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 ۲۵/۰۳/۲۰۱۷         محمد معصوم هوتک
 

 یصوف
 وانیناشناخته صاحب د شاعر

 

 کی یاز مجموعه شعر در یسینسخه نف یحمدهللا صحاف کندهار یدوست گرانقدرم آقا ینسخ خط ونیکلکس در
تخلص خود را  ایکه نام  شودیم ینامه(نگهدار غیمناجاتها، و در ات،یرباع وان،یشامل دناشناخته ) یشاعر توانا ول
رکاب منظم دارد  سه صد صفحه بوده و هر صفحه آن ی( نبشته است. نسخه مذکور داریشعر )صوف یدر مقطع ها

است. هر صفحه آن  دهینوشته گرد یگریهر صفحه بقلم شخص د یشانیآن نمبر صفحات در پ یباوجود رکابها یول
رنگ نوشته شده است.  دو چوکات سرخ رنگ داشته و مقطع هر غزل در وسط صفحه و در چوکات جداگانه سرخ

االول  یکتابت آن " سلخ شهر جماد خیتار یده است ولذکر نش کاتب آن امبوده ون باینسبتاً ز قیخط نسخه نستعل
ساخته  شیبدستان هنرمند خو یچرم فیظر هیآن وقا یصحاف برا یشده و آقا یاست.نسخه خوب نگهدار"  ۱۲۶۸

 وشتهتوبه ن یو آن کلمه )اصطالح( بود که به تا افتمیدران ن یگریاغالط د یامالئ یمورد غلط کیاز  ریاست.من غ
 .شده است

شود و  یشروع م اتیبخش رباع نیختم شده و بعد از ۱۵۱آن در صفحه  اتیمتذکره مرّدف بوده و بخش غزل وانید
 .ابدی یادامه م ۱۸۲تا صفحه 

 : است نیبعد از بسم هللا چن وانید شروع
 

 ـربت هجرت راه آنجاغ یازین یب ببزم
 با مّدعا آنجا یشبنم آب شو تا وارس چو

 

که مخصوص کامل و مکمل  قتیحق ریس یتماشا انیدر بعنوان " ریز یتیب کیو یس ینظومه ام اتیاز رباع بعد
 : است نیاول آن چن تیشود که ب یاست" شروع م

 

 شنو دآهللیرمز  زمزمه
 آخر تو هوهللا شنو اول

 

 : آخر آن تیب و
 

 دل شـــــــده غرق علوم کدهیم
 روم یز موال یصوف رسدمیم

 

 : اند نی( آمده که اول و آخر آن چنتینام )حکا ریز یمثنو نیاز بعد
 

 نیاحوال زارم بب یساق ایب
 نینو نگارم بب ــرقتفـ غم

 و

 رگناهـپ   یصوف نیا دیـبام
 عالم بظل تو دارم پناه دو

 

زلف، باده ،  خانه،ی، مکدهیممانند ) یاصطالحات حیدر تشر یپنج صفحه در بر گرفته و بعد ازان مثنو تیحکا نیا
 : اول آن تیآمده است که ب ی( از نقطه نظر عرفانرهیجام، ..... وغ
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 گوش کن زانیعز اصطالحات
 نوش کن قتیازان جام حق بعد

 : آخر تیب و

 قیرف یاصطالحات ا نیاست ا حدیـب
 قیطر نیز "ی" صوف میکرد مختصر

 

 : است نی. بند اول آن چنباشدیم نیتیذوالقاف تیکه هر بند آن سه سه ب شودیشروع م یببعد مناجات ۱۹۵صفحه  از
 

 ـــو نـــــــور جاللشـپرتـــــ بحق
 ــــــمد سر وصالشاحــــــــ بحق
 زوالش یـوق بعشق و شــ بحق
 ــــــــمشاد نهالشقد شــــــــ بحق
 الشیـوح دل فکر و خاز لـ مزن
 محرومم مگردان از جمالش که

 

