بزرگ و منطقه کوهستانی .

.کلیومتري شهر غزنی واقع است



27...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

شایستگی از خانواده کالن آن منطقه به حساب می آمد، و شرایط تحـصیل مکاتـب نظـامی را داشـت                     

.سید حسن آقا بود
1

ازوي ازدرتحصیل  پس سرانجام و عسکرى و ملکى حاصـلمکاتب فراغـت سـند پوهنتـون حربـى

و  قالت و قند تا رتبـه      63فرقه قرغه و هفده سال دیگر را در لواي          پیاده در   درابتدا به حیث افسر   نموده

خـدمتجکتورنی وظیفه انجام می دهد،  بعدا به کابل رفته و در غنـد محـافظ                  شـامل سـلطنتى اردوى
سالگردید و . وي تقاعدش را می گیرد1350ه

 بعنوان نماینده مردم نـاور در ولـسی   1352پس از گرفتن تقاعد او به زادگاهش بر می گردد و در سال           

جرگه آمادگی می گیرد، ولی برگزاري انتخابات همزمان با کودتاي داود خان منجرشده و این شـورا                 

ن که آدم عیارگونه و اجتمـاعی بـود و اکثـرا     ملغا اعالن می گردد، او در منطقه کنار کاکایش سید مبی          

مسائل پچیده ي که در ولسوالی فیصله نمی شد به  سید مبین ارجاع می دادند و جنرال سید حـسن آقـا    

.نیز در کارهاي اجتماعی کاکایش را  همکاري می کند و در کنار او می ماند

ازکودتاى داشـتکه سـید حـسن آقـا       1357ثور7پس جگرنـى ایجـاد و تأسـیس نخـستین    بـهاورتبـه

همتهسته جهاد و مقاومت و علیه کمونیست ها  و شوروي سابق با رهبري علماي دینی        گماشتهاى

مـسلحانهو تشکیل حکومت اسالمی در جبهات قیاق ولسوالی ناور والیـت غزنـی      و جهـادى راگـروه

و داده اوپایه گذارى   شکل اواخرنمود، ش(1357در نـاورولـسوالى)ه جغتـوهـاى اشـتراكو بـا را

در.پراکنده جهـادى موثریـت چنـدانى نـدارد    مسلمان فتح نمود، چون دریافت که جبهاتوسیع مردم 

ش(1358اتفاق اسالمى در سـنبله      ایجاد و تاسیس شوراى    بـا آیـت اللّـه بهـشتى      )ه
انبزرگـ و دیگر)ره(

نى به حیث فرمانده   اصرف مساعى نمود و در اولین اجالس شور        آنعمومى اتفـاقتشکیالتظامى به

آنوآراء برگزیده شد     اشغالگرانعملیات نظامى نیرومندى را سال    بدنبال ضد بر متمادى روسـىهاى
.نمود میفرماندهىى وقت در والیت غزنى و سایر مناطقو رژیم دست نشانده

ه  ربا پریده مشهور که در میان عوام ب    (وقتی که جمعی از علما و بزرگان مناطق مختلف در سیاه کوتل           

تجمع نموده و سید حسن آقا را بعنوان فرمانده کل قوا انتخاب می کنند و با هم تعهد و پیمان می                 )بود

 ولسوالی ناور توسط ایشان فتح شد، بعد 1357ثور27نمایند و همه از زیر قرآن کریم می گذرد، شب 

 مجاهدین جرغی و برجگی به سوي بهسود        از آن آیت اهللا شریعت مدار و استاد ناصري را با جمعی از            

و عده اي دیگري را به سرپرستی مامورمحمد علـی بـه جـاغوري  مـی فرسـتند و آنهـا در آزاد سـازي               

.ولسوالی هاي مرکز بهسود و جاغوري نیز نقش موثري  داشت

1
زیرا جدش سید شاه ابراهیم مدتی در دوران عبدالرحمن خان والی  هرات بوده و پدرش نیز از عیاران که  به دفاع از .

.مردم محروم ناور به شهادت رسیده  بود
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برازفرماندهانازچنان که  به شهرت ملّى و بین المللى دست یافت و     جنرال سید حسن     و ىنـدهمطرح

جانب.جهادى محصوب گردید   از ى اعـزازى جنرالـى نایـل    چنـدین رهبـر جهـادى بـه احـراز رتبـه        و

شدگردیده و به مشهور آقا .جنرال

وي جنگاما آغاز از اسـالمى و حـزب بـازى و    هاى داخلى و فروپاشى تشکیالت شـوراى اتفـاق  پس

جنرالجنگ و ستیز گروه کشتارها، وقوع و گرفتنگسید حسن از جها کناره گروهى بار ذلّت هاى

گونا شعارهاى بـاغو و نـاورهـاى سـرخ و سـبز او را نفریفـت و بـه مقراصـلى فرمانـدهى اش       گون در

ويبرگشت آنکه با ش(1371با استقرار دولت اسالمى در ثور       ، معاون)ه مدتى اول وزیـر دفـاع     چند

و جنرالىرتبهبهبود ستر پایید زیرا بـا گـرم شـدن تنـور نبردهـاى کرسـى              ن، اما  مقامش دیرى     رسید ى

حـسنغارت و مهاجرت و ویرانى در شهر کابل و والیات دیگر جنرال سـید طلبانه و افزایش کشتار و  

و برگشت ناور در زادگاهش به پس از اجالس بن آقاي کرزي او را به عنوان مشاور نظامی اش دوباره

احترامشمنصوب نموده و هم اکنون به همان سمت می با          قلبشد، در مـردمتاهنوز  و مجاهـدین    هاى
.واقعی باقی و به آن افتخار می کنند

1

شخصیت دور اندیش

)سید میرزا حسین حسینى(

2مرحوم سید میرزا حسین حسینى، فرزند سید اکبر خیاط  
از مـى، ولى قباد شاه امامزاده اواعقاب باشـد،

مردىعالوه بر مهمان نوازى،    جوان و مانـدگارهـاىشخصیت دور اندیش بود کـه از چهـره       سخاوت

مى ما )ع(باشد، او در مورد گسترش فرهنگ اهل بیت کشور
احیاى شعایر دینـى و کمـک رسـانى بـه     و

پیش قدم بود و باحمایت همه جانبه از علمـاى دینـى بـه سـاخت و سـاز     ایتام، فقراء و نیازمندان همیشه 

که.نمودىاماکن مذهبى مانندمساجد و تکایا همت م       است مرحـوم حـسینى در علـوم غریبـه و          مشهور

بخاطر نفس پاکش دعاى او نیز در بهبود امراض شـفا بخـش و تـأثیر             دست باالى داشته و    هتسخیر اجنّ 

بود بـاروز)هـش(1382او پس از یک عمر خدمت صادقانه، سـرانجام در سـوم دلـو             .گذار مـصادف

جواد امام شهادت
)ع(

شهرستان فاردر نمودگراش وفات .س
 نخبه ى  شوق و تالش و کارو همت در گذشتاى دریغا راد مرد لطف و رحمت در گذشت

گشت تسلیم قضا و با رضایت در گذشتتپیداو که با عشق على قلبش به سینه مى

فرزندشحجت.1 با اختصاي ي . االسالم سید میرزاحسین معتمديمصاحبه

.شرح حال سید اکبر خیاط، پدر مرحوم حسینى قبالً گذشت .2
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گلزارجنازه در انصار دوستان توسط افتخارى طور به فاراش گراش شهر خـاكسـپردهشهداى بـه س

بادروحش شاد و قرین.شد الهى .رحمت

فقیه فرزانه

)حضرت آیت اللّه سیدعبدالمجید شمس الدین حسینى(
مدقق سید عبدالمجید شمس الدین نجفى که ىعالم جلیل القدر، اصولى محقق، فقیه خدوم و نویسنده

به منابع برخى کـهم ربانى سید علىحسینى کابلى تعبیر شده است از نوادگان عالدر اسـت، کابلى شفا

سال با)هش(1302در ق(1434مطابق پس از فراگیرى مقدمات و ادبیات بـه حـوزه         .والدت یافت )ه

از.نجف مهاجرت کرد و مشغول فراگیرى علوم اسالمى شد        علمیه دروسپس بـه عـالى سطوح اتمام

سـید  ات عظام؛ سید ابوالقاسـم خـوئى،      آن حوزه بزرگ از جمله آی     خارج فقه و اصول اساتید معروف     

تبریزى و شـیخ محمـد حـسین حلـى شـرکت      محمود شاهرودى، سید محسن حکیم، سید محمد جواد  

حوزوىبا نشاط و تالش ادامه دادتا به کلیهنمود و سالیان متوالى متعارف علوم .تسلط یافتى
1

نآقاى شمس الدین حسینى در یکى از مساجد شهر نجف به     پرداخـتاقامه احکام نشر و جماعت ماز

سال حدود در که آن ش(1340تا ق(1382برابر)ه )ع(به قصد زیارت حضرت امام رضا)ه
مـشهد بـه

آقاى حاج سید نـور الـدین میالنـى و بـر            بنا به پیش نهاد و اصرار حجت االسالم       .مقدس عزیمت کرد  

اراد هـدایت مـردم     میالنـى بـراى ارشـاد و       اللّه العظمى حاج سید محمـد هـادى       آیتحضرتةحسب

اقامـهفریمان درآن سامان رحل اقامت افکنده و تا به حـال           ى نمـاز جماعـت و سـایرخدمات دینـى          بـه

دارد ».اشتغال
2

)ع(اهـل بیـت   پس درشهرونواحى فریمان به ارشاد مردوم و ترویج اسالم و معـارف           وى

کـرده ارائـه ارزشى با و گرانسنگ وخدمات  او مـسجدجامع فریمـان را تعمیـر کـرد و            .اسـتپرداخته

داد نمـودرا»زینبیـه «جدیدى هم درگوشه وکنار شهر احداث کرد و بنـاى          ومساجد.توسعه .نوسـازى

وى علمیههمچنین مدرسه  ساخت را باشکوهى نـامى بـه مدرسه آن در »مدرسـه علمیـه صـادقیه   «خود
شـدطالب علوم اسالمى و تربیت مبلغان دینـى  است به تدریس امـور تعلیمـى ـ    در کـار ایـن  .مـشغول

کتابارشادى و سازندگى، دست از تحقیق و تألیف بر   و ها و آثار با ارزشـى را تقـدیم جهـان    نداشت

اساس.اسالم کرد  تعداد سـیزده   منابعى که در آن به زندگانى و تألیفات نامبرده اشاره شده است، او            بر

آناثر علمى تألیف و تدوین کرده است  که برخ از بهى :ازجملهچاپ رسیده استها

)ره(از حضرت آیت اللّه خوئى»اجزاء« ـ تقریرات مبحث 1

ص3معجم رجال الفکر و االدب فى النجف خالل الف عام، ج .1 هادى281، .امینى محمد

جگنجینه.2 ، دانشمندان ص6ى . شریف رازى 119،
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 ـ جبرو تفویض2

ترجمه3 ى کتاب النزاع و التخاصم بین امویین وهاشمیینـ

قضاة4 بعضى با احتجاج ـ

 ـ العدالۀ فى االسالم5

شده(المصلح البشر فى احوال االمام المنتظر ـ6 )چاپ

شده(االفکار فى حول خالق االکوار  ـ الشمسیۀ7 )چاپ

شده(النصوص الواردة الئمۀ االبرار  ـ الشمسیۀ االفکار فى8 )چاپ

 ـ رسالۀ البیع9

العقود ـ رسالۀ10

 ـ حاشیه بر عروة الوثقى11

 ـ الشرح على الکفایۀ12

الرسائلـ13 على .الشرح
1

او.شـودگوناگون دانش اسالمى روشن مىهاىاالى او در رشتهبا نگاهى گذرا به آثار یاد شده مقام و      

اصولى ربانى، مـسلطمحقق، متکلم متعهد، فقیه آگاه و نویـسنده       عالم مدرسـى و فعـال درى و اسـت
استارشاد مردم و تبلیغ احکام قرآنى خدمات ماندنى انجام .داده

ادیب شهیر

)حجت االسالم والمسلمین سیداسماعیل حسینى(

ق(1328حاج سیداسماعیل بند امیرى در حدود سال       ى بند امیر یکاولنگ از توابع والیـت   محلهدر)ه

گشوددیده به »بامیان«تاریخى   ازپـدرش سـیدعلى حـسین وبـرادر بـزرگش سـیدمحمد هـردو             .جهان

فاسیداسـماعیل حـسینى دروس    .عالمان وپارسایان زمان خود بودند     عـالم محـضر در را ضـلحـوزوى
کرد»عالم«سیدحسین بلخى معروف به آقاى .شاگردى

سالوي ق(1355در حوزه)ه عراقعازم شد و براى تکمیل دروس حوزوى وکـسب  بـیش تـر    هاى

خاندان طهارتمعارف و عصمت
)ع(

حوز اقامت علمیه ةدر رحل اشرف نجف هفـتى ومـدت افکند

ق(1362سالسال از محضر اساتید برجسته سود جست و در         محمد)ه آل علوم نشر براى
)ص(

وانجـام
.هاى اسالمى به زادگاهش بازگشتمسئولیت

.همان.1



31...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

خدمۀ شعبه و وطنه ومنذ ذالک الحین فعادالى وطنه النهاء دوره فى...«:کهدر یکى از منابع آمده است

وم بالتـدریس  یستمرفى خدماته االسالمیۀ کعالم وموجه دینـى فیقـ   الى الیوم انطالقا عن مسؤلیاته الدینیه     

طلیلـۀ حیاتـه دون شـعبه       وبالوعظ والتوجیه حینا آخر ویمثل التعالیم االسالمیۀ فـى اقوالـه واعمالـه            حینا

.»وامته
1

به وطنش و مردم به خدمت براى ـوى کنون تا هنگام آن از و بازگشت ق(1389کشور را)ه خـود ـ
وهدایت گران دینى، زمـانى     دانشمندانهاى دینى وخدمات اسالمى کرده است و مانند         مسؤلیتوقف

پرداخته وتعالیم اسالمى را در طـول حیـاتش بـا اقـوال واعمـالش               به تدریس وگاهى به موعظه وارشاد     

.مردم خود معرفى وتبلیغ مى نمایدبراى

کشف الدقایق العویـصه    «معروف به سیوطی را تحت عنوان       »بهجۀ المرضیه «حسینی، شرح کتاب ادبی     

.چاپ  و در اختیار عالقمندان علوم ادبیات قرار داد» المرضیهفی شرح البهجۀ

درسیداسماعیل حسینى پس از ورود به یکاولنگ مدرسه        زادگاهش ساخت وطالب علوم دینـى  را     ى

خدماتاز این رو منشأ.جاجمع آورد وبه تدریس وتربیت آنان همت گماشتاز دور ونزدیک در آن
.م محروم آن نواحى گردیدفرهنگى، دینى وعلمى براى مرد

ادبى کتاب شرح عنـوانمعروف به سـیوطى رانوشـته و      »البهجۀ المرضیه «وى کـشف الـدقایق    «تحـت

داداختیار عالقهدر»العویصه فى شرح البهجۀ المرضیه قرار .مندان

الگوى اندیشه واخالص

)حضرت آیت اللّه العظمى سید محمد حسن رئیس یکاولنگى(

 اللّه العظمى سید محمد حسن رئـیس       مرحوم حضرت آیت  
)ره(

شخـصیت علمـى وبزرگـوار وایـن        ایـن 

هالهستاره دروراء که درخشان ماندهىى ناشناخته تاهنوز )ره(است ، آیت اللّه رئیس یکاولنگىابرها
در

قرغـانعلمـى وفقیـه نامـدار قریـه    زادگاه این شخصیت  . مذهبى وفقیر دیده به جهان گشود        ةخانواد ى

اللّه رئیس در کودکى پـدرش سـید       تآی.باشدتوابع والیت  بامیان مى    به ولسوالى یکاولنگ از   طمربو

آن یتیمـى داراى نبـوغ و       .خیمـه زد  اشقاسم را از دست داده وگرد و غبار یتیمى بر رخسار معصومانه           

سرپرستىآینده تحت تابناك بـه.برادر بزرگش مرحوم حاج سید اکبر قرار گرفت       ى فراگیـرى  عشق

قرغـانى در جوار قریهیکربالودانش در دلش جرقه زده وتحصیالت ابتدا یى را نزد سیدحسن علم ى

فت فراگر قلندر شاه .ودرکنارمزار

صالمؤلفون االفغانیون المعاصرو.1 . محمد عیسى محقق خراسانى 144ن،
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زمستان دو طى که شد موجب فکرى ونبوغ قوى استعداد المـسائلداشتن ومجمع ونحو دروسصرف
براى تداوم شکوفایى علمى رهسپار بلخاب گردید     مقدماتى وابتدایى   پس از اتمام تحصیالت   .فراگیرد

بلخـابىو پارسا آیۀ اللّه سید محمدحسین عـالم       تا از محضر شخصیت عارف    
)ره(

کنـد دوسـال.اسـتفاده

بزرگوار عالم آن درنزد ماه وسه
)ره(

ى  مالعبداللّه در منطـق، طى این مدت کوتاه حاشیه  . تحصیل نمود    

فراگرفـتلمعه در فقه وهم چنین تفسیرمعالم االصول در اصول، و دو جلد     بخـوبى را گـاه.صافى آن

علمىجهت پیمودن پلّه   تکامل وحـوزههاى عراق عازم بلخابى عالم آقاى بزرگوارش استاد با ىهمراه
.کهنسال نجف گردید

:ى  معظم له در نجف عبارت اند ازآیات عظاماساتید سطوح عالیه

 میرزاى طالقانى-1
)ره(

زنجانى شیخ م-2 باقر حمد
)ره(

 شیخ محمد على صدرا-3
)ره(

 حضرت آیت اللّه العظمى سید ابوالحسن اصفهانى-4
)ره(

 حضرت آیت اللّه العظمى آقا ضیاء الدین عراقى-5
)ره(

 حضرت آیت اللّه العظمى نائینى-6
)ره(

ر وطن سیر نوینى را در سطوح عالیه د بعد از اتمام وحتى تدریس)ره(مرحوم آیت اللّه رئیس یکاولنگى

اساى  وسیع معارف اسالمى    پهنه عـالىهاى تابناك علم وعمل ،آیات عظـام ومراجـع        واسوهتیددرنزد

اجـازها وهشت سال واندى به این سیر      .قدر تقلید در نجف آغاز کرد      تـا داد ادامـه نجـف در ىعلمـى

)ره(ونائینىاجتهاد از مرحوم آقا ضیاء عراقى     
نـین تقـریظ اجتهـاد از هـم درسـش         دریافـت نمـود وهمچ     

)ره(مرحوم حضرت آیۀ اللّه العظمى خویى
.گرفت

1

دل اهل قارى

)شهید سید محمد حسین حسینى(
حسینى از مفاخر ماندگار وطن است که قارى شهید سید محمد حسین حسینى، فرزند سید میرزا حسین

عرصه اعتقادى،در سختهاى در اجتماعى و براى)هاکمونیستآغاز حاکمیت (ترین شرایط فرهنگى
.نمودتریج معارف اسالمى و احیاى شعائر دینى تالش

جهت برپایى مـسابقات و آمـوزش کـالم         استاد شهید حسینى انسان متواضع، شجاع و پر تالش بود که          

برگزارى و الهى گردیـد و  مـىهاى دینى ومذهبى در شهرهاى مختلف کشوردعوتمناسبتنوربخش

. بنیاد فرهنگى مفاخر آریانا 104تا97ص2مجله فرهنگ توسعه، ش .1



33...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

مساج اکثر از.نمـودنقـش مفیـد و مـؤثرى ایفـا مـى     د و تکایا باحضور فعال و مـستمر خـویش  در پـس

ثور هفت دانـشجویان  کوشیدندتا روحانیـت،  مى»کرملین«در شرایطى که عمال     )هش(1357کودتاى

گرو طرفداران متوقـفرنموده و فعالیـت   یدستگهاى اسالمى و افراد با نفوذ را      همسلمان، را آنـان هـاى

م در عقربسازد، برابـر)سـازمان امنیـت مخفـى دولـت آن وقـت          (»خـاد«توسـط)هـش(1357اه در

1دستگیر وروانه ى زندان گردیـد چشمان گریان فرزندان معصوم و زنان خانه با سرو پاى برهنه   
شـهید  .

شدحسینى در زندان پلچرخى    زندانى ده26تا هنوز باگذشت بیش از .کابل مانند هزارسال زنـدانىها

.از سرنوشت شان اطالع و خبرى نیستدیگر 

ادیب و عارف وارسته

رستاقی»خاللی«مو النا سید جعفر 

 حضرت سید جعفر خاللی از بزرگان سادات رستاق که سلسله اي خیلی از سید هاي رستاق به ایـشان                   

مرتبط می شود پسرحضرت سیدعبدالصمدخواجه ونواسـه حـضرت سـیدمحمدداود مـی باشـندکه بـه                 

)ره(سطه به  حضرت قطب العارفین سیداحمد مشهور به مخدوم اعظم          یازده وا 
 وبه سی ودو مرتبه سلسله      

 بنت حضرت سیدالمرسلین محمد مصطفی)س(اي خاندانی شان به حضرت زهرا  
)ص(

. مختوم می گـردد 

درسـایه  ایشان عارفی سوخته جان وصوفی وارسته اي بودند که ازعلـوم اسـالمی بهـره وافـی داشـته و     

ضت وطاعت حایزمقام والیت گردیده ، بسیاري ازرجال درعلوم قال وحـال بـه حـضورشان               کسب ریا 

ایشان سیدجعفر خاللی در روستاي سررستاق ولسوالی رستاق دیـده      .نایل اکتساب فضایل گردیده اند      

علوم متداوله را در بخـارا بـه اتمـام رسـانده بعـداالکمال علـم دو بـاره بـه زادگـاه شـان           به دنیا گشوده

جناب ایشان سید جعفرخاللی باتمام اوصاف فوق یـک شـخص           .گشته وبه ارشاد وهدایت پرداختند    بر

گرچه تعداد مولفات شان را زیادتر میگویند اما فعال         .ادیب وشاعرلبیبی بودند که شعر نیز می سرودند         

هـايازجمله کتبیکه منسوب به سلسله تألیفات آنها می باشد سه مجلدکتاب است که دوجلدآن به ن                ام

.گلشن عشق و چمن عشق در علم تصوف و  دیوان اشعارشان می باشد         
2

 اینک به مقـصدتوضیح یـک   

.غزل شان را دراین جا تقدیم میداریم 
لب تشنـگان بادیـه صبح وشـام راساقی ببخش جام می لعـل فـام را

وشان پري وگـداز زسوز صفت م زدیـم سلسـله ننـگ ونـام رابرهمجنون

ها به دستگیرى تنهاوى اکتفا نکردند، که از این خانواده تعدادهشت تن دیگررا به زندان بردند ، یکى از آنان کمونیست.1

.ماماى قارى شهید حسینى بود
2
آقابهراًیاخ. وهمت ضدیسيکوشش رسی خاللایاحمد ونشر چاپ به توجه قابل وحجم قطع .استدهیبه
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بگذاشتـیم صحبـت هر خـاص وعـام رادرکوهسار عشق نهادیم پاي شوق

شکـسـت قالبـم قـفس او وصـال راشـوق دام افتـــاده بلــبـل آزادکـــرد

تـو براه ومحبـت شـوق گان داده ند جــنت عالیمــقام راکــی طالبـجـان

شکر ببخش طوطی شیرین کالم راگفتاخاللی هرکه به حمدت زبا ن کشود

قمـري1284حضرت خاللی که شمه یی از علم وکمال شان در فوق عرض گردیـد در سـال                   هجـري

ازین عالم فانی پدرود حیات گفته وبه جوار رحمـت حـق پیوسـته اسـت مرقـد جنابـشان  در روسـتاي                  

سررستاق ولسوالی رستاق تخار گرچه به حال اسف بار وعاري از هرگونـه تـرمیم واعمـار افتـاده ولـی            

.مردم به آن اخالص وارادت زیاد دارند
1

پژوهشگر سیاستمدار

)سید قاسم رشتیا(

ش(1292سید قاسم فرزند سید حبیب خان متولد         کابل،)ه مـرددر دولـت و مـورخ نگـار، روزنامـه

استافغانس سال.تانى از بعـددر بخش مدیریت  )شه1310او چنـدى و پرداخـت کـار بـه مطبوعـات

سال.مترجم زبان فرانسه در بخش مدیریت عمومى پست و تلگراف شد           ش(1313در به عـضویت   )ه

.انجمن ادبى کابل رسید

داشترشتیا در کابینه   عهده بر را آن کفالت خان هاشم محمد چکسلواى کشورهاى وودر مـصر کى،

داشتجاپان سفارت به حیث وزیر مالیه ایفـاى وظیفـه نمـود، او اولـین وزیـر اطالعـات                 مدتى.سمت

استوکلتور خـود ریاسـت مـستقل      درفرهنگ پرورى او همین قدربس که درزمـان وزارت        .افغانستان

ازصالح الدین سلجوقى بود، آثار رشـتیا عبـارت  مطبوعات بوجودآورد که مسئولیت آن با استاد    :انـد

کـوپننوشـتهسه یـار وفـادار،    «ىترجمه»ى کوتل خیر خانه، از ژوزف هاکن      عتیقهآثار«ىترجمه »ى

مخفى«ىترجمه قرن«،»عشق در نـادر«،»تراژیـدى افغانـستان  «،»الدین افغانسید جمال «،»19افغانستان

به به آمریکا کوچید و تـا      1357رشتیا بعد از کودتاى ثور      .»خاطرات سیاسى «و»سلطنت رسید چگونه

ماند جا همان در عمر .آخر

احیاگر فرهنگ والیت

)حضرت آیت اللّه حاج سید جالل شریعت کابلى(

1
.برگرفته از اظهارات محترم سید احمد ضیاء خاللی از نوادگان مرحوم سید جعفرخاللی.
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)ره(آیت اللّه شریعت  
)ع(احیـاگر فرهنـگ اهـل بیـت        فقیهى عـارف، عـالمى خـدوم، خطیـب توانـاو           

در

بـزرگاودر شرایط سخت    .بود»باستانهرات«ىافغانستان، به ویژه خطه    کارهـاى بـه دسـت وجانکاه

زد .واساسى
1

)ره(آیت اللّه شریعت  
سال ش(1272در محله)ه خـانىدر مـراد مـذهبىکابـل در یـک خـانواده      ى ى

دادهایش را از  کاکاطفولیت پدر وپدر بزرگ و    در.وعالم دیده به جهان گشود     توسـطآن.دسـت هـا

شهادتدولت  فرهنگ کش و علم ستیزِ امیرعبدالرحمن خان ب          رسیدند، این واقعه موجـب آوارگـى       ه

.سیدجالل شریعت از وطن گردید

)ره(آیت اللّه شریعت  
سال حدود ش(1282هاىدر ده)ه بزرگشدرسن بابرادر همراه عالّمـه  (سالگى

)ره(بلبل
تركکردرارنج سفربه دیارغربت) مقدس مشهد مقصد به را کابل شد، در.متحمل ىحوزهو

درآن شهر مشغول به تحصیل علوم دینى گردید    ىعلمیه پرتـو اسـتعداد درخـشان وتـالش فـراوان،      او

عرب را به پایان رسانیده و به علوم منطق، فلسفه، فقـه، اصـول وعرفـان               توانست در مدت کمى ادبیات    

.تسلط یابد

)ره(آیت اللّه شریعت  
برادربزرگترش اتفاق )ره(آیت اللّه حجت (به

پـا) ازگذراندن دورانپس سـال نزده

عالىسخت وپرمشقت تحصیل و نیل  به    اجتهادمقام
ى دینى خـود دانـست  تـا از مـشهدمقدس     وظیفه2

گردد افغانستان هراتاین سه برادردرکابل چنان آوازه وشهرت نیک به    .عازم مردم وقتى که زدند هم

تـاراشنیدند، جمعى از علماء و اعاظم خـود     ى  خدمات دینى وعلمى آنان     آوازه فرسـتادند کابـل بـه را

)ره(خدمت حضرت آیت اللّه العظمى حجت     
تقاضاء و شده )ره(کنند که آیـت اللّـه شـریعت       مشرف

بـه

وعقد وحل جماعت امامت حضرت آیت اللّه حجت نیز به دعوت      .اموردینى عازم هرات گردد   هدف

تابرادرش نمودند وموافقت داده مثبت جواب هرات مؤمن ارشاد ورفع نیاز مـؤمنین  جهت  تبلیغ ومردم

.نمایدبه شهر باستانى هرات عزیمت

)ره(باورود آیت اللّه شریعت   
پروانه چون جا آن مردم هرات شهر اطراف شمع وجود آن عالم ربانى به

وسال گرفتند ورا ارشادات از ىمند گردیدند، معظـم لـه ابتـداء در تکیـه    راهنمایى آن بزرگوار بهرهها

هرات مسگرهاعروف به تکیهم(عمومى جا)ى آن از و نموده هاى تدریس و تبلیغ خویش برنامهاقامت

 حاج سیدجواد :فرزانگان نویسندهبا تغیر عبارات، اقتباس از سیماى)ره(احواالت حضرت آیت اللّه سیدجالل شریعت.1

.شریعت انتخاب گردیده است 

)ره(حضرت آیت اللّه العظمى شریعت.2
همانند عظام مراجع طرف سیدابوالحسن اصفهانى، آقا ضیاءالدین عراقى و :از

)ره(آقامیرزاحسین نائینى
نامه اجازه اخذ به کهها، کتب و سایر مدارك معظم لهاى اجتهاد گردیده بود، اجازه نامهممفتخر ه

.هامصادره گردیدشد، به انضمام دیگراسناد و مدارك توسط کمونیستدر اطاق مخصوص حسینیه ایشان نگهدارى مى
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مدرسهرا آغاز کرد، هم چنین به سرو       دادن شاگردانى علمیه و تدریس علوم اسالمى و تربیت       سامان

پرداخت ى فضالء، اهل قلم و دانشمندان  بنام درزمرهبرخى ازشاگردان آیت اهللا شریعت اکنون.فاضل

هستند،منطقه هرات شـیخ غـالم   حجج اسالم میرآقـا فاضـل زاده،  :برخى ازآن عزیزان عبارت اند ازى

علـى، سـیدمیر محمـدعلى شـاه وحیـدى، شـیخ       حسین طالب فراهى، حاج على آقـامنجم باشـى، شـیخ      

بهغالم معروف جبرئیلـى، شـیخ    علـى، شـیخ هاشـم، شـیخ غـالم سـرور           آقاى فیض، شیخ رمـضان    على

نجف ومحسن، رهبر ...على
داعى)هش(1338 پس از یک عمر دین پرورى در سال)ره(مرحوم آیت اللّه شریعت کابل چنداول در

در کنار مرقد برادربزرگش عالّمه بلبل و در جوار مرقد سـیدمرد مـى            حق را لبیک گفت، قبر شریفش     

.باشد

)ره(فرزندان  آیت اللّه شریعت    
از انـد جمال شـریعت ؛ مرحـوم حـاج       حجـج اسـالم حـاج سـید       :عبارت

.سیدابوالحسن شریعت وحاج سیدجواد شریعت

پرچم دار آزادى اندیشه

شعاعشهید میر علی استاد( )اصغر

همـههاي فروزان انسانیتشخصیتها و نمادها در سطح دینی، ملی و بین المللی مشعل        بـه متعلـق کـه اند

زمان همه در و مکانانسانها و هـستندها این ضـرورت دارد کـه شخـصیتها بـه دور از افـراط و      بنـابر.ها

نسلتفریط و شخصیت   به هستند که طوري آن کاذبانه، جهـانسازي و افغانـستان فـرداي و امروز هاي

.شوندبشریت معرفی 

میر علی اصغر شعاع یکی از دانشمندان متدینِِ روشـنفکر از زمـره نویـسندگان توانمنـد و از سـخنوران           

مع دوران استمعروف افغانستان .اصر

سال هاي علمی و مذهبی در محلـه چنـد اول کابـل پـا بـه عرصـه          ش در یکی از خانواده    .هـ1288در

گذاشت .پدرش میر علی اکبر معروف به میر آقا از علماي معروف شیعه در آن زمان بود.وجود

حوزو متداول  به زبانهـاي، عربـی،      ي صرف و نحو، منطق و بیان را از پدر بزرگوارش آموخت و            علوم

زبـان)زیـدان بـدران   (زبان عربی را از معلم مـصري بنـام        .انگلیسی، پشتو به سطح عالی تسلط داشت       و

.آموخت)علی اختر هندي(انگلیسی را از شخصی بنام 

بـودآقاي سرشـار ذکـاوت و فراست و هوش داراي بعـد از فراغـت از دارالمعلمـین کابـل در           .شعاع

به موازات وظیفه معلمی به ترجمه .نمودزي به حیث معلم ادبیات ایفاي وظیفه می مکاتب استقالل و غا   

روزنامهمقاالت علمی و اجتماعی از منابع عربی و انگلیسی می          در و بـه)اصالح و انـیس (هايپرداخت
نوشته.سپردنشر می زمان مرور به.ها و مقاالتش پاي او را به مطبوعات کشور باز نمودبه ابتدا  حیث در
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محرر در روزنامه اصالح و بعد به حیث سردبیر و مدتی هم به حیث معاون اداره نشراتی اصالح اجراي 

.وظیفه نمود

عنـواننخستین مقاله.نظیر بود وسعت دانش و لیاقت علمی مرحوم شعاع در عصر خویش بی           تحت اش

ترجمـهدر مجله آینه عرفان منتشر شد و از دیگر آثار او ترجمه یکی            »عقابها« و اعظـم امام کتابهاي از

عنواناز امام ابو یوسف از عربی به فارسی و رساله         »الخراج« تحت تاثیر عدالت در استفاده از منابع «اي

که عالمه سلجوقی در محفل توزیع جوایز مطبوعاتی        »طیب هر خانه  «و تالیف کتاب    »مالی و اقتصادي  

هايآثار مذکور و دیگر مقاالت شعاع در روزنامه       .وندآنرا عالمانه توصیف نموده است به شمار می ر        
.اصالح و انیس نشانگر مقام علمی وي بود

سال در در تـدوین و  . در حلقه دانشمندان و نویسندگان دایرة المعارف آریانا برگزیده شد   1327شعاع

 اولین جلـد  .انتشار این نشریه ارزشمند مصدر خدمات گرانبها به همکاري دانشمندان همکارش گردید   

آ(دایرة المعارف آریانا     با مسئولیت اولین مدیریت عمـومی دایـرة المعـارف آریانـا            ) تا ابوالطیب  –از

 ش چاپ شـد و ایـشان اولـین کـسی بـود کـه نـشان               1328-1329شهید شعاع به شایستگی در سالهاي       

آورد)مدال( ارمغـان بـه مـردم بـراي را افغانـستان معاونـت.مطبوعات افتخـار روزنامـه اصـالح و     وي

مدیریت عمومی دایرة المعارف آریانا و بدست آوردن مدال اول مطبوعات را در یکی از منبرهایش از 

زمان امام توجهات
)عج(

.دانـست اعالم نمود و خود را فرزند و پرورش یافته محیط با فضیلت شـیعه مـی           

1322 اسماعیل بلخـی از سـال   اوج سخنوري و راهنمایی اقشار مردم توسط شعاع همزمان با ورود سید        

بود کابل در فضاي به ظاهر باز و موقت سیاسی آن زمـان بـا روي کـار آمـدن شـاه محمـود خـان                       .ش

هایی که با در آمیختن مسایل علمی روز، طـرح ایـدئولوژي شـرق و غـرب        بوجود آمده بود؛ سخنرانی   

منب.شــدد آنهــا تــوأم بــا اســتداللهاي منطقــی و مــذهبی ارائــه مــی وور دراو هفتــه هــر را خــود رهــاي
جوانان زیادي چه شیعه و .کردهاي مرحوم میرزا فقیر حسین شیون و مرحوم میراکبر ایراد میخانهتکیه

هاي علمی مذهبی و سیاسی شهیدان سید اسماعیل بلخی، میـر علـی اصـغر               چه سنی از برکت سخنرانی    

ی کـه شـهیدان مـذکور سـخنرانی     هـای خانهشعاع، محمد حسین نهضت و محمد یوسف بینش در تکیه        

هــاي دینـی و مـذهبی چنــین   امـا حکومـت اســتبدادي وقـت تحمـل فعالیـت     .آمدنــدداشـتند گـرد مـی   

لذا از روند پیشرفت شعاع در ساحه علم و فرهنگ جلوگیري کرده و مدیریت              .شخصیتهاي را نداشت  

مصمم.المعارف آریانا را از او گرفتند     عمومی دایره  شعاع قبلاما از  عمأل وارد مسایل سیاسی شده و    تر

خود را به نمایندگی مجلس هشتم شوراي ملی کاندیدا نمود و در انتخابات دوره هـشتم شـوراي ملـی               

رشـد.افغانستان به حیث نماینده اهالی شهر کابل انتخاب گردید         باعـث مجلـس آن در خـدماتش البته

حکمرانان ظالم کینه او را در   .فین شد ضدیت علیه ظلم و استبداد طبقه حاکم و دفاع از حقوق مستضع           

.دل پروارانده و در نوبت بعد مانع ورود وي در مجلس نهم شوراي ملی شدند
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دنبـالشعاع بعد از زندانی شدن سید اسماعیل بلخی، سخنرانی و دفاع از اسـالم و مـذهب را جـدي      تـر

سال.کرد سازمانی را بـا تأسـیس مرکـز     در حلقه دانشمندان شعاع اولین هسته کار گروهی و         1327در

فرهنگی آموزشی میوند با کمک شهید محمد حسین نهضت و دیگر دوسـتانش بـراي آمـوزش علـوم                  

شـعاعطبیعی و اسالمی براي نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به ارمغان آورد که بعد            کلـپ اسـم بـه ها

شـرکتابـوي نگارنـده کـاظم علـی شـیونی در درس ادبیـات        .میوند تغییر نام داد    شـعاع آقـاي عـرب
هاي جمعه براي قرائت دعاي کمیل و هر چند گاهی جهت نقد شعاع با جوانانی که در شب.کردندمی

شدند،مسایل اجتماعی و سیاسی و قرائت مقاالتی از افراد عضو در تکیه میر اکبر آقا گرد هم جمع می            

بهره شعاع بار گهر سخنان از جوانان آن و داشته مارتباط یکی از افراد شاخص آن گـروه،  .شدندیمند

.پژوهشگر تاریخ احمد علی محبی که اکنون مقیم آلمان هستند به شمار می رفت

عمال حکومت استبدادي براي اینکه شعاع را از مردم جـدا و از نزدیـک کنتـرل کننـد او را بـه عنـوان        

ود که وزیـر عبـدالرحیم زي بـه    احتماأل در اثر توجیه آقاي شعاع ب   .معاون وزیر دارایی منصوب کردند    

وارثین او پسران بـرادرش محمـد داوود و   .مجلس پیشنهاد رسیدگی به دارایی هاشم خان مستبد را داد      

داوود صدراعظم متعصب، و مخالف نیروهاي مسلمان و به خصوص شـیعیان در آن       .محمد نعیم بودند  

ب و سوسیالیستی پیروي می    وقت از ذهنیت کمونیستی    او و ود که زمینه تاخت و تـاز شـورویان را   نمود

نموده فراهم افغانستان .به

حاکمان کمونیست ملحد شوروي سابق که دین و دیانت را اصأل قبول نداشتند شعاع و امثال شـعاع را                  

طرح راه سر بر موانع جمله افغانستاناز اشغال اي کـه شـورویان طـرح آن را     طبـق دسیـسه   .دانستندهاي

رح توسط شاه عالمی سفیر افغانستان در مسکو به عمال حکومتی کابل ابـالغ شـده     چیده بودند و آن ط    

بود، از جانب حکومت افغانـستان وزیـر عبـدالملک عبـدالرحیم زي همـراه معـاونش آقـاي شـعاع بـه                       

آمریکا جهت استقراض رفتند و در موقع برگشت وزیر و معاونش بـه اتهـام کودتـا بازداشـت و راهـی         

شدند .زندان

گناه در زندان به سر برده بود در قصیده بلند و پر  سال بی14سید اسماعیل بلخی که خود مدت مرحوم

زندان.هـ1336 بیت می شود و در تاریخ دهم حمل          270محتوایی به نام شب دیجور که شامل         در ش

مخصوص جنب والیت کابل سروده شده است چند بیت آن را اختـصاص بـه بیـان رنـج و مظلومیـت                      

د :انداده و چنین سرودهشعاع
زتب افتاده، به یک حالت سکران امشبدوحـه علـم و ادب، حـامی فرهنگ شعاع

دانشوي از لیک او راسـت، نیـازي به طبیبان امشببهـره گـرفته است نیـازآنکه

امشبنهاش قفل و دوایش تب و جایش محنتحجره درمـان نـه و دار نـه و پرستـار

است زنـدان ونم خـاك وادب علـم امشبمسکـن خاقان مسنـد بـود جـاي را جهـل
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بود مرضشکر به مصاب هاي وحـشت بـار و محرومیـت از درمـان، توانـایی جـسمی و              شکنجه.شعاع

شـهادت1336)آبان(قربع23شعاع در تاریخ    .بردروحی او را روز به روز تحلیل می        جام زندان در
.را نوشید

 زیـرا به دل مـردم تـا حشـر مکیـن باشدهرگز؛ او زنده جاوید استکی مرده شعاع
هر قطره آن بیشک چون در ثمین باشددر راه حقیقـت گـر، خـون تـو فـرو ریزد

چنـد اول کابـل تحویـل دادنـد و اکیـدأ           مأمورین دولت هنگام عصر جنازه شعاع را به خانه پدرش در            

چـون عمـال حکـومتی تـرس از       .سفارش کردند که جنازه او در همان شب باید به خاك سپرده شـود             

