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 محمد کهگدای یادداشت های حافظ نور
 (٣۱)قسمت

 

موصوف به نامهای مّجرب ، مّجرد و مّجدد یاد میشدند .سید زین العابدین طباطبائی که در  : سید جعفر طباطبائی
 شمالی درصحن مسجد دفن است ، کاکای سید جعفرصاحب میشوند ، گویند همین شخص از«  هوپیان» گنبد 

اصفهان آمده اند ، برادرزادۀ او یعنی سید جعفر را خواجه بهاودالدین صاحب نقشبند پسر خوانده بود. وهر وقت به 
ازآن باعث ازوی اعقاب حرمسرا رفت وآمد داشتند به خاطربی بی ها کافور خورده و خود را ازمردی انداختند ، 

نماند . خواجه صاحب نقشبند بعداز تأسف فراوان بوی امرکردند که چون ازتو اوالد نمیشود ، بهتر است درهوپیان 
بروی ومردم آن سامان را هدایت کنی وتا بتوانی مزرعه آباد سازی وجوی ها بَکنی تا ازاین درک فضیت به گیاه 

را « چارکار»ن مقام آمده و به آبادی زمین ها پرداخت . گویند اکثر جوی های بنابر همین سبب درای ومردم برسد .
است که سید جعفر صاحب با دهقانان خود همین قرارداد را « چاریکه کاران » وی کشیده واسم چار کارهم اصالً 

  کرده بود که ، هرکه زمین ویرا ِکشت کند چاریکه ،از وی باشد .
 شهر بزرگ ووسیعی بوده است . درسابق یکی ازمیرهای اوپیان نهر« اوپیان» درعهد شاهان یونانی و باختری

به  عشقاپایان  و متکباالی  ازآب دریای غوربند را ازبزرگ چاریکار را که ازبین شهر میگذرد حفرنموده ، پارۀ 
زمین های چاریکار را که قبل بران یک میدان المزروع و دشت بی آب بود به واسطۀ  آسانی درآن جاری ساخت و

روی چاریکه از زارعین اخذ می نمود بطوریکه سه حصه  قابل زراعت وکشت گردانید وحاصل آنرا از این نهر
« چاریکه کار » آن وقت به بعد این سرزمین به لفظ  . ازموصوف داده میشد« میر» برای زارع ویک حصه به

هولت به مرور زمان و س یعنی زمینی که بقسم چاریکه کشت می شود شهرت یافت و به همان نام مسمی گردید و
 .ده و امروز بهمین اسم باقی ماندگردی«  چاریکار»  حذف شده ازآن« ه » و « ک » در لسان 

دلکشا درضمن صحبت ها  ش در۱٣۲۷حمل ۱۸: استاد صالح الدین سلجوقی درقاری که ازچشم ها عاجزبود
وت دو چشم عاجزبود ، همه وقت به تکرار تال وقت سلطان حسین میرزا درمصلّی هرات قاریکه از فرمود : در

، را می خواند«  حورمقُصورات فی الحیاَم»میرسید وآیۀ مبارکه  درسورۀ الرحمن شریفمبادرت داشت وهر گاه 
، عذر وزاری گوهرشاد خانم خود ازانجا گذرکرد روزی سلطان با« .  لّلهما ارزقنا»پیا پی دعا میکرد ومیگفت : 

ا گماشت که هرگاه شب این آیۀ شریفه را بخواند . کنیزی ربرای حصول ووصل ُحور مشاهده کرد کردن قاری را
 هستم که برای تو فرستاده شده ام ُحورودعا کند ، تو درحجرۀ وی اندرشده وبگو که دعایت قبول شد ومن هم 

و درآتش شهوت او آب زد ، تا آنکه کانون  آویخت وچندین شب بال وقفه آمده کورهم بخوشی تمام باوی در
ّ دیگر نخواست با وی یکجا شود کور سرد گشت و خواهشات کور او  ُحور هرشب به کور خود را میرساند و . اما

ر دراین مصلی کدام کور ، تابه درجۀ رسید که یک شب قاری در را باز نکرد وصدا برکشید که آخرا نمیگذاشت
 ؟ دیگر نیست

: داکتر انس خان یکی از دانشمندان آرام با حوصله و دربسیاری مقام های دولت با کمال صداقت و داکتر انس خان
حوصله مندی اجرای وظیفه نموده است، وقتیکه به والیت قندهار مقررگردید ، مردم قندهار دراوائل مقرری انس 

زبان ندارد ، نان ! ما چکنیم چنین والی را که : صدیق جانچنین گفتندخان بدان والیت به پسرکاکایش صدیق خان 
زن ندارد ، ، حکومت میدهد ،. نان نداردس خان که زبان ندارد، خدا میدهدش: انتفصدیق خان گ ندارد ، زن ندارد

 .شما بدهید 
پهلوانان مشهور کابل بود که  ف به رامی از: رحمت هللا ده افغانانی ، معروپهلوانان در زمان امیر شیرعلیخان

 را در هرکارۀ«  آشور هندی» زرگر، که پهلوان  یاد میکردند ، اسماعیل ده افغانانی رامیشاگردان او را بنام 
، بخشش هزار روپیه با یک اسپ ایراق طال طرف امیر بوی سه از باالحصار به حضور امیرشیرعلیخان َخواند و

 روپیه بود . ۲٥قیمت یک خروار آرد شد درحالیکه آنوقت 
، بچۀ دایی ، میرزا جان که پنجشیری ، فتح محمدپسر پهلوان رحمت هللا: محمد قادر پهلوانان در زمان امیرعبدالرحمن خان

