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 1۴/۰2/2۰1۹             عزیزهللا کهگدای
 

 یادداشتهای مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای
 (٣۶قسمت )

 

رحمُهما هللا دیوان شاهنشاه غازی اعلیحضرت تیمورشاه بابا بِن شاهنشاِه بزرگ اعلیحضرت احمد شاه بابا غازی 
 «اعلیحضرت محمد ظاهرشاه خلدهللا ملکه وسلطانه» عصر همایون  به دستیاری اعضای دارالتحریرشاهی درتعالی 

 .ش رستنساخ گردیده است1٣1٨در
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
اهداء برای کتاب خانه  مک نموده وسواد آن ک حاضر هفتمین اثریست که رفقای دائره با من در« دیوان»کتاب 

خصیِت ازد شواین دو حیثیت را چیزی که دو باال میس  ،یثیت تاریخی دارد وهم حیثیت ادبی: این کتاب هم حفرمودند
بنابران حق داریم که وی را بستانیم و  ، زیرا وی یکی از شهنشاهان بزرگ وطن ماست وشاعر و مّولِف آن است

 آنرا جزء افتخارات خود شمارکنیم .
شاه بابای غازیست که مثل  کالن شهنشاِه بزرگ اعلیحضرت احمد پسر«  مؤلف دیوان هذا» رشاه اعلیحضرت تیمو

، یعنی تیمورشاه بابا نیز بالشکر وده بودخود جمع نم پدر نامور خود صفات جهانگیری وصنائع سخن سنجی را در
تح ف و اقبالیکه درمقطع یکی ازغزلهای خود از بخت  : او درشعر صید معنی میفرمود با صید جهان میکرد و

 :وتسخیرداشت ، چنین ایما میکند
 

 سوی شهری که رخ آورد بهر باب گرفت       لشکر بخِت من ازهمِت شاهی تیمور
 

لطِف معانی آن یاد مینماید و  از صید غزاالِن سخن و همچنین در قطعۀ تاریخی که درختم کتاب ایراد نموده است از
 : گویدمی

 ازعبارت بدام یزاالن ولـغ       اوست یسراسرغزل ها یبه معن
 ولطف عبارت تمام یعنـزم       یدفتر او درـــف رـهو  تـیـب دوـب

 

د خو وجود آنهم فتوحات  پدر هرچند طبیعت راحت پسند اعلیحضرت موصوف چندان به زحمت تن در نمی داد اماّ با
 . های تاریخی نمود تاز ، ایران و کشمیر تاخت وبلوچستان د ورا در نظر داشته چندین بار بطرف هندوسن

، مدفن کابل که آنرا بسیار دوست داشت چارباغنمود و بالخره درساحۀ  ق دوام 12۰٧ق تا 11٨٦لطنت وی از س
 درچارباغ شد نکتۀ سبحان چون دفن آن مرحوم یافتند :«  چارباغ» جملۀ ریخ فوتش را هم از گردید تا

مذکورتا  . دیواننموده است که تا امروز پابرجاست تعمیر شاه زمان پسرش برفراز قبر وی گنبد عجیب البنائی طرح و
زحمت دونسخۀ آنرا مالحظه نمودم که یکی  . بنده به بسیار تالش ونسخه های قلمی آنهم نایاب است حال طبع نشده و

رباعی ویک  1٥غزل و 21۹یافته است که دارای  تحریر شوال ٥به خط غالم محمد نام کابلی بوقِت صبح پنجشنبه 
سانتی برکاغذ خوقندی نوشته شده و متعلق به کتابخانۀ  ٣1ونیم در21» صفحه  1٦٦تعداد ابیات می باشد که در

شاه دارد و دّوم آن به خط مال خداد نامی است که به دارالسلطنِه  خصوصی ذات شاهانه اعنی اعلیحضرت محمد ظاهر
از متملکات دوست محترم آقای محمد یوسف خان ناظم  ق خاتمه یافته است و121۰ماه صفر الخیر  1٤کابل در

حضوِر ملکه صاحبِه افغانستان میباشد وهم چنین نسخۀ دیوان مذکور در کتابخانۀ آقای عبدالمحمد خان مدیر 
ه احمدعلیخان درانی است طبع مطبعۀ قاهره است ویک نسخۀ دیگر نیز که متعلق کتاب خانۀ شهزاد «اخبارچهره نما»

. ولی بدبختانه هردونسخه خیلی ها تمام شده بود نیز مالحظه شد« شادی»بسال حمدونه  12٧٧جمادی الثانی  ٥در 
بی اهتمام نوشته شده ، غلطی ها ،خرابیها ومغشوشیت های مدهشی دارند که صحت نمودن اغالت ومربوط ساختِن 