با این حال تمام مردم چند اول کابل در تشیع    .تشیع جنازه شعاع داشتند که مبادا باعث قیام مردم گردد         

کردند شرکت او هیم مقـدس ابـوي آیـت اهللا سـاجدي نقـاب از          و در همان شب آقاي میر ابـرا       .جنازه

اش از شهادت امـام موسـی در زنـدان بغـداد و از شـعاع در                 چهره قاتالن شعاع برداشت و در سخنرانی      

)ره(پیکر مرحوم شهید شعاع در مقبره سید مرد    .زندان داوود یادآوري نمود   
 واقع در باال کوه چنـد اوال  

.مدفون گردید

فرز آن فرزندان از انه فقید محترم سید هاشم شعاع مقـیم آمریکـا و سـیده پـروین شـعاع مقـیم                 نگارنده

آلمان جهت ارسال تصویر اسناد و مدارك جدید در مورد زندگینامـه شـهید شـعاع صـمیمانه متـشکر                    

نوشتار را با چند بیت شعر از سیده پروین که در رثا پدر خویش در چهل دومین سالگرد وفاتش        .است

سال هام1996در در سرودهم آلمان .اند خاتمه میدهیمبورگ
پدر آنکـو بدانش بود همچـون گوهر واالفلک در کودکی از من ربود آن مهر تابانم

 گشتی بسان جد خود موسیحقشهید راهروانـت شـاد باد اي پدر یـادت گـرامی باد
)ع(

رسواشقاوت پیشگان را در همه تاریخچو جدت موسی جعفر ز زندان جفـا کردي ها
خدایت در بهشت عدن سازد ما من مأوازشب تا صبح گه پروین براي تو دعا گوید

خدایا شادگردان روح او درعالم باالتابید دایم از جبین اوشعاع علم می

راهیاد شهید میر علی اصغر شعاع گرامی و راهش پ بادر .رو
1

فیلسوف شهیرشهرستان

)سید شاه على اکبر شهرستانى(

ش(1309پروفیــسور ســید شــاه علــى اکبــر شهرســتانى متولــد ســال   شهرســتان)ه ولــسوالى اســت،در

ىفلسفه در پوهنتون کابـل بـه پایـان رسـانید ،سـپس بـراى ادامـه              هاى ادبیات و  تحصیالتش را دررشته  

1
.محمد وحید شیونی.
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ودرتحصیل رفت فرانسه شتهبه جامعهر دانشگاههاى از وفلسفه سوربون پاریس فارغ التحصیل    شناسى

مجلهمجلهدر برگشت به وطن مدیر مسئول     .شد و ثروت مجلـهى و هوا شـدى ادب سـال.ى 1968از

درى، عربـى، فرانـسه وانگلیـسى    به بعد در پوهنتون کابل به تدریس زبـان و ادبیـات فارسـى            )میالدى(

.پرداخت

سالشهرستان از ادبیات دانشگاه کابل بود، به عـضو هیـأت         ىرئیس فاکولته )میالدى(1988تا1982ى

سالى شوراى انقالبى نیز   رئیسه در راهبه حیث سناتور به مجلس سناى)هش(1988درآمد، افغانستان
بودو در زمان حکومت داکتر نجیب رئیس مجلس       .یافت ملّى سدر هشتاد و سـومین کنفـران      .شوراى

.زیاى قبرس به حیث رئیس هیأت افغانى اشتراك نمودبین الپارلمانى در نیکو

سال در شهرستانى اکبر على و)میالدى(1992شاه دهلى بعدا اسپانیا شد و تـا حـال در آن جابـه    عازم

مى .بردسر
1

از اند عبارت وى لهجهلغتنامههاى الفونتن،هاى شرقى حکایتسرچشمه:آثار هزارهى هجـوى گـى،

ترین محصول فکـرى شـاه علـى اکبرشهرسـتانى         علمى و تحقیقى ،مهم   درادبیات درى و دیگر مقاالت    

افغانستان جمهورى اساسى قانون سـالمتعلق به دوران داکتر نجیب    (متن در که ش(1367است بـه)ه

جرگه«تصویب مجالس  جرگه«و»لوى .توشیح گردید »داکترنجیب«رسیده وازجانب »ولوسى
2

آشنا درد عالم

)عالمه شهید سید انورشاه صدر(

بـه دنیـا   »خربید بهسود«در)مسیشجريه(1285سید انورشاه صدر، فرزند سید سلیم شاه حدود سال          

آموزش و کردهاى ابتدایى و سطوح   آمد آغاز جا آن در را بی تردید او از علمـاي تـراز اول   ،متوسطه

.اي خویش در تبلیغ دست باالیی داشتبهسود بود که با بیان علمی و رس

)ره(عالمه شهید سید انورشاه صدر    
، در منابر خود از منابع شیعه وسنی استفاده می کرد، او ابتداء تبلیغ را        

در اسپین دیوار بهسود که آن زمان مجالس با شکوهی در آنجـا برپـا مـی گردیـد آغـاز نمـود، در آن                    

)ره(لعظیم آقامنطقه قبال حضرت آیت اهللا سید شاه عبدا      
 منبر می رفت، پس از آنکـه عالمـه شـهید سـید     

انورشاه صدر به آن منطقه دعوت گردید، یک هفته او سخنرانی می نمـود و هفتـه بعـد آیـت اهللا شـاه                        

.عبدالعظیم آقا

صعرب.1 افغانستان، در سادات و فاضل205ها کاظم .محمد

.هاى جنبش روشنفکرى افغانستان سیدمحمدرضاعلوى ناگفته.2
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نقاطعالمه شهید صدر، سالهاي بعد      سرچشمه و قول خـویش  :چون،مختلف والیت میدان وردكدر

بهسود،
1

پرداخهاى دینى و  ال به فعالیت  شموالیاتو مستمر وفرهنگى قرائـتته مانند احکام جلسات

در تـرویج و نـشر      احکام صید و ذبح شرعى، مسایل خانوادگى وغیره را برگزار کـرده و            صحیح نماز، 

)ع(علوم ومعارف اسالمى و احیاى مکتب اهل بیت       
سـرپلوي.همت گماشت  بـاغ چهـار در سال چند

نی فعالیت داشت، او  با خطی کوفی آشنایی داشت و  در آنجا مرقد مبارك امامزاده بعنوان روحانی دی

سید یحی بن زید شهید را شناسایی نمود، بعد از آن زیارت امامزاده سید یحیی را به مردم معرفـی مـی                    

.کند، در آنجا نیز در دوران خدمات خویش شهرت بسزایی پیدا نمود
2

منـاطقعالمه شهید صدر پس از خدمات فـر    آن در کابـلاوان اوراهـى کابـلشـد، عـالوه بـر   نیـز  در

مـصدرجمعیت العلماء افغانستان از طریـق تبلیـغ و بیـان امـر بـه معـروف و نهـى                   عضویت در  منکـر از

فراونى .گردیددینی خدمات

در آن زمان دو شخصیت از اهل تشیع نفوذ فوق العاده در حکومت داشت، یکـی سـید انورشـاه صـدر       

عضو و مدتی سرپرست جمعیت العلماء را داشت و دیگـر حـاج سـید مـومن آقـا، او در دارالعلـوم                   که

عربیه مسئولیت داشت، عالمه شهید صدر، سیدي بود با عظمت، شجاع و دلیـر، ظاهرخـان، شـاه اسـبق            

این کشور در ماه مبارك رمضان علماء را در قصر گلخانه دعوت می کند، قاضی القـضات غـالم نبـی          

پیش نماز می شود، ظاهرخـان و مـدعوین پـشت او نمـاز مـی      ) یک دوره رئیس مرافعه بود  او(کاموي

سید انورشاه مرحوم مهر بزرگی را می گذارد و نمازش را انفرادي :خوانند، خانه سامان قصر می گوید 

می خواند، وقتی نمـاز جماعـت بـه پایـان مـی رسـد، ظاهرخـان مـی گویـد، مولـوي انورشـاه شـما بـه                

 معتقد نیستید و تاریک جماعت مـی باشـید، او مـی گویـد نـه خیـر مـا بـه نمـاز جماعـت                         نمازجماعت

معتقدیم، ولی در فقه ما براي امام جماعت شرایطی را ذکرنموده، یکی از آن شرایط عادل بـودن امـام                   

جماعت می باشد، قبل از آمدن مولوي صاحب کـاموي همـین عـده اي کـه نمـاز را پـشت سـر او بـه                          

خواندند ، می گفتند او از مردم رشوت می گیرد ، لذا پشت آدم رشوت خور نباید کسی نماز                جماعت

»الراشی و المرتشی و الساعی بینهما«:بخواند، و در متون دینی ما هم آمده
3

 سید انورشاه  عالمه شهید 
)ره(

قبل از رفتن به نجف اشرف منـزل مـسکونی  بچـه هـاي حـاجی کـریم را                    

 بنا گذاشت و پس از بناي تکیه خانه عباسیه در همین مکان حـدود پـانزده   خرید و تکیه خانه عباسیه را   

بودخطیب توانا و  سال سخنرانی و تدریس نمود، او        شجاعى و ، سخنرانی علمی و حماسی می      برجسته

.ش حسینیه بزرگ و کم نظیرى بنا کرد در خمد قول خوی.1
2

.برگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین حاج آقاي ابولهادي.
3

. برگرفته از اظهارات حضرت آیت اهللا  مرحوم سید محمد تقی وحیدي.
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نمود و آنچنان روضه و مصیبت را  پرسوز می خواند که در حین خواندن مصیبت فریاد و گریه و نالـه             

وى، شهید صدر آنچنان سخنران مطرح بود کـه در بـسیار از محافـل مهـم            مردم بلند می شد    از دولتـى

 می گردید و سخنرانی مـی کـرد، در پـاي سـخنرانی ایـشان شخـصیت هـاي علمـی، سیاسـی و            دعوت

یک خـانواده  (مملکتی کشور حضور داشتند، جمعی از بزرگان  اهل سنت  از جمله مولوي هجده فند            

محافـل) علمی و معنوي داشتند بنام افندي یاد می شدند         که در میان اهل سنت نفوذ      در مولـوي، خان ،

ایشان شرکت می نمودند و بزرگان اهل سنت به ایشان احترام خاصی داشت، او عالوه براینکه خطیب                 

چیره دست و شهیر بود، در تدریس سطوح عالیه مالي توانمند و برجسته اي بود که سطوح متوسطه و                 

با و روان تدریس می نمود، چند تن از علماي اهـل سـنت از پختـه فروشـی ادبیـات و         عالیه را خیلی زی   

جامی را نزد ایشان می خواندند، در کل او مرد مال، مبلـغ، متقـی، شـجاع، بـا دیانـت و عـالم بـا درد و                     

دلسوز بود و از مردم مظلوم دفاع می کرد، یکروز در دهن چنداول یکی از بچه هاي هزاره که تبنـگ                     

 داشت، او با کسی جنگ نموده بود، طرف مقابل تبنگ فروش آدم قوي و واسطه دار بود، پدر فروشی

این بچه نزد آقاي صدر مرحوم آمد و اظهار مظلومیت نموده و گفت به فرزندم اتهام قتل را بسته، وقت 

ضی او در حکومت مراجعه کرد، گفت آیا شاهد دارید که این بچه کسی را کشته باشد؟ همین طور بع

موضوعات دیگر را مطرح نمود، تا موفق می شود آن جوان بی گناه را از زنـدان رهـا کنـد، او آنقـدر                   

درد اجتماعی داشت که امروز متأسفانه آن احساس را نمی بینم، من با همه احترام و  ارادت که به اهل      

ا.علم دارم، باید گفت که  امروز نصف آن احساس را در بین علما نمی بینیم    طرافیان نزدیک شـهید  از

سید انورشاه صدر شنیده بودم وقتی که او به درد چشم مبتالشـده بـود، در پغمـان خبـر زنـدانی شـدن                        

عالمه بلخی را به وي دادند، شهید صدر از این خبر متأثر می شود و می گوید اگر من مریض نبودم به              

.هر قیمتی که می شد نمی گذاشتم که او را زندانی کند

ف عالم اضل و خدمت گذار و در عین حال بسیار شجاع بود،  وقتی از نجف اشـرف تـشریف آورده                او

را نزد آن سید بزرگوار مـی خوانـدم و از محـضرش اسـتفاده     ...بود، من درسهاي قوانین، شرح لمعه و       

بردم و از ایشان شناخت زیادي دارم،  من حدود هشتاد سـاله هـستم ولـی در میـان علمـاي آن روز در                   

. مثل  سید انورشاه صدر ندیده امشجاعت
1

سید محسن حکـیم، سـید ابوالقاسـم خـویی،     :عالمه شهید صدر در نجف اشرف از محضر آیات عظام   

کاشف الغطاء، استهباناتی و قوچانی کسب فیض نموده و در حوزه علمیه وجهه ي علمی قوي داشت،                 

افیان آیت اهللا العظمی سید محسن وي در نجف اشرف نیز منبر می رفت و بعضا اعترضات نسبت به اطر

)ره(حکیم
 داشت، او در جدیده منبر می رفت، در آن زمان رسم این بوده که در آنجـا بـراي اهـل منبـر            

1
)ره(نقشی برگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین شیخ محمد باقر زمانی، پسر آیت اهللا حاج شیخ زمان .

.
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پول جمع می کردند، پول ها را در درب خروجی می گذاشت و به طالب اعالن می کرد که هرکسی              

اه.پول نیاز داشته باشند از اینجا بردارند با او .ل علم و مردم خیلی زیاد بودهمدردي

آیت اهللا کاشف الغطاء وقتی که در االزهر مصر در یکی ازجلسات راجع بـه مـذاهب اسـالمی برگـزار       

شده شرکت نمود بود، در موقع بازگشت ایشان به عراق، مردم در خانه نوس به استقبالش می رود، در                

گرفتآنجا آقاي صدر سخنرانی می کند که این سخنرانی مورد استق قرار ها عجم و عرب .بال

سال  خورشیدي تکیه خانه عباسیه چنـداول را تأسـیس نمـود، روزهـاي جمعـه کـه عـسکرها          1320در

مرخص می شدند، آنها با عالقمندي فراوان می آمدند، در بازسازي تکیه خانه سهم می گرفتند و گـل     

داشتکاري می کردند، در این دوره  والی اسماعیل خان مایار نیز با ا همکاري .و

وقتی که او به کابل تشریف آورد، فعالیت هاي مفید و موثر براي مردم خویش نمـود، عـده اي وي را            

تحمل نتوانست و در اثر حسادت ها برایش موانع و مشکالت را ایجاد نمودنـد، مـن ایـن داسـتان را از                  

فرزنـد:زبان آیت اهللا شیخ محمد علی مدرس افغانی نقل می کنم و  او می گفت                جمـال آقا پاسپورت

سید انورشاه صدر اعتبارش به پایان رسیده و همان روز بارندگی شدید بود، بـا هـم رفتـیم درب منـزل              

سفارت افغانستان در عراق، نگهبانان سفارت ما را اجازه نداد من ناراحت شدم، آن زمـان اسـتاد خلیـل      

ن بـا نـاراحتی گفـتم کـه آن کـاکولی را      اهللا خلیلی سفیر افغانستان در عراق بود، مدرس مـی گویـد مـ             

وقتی سفیر صداي مـرا  !بگویید که تو براي کار آمدي و یا تفریح؟ چرا کاري مردم را راه نمی اندازي            

شنید، آمد گفت شیخ چه خبراست، گفتم وقت پاسپورت پسر سید انورشاه صدر تمام شده، آمدم کـه      

خل خانه برد، از عالمه صدر شهید یاد آوري نموده و          آن را تمدید کنی، استاد خلیلی ما را با احترام دا          

گفت:گفت چطور؟ گفتم هستم، صدر آقاي قاتل آقاي صدر داراي پایگـاه مردمـی بـود و بیـان       :من

بسیار عالی داشت و عده اي از علماء در آنجا از توانایی و قدرت بیان او احساس خطر می کردند، آنها 

مـصدربا آیت اهللا حکیم پیشنهاد نمودند      تـا بفرستند افغانستان به را او و داده وکالت را صدر آقاي که

خدمت قرار گیرد، وقتی که او با وکالت آیت اهللا حکیم وارد افغانستان می شود، عـده اي توطئـه مـی                    

کند و شایعه می اندازد که وکالت نامه او جعلی است و دیدگاه آقاي حکـیم را هـم نـسبت بـه ایـشان                  

 اي نزد من آمده و گفتند که آقاي خلیلی مواظب باشید که او جاسوس مراجع نجف تغییر میدهد، عده

عـراق بـه مجـددا ندهـد اجـازه را او کـه نوشتم نامه وقت آن اعظم صدر خان هاشم به هم من و است

نداشـت، هـم را عراق به بازگشت اجازه دوباره و کابل در خودش و بود عراق در فرزندانش برگردد،

 تا از هر راهی ممکن باشد برگردد، اجازه داده نـشد تـا اینکـه در آنجـا وفـات نمـوده و                   او تالش نمود  

ماند عراق در اش .خانواده

این داستان را من از مرحوم مدرس افغانی شنیدم،  باالخره شهید سید انورشاه صدر به درد چشم مبـتال                  

راگردید، افراد مختلف از دستگاه حکومت با اسرار، او را وا دار کرد             وي کنـد، داکترمراجعـه بـه که



44...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

پس از مدتی به شفاخانه علی آباد بردند، چشمش را عملیات نمودنـد، ظـاهرا درد و سـوزش چـشمش        

آرام شده بود، در همان روز ها بود که برایش خبردادند که فرزندانت از عراق آمده به قندهار رسیده،               

 برایشان سخت می گذرد، آقاي صـدر تـصمیم مـی    اگر آنها در تکیه خانه عباسیه بیاید و شمار را نبیند  

گیرد که از شفاخانه خارج شود، در همین لحظات یک سرطبیب به هاشـم  خـان تلفـن مـی کنـد کـه                         

مولوي انورشاه می خواهد از شفاخانه مرخص شود، به اعلی حضرت ظاهر شاه خبرداده شود که چکار 

ودند و دواي سفیدي را در چشمش گذاشـتند  کند، در حین ترخیص، داکترها آمدند چشم او را باز نم   

و در دست چپش پیچکاري نمودند و بعد از آن او را از شفاخانه خارج نمودند که بعـد از آن دو بـاره           

سید انورشاه از چشم می نالید، در این وقت آقاي مختار زاده هراتی آمد، او بسیار رفیـق سـید انورشـاه           

هم نیامده، من در پغمان باغی دارم می خواهم او را آنجا      صدر بود، گفت هوا گرم است و بچه هایش          

ببرم، آقاي مختار زاده در پغمان یک داکتر خارجی که  ظاهرا آن داکتر فرانسوي بود، آورد، وقتی که 

تا هنوز شما چکار کردید که او زنده بماند، او از همان روز :داکتر او را معاینه و آزمایش نمود، گفت

شده بـود تـا هنـوز کـه دوازده روز مـی گـذرد چطـور زنـده مانـده اسـت؟ او زهـر                         اول که پیچکاري    

پیچکاري شده، در همان شب بود که به درخواست شهید صدر او را به تکیـه خانـه عباسـیه پـاي علـم                 

بردند، مرحوم صدر در تکیه عباسیه وفات نمود، ولذا آمدن فرزنـدانش بـه افغانـستان شـایعه و دروغ و      

فرزن بود، .دانش در آن زمان در کشور عراق بسر می بردتوطئه

ازشهید سید انورشاه صدر با       سالبازگشت کهن واشرفنجفحوزه افغانستان پس از یـک عمـر   به

وچنداولدرخورشیدي1335سالبرابرصفر24تالش و خدمت صادقانه، در  نمودکابل .فات
1

احیاگر فرهنگ دینى

بلخابىحضرت آیت اللّه سید حسین عا( )لم

نـواده(سید حسین فرزند سید جعفر       »شـت«ىدر قریـه )هـش(1234سـالدر)ى  سـید میـر بلخـابى    از

پس از فراگیرى سواد اولیـه ،بـه مـدت پـانزده سـال در       .والدت یافت بلخاب از توابع والیت جوزجان    

الحجج ثامن حضرت ملکوتى بارگاه جوار
)ع(

حوزه تىى  علمیه  در بـه مقـدس ىعلّـم و تزکیـه    مشهد

معنوى فضاى از و پرداخت بردنفس را استفاده کمال ه موجود .وعلمى

نمـودوبیدار گرانه اللّه عالم پس ازبازگشت  به بلخاب، حرکت اصالحى        مرحوم آیت  آغاز را خود .ى

باهمه مردم ورود، بدو همان .ها ومشکالت گونـاگونى کـه داشـتند، دوراوحلقـه زدنـد           گرفتارىىدر

.شتافتندگروه به دیدارش مىگروه

1
.طی مصاحبه اختصاصی با خواهر زاده اش، آیت اهللا سید محمد علیشاه توکلی.
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جلسه بلخاب مختلف نقاط در نمـاز، احکـام صـید و ذبـح شـرعى،           هاى آموزش و قرائـت صـحیح      او

روزه خانوادگى، دورهبرگزار...مسائل ونوجوانـان کودکان براى از.هـاى ویـژه گذاشـت     کرد، پـس

ساحهچندى سدر بلخاب، مدارساى ساختن به اقدام آن واطراف کـه.علمیه نمـود نچارك حـالى در
.»امیرعبدالرحمن«وظلماین دوران هم زمان بود با حکومت اختناق

سال در ش(1276وى جـد بزرگـوار   (ونزد سید محمـد حـسین     یکاولنگ رفته »کلیگان«ىبه قریه )ه

حسین کرسى  ماندگار شد، مرحوم سید محمد    )شهید سید عبدالحمید ناصر   حجت االسالم والمسلمین  

عالم مـدت سـه سـال در یکاولنـگ مانـد و در ایـن           درس وافاده را به آیت اللّه عالم واگذاشت، آقاى        

ساحه،دوران عالوه  آن در گوناگون ومذهبى فرهنگى اجتماعى، طـالب وفـضالى شایـسته    برخدمات

مىآنىوارزش مند تربیت کرد که از جمله       توان به حـضرات آیـات و حجـج اسـالم شـیخ موسـى       ها

1نگى، سید محمد حسن رئیس یکـاولنگى،  یکاول
علـى، حـاجى حـسین بکـک، سـید       شـیخ احمـد دره  

2اسماعیل حسینى، 
علـىقربانعلى وحیدى جاغورى، مالشریف، شیخ باقر، شیخ محمـدعلى،         شیخ  شـاه

کرد بـاآیت اللّـه عـالم مـردى متقـى، مخلـص، پارسـا            .عطااشاره درمقابلـه کـه بـود سخنوربرجـسته و

اجتماع وبدعتانحرافات کردهاىى مبارزه سـال.گوناگون در ش(1310سرانجام درود)ه حیـات  بـه

.گفت

عالم بیدار گر

)حضرت آیت اللّه سید میر على احمد عالم(

)ره(حضرت آیت اللّه سید میر على احمد عالم       
اوعلم، دانش، فضیلت وتقوى بـود،      یکى دیگراز رجال   

دامرد متعهد و متعبد به اسالم،    وداراىر از روحیهبرخورد جهان مشهور بامکاتب ،آشنا مبارزه بینش ى

.سیاسى بود

)ره(آیت اللّه عالم  
هـاى ملـت، بـه تـدریس وپـرورش      تـوده عالوه بر تبلیغ وبیان معـارف اسـالمى بـراى       

مى باسواد .تربیت کردطالب جوان وروشنکوشید،شاگردان
3

در عالم زادهبهـسود»باد آسیاب«آقاى

از پدرش آغـه« روحانیون و مدرسان بزرگ منطقه بوده و بـه نـام           شد، خـاك آقـاى شـهرت»آخونـد

استپسرش میر على احمد عالم .داشت کرده آشنا مقدمات با او هم میر احمد عالم در نوجوانى به.را

ش.1 وحدت، نامه پنجشنبه144هفته ص1373سنبله31، ،7.

. محمد عیسى محقق خراسانى 143الؤلفون االفغانیون المعاصرون، ص .2

. ، حسین شفائى82زندانیان روحانیت تشیع افغانستان ، ص .3
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اصـول.فیض بردکابل آمده و چندین سال از محضر آیت اللّه میر على احمد حجت        و فقه اساسات و ا

نز از .استبعدها نزد آیت اللّه شیخ عزیزاللّه غزنوى دروس بلندتر را آموخته.د ایشان فراگرفته استرا

را سالى چند تهـرانعلمیـه هـاىدر ایران به سر برده و از محـضر آیـات عظـام وحـوزه              سپس قـم-ى

زادهواساتید بزرگوارى چـون شـهید مرتـضى        حـسن قمـشهمطهـرى، الهـى مرحـوم و آملـى، درى اى

دررشتهىرسهمد تهران اسـتفادههاى گوناگون مانند فلسفه، هیأت، کالم، فقـه،  مروى رجـال و اصـول

.برد

حوزه در منتظـرى، راشـدى و دیگـران       میردامـاد، :ى قـم از محـضر آیـات عظـام هریـک           ى  علمیـه   او

سـال.نیزکسب فیض نموده وبه برمراجعت کرد      کـشور، بـه برگـشت از ىهـاى طـوالنى در قلعـه   پس

وش کابل .مختلـف اهتمـام ورزیـد    ى عرفان به تدریس و تربیت طالب و دانشجویان علوم         حسینیههادة

ژرفى آگاهى که بود کسانى معدود از عالم داشتآقاى فلسفه او مباحثات فلسفى و علمـى زیـادى   .از

دانشمندان، اسـىمختلـف فلـسفى و سی   استادان، طالب مدارس و دانشجویان علوم و پیروان مکاتـب         با

مى .پیروز خود ایشان بوددر اکثر این مناظرات طرف.دادانجام

توشه.داشتآقاى عالم مردى بود پارسا و صمیمى ، زندگى خیلى ساده  با درولى داشـت که علمى ى

سخنرانى واکثر مىتجلیلها دعوت را او مـاهرىها و شـور پـر سخنران که الحق ، آقـاى.بـودکردند

نداشتیا میانهعالم با تزویر و ر     عمـالمىبر ضد منکرات پیکار.ى و کارگـذاران بـا روابطـش و کـرد
نشدهاى مختلف هیچ وقترژیم و نبود .حسنه

پسرانش دکتر سید طالب و انجنیر سید .سید میر على احمد عالم آثار مذهبى و فلسفى منتشر نشده دارد

آنعلى تحصیالت دانشگاهى  مىها فعالً در ایراندارند، سر سال.برندبه اواخر در عالم ه(1357آقاى

.ى کابل یک جا زندانى و شهید شدشیعهبه همراهى گروهى از علما و روحانیون دست اول)ش

دانشمند فرهیخته

)شهید سید محمد ابراهیم عالمشاهى(

مـافرهیختـه وبلنـد آ    شهید سید محمد ابراهیم عالمشاهى از فرزندان بنام و ازدانـشوران           کـشور ى وازه

دهه در که وفراگیر در کشور یافته و   هاى اخیر راه و رسم    است درخشان ى گذشته از تنها نه خوبى به
الـصدقى فرهنگـى و دانـشى غزنـى نماینـدگى    تبار عالمشاهى، بلکه از پیـشینه    طالیى خلـف و کـرده

.دودمان اندیشه و ادب آن سامان گردید

 خان پادشاه جابر افغانستان، برخی از سران این خـانواده نیـز بـه بـالي      در جریان فجایع امیرعبدالرحمان   

سید محمد ابراهیم عالمـشاهى     آوراگی دچار شده به مشهد و اطراف آن سکنی گزیدند ویکی از آنها              

که شهر)هش(1284سالبود پس از فراگیرى سواد خواندن  و نوشتن به.مشهد مقدس به دنیا آمددر

ومنطـقى رفت ،وارد حوزه علمیه مشهد شده و ادبیات        سراغ علوم اسالم   اصـول فقه، از وقسمتى عرب
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آموخت حوزههآنگ.را سـالدر.علمیه قم رفته وتحصیالت خویش را در آن مرکز عظیم ادامه داد           به

رفـت و دوره ى آن را بـا موفقیـت بـه     جهت آموزش مسایل قضایى و حقوقى بـه تهـران   )هش(1312

ج.پایان برد آنا با اساتید ودرآن برخى که داشت علمى نظر تبادل و مراوده متعدد سمتهابرجستگان

آن ى جمله ،از داشتند نامبرده به نسبت مىاستادى بهها شیخ احمد بهار، ادیـب نیـشابورى، ایـرج    توان

کردمیرزا، قاسم غنى و ملک     اشاره بهار هـاىرشـتهاز این لحاظ وى در جهات گونـاگون و .الشعراى

توانست تا حدودى جامعیتى نسبى کـه در میـان   مختلف آموزش  دیده وبه مطالعه و تحقیق پرداخت و   

آموختگان .گشت ،کسب نمایدحوزات علمیه وقت چندان دیده نمىدانش

سال در کابـلبه دلیل نا معلومى ایران را به  )هش(1313عالمشاهى شـهر ودر تـركگفتـه وطن قصد

د.اقامت گزید    زودى پوهنتونبه .کابل در رشته ى حقـوق و مـسایل قـضایى بـه تـدریس پرداخـت           ر

درباتدریس در پوهنتون همکـارى گـسترده      همزمان و داشـت مطبوعـات بـا گونـاگونى موضـوعات

سیاسى به پژوهش و نگارش اشتغال ورزیده وتوانست آثـار  حقوق، قضا، داستان، شعر، تاریخ و مسایل    

و بـه اودر برخى از وادیها چون داستان جزو پیش .ارزشمندى ارایه دارد  متنوع داران پـرچم و آهنگان

مى .رودشمار

سال در پوهنتون)هش(1329عالمشاهى در اشتغال شدهاز وکالـتمتقاعد دفتـر معـاش امـرار براى و
به.دایر کرد که سالاو در بود زبان آن از ترجمه به قادر و داشته تسلط عربى کتاب)هش(1319زبان

تحت)مصرى(على جارم و مصطفى امین       نمـوده»روحیات و آثار آن در پدا گوژى      «عنوانرا ترجمه

کابل کردودر محاکمات«در همان سال اثر دیگرى تحت نام        .چاپ علم حقـوق را تـألیف      در»اصول

دانشکده سوى از که علومنمود و حقوق سال.سیاسى پوهنتون کابل به نشر رسید     ى )هـش(1337در

زندگانى«بلندداستان ختک«را نوشته ومنتشر کرد که برنده ى جایزه ى        »صحنه خان شده»خوشحال

مطبعه سوى از :آثار دیگر او بدین گونه است.ى دولتى نشر یافتو

سال به صدارت حقوق کورس در که دروس مجموع تدریس نمـوده و بـه   )هش(1313ـ1314هاىـ

معارف1316سال وزارت طرف شداز .طبع

ـ حقوق بین المللى عمومى، چاپ مطبعه ى عمومى کابل 

سال)داستان(ـ شام تاریک و صبح روشن  شد1317به .چاپ

محاکمات اصول صنف(ـ در که دروس ى ى3مجموعه حقوق و علوم سیاسى تدریس شده فاکولته

سال به)1318ـ1319هاىى چاپ1320سالو مذکور ى فاکولته طرف .شداز

اول طبع زندگانى، ى صحنه دوم1337ـ طبع .1344و

سال)ترجمه(روحیات و آثار آن در پداگوژى        به طرف1319که ى حقوق و علوم سیاسـى  فاکولتهاز

.به چاپ رسید



48...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

قرنتا)ه600(ـ مجموعه ى علماى افغانستان از بدو استیالى مغول            هجرى به تقاضـاى دایـرة    14آغاز
شدالمعارف آریان چاپ .ا

مشعله کابل)خاطرات یک سفر و هفت قطعه شعر(ـ .1352چاپ

رساله سال»اغالط ادبى«ـ نامه1319ـ1320هاىدر روز .انیس چاپ شدىدر

رساله قلعه«ـ شماره»ناى .نشرشد1330سال مجله ى آریانا به107ـ101هاىدر

رساله شماره»بست«ـ سال آریانا ب138ـ130هاىدر .نشر گردید1332ه

درام .نیمه شب که تماما نمایش داده شدى بخت، درام انگشتر طال و درام آهخنده)نمایش نامه(ـ
.فکاهیات ـ مجموعه ى  اشعار شامل مثنویات، قصاید، قطعات، غزلیات و

.اندوطن به چاپ رسیدهـ مقاالت ادبى و تاریخى و اجتماعى که وقتا فوقتا در مطبوعات

.ـ رساله در باره هزاره، طبع ایران 

سال از بعد مسلما وجود آورده خواهـد بـود کـه بایـد بـه          آثار دیگرى از نظم و نثر به       1358تا1344ـ

...شناسایى آیـد  
1

دانـشمند فرهیختـه و روشـنفکر مـسلمان و نـام آشـنا پـس از کودتـاى            سـرانجام ایـن    

ثور هفت خدامانند سایر اندیشم  )هش(1357مارکسستى هـدفندان آزاده، و دوسـت وطـن پرست،

قرار گرفت و در آغاز قدرت رژیم خلـق و پـرچم دسـتگیر و بـه گونـه       هابغض و عداوت مارکسیست   

.وحشیانه به شهادت رسانده شد

واعظ شیرین سخن

)سید عیسى علوى شهرستانى(

معنایش مـستمعین را فـوق      وگفتار حکیمانه و پر   سیدعیسى واعظ مشهور وسخنور توانابود، بیان شیرین      

مجذوب مىالعاده مسحور دیگر واعظـى ماننـد او      ساخت، چنان که همه به این نکته اتفاق دارند که         و

دادنـد،را پیروان هردو مذهب شیعه وسـنى تـشکیل مـى    علوىارادت مندان سیدعیسى    .درمنطقه نیامد 
برخورداربوداودرمیان قداست و حرمت ازهمان جماعت و سنّت خودکه دربین مریدان شیعه ،اهل .ى

سنى خود یـیالق  درفصول تابستان و زمستان درمحالت زیست مریدان شیعه وبه همین خاطر همه ساله 

درمحله.کردـ قشالق مى   مزارش درىاکنون واقع سنّت اسـت،»گزاب«اهل فرقه دو هر التجاء محل
فراوانچرخند ؛ زیرا از اوکشف و کرازواران زیادبه دورش مى .انددیدهمات

سـالىسیدعیسى علوى داراى تحصیالت عالى ازحوزات علمیه       ودر بود نجف و ش(1344مشهد )ه

لقاءاللّهسالگى72درسن آقـا«هاىهمچنین پدر وجد سید عیسى علوى به نام   .پیوستبه علـى و»شـاه

.231ـ228ـ411ـ12ـ9سرزمین و رجال هزاره جات، صص .1
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باشـند، دریـک   داحمد کبیر مـى نسب وازاعقاب سلطان سی  که ازسادات بزرگ حسینى   »شاه فایز زوار  «

اعـاظمهریـک ازآن  .مشترك، واقع درخاك شعبانِ تنگى باال قول صدخانه مـدفو ننـد           ىهدیره از هـا
داستانمنطقه بوده و پیرامون شخصیت باعظمت شان کرامات و هاى زیادى سروده شده است، وکشف

سرزبانکه همـو«هااست، من جمله ایـن کـه        تاهنوزبر آقـا علـى الّیـل وصـایم النّهـاربوده      اره قـایم  شـاه

اسـتازغیـب مایـده و غـذاى بهـشتى مـى          وعنداالفطار، براى او ومهمانان خاصـش      اشخاصـى».آمـده

همسفرهادعاکردهازمریدان او  درمواردى که کـردهى غیبـى  ى آقا شـده وازآن مائیـده      اند انـد،صـرف

گرسنچنان بابرکت بوده است که مقدارکمى ازآن چندین        ه راسـیرمى کـرده و سـرانجام اضـافه          انسان

استمى وترانهاین.آمده اشعار درقالب توسـطموضوع تـاکنون و درآمـده محلـى زمزمـههاى عمـوم

.واللّه العالم بحقایق االمور.شودمى
1

اندیشه ماندگار

)میر غالم محمد غبار(

چهره جمله مـهاى بارز تاریخى سادات مرحوم میر غـالم محمـد  از فرزنـد سـید محبـوب   «ستوفىغبـار

عرصه» به پا کابل در که تخلـص»حـسینى «وجود گذاشت، وى را در اوایل میر غـالم محمـد            ىاست

کهمیر غالم محمد غبار صاحب تالیفات زیادى مى.کردندمى :برخى از آن هااز این قرار استباشد

جلدبزرك( ـ افغانستان  در مسیر تاریخ 1 )دو

افغانستان2 و افغان ـ

افغان3 هندـ در ها

بابا4 شاه احمد ـ

خراسان5 ـ

خاطرات ـ یادداشت6 و ها

افغانستان7 محلى امراى ـ

 ـ نفوذ اسالم و عرب در افغانستان 8

ها ـ تاریخ ادبیات دوران محمد زایى9

 ـ جغرافیاى تاریخى افغانستان 10

شهرستانى، ساکن حوزه علمیه مشهد ى اختصاصى نگارنده، با حجت االسالم والمسلمین شیخ نصراللّه عالمىمصاحبه.1

.مقدس
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غب.و نیز مقاالت ادبى و تاریخى واشعار زیادى دارد         درمرحوم ش(1311ار نادر)ه حکومت زمان در

مدت به هفتخان مدت به شاه ظاهر محمد دوران در سپس ، حبسشد سال سال در بـاال بلـوك   پنج

سال.فراه تبعید گردید   در پنج سال حبس را در زندان دهمزنگ و والیت کابـل           مدت1331همچنان

نمود .سپرى

خودبهبنیادنهاده و »وطن«غبار حزب سیاسى به نام       را آن داشترهبرى اوچنان شخصیت عمیـق  .عهده

درباره که بود ابعادوجامع استى کم بازهم شود، گفته هرچه اش اورا.وجودى شک تـوانمىبدون

جنبش ملىپدر روشنفکرى اوى مستقل و غیـر وابـسته      -هاى آثـارقلمى کتـاببـویژه (کشوردانـست،

و)افغانستان درمسیر تاریخ   آورنده جهـتى هویـت ملـى افغـانى اسـت، از ایـن           تقویـت کننـده   بوجود

و داشته را خود خاص مخالفان و مى«)به قول موالنا  (هواداران خودبدان ازظن جالـب.»نگردهرکسى

زمان در که است حلقـاتها درکابل، هم کمونیست   حکومت کمونیست توجه برخى هم و افراطـىها

نمى»تان درمسیر تاریخافغانس«افغانى مقیم پیشاور نسبت به کتاب     نشان خوش دادند، بنا بـراین آن  روى

که خورده، قسم بودنـد،خواهان نابودى یک دیگر بودند، دریک جا با هم به توافـق رسـیده             دوخصم

غباربودکه همانا مخالفت مشترك با اندیشه      گـسترشبا این حـال هـیچ چیـز نمـى         .هاى مـانع توانـست
ملىاندیشه جنگنان گردد، درحقیقت بخش بزرگى ازانگیزه     غبار درمیان جوا  هاى بخـشهاى رهـاى

مىضد روسى از اندیشه    الهام غبار ترتیب آثار او همراه با سایر علل و عوامـل دیگـر        بدین.گرفتهاى

ازکتـابدراین مورد نکـا .آزادى کشور از اشغال چکمه پوشان روسى ایفاکردسهم شایسته در  را تـى

روشنفکناگفته« جنبش افغانستانهاى مى»رى :کنمنقل

جـامعهـا انباشـته ازایـده     مغز هریک ازآن  ...« درسـطوح ملّـى آنـانوکـالن بـود، الگـوى همـه       هـاى ى

حلقـات:ترى وسیع ودرگستره( ملّـى«تمام روشـنفکرى میـرغالم محمـدغباربود ؛     )»مـستقل-جنـبش

گرامى»افغانستان در مسیرتاریخ  «کتابهمگى مقدس متون مانند بـهىمرا کلمـه سـان همـان داشـتند،

تحـتدیـدیم کـه افـراد حلقـه    مفهوم گیرى مى شد، ما مـى  کلمه وجمله به جمله شرح وتفسیر و       هـاى

نوشـیده و وارد عـروق   چگونه محتویات آن کتاب را مانندقطرات آب حیات، جرعـه جرعـه   آموزش،

مىوشریان خود خونى برده ونسبت به آینده امید     ماازادراك این وضع ،لذات مضاعف      ...ساختندهاى

غبار،بسافراترازیک واقعه نگـارى صـرف   شدیم ،زیرا همواره براین باوربوده و هستیم که کتاب وارمى

مى کتاب آن سازى«درفرایند توانداست، ملت -ملىپیدایش وشکوفایى وجدان مشترك«و»گفتمان

وعمل»مانیفست«به مثابه یک »افغانى موردتوجه .»ه وهویت بخش وراه گشاباشدقرارگرفتعمده
1

صصناگفته.1 افغانستان، جنبشروشنفکرى . سیدمحمدرضاعلوى 343-98هاى
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ششم قرن نامى شاعر و واعظ

)سید حسن غزنوى(

بودسید اشرف الدین حسین بن ناصر علوى غزنوى از واعظان          ششم قرن معروف شاعران پـس.و وى
خانهاز تحصیالت و مکتب در اندوزى شاعرىدانش و شعر به زادگاهش سرودنهاى در که پرداخت

و جالب ذوق صاحب.زیبا داشتاشعار مجمع الفصحاوى دیوان او در حدود پنج هزار بیت شـعر  بقول

است سال.داشته را .اندنوشته565وفاتش
1

محدث سرزمین سنایى

)حضرت آیت اللّه سید محمد غزنوى(

بـهیکى از محدثان ورجال شناسان جهان اسالم وتشیع سید محمد      مشهور اسـت»سـیداخبارى «غزنوى

زم در حکومتکه خان«ان وبـراى»عبدالرحمن شـده وکـشورخود کاشـانه ترك به همیـشه از   مجبور