 تی عسکر تولی .، جمعۀ پنجشیری که چالهای فراوان یاد داشت وامیروی هراامیر او را دوست داشت عسکر بود و
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، ، برهان، محمد علی عسکرچاریکاری ، خلیفه خیرویقادر پوپلزایی : خلیفهپهلوانان در زمان امیر حبیب هللا خان شهید
 خلیفه
،  ده دانائی چتری بردار نائب السلطنه صاحب ، افضل دیو، فراش رامیده افغانانی ، خلیفه عزیز رنگ زرد ، شاگرد  اکرم

  . کابلی سماوار چی ، گلبدین قلعۀ مراد بیگی و آغاجان قره  عیسی
 امیر شیرعلی خان بود. چهارده پلتن، جرنیل ، قوم ساداتدین بن میرعلی شیربن میرجمال ال شیخ میر :جرنیل شیخ میر  

ن در هرات همرای سردار دوست محمد خا وقت امیر . در، توپخانه و خاصه داربود، سوارافواج مذکورمرکب از افراد پیاده
محمد  معۀ سردار « زنه خان» درمیوند همراه سردار محمد ایوب خان در جنِگ  شهنوازخان و در وقت امیر شیرعلیخان

اولی آن درعصر امیرعبدالرحمن خان کمیدان بود . محمد حسین پسر دومی آن  . محمد سعید پسرامین خان محاربه نموده است
خانۀ پدر خویش فوت نموده  این چند سال اخیر در در بوده و دفعه داروقت امیرعبدالرحمن خان  در که بچۀ کنیز گفته میشد

جرنیل شیخ میر درشمال مسجد جامع تخته پل مزارشریف حرمسرا داشت که به  .قلعۀ مذکور میباشد درباغچۀ متصل وقبرآن
فتۀ شاه غالم خان از زبان آغا محمد خان مذکور که آن موجود است ، به اساس گ قرار گفتۀ آقامحمد خان افغان تا هنوز آثار

بب شیخ میر گفته می شد که چند سال قبل فوت شده است . معلوم است که س شاه غالم یکی از افراد پلتن اردل وَعلم بردار
ده ، همین جنرال شیخ میرشعلیخان وسردار محمد علی خان پسرش، برادر سکۀ امیرشیرکشته شدن سردار محمد امین خان

وقتیکه جنگ درگرفته بود جنرال شیخ میرامر داده بود که ازخود وبیگانه یعنی کاکا «  کجباز» ، زیرا درواقعۀ است
امرشیرعلی خان مرحوم آنقدر اقتدارداشت  آن وقت سرفراز پلتن بود . این جنرال درزمان وبرادرزاده را قتل کنند که او در

، چه ، شیخ میرکه ندهد: اگر خدا بدهد و پادشاه هم بدهددم به قسم محاوره میگفتندکه اکثراً حکم پادشاهی را رد میکرد. مر
  ؟میکنی

منجمله یک  ،وسوداگران هر چیز را به کابل وارد میکردند در وقت امیرشیرعلی خان تجارت چاالن بود و مردم :چای کلوکه
می گفتند که «  کلوله» بزرگ بود و مردم آنرا بنام چای تار دبل یا  کلولۀ سردوزقسم چای درکابل وارد کردند که مانند 

بخارا فروخته  ازطریق پشاور وارد میشد. مردم کابل که چای نوش وچای شناس اند این چای چندان خرید نداشت وبیشتر در
این چای می نوشید  . تنها خود امیر شیرعلی خان ازقیمت داشت پیسه ٤تا  ٣. اما اگر درکابل فروخته می شد فی کلوله می شد

  حاجی آغا جان مشهور به حاجی چایی بود . و چایدارش
: هاشم خان کاکای اعلیحضرت محمد ظاهرشاه مرد بادسپلین و مدمغ سردار محمد هاشم خان صدراعظم و استاد قاسم افغان

ترس ضبط احواالت  از خوانان در زمان او . اکثراً درمجالس اشتراک می ورزید. آواز، امر او امر، ومرعی االجراء بودبود
، استاد را چندین بار اخطارداده بود که از شعاراستاد قاسم به ستوه آمده بودشعر درا ازکنایه گفتن، او که می کردنداحتیاط 
یکی از دوست داران امان هللا خان بود به اخطارهای  . چون استاد قاسم مرید وخان در خواندن های خود یاد نکند امان هللا

  .ردمکررصدراعظم چرت خود را خراب نه میک
و اما وی به بلندی وسچه  ،تند وابیاتش را وقعی نمی گذاشتندکه مردم گفتارش را خوش نداششاعر مهمل گوی وعربده جوی 

 . روزی شاعر مذکور با شان و دبدبۀنا قابل میدانست شعرگویی ، ادبیات وشعر شناسی خود قائل و مردم را در گی شعر
: ده برای اهل مجلس به کاکگی میگفتحضور بهم رسانی سفر حج برگشت وفردای آن طبق معمول به مجلس ادبی فراوان از

مالیدم حجراالسود ، دیوان شعرخود را درهر دوره چندین دفعه دروقع را غنیمت دانستهبخیر گذشت وممن حج گذاردم وسفرم 
درآب : ایکاش یک دفعه هم این دیوان متبرک خود را ن مجلس لب به سخن کشوده چنین گفت. یکی از حاضراتا متبرک شود

 .غسل می دادی تا متبرک تر میشد زمزم
 

 پایان
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