 : نستیآمده که بند اول آن ا یت مخمسمناجا نیاز بعد
 

 یستیبا کدهیدر م ش،یبه تمنا ــــــدزاهـــــ
 یستیزده با رتیح ش،یــوق تماشاشـــ از

 یستیماتم زده با ست،ین یم نیاز گرتشنه
 یستینا آمده با رون،یـــدم بـتم عـــکــــ از
 یستیـــــــم زده بابرهــــ روزهیگنبد ف نیا

 

 غیکه آنرا ) در گرددیشروع م ییهشتاد و هفت صفحه  یشود و بعد ازان مثنو یختم م ۲۱۰مناجات در صفحه 
باشد.  یعطار م نیدالدیفر خیش اتیو بعضاً اب یبلخ نیموالنا جالل الد اتیاز اب ینامه شرح غینامه( خوانده است. در

نامه  غی. شروع درکنندیمنظوم و در همان بحر شرح م لآورد و بعداً آنرا بشک یموالنا م تیدوب ای کیشاعر اوالً 
 : چنین است

 

 زلیــــــــم لـــــ لیـــلـجــــ یبر ح حمد
 و علل بیـصان و از عاز نقـــــــ پاک
 ـمد است و رحمت استدور احـــ دور

 مت استـمت اندر رحاندر رح رحمت
 نیــــــــول پاک درســــــ ارانیتو  نیب
 نیـــان بچرخ هفتمبخاک و جـــــــــ تن

 ــــرار و اخبار رسولاســــــــــ وارث
 ک ل یــوده است موالنافرمـــــــ راست
 ـــــانده بودناکـــــــــشوده مـــ یها قفل
 ـــنا برکشودــــا فـــــــــــتحـــکف انّ  از

 دیرونق دور تو د یـــــوسکه مـــ چون
 دیدم یم یـــــبح تجلصـــــــــــ کاندرو
 ــه دور رحمت استچـ نیا اربی گفت
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 است تیرؤ نجایگذشت از رحمت ا که
 دلدار رفت یــــمر بعـــــــــ غایدر یا
 بازار رفت یــــــــرمگــــــــ غایدر یا

 ـراقش سوختمـفـدر  غایدر یا
 دوختم یریبغ نیـــــقبحــ دهید

 (الخ)
 : ابدـــی یخاتمه م اتیاب نیبد و

 ایـــــوث اولقطب و غــ یمقتدا
 اــم یـــرمود موالناف نیچن نیا

 ودــب نییاک علـروح پ یــــاجــ
 بود نیوطن سرگ شیباشد ک گرم

 ِده قیبکن توف یخدا فـــــــضل یا
 نِه قیـــــــا بر ره تحقمــــــــ دهید
 چشــــــــــم مارا واز کن ایخدا یا

 راز کن یــــارا آشنامــــــــــ جان
 روم یخدا از حرمت مــــــــوال یا

 ــا را از علومهــــــ نهیمنور س کن
 ریپ رانیـــرمت پخدا از حـــــــ یا

 ریــــما دستم گنــــــ یکرم رحم از
 دیزیــرمت آن باـــخدا از حـــــ یا
 دیعـود سـن بفضل خـام ک یشق هـک

 ـــــــــرار اخبار رسولاســــ محرم
 ک ل یفرموده مـــــوالنا نیچن نیا
 پند ها نیِده ز قیخدا تــــــــوف یا

 ما میـــــــمل آرو در عــــ میبشنو
 خواه کنا دلـــــار مـرفتن ک وقت

 ــــما همراه کنبـــــ مانیا گوهر
 خام چیــال پخته هحـــــ ابدین در
 والسالم دیاـسخن کوتـــــاه ب پس

 

نامه وهللا اعلم  غینسخه در نیا دیبانجام رس ۱۲۶۸االول  یسلخ شهر جماد یالکتاب بعون الملک الوهاب ف تمت
 .الحال قتیبحق
 خیتار