شدزندگى درنزد اقوام ودوستانش دست کشیده و در دیار ماندگار .عراق

آوازه»سنایى«او در اصل از سرزمین       وپر باستانى امـا اجـدادش بـه شـهر کابـل      .است»غزنین«ىشهر

نموه سالدرسید محمد   .بودمهاجرت گـشود)هق(1250حدود جهان به چشم جا آن ىخـانواده.در

اخبارى به پارسـایى،  غزنین، که در آن روزگار تعدادشـان قابـل توجـه بـود، تعلـق داشـت ودر                 هاىاو

سید محمد غزنوى تحصیالت خود را .داشتندقرائت قرآن کریم وحفظ احادیث اهل بیت سعى فراوان

کرد، آغاز کابل شهر س از فراگیرى ادبیـات فارسـى وعربـى بـه آمـوزش فقـه، رجـال و حـدیث                 پدر

.پرداخت

ادامه سوزى  تحصیل و درامان ماندن از جنگاوبراى خانمان و ویران گر که در میان مدعیانِ تاج هاى

شـدى  علمیه  حوزهبهوتخت افغانستان جریان داشت،    رهـسپار عراق ودر  کـربال مـشغول تحـصیل     .ى

درشتهاسالمعلوم محـضر میـرزا احمـدعلى      سـالیان متمـادى در    .هاى  حدیث، رجـال وفقـه گردیـد          ى

ودیگران تلمذ نموده وباسخت کوشى وپشت کـار توانـست بـه            اخبارى هندى، میرزا محمد نیشابورى    

.واالى علم ودانش دست یابدمقام
که.داشتوفضالى شایسته اشتغالاو سالیان متمادى به تدریس علوم اسالمى وتربیت طالب جا آن از

و بوده اخبارى عالم اربعهى خویش متصلب بود، در حوزه علمیه نجف به تدریسدر طریقهاو ىکتب
.شیعه دست زد و آن را بادقت نقد وبررسى کرد

. عبدالحسین سعیدیان 308صمشاهیر جهان،.1
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جمله از است، مانده جا به ارزشمندى و بها گران آثار او آناز کتابِمىهاى از تعلیق على مـن    «توان

برد»لفقیهال یحضره ا   سر.نام برده انجام  پس از یک عمر تـالش علمـى، مجاهـدت و تـدریس، در     نام

ق(1340سال . سال داشت وفات یافت90درحالى که سن بیش از )ه
1

ناصح امین

)حضرت آیت اللّه سید ابوالحسن فاضل(

)ره(آیت اللّه سید ابوالحسن فاضل    
سال ش(1319در مذهبىخانوادهدر یک )ه منطقهى در علمى ىو

.گشودکجاب بهسود دیده به جهان

عالّمه حاج سید مـصطفى از علمـاء      جدبزرگوارش،.نیاکان او جملگى از اعاظم و افاضل دوران بودند        

)ره(تام االختیار حضرت آیت اللّه العظمى سـید ابوالحـسن اصـفهانى           بنام و سرآمد دوران خود و وکیل      

کرامـات،جد اعـالى آن بزرگـوار، مرحـوم سـید    .دامور حسبیه و شرعیه بو   در اصـحاب از سـلطانعلى

مى شمار به تقوى و کهعرفان .حکایات زیادى از کشف و کراماتش زبان زد خاص و عام استرفت

)ره(آیت اللّه فاضل  
عمـوى»قـوانین االصـول  «سطح دروس مقدماتى و متوسطه علوم دینى را تا    نـزد در

دادشخود در محل زادگاه خوی     ادامـه.ادامه بـه محـل علمـاى نزد بزرگوارش، عموى فوت از ىپس

از.تحصیل پرداخته و تا حد رسایل و مکاسب پیش رفت     آن از محل زادگاه خویش به شهر کابل پس

 شهیدمحضر حضرت آیت اللّه العظمى واعظعزیمت نموده و سطوح عالیه را در
)ره(

گرفت .فرا
)ره(آیت اللّه فاضل

چنا نشان داد که از شاگردان خاص آیت ن هوش و ذکاوت و فهم عمیق از خودآن

واعظ )ره(شهیداللّه
بودگردیده و مورد وثوق    خود  بنا به پیش نهـاد 1349به همین سبب در سال .استاد

 شهید حضرت آیت اللّه واعظ   
)ره(

ادامه علمـاى عـالى قـدر مقـیم        ى تحصیل و اسـتفاده از محـضر       براى

عازم اشرف فاضـلآیت اللّـه  . آن دیار گردید   نجف
)ره(

 در نجـف اشـرف یکبـار دیگـر کتـب درسـى          

انصارىمکاسب شیخ 
)ره(

شیخ صـدر بـاد   را در محضر اساتیدى بزرگوارى هم چون »االصولکفایه«و

اىکوبه
)ره(

 و آیت اللّه شیخ حسین لنکرانى 
)ره(

کردمجددا سال.دوره از و1351و فقـه خارج درس به

حضرت خوىآیتاصول العظمى
)ره(

مدت به و کرده آن10شرکت محضر از تمام فقیـه دوران   سال

برد )ره(فلسفه و اقتصاد حضرت آیت العظمى صـدر هم زمان با این در مباحث درسى فقه، اصول،.بهره

فلسفهرزید کهنیز اشتراك مى  بغرنج مباحث آیـت  .رفـتى جدید و اقتصاد نوین در آن سـخن مـى  از

فاض ازاللّه پس حوزه10ل در شرکت اصولسال و فقه درسى )ره(حضرت آیت اللّه العظمى خـویى ى

)ره(شهید صدرو حضرت آیت اللّه العظمى  
مرتبه درسـىى اجتهاد نایل شـد و خـود حـوزه   به ایجـاد  ى

صیاالجازة الکب.1 . سید شهاب الدین مرعشى نجفى 142ـ143ره،
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و فلسفه را نیز در منزل خود دایر نمود در همین دوران دروس کالم.نموده و به تدریس علوم پرداخت

.مباحث کسب فیض نمودنده شاگردان زیادى از آنک

سال.نمودرا تدوین»آراء الذرین حول الذرة و الحرکۀ«در این راستا کتاب  در ق(1356که توسط)ه

در همین هنگـام، اوضـاع در افغانـستان بـه شـدت     .بیروت به چاپ رسیدیکى از شاگردان لبنانى او در   

بود و.کـردوحدت آن را تهدید مىهاى مختلف تشیع، اساسگروههاى داخلى در میان   جنگ.آشفته

بر افغانستان مردم سراسرى جهاد مىبه لطمه روسى تجاورزگران )ره(آیت اللّه فاضل  .زدضد
تمـام که

مـىکشور را از منظر رفیع با دقت زیاد زیر نظر داشت؛ براى هر مـشکل              مسایل ایـشان  .اندیـشید چـاره

مر رابا مختلف قدرموضوعات عالى حوزه علمیـه نجـف در میـان نهـاده و از طـرف آیـات عظـام                اجع

)ره(خویى
)ره(شهید صدر و

اخذ را روسى متجاوزان ضد بر جهاد وجوب هاى این فتاوا متن.نمودفتواى

زنده زبان چند پخششدى دنیا ترجمه شده و بهبه کشور داخل و جهان .سراسر
)ره(آیت اللّه فاضل

ا ناصح عنوان داخلى در هزاره جات وارد میدان شد و هاىمین، براى اطفاء جنگبه

اصـالح  هـاىهاى اسالمى باال زد وبـه فعالیـت       و برادرى میان کلیه گروه    آستین صلح و آشتى و تفاهم     

صلحى مرکـب از علمـاء و فـضالء افغانـستان           پس از مدتى هیأت   .ى خود شدت بیش تر بخشید     گرانه

سراسـرنمود که خود در رأس ایـن هیـأت عـازم افغانـستان گردیـد و               قم تأسیس   مقیم حوزه علمیه   در

براستى آیت اللّه فاضل از این نظـر نیـز حـق         .نمودمناطق شیعه نشین آتش جنگهاى داخلى را خاموش       

گردن به گروهبزرگى متعددجنگچون در طول این مدت    .هاى اسالمى افغانى دارد   تمام داخلى هاى

او.اسـتزیـادى را از معـرض هالکـت قطعـى نجـات داده           هاى ترتیب انسان  را خاموش نموده و بدین    
بودهاىناصح امین و خیرخواه عمومى، بخصوص براى احزاب و گروههمیشه یک .جهادى

1

آگاه پارساى و عارف

)حضرت آیت اللّه سید محمد حسین فاضل(

)ره(آیت اللّه سید محمدحسین فاضل    
 فرزند سید محمدامین   

)ره(
کجـاب)ق.ه(1308سالدر محـل در

و فاضل خانواده در علمـىاهل علم دیده به جهان گشود، معظـم لـه یکـى از شخـصیت        بهسود وهـاى

درى خویش بود، او   دردمند، معین دین وخدمت گذار جامعه      متعهدانـه کـه بـود ودلسوز وارسته عالم
مىسوادى از مناطق محروم مرکزى تالش وکوشراه ریشه کنى جهل وبى مجدانه .نمودش

ص1ى مسیر، شماره فصلنامه.1 .مجمع نویسندگان افغانستان(68ـ73، (
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مى سوىدانست که علت العلل، فقر وبیچارگى وعقب ماندگى آن    چون از و است آگاهى عدم مردم،

وکفردیگر حفظ عقاید اسالمى در برابر      شرك میسور نیست مگر با آگـاهى   )هاکمونیست(تهاجمات

تودهدادن .نورزیدهاى مردم، بناءا در این وادى از هیچ ایثار وجان نثارى دریغبه

)ره(حضرت آیت اللّه فاضل   
از بـارى باکولـه هجرت سال ده از وتجربیـات واندوختـه   بعد علمـى هـاى

)ره(خویى)ره(عظام، حکیم مفتخر به سمت نمایندگى تام آیات     
)ره(وامام خمینى 

بـه خـدمت بـراى بود،

در»محمدیه«و»مهجواداالئمدارس علمیه«عازم کشور گردید و باتأسیس مدارس دینى از جمله      مردم

.و علمى خویش را آغاز کردى لعل و سرجنگل خدمات دینىمنطقه

سال در له واعظهاى بعد بنابه در خواست حضرت آیت اللّه       معظم )ره(شهیدالعظمى
تدریس در حوزه 

بـاطالب  او مدرس متواضع، کریم الـنفس وبـسیار پـرتالش بـود و    .پذیرفتعلمیه محمدیه کابل را نیز   

موازات.نمودهمانند یک پدر مشفقانه رفتار مى     جوان به تدریس، به تـألیف کتـب فقهـى نیزهمـت          او

از که چه آن ازگماشت، اند عبارت است مانده باقى له معظم قلم :تراوشات

 ـ تقریرات درس خارج اصول و فقه آیت اللّه العظمى خویى1
)ره(

 ـ شرح وتوضیح برکتاب فرائد االصول شیخ انصارى2
)ره(

)ره(سرانجام حضرت آیت اللّه فاضل. ـ خاطرات سفر و غیره 3
بعـد ازیـک عمـر خـدمت صـادقانه، در      

ق(1354سال سن)ه و51در علمـاء باحـضور و بـست فـرو جهـان از چـشم هـاىشخـصیت سـالگى

مـردم سـوگوار کابـل تـشییع گردیـد و در قـدم گـاه                کشورى پیکر مبـارکش بـردوش هـزاران تـن از          

)ع(امیرالمومین
کارته شددر خاكسپرده به کابل .سخى

1

)ع(مداح اهل بیت

)نعت خوان مشهور کشور، میرفخرالدین آغا(

 در شـهر کابـل چـشم بـه جهـان گـشود، در کـودکی تحـت نظـر پـدر                      1322میر فخرالد یـن در سـال        

شـده و دروس اکادمیـک نظـامی را در حربـی        بزرگوارش پـرورش یافتـه و بعـدا شـامل لیـسه حربیـه               

. به رتبه دگرمنی بازنشسته شد 1358تون اتحاد جماهیر شوروي سابق ادامه داد و در نیمه سال پوهن

مرحوم میرفخرالدین از جوانی به نعت خوانی رو آرود و دراین عرصه از مرحوم حـاجی غـالم حـسین      

.چیزهاي آموخت 

.ى اختصاصى نگارنده با فرزندش جناب آقاى فاضل زاده مشهور به رئیس مصاحبه.1
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استادشمیر فخر الدین آغا که هنوز شاگرد لیسه حربی در مهتاب قلعه بود    و حـاجی غـالم حـسین   با

 خلیفه محمـد  به دیدن حاجی اکبر ، در خانقاه آن هم در ویسل آباد چهاردهی          شاندوست نزدیک 
.می آمدعلی جان آغا فرزند خلیفه قربان علی و ارادتمند جاذبی موال

شیوه روان وي در نعت خوانی او را درمیان حلقات عرفانی کشور جـاداد و مـشهور ش سـاخت، او در       

وفات نموده و جنازه مرحوم میر فخرالدین از کابل به مـزار شـریف        )1381(ل شصت و سه سالگی      سا

.انتقال یافت و در چهارباغ روضه مبارك به خاك سپرده شد 
باد.رئیس جمهور و حلقات فرهنگی کشور مرگ اورا یک ضایعه دانسته اند ومغفور شاد .روانش

اندیشمند فرزانه

)رهنگمیر محمد صدیق ف(

ش(1294میر محمد صدیق فرهنگ در سال   متولد)ه کابل شد و پس از پایان تحصیالت عالى در در

ملّى بانک خدمت به آمدکابل در سال.افغان ش(1331در سـال)ه تـا و افتاد زندان زنـدانى1335به

سال.سیاسى بود  ش(1343در سلطنتىى تدوین عضو کمیته )ه مشروطه اساسى بـودقانون .افغانـستان

سال ش(1344در ووى دولت مرد و نویسنده    .به وکالت مجلس رسید   )ه ماهر چیره دست بود کـه  ى

.آریانا قرار گرفتاز اعضاى دایمى هیأت تدوین دایرة المعارف

از است فرهنگعبارت قلمى :آثار

 افغانستان در پنج قرن اخیـر،       پشتونستان،صفاریان، ترجمه مسأله افغانستان، ترجمه تسوید قوانین، مسأله       

خراسان، بابا، شاه افغانستانافغاناحمد محلى امراى هند، در .ها

در منطقه مترو پولتین واشـنگتن دى  میر صدیق فرهنگ در اواخر عمر از افغانستان به آمریکا کوچید و   

گذشت)میالدى(1990سى سکنى گزید و در سال  در جا همان .در

ترایت بیداري وشجاع

)آیت اهللا  شهید سید امیر شاه فصیحی(

 خورشیدي در والیت بامیان عالقه      1319آیت اهللا  سید امیر شاه فصیحی فرزند سید حسن شاه در سال              
)ع(داري عراق اولیاء در یکی از خانواده هاي مذهبی و پیرو خط مکتب امام جعفر صادق

 دیده به جهان 

.گشود

 که در اختیار داشت امرار معاش می نمـود،  او همچـون دیگـر             پدر وي سید حسن شاه با اندك زمینی       

برادران مومن  ومتعهد به اسالم درك کرده بود که علت فقر؛ جهل وتنگدستی مردم ذر نبود یک نظام 

ایشان تنها راه رسیدن به پیشرفت وترقی کشور واجراي عذالت اسـالمی      .واقعا اسالمی خالصه می شود    
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چرا که گذشت وقایع تاریخی افغانستان این ضرورت را بـه     .ی معتقد بودند  را در ایجاد یک نظام اسالم     

است ساخته روشن .وضوح

سه بار هجوم انگلیس استعمار گر به کشور مظلوم افغانستان، بی دفـاع همـین ملـت مستـضعف انگیـزه                     

ا.اسالمی در دفاع از وطن واعتقادات شان نهفته بـود مواجـه گردیـد             امـان آمـدن کـار وخـا...روي ن

وقایعی که در دوران حکومت وي رخ داد، سوق دادن افغانستان به جانـب فرهنـگ غلـط واسـتعماري      

بیگانگان وکمرنگ جلوه دادن فرهنگ اسـالمی ملـت، نفـوذ افکـار کمونیـستی  در داخـل کـشور در                      

دوران زمامداري وي، کمین روسهایی که هر بار طعم شکست انگلیس ها را چشیده بود براي خـویش   

ــ ــست      تجرب ــه دام کمونی ــالمی را ب ــستان اس ــه افغان ــه چگون ــشیدند ک ــی اندی ــودو م ــوده ب ــسب نم ه ک

شکل گرفتن عقده هـاي کمونیـستی در سـطح مـدارس از جملـه مـداخالت وعملکـرد هـاي             .بیاندازند

کمونیست هاي وابسته به روسیه بود که در آن دوران این پدران مـسلمان بـا تـدبیر همـه ایـن ترفنـدها                        

.مان خویش به خوبی شاهد بودندراعلیه ملت مسل

در چنین فضاي خفقان آوري که بر جامعه طنین افگنده بود سید حسن شاه نیز احساس مسئولیت کرده    

)ص(وآرزو داشت که روزي فرزندش با به دست گرفتن مشعل نور بخش اسالم ناب محمدي
جامعه در

گردد واقع ثمر مسمر سـید امیـر شـاه فـصیحی را نـزد           بعد از سپري شدن دوران کودکی فرزندش        .اش

.روحانیون محل جهت فراگیري علوم دینی فرستاد

وي با عالقه ذاتی واستعداد سرشار را که خداوند برایش عطا نموده بـود زیـر سـایه ي تربیـت سـالم و                        

تشویق پدر با احساس خویش موفق می گردد که کتب حاشیه ومعالم را نزد روحانیون محل بـه اتمـام                    

سـ ودر  وارد کابـل پایتخـت افغانـستان مـی گـردد ودر آنجـا در مدرسـه ي محمدیـه                     1335الرسانده

العظمی واعظ مشغول فراگیري دروس می گردد، ایشان طی چند سال که در پایتخت ...حضرت آیت ا 

به سر می بردند اوضاع پایتخت را از نزدیک مشاهده نموده ونفوذ وترویج فرهنگ بیگانه علیه فرهنگ 

 مظلوم واقع شدن علماي دینی در جهـت ارشـاد مـردم مـسلمان خـویش وبحـث هـاي          اصیل اسالمی و  

رویاروي با دانشجویان کـه افکـار کمونیـستی ومائوسـتی در مغزشـان توسـط فرهنـگ وارده از غـرب              

وشرق نطفه بسته  بود داشتند، در چنین شـرایط شخـصیت اجتمـاعی وسیاسـی ایـشان شـکل گرفـت و           

با خانواده اش به زیارت مرقد حضرت علی1344اوتصمیم گرفت تا در سال   
)ع(

 مشرف  گردد تا اینکه 
.بتوان در کنار مرقد منور جدش در حوزه هاي علمیه از حضور اساتید بزرگ کسب فیض نماید

:ایشان با چنین افکار وارد نجف اشرف گردیـد ودر آنجـا از محـضر علمـا و فقهـاي بـزرگ همچـون                 

ایشان .ح دروس خارج فقه و اصول ادامه ي تحصیل می دهد          خویی، امام خمینی و شهید صدر در سط       

در ضمن تحصیل براي یاد گیري شیوه هاي یاد گیري ملت ومبارزه ي علمی علیه نیروهاي کمونیستی                 

.از حضور فقهاي گرامی نیز استفاده هاي شایان می نمود که هدف از آموختن علم نیز همین می باشد
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جف اشرف مراجع آن وقت  با ارائه خط وکالت عمـومی از جانـب    بعد از شش سال اقامت ایشان در ن       

شخصی که چندي قبل بـا کولـه   .خویش  ایشان را اجازه بازگشت به زاد گاهش را عنایت می فرماید              

)والیـت بامیـان   (باري از درد ورنج مردم مسلمان و مظلوم خویش از محروم ترین منطقه ي افغانـستان                 

ش را بسته بود وارد نجف اشرف گردیده بود ولی امروز با دنیاي از کمر همت خدمت به اسالم ومردم 

)ع(علم وتدبیر به عنوان یکی از شاگردان مکتب امام جعفر صادق        
مکتـب نور از شده برافروخته مشعل

به امید اینکه بتوانـد در زاد گـاهش بـا قامـت بلنـد واراده ي                 .انسان ساز اسالم مقدس را به دست دارد       

ل فروزان را در صراط مستقیم اسالم ناب محمدي برافراشته نگـه دارد ومـردمش را بـه                  آهنین این مشع  

مبارزه علیه کفر والحاد ونقشه هاي مرموز در حال اجرایشان دعوت نماید که پدران نیز چنین انتظاري                  

.را از فرزندان خویش دارند

خـ1351آیت اهللا شهید سید امیر شـاه فـصیحی در اوایـل سـال              مـوطن در حـالی کـه   .ویش شـد وارد

)ع(جمعیت انبوه از دوستان و شیفتگان خاندان اهل بیت     
  از کابل و بامیان بـه مقـصد اسـتقبال ایـشان در     

تا اینکه در بین راه ایشان را مالقات نموده وبا دنیایی از امیـد و               .مسیر بازگشت وي حرکت می کردند     

ی با شجاعت و دلیري وصف نا پذیري در بین شهید فصیح.آرزو همراه ایشان  به کابل باز می گردیند 

مردم از طریق سخنرانی ها وجلسات متعدد در تکایا به افشا گري ترفند هاي ایادي کمونیست وضعف                 

وبی کفایتی زمامداران امور اقدام نموده و به تـشریخ نظـام اسـالمی بـه مـردم مـی پـردازد طـوري کـه                  

 از محـصالن را در منـزل خـویش جهـت بحـث              دوستانش در جریان بودند که ایـشان عـده ي زیـادي           

وگفتگو پیرامون نظام اسالمی وعدالت اجتماعی اسالم و رد متقابل ضعف هاي ایدئولوژي کمونیـستی   

بنا بـراین ایـشان   .وامپریالستی وشیوه هاي به اسارت کشیدن مسلمین از طریق این افکار را میزبان بودند 

مردم متعهد به اسـالم والیـت بامیـان راهـی آن والیـت مـی       بعد از مدتی فعالیت در کابل بنا به دعوت          

در بامیان بعد از بازدید مردم علم دوست و عالم پرور این شهر، ایشان بنا بـه نیـاز جـدي کـه در       .گردد

این والیت احساس می کرد مدرسه ي علمیه اي را در مرکز بامیان تهداب گذاري نموده و دوبـاره بـه       

رضمن اینکه در چنداول کابـل شـبهاي جمعـه بـه طـور مـستمر جلـسات                  پایتخت باز می گرددایشان د    

مـدت زیـادي از     .سخنرانی داشتند در چهار قلعه ي وزیر آبـاد نیـز حـسینیه ایـی را احـداث مـی نمایـد                     

)ع(عزیمت ایشان به کابل از نجف اشرف نگذشته بود که برادران مـومن ودوسـت داران اهـل بیـت         
از

 اینکه در والیت جوز جان در کنار زیارت حضرت امامزاده یحیی      ایشان دعوت به عمل می آورد تا      
)ع(

25/1/1353ایشان به تـاریخ     .مشرف گردیده ودر آنجا نیز از نزدیک با مردم اتمام حجت داشته باشند            

با تعداد انبوهی از اهالی بامیان وکابل به زیارت حضرت امام زاده یحیی            
)ع(

بـرادران. مشرف گردیدنـد   

جلسات آنجا سخنرانی با شکوهی را ترتیب دادند شـرکت کننـدگان اعـم از شـیعه وسـنی در ایـن                    در

داشتند حضور شهید فصیحی در این سخنرانی تاریخی اش با توجه به جمعیـت کثیـري از مـردم                .جلسه
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ستمدیده ي افغانستان در پاي میز وي قرار داشتند محتواي سخنرانی ایشان را جاویدانگی نظام الهـی و                  

س دست در آغـاز سـخنرانی جهـت ارشـاد     .اخته بشر مثل کمونیزم و کاپیتالیزم تشکیل می دهدمکاتب

مردم ایراد نمود وسپس مردم را متوجه این نکته می سازد که الزم است تا امروز همه ي مـا بـه دور از                      

اختالفات مذهبی شیعه وسنی به عنوان یک جامعه ي مسلمان موظـف هـستیم کـه امـور خـویش را بـا                      

اس المی وقف داده و داد اسالم خواهی سر دهیم که سعادت بشر جـز در اسـالم نـاب محمـدي                     احکام

:سپس خود خواهی ها و بی کفایتی زمامداران وقت را مورد توجـه مـردم قـرار داده و فرمودنـد         .نیست

حکومت وظیفه دارد که از جان، مال و منـابع طبیعـی و تمامیـت ارضـی کـشور واز همـه مهمترعقایـد                 

حراست نماید، اما متاسفانه حکام با وجود اینکه می بیننـد کـه ایـده هـاي ضـد اسـالمی در                      اسالمی ما   

جوامع ما توسط اجنبی ها و خود فروختگان ترویج می گرددو فرهنگ غنی اسـالمی و ملـی مـا مـورد               

چشمان خویش را مـی     .هجوم فرهنگ هاي کاذب و بی بندوبار منحرف غرب وشرق قرار گرفته است            

ه می پندارند، ایشان در خاتمه ي سخنانشان می فرمایند نظام با فرستادن روسـاي سـتمگر                 بندند وتا دید  

ورشوه خوار و زور گو به والیات هیچ توجه به پیشرفت اجتماعی و ترقی علم وصنعت ندارنـد، مـردم           

والیات در نهایت محرومیت قرار دارند وظالمان به زور گویشان ادامه می دهندجمعیت مـستمع انگـار                 

اي اولین بار است که می شنوند از درد هاي چندین ساله شان صحبت می گردد و از حقوق شان داد بر

به گفته ي ناظران عینی شور وشعف عجیبی در اذهان مردم متولی گردیده بود، حـب        .خواهی می شود  

بـ.اسالم گرایی و وطن دوستی در درجه ي باالیی  در ذهن مستعمین نقش بسته بود     هـاي دستگاه ی در

در وپیکر نظام به حدي قابل توجه چپی ها نفوذ نموده بودند نه آنها ونه حکام بی کفایـت چنـین حـق                       

خواهی هایی را از جانب علماي دینی تحمل نمی کردند لذا سـاعتی بعـد از خـتم جلـسه ي سـخنرانی                    

ستجويشخص والی با چند تن از افسران بلند رتبه خویش به قصد دستگیري ایشان در داخل شهر به ج

ایشان پرداختندتا اینکه شهید فصیحی را در کنار جاده عمومی در بین جمعیتی از مردم مـومن مـشاهده       

می کنند شخص والی با برخورد کامال محترمانه از ایشان می خواهد تا لحظاتی را با وي جهـت پاسـخ        

صـفتوالی که خود از شاگردان      .به مختصر سواالت با ایشان در ساختمان والیت بروند         روبـاه حق به

مکتب کمونیستی می باشد با برخورد نرم و محترمانه از مردم می خواهد تـا متفـرق شـوند طـوري کـه           

آقاي فصیحی را همراه پسر کاکایش حجـت  .هیچ گونه رنجشی و فکر سوء در بین مردم ایجاد نگردد   

ور سـخنرانی نمـوده     االسالم والمسلمین حاج آقاي تقدسی که قبل از وي ایشان نیز در جلـسه ي مـذک                

بودند به ساختمان والیت می برند به قصد مهمانی ودعوت در واقع آنها را زنـدانی و تحـت نظـر قـرار                

بعد از چند روز تحقیق دوسیه ایی براي ایشان ترتیب دادند و به مرکز راجع ساختندبعد از تماس .دادند

دند طوري که دستهایشان را دسـتبند و        والی مذکور با مرکز ایشان را تحت فشار و شنکنجه قرار می دا            

 ماه حاج آقاي تقدسی را آزاد نموده  3پاهایشان را غل وزنجیر کرده بودند و شکنجه می دادند، بعد از      
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بعـد از مـدتی ایـشان را رئـیس امنیـت            .و حاج آقاي فصیحی را راهی زندان دهمزنگ کابل می نمایند          

یک مردم علیه حکومـت، تـوهین بـه رجـال دولتـی را      وقت احظار نمود به اتهام اینکه ایشان قصد تحر      

شهید فصیحی با دالیل قاطع به صحت بودن نظـرات خـویش    .نموده است و مورد بازپرسی قرار گرفت      

تاکید می نموده واسرار می کرد که جامعه ي اسالمی ما این حکام از خدا بی خبـر در شـرایط کنـونی         

استدر معرض خطر همه جانبه دشمنان اسالم قرار دا رئیس امنیت با تهدید فراوان ایشان را به پنج .ده

آقـا فـصیحی در زنـدان بـا وجـود آزارو اذییـت لحظـه ایـی آرام وقـرار          .سال زندان محکوم می نماید    

نداشت ودست از خدمت به اسالم ومردمش بر نمی داشت، در زندان ایشان با جناب مولوي فیضانی و         

نت جهت نزدیک ساختن مواضع اهل تشیع وتـسنن جلـسه ي            عبد الرب رسول سیاف از علماي اهل س       

بحث وگفتگو را دایر نموده بودند به گفته ي خود ایشان این بهترین فرصت براي برداشـتن اختالفـات         

تشیع وتسنن در جامعه ي افغانستان است، اکثر دشمنان اسالم این اختالفات را ایجاد وبه آن دامـن مـی       

ارچگی شـیعه وسـنی بـه عنـوان یـک جامعـه ي واحـد مـسلمان در                 زندامیدوارم که روزي شـاهد یکپـ      

در همین ایام ایشان جزوات را در زندان دهمزنگ کابل درارتباط          .افغانستان ستمدیده ي خویش باشیم    

با پوشالی بودن ایده هاي کمونیستی واینکه چنـین مکـاتبی مـنحط وضـد فطـرت انـسانی مـی باشـد و                        

و جامع اسالمی را به رشته ي تحریر در آورده اند کـه متاسـفانه   جاودانگی مکتب اسالم وقوانین کامل  

.به عللی تا اکنون به چاب نرسیده است

صدها ستاره ي درخشان همچون فصیحی اعـم از بـرادران شـیعه وسـنی در راه بقـاي اسـالم خـون دل               

اسـتخوردند و زحمت کشیدند از انصاف به دور است که چنین مبارزانی گمنام باقی بماننـد واضـح         

چنین علمایی در پی شهرت ومقام نبودند بلکه به مقصد خدمت به اسالم ناب محمدي پا بـه عرصـه ي        

مبارزه علیه ظلم و استبداد گذاشته اند تارخ باید چنین مبارزانی را در دل خویش جـاي دهـد تـا اینکـه       

المی ثمـره ي  همه ملت حال وآینده آرمان هـاي اسالمیـشان را شـاهد باشـد و بداننـد کـه انقـالب اسـ            

زحمات چنین شخصیت ها و خون شهدایی که با رهنمودهاي همین علما علیه نـابودي کمونیـست هـا                   

ریخته شد با اینکه قیام مردم مسلمان شکل گرفته و پرچم توحید بر فضاي کشور اسالمی افغانـستام بـه               

درآمد  در راه بقـاي اسـالم،   فرزندان انقالب باید بدانند که چنین چهره هایی در گذشت زمـان .احتزاز
.حماسه ها آفریدند

مردم نباید غافل شوند و از ترفند هاي دشمنان اصلی ملت هاي مسلمان که همین مکاتب الحـادي مـی            

باشد واینان دشمنان قسم خورده ي مسلمانان بوده ومی باشند در پایان با تقـدیم ودرود بـه روان پـاك               
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می علماي مبارز گمنام افغانستان ودر بند و مفقود االثررا شهداي گمنام وگلگون کفن افغانستان یاد تما

.گرامی می داریم
1

مندي تعهد و روشنگري

)شهید سید میرزا شاه فضیلت(

 خورشیدي در قریه نه برجه ولسوالی خواجه میـري والیـت            1318شهید سید میرزاشاه فضیلت در سال       

نجا گذرانید و دوره تحصیالت  ابتدائیه و ثانوي خویش را غزنی متولد گردید، دوران طفولیت را در آ    

سابق(در لیسه امانی     نمود)نجات سال.سپري در دوازدهم صنف فراغت از دانشکده1340بعد شامل
.ادبیات دانشگاه کابل گردیده  و از رشته ادبیات دري فارغ گردید

یـات زبـان دري در لیـسه امـانی شـامل      شهید فضیلت پس از فراغت  دانشکده  ادبیات بحیـث معلـم ادب   

از آنجایی که شهید فضیلت تعهدمندي      .وظیفه گردیده و چند سالی را در آنجا ایفاي وظیفه می نمود           

بخش اسالم  داشت، دروس منطق و فلسفه را نزد آیت و احساس مسئولیت در برابر دین ومکتب حیات

خ محمد اسماعیل مبلغ کـه از جملـه شخـصیت         اهللا العظمی شیخ محمد امین افشار وحجت االسالم  شی         

هاي مطرح علمی و فرهنگی وسیاسی کشور بـود  آموخـت  و همچنـان مـسایل فقهـی را نزدآیـت اهللا                        

.العظمی واعظ شهید وعالمه سید عبدالحمید ناصرفراگرفت

اشهید فضیلت انسان بود که به ساده زیستی اهمیت فوق العاده می داد و مـی کوشـید در زنـدگی     زاش

خشوع.کمترین امکانات بهره گیرد و با تجمل گرایی مبارزه می نمود           و وخضوع بزگواري داستان اما

وي چیزي نبود که از دید کسی مخفی بماند، او نه تنها در محیط با دوستان وبستگان، بلکه درهمه جـا          

تکبـرو در برخورد با همه کس این خلق و خوي اسالمی را از خود بروز می داد وهیچگـاه ا                    موضـع ز

او شیفته وشیداي عالمان دینی بود و اکثراً به دیدار علمـاء بزگـوار              .وبزرگی با مردم برخورد نمی کرد     

می رفت و از محضر آنان کسب فیض می نمـود و آخراالمـر بـه عنـوان مبلـغ دینـی و تـرویج امـر بـه                              

.معروف ونهی از منکر راهی زندان گردیده و جام شهادت را نوشید

لت یکی از مبلغان و سخنگویان پر مسئولیت اجتماع خویش بود که در برابر مظالم و مفاسد                 شهید فضی 

اجتماعی لحظه هم سکوت نکرد و در راستاي نزدیک ساختن روشنفکران با مجامع دینی و اسـالمی و            

.دعوت  آنها در محافل ومجالس دینی در هر زمان شرایط سخت و  دشوار تالش می نمود

یرزا شاه  فضیلت از جمله مردان آزاده و انقالبی بود که بیـشتر  عمـر شـریفش  را در راه                         شهید سید م  

جاي که کانون تـرویج  (وي در اوایل جوانی به منبر و حسینیه ها .مبارزه خط اصیل اسالم سپري نمود 

1
.فصیحی فرزند شهید فصیحیتهیه شده توسط سید طارق .



61...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

وروآورد و در زندگی خود سخت به مراکز دینی   )و تبلیغ آئین انسان ساز اسالم محسوب می گردد          

منبر عالقه داشت و از برکت بزرگان دینی به خصوص سید الشهدا و از فیض مراسم محرم و مناسـبت                    

هاي دینی واسالمی  در میان سخنوران  جایگاه خـوبی بدسـت آورد و بـا اراده و ایمـان بـه پروردگـار         

فضیلت  مرد شهید .عالمیان  جهت ترویج و تبلیغ مسائل اسالمی و اجتماعی سعی وتالش پیگیري نمود

اش را وقف مبـارزه علیـه مظـالم اجتمـاعی نمـود و همیـشه            سکوت و خاموش نبود،  او سراسر زندگی       

.روابط نیک با طیف هاي وسیع از مردم تحول طلب و روشنفکر سالم و متعهد جامعه خویش داشت

هـايشهید فضیلت با موضع گیري اسالمی و انقالبی خود توانست که به زودتـری              حلقـه در فرصـت ن

روشنفکري و محصلین دانشگاه  کابل نفوذ و مسایل اسالمی و انقالبی و دردهـاي جامعـه اسـالمی  را                     

.بلندگو هاي مساجد وتکایا ها پخش  منعکس می ساخت
...آدمی بود که از فقر حکایت ها داشت آدمی بود که از درد سخن ها می گفت

هید فضیلت مکتب نجات بخش اسالم و قیام آزادي خواهی عاشورا بود و           از آنجایی که منبع فکري ش     

راه پیامبران الهی  و ائمه اطهار  
)ع(

 را با هیچگونه تزلزل و تغییري تعقیب می نمود و لذا پس از کودتـاي  

هفت ثور  تبلیغ و ارشادات  وي  در تضاد فکري مارکسیزم قرار داشت و  تبلیغ متداوم و انقالبی شهید 

ت به مزاج رژیم وقت خوش نخورد و چندین بار وي را زندانی نموده  و آنها مـی خواسـتند  هـر        فضیل

گونه فکر اسالمی و انقالبی را در گلوي مسلمانان با ایمان خفه نماید بنابراین بـه دسـتگیري و زنـدانی                     

آزاديعلماي دینی شیعه و سنی از جمله شهید فضیلت نموده و  بدین منظـور مـی خواسـتند تـا فریـا                    د
.خواهی را در گلوي مردم مسلمان افغانستان خفه نمایند

کودتاي از   و بقدرت رسیدن کمونیست ها وي به جرم تبلیـغ از  ارزشـهاي دینـی در    1357ثور7پس

منـزل)اگـسا( توسط پولیس مخفـی    1357میان طیف جوان وتحصیل کرده  در  شب هفتم ماه دلو              از
ن می شود، طبق اطالع بعدي وي پس از مدت کوتاهی در پولیگون             اش  دستگیر و راهی زندا     شخصی

.پلچرخی شهید گردید

آري این قصه اي مردي است که با یاد خدا هجرت کرد و سـرانجام بـه خـالق پیوسـت روحـش شـاد                         

.ویادش گرامی باد
1

ادیب فرزانه

)سیدتقى تایب قندهارى(

1
1386دلو261روزنامه پامیر، نشریه شهرداري کابل، شماره .
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درسید تقى تایب قندهارى، عالم، ادیب، مدرس وفاضلى        که اواسط قرن سیزدهم قمـرى در شـهر   بود

شـد زاده سـال.قندهار از اسـتفاده از محـضر اسـاتید متعهـد شـهر، بـا اکثـر علـوم زمـان خـود           هـاپـس

آمـدواز مدرسان واندیشمندان  .آشناگردیده و مهارت الزم به دست آورد       حـساب به قندهار .معروف

علماو محل سکونت  خویش را براى       و دانش محل تـدریس قـرار داده وتعـدادى  طـالب را           تشنگان

.تحت تعلیم گرفت 
شد،نام برده در وادى ادبیات یدطوال  داشت و از شاعران نامى کشور مى اشعارش در جراید محسوب

.هند و ایران به چاپ مى رسید

نامسید محمد تقى شاه تایب قندهارى،      به شهادت«مثنوى شاهنامه»گلستان سـروبروزن فردوسى دهى

مشاعره داشته، تائب این غـزل را در جـواب او      »قاسم هاالکندي «و با برخی از شعراي زمانش از جمله         

:گفته و خیلی اهتمام در نازك بندي کرده است
امدر خیال جلوه اش تا چشم دل وا کرده ام کرده عنقا بال را جان طاوس شهپر

تا درستی از شکست تن تمنا کرده امموي چینی می نماید در بدن تار نفس

پرست بال از مرکب را رفتنم خود از 1کاز رماد اخگر دل طرح مینا کرده امرنگ

وارسته دانشمند

)شیخ سلیمان قندوزى بلخى(

که»سید سلیمان قندوزى  «یکى از علماى بزرگ جهان اسالم        هاى با ارزش دینـى از خـود        کتاباست

دادبه یادگار گذاشته  و شاگردان بزرگ و        پـرورش جملـه.نامى ،از مـصلح و دانـشمند فرزنـدان ازاو

مـصلح بـزرگ شـرق سـید     به یادگارماند، که از همکاران نزدیک و صـمیمى        »الدین بلخى برهانسید«

نـسبسادات حسی «از»ابراهیم خواجه کالن  «فرزندسلیمانسید.جمال الدین حسینى افغانى بود     و»نى

شدعلما و عرفا و محدثان بزرگ و مشایخ کبار است که در شهر قندوز     از تحـصیالت خـویش   .متولد

به سپس و آغازنموده شهر درهمان بخـارارا بـه داد،ازبلـخ ادامـه نامى علماى و محدثان نزد بلخ شهر

و علمى،به توسعه و تکمیل   رفت بلند مقام به تا پرداخت حدیثى و ادبى نایل آمده      عرفانى،دانشخود

ارائه قندزوبه به خدمت .بازگشتى
2

ادبوى پس از مدتى مسجد جامع، مدرسه علمیه و خانقاهى را در            و علم نشر به و ساخت قندوز شهر

گماشتو پرورش رهروان طریقت    ىخانهپس از چند سال ارشاد و تعلیم و تربیت، راه زیارت          .همت

1
ص1سید احمد دیوانبیگی شیرازي، حدیقۀ الشعراء، ج. ،326-324.

