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 یوجود یدریدر سوگ نجم العرفا ح

 

 
 

خواندم سخت متاثر شدم  یصفحات مجاز یرا از ورا یوجود یدریح  دریدرد و اندوه امروز خبر وفات غالم ح با 
ما به خصوص  زانی. دردا که سوگ عز میشاه را از دست داد نیرحسیبه خصوص چند روز قبل پوهاند صاحب م

از بزرگان علم و فرهنگ و دانش و   ینیگلچ  نندیب یبرد که م  یفرو م قیرا در ماتم عم یو پوهنتون یجامعه فرهنگ
 دارالبقا هستند. یشعر و ادب راه

 
 یدریاستفاده از فرصت وفات نجم العرفا را به هموطنان و استادان و دانشمندان و به خصوص خانواده محترم ح  با 

 .  میگو یم تیتسل صبر و یوجود
 

 : یو جود یدریبا ح دارید سرگذشت 
 
را در مجالت  یوجود یدریشاعر اشنا بودم . مطالب و اشعار از ح  حثیمن یوجود یدریبا نام ح  یطوالن انیسال از

 یمجسم و ماندگار ساخته بود. در سالها  میرا برا شانی؛ چهره ا افتییانتشار م رشانیو روزنامه ها که ندرتا" با تصو
آشنا  شانیدر تالش بودم که با ا شهی. بنا" هم نمودمیم ا تماش ونیزیشان را در تلو یصحبت ها و مصاحبه ها  نیپس

محترم  قیکشور که آدرس دق دهیورز ستیو ژورنال احیس ژنیبرادر گرانقدر حسن ب هیشوم . بنابر مشوره و توص
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کتابخانه عامه کابل را از دوران   کهی کتابخانه عامه کابل شدم . با وجود  یگذاشت . راه  ارمیترا در اخ   یوجود  یدریح 
کتابخانه بود و من بار ها  سییر امرزیخدا ب یمیرح  البیدانشمند مرحوم ن کهیچند دهه قبل زمان ی؛ و حت ینوجوان

نوشتم ؛ دفاتر کتابخانه را آشنا بودم . اما  ی مجله » کتاب « م یمقاله ها و مطالب برا یدر خدمت شان بودم و برخ 
 فیکجا تشر یوجود یدریکه محترم ح  دمیپرس یم دیوارد کتابخانه عامه شدم مجبورا" با  یادیز انیبعد از سال نکهیا

راجع به » تصوف « دعوت   یناریمینداشتند ؛ چون در س فیراغ شاعر گرانقدر رفتم تشردارند. بار اول که به س
دارند .  فهیوظ یفا ی« ا دیشعبه » مجالت و روزنامه ها و جرا ا یقرن در دفتر و  میاز ن شتریشده بودند. موصوف ب

انشاهلل صحت شان خوب بود کنار شان نشستم .  یو معرف کیشان شدم و بعد از سالم و عل داریموفق به د گرید بار
شدم    لهیصاحب را وس  ژنیمحترم حسن ب  یادب و فرهنگ و تصوف چرخ خورد . سالمها   یکماکان صحبت شان رو

خسته زاده پسر شاعروطن   وسفی محمد    حترمکردند. در ضمن صحبت ؛ م  ادی  یکیبه نام » جوان ها « به ن  شانیو از ا
 یدریاز ح  ریاما بشاش و باطراوت . چند تا تصو دیبا محاسن سف شانیآوردند . ا فیتشر زیموالنا خال محمد خسته ن

وقت آنها را  شتریب یداشتند نخواستم در دفتر رسم یبزرگتر یکار ها  شانیخسته زاده گرفتم چون ا یو اقا  یوجود
 ،یزنده و صحبت باق  اریبا گفتن    ریسخت ارزنده و گرانبها بود ناگز  میبرا  یوجودکه صحبت محترم  یبا وجود  میریبگ

دوباره  دارید نینموده ، کتابخانه عامه را ترک گفتم . حسرتا ا یخداحافظ یوجود یدریخاطره از جناب ح  یبا عالم
 .  ستین سریهرگز م

 

 ست؟یک یوجود  یدریح اما
 

؛ همه ما با  یارتباط جمع لیهمه وسا  نیو مردم افغانستان است . امروز با ا انیفرهنگ ینام آشنا برا یوجود یدریح 
 : سمیرا بنو یمختصر در مورد شان نکات نیاما جا دارد درا میهست یاشنا و معرف شانیا
 