 نامه" دل جست غی" در ــــخیتار
 ان" گفتـج غـیا "درـجسم فن نیا

 .نیآم نیآم نیآم نیالراحم اارحمی
 

 دیآ یبر م نیچن خیماده تار نیباشد. از یم( ۱۲۶۸آن ) یابجد متیجان" بوده که ق غی" دریخیآخر ماده تار تیب در
اشعار  ندهیمحتمل است که کاتب و سرا یشده کتابت شده است و بس ادهیکه نسخه متذکره در سال اتمام مجموعه 

 .باشد یکی
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  .یمجموعه اشعار صوف یشکل یبود معرف نیا
پنداشتم که  نینامه را مرور نمودم، چن غیو مناجاتها و در اتیو رباع وانیاز د یممکنه بخش یکه در فرصت ها من

 یشعرا یآن شاعر مقتدرالکالم و آگاه از اندوخته ها یاز عارفان و کامالن عصر خود بوده و در پهلو یکیشاعر 
غزلها و  نامه غیاز در ریدارد، غ یبلخ نیالد لکه به موالنا جال ینظر باخالص خاص یبوده است. و زیمتقدم ن

تحفه  نیبه آن عارف بزرگوار اظهار نموده است. بر عالوه ا شیسروده که درآن احترام و اخالص خو یادیز اتیاب
 نیباستقبال ا یو مخمس یسروده است، ازجمله غزل رین ینامدار در یشعرا یباقتفا یمستقل یمخلصانه، غزلها یها

 :ندیگویکه م دلیب عبدالقادر رزایغزل م

 مت استـوِش بهار رحـن، جـجمۀچمن تا ان از
 مت استـار رحـرد دوچـگ یاز مـا بـهرج دهید

 (۳۸فته است )ص ـگ نی( چنیا )صوفـم شاعر
 مت استــدار رح نهیآئ تیصـعــکشا مـب دهــید

 مت استـحار رحـدر ب یاصعـطوفان م غرق
 مت استـار کار رحـوک یــمددور احـــ دور
 مت استـهار رحــوش بچمن تا انجمن جـ از

 مت استـار رحـد چ گرددیهر جا واز م چشم
 

 :ندیفرمایشود. حافظ م یم دهیدر غزلش د یرازیاز شعر مشهور خواجه حافظ ش یاثر گرید یجا در
 

 مـکن یمـترک عشق شاهد و ساغر ن من
 کنم ینم گریبار توبه کــــــردم و د صد

 

 :دیگویما م یصوف
 

 کنم ینم یریبه پ یترک عشق صوف من
 کندیــــــقاالت مچند طعن ما به مـــــ هر

 

 : است نیغزل چن نیا مطلع
 

 کند یـبزهد فکر مقامات م زاهد
 کند یخرابات م ریبناله س عاشق

 

خورد نوشش باد"  ری" هر که آب از دم شمشد،یگویضرب المثل مشهور آمده است که م ریتحت تاث گرید غزل کی
 : دیگو یصوفي م

 

 از مــــرگ فراموشش باد خبریشد ب آنکه
 غفلت پ ر وســـــــوسه در گوشش باد پنبه

 بشتافت قتیرـارباب ط دمتـدر خ هرکه
 ابد جـــام پ ر از عضمت غم نوشش باد تا
 بسته در اسباب فــــنا خاک شود یــدل آن

 ـر هوشش بادشده رفته ز سـ رونیـب عقل
 ـحد بر داردـــاحد سر ز لـــ ادی یب هرکه

 ابد حسرت غـــــــم بسته بر دوشش باد تا
 گر در زر و اسباب جهان دل بندد یصوف
 ادـشــــده تا حشر در آغوشش ب یافع مار
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********* 
و  ستیعارف بزرگوار ک نیا ی. ولدیگرد ریتحر یتا اندازه ا یمجموعه اشعار صوف یو معنو یشکل یمعرف نجایا تا
 ست؟یشعر آبدار از ک نیا