. سلیمان قندوزى بلخى 22ینابیع المودة ، ص .2
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که همه اهل سیر و سلوك      (مریدان خویش   گرفته وبه همراه سیصد نفر از     خدا و سیر در آفاق را پیش        

کرد)بودند وطن روزدارالخالفـت آن  )اسـتانبول(رهـسپار مکـه مکرمـه و سـپس قـسطنطنیه            و.ترك

شد .عثمانى

سنه« اکرامى1269در بغداد والى جا درآن و ه شد وارد بغداد شـایانى ازاوبـه عمـل آورد و اربـاب          به

عزتىفضایل و  را قدومش از.ى از فیوضـات علـوم او برگرفتنـد        هر یک بهره  .بى پایان نهادند  معارف

در خـالل   .نیم در آن جا مانـد     جامجددا به طرف قسطنطنیه برگشت ، تا به قونیه رسید و سه سال و             آن

که هر سه از مؤلفـات شـیخ بزرگـوار محـى            (را»فتوحات مکیه «و»نصوص-فصوص«آن ایام کتاب    

عربىدین ابن ال
)ره(

نسخه)است آناز اصلى کتابخانـهى در کـه مؤلـف خط به مقبـرهىها در ىواقـع

خودشیخ صدرالدین قونیه   خط به بود، محفوظ کردى سنه.استنساخ  از قونیه بیـرون شـده و        1274در

خواسـتهمـو سلطان عبدالمجید خان با او مهربانى و الطاف شایـسته کـرد واز او  به قسطنطنیه رفت   ى

طورى شد که آن سفر بـه تـأخیر افتـاد و از جانـب     تادرمعیتش به جانب مکه سفر کند، لکن پیش آمد     

وىبـه»ادرئـه«ىى  شـیخ مـراد بخـارایى در بیـرون دروازه    و تنظیم امـور تکیـه    دولت وقت مشایخت  

شد دریس طـالبین  طالبین و مسترشدین و تپس در آن جا به نشر علم حدیث و تفسیر و ارشاد          .واگذار

شد ».مشغول
1

لحاظآقاى قندوزى بلخى به تدریج از بازگشت به وطن منصرف شد و ى  مساعد جهت تعلیم زمینهبه

آخرمردم و حکومت عثمانى، در آن کشور رحل اقامت دایمى افکند و تاو تبلیغ و نیز عزت و احترام      

پرداخـتاسـال ى شیخ مراد مذکور بـه اجـراى وظـایف دینـى و            عمر در تکیه   فرزنـدان.مى او از پـس

با را پدر راه وى فاضل و هـمآن.توجه به شرایط زمان و مقتضیایت عصر خویش ادامه داد  دانشمند ها
تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت طلبى و بیدارگرى مسلمانان را در کنارچون خلف صالح خود اصالح

.ى  خویش ساختندپیشه

اسـت»ینابیع المودة«کتاب:جملهمتعدد و با ارزشى را تألیف کرد، از آن     آثار»سید سلیمان قندوزى  «

ماه نُهم دوشنبه چاشت در را آن المباركسنهکه ایـن کتـاب در مناقـب   . باتمام رسـانید 1291رمضان

)ع(اهلبیـت عـصمت و طهــارت  
هـستند(اسـت القربـى ذوى از مــراد آن)کـه مناقــب معتبـر کتــب از و

اخب است صحاحبزرگواران عمدتااز را آن نمـىى اهل سنت که خالفى در صحت آن       ستهار داننـدهـا

کرده .استنقل

ص3مکارم اآلثار ، ج .1 . حبیب آبادى 695ـ606،
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سنهنسخه در آن از ». در اسالمبول چاپ شده1302ى
دربـاره اثر یاد شده1 چنـد ى فـضایل امامـان   هـر

معصوم
)ع(

استفادهمى اما تـگستردهىباشد، اسـت شـده موجـب سنّت اهل صحاح و منابع از مؤلف اى

دهـداحتمال تسنن وى تقویت شده و قندوزى را پیرو مذهب اهل سـنت            از ایـن رو بـسیارى از   .نـشان

ىاما نویسنده .اندعالم یاد شده را حنفى و بى تعصب معرفى کرده         تراجم نویسان و شرح حال نگاران،     
چنـانمىشده اثر باارزشى دیگرى نیز دارد که به روشنى تشیع وى را ظاهر            یاد  کـه در یکـى از       سازد،

است آمده :منابع

معرفهغبطۀ االمان و حکمۀ«سید سلیمان کتاب خطى دیگرى هم به نام  « و بـا»السلیمانالقمان کـه دارد

استلحن بسیار تندى در دفاع از شیعه       شده این که سید سلیمان قبـل از نگـارش ینـابیع المـودة    .نوشته

اوى قابل تحقیقى اسشیعه بوده یا خیر مسأله فرزندان ولى ؛ ».همگى ازشیعیان تندرو بودندت
2

آثـار بـا ارزش وى از جملـه ینـابیع           .شیخ قندوزى بلخى، عالم پرهیزگار، منصف و محقق بـوده اسـت           

وى در ایـن کتـاب، بـاژرف اندیـشى و حقیقـت جـویى فـضایل                 .المودة، بهترین شاهد این مدعااسـت     

)ع(اهلبیت
داده است و کـامالً از  ل سنت مورد بررسى و تحقیق قرار    مطابق بااخبار واحادیث مسلم اه    را

از ایـن رو تـألیف مـذکور در میـان       .ورزیـده اسـت   تعصب و کینه ورزى و غلو و زیاده روى اجتنـاب          

بارهاعلماى اهل تسنن وتشیع مفید و علمى شناخته شده و از احترام و اعتماد شایانى          و است برخوردار
قمدر استانبول ترکیه و در این ا شهر در استواخر شده .چاپ

به تبلیغ اسالم و نشر معارف دینى و ى  شیخ مراد بخارایىوى تا آخر عمر در کشور عثمانى و در تکیه        

و تـألیف مـشغول بـود ، شـاگردان متعـدد و فاضـل تربیـت نمـوده  و               ارشاد مردم پرداخته و به تحقیـق      

رسالهکتاب و روزهاى فراوانى تدوین و تألیف کرد و ها در المعظمعاقبت شعبان ششم 1294پنجشنبه

.یافت و در همان خانقاه خویش مدفون شدوفات)استانبول(در قسطنطنیه 

آزادگانيمرد تبار از

)جنرال حاج سید احمدشاه گردیزي(

از چهره هاي ناشناخته و یکی از پیشگامان نهضت اسالمی در افغانستان جنرال حاج سید میر احمدشـاه          

یزي به حساب می آید، میر احمد شاه مشهور به سید فرزنـد سـید بـرات شـاه از سـادات گردیـز و        گرد

اعقاب آقا سید حسن گردیزي است که اکثر سادات موسوي گردیز منسوب به آن بزرگوارند و مرقـد       

.همان.1

.284خ معاصر ایران، کتاب هفتم، ص تاری.2
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در نظر مردم آن منطقه از جاذبه و قداسـت خاصـی بـر    )آقا سید حسن(پاك جد بزرگ میر احمد شاه   

استخوردا .ر

یکـی از  )جنرالـی ( شاه بصورت رسمی یـک شخـصیت نظـامی بـوده و بـا داشـتن رتبـۀ        سید میر احمد  

در.صاحب منصبان ارشد که سمت رسمیش، ریاست عمومی تـوپچی وزارت دفـاع افغانـستان بـود                 او

رشته مسلکی و نظامی بسیار ورزیده بود و بر اساس لیاقـت، خالقیـت و برازنـدگی کـه داشـت بعنـوان         

انتخاب شده بود و عمالً در اردو شغل معلمی را هم بعهده داشت و اما هیچگاه                استاد رشته هاي نظامی     

فکر، شخصیت و فعالیت او در رشته هاي خشک و خـشن نظـامی منحـصر نـشده و در بـین دوسـتان و           

سید با داشـتن    .همفکرانش بیشتر یک شخصیت اسالمی و فکري به حساب می آمد تا یک فرد نظامی              

 از مبانی اعتقادي و مسائل اخالقـی اسـالمی خـود را در قبـال جامعـه و سـر       اطالعات و معلومات وسیع 

نوشت ملت و کشور مسئول دانسته و از هیچ تالشی براي ایجاد تحولی بنیادي در جهت رشد و ارتقاء                   

در ایـن راسـتا بـود کـه بـدون توجـه بـه               .فکري، سیاسی و دینی و اخالقی ملت فرو گـذار نمـی کـرد             

 اش همواره خود را موظـف بـه تبلیـغ اسـالم مـی دانـست و از کـوچکترین                     شخصیت و حیثیت نظامی   

از آنجائیکه سید جوانان مـسلمان را       .موقعیت و کمترین امکانات براي این هدف و اال بهره می گرفت           

نیروهاي پر شور و آماده براي پذیرش حقایق می دانست و آنها را کسانی می دید که می توانند زمینـه          

ند، بیشتر با آنها سرو کار داشت و در میان اردو و نیز در سطح جامعه به سـراغ جوانـان           ساز انقالب باش  

او فقط حرف نمی زد بلکـه اهـل فکـر و      .مسلمان می رفت و به آنها شور و شعور و آگاهی می آفرید            

مطالعه بود و بیشتر اوقات فراغت خود را صرف مطالعه آثار متفکران بزرگ اسالمی می نمود و بتاریخ

سیاسی اسالم عالقۀ خاصی داشت و آشنائی با تاریخ سراسر افتخار اسالم وفتوحات و تمدن اسالمی را    

.یکی از راه هاي بازیابی مجدد عظمت از دست رفتۀ مسلمین و امت اسالمی جامعه می دانست

اقـشارسید روابط مبارزاتی خود را به قشر خاص منحصر نکرده و متعقد بود که باید با تمام جناحهـا                و
:جامعه بوجود آید؛ لذا او با چهار تیپ مختلف  تماس داشت

 با اردو که مهم ترین بخش فعالیت هاي او را احتوا می نمود و جوانـان در اردو بـه سـید عالقمنـد                      -1

سید از کالسهاي درس خود که صاحب منصبان عالی رتبـه اردو در آن شـرکت مـی کردنـد و         .بودند

لیغ اسالم استفاده می نمود و بر خالف موضوع درسهایش مرتباً از اسالم سخن بعنوان پایگاهی جهت تب

می گفت و به همین جهت رشتۀ معلمی را برگزیده بود تا بتوانـد اسـالم را در بـین اردو و بـویژه نـسل             

جوان مطرح نماید و او بر ضرورت این مـسئله بخـصوص وقتـی بیـشتر تاکیـد مـی کـرد کـه مـی دیـد             

و نفوذ روز افزون یافته و با فرستادن جوانان بـه روسـیه جهـت تعلیمـات، آنـان را بـه                   کمونیستها در ارد  

سید از این مـسئله جـدا احـساس خطـر مـی کـرد و لـذا تـالش         .مکتب مارکسیسم عالقه مند می نمایند    
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پیگیرداشت که جوانان راحتی المقدور با روحیه و افکار و عقاید اسالمی تربیت نموده و از رفتن شـان           

مس .کو جلوگیري بعمل آوردبه

 سید به روحانیت بویژه روحانیون مبارز عالقهء زیادي داشت و با روحانوین شیعه و سـنی از جملـه     -2

عالمه شهید سید اسماعیل بلخی، آیت اهللا شهید میر علی احمد عالم، عالمه شهید سـید محمـد حـسین                

سلمین رضـوي مالـستانی و دیگـران      مصباح ، عالمه شهید سید عبدالحمید ناصر و حجت االسالم والمـ           

.ارتباط و همفکري نزدیکی داشت

سید دائماً در مجالس ومراسم مذهبی شرکت می جست و با علماي دینی بـه بحـث ومنـاظره فکـري و           

.سیاسی می پرداخت

 سید به این نتیجه رسیده بود که براي ایجاد یـک حرکـت وسـیع اجتمـاعی، شـرکت و همـاهنگی         –3

و اقوام قبائل مختلف ضروري است و لذا با افراد موثر و در عین حال معتقد و مـسلمان قبائـل   گروهها،

گوناگون کشور ارتباط داشت و هر کدام را بـه نحـوي انگیـزه مـی داد و در صـدد بـود کـه در یـک                        

تشکیالت وسیع سیاسی، اسالمی همه طرف هاي ذي دخل و موثر را شـرکت دهـد تـا مقـدمات یـک                

.دحرکت همگانی فراهم آی

 تماس با جوانان مسلمان، اینها طیف وسیعی از جوانان دانشجو، طلبه، اردو و غیـره را تـشکیل مـی                    -4

دادند که بصورت یک تشکیالت وسیع نامرئی عمل می کردند و در اکثر شهر هـا و منـاطق افغانـستان            

.طرفداران زیادي داشت
:وحدت طلبی

 بود و براي ایجاد وحدت کلمـه در بـین شـیعه و    یکی از ویژیگی هاي بارز دیگر سید وحدت طلبی او     
.سنی تالش فراوان می کرد و از هر گونه اختالفی در این مورد رنج می برد

 کـه زیـارت   1347سید از هر زمینه یی براي گسترش وحدت میان شیعه و سنی بهره میبرد مثالً در سال      

ه یی از علماي شیعه و سنی را دعوت  سید حسن آقا در گردیز باز سازي نمود در مراسم افتتاح آن، عد            

نمود وازاین زمینه براي رفع اختالفات مذهبی موجود در آن منطقه استفاده کرده که سـخنرانی عالمـه                  

.بلخی در آن مراسم بسیار موثر بود

 به زیارت خانه خدا و سایر عتبات مشرف شـد و در جریـان همـین سـفر در نجـف                      1349سید در سال    

)ره(اشرف امام خمینی  
 را مالقات نمود و ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت مبـارزات اسـالمی و عملکـرد         

دولت افغانستان در زمینه هاي مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادي رهنمـود هـاي الزم را بـراي ادامـه و                   

.گسترش مبارزه در یافت داشته و به افغانستان مراجعت نمود

ده تـر مـی شـد و دیـدارها و جلـساتش بـا علمـا،                 از آن پس دامنهء فعالیـت هـاي سـید هـر روز گـستر              

دانشجویان، نظامیان و بزرگان قوم اعم از شیعه و سنی بحدي زیاد بود که حتی وقتی کار رسمی خـود              
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در وزارت دفاع را نیز بدین مسائل صرف میکـرد و از آنجـا بعنـوان سـنگري بـراي مبـارزات اسـالمی                      

دامنۀ فعالیت هاي وي .دارهاي مخفی سید نیز فراوان بود استفاده می نمود، عالوه بر اینها جلسات و دی

سالهاي  بسیار گسترده شده بود تا بدانجا که دولـت وقـت نـسبت بـه سـید و بـرادران              1354و1353در

سال.همرزمش مشکوك شده و آنان را مورد تعقیب مستمر قرار دادند           اوائل  دو نفر نماینـده  1354در

ن خوش وال و اختـر محمـد پکتیـا وال جهـت مالقـات و همـاهنگی بـا        ازاین جریان بنام هاي میر حسی    

مسئولین اخوان المسلمین به پاکستان اعزام شده و با یکی از سران شان در خصوص هماهنگ سـاختن                  

در همان سال شهید محمد منتظري نیز جهت یک سري همـاهنگی            .مبارزات اسالمی تبادل نظر کردند    

.ه و با سید و برخی دیگر از برادران دیدارها و صحبت هایی داشتها و بررسی ها به افغانستان آمد
:تعقیب و دستگیري سید

سال  و همزمان با تشدید فغالیت هاي اسالمی و گسترش روز افزون جریان جوانان مـسلمان و  1354در

دولت مزدور احساس خطر جدي نموده و در صدد کشف تشکیالت و دسـتگیري سـران آن شـد، امـا       

ی دراین زمینه نتوانست بدست آورد ولی بر اساس قرائن و احتماالتی سید و یارانش را     مدركمشخص

از اعضاء این تجمع تشخیص داده و در همان سال سید را باز نشست کرده و او را در منزل زیر مراقبت        

.شدید قرار دادند

 ایجـاد کـرد تـا هـم     تعقیب و مراقبت سید بحدي جدي بود که پلیس در مقابل منزل او غرفه دید بـانی           

از طرف برادران به سید پیشنهاد شـد       .فعالیت هاي او را زیر نظر گیرند و هم رفقایش را شناسایی کنند            

که کابل را ترك گفته و به یکی از والیات و یا به خارج از کشور هجرت نماید،  اما او نپذیرفت کـه                      

.صحنه را بزودي ترك گوید و برکارش اصرار ورزید

 که در دولت محمد داود از نفوذ فراوان برخوردار بودند با سید دشـمنی آشـتی نـا پـذیر                  کمونیست ها 

بردارند خود را سر از را او مناسب فرصت در تا بودند صدد در و از جمله حسن شرق که یـک  .داشته

.چهره روسی بود و در آن زمان در پست صدر اعظمی قرار داشت از مخالفین سرسخت سید بود

 نیز که وزیر دفاع وقت افغانستان بود با اینکه مسلمان بود امـا شـخص نـا الیـق و بـا سـید           حیدر رسولی 

از.مخالفت صنفی داشت و نفوذ سید در اردو و نیز لیاقت و کار آیی او را نمیتوانـست تحمـل کنـد       او
.روي جهالت سید را رقیب خود می پنداشت و با او مخالفت می ورزید

 سید وعده یی از دوستان و همفکران شناخته شدة وي که در حدود چهل نفر 1354نهایتاً در اواخر سال

 نفر از آنها را دانشجویان و    25تعداد.می رسیدند توسط سازمان جاسوسی دستگیر و روانه زندان شدند         

. نفر دیگر را افسران اردوي افغانستان تشکیل می دادند15

اعالن شد این بود کـه قـصد کودتـا علیـه حکومـت      بهانه یی که رسماً بعنوان علت دستگیري این عده          

اند داشته را داودخان .محمد
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 در میان دستگیر شدگان افراد متعهد و مبارز سابقه دار و سر شناسی چون اسماعیل پاسخ از بدخـشان،                   

....میرحسین خوش وال از خوشی لوگر، اختر محمد پکتیاوال از پکتیکا و علی رضا بیـات از غزنـی و               

داش تند که هر کدام مسئولیت هاي مهمی را در نهضت عهده دار بودند که حادثه ناگوار دستگیر وجود

.این عزیزان ضربۀ جبران ناپذیري بر پیکر نهضت نوپابود

رابطه سید و یارانش با خارج از زندان برقرار بود و در جریان فعالیت ها قرار می گرفـت تـا  آنکـه در                          

 ثور جمعی دیگر از شخصیت ها نیز زندانی شده و تعـدادي از        7ی   بدنبال کودتاي کمونیست   1357سال

آنان بشهادت رسیدند، خاطره این راد مردان پیشگام و فدا کار جاوید، یادشـان گرامـی و راه شـان پـر                

باد .رهرو
1

فقیه سخنور

)آیت اهللا سید عباس مبلغ دایکندي(

عمـرحضرت آیت اهللا حاج سید عباس مبلغ دایکندي از علمـاي برجـس             کـه بودنـد مرکـزي منـاطق ته

مرحـوم آیـت اهللا مبلـغ دروس ابتـدایی را در          .گرانبهایشان را صرف تـرویج معـارف اسـالمی نمودنـد          

بـه.زادگاه خویش در دایکندي نزد علماي منطقه شروع نموده و تا سـطوح عالیـه را فـرا گرفتنـد        بعـدا

ش را در حوزه علمیه مشهد مقـدس و        ایشان دروس خوی  .منظور ادامه تحصیل عازم کشور ایران شدند      

مرحوم مبلغ از هم دوره اي هـاي عالمـه شـهید سـید اسـماعیل بلخـی در          .قم مقدسه پی گیري نمودند    

جذابیت سخنرانی ایشان آنچنان بود که بـه گفتـه بـسیاري از علمـا و                .حوزه علمیه مشهد مقدس بودند    

بعد از اتمام تحصیل سطوح عالیـه  .ویتر بودطالب آن زمان گیرایی سخنرانی ایشان از شهید بلخی نیز ق     

بـا ورود ایـشان بـه    .در مشهد مقدس به افغانستان بازگشته و عازم دیـار خـویش، دایکنـدي مـی شـوند           

دایکندي، مردم از ایشان استقبال شایانی می کننـد، ایـشان نیـز در دایکنـدي مـستقر شـده و شـروع بـه               

از جمله ارزنده تـرین خـدمات   . و ارشاد مردم می کنندتدریس و تربیه طالب علوم اسالمی و نیز تبلیغ       

 سال هنوز نیز رایج است برگزاري مراسم هاي مذهبی است که ایـشان              50ایشان که با گذشت بیش از       

ایشان همچنان کارهاي فرهنگی متعددي را در .ترویج نموده بودند و بسیاري از مردم نیز بدان آگاهند         

داده انجام مردم براي زمان .اندآن

بعد از گذشت چندین سال ، بار دیگر به منظور تکمیل تحصیل عازم خارج از افغانستان شـده و اینبـار                     

ایشان دروس خویش را نزد اساتید بزرگ      .رهسپار کشور عراق و  حوزه علمیه نجف اشرف می شوند          

 العظمـی   و برجسته آن زمان همچون آیت اهللا العظمی حکیم، آیـت اهللا العظمـی شـاهرودي، آیـت اهللا                  

1
.برگرفته از زندگی نامه جنرال میر سید احمدشاه گردیزي.
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خویی و آیت اهللا العظمی امام خمینی تار درجه اجتهاد طی می کنند چنانکه اجازه اجتهـاد را بـه خـط                        

.حضرات آیات عظام حکیم و خویی دریافت می نماید

از ایشان که به عنوان مجتهدي مسلط به فقه، اصول ، ادبیات عرب و نیز علم تجوید بودند، یک کتاب            

قرائ رهنماي عنوان ت قرآن کریم در آن زمان به چاپ می رسد، همچنان کتـاب دیگـري نیـز از          تحت

بعد از اخراج علما و طالب خارجی از کـشور عـراق      .ایشان موجود بوده که متاسفانه چاپ نشده است       

که به دستور صدام دیکتاتور عراق انجام شد، ایشان نیز همانند بسیاري از علما و طالب ایرانی، افغـانی           

مرحوم آیت اهللا مبلغ .مجبور به ترك عراق شده لذا در شهر مقدس مشهد ساکن گردیدند    و پاکستانی   

بعد از اقامت در مشهد نیز مشغول مباحثات علمی شده ، عالوتا به  ساخت مسجد، هدایت مردم و تبلیغ 

و ترویج معارف اسالمی و کمک به طالب فقیر و تهی دست  همت گماشته ، از هیچ کوششی در این     

نبودندزمین فروگذار ها .ه

مرحوم آیت اهللا سید عباس مبلغ باالخره  بعد از عمري خدمت به مردم مظلوم و محروم جامعه در سال                

. در مشهد مقدس به سوي معبود الهی شتافتند و در بهشت کریم آباد مشهد براي همیشه آرمیدند1364
1

زي خستگی نا پذیرغا

)میربچه خان کوهدامنی(

1204ن  کوهدامنی که نام اصـلی اش میـر بهاوالـدین فرزنـد میـر درویـش خـان در سـال                      میر بچه خا  

 میالدي در قریه بابـه قـشقار  1825هجري شمسی مطابق   
)ره(

ولـسوالی میـر بچـه کـوت دیـده بـه جهـان        

است گشوده

برادرخویش از نگاه سن کوچکترین شـان بـود ولـی داراي سـجایاي نیـک و                 میر بچه خان از جمله نه     

. عالی بودصفات

اخالق نیکو  ،رفتار عالی داشت برخورد و پیشامدش در مقابل دوستان ،اقارب ،مردم وبستگانش بسیار                

و دلجویی مینمـود از هرنـوع کمـک و    خوب بود با مردم با تواضع رفتار داشت مردم غریب را کمک     

اشـت مـردم و اهـالی    همکاري در مقابل مردم ستمدیده خود دریغ نمیکرد با تمام مردم حسن معاملـه د        

منطقه او را از روي لطف و شفقت که داشـتن بنـام میـر بچـه خـان مـسمی نمودنـد چنانچـه در سـراج                         

التواریخ و افغانستان در مسیر تاریخ درج است و ابیات ذیل را بنام میر بچـه خـان مـردم  اهـالی زمزمـه                  

.مینمودند

1
.برگرفته از اظهارات نوه دختري آیت اهللا مبلغ حضرت حجت االسالم والمسلمین فاضل حسینی.
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یر غران است ایوب خان شمحمد جان خان مرد میدان است 

مکناتن الت کالن استمیر بچه خان رس رسان است 

بیا بچیم انگور بخور

ابیات فوق نمایانگر احساسات نیک و آزادي خواهی مردم مرز و بوم تاکـستان زمـین اسـت  در میـان        

.مردم ما شهرت به سزایی دارد که اکثر ا انرا زمزمه میکنند

نوقت مروج بود به پایان رسانیده بود خواندن و آتحصیالت ابتدایی خود را تا جاییکه در میر بچه خان 

نوشتن را خوب میدانست و از مدرسه غیر رسمی مروج وطن به حد اعظم استفاده برده بود زمـانی کـه          

قیام ملی مردم ما در مقابل انگریزان طور مخفی پالن گذاري شد رهبران ملی هریک به وقـت و زمـان                  

.معین و تعین شده به محالت خویش رفتند تا پالن که معین شده بود عملی نمایند

طـول55غاز تجاوز دوم  انگلیس به افغانستان هنـوز          آاز در کـه بـود نگذشـته وآروز علمـا مـدت ن
مادگی جهاد آروحانیون در همه نقاط کشور به تبلیغ پرداخته مردم را بسیج ساختند به این ترتیب مردم

 آخـرین پـرده   ،که امر تبعیـد امیـر محمـد یعقـوب  بـه هندوسـتان شـد              عمومی را گرفته بودند و همین     

ریاکاري انگلیس ها از هم درید و مردم در کابل،کوهدامن،کوهستان و سـایر نقـاط کـشور اشـخاص                   

غالم حیـدر خـان کـابلی،      ست به پا خواستند مانند   محمد کریم خان افسر نظامی،           دوروحانی و وطن  

مال دین محمد خان اندري معروف به مال مـشک  میر غالم قادر خان اوپیانی، یر بچه خان کوهدامنی،   م

محمد حسن خان لـوگري و ده هـا سـپاهی      غالم حیدر خان چرخی،   مال عبدالغفور خان لنگري،   عالم،

بـاگم نام دیگر و سران مجاهد دست به دست هم داده و برخواستند  و بـرعالوه از مـردان بـا عـزت و            

همت را با چادر هـاي خـویش بـسته و           حشمت در جنگ دوم افغان و انگلیس صد ها زن مجاهد کمر           

شوهران و برادران و پسران خویش آذوقه و آب به قله هاي  کوه و پشته ها رسانیدند که از جمله براي

افغان زن جملـهکـ.ن ها به در جه عالی شهادت نایل آمدند که روح شن شاد         آنفر83چهارصد از ه

.نیز شامل آنها بود)مستوره(خواهر میر بچه خان غازي هم بنام  

زمانی که قیام ملی مردم شهر کابل طور مخفی پالن گذاري شد ه بود رهبران ملی در محالت خویش                   

.هریک به وقت تعین شده پالن جنگ را عملی نمودند

 بزرگـان و متنفـذین قـوم را خواسـته پـالن           میالدي در قریه آمده      1879دسمبر8میر بچه خان بتاریخ     

بر9حمله را براي شان تعین نمود و گفت فردا  یعنی تاریخ              از قبل قوايآدسمبر شام به تا ب آفتا مدن

ن محو نموده و شیر پور را محاصره خود بگیـریم کـه هـر مبـارز      آمکمل انگلیس را در قرغه و اطراف   

بهنان، آب و سالح خود را با خود داشته و  حرکت کوهستانسويبراي مردم براي باشد حاضر کابل

9برادر خود را روان کرد و به ایشان گفـت اجـراي هجـوم و حملـه قبـل از طلـوع آفتـاب روز جمعـه           

.دسمبر کوتل خیر خانه میباشد  تا همه یکجا باالي دشمن متجاوزو استعمار گر ور شویم 
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خواجـه،به همین ترتیب براي مردم استالف، قره باغ،        سـراي گلـدره، فرزه، قلعـه مـراد بیـگ،   کلکان،

شکردره، گفت که قبل از ینکه مبارزین کوهـستان و کوهـدامن  بـاالي لـشکر انگلـیس      حسین کوت، 

حمله نمایند شما ارتفاعات بلند و پوسته هاي دور و پیش خود را اشغال نماینـد و نگذارنـد کـه قـواي                       

.ت که در کاریز میر ،افشار و ،قرغه اسـت کمـک برسـانند    تازه دم دشمن  از شیر پور به کمک قطعال      

دسـمبر10و9روز هاي ایکه جنگ دوم افغان و انگلیس در کابل در گرفت بتـاریخ                 مـیالدي   1879و

بـود1258مطابق به روز هاي اخیر برج قـوس سـال            در همـین شـرایط خـراب وضـع جـوي      .هجـري

رم زمستانی و  تجهیزات نفري  براي محاربـه و مقابلـه بـا               نامناسبی که با نداشتن اسلحه کافی و البسه گ        

داخـل محاربـه شـدند و طبـق پـالن ترتیـب شـده کـه         )انگلیس (دشمن قوي و نیرومند منطقه و جهان    

شخص میر بچه خان غازي  همراي مبارزین دلیر ،شجاع و باغیرت خویش بدون کـدام هـراس بـاالي                    

تلفا دادن با و نمودند حمله دشمن ت سنگین قواي دشمن را از کاریز میر بـه طـرف شـیر پـور                توپخانه

.عقب راندند که  آرام گاه هاي مجاهدین فعال در قشله قرغه موجود میباشد

دوا7 میالدي آغاز و تا ساعات 1879دسمبر9نبرد بین افغان ها و انگلیس ها در تاریکی صبح         مشـام

دم کوهستان و کوهدامن موجـود بـود بـه ایـشان     داشت و در روز اول که وحدت امر و قومانده بین مر    

هدایت داده شد ه بود تازمانی که هوا تاریک شد و فرق دوست و دشمن نمیشد نباید حملـه نماینـد و                      

9هجوم را سازمان بدهند براي این که عوض دشمن دوستان خود را هدف قرار ندهند جنگ از صبح                   

و آغاز تمتادسمبر و داشت ادامه دسمبر ده ام مبارزین محالتی را کـه بدسـت اورده بودنـدبراي    شب

خود موضع تدافعی درست نموده وبراي حمله و پیشروي فردا منتظر سپري شدن شب و برامدن آفتاب           

و روشن شدن روز بودند مبارزین بجز توت و تلخان ،مـشک آب  چـوب و سـوته، فلخمـان ،قبـضه و               

دسمبر اکثریت مبارزین  صاحب تفنـگ و ماشـین          9برچه چیز دیگر نداشتند لیکن با سپري شدن روز          

.دار و حتی توپ هاي مختلف که از انگلیس ها به غنیمت گرفته بودند مجهز گردیدند

 مبارزین از باالي تپه ها چنان برصفوف سپاه انگلیس فروریختند که گرگ در رمـه گـسفندان داخـل        

رابـرتسشود مجاهدین  از همه طرف انگلیس هارا بداخل شیر پور بحال    چنـرال آوردنـد در محاصره

سفیر و نماینده انگلیس در افغانستان بود براي دفاع قشله شیر پور چهار دیوار قشله را براي چنرال بیگر                   

نگذارنــدمواضـع ترتیــب نمــوده داده یـن چهــار ضــلع رخنــه نمــوده بــداخل قلعــه  امجاهــدین از،کــه

رز تقسیم نموده که در تقسیم امور شـمال قلعـه شـیر     بریزندمبارزین خارج قلعه شیر پور را بین سران مبا        

پور بحال محاصره در امد و طوریکه انگلیس ها داخل قلعه را به جنرالهاي مقتدر و کار آزمـوده خـود             

تقسیم نموده بودند  به همـین ترتیـب طـرف شـمال قلعـه شـیر پـور نیـز   مربـوط غـازي میربچـه خـان                         

جنوب و شرق و غرب قلعه را مبارزین کابل ،لوگر، غزنی کوهدامنی وسپاه کوهستانی ها  شد و طرف  

و وردك اداره  مینمودند  محاصره تنگ تر و چندین روز را در برگرفت از ینکه هـوا سـرد و روز بـه                         
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روز سرد شده و زمستان فرامیرسید و یخبندان  بتدریج زیاد شده میرفت مبارزین کوهستان و کوهدامن  

دندشم بزرگ مرد غازي رهبري الی میر بچه خان مجلـسی را دایـر نمـوده و در خـتم مجلـس چنـین       به

تصمیم اتخاذ شد از اینکه دیوار شمال ان به ما رسیده است کوشش کنیم که نسبت به دیگـر مبـارزین                     

ضربه قوي به دشمن وارد نمایم که به همین ترتیب مبارزین سربکف نهاده و انقدر از خود شـهید بجـا                    

ي دیوار رسیده   نماي بزرگ چهاراهی شهید واقع شهر نو یاد گار و مدفن گذاشتند که تابه قسمت باال

را شهداي ماستههمان .آزادي

پهره دار انگلیس قضیه را به جنرال مسول دیـوار قلعـه رسـانیده و جنـرال فـورا وضـع را بـه قومانـدان                          

انـدعمومی انگلیس ورابرتس اطالع داد که مجاهدین کوهدامن و کوهستان به دیوار ها       برامده قلعه ي

و قسمت شمالی دیوار را ریختانده اند و با رخنه در داخل قلعـه تمـام سـپاه انگلـیس را نیـست و نـابود                        

مینمایند به مجرد شنیدن خبر رابرتس بلرزه امده و رنگ از چهره اش فرار نمود وارخطا از جـا پریـد و                

 را خواسـت و بعـداز مـذاکره تـدابیر           به چهار طرف قلعه نظاره کرد و مسولین دیوار هاي چهار طـرف            

عاجل اتخاذ نموده و به نتیجه رسیدند که هر چه زود تر امیر عبدالرحمن را از سـمت شـمال بـه کابـل                         

تاآ  امیـر عبـدالرحمن از   ،را به حیث آمر جابجا نموده و از تباهی قشون خود جلوگیري کنند      نآورند

کابل به .مدآشمال
ا مانند سایر مبارزین به پاس خدماتش به دار بیاویزد و یا زندان نمایـد    خواست غازي میربچه خان ر    می

غازي میر بچه خان از وقت استفاده نموده از کابل به ننگرهـار رفـت و از ان طریـق بـه هـرات همـراي                 

اهللا خـان پـسر عبـدالرحمن    سردار ایوب خان  چند زمانی در هندوستان بودند  زمـانی کـه امیـر حبیـب         

 عفو نموددر زمره عودت کنند گان  میر بچه خان غازي  کوهدامنی هم  از هند به کابل        رهبران ملی را  

مسکنآ در با و اجداد خود در قریه  بابه قشقار        آمدو
)ره(

زندگی داشت تا اینکه در سن هـشتاد سـالگی         

سال  هجري شمسی دربرج سرطان داعی اجل رالبیک گفته  در مقبـره آبـاهی شـان  بخـاك                    1295در

.شدسپرده
1

آوازه بلند شاعر

)میر محمد على آزاد کابلى(

سـاداتمعروف به قاضى باالحـصار میر محمد على پسر قاضى محمد حسن پسر قاضى سید احمد،      از ،

انشـاعر خورشیدي در باال حصار کابل بـه دنیـا آمـد و یکـی از                1258شیعه مذهب است؛ حدود سال      

ونویسندهمعروف، افغانستان نامور سخنور بودند،نیز  نیاکانش  و کابل قلم اهل و علما نجوموياز در

1
اظهارات. از . پوهنوال سید عبداالحد  میر بچه و سایت وزین شمالی نتبرگرفته



73...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

داشتو اسطرالب  فراوان بلندو درشمار نویسنده  مهارت شعراى و اول طراز خـودىآوازهگان عـصر

آمد .در

نامبرده در زمان پادشاه جابر وقت عبدالرحمن خان وفرزندش حبیب اهللا خان در زنـدان بـسر مـی بـرد،        

 به قدرت رسید میر محمـد علـی همـراه سـایر زنـدانیان سیاسـی و       )1298سال(خانزمانی که امان اهللا  

عادي از حبس آزاد شده بال فاصله سمت منشی گري امیر جدیـد را بدسـت آورد؛  پـس از مـدتی بـه           

تهراننیابت سفارت  در کارافغانستان به مشغول و ماند شد، هشت سال دراینمنصوب باقى .سمت

دانش با تهران مندان و شعراي ایرانی از جمله ملک الشعراي بهار پیوند فرهنگـی و شـعري داشـت و                  در

:این نمونه شعر اوست که در استقبال از غزل بهار سروده
از تو و گل قصه ها با یکدیگر خواهیم کردما و بلبل در گلستان ناله سرخواهیم کرد

باغ را زشک و فغان زیر و زبر خواهیم کردمن زپاي آبشار و بلبالن از شاخسار

از دهانت یک حدیث مختصر خواهیم کرداز خم زلف مطول قصه ها خواهیم گفت

1بعد از این حرف نظر زمن نظر خواهیم کردگربهار آزاد این سان افکند بر ما نظر

مج عضو شاه نادر دوران مشهور وى سـراج االخـالق، نخلـستان، نظـم گلـستان            آثار.لس اعیان شد  در

الـدین ابـن عربـى      ى و صایاى محـى    آزاد، ضرب االمثال زینت، دیوان شعر و ترجمه       ىسعدى، ذخیره 

.باشدمى
2

ادیب متعهد

)االسالم والمسلمین سیدعلى شفاکابلىتحج(

شفاعالم فاضل، ادیب متعهد، قارى و حافظ قرآن، سید         فرزند سید على میـرزا حـسین  کـابلى در    على

سـو«ىقریـه اواخر قرن سیزدهم قمـرى در      شـد»ده زاده کابـل فرسـخى هـشت تحـصیل آغـازین   .در

و معـارف اسـالمى بـه عـراق         سپس براى دستیابى به مدارج بـاالى علمـى        .خویش را در کابل گذراند    

کرد جف به پایان رسانید وبه مقام ارجمند علمـى،       حوزه علمیه ن  تحصیالت عالى خود را در    .مهاجرت

و دربه دلیل استعداد و اشتیاقى که در شعر سرایى.اخالقى دست یافتادبى کـه را اثـرش تنها داشت،
.است به این زبان عرضه کرده استباب اخالق اسالمى و آداب مسلمانى

حفظوى در ضمن دانش اندوزى، شور و عشق وصف ناپذیرى به           و وقرآن کریم نشان مىقرائت داد

کامالً حفظ کرد ، این امر در اخالق، رفتار، و تفکر او تـأثیر محـسوسى       سرانجام این کتاب آسمانى را    

1
.564–5افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اول، قسمت دوم، ص .