 ریُرخه پنجش  یاز دهكده ها   یكیهـ ش در  ۱۳۱۸هللا، درسال    عیفرزند موالنا شف  یوجود  یدریمتخلص به ح   دریح   غالم
 یفارس  یكتاب ها   گریحافظ و د  وانید  –بوستان    -پنج كتاب، گلستان م،یوالفبا، قرآن كر  یاست . قاعده بغدا  افتهی  تولد

  ی مکتب رسم  چیبرانست که موصوف شامل ه  دهیرا عق  یفرا گرفت . برخ  یو جوان  یرا درنوجوان  یفقه حنف  یو عرب
نداشته است:    یرسم  التی" تحص  ی وجود  یدریاست، که "ح   نیرا باور به ا  ینبوده است از جمله جناب واصف باختر

و سخت کوشانه و تالش    ریگیبنابر مطالعه پ  یاند، ول  ده یند  یما است که آموزش رسم  انیاز شمار آن فرهگ  یدری» ح 
 نامهیاز گواه شتریحضر دانشوران حجت است و باند که قول شان در م  دهیاز کمال رس یبه مدارج  ریناپذگسست 

ُرخه   هییهـ ش شامل مكتب ابتدا  ۱۳۲۶در سال    یوجود  یدریکه ح   سندی نوی( اما عده م1ارزش مند....« )  یرسم  یها 
ماند به  یشد و حدود شش سال را درخدمت عسکر یهـ ش شامل عسكر ۱۳۳۶. بعدا" به کابل آمد و در سال دیگرد

داشته است . و   یشغل معلم دیبوده است و شا  یعسکر تیبه عوض همان دوسال مکلف یکرشش سال عس نینظرم ا
هـ ش در چوكات وزارت ۱۳۴۳سال  لیخود را اخذ كرد. در اوا صیهـ ش سند ترخ  ۱۳۴۲در ماه عقرب سال 

 نمود. فهیوظ یفا یمحرر ا ثی، مدت سه ماه به ح  نستانافغا یكه به نام انجمن شعرا یمعارف، درانجمن
 

گرفت  فهیكارمند كتابخانه عامه کابل وظ ثیمنح  دیهـ ش در شعبه روزنامه و مجالت و جرا ۱۳۴۳از اول اسد  اما 
 .  کندیبدون ارتقاء و تنزل در همان شعبه کار م یپست دولت کیکماکان در  ز؛یكه تا حال ن

 

 : چاپ شده آثار
 

 ۱۳۴۹عشق و جواني .. سال چاپ  ـ۱
 

 ۱۳۵۱ل چاپ ـ رهنماي پنجشیر .. سا  ۲
 

 ۱۳۵۵ـ نقش امید .. سال چاپ  ۳
 

 ۱۳۶۴ـ با لحظه هاي سبز بهار سال چاپ  ۴
 

 ۱۳۶۸ـ سالي در مدار نور که تا حال دو بار چاپ شده  ۵
 

 ـ سایه معرفت که تا حال چهار بار چاپ شده ۶
 

 ۱۳۷۹ـ صور سبز صدا سال چاپ  ۷
 

 ۱۳۷۹ـ میقات تغزل سال چاپ  ۸
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 ۱۳۸۰ـ ارغنون عشق تا حال دو بار چاپ شده سال چاپ  ۹
 

 ۱۳۸۰ـ رباعیات و دوبیتي سال چاپ  ۱۰
 

 ۱۳۸۱ـ شکو قامت مقاومت سال چاپ  ۱۱
 

 ۱۳۸۳ـ غربت مهتاب سال چاپ  ۱۲
 

 ۱۳۸۳ـ لحظه هاي در آب و آتش سال چاپ  ۱۳
 

 ۱۳۸۳آواي کبود سال چاپ  -۱۴
 

 : یفرهنگ یکارکرد ها ریسا
 

 ب از واصل کابلي تا واصف باختريـ تدوین غزلهاي نا ۱
 

 ـ شرح اسرار خودي و رموز بي خودي محمدا قبال الهوري که در اخبار مجاهد چاپ شده بود. ۲
 

 ـ مقاالت عرفاني در اخبار و مجالت چاپ شده.۳
 

 ـ تصحیح و مقدمه بر افالک عشق، و دل ناالن دفاتر شعر صوفي عشقري.۴
 

 ـ ترکیبات آثار نظامي گنجه اي۵
 

 یس مثنوي ، و غزلیات بیدل ، به روز هاي دو شنبه و پنج شنبهـ تدر۶
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