ب ( خطانیمسک ی( و )صوفیخود را ) صوف ی. وابمیشاعر را ب یمرور بر نسخه مزبور نتوانستم نام اصل نیح من
 وانیصاحب د یدو صوف دست داشته را ورق زدم و دران یشاعر تذکره ها نیشهرت مکمله ا افتنی یکند. برا یم

را از آمل  یو ینیقزو یفخرالزمان یدالنبمال عب خانهی( که صاحب تذکره میمازندران یصوف) یکیبه نظرم آمد. 
 یگریاشعار آثار د وانیاز د ریغ یمازندران یهـ ق درج کرده است.صوف۱۰۳۵مازندران دانسته و وفات او را 

 هیو تحش حیبه اهتمام و تصح یمازندران یصوف وانینامه و اشعار متفرقه بجا گذاشته اند.د یمانند بتخانه، ساق
و شاعر مورد بحث ما فاصله  یشاعر صوف نیا اتیاست.زمانه ح دهیش به چاپ رس۱۳۴۷شهاب در سال  یطاهر

 .باهم تطابق ندارد زیندارد و اشعار شان  یادیز
 نیمورد بحث ما. ا یبوده و هم همعصر صوف وانیکه هم صاحب د میشناس یم زیرا ن یبالقب صوف یگرید شاعر

 ستهیدوست محمد خان در کندهار و کابل ز ریسلطنت ام لیاست که در او یقندهار یاحمد عل یشاعر وارسته صوف
هـ ق وفات نموده ۱۳۱۱عمر خود را در شهر امرتسر بسر رسانده و در آنجا بسال  هیو بعداً به هندوستان رفته بق

اواخر بنام شررستان  نیدر یقندهار یاحمد عل یاشعار صوف وانیدر شهر امرتسر واقع است. د زیاست. مدفن اش ن
را  یاله امق یمتذکره را من مطالعه نکرده ام ول وانیاز طرف انتشارات عرفان در تهران چاپ شده است. د

زاده از نظرم گذشته و  نیحس راحمدیاز قلم بص(۲۰۱۲اکتوبر /  ۱۳۹۱عقرب  اره) شم ین هیدر نشر نبارهیدر
( یقندهار یاحمد عل یدر باره صوف یکه تحت نام )سخن لینا نیحس یاز آقا یگریمقاله د همچنان فرصت خواندن

قلم  دیدر ق همشرب و وارست یشاعر صوف نیاز کالم ا یادیز ینبشته ها نمونه ها نیشده است. در سریم میبرا زین
 یاحمد قندهار یعل یباصوف یمورد بحث ما گرچه از نظر زمان یشدم که صوف نیقیآمده و از مطالعه آنها مت

. یدر مقاطع اشعارش نام )احمد( به کار برده نه صوف یاحمد قندهار یعل یصوف یباشد ول یو همعصر م کینزد
 .افتمین چیمورد بحث ما ه یصوف وانیاش را در د یشعر ینمونه ها
صاحب در کندهار شهرت دارد و مرقد مبارکش در شمال غرب شهر  یکه بنام صوف یگریو عارف د سالک

 دیاست که با س یهمان صوف نیباشد. ا یم هیرحمة هللا عل ییمحمد رسول اسحق زا یواقع است، صوف یاحمدشاه
" خوانده یبر دران یرا" صوف شانیافغان ا دیبعمل آورده و س داریر شهر کندهار داقامتش د نیافغان ح نیجمال الد
 ینشرنموده است. نورمحمد نور یاواخر در نشرات افغان نیدر یقلم مقاله مختصر نیقسمت صاحب ا نیاست. در

از  ۱۲۸۵که در سال  خانیرعلیش ریام که سدینو یافغانستان(،م خیــ چاپ انجمن تار ۱۴۲در گلشن امارت )صفحه 
رسوم بدعت  یماه عتیشر میمستق قیطر یهاد نیعمدة المجرد نیزبدة الواصل ارتیهرات به قندهار آمد، "...به ز