.258ـ257 دایرة المعارف آریانا، ص .2
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مىى  شهیر آقا بزرگ تهرانى درباره      عالمه.گذاشت او سـید علـى شـفاکابلى از اعقـاب     ...«:نویسدى

فرس»سوده«ىحضرت زیدشهید بوده، در قریه     هشت خى کابل متولد شـد و در فـضیلت و پـاکى            در

کرده حفظ قرآن مجیـد    و خواندن و نوشتن و قرائت قرآن کریم را آموخت او اشتیاق فراوان در             رشد

آن.نشان داد تا این که موفق به حفظ کل آن شد           عصروى علماى خدمت در و آورده رو شعر به گاه

مقام به تا کرد شدتلمذ نائل ».ارجمندى

سالسید على    در آثارى.به دنیا بدرود گفت  )هق(1354شفا او جملهاز از است مانده فى«باقى منظوم

آن»االخالق و اآلداب   که نوهاست نزد قطورى کتاب در ى  آن مرحـوم؛ سـید عبدالمجیـد شـمس          را

»...فرزند سید عبدالعظیم فرزند آن مرحوم دیدم 
1

حجت«:ستى اوبیان داشته ا   ى  دیگرى درباره   نویسنده االسالم سید على شـفا ابـن سـید علـى           مرحوم

)ع(ادیبى حافظ از اوالد زیدشهید میرزا کابلى افغانى عالم فاضل و     
است سـو«ىوى در قریـه .بوده »ده

کرد تلمذ خود عصر علماى نزد و شد متولد شفا در شعر به غیـر آن نیـز تبحـر           مرحوم سید على  .کابل

سال.پیدا کرد در اووفات1354وى آثار از ».است»منظوم در اخالق و آداب«کرد،
2

فریاد گر توحید

)االسالم والمسلمین سیدعلیخان طبیب کابلىتحج(

علیخـان طبیـب کـابلى از عالمـان     عالم عامل، عارف کامل، متکلم فاضل و پزشک حـاذق میـرزا سـید     

دوى در نیمه  .استبزرگ و دانش وران معروف اسالمى      قرن دوم شدى متولد کابل شهر در .وازدهم

هـاىخـویش را در رشـته  از فرا گرفتن مقدمات، به نزد علمایى بـزرگ کابـل شـتافت و تحـصیل              پس

داد ادامه .گوناگون

دانش اندوزى خویش را عمدتا در کابـل        وى ظاهرا سفر تحصیلى به خارج از افغانستان نکرده است و          

او برخى دیگراز شهرهاى داده ادامه هوش.ستکشور خوب، استعداد از برخوردارى علت سرشار،به
رشتهذوق و اشتیاق زیاد و سعى همه جانبه، به مقام واالى علمى .هاى گوناگون دانش دست یافتدر

شاخهى  انسانى و اسالمى  آقاى کابلى عالم، فاضل، داراى اخالق کریمه       و ابواب در و متنـوعبود هاى

ى پزشکى و دانش طبابت و علم کالم مهارت و تخصص بیش        رشتهدرعلوم اسالمى تسلط داشت ؛ و       

به که طورى به بود، کرده کسب شد»طبیب کابلى«ترى .معروف

.1616ص4نقباء البشر فى قرن الرابع عشر آقا بزرگ تهرانى؛ تعلیقات سید عبدالعزیز طباطبائى، ج.1

ص6گنجینه دانشمندان ، ج .2 . ، شریف رازى229ـ228،
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تبلیـغ اسـالمى و معـارف دینـى واز     این روحانى پزشک پس از پایان تحصیل و تکمیـل معلومـات، بـه         

پرداختسویى به  درمان بیماران و انجام       پزشکى انجا.خدمات در م وظایف دینى و مراعات اخـالق      و

مرحوم طبیب کـابلى در   .داشتکرد و به امامت جماعت نیز اشتغال      اسالمى و تقواى الهى کوشش مى     

الحججاواسط عمر ش براى زیارت حضرت      ثامن
)ع(

به مشهد مـسافرت نمـود و بـه دلیـل انـس بـا آن      

گذراندحضرت، بقیه وى ملکوتى جوار در را عمرش محمد.ى ىسن خان ضیع الدولۀ دربارهحآقاى

مى عالى«:نویسدوى سادات استاز کابل داشت؛در علوم شتى خاصه در طب حذاقت کلیه.درجات

بـه امامـت جماعـت و وظـایف عبـادت      اواسط عمر به مشهد مقدس هجرت نموده، مجاورت گزیـد و   

معالجهاشتغال ورزید ، بعد از چندى      و مباشرت و نشر به گفته محراب روزگـار گذرانیـد تـا در     ترك

مشهداست در قبرش ».گذشت،
1

جماعت پرداخـت و از کارهـاى دیگـر         نام برده با ورود به مشهد مقدس، به عبادت و زیارت و امامت            

مىمدتى، بیش ترین  .دست کشید  سپرى خودسازى و دعا و عبادت در را خود آن.کردوقت از پـس

امام مجاورت شد، منصرف وطن به بازگشت از هشتمکه
)ع(

ازبرگزید و حرفهرا را درمان و طبابت ى

گرفت نظر علمى بر بسیارى از پزشکان عصر خود برترى داشت و با توجه بهآقاى طبیب کابلى از.سر

عواماخالق اسالمى و فضایل انسانى که دارا بود، بسیار زود در شهر و مرجع و شده مشهور آن اطراف

بـهدالرحمن ،مدرس وقت آستان قدس رضوى که  با تفصیل بیش تر           عبآقاى میرزا .و خواص گردید  

صاحب الفضل و السیادة االیقان جالینوس    «:شرح زندگانى وى پرداخته است چنین گزارش داده است        

طبیبـى  سید على خان ثواه اللّه فى جوار رحمۀ الحى السبحان سیدى فاضـل و   الزمان موالنا الحاج میرزا   

ا عامل عالمى و استکامل کابل مردم افغانستان به قدرى  شایـسته تحـصیل علـم و           در سایر ممالک  .ز

و طب در نمود ودرو در اواسـط سـن روى بـه ایـن ناحیـت آورده     کالم مهارت به هم رسـانیده  عرفان
».آستان قدس اختیار مجاورت کرده است

بیش با اغیار نتوانم نشستآید به دستصحبت یارم چه مى

مش« آخرچندى بوده، عبادت مواظبت و جماعت امامت اصـحابغول مجالست و گفته محراب ترك

بـهطى مقامات طبیه پرداختـه و معالجـت مرضـى پیـشه           گرفته به نشر مقاالت علمیه و      سـاخته خـود ى

از طبیبان آن زمان داشته و مرجع محاسن اخالق و طب اعراق و جمع فضایل و منع رذائل امتیاز فراوان       

مناص ذکورى نگذارده، کتب نفیسه خویش در سن شـیخوخت تقـدیم        عوام و خواص گشته ،اوالد    و

سـپردهجان بـه آفریننـده  برد و در بین راهى  عرش مرتبت نهاده به سفرى تشریف مى        آستانه جهـان ى

ا.1 جمطلع ، ص2لشمس . محمد حسن خان ضیع الدولۀ 420،
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آورده اقدس ارض به را پاکش دفنجسد مقدس آستان جوار تعـالىاندکردهدر اللّه ».،رحمه
1

 تـاریخ  

».وى اواخر قرن سیزدهم قمرى بوده استرحلت
2

فقیه گران مایه

)آیت اللّه سید محمد على کابلى(

پـدرش.شیرعلیخان در شهر کابل به دنیا آمدآیت اللّه سید محمدعلى کابلى هم زمان با حکومت امیر      
زادگاهشروى تحصیالت خود را د.از سادات متقى، نیک نام و معروف بودسید زین العابدین کابلى

)ع(جهـت فراگیـرى  علـوم اهـل بیـت     آغاز کرد وپس از آموختن ادبیات فارسى، صـرف، نحـو     
راهـى

.هاى علمیه عراق شدحوزه

اسـتفاده»انـصارىشـیخ مرتـضى  «سالیانى چند در محضر استاد اعظم، خـاتم المجتهـدین        و زد ىزانـو

حـوزه در و برد وعملى علمى ر میرزاحـسن شـیرازى معـروف بـه        علمیـه سـامرا نیـز از حـضو        ىفراوان

دسـتور.وصاحب فتواى معـروف تحـریم تنبـاکو بهـره بـرد      »بزرگمیرزاى« بـا گـاه مراجـع تقلیـد   آن

وى فرزنـد سـید   «:در یکى از منابع آمده است   .هاى علمیه را ترك کرده وارد ایران شد       یادشده، حوزه 

محضرعالمى متقى وفقیهى جامع بود وپس از چزین العابدین کابلى، در تلمذ سال انصارىعالمهند ى

و»نهاوند«تحصیالت خویش به در نجف اشرف و میرزاى شیرازى در سامرا وتکمیل        ه نمـود هجـرت
.تأهل اختیار نمود

آن در »...داشتجابه تدریس، تألیف و تعظیم شعایر اسالمى اشتغالوى
3

وتوفیق درك محضر استادان عالى قـدر،  وى در اثر تالش فراوان ونیز داشتن عالقه واستعداد درخشان      

از ارجمندى مقام به فقاهت و اجتهـاد نایـل شـود وفقیهـى پارسـا، اصـولى، متبحـر وفیلـسوفى              توانست

گردداندیشمند و دریک کالم وجامع کامل .عالم

ق(1315آیت اللّه سید محمدعلى کابلى سر انجام در سـال      قـولىو)ه بـه ق(1320سـالدربنـا بـه)ه

.»رود حیات گفتد
4

ادیب نکته پرداز

)میر سید محمد على کابلى(

ص)میرزا عبدالرحمن، با مقدمه ساعدى خراسانى(تاریخ علماى خراسان .1 .90ـ91،

.همان.2

ص.3 فقاهت، . محمود طیار مراغى 262مرزداران

ص.4 .263همان،
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سیدمحمدعلى کابلى فرزند قاضى میرمحمـد  یکى از شاعران معروف و ازسخنوران نامور افغانستان میر     

استحسین باالحصارى 
1

سـال که از سادات شیعه مذهب باالحـصار کابـل بـوده و در آن جـا                 حـدود

فضلاو تحصیالت خود را .به دنیا آمده است   )هش(1258 صاحب و علم اهل از خود که پدرش نزد

،سپس نمود شروع تقاضاى شرایط نزد اساتید علوم ادبى و اسالمى رفت و تامقدار در خور زمانه وبود

فراگرفت امکانات خانـدانوى امور دیوانى و دفترى را نیز براى بدست آوردن شغل          .و کـه حکومتى

ووى از قدیم بدان اشتغ   آموخت داشتند، به زودى با ذوق شعرى، آگاهى علمى و توان نویـسندگى  ال

از سـمتخود نشان داد، توجه در بار امیر عبدالرحمان را به خود جلب کرده           که میـرزا  »محـررى«وبه

نامبرده پس از فوت میرزا ابوالقاسم جاى گـزین وى شـده    .گردیدابوالقاسم منشى امیر مزبور استخدام    

عنوان عبدالرحمان و به قدرت رسـیدن فرزنـدش     پس از مرگ امیر   . منشى امیر یاد شده ارتقا یافت      وبه

کـه.گردیدنیز سمت خود را حفظ کرد تا این که به اتهام نامعلومى زندانى       امیر حبیب اللّه خان    زمانى

مىامان اللّه خان به قدرت رسید میر سیدمحمد على         بسر زندان یان سیاسـى   برد وهمـراه سـایر زنـدان      در

از آوردحبس آزاد شده بالفاصله سمت منشى گرى امیر جدید را به          وعادى بـه.دست مـدتى از پـس
شدنیابت سفارت افغانستان در تهران کار به ومشغول رفتاو در تهران نیز چنان که انتظار مى.منصوب

بهـارشعراى ایران از جملـ   بر میزان معلومات وآگاهى خویش افزود و بادانشمندان و         الـشعراى ملـک ه
استشعرى داشت و این نمونه ى ازشعر اوست که در استقبال از غزل بهارپیوند فرهنگى و :سروده

قصهما وبلبل در گلستان ناله سرخواهیم کرد گل و تو ها با یکدیگرخواهیم کرداز

رامن زپاى آبشار و بلبالن از شاخسار  زاشک و فغان زیر و زبر خواهیم کردباغ

قصه مطول زلف خم از دهانت یک حدیث مختصر خواهیم کردها خواهیم گفتاز

2بعد از این صرف نظر ازمن نظر خواهیم کردگر بهار آزاد این سان افکند بر ما نظر

باهمه درى نو سانات فکرى و کم مباالتى اخالقى که    او مورد دانش و ادبیـات، بـه ویـژه شـعر،     داشت

مى برجسته و آمارپخته و هـاآنمتعدد در نظم و نثر پدید آورده وبه یادگار گذاشت که از جمله    نمود

المثال، رمان زینت، نظم گلستان سعدى و       توان به سراج االخالق، نخلستان، ذخیره ى  آزاد، ضرب         مى

ااو.دیوان شعراشاره کرد   که تـسلط یافتـه   شاره شد سواد اسالمى داشت و برزبان و ادبیات عرب        چنان

ترجمه همت گماشـت کـه در برخـى جرایـد بـه چـاپ              ى مقاالت تحقیقى از زبان عربى به فارسى       وبه

مقدمهاشعار نامبرده به همت شاعر معروف وطن، محمدحسین طالب        منتخب.رسیده است  و قندهارى
سالى شاعر محقق میرغالم رضا مایل ه در .در کابل به چاپ رسید)هش(1343روى

صهاى مشهور افغانستان، ترجمه میرمحمد حسن ریلودویک آدمک، چهره.1 .26ـ7اضى،

ص1افغانستان در پنج قرن اخیر، ج .2 دوم، قسمت .564ـ5،
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استدر یکى از تراجم در باره      آمده وى داراى«:کهى او عاشـقانهشور و حال بیشاشعار و عرفانى تر

گذشته.است نامور شاعران ى از غزلیـات خـود  بیش از همه به حافظ توجه داشت و در سرودن پارهاز

ارمغان در باره ى  حکیم شفایى       ى نیز از او در مجله ى      مقاله.ستاز مضامین غزلیات او اقتباس کرده ا      

است شده چاپ ».اصفهانى
1

تقوى و علم اسوه

)االسالم والمسلمین سید علم الهدى نقوى کابلىتحج(

الهدى نقوى کابلى فرزند سید شـمس       عالم متقى، فاضل امین، زاهد معروف و روحانى بصیر سید علم          

عرصـه)هق(1288سالالدین میر احمد در    بـه پـا کابـل شهر گذاشـتدر وجـود از.ى بهـارى چنـد

بینـایى خـود را بـراى همیـشه از         عمرش سپرى نشده بود که بر اثریک پیش آمد ناگوار و ناخوشـایند،            

داد .دست

کتـابوى ظاهرا در کابل به یادگیرى و دانش آموزى پرداخت و تعـدادى             رااز روز آن درسـى هـاى

حافظهو.آموخت درخشان، پدر.انگیز و ذکاوت سرشار خود را به نمایش گذاشت     اعجابىاستعداد

با بـراىهاى وى و تشویق استادان و آشنایان تصمیم گرفـت         ى ویژگى مالحظهاو را مـستعدش فرزنـد

قرآنـى بـه مرکـز دانـش تـشیع آن زمـان یعنـى عـراق بـرده          تحصیل علوم اسالمى و دستیابى به معارف  

سازدصعودىوزمینه فراهم معرفت و فقاهت ارجمند مقام به را .او

حـدودآقاى سید علم الهدى کابلى در دوازده سالگى همراه والـدش بـه             در کـرده سـفر عـراق سـوى

شد و درخدمت روحانى بزرگ حضرت آیت اللّـه سـید محمـد       »سامراحوزه علمیه «وارد)هق(1314

مرجع.فتحسن شیرازى شتافته مورد لطف وى قرار گر        آن بزرگـوار تحـصیل خـویش را ادامـه     درنزد

1314علمیه سامرا در سال  او پس از چهارده سال تحصیل در حوزه       .داده وبه مقامات مهم علمى رسید       

یاران نزدیک محدث بزرگ عالمه میرزا رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شد و به سرعت جزو )هق(

دخترضى کشمیرى شد و با کمک این دو عالم وارسته باو نامى سید مرتحسین نورى و مجتهد عارف

کرد)بودکه در پاکى، ایمان و قناعت معروف(یکى از تجار ثروت مند  .ازدواج

انـدهـاى  سالمت نفس، صفاى باطن، زهد و پارسایى او سـخن          درباره شـده مـا در ایـن جـا بـه     .گفتـه

بسنگزارش و دیدگاه دانشمند معروف، آقا  تهرانى مىبزرگ او سید علم الهدى فرزند سـید  «:کنیم ده

اسـتالدین فرزند میر احمد نقوى کابلى معروف به سید علم، عالم فاضل و          شمس معـروف او.متقـى

شـد و در حـالى کـه کوچـک بـود بینـایى خـویش را در           زاده)هق(1288در سرزمین خود در حدود      

ص2المعارف تشیع، ج ، آزادکابلى، دایره1دایرة المعارف بزرگ اسالمى، ج .1 ،93.
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دستحادثه از ذکـاوتداد و خداوند به جاى آن، بر بـصیر        ى کـه طـورى بـه ؛ افـزود عجیـب و   تش

...نیستى قوى که به او داده شده است توصیف شدنى         حافظه عـالم. بـا دائـم ارتبـاط در که هنگامى

آنبـر بـسیارى از کرامـات او واقـف شـده مـردم دربـاره               سالک سید کشمیرى بـود     گفتگـوى بـه هـا

است که بعـد از ازدواج، سـید علـم          نیدم این از حوادثى که من در زمان سید کشمیرى ش        .پرداختندمى

کـه خـردى پول مقدارى کابلى کـرد از سـید     ى یـک روز او را بـه زحمـت کفـاف مـى             هزینـه الهدى

ازاو آن مبلغ ناچیز را برداشته به سوى بازار به قصد خرید           .دریافت کرد کشمیرى برخـى و شـد روانه

پـولت بـه منـزل بقیـه     بازگـشلوازم ضرورى خانه را خریدارى کرد و پـس از          هـا را زیـر جانمـازش    ى

دوم.گذاشت روز خریـده بـاقى   نیز مقدارى از پول مزبور را گرفته ،از بازار ما یحتاج خود را با آن       در

تکـرار)تردید از من اسـت (روز25 یا 24حدودى  آن را زیر جانمازش گذاشت و این برنامه تا         مانده

آخر، روز در و در. را جویا شد و او نیز اسرار را هویدا کردزنش از او جریانشد آن، از بعدپس روز

نیست و هنگامى کـه بـا سـید یـاد شـده      رفته جانمازش را برداشت تا پول بردارد دید که از پول خبرى         

»...گزارش سید علم، تعریف نمود دیدار کرد سید ماجرا را پیش از
1

ووى بـه ایـران آمـد   پس از سالیانى چند از درگذشت آقاى کشمیرى،      شـد؛ اراكسـاکن شـهر در و

کردگرامى داشت و جمیع مصارف و نفقه  آقاى حاج سهم الملک بیات، مقدم او را        تکفل را سر.اش

)ره(الکریم حـائرى انجام مؤسس حوزه علمیه قم حضرت آیت اللّه العظمى عبد 
 او را بـه عنـوان وکیـل    

.خویش به شهرستان مالیر فرستاد

برده نـشاندر آن شهر اقامت گزیره وظایف دینى خود را با تقید که نسبت            نام شرع مسائل و آداب به

مىمى انجام به خوبى به درداد و میان مردم نیز با عزت و احترام بود تا این که بیمار شد و بـراى        رساند

آمدمعالجه تهران بهجنازهدرگذشت؛)هق(1368در آن شهر در اوایل محرم  .به او وى شد منتقل قم

شد دفن شهر آن .در
2

واصل عارف

)حضرت آیت اهللا سید محمد حسین حسینی لعلی(

)ره(عالمه فقید مرحوم آیـت اهللا حـاج سـید محمـد حـسین حـسینی               
سـال  هجـري شمـسی در   1290در

پدر ایشان مرحوم سید آقا که در بـین مـردم    .ولسوالی لعل و سرجنگل والیت غور چشم به دنیا گشود         

مرحوم.ه محبوبیت خاصی داشته و مورد احترام فوق العاده بود، از بهسود به لعل مطوطن شده بودمنطق

ج.1 تهرانى، بزرگ آقا عشر، الرابع قرن فى البشر ص3نقباء .1275ـ1276،

.همان.2
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بود، قبل از آغاز بلوغ بـه تحـصیل علـوم          )سید حاجی (عالمه سید محمد حسین حسینی که معروف به         

آغاز نموده و نزد علماي منطقه دروس متداول آن زمان که عبـارت از مقـدمات ادبیـات عـرب شـامل                   

با توجـه بـه نبـوغ و اسـتعداد فـوق العـاده ایـشان در        .صرف، نحو، معانی، بدیع و بیان بود را فرا گرفت   

کمترین زمان به مدارج عالی رسیده و فقه و اصول را در زمان کمی به پایان رساند، چنانکه تعجب هم         

 نجوم و نیز عرفـان بـه       دوره هایشان را همراه با تسلط کامل بر ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول،             

داشت ایشان در مناطق لعل و دایکندي حوزه درسی داشته و شاگردان زیادي را تربیت نمودند               .همراه

.که بعضی از آنان در حال حاضر در قید حیات بوده و منشأ خدمت به مردم می باشند

فلـسفه،حوزه درسی ایشان شامل مقدمات ادبیـات عـرب، حاشـیه مـال عبـداهللا  و منظومـه در                      و منطـق

همچنـان ایـشان   .رسائل، مکاسب و کفایه در فقه و اصول بود که چندین دوره تـدریس نمـوده بودنـد              

.مدتی نیز در کابل به تدریس اشتغال داشتند که عده زیادي از علماي کابل از ایشان استفاده نمودند

در ایـن سـفرها از حـوزه    مرحوم سید حاجی چندین بار به عتبات عالیات کشور عراق سفر نمودند کـه   

علمیه پر برکت  و گرانسنگ نجف اشرف خوشه علم برچیده و از محضر حضرات آیات عظـام سـید                     

در ایـن ایـام نیـز طـالب افغـانی مقـیم نجـف               .محسن حکیم و سید ابوالحسن اصفهانی استفاده نمودند       

چنانکـه برخـی   .کردنداشرف، که برخی از شاگردان ایشان در منطقه بودند، از محضرشان استفاده می   

مرحوم آیت اهللا محقق خراسـانی از جملـه دوسـتان           .ازآنها اکنون از علماي بزرگ به حساب می آیند        

ایشان در رابطه با مرحـوم سـید   .نزدیک شان در نجف اشرف بودند و مراودات زیادي با ایشان داشتند        

ح»ما از محضر سید حاجی بسیار استفاده کردیم       «حاجی می گفتد که      ال آنکه خود آیت اهللا محقـق       و

.خراسانی از علماي بزرگ بودند

عالمه فقید سید حاجی که در ایام جوانی به نجف اشرف سفر نموده بودند بعد از برگشت به منطقه بـه     

تبلیغ و گسترش معارف اسالمی و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت همت گماشته و نماینـده آیـت           

نی، و بعد از ایشان آیت اهللا العظمی سید محسن حکیم و بعد از ایشان              اهللا العظمی سید ابوالحسن اصفها    

نیز آیت اهللا العظمی امام خمینی، آیت اهللا العظمی سید ابوالقاسم خویی و آیت اهللا العظمی سید محمود 

بودند .شاهرودي

هـايعالمه فقید چندین مرتبه نیز مشرف به زیارت خانه خدا شدند کـه در ایـن سـفرها نیـز بـه دانـ          ش
.فراوانی دست پیدا کردند

رویه اخالقی ایشان نیز با مردم به گونه اي بود که کافی بود فقط یک بار با ایشان هم کالم شده باشید                

.و این عطوفت و مهربانی ایشان با مردم زبان زد خاص و عام بود.تا براي همیشه مجذوب شان گردید
ل و اشکال شرعی را می پرسد، به همه آنها با مهربانی براي ایشان فرقی نمی کرد که چه کسی چه سئوا

گاهی اتفاق می افتاد که بین چند نفر دعواي بسیار شـدیدي رخ مـی داد و هـیچ        .خاصی پاسخ می داد   
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کسی قادر نبود بین آنها فیصله کند، اما  ایشان با درایت خاص خویش آن دعواها را با رضایت طرفین               

منزل.حل و فصل می نمود     ایشان نیز به روي عام و خاص باز بود، چنانکه ایشان هیچگاه بـدون         درب

.مهمان نبودند، آنگونه که گاهی اوقات فرزندانشان از زیادي مهمان شکایت داشتند

یکی دیگر از زوایاي شخصیتی ایشان عالوه از جامعیت علوم معقول و منقول، علوم خدادادي بود کـه       

و.وخته بودند، از جمله عرفان باالي ایشانایشان آن علوم را نزد استادي نیام بزرگان شهادت به چنانکه

موسفیدان منطقه کراماتی در زمان حیات شان دیده شد و اکنون نیز قبر ایشان زیارتگاه عموم مردم آن            

است .مناطق

همچنان ایشان گاهی برخی پیش بینی ها را می نمودند که بعداً به  واقعیـت مـی پیوسـت، در اینجـا دو        

:نمونه از اتفاقاتی که ایشان پیش بینی کرده بود، ذکر می شود

 در آخرین سفري که ایشان به نجف اشرف داشتند خدمت مرحوم آیت اهللا العظمی امام خمینی-1
)ره(

رسیده و صحبت هایی با ایشان داشتند که باعث عالقه شدید وغیر قابل وصف ایشان نسبت به مرحـوم        

بود شده از.امام برگشت به وطن هرگاه در جلسات صحبتی از حوزه علمیه نجف و مرحـوم امـام         بعد

)ره(خمینی
آیـت اهللا خمینـی از      «  می شد، چشمان شان اشکبار شده و خطاب به علما و مردم می گفتند                 

)عـج(ناحیه امام زمان  
این گفته ایشان در حالی بود که .» تأیید می شوند و ایشان دنیا را بیدار خواهد کرد     

ز  برعلیه شاه ایـران انقـالب   1357مان به ذهن کسی خطور نمی کرد که روزي امام خمینی در سال            آن
.کرده و پیروز شود

 وقتی داوود خان صدراعظم وقت، بر علیه حکومت پادشاهی ظاهرخان کودتا کرد و خود بر مسند -2

امنیت نخواهد داشت افغانستان بعد از این «حکومت جمهوري تکیه زد، مرحوم سید حاجی می فرمود  

کـه».و تا مدتها جنگ، خونریزي، اختالف و هرج و مرج در افغانستان ادامه پیدا می کند         همانگونه و
.ایشان پیش بینی کرده بود از آن زمان تا االن افغانستان روي آرامش را ندیده است

مـسلمین منطقـه انجـام    به هر حال ایشان در زمان حیات پربرکت شان خدمات شایانی را براي اسـالم و     

در سرانجام و رحلـت. روح بلند ایشان بـه سـوي ابـدیت پرکـشید    1353 رمضان الکریم سال    24دادند

ایشان ثلمه اي بزرگ و جبران ناپذیر بود که علما و مردم متدین مناطق مرکزي افغانـستان را سـوگوار                     

.عالمی عامل و عارفی واصل نمود

رزند ذکور داشتند که هـر کـدام منـشأ خـدمات فراوانـی بـراي       مرحوم عالمه سید حاجی لعلی هشت ف     

.شیعیان افغانستان بوده اند

 مرحوم حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمد حسن حسینی شریفی از علماي نجف اشرف و            -1

سال در که مقدس ایـشان بعـد از رحلـت پـدر نماینـدگی           . به رحمت الهی واصـل شـدند       1381مشهد

داشتندمراجع عظام تقلید برعهده .را
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 حاج سید غالمحسین سجادي که بزرگ خاندان مرحوم سید حـاجی بـوده و از جملـه متنفـذین و                   -2
.بزرگان اجتماعی می باشند و  فعالً در مشهد مقدس ساکن هستند

 شهید حجت االسالم والمسلمین حاج سـید عبدالحمیـد سـجادي کـه از رهبـران جریانـات شـیعی                     -3

بوده سالافغانستان در . در پاکستان به شهادت رسیدند1369و

. این جانب سید عبدالعظیم فاضل حسینی-4

 حجت االسالم والمسلمین حاج سید قاسم شعاع سجادي که در مشهد مقدس ساکن بوده و عالوه                 -5
.از تحصیل علوم اسالمی، مصروف امور خیریه براي مستمندان و نیازمندان می باشد

که از جمله معروف تـرین      )سید ضیاء (الم والمسلمین سید شهاب الدین حسینی        شهید حجت االس   -6

ایـشان در  .روحانیون جوان افغانی بود که به گفته بسیاري افراد از نوابغ زمان خود به حساب مـی آمـد                 

. در سرجنگل لعل به شهادت رسید1364سال

هـاي متفکرشهید حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمد امین سجاد -7 عرصـه بزرگـان از کـه ي

از1376فرهنگی و سیاسی جامعـه شـیعه افغانـستان بـود و در سـال                 تعـدادي و اعظـم صـدر همـراه بـه
.شخصیت هاي سیاسی افغانستان در سانحه هوایی بامیان به شهادت رسید

.  سید باقر سجادي که ساکن شهر هرات بوده و مشغول کارهاي علمی، فرهنگی می باشد-8
1

کُنردان اى

)سید بها الدین مجروح(

ش(1306سید بهاء الدین فرزند سید شمس الدین مجروح متولد      نویسنده و متـرجم از سـادات کُنـر    )ه

در است دوره1330سالافغانستان کابل دولت1331ى  لیسه را به پایان رسانید و در سال     در طرف از

ادامه براى زبانبرعالوه  .ى تحصیل به فرانسه رفت    وقت فرانسه؛ هاى انگلیسى و آلمانى را نیز فرا       زبان

سال.گرفت شعبه1336در ى لیسانس گرفت و   دانشنامهى فلسفه و روانشناسى دانشگاه مونت  پولیه       از

ى ادبیات کابل بهپرداخت بعد از برگشت به میهن در دانشکده      تا فوق لیسانس در همان جا به تحصیل       

.تدریس پرداخت

سال .کاپیسا شد به پیش نهاد دولت وقت تدریس را رها کرد و والى1342در

سال رشته1346در دانشنامهدر آلمان از فلسفه گرفتى دکترا و در بازگشت به وطـن بـه تـدریس    ى

دانشکده عبـارت.و چند ماه بعد به ریاست دانشکده برگزیده شد        ى ادبیات کابل پرداخت   در آثـارش

1
حج. اظهارات از ت االسالم والمسلمین حاج سید عبدالعظیم فاضل حسینی، ایشان نیز از علماي برجسته برگرفته

.جامعه شیعه افغانستان بوده و فعالً در افغانستان منشأ خدمات دینی، اجتماعی و فرهنگی می باشند
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خودى،مقاالت در فلسف  :انداز اژدهاى عرفان، و ى دیالکتیک ارباب و غالم از هگل، دجبر او    ترجمهه

.ى البیرونىترجمهاختیار دیالکتیک،

سیاستمدار آگاه

)سید شمس الدین مجروح(

سالسید شمس الدین مجروح       در قریۀ شین کورك کنرها تولد یافت، پدرش مرحـوم سـید           1911در
دة جالل آباد بود که در تبلیغ اسالم در نورستان حصه داشت و حضرت شاه از همکاران صوفی هاي ه

نیز در والیت کنر مردم را در جهاد علیه انگلیس تشویق می کـرد؛ مـادرش بـی بـی حـوا، دختـر خـان              

لغمان و یک خانم تعلیم یافته و دانشمند و علم دوست بود که براي اطفـال آن منطقـه مکتـب خـانگی             

بود .ساخبته

پادشاهشاعر و ادیب و دولت مرد کشور      مجروحسید شمس الدین     ظاهر محمد سلطنت زمان وقتدر

ریاست بانک ملی و اولین رئیس دیپوي تعاونی بود، در دوره انتقالی رئیس کمیته هفته نفـرة                 افغانستان

دههتسوید قانون اساسی در چهلسلطنتى سال،بودى از . ریاست مستقل قبایل را بعهده داشت1350و

بـودوزیر عدلی ح در کابینۀ سردار محمد داود       مجرو وه در دورة انتخـابی، بحیـث معـاون صـدارت و           ه

او بعدا سفیر افغانستان در مصر، لبنـان، سـوریه و اردن گردیـد و در              .وزیر عدلیه ایفاي وظیفه می نمود     

.عودت به وطن بحیث سناتور در مجلس مشرانوجرگه مقرر شد

و سیاسی اهل قلم بـود و مقـاالت متعـدد بـه پـشتو، دري و انگلیـسی                   مجروح عالوه بر کارهاي دولتی      

.است نیز درافغانستان به چاپ رسیده شنوشته و دیوان اشعار

همزمان با تجاوز ارتـش شـوروي سـابق بـه افغانـستان، همـراه فرزنـدانش سـید زیـن العابـدین            مجروح

انم پـروین مجـروح بـه پـارا         مجروح، سید صالح الدین مجروح، سید بهاء الدین مجروح و دخترش خ           

راچنار شان  در پاکستان علیه کمونیست ها جهاد را آغـاز و چنـدي بعـد بـا عـده اي از                  ورسانیدخود

گرفتند، اما ضیاءالحق آنها را در محل اقامت شان محاصـرة  راهمکارانش تدابیر لویه جرگه اضطراري      

هایی در گردهمـایی راولپنـدي کـه در    نظامی کرد و از برگزاري مجلس جلوگیري نمود؛ مجروح به تن 

.آن اولین حکومت تنظیمی که توسط اي اس اي پاکستان ساخته شد، راي مخالف داد

به نسبش سلسله متولدمی رسد میر سید على همدانى     مجروح کُنر در شـهر اتالنتـاد     فعالً در    وشدهکه

مىدنببرد و تحوالت سیاسى کشور راآمریکا بسر مىدر ایاالت متحدة  .کندال
1

1
.377قدمهاي آشتی و مسئولیت ما افغانها، ص.
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گذار خدمت عالم

)آیت اللّه سیدمحمدشاه اکبرمحسنى(

ش(1303سیدمحمدشاه اکبر محسنى در سال       سرآب اژدر ولسوالى مرکزبهسود، والیت     ىدر قریه )ه

گشودىمیدان در یک خانواده    جهان به چشم نفوذ وذى مقـدماتىدر سنین نوجوانى دروس.روحانى

دروسرا بتدریج در زادگاهش نز     آموخت، منطقه علماى ومتقـىد عامل عالم خدمت را عالى سطوح
و شخــصیت بــزرگ علمــى آن زمــان حــضرت آیــت اللّــه شــیخ عزیزاللّــه،)بــرادرش(ســیدعبدالعظیم

غزنوى
)ره(

افغانستان.فراگرفت سابق پادشاه ظاهرخان سلطنت دوران زندان گردیـد، پـس از آزادى   در

سال در زندان ش(1349از تکمیـل دروس وفراگـرفتن سـطوح عالیـه عـازم نجـف اشـرف                هـتج)ه

.گردیدى کهن سال نجف مصروف فراگیرى علوم مختلفى علمیهحوزهگردید و در

)ره(سیدابوالقاسم خویى:دروس سطوح عالیه را نزد اساتید بزرگوار، آیات عظام        
، امام خمینـى 

)ره(
، سـید  

)ره(جواد تبریزى محمد باقرصدر و شیخ   
سطوح.ته وموفقانه به پایان رسانید  فراگرف ختم از پس له معظم

حالى که بحیث یک مدرس دینى و آشنا بافقه اسالمى در جهتعالیه و بازگشت به افغانستان، در عین

مىتربیه شاگردان نمـودهکوشید از منبر نیز جهـت رشـد وشـکوفایى         ى اسـتفاده جوانـان اسـتعدادهاى

ونمونهراهاى نمایان تاریخ اسالم     وچهره الگو عنوان ى بارزى از عدالت وانسانیت بـه مـردم معرفـى          به

و چـه در زنـدان تربیـت نـسل     بدین ترتیب چه در کجاب وسرخ سنگ بهسود، چه در کابـل           .نمودمى

مـىى بـزرگ خـویش    جوان را به عنوان وظیفه     انجـام تأسـیس حـسینیه در گـروى روزى       .دادبخـوبى

بهسود، صـورتتأسیس مدرسه محمدی  کجاب جهـاد زمـان در که کجاب خـدماتگرفـته ازجملـه

.اوست
1

سید جمال الدین ثانى

)حجت االسالم والمسلمین شهید سید حیدر محمودى(

سال به ش(1330محمودى ىعیار مـنش در بامیـان پـا بـه عرصـه     در یک خانوادى  فقیر، مذهبى و)ه

فراگرفـتگیتى نهاد،  جامع المقدمات را نـزد         سـالگى سـیوطى را نـزد اسـتاد فـصیحى           11از.پـدرش

رفته ودروس حـوزوى را تعقیـب       »دهن شرد «ىآموخت، بعدا نزد آیت اللّه عالمى بلخابى در مدرسه        

.ى زاریـن درس خوانـد  محمـد حـسن رئـیس یکـاولنگى در مدرسـه     کرد ،مدتى نیز نزد آیت اللّه سید    

تو«ىیکسال دیگر در مدرسه   سپس تحادامه»قرغنه رهـسپارصیل داد و از آن جـا      ى هـرات سـوى بـه

.عباراتتغییراتکمی سط نوه أش تهیه گردیده بود، با به نقل از زندگى نامه آیت اللّه محسنى که تو.1
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باعدهدرهمان.در هرات نزد آیت اللّه بصیر دروس خویش راادامه داد         .گردید ى اهل فکر واندیشه  جا

.آشنا گردید...واثقشیخ حسن اخالقى، عبداللّه:همانند

ادامه براى  گردیـد  حـوزه علمیـه مـشهد مقـدس    ى  تحصیل درسطوح عالیـه از هـرات عـازم       محمودى
علمىوباشخصیت معروف همچونهاى زمان آن خامنـهآیت:وفکرى داکتـراللّـه مطهـرى، اسـتاد اى،

آشـنا...نژاد وجـالل الـدین فارسـى    على شریعتى، مهندس بازرگان، على تهرانى، هاشمى نژاد، حنیف        

.شد

مدرســه در افکــى جعفریــه ســکونت گزیــد و بــراى نخــستین بــار محافــلاو تبــادل و ار میــان گفتگــو

کرد و خـود بحیـث محورقرارگرفتـه و بـر همچـو محافـل               روشنفکران افغانى را در مشهد مقدس دایر      

فرهنگى و مىعلمى سیاسى درمیـان   ى روى کرد به افکارجدید وتوجه به مباحثات       جرقه.نمودنظارت

عالىامتیاز بزرگ او این بود که     .طالب جوان افغانى راوزد      حد در را حوزه سطوح ازتمام و بوده بلد

فکـرى نیـز    کرد و ضمن تدریس علـوم حـوزوى، بـه شـاگردان خودخـوراك             مىاول تا آخر تدریس   

بعدهابسیارى از طلبه  .دادمى که مرکزى مناطق جوان هر یک از آنان از اعضاى شـوراى رهبـرى          هاى

شدند، خود یـن رو اورا    ازا.نخستین بار توسط او با دنیاى سیاست و روشنفکرى آشـنا شـدند            گروهاى

.عصرروشنگرى درمیان طالب افغانستانى دانست توان نخستین معلم نواندیشى وآغازگرمى

اومى شاگردان جمله امـاناز چـون کسانى از مشخص طور به اعتمـادى،توان مـصطفى موحـدى، للّـه
افتخــارى ســرخ، رضــوانى بامیــانى ،شــهیدواحدى، ســید محمــد مهــدوى اصــغرى ، موســوى ســفید،

برد...رضاعلوى دشـمنان.نام و دوسـتان مشابه، موارد و اشخاص تمام مانند رااو خـود بـه مخـصوص

دل او به عشق حد سر تا که دوستانى بسته بودند و دشمنانى که یک لحظه ازسمپاشى وتبلیغات داشت،

برضد .دارداوغافل نبودند، مطابق معمول برایش بافته بودند که افکار انحرافىسوء

ج مدرسهسرانجام، جوش و نمانده و در یک شب زمستانى سـال     ى  جعفریه از چشم ساواك پنهان      مع

ش(1355 آن)ه به حمله .مدرسه گروهى از طالب شامل  سید حیـدر محمـودى را دسـتگیر کـرد     طى

و سـپس ازایـران اخـراج شـد،         ى طالب آزاد شدند، اما محمودى مـدتى زنـدانى         پس از چند روز بقیه    

واقعـه آن محمـودىحلقـهبدنبال کـه دل.ایجـاد نمـوده بـود ازهـم پاشـید         ى در آتـشى او هـاىلکـن

پراکندهشاگردانش افراد بناءا نبود شدنى خاموش هرگز که بود کرده آنروشن بعدها گرد آمدنـد    ى

.دادندى  احزاب جهادى را تشکیلهاى اولیهوهسته

ى از معلمین وسایر اقشار جامعـه در        عدهسید حیدر محمودى و قتى که به یکاولنگ رسید با همکارى          

هـاىدر آن وقت که یکاولنـگ یکـى ازمراکـز تالقـى اندیـشه             .پرداختى آخندان به تدریس   مدرسه

نظریـات دو طـرف بـصورت جـدى و     اسالمى و مارکسیستى بوده و محافل جرو بحث بر سر عقایـد و          

از راه اسـتدالل بـه اقنـاع آنـان         محمـودى بـا توانـایى چـشمگیر علمـى           دیالکتیکى دوام داشت ؛ شهید    
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مدرسهمى و شـاهدى دیگرشـده  ى آخندان تبدیل بـه یـک جعفریـه        پرداخت روز هـر کـه چنـان بـود

بهمراجعه راست و چپ روشنفکران بودى او درس اوبدین ترتیـب هـر روزى کـه مـى    .پاى گذشـت

پاى وى در میان روشنفکران و مردم باز مى    تازهجاى تعهد با او سرکرد، شـار راهـش را تعقیـب    عشق

بعضى.نمودمى استعدادبراستى چه داراى عجیبى هستند ،درهرجابرونـد درزودتـرین فرصـت آتـشى     ها

.کنند که تا ابد خاموش شدنى نیستمىروشن

ش(1357محمودى  بعد از کودتاى کمونیستى در ثور          ى فعالیـت فکـرى در یکاولنـگ        زمینـه کـه)ه

رفتـههبرایش محدود گردید ،بنابـ     وکابـل صـوف دره ، ارزگـان منـاطق و بـه همفکـرانش، مـشورت

اوسخنرانى.هاى مقاومت را در آن جا پایه گذارى کرد        وهسته تند علیه کمونیسم و حسادت کینه  هاى

والـى تـا شـد باعـث نظـران تنـگ و حـزب-سـید داود مـصباح     (بامیـان   تزان فعـال کادرهـاى از کـه
بـودموکراتیک افغانستان بامیـان بیایـد، ولـى    شـدیدا بـه او ظنـین شـده و از او خواسـت تـا بـه         )دخلق

نرفتمحمودى در نامه هایش ضمن رد تئورى مارکسیسم        مصباح نزد بعد از تبدیلى مـصباح از    .هرگز

کنـد،محمودى شدیدا تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفت و مجبور شد از        والیت بامیان  فـرار او.کابـل

قـرار قالین فروش به فعالیت    مدتى به نام سید حیدر     دولـت ظـن سـوء مورد مدتى از بعد ولى پرداخت

سوى به و نمودگرفت فرار نشانده.غزنى دست دولت عمال توسط غزنى روسدر دستگیر شد ولى ى

محض.را اوالً به کابل و بعدا به بامیان فرستادندبراى اثبات هویتش او.هویت او را بازیابى نتوانستند به
خبررسید پرسـىورودش ب محبس بامیان پدرش سید شاه آخوند و بعضى اقارب به           ن احـوال قـصد

هـاکمونیـست .باعـث شناسـایى محمـودى گردیـد       عازم بامیان شـدند، ایـن احوالپرسـى سـاده لوحانـه           

.محمودى را دستگیر و به شهادت رسانیدندو)پدر(سیداکبرشاه 

اشعار عارفانه راجع به حکومت اسـالمى  شرح نهج البالغه و  :از سید حیدر محمودى آثار قلمى همانند      

مانده... هنوزبجا که سـید  محمـودى نیزماننـد سـلف صـالح خـود،     .استچاپ و منتشر نگردیدهاست

.الدین افغان فرصت ازدواج پیدانکردجمال
1

رسالتمند روحانى

)حضرت آیت اللّه سید محمد حسین معصومى(

داشـتن وظیفـه ى پیـام رسـانى دینـى،      م، فاضل، متواضع و با اخالق که به جرمیکى از روحانیون محتر  

شدتوسط کمونیست  زندانى آقـاى.حضرت آیت اللّه سـید محمـد حـسین معـصومى اسـت            ها جنـاب

افغانستانزندانیان روحانیت تشیع افغانستان حسین شفائى؛ عرب.1 سادات و مصاحبه)فاضلکاظم(ها اختصاصى؛ ى

.نگارنده با حجت االسالم والمسلمین سید محمد رضا علوى 
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بـه تزکیـه و تربیـه و تعلـیم و تعلـم،             معصومى از ابتداى عمربه تحصیل پرداخته وسراسرعمرشریفش را       

هنگامتبلیغ و تدریس گذرانید،    دستگیرى مشغول خدمت رسانى به جامعه بود و براى رشـد فکـرى              تا