سواد گرفتنش خیلی زیاد بود ومن بدین جهته  بران زحمت دوستان من دربکار داشت، بنا عباراِت آن وقت بسیار
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اینرو  بود ازن ،. ) تایپست :بنابرعلت فوق ونبودن ماشین تایپ و فوتو کاپی امروزیازایشان علیحده تشکر می نمایم
دیوان  سواد ش را دربر گرفت ( همکاران دائره و رفقای که در 1٣2٣-ش 1٣1٨گرفتن سواد دیوان مذکور از 

  مذکور همکاری نموده اند :
 

 این جانب مدیرشعبۀ اول 
 معروفی سرکاتبان شعبۀ اول ص عبدالواحد و ص جان محمد خان 
 ص محمد حسین خان و ص عبدالستارخان کاتبان شعبۀ اول 
 عبۀ اولص عبدالستار خان اعضای ش یف خان وص مولوی محمد شر 
 ص غالم محمد خان کاتب شعبۀ اول خدمتی پغمان 
 محمد سرورخان ترجمان ص 
  ص محمد اعظم خان و ص قاضی محمد دالور خان و ص ضیاء الدین سرکاتبان شعبۀ دوم 
 ص محمد اکرم کاتب  ان وغالم حیدر خان سرکاتب ص ع غالم قادرخان مدیر، ص حاجی غالم نبی خان و

 شعبۀ اوراق 
 تنظیمات وزارت دربار ع عبدالرحیم مدیر 
 ع محمد جعفر خان مدیرو ص محمد رفیق خان کاتب  شعبۀ شخصی 
 ناظمیت ملکه صاحبه ، ازص محمد آصف خان ناظم 

 

 در ق در زمان اعلیحضرت تیمورشاه بابا بکابل وارد و12٣2که میرابو سعید اُوبهی هروی متوفی باید یادآورشد 
ه جانب س قصور باالحصاِر باال که شهرکابل از یکی از رشاه شرِف باریافت. اتفاقاً این مجلس درتیمومحفل حضور 

رت ، اعلیحضمالحظه میشد پای حصار بخوبی مالک بچه ها در یخ بدان مشرف بود واقع و برفباری ویخ بندان شهر و
  خلق را رنگ به رو یخ بسته: ، ابوسعید جواباً گفت شهرکابل چه نکو یخ بستهموصوف فی البدیهه گفت : 

 فرد باقی ابوسعید : چهار، اینست قدرت طبعش معلوم شد فرد دیگر هم ساخت و رچهادرهمان مجلس ابوسعید 
 

 بسته خـیو بچه ها راسرو ر  برف و خمالکیکوچه ز سِرهر
 بسته خـیلو ـگ هـب دهـیا رسـن  رـیـقـف ردـورد مــه خـک یـآب دمِ 
 بسته خیکاسه و جام و سبو   رمـا شده گـرب نـارباب ط زمـب
 بسته خیکفش آب وضو  در د و نمازــزه ۀرـب دــزاه دهـانـم

 

 وان اعلیحضرت تیمورشاه بابا :اینک شعر حمدیه نمونۀ از صفحۀ اول دی
 

 را انمیـب نـک االنیـخ ازکـر نـاطـول خـبـق را کن زبانم اـیگو شیصفات خو در ایداـخ
 م راــانـداست یـعانـم ابـارب ولـبـقـم نـکـب کن ایگو شیرا به مدح ذات پاک خو زبانم

 لواگردان فغانم را نیریچو بلبل درسخن ش دارم ها ادیفر یبس شیوـشن کـلـگ ادـی هـب
 الطاف خود گردان مکانم را یۀسا رـیه زـب محشر دیخورش یز تاب گرم اربی ذرـح
 را ر کن زبانمـگوه زیبرـل ِد صدفـنـمان به ابر احسانت یها طرهـزول قــاز ن یـهـال
 م راـگلستان متـرح ارانـاز ب رابیبکن س دارد اــه دـیـام وـم ز تـانـلشن جـگ ارـهـب

 «ورـمـشهء تی»  وز دلـاهت ز سـدرگ هـب
 که یارب مهربان گردان مه نا مهربانم را

 

 دیوانش شاه بابا غزل را متین میسراید و به هرصورت از مشت نمونۀ خروار را می توانیم حدس بزنیم که تیمور
 رک وتعالی جای، ایزد تباآمیز دیده میشودقطعه های عبرت  ، اخالقی وفیآن اشعار فلس بیت دارد که در21۹شامل 

  .او را درجنان کناد
 

 «پایان  »
 

  ه:سایر نوشته های این نویسند
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