صاحب  ی".صوفافتیاستمداد از باطن او در د،ی( رسیالجمهور به )صوف نیمشهور ب یمحمد رسول اسحق زائ ایم
 یذشهر  زدهمیودر " صبح روز دوشنبه س افتهیهـ ق تولد ۱۲۳۲الرحمة نظر به نبشته لوح مزارش در سال  هیعل

  . هـ ق " از دارالفنا به دارالبقا رحلت نموده است۱۲۸۷الحجه سال 
محمد اکبر  یبرخوردار بود. جد امجد من حاج یمردم کندهار از احترام خاص نیصاحب در ب یصوف حضرت
ما در کوچه مالگلداد کندهار  یصاحب بود و آن عارف بزرگوار در خانه اجداد یصوف نیاز مخلص یکی یهوتک
در نظر کهنساالن خانواده ما  ،الرحمه نشسته بود هیصاحب عل یصوف کهییخانه جا نیآورده بود. در داالن ا فیتشر
  .شد یمتبرک پنداشته م یجا

 رهیو بزرگان شهر کندهار بوده و حض اِعّزه ر،یصاحب محل دفن بسا از علماء، مشاه یصوف ارتیز محوطه
 .باشد یم یخیتار
داشته و  اتیح یصاحب محمد رسول اسحق زائ یهـ ق( صوف۱۲۶۸مورد بحث ما)  وانیسال اتمام نسخه د در

بدستم آمد که دال  ینسخه قرائن نیوفات نموده است. از مطالعه ا یمجموعه شعر نیا لیسال بعد از تکم( ۱۹نوزده )
مشابهت دارد. نسخه متذکره در  هایندهارکلمات با تلفظ ک ی.در کالمش تلفظ بعضباشدیدن موصوف مبو یبر کندهار

در تصرف گل محمد کتابفروش  یکه زمان دیآ یبر م نیداخل متن چن یحوزه کندهار دست به دست شده و از گ لکار
رنگارنگ بر کتاب  یگل ها میبود و عادت داشت ترس یبوده است. گل محمد موصوف مستعد در هنر رسام زین
 .خود داشت یها

 هیعل یحمدهللا صحاف خواهش نمودم تا با احفاد صوف یسطور بعد از مطالعه نسخه فوق از دوست خود آقا نیا راقم
در کندهار در  هیشود. صحاف صاحب با خانواده مشارال وانید نیاز یگرینسخه د یایالرحمة در تماس شده، جو
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خانقاها و  یامروز نانینمود که سجاده نش شانخاطر ن دیبا نجاینداشتند. در وانید نیاز یآنها خبر یتماس شدول
و فقط نظر به ارتباط  افتهیجنگ و اختناق چهل ساله پرورش  طیکشور در شرا اتیوال گریمزارات کندهار و د

قابل فهم بوده  شیاسالف خو یو ادب یاند. عدم معلومات آنها درباره آثار علم دهیمقامها رس نیبه ا یو خانوادگ یخون
  .پنداشته شوند رمعذو دیو با

 هیصاحب عل یش( در بحث صوف۱۳۸۷چاپ  ۲۴۱ رـید کندهار مشاهدر کتاب خود بنام ) یلمځ یمحمد ول مرحوم
گفته  نیقیده.". من به  ېکلیفارسي شرحه هم ل ېناچاپه سو وهی ېباندي ئ فیکه " ... پر مثنوي شر نگاردیالرحمة م

 نینامه( است که من در شروع ا غی)در نیدارد، هم یادین آاز یلمځکه مرحوم  یمثنو یکه شرح فارس انمتویم
 نیا ند،یآ یم انیبم نهیو مدارک ثقه تر در زم قتریاسناد دق کهینموده ام. بناًء من تا زمان ین تذکارآ نبشته از

دانسته،  یمحمد رسول اسحق زائ یقابل پژوهش از کالم صوف یقرائن نسبتاً مطمئن ول یرا از رو یمجموعه شعر
 .. وهللا اعلم باالصوابمیگو یمبارکباد م یاهل ادب در یآنرا برا افتنی

 ویــ انتار آشاوا
 ع۲۰۱۷مارچ  ۲۴
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