.آشنا شدن مردم تالش مستمر داشتو
1

از»باد آسیاب«ىمنطقهدر)هش(1298آقاى سید محمد حسین معصومى فرزند سید معصوم در سال 

بهسود،حصه دوم سـاداتمربوط والیـت وردك در خـانواده      ى جهـانیـده بـه   محتـرم و نجیـب د     ى

از بود، مناطق آن دار نام و مند سخاوت افراد از پدرش ابتدا تمایل داشت که فرزندش روحانى گشود،

بهسودبپردازد، سیدمحمد حسین به فراگیرى علم روى آورد و مدتى در    بشود و به تبلیغ و ارشاد مردم      

)ره(العظمى حجتبه تحصیل پرداخت، سپس در کابل خدمت حضرت آیت اللّه    
سـالى چنـد و شتافت

علم کسب وى محضر همدورهاز قول به بنا داشتند،هاى که افتخار شاگردى آیت اللّه حجت رانمود،

بود برخوردار همه به نسبت بهتر استعداد از چند.وى از هـاسال تحصیل به زادگاهش رفته  و سال       بعد

سا.تبلیغ مشغول بود  در آن محیط به تدریس و      پانزده درل به همین نحو انجـام وظیفـه نمـود   حدود تـا

حوزه)هش(1349سال از.ى  نجف اشرف گردید    رهسپار کـشورپس بـه نجـف در اقامـت سال پنج
.به تدریس کفایۀ االصول پرداختبازگشت و در مدرسه محمدیه کابل

کـههـا ى داودایـ  یکى از برنامـه   ،این هم زمان بود با دوران ریاست جمهورى محمد داود خان           بـود ن

بهافراد وجیهۀ المله   را مىگونهوسرشناس سر درد ودچار گرفتار درخانواده.کردى کـه معـصومى ى

خـانسطح بهسود معروف و محترم بود ،نیز بدین        گرفتارداود آقـاى سـید تقـى عمـوى     .گردیـد جهت

نمود زندانى را معصومى وى.آقاى سـپردکـه جـان زنـدان ر.در معـصومى تحـتسـپسخودآقـاى ا
.قراردادتعقیب

سمتهاى وابسته به روس که با برنامه ریزى کرملین، درکمونیست داراى داودخان مهمحکومت هاى

بودند ولشکرى داشتند،درطراحى این برنامه  کشورى برجسته سـالآن.هاسهم در اولـین   نیـز  1357هـا

 مـسلمان را دسـتگیر نمـوده  سـپس           دانشجویانگامى که برداشتند این بود که روحانیون، دانشمندان و        

بـهکمونیـست یکى از روحانیون محترم که  پس ازبه قـدرت رسـیدن           .رفتندسراغ سایر اقشار ملت    هـا

بود معصومى آقاى افتاد در.زندان را دسـتگیر نمودنـد ودیگـر آزادنـشد     )هـش(1357حوت28وى

خاکى .،مگرازکالبد
2

زبان گویاى ملّت 

.، حسین شفائى 90زندانیان روحانیت تشیع ، ص .1

.مانه.2
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)لمین استاد سید محمد حسین مصباحاالسالم والمستحج(

راه تبلیغ اسـالم تـالش کـرد وبـدین          یکى از روحانیون فاضل، گوینده، فعال اجتماعى و روشن که در          

محمدها قرار گرفت وزندانى شد  حجت االسالم و المسلمین سیدکمونیستىجرم مورد بغض وکینه

مروج.حسین مصباح سنگالخى بود    فرزند مصباح وثقـهاالآقاى در(االسـالم حـاج سـید عیـسى     حکام

بـه معروف مناطق اسـحاقبعضى سـال)حـاج ش(1317در درى)ه توابـع»سـنگالخ «در ولـسوالىاز

ومحترممربوط والیت میدان در خانواده    »جلریز« روحانى پدر وى حجت االسالم سید .متولدگردیدى

سـالروحانیان فعال و خدوم زمان      محمد عیسى مصباح یکى از     در کـه بود وفـات)هـش(1332خود
.یافت

رهسپار پدر مرگ از پس و آموخت پدرش نزد را مقدمات بهسود شد و در حـوزه علمیـه آن جـا     وى

آن گاه به سـوى حـوزه علمیـه کابـل          .شیخ عزیزاللّه غزنوى بهره برد    مدتى از افادات عالم جلیل القدر     

سال شهرشتافته، آن بزرگوار علماى حضور از حضرتها جمله آیت اللّـه العظمـى سـید میـر علـى      ،از

امین افشار استفاده کرده و بعد که شیخ عزیز اللّه غزنوى به کابـل   احمد حجت و آیت اللّه شیخ محمد      

و شهادة«ىدر ناحیه آمد فلـسفهآن شهر به تـدریس پرداخـت، شـهید مـصباح          »قلعه دروس وىاز ى

بور را در خدمت شهید افشار ادامه داد و باعالقـه و سـعى         مزمستفیض شد و پس از رحلت وى دروس       

که کتابوافرى تتبع فلسفهدر بررسى و فلسفى به سرعت در این رشته ى اسالمى از خود نشان دادهاى

حوزوى، به  آموختن علوم هندسـه، فیزیـک و ریاضـى            رشد چشم گیر کرده و هم زمان با تحصیالت        

. نیز از نظر دور نداشتیادگیرى زبان انگلیسى راپرداخت،

وزیـر آبـاد کابـل را بـه عنـوان پایگـاه       شهید مصباح پس از تکمیل تحصیالت، مسجد الجواد واقـع در      

.آن بـه تـدریس علـوم اسـالمى وتبلیـغ معـارف قرآنـى پرداخـت        فرهنگى خویش انتخاب کرد ه و در     

بودفلدرس هایش متعدد، گوناگون و شامل ادبیات، منطق، فقه، اصول وموضوع .سفه

علـوم فـوق اختـصاص داد، تـالش         وى هر چند بخشى از وقت خویش را به تربیت طـالب و تـدریس              

ازشد و براى این کاراسالمى و رفع شبهات و پاسخ به سؤاالت دینى مىاش صرف تبلیغ معارفعمده

سخنرانىنمىدو وسیله ى مؤثر زبان و قلم کمک گرفت ، در این راه سر از پا            نوشتههاشناخت، هاىو

کـشور.تحصیل کرده بود  او بیش تر براى قشر جوان و       سرنوشـت در مهـم نقـش داراى را آنـان چون

.کرددانست و در معرض خطرهاى بیش تر احساس مىمى

یکى از گویندگان کـه بـه راسـتى    «:نویسد یکى از معاصرانى که از نزدیک با وى آشنا بوده است مى      

کندمى صحبت مصباح.مطالبش را درست به دیگران بفهماند آقاى مصباح بودوتوانستخوب آقاى

مـسایل اعتقـادى، از اوضـاع       در زمان ظاهر شاه در سخنرانى هـایش در کنـار بیـان معـارف اسـالمى و                 
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اقتصادى و فرهنگى اجتماعى، مىنابسامان سخن در دوران حکومت داود خان عالوه بـر        .گفتکشور

انتشار با وسخنرانى ...داشتهاى رژیم بر مىشب نامه، پرده از جنایتمنبر

شـاهدآقاى مصباح براى اثبات مدعایش آیات و روایات و نظر دانشمندان           عنـوان بـه را شرق و غرب

مى ومى.کردبازگو فکر تنها که مىاندیشهدانست که دادهتواند اسالم را در این برهه از زمانى نجات

.د ،عقالنیت وخردمندى است نسل تحصیل کرده بقبوالنوبه

)ره(آقاى مصباح پس از رحلت حضرت آیت اللّـه العظمـى حکـیم            
اهـل تـشیع    )هـش(1349سـالدر

)ره(خمینىازامامافغانستان را به تقلید و پیروى     
امـامبر اثر عـشق و عالقـه   .فراخواند حـضرت بـه کـه ى

به سخنرانىداشت در بود عنوان هها یش نام ایشان رابرزباهر آورد مصرع به سـخنانش پایـان   و با اینن

مستانهاز خمینى خم مى«:دادمى که .»شوىنوش
1

فعالیـت مـضاعف و شـبانه روزى    شهید مصباح، روحانى پرکار و کوشا بـود، مـسئولیت خـویش را در        

کهمى فراوانى خطرات چون کرد با روشن بینى و تیزهوشىاسالم و میهن اسالمى را تهدید مىدانست،

اعجاباز این روحجم سخنرانى.کرددركمى وى .انگیز استهاى

سال از که مقدارى (هش(1357تا1347آن وىزمان دسـتگیرى و   ) اکنـون)شـهادت و شـده ضـبط

مىنوارهایش موجود است به هشتصد     بالغ آثار قلمى وى نیز متعـدد اسـت کـه بـه فهرسـت              .شودعدد

مىهاآن :کنیماکتفا

فل1 بر ردى استعمار؛2سفه مارکسیسم؛ ـ فلسفه ـ4دیالکتیک یـا بحـث بـا بیگانگـان؛      ـ ماتریالیسم 3ـ

امروزدین و«مجموع مقاالت در مورد  که از طریق رادیو کابل قرار بود پخش شود، ولى از آن »جهان

نکردند؛جا تحمل را آن نشر بود تضاد در وقت حاکمان منافع با یالیـسم   ـ مقاالتى راجـع بـه ماتر   5که

جامى؛6است؛دیالکتیک که در مجله برهان نشر شده مورد در بحثى سجـستانى؛7ـ مورد در بحثى ـ

رساله9بحثى درباره تفسیر المیزان؛ ـ8 دربـارهـ آزادى؛ى بحثـى10ى تقـوا؛دربـارهـ بحثـى11ى ـ

حاتمدرباره منظور(ى قوى احتمال متفکرانبه از رازى استسلسلهابوحاتم مصر فاطمى ).ى
2

استبه جز مقاالتى که در مجله برهان چاپ شده است   (هااین نوشته  رسـاله)خطى صـورت به هـاىو

مى جزوه .باشدکوچکو

بـه دسـت فریـب      )هـش(1357)بهمـن(سرانجام این روحـانى فعـال و مجاهـد در تـاریخ چهـارم دلـو                 

شهخوردگان کمونیست دستگیر و زندانى گواراى شربت و .ادت سرکشیدشد

. ، حسین شفائى 118ـ121زندانیان روحانیت تشیع افغانستان ، ص .1

سال)مرداد(اسد،108،7هفته نامه وحدت همایون مصباح زاده، شماره .2 ص1372، ،16.
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پارسا عارف

)سید حافظ مظفّر(

که در اوایل قرن چهاردهم قمرى در       بوده»غزنى«ىسید حافظ معروف به مظفرشاه از سادات وارسته       

پـدرش سـید غالمرضـا از      .کیلومترى شمال غرب شهر غزنى بـه دنیـا آمـد          شش»خواجه میر «ىمنطقه

.ت وپیش گامانِ ایمان بودساکنانِ کوى عرفان وشیفتگان خاندانِ رسال

تحصیل فقه، اصول و عرفان پرداخت و    وى پس از تکمیل ادبیات فارسى و فراگرفتن ادبیات عرب، به          

غزنى و منطقه عالمانِ علـومپس از مـدت نـه چنـدان زیـاد، خـود بـه تـدریس               .هاى زیادى برد  بهرهاز

تشیع و تـسنّن را جـذب حـوزه درسـى           آموزان ومعرفت جویانِ  اسالمى پرداخته وتعداد فراوانى از علم     

.خویش نمود

ق(1245ـ1240هـاىسـالآقاى مظفر با آن که بینایى خویش را از دست داده بـود، در  جانـب)ه از

نشست براى وقت دردولت ولـى نمـود، سفر جا بدان بود، شده برگزار تهران در که بازگـشت،علمى

سـالسپس.را برگزید هیأت اعزامى را ترك گفته واقامت در ایران          ق(1251در از جانـب تولیـت   )ه

خدمت به رضوى قدس آن آستانِ ملَک پاسبان در آمد و تا پایان مهـاجرت، باکمـال اشـتیاق و            آستان

.ارادت انجام وظیفه نمود

سال در ق(1252وى بازگشته)ه افغانستان کابلبه شهر در سکنى گزیـد و تـاآخر عمـر در سـرایش     و

مذهب خانداناشعار مدح )ص(پیامبرى،
سـرانجام پـس از یـک عمـر تـالش،        . وتبلیغ اسـالم مـشغول بـود       

.دفن گردید»تپه میر کابل«خودسازى، مجاهدت نفس وهدایت مردم داعى حق را لبیک گفته در
1

دسیانقدبه یا

)آیت اهللا العظمی سید محمد حسین مقدسحضرت(

)هر(آیت اهللا العظمی سید محمد حسین مقدس      حضرت
 یکی از چهره هاي تابناك و درخـشنده ي بـود          

از.که در افق اندیشه و اعتقادات و رفتار مومنین و خـدا جویـان مـی درخـشید          کـه سالهاسـت هرچنـد

ارتحال آن عالم بزرگوار می گـذرد، امـا خـاطره، کرامـت، رفتـار و گفتـار او همچنـان در گـوش دل                   

.آنها همچنان باقیستمومنین پاك طینت طنین انداز هست و ارادت وافر 

)ره(سید محمد حسین مقدس   
سال برابـر1303در قمـري،  خورشـیدي در منطقـه دکـانی    1264هجري

والیت بامیان متولد شد، پدرش سید محمد رفیع مردعالم و متدین از سادات موسوي بامیان و مـادرش                  

بـوداز زنان مومنه بهسود والیت میدان وردك بوده، او که ییش از شـش سـال عمـرش                  نـشده سـپري

1
ص3مشاهیر تشیع در افغانستان، ج. ،256-257.
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)ره(مادرش دار فانی را وداع گفته و همین طور پدرش به شهادت می رسد و آیت  اهللا مقدس                
سـن در ،

جهت تحـصیل علـوم دینـی عـازم مـشهد مقـدس مـی               ) هجري شمسی  1274سال(حدود،  ده سالگی     

ایماقی آموزش  گردد، در مسیر راه زمستان را در ایماق می گذراند و بعنوان معلم قرآن براي کودکان                 

مشهد1275و روخوانی قرآن کریم را می آموخت و با فرارسیدن بهار          سوي به و تركگفته را منطقه

)ع(مقدس حرکت می کند و پس از ورود به حرم حضرت رضا           
درکنـار سـال چهـار نمودن سپري با و

)ع(بارگاه ملکوتی امام رضا   
سـال، دو باره به وطـن بازگـشت و پـس از مـدتی بـراي دومـین بـ           1279ار

.مجددا به مشهد مقدس بازگردید و در مدرسه عباس قلی خان به تحصیل آغاز نمود

)ره(در آن زمان حوزه علمیه مشهد دومین حوزه دینی مطرح بود،  آیت اهللا مقـدس   
سـطوح شـشسـال

.عالیه را فراگرفت و ده سال دیگر به تحقیق و استنباط احکام پرداخت

)ره(آیت اهللا مقدس 
جمل ه افراد معدود مـی باشـد کـه بـراي کـسب علـم تـالش فـوق العـاده نمـود و           از

هرکتابی را که می خواند او را تدریس می کرد و در لحظات سخت امداد هاي غیبی شـامل حـال وي       

.می شد که او را کمک می کرد تا بهتر به درسهایش توجه کند

)ره(آیت اهللا مقدس  
قـدس از سـوي بزرگـان و اسـاتید آن            در ایام اقامت خود در حوزه علمیـه مـشهد م           

)ره(حوزه مخصوصا هم مباحث ایشان آیت اهللا شیخ علی اکبر نهاوندي  
لقب به بـا»مقـدس«مفتخر شـد

.اینکه لقب اصلی ایشان موسوي بود

)ره(آیت اهللا مقدس  
 پس از شش سال اقامت در مشهد مقدس، تصمیم مسافرت به عراق را مـی گیـرد و            

)ره(قم می ماند و با آیت اهللا حایريدر مسیر راه یک سال در    
 موسس حوزه علمیه قم مالقات مـی کنـد   

و مورد استقبال وي قرار می گیرد و از آنجا جهت دیدار از مراجع  وقت عازم عتبات و عالیات نجـف            

اشرف و کربالي معال می گردد و پس از اتمام تحصیالت و احراز مقام اجتهاد و بدست آوردن اجازه       

جانب از سـالخط حـدود اشـرف، نجـف و مـشهد عظام مراجع از تن  خورشـیدي بـراي    1297هفت

خدمت به مومنین کشورش به افغانستان برمی گردد و معظم له  در مناطق مختلف مرکـزي و و الیـات                  

.شمال خدمات فراوان دینی می نمایند

سـال  هجـري شمـسی آیـت اهللا مقـدس         1300حدود
)ره(

 سـید     بـه دعـوت مـردم یکاولنـگ و مرحـوم            

)ره(میرزاحسین خان 
  واهالی آن منطقه مورد استقبال با شکوهی قرار می گیـرد، و در منطقـه فیروزبهـار                 

اقامت کردند و به ارشاد و راهنمایی مردم پرداخت، وقتی مرحوم شـاه میرزاحـسین خـان بـا فـضایل و                      

بـه یکاولنـگ تـشریف    کماالت و علم و سجایاي اخالقی او بیشتر آشنا گردید به آقا پیشنهاد نمود که          

که زمین هاي پـدري  »دره علی«داشته باشند و از فیوضات ایشان مردم بیشتر بهره مند گردد، در منطقه        

)ره(سید میرزاحسین خان بود، او را در اختیار آیت اهللا مقدس          
  قرار می دهد و معظم له با ایـن خواسـت    



92...........................................)یخ سادات افغانستانپژوهشی در تار(کوثر النبی 

 بود، فصل زمستان را در بامیان و در بهار موافقت می کند و مدرسه اي که قبال در بامیان تأسیس نموده   
.و تابستان به یکاولنگ مشغول تدریس و بیان معارف دینی می گردد

)ره(حضرت آیت اهللا مقدس   
  از نادر شخصیت هاي بودند که کرامات متعددي از ایـشان ظـاهر شـده و            

وآن هم در انواع مختلف بعضی مربوط به پیشگویی از آینده و بعضی مربوط به تصر موجودات در ف

اینها همه در حالی بود که شخص ایشان تالش داشتند کسی ...بعضی به اطالع از مافی الضمیر دیگران 

.براحواالت معنوي و کرامات شگفت آورش اطالع پیدا نکند

از.لذا  زنده نگه داشتن یاد و خاطره ي علما،  از یک طرف قدردانی از زحمات آن مردان الهی اسـت   

 زنده نگه داشتن یاد و خاطرة  شان درس بزرگـی اسـت بـراي همـه مـومنین بـویژه طـالب               سوي دیگر 
.ومحصلین علوم دینی که عمر عزیزشان را وقف خدمت به اسالم و مسلمین نموده اند

)ره(آیت  اهللا مقدس   
 بسیار به امام زمان    

)عج(
 متوسل می شد و بعد از نماز مغرب و عشا همیشه روضه مـی   

 خوانی به روضه تعقیبی یاد می شد در این روضه به حضرت حجت استغاثه می کرد خواند واین روضه

مـومنین او را الگـوي      .و در خواست ظهورش را  می نمود و شب و روز منتظر ظهور آن حضرت بـود                 

تقوا و پارسایی و مظهر کامل عالم ربانی و عارف وارسته ومجتهد برجسته و خدمت گزار صدیق دیـن      

. و جان نثار دین و ایمان می دانند)عج(اك باخته و سرباز حقیقی امام زمانوشریعت و عاشق پ

)ره(حضرت آیت اهللا العظمی مقدس    
 خورشیدي وفات نمـود و حـضرت آیـت اهللا العظمـی        1335سال

حجت
)ره(

  در کابل براي ایشان مراسم فاتحه برگزار می نماید وخود آن بزرگوار در مراسم ترحیم وي     
.ز درگذشت آن شخصیت عارف و عالم برجسته اظهار تأسف می نمایدصحبت می کند و ا

1

)ره(بی شک  حرکت مردان الهی و نام و خاطره آنها همیشه پاینده و پا برجاست و یاد آیت  اهللا مقدس               

.و خاطره و سخنان او چون رنگ خدایی داشت و به همین دلیل این رنگ عوض شدنی نیست

نغمه سراى شاخسار والیت

) سیدابوالحسن موسوى مزارى)ع(عر و مداح اهل بیتشا(

شـاعران، مرثیـه سـرایان و منقبـت خوانـان           از)مشهور به سید کُلَنْگَـک    (سیدابوالحسن موسوى مزارى    

)ع(بیتبود که در راه نشر اندیشه و نام اهل        معروف مزار شریف و کابل    
تـالش   و احیاى شعایر مـذهبى     

.بسیارى کرد

ش(1302د ارشد سیدطالب، در سـال       سیدابوالحسن فرزن  ىیـک خـانواده ى مـذهبى در منطقـه      در)ه

صـوفهاى درهسمنگان زاده شد، تحصیالتش را در یکى از مکتب خانه  شور آب دره صوف والیت    

1
کتاب. از )ره(مین حاج سید علی مقدس زادهخاطرات حجت االسالم والمسل»به یاد قدسیان«برگرفته

.
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کتاب و کرد خانهآغاز مکتب در کنون تا که را درسى فراگرفـتهاىهاى است، مرسوم جا پـس.آن

قاعده آموزش بغداز وى .قرآن کریم، برخى کتب فارسى را آموختادى

اثر در بزرگوارش پدر که بود نشده ساله ده هنوز موسوى مریضى که عایدش شـده بـود معلـول         آقاى

پدر کار کند و مخارج زندگى خانواده اش را تأمین نماید،  پـس از          گردیده و او مجبور بود که بجاى      

تـابدین جهت وى به چوپـانى و      .درس و تعلیم را نیز نتوانست ادامه دهد       آن و آورده روى کـارگرى
.هفده سالگى این کار را ادامه داد

دهدسیدابوالحسن موسوى داستان زندگى خویش را این گونه ادامه        شبىدر یکى از مسافرت«:مى ها،

شب سبزكاز کوتل دامن در خورك«و»چهل«بین  ها کرد»آب اتراق من خیلى خـسته بـودم،     .قافله

و.ردى فصل خزان هم زیاد بود     س نماز از بعد بود، شده طاق شام پنهان از همراهانم گریـه بـرمن   طاقتم

دامن.عارضشد به توسل )ع(موال على دست
 زدم و از او در خواسـت نمـودم کـه مـرا از ایـن سـختى                  

دهد صـوف«مدرسـهدر حال گریه خوابم برد، در عـالم خـواب دیـدم کـه در          .نجات »سـرولنگدره

)ع(شن میالد یکى از ائمه معصومین     ج
عده ى زیادى از علماء و سادات در آن جا حضور دارنـد،            است،

آنمن نیز  جمع داد.رفتمها بودم، از آن میان سیدى مرا نزد خود خواند، نزدش          در من به کاغذى تکه

بخوان گفت باز.و را کاغذ خواب در :کردم، این مصرع نوشته بودمن

عاشقا دل و صـبح.از خواب بیدار شدم این مصرع در ذهنم بود ن دامن حیدر گرفت   دست نمـاز وقت

خواندنـدوضو گرفتم ونماز صبح را خواندم، همراهانم نیز از خواب  .بودشده ونماز از.برخاستند بعـد

شد روان قافله را.نماز مصرع آن مىمن زمزمه خواب خود را تعبیر به این کردم که بایـد  .کردمباخود

ازتا. بگویم و مداح او باشم)ع(موال امیر المؤمین على ابن ابیطالبدحم به»دو آب میخ زرین«برگشتن

علىخانه بیست و چهار مخمس شعر در   امام مدح
)ع(

در یکـى از جلـسات هفتگـى مدرسـه در    .ساختم

حـسین  عبدالحـسین آخونـد و سیدمیرزا     جمع کثیرى از مردم و درحضور مال محمد حسین، مال عرب،          

منطقه بزرگ علماى از که ى آن منطقه بودند این اشعار را خواندم و گفـتم    و از مدرسین مدرسه   عادل

امتحاناین اشعار را خودم سروده ام، ولى آن من از و نکردند باور .گرفتندها

درمن این نوشته را به تو مى      :سیدمیرزاحسین گفت  نظم به اگر اشـعارى این آوردى یقینا سرایندهدهم
!اىهفته نیاوردى دروغ گفتهخودت هستى و اگر در مدت یک

نوشته آن شب بههمان روز آن فرداى آوردم، در نظم به را آنها به را شعر و رفتم دادممدرسه بـر.هـا

راستآن من که شد ثابت جشن.مى گویم، بعد از آن مرا تشویق نمودند       ها ساله نـوروزهاى عیدهمه

پ علـىبابرافراشتن حـضرت به منسوب رچمى
)ع(

سـخى شـاه والیـت در اول حمـل در      »ىجنـده «بنـام

و کابل سخى ایـن جـشن   زیارت سخى مزارشریف برگزار مى شـد، سیدابوالحـسن موسـوى در       کارته

مى پرواز حرم کبوتران که حالى در ىانبوه جمعیت با پیراهن سفید دربر وعمامهکردند در بینباشکوه
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علـىها را باال مى   مزارى دربر، آستین  چپنسیاه برسر و   امـام مـدح وبه زد
)ع(

بعـضى.پرداخـتمـى در
.وتوضیح مى دادموارد آشکارا شعر را به نثر تبدیل کرده

اجتماعىمبارزه مفاسد ،فسادادارى، کشفحجاب طرح با او وآشـتىى جـدى وبـارى بند ناپـذیر  وبى

اسـتبود و در این باره اشعار زیاد       اشـعار اودرچنـدین جلـدتنظیم گردیـده و دوجلـدازآن در           .سروده

عنوان1380-1377هاىسال چـاپ»دیوان فریاد ملت  «تحت آندرقم ضـمن کـه اسـت، ومنتـشرشده

دههمفسده داخلى هفتادبههاى استى قرارگرفته موردنکوهش .شدت
1

مرزبان مدبر

)حجت االسالم والمسلمین سید عبد الحمید ناصر(

ى هوشـیار   فاضـل، مـدرس، گوینـده     وحانیون سرشناس، فعال، محبوب واجتمـاعى کـه مـرد         یکى از ر  

بودهوازخانواده ومحترم عالم استها دستگیر وروانهوتوسط کمونیستى ناصر آقاى شد، زندان .ى

معارف اسالمى وبیـان احکـام سـپرى    آقاى ناصر که عمرش  را در تحصیل وتدریس علوم دینى، تبلیغ      

کن در مىار تدریس وتبلیغ به   نمود، مردم دسـتشرسید وجهت رفع مشکالت آن    کارهاى از چه آن ها

مىساخته بود دریغ نمى    مشاهده او بـرکرد، حـاکم قانون قـوهنظـامکردکه خـصوص ،بـه ىمملکتـى

اسـالمى نیـست، ثانیـا رشـوه سـتانى وواسـطه گـرى درآن حـرف اول                 قضائیه اوالً طبق معیار وضوابط    

مى اختالفات ومناقشه میان مردم پرداخته ازاین رو  خود به  حل وعقدامورمردم پرداخته و.ندزوآخررا

علمـاء، عمـالً ازرفـتن مـردم بـه نـزد حکـام جـور وقـضات رشـوه خـوار بـاز            ها به سایرویابا ارجاع آن 

ى دیگرى نشود چنـان کـه   رشوهداشت تا حکم غیر اسالمى پیاده نگردد ویک طرف، حقش فداى     مى

نگرددام رشوه بیش تر پرداخت حق بههرکد .جانب
2

ق(1312ـ1308هاىسید عبد الحمید ناصردر میان سال ولـسوالىدر قریه)ه مربـوط اوجـى رشک ى

عرصهمرکز بهسود والیت میدان پا     گذاشتبه وجود شـاهو تحت سر پرسـتى جـدش الحـاج سـید          .ى

را.دینى پرداخت محمد اوجى به فراگیرى علوم     شیخ عزیز اللّه غزنـوى و مرحـوم حـضرت    نزدسطوح

واعظ و حضرت آیت اللّه العظمى محمد سید)ره(سید على احمد حجتآیت اللّه العظمى میر سرور
)ره(

نمودآموخت ،دو بار به نجف اشرف و چندین بار به ایران .مسافرت

راعالمه ناصر مسجد جمال مینه و تکیه خانه و مدرسه          عرفـان ت و بـه کـار تـدریس و         بنیـان گذاشـ   ى

داد ادامه داشتدر سرایش شعر  .سخنورى خاصى حجنشریه.مهارت سرپرستى به عرفان االسالمتى

نگارنده.1 اختصاصى .مصاحبه

. ، حسین شفائى98ـ99زندانیان روحانیت تشیع افغانستان ، ص .2
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ى شرعیات کابـل دروس  فاکتولهمحصلین.والمسلمین آقاى ناصر بعد از نشر دو شماره توقیف گردید        

ناصر آقاى محضر در را اصول و احزفرامىفقه رهبران از وبعضى اب سیاسى و جهادى تـشیع و گرفتند

دارد را او شاگردى افتخارى .تسنن

داناي نیلی

موسوىسیدعالمه ( ) مشهور به ناطق نیلى،رضابخش

موسوىسیدعالمه   قـرننیمـه ، عـالم پارسـا و پـرتالش کـه در    )مشهور به ناطق نیلى(رضابخش اول ى

شد»نیلى دایکندى«ىسیزدهم قمرى در منطقه   شـعراو عالو.زاده در کـه مهـارتى بـا انـدوزى برعلم ه

نشان خود از توجهسرودن مورد سلطان«داد، معـروفکـه از نوادگـان دولـت بیـگ، سـلطان          »حقداد

گرفت»دایکندى« قرار نمودبود ازدواج وي خواهر با عاقبت .و

نی شاه ناطق شخیصت نابغه دایکندي بود که از سیزده سالگی شروع بـه سـرودن اشـعار حماسـی عرفـا               

)ع(غزلیات و قصاید و مرثیه هاي گوناگونی را در بخش هاي مرثیه و مدح اهل بیت     
کـه اسـت سـروده

.شامل چندین هزار بیت می رسد

رفته و میر ناصر بیـک حـاکم آن منطقـه او را    »ورس« سالگی نیلی را ترك گفته و به  25ناطق نیلی در    

ر در بخـش تفـسیر قـرآن کـریم نیـز تبحـر       مورد لطف و نوازش قرار می دهد، وي عالوه برسرودن شع 

عالی داشته که اکنون یک کتاب تفسیر قرآن کریم به خط مفسر مشهور در خانه یکی از نواده هـایش               

.در مرکز والیت موجود است

مجموعۀ شعر از این شاعر به یاد گار مانده است که متأسفانه تا کنـون بـه چـاپ نرسـیده ظـاهرا نـسخۀ               

نام به آن استاد255که داراي سه هزار بیت در       »باغشکر«منحصر نزد بوده دیـده شـده    »پرونتـا«برگ

 هجري قمري قید گردیده و دیگر آثـار باقیمانـده از        1264است که  تاریخ سرایش آخرین سرودة آن         

شاه ناطق دو جلد کتاب با خط قلمی خودش در دست یکی از نواده هایش موجـود اسـت و همچنـان                      

.ي متفرقه در اختیار برخی از بزرگان آن منطقه می باشداشعار و یاد داشت ها

شاه ناطق فرزند سید عبدالعلی که نسب شان به امام موسی کاظم           
)ع(

بـوده12  می رسد و از وي     فرزنـد

که فرزندانش نیز از شخصیت هاي ممتاز در بخش هاي علمی، شجاعت، تقوا، نسبت به هم عـصرانش        

از عبارتند آنها که :بوده

مد ذکی موسوي و سید حسن کربالیی عابد معروف و سید صفی و شاه حسین کربالیی شاعر              سید مح 

.توانایی و شاه نجیب و شاه خادم و سید محمد تقی بوده است

نمونه از زندگی سید حسن کربالیی یکی از فرزندان شاه ناطق؛ سید حـسن کربالیـی فرزنـد کوچـک           

قبـره وي در قریـه مـیش علیـا در مرکـز والیـت       وي که یک شخصیت عابد معروف بوده است، فعال م    

دایکندي زیارت خاص وعام می باشد، وي که یک شخصیت خدا دوست و عاشق راه حقیقـت بـوده                   
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است یکی از نواده هایش که فعال زنده هـست زنـدگی اش را چنـین حکایـت مـی کنـد کـه وي قبـر                           

فـصلخودش را در دوران توانایی جسمی حفرکرده و اطرافش را اطاق سـاخته             روزهـاي در کـه بـود

تابستان در آنجارفته و دربین قبر نماز خوانده و با خدا راز و نیاز می کـرده اسـت کـه فعـال در همانجـا          

است .مدفون

شاه ذکی فرزند دیگرشاه ناطق؛ که یکی از اشخاص شجاع دوران خویش بوده است که شجاعت وي                 

 که در زمان گذشته محل تفریح حکمرانان و       را می توان از محل زندگی وي که در یکی از قریه هاي            
.سیاست مداران بوده است زندگی می کرده می توان اثبات کرد

شاه ناطق سفر به کربالي معال داشت که در مسیر بازگشت مریضی عاید حـالش گردیـده و در مـشهد            

.مقدس مدفون می باشد
1

استیکی از نمونه هاي اشعار عالمه سید رضابخش ناطق که در مورد ش سروده عاشورا :ب
زقتلش عرش و کرسی ثابت سیار می لرزدشب قتل است امشب عالم انوار می لرزد

مظلومان سلطان دختر امشب، و است قتل سکینه چون جرس از جنبش کفار می لرزدشب

چو طاق نیلگان این خیمه زنگار می لرزدشب قتل است و فردا خیمه ها می افتد زپا

دم صد بار می گرید، دمی صد بار می لرزدشب قتل است و امشب ام لیال با علی اکبر

چو بید از گفتگویش عابد بیمار می لرزدشب قتل است و حسین صرف خدا را در نظر دارد

عدو امشب ز صوت دست علم بردار می لرزدشب قتل است و عباس علی دارد علم برپا

.ز اندیش وصیت نامه و طومار می لرزدشب قتل است و قاسم سر به زانو مانده از حیرت
زجا بر مهد چون برپا شود بیدار می لرزدشب قتل است و امشب اصغر از خواب پریشانی

آس قطب لرز دارد و است قتل که تخت فوق را هم مرکز و پرگار می لرزدمان دینشب

قلم افسوس از درد دلش بسیار می لرزدشب قتل است و ناطق ناله را بسیار می نویسد

سیاستمدار صادق

)سپهساالر سید نور محمد شاه(

در)شـیندن کنـونى   =»فوشـنج«مـستعرب(سید نور محمد شاه که زادگاه اصلى شان پوشـنگ            اسـت،

در.جوانى به دربار راه یافت     1874اولین کابینه و تشکیالت حکومت امیر شـیر علـى خـان در سـال     او

ى سید نور محمد    در کابینه .شدى اجرائیه به حیث صدر اعظم توظیف      در رأس کابینه و قوه    )میالدى(

یى وزیر خارجه، عصمت اللّـه خـان وزیـر   حربیه، ارسال خان غلجاشاه سپهساالر حسین على خان وزیر     

1
.برگرفته از اظهارات، سید عوض علی کاظمی محصل ادبیات دانشگاه بلخ، وي در علوم دینی هم تحصیل نموده است.
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وزیر خزاین و میرزا محمـد حـسن   داخله، مستوفى حبیب اللّه خان وزیر مالیه، احمد على خان تیمورى         

است بوده شاه .سرمنشى

بسیارى از مذاکرات مهم سیاسـى زمـانش    سید نور محمد شاه به عنوان دولت مرد و دیپلمات ارشد در           

مسافرت در و داشته 1869مـارس27امیر شیر على به هند بریتانوى  با چند وزیر در مذاکرات     شرکت

داشت)میالدى( شرکت امباله پـروژهسید نور محمد شاه در این     .در هـاى جدیـدى بـه لیـو       مـذاکرات

سـید نـور محمـد شـاه در مـذاکرات     .ها تائید نشداز طرف انگلیس وایسراى هند پیش کش کرد، ولى     

مـذاکرات چـون حکمیـت بـه دسـت      ت هیأت افغانى را بر عهده داشت، در این      سرحدى با ایران ریاس   

راها فیصله انگلیسى بود، با وجود مذاکرات طوالنى، انگلیس      گولد اسمیت و ریچارد پالک     خود بهى

 میـل در آب هلمنـد   50سیستان، در طـول  نفع ایران  صادر کرده و به عالوه درتصاحب بهترین قسمت     
.اعتراضات سید نور محمد شاه در این مورد سودى نبخشید.ک گردید افغانستان نیز شری

مقامـاتبه عوض امیر شیر   )میالدى(1973سید نور محمد شاه در سال        بـا و شـد سمله عازم خان على

هندعالى رتبه و وزیر خارجه   افغانستانجنرال وایچسن مذاکراتى انجام داد و با جدیت تمام از منافعى

ان مقابل کردگلیسدر دفاع دولت مرد بزرگ طى همین مذاکرات ناگهـان   اما این دیپلمات ارشد و   .ها

در و افتاد نزع بستر بست)میالدى(1877مارس26در فرو جهان از چشم مرموزى شکل نقـل.به قرار

دسـتافغانستان یک سیاسـت «:مورخ نام دار میر غالم محمد غبار    از را آگـاه و مجـرب صـادق مـدار

.»ددا

کـرد و در قبرسـتان شـهداى صـالحین          امیر شیر على خان تابوت صدر اعظم را توسط ولیعهد اسـتقبال           

شد دفن کابـلنخستین صدر اعظم و شخصیت مـدبر ناحیـه        به افتخار این  .کابل شـهر جنـوب از بـهى

است»سرك نور محمد شاه مینه« شده گذارى .نام

پرچمدار علم و سیاست

)شهیدعظمى سید محمد سرور واعظ حضرت آیت اللّه ال(

آثـاروى پیش کسوت معاصران در میادین گوناگون است؛ باب تألیف          نـشر ودر شـد فتح او دست به

فعـالىمجاهد، شهید عارف، خطیب وارسته، مدرس کم نظیر، نویسنده        ىعالمه.علمى پیش قدم شد   

ن حضرت آیت اللّـه العظمـى واعـظ        افغانستاوخوش قلم، مجتهد راستین سرور وساالر علماء و شهداء        

)ره(شهید
عالمان خـانواده«.فرهیخته وعالى مقام جهان اسالم است  از دامان در ازىاو علمـى و مـذهبى

قلندر(دودمان امامزاده سیدیحیى   شاه به )مشهور
1

شد و در آغوش گرم پدر متـدین و اهـل صـفا      متولد

1
 که فرزند علی بن الحسیننسبت این دودمان به زید شهید.

.  است می رسد)ع(
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دورهمرحوم سیدحسن  سپررضا را جوانى و کودکى نمـودى علمـاىدروس ابتـدایى رادر   .ى محـضر

حجـتمصطفى و حضرت آیه   طراز اول آن روزگار چون مرحوم حاج آقا سید         العظمـى اللّه
)ره(

آقـا و

نمود)معروف به حاج شیخ   (شیخ محسن  کجاب.تلمذ در اقامت مدتى از هاىجهت تکمیل دوره  بعد

)ع(بیتعلمى و فراگیرى بیش تر معارف اهل 
عتبـا پرتـوراهى در اشـرف نجـف در و شـده مقدسـه ت

)ع(مستقیم نور والیت مولى امیرالمؤمنین    تابش
بزم در سال ده مدت تدریس حضرات آیـات عظـام،      به

)ره(مرحوم آقاى حکیم  
آقاى مرحوم )ره(خویىو

زد و با همت بلند و توفیقات سرشارى که شامل        .زانو

طراز شاگردان از کوتاه زمان مدت در بود )ره(حکیم و خـویى اول حضرات آیاتحالشان
از.  گردیـد 

بحث بهو هم طرازهاى ایشان مى    هم مرحـوم شـهید سـیدمحمدباقر صـدر و مرحـوم شـیخ کـاظم               توان

)ره(تبریزى
نمود بهتـرین تقریـرات    وى ساده  نیست کـه ازمیـان آن جمـع فـردى اولـین              این نکته .اشاره

)ره(خارج اصول مرحوم آقاى خویى    
حوزات به تـرین و  لمیه تقـدیم نمایـد تـا بـه عنـوان کـاربردى      عرا

افتدترین متن براى مطرح جا اصول خارج قیـد حیـات   بر اساس فهم خبرگان فن اگر ایشان در.دروس

درایشان چه .بودند، االن از مراجع اعلم و طراز اول بودند        مى آن از بعد چه و عتبات به هجرت از قبل

اجتماع مختلف ارائه کنیم، هاى ایشانکردند، اگر خواسته باشیم فهرستى از فعالیتفعالیت مىنهادهاى

:باید از این جا شروع کنیم که

.مدرسه علمیه را تأسیس نمود ایشان در همان اوایل بعد از بازگشت از کابل به  کجاب، اولین)الف

دردراولـین فرصـت،    بعد از بازگشت از عتبات براى سامان دادن به امور طـالب در             )ب کابـل شـهر

مسجد به متصل سخى کارته ازى را تأسیس نمود که در همـان شـرایط ده          باال، مدرسه منطقه طلبـه هـا

)ع(بیـت و اکناف افغانستان براى کسب معارف اسالمى از محضر این فقیـه اهـل     اطراف
مدرسـه آن در

واعظتباالى آیىسکنى گزیدند، آن مدرسه به نام مدرسه بوداللّه .مشهور

)ره(شهیدمنبرهاى حضرت آیت اللّه العظمى واعظ       
مردم وحدت بود، انبوه جمعیـت و اسـتقبال       تجسم

حکومت شان، رهبرمذهبى از کامهمردم ى وقت را به وحشت انداخت  بـه همـین دلیـل چنـدین     خود

.ایشان را زندانى نمودندمرتبه

 سیاسى اقـدام بـه سـاختن    -فرهنگىستحکم بعد از این که از زندان آزاد شد، براى ایجاد پایگاه م            )ج

کردبزرگ ترین حوزه علمیه تشیع در      ومجهزترین پایگاه فرهنگى و اجتماعى براى ترویج وافغانستان

مبارکه.تأسیس نمود)ع(تبلیغ فرهنگ و معارف اهل بیت  محمدیه با ساختمان بسیار زیبا و کـم  ىحوزه

افغـانىنظیر ،با بهترین معمارى اسـالمى      بـاو طبقـه دو  اطـاق مـسکونى و سـه سـالن تـدریس و            32در

و2000مسجدى بسیار بزرگ با گنجایش       براى5000نمازگزار استماع سخنرانى و جایگاه بـانوان      نفر

کتابخانه3000با گنجایش    و داروىباداشتن یکصدهزار جلد کتاب و داروخانه بـراى عرضـه         ىنفر ى

واعظاللّهارك حضرت آیت  مجانى براى طالب و محرومین ،بدست مب       العظمى
)ره(

 اعمار گردیـد کـه      
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مسلمان مردم استقبال مورد تنها هاو سیاحان خارجى نیزافغانستان قرار گرفت، که همه ساله توریستنه

بىدر روز افتتاح این حوزه    .کردنداز آن دیدن مى    علمـاء و فرهنگیـان و سیاسـیون و         بدیل از تمامى  ى

لشگر و کشورى بهمقامات دعوت آمـدى بزرگـانى از علمـاء اهـل سـنت و اهـل تـشیع در ایـن        .عمل

سخنرانىافتتاحیه سخنرانى نمودند که از آن جمله مى       مجلس به تـاریخى سـخنور شـهیر و شـهید         توان

مرحوم مجاهد عالم آن.سیداسماعیل بلخى و مرحوم موالنا حضرت مجددى اشاره نمود    کشور محفل

مرح ملکوتى دعاى با حجتوم آیهروز العظمى .ختم گردید)اللّه مقامه الشریفاعلى(اللّه
مىشهریهدر این حوزه براى اولین بار به تمامى طالب تحت پوشش پرداخت کافى گردید و در این ى

باشکوه مقدس و ساالر نمازهاى عبادى جمعه براى اولین بار در تاریخ تشیع به امامت سرورترینمکان

اف علماء و واعظتغانستان حضرت آیشهدا العظمى )ره(شهیداللّه
مى .گردیداقامه

از آنجائیکه آیت اهللا واعظ سخران ماهري بود، در هرحـسینیه و مـسجد کـه منبـر مـی رفـت کوچـه و                   

منبرها و سخنرانی هایش تجسم عینی وحدت مردم بود،         .سرك از شدت ازدحام مردم مسدود می شد       

از رهبر دینی شان،  حکومت آن روز را  به تعجب واداشته بود، معـروف      انبوه جمعیت و استقبال مردم      

خان داود روزي که وقت(است اعظم منطقه)صدر از خود موتر بر ي افشار کابـل مـی گـذرد و    سوار

اسـت؟:در آن جا با سیل جمعیت که سرك را مسدود کرده بودند برمی خورد و می پرسد                خبـر چـه

منبر:می گویند  واعظ مـاجراي.داود خان با دیدن این صحنه شگفت زده می شـود   .می رود آقاي در

سال افغانستان مسلمان زنان ي عمـومی افـشار کابـل      آیـت اهللا واعـظ در حـسینیه     1340کشفحجاب

ي دولت ایراد فرمود که منجر به دستگیري و انتقال   سخنرانی هاي مهیج و داغی علیه این عمل وقیحانه        

غزمخفیانه به او هـاي)1344تـا1340یعنـی از سـال   (نی گردید و مدت سه سال و نیم   ي زنـدان در را
.دهمزنگ کابل و غزنی در بند گذرانید

آیت اهللا واعظ در زندان نیز از تالش  باز نمی ایستد، براي علماء سنی و شیعه که هم زمان با او زندانی         

سـی مبـادرت مـی ورزد و نیـز کتـاب        شده بودند از کتب فقهی هردو مذهب به زبـان هـاي پـشتو وفار              

رشته...را  با استفاده از یک پنسل و پاکت هاي چاي و         »خاطرات زندان و یاد از اخالق اسالمی      « يبر
.تحریردر می آورد

پس از استعفاي داود خان از مقام صدارت و روي کار آمدن داکتـر یوسـف، آیـت اهللا واعـظ، عالمـه       

وبلخی، بینش، ابراهیم بچه اي گاو  .از زندان آزاد می گردند....سوار

ازانحرافى کمونیستهاىقابل یادآورى است که در آن زمان براى مقابله با اندیشه    حرکـت نوع دو ها

با و متعهد مسلمانان :دیانت آغاز گردیدجانب
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و ـ حرکتى از بین توده 1 مـسلمان جوانـان رهبرى به سنّت اهل آگـاهى چـون عبـدالرحیم نیـازى     هاى

عنوانت مسلمان«حت جوانان چهره»سازمان افشاى در سعى ى احـزاب و جریانـات وابـسته و خـود           که

.داشتندفروخته

العظمىتآی ـ همزمان با همین حرکت، در بین تشیع حضرت 2 محکمشهید واعظاللّه و بلند گامى با

دراقدام به انتـشار اولـین مجلـه        مـذهبى عنـوانى تحـت مـود کـه در کنـار دیگـر     ن»برهـان«افغانـستان

مجله»برهان«اسالمىفعالیت بودى علمى، سیاسى، اجتماعى وفرهنگى شیعیانتنها .افغانستان

محمدىله در فقه و اصول و همچنان در معرفى اسالم ناب          معظم
)ص(

 و دفاع از کیان مقدس اهـل بیـت     

طهارت و عصمت
)ع(

بـه آثار ارزنده از خویش به یادگار گذاشته        کـه مـشهورترین   مهـم تـرین و  است

مىآن اشاره .»شودها
1

دواعظ  شهی  ظمی   آیت اهللا الع   )د
)ره(

آثار ارزنده اي نیز از خویش به یاد گـار گذاشـته اسـت کـه مهـم                  

:ترین ومشهور ترین آنها عبارتند از

است کـه نـشانه اي قـدرت علمـی و قلـم             »مصباح االصول «  اولین و بهترین مباحث اصولی  به نام           -1

به همین دلیل بود که آیت اهللا العظمی خویی در تقریظ خویش بر این کتاب می                .یواي وي می باشد   ش

من آنچه از تقریرات درس هایم را دانشمند فضیلت مآب، فخـر االفاضـل الکـرام سـید محمـد                 «:نویسد

رشته به بهسودي واعظ ي تحریر در آورده اسـت، مالحظـه کـردم و آن را داراي حـسن تعبیـر،                  سرور

گونه.وضوح بیان و جامع بین، ایجاز، بلیغ و توضیح کافی یافتم           همان کند، روشن را او چشم خداوند
»...که دیدگانم را روشنایی بخشید ودانش را به دست او و امثالش گسترش دهد

مصباح االصول بگونه اي عمیق نگاشته شده که  از کمال علمی مؤلف عالی قدر آن حکایت می کند، 

آنجا وسـعتاین خود نشان دهنده  .که در ردیف کتب درسی حوزه هاي علمیه مطرح می گردد          تا ي
.علمی او می باشد

زندان هـاى افغانـستان توسـط یـک         اولین کتاب اخالق در افغانستان و اولین کتاب نوشته شده در          -2

پاکتزندانى سیاسى بر روى کاغذهاى     از مانده نامباقى به شکر و چاى  زندان و یادى خاطرات«هاى

»اخالق اسالمىاز

چنانچهد، طالیه داران  تقریب و اخوت اسالمی میان تشیع و تسنن افغانستابواز او در عصر خویش –3

،»سیف ابرار«در کتابی  بنام )مال مبارك(که معظم له در رد افترائات مالي درباري و اجیر بگیربیگانه 

ي وحـدت بـود کـه در جـواب گزافـه گـویی هـاي او کتـاب                   آیت اهللا واعظ در آن زمان  اولین منـاد         

ش1376سالى آریانا،ى از مصاحبه آیت اللّه دکتر محمد کاظم مصطفوى، به نقل از فصلنامهبرگزیده.1 ش، ص1ه ،44

.45و
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مقدمه»سیف االسالم «ارزشمند در و نوشت هدف من از ذکر این مقدمـه    «:ي این کتاب آمده است    را

آن است که خوانندگان گرامی چنین تصور نکنند که این جا، نبردي است بین شیعه وسنی و یک نفـر       

گوید، بلکه حق واقع این است که ایـن داعـی مخلـص بـه       عالم شیعه از اعتراضات عالم سنی جواب می       

حیث یک نفر وطن دوست و طرفدار وحدت ملی قلم را بدستم گرفتـه مـی خـواهم از ایـن نوشـته ي                       

:خود دونتیجه بگیرم

براي شان تولید کـرده     »سیف االبرار «ي اضطراب اعصاب و جوشش جوانان شیعه را که نویسنده         –1

.فرو بنشانیم و آرام کنم

 این مرد بی اطالع را به خطا و اشتباهی که کرده دانسته کنم تا در آینده از چنین نوشته هاي نا بجا           –2

به شرف وطن عزیز و سنگینی این آب و خاك کـه هـدفی نـدارم، جـز                  .و نفاق انگیز خود داري کند     

ی براسـاس  حفظ وحدت ملی و استحکام مبانی اتحاد و اتفاق، و چون جواب هاي که مـی نویـسم مبنـ          

وحدت و یگانگی است نه مبنی بر اختالف شیعه و سنی، که من همیشه از خداوند متعال توفیق اتحاد و 

.»اتفاق براي تمام برادران محترم اسالمی تمنا دارم

آیت اهللا واعظ باور داشت که وحدت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي تحقق نمی یابد، مگر هنگامی کـه        

به گ»حق«مسلمانان ردنـد و نـسبت بـه آیـات قرآنـی دیـدگاهی صـحیح بیابنـد کـه از سـیره نبـوي             باز

به آن دخالت مستقیم دارد، زیرا تنها ایـن عامـل   )ص(سرچشمه می گیرد وزندگی خاندان پیامبراسالم  

خواهد توانست شالوده اي استوار بنیان نهد که رفتارهاي فردي و اجتماعی را سامان می بخـشد والبتـه                   

هـستنددر این میان رس    مـسلمانان اسوه و الگو مطهرش وخاندان اکرم چنانچـه در بیانـات و نوشـته    .ول

هاي آیت اهللا واعظ راهکارهاي تحقق وحدت تشیع و تسنن ، وحدت مردم افغانـستان ذکـر شـده و از            

پس از منطق وحدت دینی و وحدت ملی بر هر فـرد            «:آمده»سیف االسالم «جمله در بخشی از کتاب      

مل افراد ي اتحـاد و تـأمین وسـایل    ت غیور افغانستان الزم است که بقدر قدرت خود در رشـد ریـشه             از

اتفاق بکوشند و از نداهاي نفاق انگیز و نوشته هاي تفرقه انداز که منافی وحدت ملی است خود داري            

ي سیاسـی رخنـه در   کنند واگر جاهلی از روي نـادانی، یـا مـستخدمی از روي غـرض و ایفـاي وظیفـه          

زننـد، الزم اسـت دانـشمندان مـشفق کـه      ملی باز کند و صدمه در شیرازه اي اتفاق و اتحاد می  وحدت

عالقه به این آب و خاك دارند هرچه زود تر آن  رخنه را ببندند و اولیاي امور نیز در استحکام مبـانی            

»...وحدت بذل مساعی فرمایند

)ماأالکرتحدید(فقیه  ـ کتابى راجع به مسایل مربوط به آب کر بنام تحفۀ ال4

 ـ قضاء در مکتب تشیع5

 ـ تقریرات مکاسب 6

 ـ تقریرات درس کفایه ایشان7
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واعظى ـ تقریرات درس خارج، توسط یکى از شاگردانش آقا سید سعید8

الوصول9 نهج شاگردانش حضرت آیت اللّه وحیدى  توسط یکى دیگر از)فى شرح کفایۀ االصول(ـ

ستصحاب ـ تقریرات بحث ا10

کـه تعـداد کثیـرى از علمـاء و     ى ارزشمند برهان کـه تـا یـازده شـماره پـیش رفـت،       ـ انتشار نشریه 11

.»ى  پربار آثار جاودانه آفریدند     مجموعهدانشمندان اهل تشیع و اهل تسنن در آن       
1

 یکى از دانـشمندان     
بارهایرانى سالدر وى، حـاجلعالمهوااالسالم والمسلمینتحج«:ها پیش نوشته است   ى آقاى المجاهد

پرفروغ آسمان علم وفقاهت در کابل پایتخت کشور همسایه        سید سرور واعظ کابلى یکى از ستارگان      

است پرداختـه وجمـع کثیـرى از محـصالن     وغیـره »االصـول کفایـه «و در نجف به تدریس    ...افغانستان

»...محضرش کسب فیض نمودندافغانى ،پاکستانى وغیره از
2

ارزشکتـاب16ه شـیخ محمـد عیـسى محقـق خراسـانى در صـفحه               آیت اللّ  المؤلفـون االفغـانیون   «بـا

بزرگاو را عالمه»المعاصرون ودانشمند فاضل دانسته که حق تقدم وسبقت نسبت به سایر فضالىى

فـراوان داشـته در تقریـرات وشـرح         افغانستان دارد ودر رشد حوزه علمیه وپرورش طالب فاضل نقش         

برک استهاى مهم درسى پیش   تابنگارى بوده کتاب.قراول در معجـم رجـال الفکـر واالدب فـى         «و

است»خالل الف عام  النجف مـسافرٌ، مـن بِـالده      عالم، فاضـلٌ، جلیـلٌ، مجتهـد، خبیـرٌ، محقـقٌ،          «:آمده

الـى وطنـه لالرشـاد      والسیدالـشاهرُودى وعـاد     النَجف ودرس بِهاوأخذ عن السیدالحکیم والسیدالخُوئى     

».الشرعیه، غَیرانَّ الحکومۀَ االفغانیۀَ اعتَقَله لقَضایا وعوامل دینیۀوالهدایۀِ والقیام باالحکامِ
3

سیاست مدار و خبیر به مسائل روزآیت اهللا واعظ شهید ، 

وعالمان علم سیاست معتقداند که سیاست و سیاستمداري پیش از این علم تئوري پـردازي باشـ       فـن د،

است سیاستمدار آن کسی است که در کوران حوادث سیاسی، اجتماعی تجربه دیده و پخته شود               .هنر

و درمیدان مبارزه سرد و گرم روزگار چشیده و در فرازو نشیب زمان با مهـارت و دیپلماسـی خاصـی،                    

یـت اهللا واعـظ را   اگر از این نظر بخواهیم آ.خود را به اهداف و آرمان هاي ایدئولوژیکی خود برساند     

اساساً می توان گفت عمر او بیشتر .ارزیابی کنیم، او قطعاً یکی از مصادیق بارز مفهوم سیاستمدار است       

عرصه خود را در راه مبارزه وقف نمود و همگام بـا دیگـر مبـارزان    .ي مبارزه، بیان و قلم سپري شددر

گـامی او بـا رهبـران انقـالب اسـالمی      در راه نهضت اسالمی، جهاد خستگی نا پذیري داشته اسـت، هم    

و اگر او را احیاء گر می دانیم، از آن جهت است که .بویژه بنیان گذاران  آن  مشهود همگان می باشد

ش1376پشین؛ فصلنامه آریانا، سال.1 ش، ص1ه ،46.

ص6گنجینه دانشمندان ، ج .2 .، محمدشریف رازى 229،

ص2گنجینه دانشمندان ، ج .3 .، محمدهادى امینى278،
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ي  اسالمی را با تفسیر به عنوان یک متفکر نو اندیش در منابر و نوشته هاي خود، مفاهیم فراموش شده              

ي اسـالمی و  ي آن مفاهیم زنده را در راه احیـاي اندیـشه          همهنوین بازیابی کرده و با قلم شیواي خود،         

.ي مسلمان و بازگشت به خویشتن خویش به کار برده استبسیج نیروهاي مسلمان در تکوین جامعه

از خصوصیات دیگر آن عالم ربانی وقوف و اطالع شان نسبت به مسائل روز بود، به همین دلیـل نـسل         

.م دینی و درعین حال خبیر به مسایل روز واقعاً چشم گیر بودجوان به ایشان به عنوان یک عال

مبارزه با استعمار، استبداد و  استثمار ترجیع بند گفته هاي آیـت اهللا واعـظ بـود و شخـصیت او تجـسم           

ي تیـز  مبارزات او فقط علیه استبداد نبود، استعمار نیز در تیررس دیده     .مبارزه با این سه عنصر می باشد      

.داشتبین او قرار

از غرب آوازه اي بلند می شود که او خیر خـواه         «:چانچه در یکی از سخنرانی هاي خویش می فرماید        

آوازه شرق از است، ي دیگري می آید که او خیرخواه کارگر اسـت، تمـام ایـن هـا مـثلش، مثـل                    بشر

بهقصاب و گوسفند است، که یکدسته رشقه را به بغل گرفته، شصت و هفتاد رأس گوسفند بیچ                 را اره
»...دنبال خود به کشتار گاه می برد

ببرند...« فرو را مانده ممالکعقب تا اند، کرده باز نهنگدهان چون غرب و شرق خواران »...جهان

کجایند این جمعیتی که براي فرستادن یک قالده سگ با قمر مصنوعی به فضا، مظاهره مـی کننـد،       ...«

ایند در شب ها و روز هاي که هزاران نفر در ویتنام شمالی زیر میتینگ و مجلس تشکیل می دهند، کج

ي این ها؟ این یک میلیون نفوسی که در بمباران ها وزیر رگبار مسلسل ها کشته می شوند؟ کو مظاهره

بنگالدش کشته شد چه کسی مظاهره کرد؟ چه کسی میتینگ دایرکرد؟ براي یک سگ شعار دادنـد،                 

ه عموماً مسلمان بودند نه یک مظاهره، نه یک متینگ، نه حتی یک شـعار   اما براي یک میلیون انسان ک     

نشد صداي سرو ابدا ،...«

حال آشنایی با افکار و اندیشه هاي آیت اهللا واعظ مجال فراغت زیادي می طلبد، تـا عمـده تـرین          !بهر

 او را ارایـه  ي اندیـشه هـاي  کتاب هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی او را بخواند و تحلیل کند و زبـده              
.نماید

راهکارهاي تحقق عدالت اجتماعی

یک صدم کتاب هاي که دانـشوران  اسـالمی در   :اما دغدغه اي عدل و ظلم از دیدگاه آیت اهللا واعظ        

آن.رد کفر و براي اثبات حقانیت دین نوشتند، در رد ظلم و براي تحکیم عدالت اجتماعی ننوشته انـد  

حاکمان به مسلمانان که در میـان  . کافر حساسیت داشتند، به حاکمـان ظـالم حـساسیت نداشـتند         اندازه

مسلمانان هیچ گاه سخنان کفر آمیز بدون پاسخ نماند، اما  چه بسیار رفتار هاي ظلم که بدون اعتـراض                  

.ماند
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مـسلمان.تردیدي نیست که کافر عادل بهتر از مسلمان ظالم است          حـاکم از عـادل کـافر حـاکم هکذا

اس بهتر .تظالم

نـورراجع به عدالت اجتماعی در حکومت هاي مادي و معنوي، از شماره یک نـشریه               اي مجموعـه ي

ي عدالت اجتماعی استفاده خواهد کرد که در پرتـو ایمـان    بشر وقتی از آفتاب تابنده    ...«:نقل می شود  

»...ي حکومت معنوي همه نزدیک یکدیگر بیایندبه خدا و درسایه
مردمدموکراسی از لحاظ آر اء

اگـر.ي حکومت اسالمی، مبتنی بر دموکراسی و آراء مردم است به نظر آیت اهللا واعظ، اساس و  پایه        

قطعاًجمعیت، یا شخصی بدون در نظر گرفتن نظر ورأي مردم، بخواهد خواسته        کند، اعمال را خود ي

نگ.زورگویی کرده و با دست خود، مقدمات سقوط خود را فراهم کرده است   اهی کوتاه بـه رشـته   در

ي برهـان راجـع بـه حیـات اجتمـاعی و حـدود       مجلـه11و10مقاالت ارزشمند او که در شماره هـاي         

مانند بسیاري از کلمات دیگـر  »حریت«يهمه می دانیم که کلمه «:آزادي آمده است چنین می خوانیم     

 مثال کسانی کـه از ثـروت   .مفهوم اصلی خود را از دست داده مورد استفاده هاي سوء قرار گرفته است  

دارند، را با اصول و فروعش تا آخرین نقطه به نفع خود تفسیر می نمایند وکوچک ترین           »حریت«بهره

تصور کرد باقی نمی گذارند و ثروت مندان آزادند که »آزادي«مجالی که بتوان در آن براي فقراء نیز      

کننددر کاخ ها برقصند، فقراء آزاد نیستندکه در کوخ پاي خود دراز که...را بشر افراد از فرد هر پس

حـق خود وجود تناسب دیگـران  »آزادي«او محـدود اسـت بـا ایـن کـه بـا              »آزادي«دارد،»آزادي«به

بلکه حقیقت .نه این است که هرکه هرچه میل دارد انجام بدهد»آزادي«مزاحمت ننمایند، چه حقیقت 

نجـام بدهـد و از همـین جهـت اسـت کـه علمـاي علـم                آن این است که هرکه هرچه حق دارد بتواند ا         

»آزادي«را در مرتبه اي متأخره از حقوق ذکر می نمایند، اشاره بـه ایـن کـه                  »حریت«االجتماع همیشه   

ساحه در فرد ي حق ثابت اوست و هیچ فردي آزاد نیست که از حـق خـود تجـاوز کنـد و بـه حـق              هر

»...دیگري تعدي نماید
1

ي دنیوي، زهد و ساده    این شخصیت  وارسته از زخارف و مظاهر فریبنده         دیگریکی از  ویژه گی هاي       

با این که هر ماه حداقل مبلغ صدها هزار افغانی از بابت  .زیستی ایشان بود که زبانزد خاص و عام است        

ي شـرعیه و شـهریه طـالب    وجوهات به دست مبارك شان می رسید، ولی همه را در مـصارف مقـرره          

نموده صرف  و از حد اقـل امکانـات بـراي معیـشت و سـاده تـرین زنـدگی از لحـاظ خـوراك،                 حوزه
.پوشاك و مسکن،  براي خود و وابستگان استفاده می نمودند

1
1385حوت223روزنامه پامیر نشریه شهرداري کابل، شماره -
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آنچه از زندگی و کار نامه ي شهید آیت اهللا واعظ بویژه اهداف وکوشش هایش ، دانسته می شود این 

:یل معطوف بوده استاست که مهم ترین آرمان ها و تالش هاي او به امور ذ

  نفی تعارض علم و دین –1

  نفی تفکیک دین و سیاست–2

استعمار–3 با مبارزه

استبداد–4 با مبارزه

استثمار–5 با مبارزه

  مبارزه با صهیونیزم–6

مسلمانان–7 اتحاد

دانشگاه   نزدیک ساختن مدارس دینی با–8

  برپایی حکومت اسالمی–9

  برپایی عدالت اجتماعی-10

بی چون و چرا، آیت اهللا واعظ بخشی از تاریخ کشور اسالمی افغانستان است، و نمی توان بـا سـکوت          

درباره سکوت گذشت، کنارش .ي او سانسور تاریخ است و نادیده گرفتنش، نشانی از نابیناییاز

ثور هفت کودتاي از مـساوات، کمونیست ها در افغانستان، آنها بـا شـ         1357پس عـدالت، آزادي، عار

نان، خانه ومسکن کار سیاسی شان را آغـاز کردنـد، کمونیـست هـا بـا تکیـه بـه سیـستم تـک حزبـی،                    

تندروي و کشتار را حاکم ساختند که در حکام گذشته و پس از حاکمیت کمونیـست هـا،  افغانـستان             

منحـلپس از به قدرت رسیدن کمونیست ها، تمام گرو    .هرگز نظیرش را نداشت    بزور مختلف ههاي

و نابود گردیدند؛ آزادي هاي فردي طبیعی و مدنی، در سـایه ي شـعار هـاي کلیـشه اي مارکسیـستی،                      

بکلی معنا و مفهوم خود را از دست دادند، اندیشمندان اسالمی، سیاستمداران و شخصیت هـاي متنفـذ                 

.یا متواري شدنداجتماعی، مورد تعقیب قرار گرفته، زندانی، تیر باران، زنده بگور 

حوت ماه  قیام هاي خونینی در کابل، دره صوف، هرات و برخی نقـاط دیگـر افغانـستان رخ                  1357در

داده وکشتار هاي دسته جمعی توسط کمونیست ها صورت گرفت، که از آن جمله فاجعه اي شهادت             

افغانـستان فصل خونینی در تـاریخ کـشور اسـالمی   1357جمعی کثیري از زندانیان پلچرخی در حوت       

بود؛ فصلی که ایادي سرسپرده، ماهیت پلید خود را نشان دادند و برگزیدگان ملت مـسلمان افغانـستان                  

اعم از سنی و شیعه را در مسلخ عشق بردند؛ از جمله شـهیدان ایـن فاجعـه ي دردنـاك آیـت اهللا سـید                  

سـالمی معاصـر بـود کـه     محمد سرور واعظ است؛ او نخستین زندانی سیاسی از میان علماء و مبـارزان ا  

.توسط کمونیست ها زندانی و به شهادت رسید
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فاضل فرهیخته

زادهمحمدحجت االسالم والمسلمین سید ( واعظ واثق )انور

ب بهـسود والیـت   ا خورشیدي درشهرسـتان کجـ  1323مرحوم سید محمد انور واثق واعظ زاده درسال    

یري نگذشت که خـود یکـی از چهـره هـاي            د.میدان در خانواده روحانی و متدین دیده بجهان گشود        

کـه جـاي خـالی آن     .ماندگار معاصر جامعه روحانیت کشور مان جایگاه خاص خـودش را پیـدا کـرد              

.روحانی بزرگ براي همیشه درکنار ملت با دیانتش احساس میشود

مردان بزرگی چون واثق واعظ زاده ها به عنوان مربیان حقیقی روحی و جـسمی مـسیرحرکت معنـوي              

تها را مشخص کرده وچـون چـراغ هـدایت و روشـنایی بـر فـراراه حقیقـت جـویی مـردم شـان مـی                           مل

اشخاص بزرگی که از چنین سجایاي معنویت برخوردار باشند رسته گارانی اند که خداونـد               .درخشند

 اولیا؛ و امامان معصوماءعز وجل مقام بزرگ همنشینی با انبی
. را در آخرت نصیب شان خواهد کرد)ع(

یالت ابتدایی را نزد پدر حضرت آیت اهللا واعظ و مرحوم آیـت اهللا میـر علـی احمـد حجـت فـرا         تحص

گرفت و سپس براي ادامه تحصیل روانه ایران شد که درحوزه هاي علمیه قم ومشهد از نزد اساتیذ آن                   

مدتی را درهرات نیز درکنار پدرخانمش حضرت آیت اهللا سید علی جان اعلم .زمان کسب فیض نمود

.لهدا به کسب علم و ترویج دین پرداختا

مرحوم واثق واعظ زاده به عنوان یک روحانی آگاه درخدمت جامعه روحانیت کشور دراعمار مسجد               

شهید واعظ بزرگ اسـت     العظمی  و مدرسه بزرگ محمدیه کابل که نماد ازکارهاي ماندکار آیت اهللا            

گرفت با اکثر علماي دیگر کشور     .پدر حضور یافت  وخود به عنوان یکی از مبلغان دینی درکنار         .قرار

.رابطه اي نیک و دوستانه محکم کرد

و در حالیکـه نظـام حـاکم کمیونیـستی          .پس از کودتاي هفت ثور بار مسئولیتهاي ایـشان سـنگین شـد            

شناختند، تصمیم  خانواده اي واعظ بزرگ را که یکی از قدرتمندترین خانواده هاي مذهبی کشور می             

و پس از دست گیري آیت اهللا واعظ، مرحوم واثق نیز بالفاصـله             .دن این خانواده گرفتند   براي ازبین بر  

و بطور معجزه آسا اززندان رهایی یافـت و مرحـوم           .دستگیر شد و مدتی را در اسارت خلقیان بسر برد         

ب نداشت وطن ترك جز اي چاره زاده واعظ بـار درحالیکـه   الخره در آن سیاه روزهاي وحـشت اواثق

را دربند ملحدان خلقی داشت با دل افگار و خاطر نا آرام وطنی را که به او عشق میورزیـد تـرك           پدر

.و به ایران پناهنده شد.گفت

وتا چند صباي دیگـر درآن دیـار بـاقی    .دانست که فردا چه خواهد شد و بکجا خواهد کوچید         او نمی 

ماند اند درد بی وطنی که در هـر حـال و   آنچه که مطمئن بود براي همیشه درکنارش خواهد م      .خواهد

کرد خواهد باخودشحمل جا .همه
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در ایران هم تحصیل میکرد و هم تدریس، پس از مدتی اقامت در ایران راه مهاجرت پاکستان در پیش 

گرفت؛ سرزمین نو فضاي بازتر سیاسی نسبت به قضایاي افغانستان را داشت، حلقـات سیاسـی و گـروه       

ین میان حضرت صبغت اهللا مجـددي کـه         ادر.دي همکاري ایشان را داشتند    هاي جهادي همه عالقه من    

واعظ.آشنایی دیرینه خانواده واعظ بزرگ را نیز داشت ازایشان دعوت همکاري نمودند         واثق مرحوم

زاده همکاري هاي علمی و فرهنگی وسیاسی شانرا شروع کـرده درخـدمت جهـادگران کـشور رسـما                   

گرفت صبغت.قرار حضرت جناب  اهللا مجددي تا همین حاال از ایـشان بعنـوان شخـصیت بـا دیانـت                و
.کنندوالیق به نیکویی یاد می

درکنـارمرحوم واثق واعظ زاده درمسائل سیاسی حـضور فعـال داشـت، سـالهاي هجـرت پاکـستان                  را

مجاهدین سپري کرد، در اولین تشکیالت حکومت درتبعید مجاهدین به عنوان وزیر صحت عامه تعین 

.دگردی

)ع(مرحوم واثق واعظ زاده درشهر اسالم آبـاد مرکـز جامعـه امـام صـادق          
 واقـع در کراچـی کمپنـی بـه     

ارشادات و سخنرانی می پرداخت و فضاي بسی نیک و برادرانه را دربین شیعه و سنی به وجـود آورده        

رااي کاش تمامی روحانیـت شـیعه و سـنی چنـین کـار مفیـد      :بیاد دارم که عزیزي به من گفت   .بود ي

دهند پس از چند سال کوتاه مرحوم واثق عازم آسـترالیا شـد و در آنجـا هـم بـه تبلیـغ و ارشـاد                .انجام

پرداخت مساجد و تکایاي شهرهاي پرت و سدنی در آسترالیا هنوز سـخنان داغ و پـر ارزش اور را بـه                   

.یاد دارند

حجـتاو به امریکا آمد تا به سـفره      . میالدي عازم امریکا شد    1995درسال مرحـوم برادرجـوانش غـم

برجامعـهياالسالم والمسلمین سید محمد جعفـر واعـظ زاده کـه مـرگ او هـم ضـایعه           بـزرگ بـس
داغ برادرجوانش که درفضائیل علمی و اخالقی پا بجاي .روحانیت و خانواده واعظ بزرگ بود؛ بنشیند

کردپاي پدر و برادرگذاشته بود روح واثق را سخت می آزارید وتا آخر هم ناله برادر درد به .ر

سخنران بی مانندي بود که حاضرین را به وجد مـی آورد، درشـیوه سـخن گفتـنش اسـتعداد و لیاقـت                       

خاصی نهفته بود، در مسایل فرهنگی به ویژه عرفان چون شاهنامه خوانی ومثنـوي دسـت رسـی کامـل                   

گـز کـسی احـساس      داشت، طبع شعري خوبی داشت، در مجالس مذهبی آنطور سـخن میرانـد کـه هر               

خستنگی نمیکرد، از عصرحاضر و مسایل روز کامال آگاه بود، طبع روان داشت، مریدان و نزدیکانش                 

هر وقتی با او یکجا می شدند ساعات کم نظیر عمرشان را داشتند، کتاب بهترین رفیق زندگی او بـود،                   

ي زنـدگی را کتابخانـه      درهر شهر و دیاري که مسکن اختیار میکرد؛ بـه انـدازه امکـان بخـشی از سـرا                  

درست میکرد، اگر پولی از خرچ ومصارف زندگی که به مشکل بدست مـی آورد چیـزي اضـافه مـی      

رسانید، دارو شـناس بـود، مـدتی را در یکـی از دوا خانـه هـاي کابـل        ماند به مصرف خرید کتاب می 

چـهد می را از نزدیک می شناختن    مشغول کار بود، دعا همیشه برلبش بود، آنهاي که ایشان          کـه داننـد
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مهربانی، گذشت، تعلیم، تربیه، تحـصل و نیکوکـاري خـوش گفتـاري در             :صفاتی نیک دیگري چون   

بود شده .وجودشجمع

من گذشته از آنکه یک فرد از اعضاي فامیل خودرا از دست داده ام یک معلم، یک رفیق ومرادي که    

درسالمرحوم.به من بارهاي بار نیرو بخشید نیز از دست داده ام           زاده واعط  خورشیدي در 1341واثق

شهر کابل به خانم بی بی فاطمه دختر مرحوم مغفور حضرت آیت اهللا سید علی جان علم الهدا، خواهر           

که حاصل این پیوند دو پـسر بنامهـاي سـید           .دانشمند توانا شهید سید محمد مهدي مدنی ازدواج نمود        

رآن روحـانی درد کـشیده   .ختر می باشندمحمد آصف و سید محمد عارف واعظ زاده و دو د    وزکـه

شنبه و میالدي درشهرفیرفکس ایالت ویرجینیاي امریکا داعی اجل را لبیک گفته 2008 دیسمبر 31سه

د به حضور جامعـه روحانیـت دانـشمندان فرهنگیـان و تمـام ملـت قـدر شـناس                   ،یار جاودان پیوست  به

عرض کرده روح واثـق واعـظ زاده را قـرین رحمـت      کشور؛ خانواده هاي عزا دار و وابستگان تسلیت         

.الهی میخواهیم

 مرحوم واثق واعظ زاده با برگزاري مراسم ترحیم پیام تسلیت از سوي شخصیت ها و عروج ملکوتی با

نهادي مختلف ارسال گردید که در قسمت پایانی این نوشتار تنها به پیام محتـرم حامـد کـرزي رئـیس                  

.وسالم علی عبادهللا الصالحین.اشاره می شودجمهوري اسالمی افغانستان 
1

افغانستانپیام تسلیت و همدردي رئیس جمهوري اسالمی

ت فراوانأبا زادهاز شخصیت هاي روحانی کشور، سید انورآگاهی یافتم که یکیسف واعظ واثق
نور واثـق شخـصیت   روان شاد سید ا،راجعونانا هللا و انا الیه.استدر دیار هجرت چشم از جهان بسته

ارشـدبزرگـوار روحـانی  فاضلی از خـانواده  ازدمحمـسـید  آیـت اهللا  رواندشـاپـسر واعـظ سـرور
او.تلقین و تبلیغ به مردم صـرف کـرد  عمر شریفش را در راهکه.روحانیون نامدار کشور است مـرگ

امعـه روحـانی   پیـروان او و ج مراتب تسلیت و همدردي خود را بـه خـانواده، دوسـتان و   .ضایعه است

اسـتدعاکشور تقدیم، از بارگاه پروردگار یکتا به متوفی طلب مغفرت جمـل گانشصبر بازمانده به و
میدارم

احترام با

کرزي حامد
رئیس جمهوري اسالمی افغانستان

خطیب سترك و شهیر افغانستان

1
 سانتا روزا کلیفرنیا،عابد مدنی-
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)حجت االسالم والمسلمین حاج سید جعفرواعظ زاده(

زادهمرحوم حاج سید جعفر واعـظ     
)ره(

  فرزنـد حـضرت آیـت اهللا العظمـی سـید محمـد سـرور واعـظ                   
)ره(شهید

قلنـد(  در دامان خانواده مذهبی و علمی از دودمان سـید یحیـی                شـاه بـه کجـاب)مـشهور در

شد متولد .بهسود

با وي  واسطه به زید الشهید بن علی بن الحـسین         39نسب
)ع(

 منتهـی مـی شـود او از آن رو واعـظ زاده              

)ره(شد که  پدرش آیت اهللا واعظ  نامیده  
 از عالمان فرهیختـه و عـالی مقـام جهـان اسـالم و چنـد تـن از        

اجدادش بدین تخلص مشهور بوده، کجـاب بهـسود نـام منطقـه اي والیـت اوسـت در والیـت میـدان                   

وردك،  از این منطقه عالمان بزرگ برخواستند و بسیاري از آنها به نجف و قم براي دست یابی به قله     

ي رفیع فرهنگ معارف اهل بیتها
. کوچیدند)ع(

زاده واعظ
)ره(

  تحصیالت ابتدائی را در زادگاهش کجـاب آغـاز کـرد و بعـد از مـدتی در کابـل نـزد                        
.پدرش ادامه داد؛ او در مدت کوتاهی که از محضر پدر و دیگر اساتید کسب فیض نمود

)ره(هیددر زمان حاکمیت ظاهرشاه پدرش حضرت آیت اهللا العظمی واعظ ش
  نخستین زندانی سیاسی از 

میان مبارزان اسالمی معاصر بود و دستگیر اول ایشان سه سال و نیم در زندان هـاي غزنـی و دهمزنـگ     

زاده واعظ شد، سپري کابل
)ره(

  در اوایل جـوانی طعـم دوري پـدر را چـشید و از راه مغـازه داري تـا                      

.ر دوا خانه امرار معاش می کردد)کمپودري(یپیستی ، رفو گري قالین و نسخه پیچی 

سـال حـدود ، زندان از پدرش آزاي از پس زاده واعظ  عـازم کـشور عـراق گردیـده و     1344مرحوم

مدت کوتاهی را در حوزه علمیه نجف اشرف گذراند  و سپس به حوزه علمیه قم رفته و مـدت هفـت        

ازسال و اندي در محضر بزرگان کسب فیض نموده که برخی از اساتید ای عبارتند :شان

او چندین سـال  ...شهید آیت اهللا مرتضی مطهري ، آیت اهللا العظمی مکارم شیرازي، استاد اعتمادي و              

.پیاپی جایزه اول امتحانات حوزه را از آن خود کرد

از هنگامی که واعظ زاده شخصیتی مشهور گردید ایشان در قم تحـت تعقیـب سـاواك قـرار گرفـت،              

کردارش و سال.ثبت و گزارش می شد و چندین بار بازداشت گردید           گفتار حدود در آنکه 1354تا
.به دلیل پیامد فعالیت هاي سیاسی ایشان بود که توسط ساواك از کشور ایران اخراج گردید

مرحوم واعظ زاده  پس از بازگشت به کابـل در کنـار پـدر بزگـوارش در مدرسـه علمیـه محمدیـه بـا                        

انـذارتشکیل کالس هاي حوزو    بـه و نهـاد اجتمـاع در گـام و نمانـد حـوزه حـصار در اعتقـادي، و ي

.پرداخت

با جوانان و محصالن و روشنفکران که از پوهنتون کابل در سالن تجمعات مدرسه علمیه محمدیه گرد           

می آمدند،  او چراغ راه جوانان دانشگاهی بود،  این در حـالی بـود کـه در آن روزگـار دیـوار بلنـد و                  

م میان روحانیون و دانشگاهیان کشیده شده بود و هر یک با بی اعتنایی به دیگر فقط به صـنف      مستحک
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خود اعتنا داشت و هر یک فقط جذب اهل همان قطب می شد،  مدرسه آیت اهللا العظمی واعظ شهید                   

مر.یکی از نادر ترین مراکز بر خورد تالقی دو دسته به شمار می رفت         دور وار پروانـه هـا حـومجوان

واعظ زاده حلقه می زدند و از او سئوال می کردند و به سخنانش گوش می دادند؛  صحبت هـاي کـه                

ایشان می کردند با تکیه بر آیات قرآن بود،  آیاتی مناسب مسائل روز را انتخاب می کرد و در باره آن 

لعظمـی واعـظ   ها صحبت می نمودند اما با سرکار آمدن کمونیست ها  و دستگیري حضرت آیت اهللا ا            

شهید براي بار دوم و متواري شدن بسیاري از علماي افغانستان به علت خفقان محیط باعث شد واعـظ                   

زاده جهت ادامه یک سلسله فعالیت هاي دینی و سیاسی علیه حکومت کمونیستی و تنگ شدن عرصه               

.فعالیت مانند سائر علماء و مومنین به کشور ایران مهاجرت نمایند

جه با اد اسالمی و نقش آفرین وحدت و اخـوت اسـالمی توسـط واعـظ زاده پـس از کودتـاي       همگام

ثور  و مبارزات فرهنگی و سیاسی در دفاع از ارزش هاي دینی و رسیدن مردم افغانستان به                 1357هفت

استقالل  را آغاز نموه و او یکی از سامان دهندگان مبارزه علیه کمونیست ها در میـان مهـاجرین بـود،                    

زاده که از خطیبان سترگ و شهیر افغانستان به شمار می رفت، سالیان متمادي سـخنگوي هیـأت     واعظ

مهاجرین افغانی مقیم قم، تهران  مشهد، اصفهان، شیراز و کرمان بود و در جهاد حـضور فعـال و نقـش      

او کوچکترین اختالفات گروههاي جهـادي را بـا صـبر و شـکیبائی مـی                .بسیار ارزنده و بارزي داشت    

کوشید حل و فصل نماید، از دید او فقط کسی می تواند منادي وحدت باشد که تنگ نظر نباشد و نـا                  

همفکري خویش را نراند و خود را محور وحدت قـرار ندهـد و فقـط از دیگـران نخواهـد کـه بـه  او                       

.دنزدیک شوند بلکه خود نیز به دیگران نزدیک شود و وحدت را نه همه با من بلکه همه با هم بدان

مرحوم واعظ زاده در شمار این دسته از منادیان وحدت بود،  وحدت در سخن او شعار پوچ و نا کـار                      

آمد نبود،  بلکه خود تجسم وحدت بود و براي رسیدن به آن به دیگران نزدیک می شد تواضع ایشان                     

ر مـسیر  گذشت از اغراق به حدي بود که نه در دوران زندگی پـدر و نـه پـس از آن هرگـز خـود را د            

استفاده از آ قا زادگی قرار نداد و از نام پـدر اسـتفاده شخـصی نبـرد، او بـا خـود بینـی، تکبـر  و خـود                 

خواهی عداوت دیرینه و همیشگی داشت، دوست و دلسوز مردم بود در گرداگـرد او از هـر گروهـی                    

خو.یافت می شد   همفکران نا بلکه نبود گشوده او همفکران روي به تنها او خانه یش را به خانه اش در

می خواند و سخن همه آنها را می شنید،  اوقات زندگی خود را وقف مردم و ترویج دین کرده بـود و   

.به همین دلیل با لطافت و ساده زیستن خود در قلب مردم جاي داشت

وواعظ زاده در کنار تبلیغ و تدرس،  به فعالیت هاي تحقیقاتی، فقه، اصـول و عقایـد نیـز پرداخـت و ا                  

سرانجام به دعوت مردم مسلمان مقیم آمریکا شمالی جهت تبلیغ دین مقدس اسالم بـه سـوي آن دیـار            

نمود .مهاجرت
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که با تاسیس مساجد و مراکز اسالمی در مناطق مختلف آنجا نقش به سزائی داشت و بر فعالیـت هـاي              

موثر بود کـه برخـی از غیـر     تبلیغ و ترویج دینی او بقدر       :اکثر مراکز اسالمی در آمریکا نظارت داشت      

مسلمانان نیز شیفته و مجذوب اسالم گردید،  عاقبت خداوند متعال وي را الیق دید تا در سفر بیت اهللا                   

سال در مکرمه مکه  روز عید قربان در منا پیش از اتمام مراسم قربانی به لقاء اهللا شتافت و                1374الحرام

شـد)الماويجنت(در کنار ا جداد طاهرینش در جنت المعلی        سـپرده روحـش شـاد و یـادش       .بخاك

!گرامی باد

حوزه مفاخر

)وحیديد محمد تقی آیت اهللا سی(

علىقال االمام   
)ع(

تـا»موجـودةٌ اَلعلَماء باقونَ مـابقى الـدهرُ، أعیـانُهم مفقـودةٌ و أمثـالُهم فـىِ القُلـوبِ                «:
وجوروزگار پا بر جاست، دانشمندان پاینده .دلهابرقراراستدشان گمنام ویادشان دراند،

1

از روزگار، کشاکش سـالتاکنون سیره زمانه به گونه اي است که بایدوان تاریخآدر انتظـارسالهاي

و آدمـی را بـه   کشید تا دهر گوهري را در دل بپروراند و مرواریدي را در صدف خویش به بـار آورد 

ستون و استوار اي پشتوانه تا سازد دلگرم باشدمحکم براي حیاتآن معنوي و بی آنکه حتـی  .مادي

نکندبراي گمان اي که شاید قدار هستی تحفه ي ارزشمند خویش را چنان بـاز سـتاند کـه بـه    لحظه

.و هرچه در ذهن خام خود ترسیم میکرد بر باد رودرشته آید پاره شودالعینی هر آنچهطرفۀ
در هر عصر و زمـانی چونـان خورشـید درخـشنده اي در     کهعالمان ربانی، ستارگان پر فروغی هستند

فقاهت و علم اززمـین را بـسوي تعـالی و ترقـی رهنمـون مـی سـازند       می درخشند و اهـل آسمان تـا
)ص(فیوضات مکتب ناب محمدي

انسانی یکی از عوامل مهمی که سبب رشد فضایل؛گرددمحظوظ

زنـدگانی بزرگـان جامعـه اسـت، زیـرا      ی باو پرورش مفاهیم عالی بشري در یک جامعه میگردد آشنای

)ع(احیاگران دین و پرچمداران مکتب اهل بیتآنان
.هستند

)ع(مولی الموحدین علی ابن ابی طالب     
با مردم چنان رفتار کنید که اگـر جـان سـپردید از             «:  می فرماید   

هللا وحیـدي  بـدون شـک آیـت ا   ».فراق شما بگریند و اگر زنده ماندید مشتاق معاشـرت بـا شـما باشـند             

مصداق این فرمـایش آن حـضرت اسـت؛ اینـک نگـاه مختـصر بـر حیـات معنـوي و مـادي اندیـشمند                  

. می اندازیم)ره(فرهیخته، استاد برجسته حوزه علمیه و خطیب شهیر حضرت آیت اهللا وحیدي

پذیراي قدوم فرزنـدي شـد   وردكمیدان سبزدرخت کجاب، حصۀ دوم بهسود از والیت1329سال

او پدرش فرهیختـه در خـانواده اي مـذهبی و علمـی      را سیدمحمدتقی نامید و در تحت لـواي پـدر  که

.147 نهج البالغه، حکمت .1
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سـید  حـاجمرحـوم حجـت االسـالم و المـسلمین     صباوت را گذراند چون والد مکـرم ایـشان،  دوران

بـود،اسماعیل دوران سـرآمد ادباي از خود دروس مقـدماتی و ادبیـات عـرب را تخصـصاً از     آخوند،

و فراگرفت پدر حضرت در کنار آن از اساتیديمحضر مرحوم ، خـواتی شـیخ خـانعلی  آیت اهللا چون
هـوش.علماي کابل مـستفیض گـشت  پس از آن راهی شهر کابل شد و از محضر.کسب فیض کرد

در تحصیل علم او را در اندك زمـانی جـزء طـالب و محـصلین     سرشار و جدیت بی حد و مرز ایشان

قرار کابل شهر زمینه تأسیس حوزه علمیه محمدیه جمال مینه کابل فراهم شد وراندر این د.دداممتاز

)ره(بزرگ مردي از تبار خوبان، حضرت آیت اهللا العظمی واعـظ و زمان آن رسید تا از محضر
کـسب ،

تأسیس شد و او در کنار تحصیل در همـان سـن جـوانی مـشغول تـدریس      مدرسه محمدیه.دکنفیض

افاضل از که حدي به مگشت اکابر ایـن وجـود فرخنـده و حیـات     .درسه محمدیه کابل قرار گرفتو

هدایت و مربی دلسوز با زندگی زاهدانـه خـود آن قـدر درخـشید کـه از      واالي پرچمداربخش آئینه

سرآمد وعاظ و کابل به حساب می آمد و درخشش نور علمش روز به روز فراگیرتر می شد تـا  خطبا

بـاازدسیسه هاي جمعیاین که در معرض حسادت و کـه گرفـت قـرار گـران توطئـه و دستان به قلم

هـايشعار یاران و دست اندرکاران گنبـد سـبز   بـروز دادنـد، لیـک خـود     حقـارت خـویش را  عقـده

.پف کند ریشش بسوزدفراموش کرده بودند که چراغی را که ایزد برفروزد هر آنکس
س بـه حـدي رسـید کـه بـا      تحصیل و چـه در کرسـی تـدری   رشد روزافزون علمی ایشان چه در حیطه

مرحومفرزند برومندش، مرحوم حجت االسالم و المسلمین پیشنهاد حضرت آیت اهللا العظمی واعظ و
. واعظ زاده راهی قم شدحاج سید جعفر

)ره(آیت اهللا وحیديمرحوم
علمیه قم جذب مدارس علمیه آن زمان قـرار  رآوان ورود ایشان به حوزهد

همزمان از محضر اسـاتیدي چـون آیـات عظـام     مشغول تدریس شده وبه حیث یک استاد می گیرد و

)ره(وحیـد خراسـانی و مرحـوم شـیخ جـواد تبریـزي      
بـاالخره در مدارسـی چـون    ومیگـردد  مـستفیض 

)ره(گلپایگانیشهیدین، جامعۀ الزهرا و در نهایت مدرسه آیت اهللا العظمی
)ع(علوم اهل بیتشاگردان

قرار تفقد تومورد چنان و فیق داشت که چندین بار کفایۀ االصول را از ابتدا تا به انتهـا تـدریس  داده

.دنمو
سالایشان کودتاى.ادامه تحصیل می دهدوارد حوزه علمیه شهر مقدس قم شده و1355در وقوع با

حرکت اسالمى به رهبرى آیت اللّه در افغانستان، پس از تأسیس حزب)هش1357سال(مارکسیستى 

او تحصیل، تدریس و تبلیغ خود را در جهاد و مبارزه علیه کمونیست ها سهیم دانسته کناردرمحسنى

يفرهنگی می پردازدمجاهدتهاي علمی وبه چهـره بـا ايو اجتمـاعبرجـسته در نقـشکـه داشـت

ومؤثري در پیشبرد جهاد ایفا نموده و         فعال عضو عنوان هـاى خـویش را در   مؤثر این حزب فعالیـت    به

ب ریاسـت  :افغانستان در ابعاد گوناگون گـسترش داده و مـسئولیت هـایى از قبیـل    ا جهاد اسالمى  ارتباط
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مـسئول کمیـسیون قـضا و مـسئول تبلیغـات           شوراى روحانیت مناطق مرکزى، عضو شوراى مرکـزى و        

کمیـسیون  تأسیس حزب وحدت اسالمى مـدت کوتـاهى بـه عنـوان معـاون       حرکت اسالمى بوده، و با    

اس وحدت حزب .المى ایفاى وظیفه نموده استقضاى

له سالمعظم ش(1372در مورد استقبال گـرم مـسئولین بلنـد پایـه          از ایران به کشورش بازگشت و     )ه

دولـتفرصت موفق شد جلسات فراوان و رایزنى      حرکت اسالمى  قرار گرفت و در این        بـا متعدد هاى

سفرمردان، رهبران و مسئولین احزاب جهادى داشته باشد و در ای  ادارىن نظامى، اوضاع که شد موفق

او با عالوه بر این که در کنفرانس و سمینارهاى علمـى، فرهنگـى و       .و فرهنگى کشور را بررسى نماید     

.گردید حضور مستمر داشتسیاسى که در ارتباط افغانستان دایر مى
مختلفمشغولیت علمی و تدریس باز هم از تبلیغ و تألیف دست برندایشان با این همه ابعاد در و اشت

گذاشـت، شبهات، عقاید، تاریخ و فقه و اصول)ع(دینی همچون اهل بیتعلمی و جـاي بـر را آثاري
)ره(تبریزيتقریرات درس آیت اهللا العظمی شیخ جوادکه از آن جمله میتوان به

شرح کفایۀ األصـول  ،

و تقریرات درس آیت اهللا العظمی واعظ
)ره(

جهـانمـص،نگرش بر وهابیت، جلـوه، فـروغ ثقلـین  ،لح

کرد)امام خمینى و حکومت اسالمى(هایى از خالفت الهى  .اشاره

)ره(آیت اهللا وحیدي  حضرت
  با مشوره مراجع عظام نجف و قم عضو شوراي برنامه ریـزي و مـدیریت             

ش مفید مجتمع محمدیه بوده و ایشان هربار که به افغانستان سفرمی نموده در برنامه ریزي این حوزه نق             

.و موثري را ایفا می نمود
بــا22/8/1388جمعــهدر نهایــت در کمــال نابــاوري در شــامگاه العقــده25مــصادف روز(ذي

از)دحواألرض 1.دوستان را به سوگ نشاند و به دیار باقی شتافتماه از بیماري،5گذشتپس

اعجوبۀ سیاست و دیانت

)سید احمد شاه هاشمی(

از جمله کارداران حکومت امان اهللا شاه پادشاه مشروطه خواه افغانـستان بـود، او   سید احمدشاه هاشمی    

با روحیه آزادیخواهانه اش خدمات فراوانی را به جامعه خویش، مخصوصا جامعه تشیع عرضـه نمـود،                  

آزادي هاي مذهبی را همـوار نمـود و اسـباب حـضور بـسیاري از روشـنفکران جامعـه تـشیع در بـستر                         

.حکومت گردید

وي.ید احمد شاه هاشمی از جمله سادات حسینی می باشد که نسبتش به شاه قلندر می رسد                س اجـداد

در خوات میدان وردك بودند و با توجه به شرایط آن دوره یکی از اجدادش از والیت میدان وردك        

1
.برگرفته از اظهارات دکتر حسن وحیدي.
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ه تالش پدر سید احمد شاه به نام سید خواجه شاه از خوانین بوده ک.به سوي بامیان در حرکت می شود

هاي زیادي براي توسعه و انکشاف موضوعات دینی روي دست گرفته بود؛ سید خواجه شاه کوشـش                 

.داشت تا بستر هاي موفقیت را براي فرزندانش بوجود آورد و آنان را در بستر مذهب و دین بپروراند

ارعـابسید احمد شاه در دوران پر تالطم سیاسی افغانـستان در کابـل مـی زیـست؛ دوره خوفنـاك و                 
.استبدادي عبدالرحمن خان به تدریج مرفوع گشته و نظام متعادل تري روي کار آمد

از اینرو در مکتب داراالمان معارف با جـدیت         .سید احمد شاه خان به تحصیالت، عالقه وافري داشت        

جملهدر آن دوران راه یافتن به مکاتب بسیار مشکل بود از اینرو تعداد کمی از  .تمام تحصیل می نمود   
.شاهزاده گان و پسران خوانین از نقاط مختلف افغانستان به کابل جهت تحصیل می آمدند

در ایـن دوران وي اول  .سید احمد شاه دوره ابتدائی، رشدیه و متوسطه را با موفقیـت بـه اتمـام رسـاند               

ی از نمره صنف ها بوده و لیاقت و شایستگی خود را بـه اثبـات مـی رسـاند؛ سـید احمـد شـاه در بخـش           

از یـاري بخـت بلنـد و طـالع ارجمنـدداخل مکتـب مبـارك        «:زندگی نامه خـود ایـن چنـین مـی آورد       

داراالمان معارف گردیدم و چون قوت و لیاقت بنده موافق طلباي صـنف اول رشـدیه بـود، در سـلک             

منسکشدم اول »صنف

عالیـت رسـمی بـه    از جمله برخی  وظـایف، ف .سید احمدشاه خان وظایف متعددي را پشت سر گذراند    

بود که توانست خدمات شایـسته اي را انجـام دهـد، او در امـر     »مدیر عمومی لوازم والیت کابل  «حیث

ایجاد، اعمار و انسجام بخش هاي مختلف قصر داراالمان کابل زحمات فراوانـی کـشیدو بـا توجـه بـه                    

هللا تیکه داري اعمار بخـشی  اینکه مدیر عمومی لوازم والیت کابل در آن دوره بود، به فرمان شاه امان ا            

در آن دوره مدیریت هـاي عمـومی حیثیـت ریاسـت      .از این قصر تاریخی و باشکوه را بر عهده داشت         

.هاي عمومی فعلی را دارا بوده است 

سید احمد شاه هاشمی به تدریج با توجه به نفوذ فوق العاده اي که میان شاهزاه گان پیدا نموده بود بـه                     

حکوم دستگاه و ت دست یافتقدرت

سید احمد شـاه در دوران حاکمیـت شـاه امـان اهللا خـود را بـه جنـبش مـشروطیت نزدیـک سـاخت و                           

ارتباطات، مجالس و محافلی را براي ایجاد آزادیخواهی در میان جوانان وطـن برپـا نمـود؛ او در دوره             

لقهاي نیز به قطغن براي سرکوبی شورشی معروف به نام ابراهیم رفته وشورش بزرگ قطغن                 به مشهور

شخص نا جنس و روسیه حیله گر کـه از جملـه جـان    «:او در این باره  می نویسد.ئی را سرکوب نمود   

آور، مضر به شمار می رود که موسوم به ابراهیم بوده و در والیت قطغن به ظهـور آمـده، بـا الطـاف و         

اززره نوازي هاي واال حضرت همایون جوان بخت رعیت پرور عدالت گستر ریـشه            را فـساد درخـت

او روابط نزدیکی بـا وزیـر حربیـه آن زمـان         :همچنان که او در زندگی نامه اش می نویسد        ».بن کندیم 
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سید احمدشاه خان به پاس زحمات بی شائبه در راه وطن از جانب شـاه امـان اهللا غـازي تقـدیر                 .داشت

.گردید

ر هاي سیاسی قرار گرفتـه و ناچـار      سید احمد شاه خان در دوره حاکمیت حبیب اهللا کلکانی تحت فشا           

.به بامیان سفر نمود

سید احمدشاه در نثر نویسی ونگارش متون ادبی دسـت بـاالیی داشـت و اشـعار مختلفـی از او برجـاي          

است او فردي مدیر، قاطع و سیاستمدار بود، او در عین حال در سخاوتمندي نمونـه مـردان  روز     .مانده

است و کیاستش مردم مطیع اوامرش بودند؛ او بسیاري از دعواهاي مردم گار بود با توجه به آگاهی، سی

در زهـد و ایمـان   .را در منطقه شیبر حل و فصل نموده وحکومت نقش چندانی در این دعواها نداشت              

نیز مصمم و استوار بود و بسیاري از مردم را با مذهب شیعه جعفري آشنا ساخت، او سفر هـاي زیـادي           

افغ مختلف مناطق انستان داشت و مجموعه اشعار، زندگی نامه و برخی اسناد مهم حکومتی در دروه در

.شاه امان اهللا از خود برجاي گذاشت

فرزندان وي از جمله سید نصرالدین شاه از جمله نوابغ روزگار بود که در اکتشاف رنگ هـا از طریـق           

جـورگل ها مهارت و تخصص فراوانی داشت؛ سید نصیرالدین شاه در خالصی پـد           حاکمـان بنـد از ر
.جرأت و دالوري زیادي به خرج داد

 سالگی وفات می نماید واین ضایعه بزرگی براي سـید احمدشـاه خـان مـی               18سید نصیرالدین شاه در     

از دیگر فرزندان سید احمد شاه می توان به سید فریدون شاه که صاحب مقام و منزلت در میان                   .گردد

 احمدي، سید غضنفرشاه  تقدسی و سید لعل شاه احمدي اشاره نمـود  مردمان کابل بود؛ سید مظفر شاه    

که نواده گان سید احمد شاه تعداد زیادي به مناصب باالي حکومتی و نهاد هاي غیر حکومتی رسـیده                   

.اند
1

پنجشیربلند آوازه ترین شاعر

)سید قاسم هاشمی(

يدر یک خانواده روحـانی در دهکـ       فرزند سید محمد هاشم،     سید قاسم    والیـت پنجـشیر،   »نجیـ خ«ده

با1269سال برابر قمري گشود) میالدي1878(هجري جهان به چشم

1
ز از چهره هاي مطرح در عرصه هاي فرهنگ و سیاست و از نویسنده گان برگرفته از اظهارات  سید مهدي ثاقب، وي نی.

است افغانستان .مشهور
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قاسـم ایـام    سـید   .مـی زیـست   »خـنج«قریه  برجسته پنجشیر، در    پدرش سید محمد هاشم از روحانیون       

در را آغوش گرم خانواده سپري کرد و در حلقـه درس شـاگردان مـساجد راه یافـت و ابجـد      صباوت

.فراگرفتدبستان ادب گردید و دانش ابتدایی را در همین دهکده فر ا خوان
 بخارا یکی از مراکـز علمـی وادبـی آن    ،زیرا  به بخارا می رودتحصیالت عالی کسبسید قاسم براي

بود گار دوباره به افغانستان بر مـی گـردد و بـا بزرگـان آن زمـان پیمـان               تحصیل  پس از مدتی    او.روز

جملهبر می افگدوستی از طرزي«ند؛ مـدتی کوتـاهی   . و بعد ها به استقبال امان اهللا می شـتابد »محمود

وستایش وصفادبی راجع به سید قاسم در پهلوي سروده هاي .کارمند دولتی در والیت بلخ می شود

والیـت  که نمایانگر طبع زیبا پـسند و تعلقـاتش بـه ایـن    بودسرودهنیز اشعاري دره اي زیبا ي پنجشیر 

داشـتهدخیز و فر هنگ پرور بوده و همچنان در سرودن اشعار عارفانه قـدرت و تـوان قابـل   مر وصـف

.است
مردمسید قاسم پنجشیري از نخستین شاعرانی می باشد که «:بدون هیچ مبالغه می توان گفت سالهاست

ازویـا سـرو  در کمترین محفلی از پنجشیریان واقـع شـده کـه شـعري    .استآشنااوبانامپنجشیر  اي ده

باشدایشان  نشده از شـاعران نامـدار ایـن والیـت مـی      یکـی »سید قاسم پنجشیري«از همین رو.خوانده

.هستباشند که از اقبال شهرت کافی و مردمی بر خوردار 
داوري»سـید قاسـم پنجـشیري   «در مورد ویژه گی شخصیت و ابعاد فرهنگی شـناسبـه ادب و شـاعر

باختري«کشور آورده»سـید قاسـم   «مقدمه کتـاب و دیـوان اشـعار       دازیم که وي در     نظر می ان  »واصف

طفولیتم پیوند می یابد،گویا نام او آشنایی من با نام و پاره ي ازسروده هاي سید قاسم به دوران«:است

حضرت زبان از نخست بار براي خسته«را شنیده باشم و قضیه آن قصیده ي در هجو بلخ و چند »استاد

د ها چرا و چون شادو آن، باب  شعرهایی از او به یادداشت و به مناسبت »حبیب الرحمان جدیر«روانر
حیـدري وجـودي   «نام او و یاد او در محضر دوسـتان دیـرین گرانمایـه ام آغایـان    وهایی برمی خواند

. همواره به نیکی بر زبان ها رفته است»رحیمینیالب«و
وروانشاد سید قاسم بی دردمند آگاهان از  درونگران عصر خویش بوده اسـت بـا مایـه هـایی از     گمان

ادبی و فرهنگ اسالمی و گاه گاه نگرنده، به سوي تجدد و نو آیین شـدن جامعـه و   خبرت تاریخی و

ازسـید قاسـم  .شرفمند وهدفمند به گواهی آثار و روایت ثقافتی که دیدار وي را دریافته انـد همواره

ودرد هـایی مـردم   را با انزواي اجتماعی او همسنگ نپنداشتهسخنورانی است که انزواي اشراقی شاعر 

آورده انـد و ازایـن روسـت کـه     را به همان زبان و بیانی که در زمان شان مالوف می بوده است برلـب 

حامـل و نگهبـان صـدیق و جـدي آثـار      گاه روانـی مـی یابنـد و   مردم ساده کوي وبرزن با آنان تالقی

درشایدده ها نظر و دید».ایشانند مختلف هاي نامه و چند و چون سروده هـایش در  مورد زندگیگاه

بازتابنده ي رنگین کمانی از دید گاه هاي مختلف باشد؛ از میان ادب شناسان ما وجود داشته باشد که
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تنها به سخنان حیدري وجـودي ـ کـه در دیباچـه اشـعار سـید قاسـم آمـده ـ          میان همه آن ها، ما تنها و

من به اساس ادب شناسی در مورد اشعارسید قاسم پنجشیري گفتنی نـدارم، زیـرا کـه          :»بسنده می کنیم  

درشناس و شاعر طراز اول روزگار ما استاد واصف باختري با دانش و بینش جامع ومانعی کهادبیات
اداي این مطلب به تناسب مشرب عرفانی خویش نا گزیرم که قرار اظهـارات  این قلمرو دارند، ولی از

بـازارك:مثنوي خوانی وبیدل خوانی را در والیت پنجشیر به ویژه مناطقی ماننـد        »قاسمسید«ین  معاصر

استرواج ».داده

به گفته استاد حیدري وجودي شاعر و عارفی که سال هاست به تدریس مفهومی مثنوي در کابـل مـی             

می آن دیـار کـه در       یکی از شاعران نـا    »سید قاسم آغاي اول   «مثنوي خوانی در پنجشیر توسط      «:پردازد

بـودهپنجـشی ، سید قاسم پنجشیري، بلند آوازه تـرین شـاعر  هبخارا تحصیل کرده بود پایه گزاري شد ر

.است
1

دانشمند فرهیخته

)دکتر میر محمد حسن ریاضى هدى(

به خاندان سادات خوشنام میري والیت غزنی تعلـق دارد کـه       دکتر میر سید محمد حسن ریاضى هدى        

سال سدر)هش(1312در ى منصورىپمحله ازپـس.هاى چنـداول کابـل، دیـده بـه جهـان گـشود            اه

سپس به آموختن ادبیات عرب وعلـوم       رسیدن به سن تحصیلى، به فراگیرى ادبیات فارسى اقدام نمود،         

کتاب وتا پرداخت پـدرش حجـت االسـالم سـید       .مطـول مالسـعد تفتـازانى راتحـصیل کـرد         حوزوى

.اد وى در علوم حوزوى و اسالمى بودعبدالحمید میرى تنها است

از صـنف شـشم وارد لیـسه ى         هدى هم زمان باتحصیل علوم اسالمى، صنف پـنجم  را امتحـان داده و              

سـال.جافارغ التحصیل شد  آناز)هش(1329حبیبیه گردید و در سال       در هـدى )هـش(1333آقـاى

ىو تحـصیل خـویش را در      .فاکولته ى فیزیک پوهنتون کابـل شـد       وارد فیزیـک و ریاضـى بـا      رشـته

سال.جدیت دنبال نمود   عنوان شـاگرد دوم از آن مرکـز فـارغ التحـصیل گردیـده              به)هش(1335در

در.عنوان استاد یار در آن فاکولته به انجام مسؤلیت پرداخت         وبالفاصله به  زمان ى عایـشه بـه     لیـسه هم

هـاى والیـات    مـدیر عمـومى لیـسه     )هش(1340سالدر.عنوان معلم فیزیک و ریاضى اشتغال ورزید        

کشور سال.گردیدسراسر ومـدتبه عنوان مدیر معارف والیت قندوز     )هش(1338در شده منصوب

ى فیزیک بـه  جهت تکمیل تحصیالت تخصصى در رشته یک سال در آن جا انجام وظیفه کرد، سپس        

1
.برگرفته از اظهارات سید ناصر تقدسی  پنجشیري.
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اتحاد سـالجماهیر شوروى سوسیالیستى  سابق اعزام شدو پس از چهارد         کشور تحـصیل بـا مـدرك      ه

وطن»کاندیدات ناووك«تخصصى در فیزیک  .بازگشتبه

تدریسات ثانوى وزارت تعلیم و تربیـت در  دکتر ریاضى پس از بازگشت به وطن ،به عضویت ریاست  

سال.آمد بعـدداراى دیپارتمنت فیزیک و ساینس ملى افغانـستان گردیـده ودو سـال            )هش(1346در

شدیزیک کار بردى به دانشگاه آمریکایى بیروت     براى براى فراگیرى ف    اعزام پس از یک سال و .لبنان

تخصصى در فیزیـک کـاربردى بـه کـشور مراجعـت کـرده و عهـده دار              نیم تحصیل با کسب مدرك    

تجدیـد نظـر درمتـون کتـب     تدریس در موضوع یادشده در پوهنتون کابل گردیـد و ریاسـت شـوراى        

.فتفیزیک مکاتب کشور را به عهده گر

سال در هدى برجسته)هش(1331دکتر عضو عنوان حزببه ارشاد اسالمى کـه یکـى از مؤسـسین    ى

بلخىآن حزب عالمه سید اسماعیل    
)ره(

بود و به دلیل شرکت در تظاهرات دانـشجویى دسـتگیر و سـه     

سال.ماه زندانى گردید وبه1352در شده طرد دولتى کارهاى پسشغل آزاد روى آورد، تا ایناز که

وو پس از مدتى همکارى با معاونت تألیف    .اسالمى ایران پناهنده شد   از کودتاى کمونیستى به کشور    

پـرورش و آمـوزش وزارت درسى کتب مـشغول)تهـران(صـنعتى شـریف   ایـران، در دانـشگاه  بررسى
تا اینعنوان استاد در رشته ى ریاضى و فیزیک به تدریس پرداخت ،تدریس گردید، و چندین سال به

شد بازنشسته نویسندگى و سرایش شعر نیز اشـتغال      هاى تحقیقاتى و  او در کنار تدریس، به فعالیت     .که

متنوعى و متعدد آثار و چاپداشت ازآثار بعضى که داشت فرهنگعرضه و دانش جهان به ىشدهرا

از اند عبارت :او

تا(جلد6هاى فیزیک  ـ راهنماى آزمایش1 هفتم صنوف )دوازدهمبراى

روش2 راهنماى معلمان(هاى فیزیک هاى آزمایشـ )براى

روش3 .هاى فیزیک هدى ـ

...)مکانیک و(هاى فیزیک پایه  ـ آزمایش4

. ـ ریاضى در فیزیک 5

 ـ ترجمه فیزیک الکتروتکنیک 6

مرثیه و مرثیه سرایان افغانستان )1ج( ـ گنجینه 7

.ایان افغانستانمدیحه و مدیحه سر)2ج( ـ گنجینه 8
1

روشنگر سرزمین غور

صص3مشاهیر تشیع افغانستان، ج .1 .114ـ116،
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)سید امیر حسین هروى(

سـال)غـور(گریـوه  .امیر فخر السادات رکن الدین حسین ابن عـالم غـورى   ق(718ـ671هـاىدر )ه

اسـتنویسندهزیست او عارف، شاعر و    مى مـا کـشور مشهور او خـود را در شـعر حـسینى تخلـص     .ى

ترکیبات و ترجیحات و مقطعات و هزا بیت شامل غزلیات، قصاید و     کرد، دیوانش در حدود پانزده      مى

صـدقصیده عرفانى به شیوه سنایى، مثنوى نامه، عشق نامـه در هـزار ودو      رباعیات، پنج گنج شامل پنج    
پرسش منظوم، که شیخ محمو شبسترى بیت، قلندر نامه، مثنوى کنز الرموز، مثنوى زادالمسافرین، هفده

پا در را راز آنگلشن استسخ روحهاى منثور وى، نزهتـه االرواح، صـراط المـستقیم،         کتاب.سروده

اوست آثار جمله از المجالس نزهته و المجالس، طرب .الرواح،

فقیه صالح

)آیت اللّه سید حسن هروى(

قرنسید حسن هروى از علما و فقهاى معروف و برجسته          شـهر.سیزدهم هجرى کـشور اسـت   ى در او

د به علـومابتدایى خویش را در زادگاهش آغاز کرد طى چنـد سـال مقـدمات و              نیا آمد دروس  هرات

رشتهى تحصیل وکسب  اسالمى را فراگرفته آن گاه براى ادامه       هاى معارف دینى رهـسپار     تخصصدر

وو چند سال تحصیل کرد و در علوم حوزوى به ویـژه فقـه و اصـول                حوزه علمیه نجف شده    مهـارت

وى مراجـع معـروف تقلیـد وقـت از جملـه            اسـاتید .ى  بلند اجتهاد دست یافـت      قلهتخصص یافته و به   

.آوازه شهید محمد حسن نجفى مشهور به صاحب جواهر بوددانشمند معروف و فقیه بلند

اسـتواحتماالً شیخ اعظم مرتضى انصارى نیـز از اسـتادان و مدرسـان وى              بـزرگ.بـوده آقـا مرحـوم

درباره مىتهرانى وى حسن هروى فقیه فاضلى بوده است که در حوزه علمیه نجف از   سید«:سدنویى

از.شاگردان شیخ محمد حسن صاحب جواهر و دیگران بود         اتمام تحصیل بـه خراسـان آمـد و از        پس

شد مقدس مشهد بزرگ دروى در این شهر وظایف دینى خویش از جملـه  اقامـه  علماى جماعـت ى

وفات یافت و پس از او فرزند عالم و ظاهرا)هق(1281که در تاریخ مسجد گوهر شاد پرداخت تا این 

کردهروى به انجام وظایف شرعیهفقیه وى سید محمد محقق علم قد پدر، .ى
1

خوش نویس پرآوازه کشور

)میرعلی سادات حسینی هروي(

ج.1 ، البررة .، شیخ آقا بزرگ تهرانى 347ص1الکرام
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حسیعلریم م)قه951یمتوف(يهروینیسادات به نستعليهرویعلریمعروف ازسانیونقیاز و بنام

هجرسانیخوشنو دهم قرن حسيبزرگ سلطان دربار .استقرایبانیدر

هروینیالحسیرعلیم به مشهور خانوادهيخطاط در هرات در او بوده هرات دینـی و فرهنگـی   يااهل

دن آن.آمدایبه درخانواده قمري911سالها ولـهجري کردنـد کـوچ مـشهد هـراتيبـزودیبه بـه

شدندبازگشتن ماندگار همانجا در و ا.د سالنکهیتا قمري،935در ازبـکدخانیـ عبایداهللایعبهجري

مریتسخراشهرنیا برديهرویرعلیو بخارا به خود با حـدوديهرویرعلیم.را در مـرگش هنگام تا

ا.ه950 در منیق کار در.استکردهیشهر قمـري925 میالدي برابر    1519او یهنگـامیعنـیهجـري

م هـرات در بوسـتانستهیـ زیکه ترکـی را نوشـته کـه اکنـون در مـوزه اسـالم        یکتـاب اسـتانبولیو در

.شودیمينگهدار
1

حساو سادات اهالینیاز از لقبیو که بود السلطان«هرات است»یکاتب ز.داشته نیالـدنیاوشاگرد

سلطان و پيمشهدیعلمحمد استاد دو هر از که سـاليهرویرعلیم.گرفتیشیبود هجـري935در

سالقمري تا و شد برده بخارا شهر به اجبار افـسردگ960به با شهر همان در درگذشت روزگـاریکه

م.دیگذرانیم آثار منثاز را مدادالخطوط رساله او بردتوانیور .نام
2

امضاءیبرخاو با را آثارش السلطانیرعلیم«از است»یالکاتب زده .رقم

اونیا از چندشعر که تفاوتنیست با را آن استیاندکيهابار :نوشته
3

بيعمر من خط تا چنگ همچون قدم بود دوتا مشق شدنیبدچارهیاز قانون

ولطالب جهانند شاهان همه معیمن بهر از جگر بخارا شدشتیدر خون

نسوخت مرا که سازم چون چگنم درونم غصه استیاز بنیاز ره شدرونیشهر

شديپأ◌ بال برسرم از حسن خط آمد امروز  وه که خط سلسلهنیا مجنون من

سیمرغ خیال

)استاد میرغالمرضا مایل هروى(

سـالى  معاصر کشور، سید غالمرضا مایل      یکى از محققان برجسته    در کـه است )هـش(1301هروى

تحـصیالت   هـرات گذرانیـد و  هـاىمکتبخانهى ابتدایى را نزد پدر در    دوره.در شهر هرات به دنیا آمد     

1
.يگرلیباز.

2
سشیدایپ. خطریو هنر .تحول

3
.یلیفضا.
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فارسـى ،تـاریخ و مبـانى نظـرى بـه اتمـام         ى  ادبیـات   عالى را در شهرهاى هرات، فراه و کابل در زمینه         

.رسانید

هـرات و فـراه بـه تعلـیم و تربیـت      پس از فراغـت از تحـصیل، شـغل معلمـى را برگزیـده در شـهرهاى          

درانجمن ادبى هرات را اوبنیـان     .پرداخت و نمـود آن،گـذارى گـسترش و فارسـى زبـان ارتقـاى راه
.تحسین کردتالشى در خور

سال در به تحقیق تاریخ و فرهنگ کشور به        به کابل رفت و در وزارت اطالعات و فرهنگ         1331وى

سـالى  آریانا را بر عهده گرفـت و سپس مدتى مدیریت مجله.پرداختویژه تاریخ عصر تیموریان  از

آمد به عضویت آکادمى علو 1353 در افغانستان هـاىهـا سـالیانى چنـد مـدیریت مجلـه     اینعالوه بر.م
بودخراسان، کتاب و حجت نیز به او .دوش

سال در هروى کرد ناگزیر به ترك وطن شد و به آمریکا        1366استاد مهاجرت فرزندانش در.نزد وى

درهـا و مقـاالت    آثار بـا ارزش و مانـدنى آفریـد و کتـاب           طول حیات پربار خویش    تـاریخ و  فراوانـى

آن از برخى که نگاشت .ى هنـد و ترکیـه بـه چـاپ رسـیده اسـت      قارهها در ایران، شبه فرهنگکشور
استبرخى از آثار او به این :شرح

ققنوس؛2 ـ فن کتاب آرایى؛  1 نقـد5ـ مقصد االقبال؛ 4 ـ سیر العباد سنایى غزنوى؛ 3ـ بر حال شرح ـ

؛ رازى فخر امام شـرح6آثار چـاپى7حـال امیـر حـسینى غـورى هـروى؛      ــ کتـاب شناسـى کتـاب ـ

نبـشته8افغانـستان؛ سـنگ هـرات؛ـ دوره10هـرات؛ ـ رسـاله طریـق آب قلـب    9هـاى سـازى جلـد ـ

؛12تیمورى ؛  ـ مرقع نویسى عصر 11تیموریان؛  برمک آل زندگى ـ دیوان14 ـ میرزایان برناباد ؛  13ـ

.ـ جغرافیاى حافظ ابرو16تیموریان؛  ـ تصحیح دیوان حافظ در عصر16؛ـ شرفنامه بیانى15دارا؛

مىى  شخصیت علمى و فرهنگى وى، یکى از نویسندگان      درباره استاد هروى از ادیبان «:نویسدمعاصر

مىىو تاریخ شناسان برجسته    شمار به مـشهورافغانستان و شـده شـناخته متخصـصان از او تـاریخ  آمد؛

». و از کتابشناسان کم نظیـر هـرات بـود    عصر تیموریان 
1

وى در کنـار فـضایل علمـى و تحقیـق و شـعر      

برجستهسرایى، فرزندان  و مایـل هـروى    ى نیز تربیت کرد که مشهورترین آنـان اسـتاد نجیـب           دانشمند

مقدس مشهد مشغول تحقیق و پژوهش در است که داراى تألیفات گران سنگ زیادى است و در شهر     

سـالسرانجام اسـتاد یـاد شـده در   .ویژه تاریخ عرفان و سرگذشت عرفا استتاریخ بهزمینه فرهنگ و    

در1374 سال همان جدى چهارم در و آمد مقدس مشهد .گذشتبه

اقیانوس مواج

ص68ـ70مجله کلک چنگیز پهلوان، شماره .1 ).1374آبان، دیماه (،416ـ417،
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)االسالم والمسلمین سید محمدحسینى هروىتحج(

سـالى فعال، سید محمد حسین    عالم صبور، ادیب کوشا و نویسنده      در متولـد1257هروى هـرات در

سادات.شد از اصالتا سـاکناو و کـرده مهـاجرت هـرات به کشور آن از جدش و بوده آنهندوستان

سـالوى تحصیالت خـویش را در     .شهر تاریخى و فرهنگى شده بود      از پـس و کـرد آغـاز هـاهـرات
بزرگاناسالمى به  مقام باالى ادبى ـ علمى دست یافت ا ى ادبیات و علومتحصیل در زمینه از تنها نه و

مـشکالت فـراوان بـه ویـژه آزار و     علم و ادب هرات ،بلکه افغانستان و ایران شد، هر چنـد در ایـن راه          

احـساساذیت برخى لئیمان و متعصبان را دیـد ؛       کـامش در را آن زهـر عمـر آخـر تـا کـه طـورى بـه

.کردمى

)ع(هاى در ادبیات، علوم اسالمى و فرهنگ اهل بیت        کتاب
استف تألی  آقاى میرزا عبـدالرحمن    .کرده

»کـشکول«،»اربعـین «،»الـوافى«،»النهایـۀ «بسیارى نوشـته از قبیـل       کتاباو...«:نویسد  در این باره مى   

الکنوز«،»شرح زیارت عاشورا  «، الجنات«،»جامع در»در عـروض و قافیـه و منظومـه   ىرسـاله«،»مفتاح

.»نوع و امثال این ها    
1

مؤلفات و نمـىآثار محـدود شـد اشـاره چه آن به رسـاله.شـودوى و هـاىآثـار
.نوشته است که متأسفانه از تعداد و سرنوشت آنان اطالع نداریمدیگرى نیز

از...«:شودشمارد یادآور مى  مىى دیگرى بعد از آن که او را از علما و ادباى عصر حاضر             نویسنده و

 آزار دیده، چنان که خود گاهى در بعضى از کتـاب هـایش             دست لئیمان دانشمندانى بوده که بسیار از    

»...کندبدین معنى اشاره مى   
2

ایـن نویـسنده در ادامـه در       .آیـد مـى این گفته از منبع پیشین نیز به دست        

مى او براى را اثر نُه کهحدود استشمارد کرده أخذ قبلى منبع از واقع بـا یـک نگـاهى گـذرا بـه          .در

مقامهاىکتاب گونـاگون واالى علمى او روشن مى     مزبور، ابواب در که ادبیـات عـرب، ادبیـات      شود

هنر نویسندگى او باعث شده است تا آن چـه را خواسـته         فارسى، تاریخ و عرفان دست داشته است ؛ و        

توانسته رشتهاست .ى تحریر در آوردبه

ه بعـد از بیـست و پـنج     نادرشا، فرزند سید مهدى نقوى وزیر آبادى، که در عصر         سید اسحاق نقوى  

جهت ارشاد وتبلیغ دینى به افغانستان بازگشت، او پس از یک           سال تحصیل وتدریس در نجف اشرف     

سالعمر در ش(1315خدمت نموددر وزیر)ه ارتحال .آبادکابل

.، میرزا عبدالرحمن 316تاریخ علماى خراسان ، ص .1

ص5مکارم اآلثار ، ج .2 .، محمد على معلم حبیب آبادى 1540،


