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 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۵۷ قسمت

 

 
گرفته شده است ومعنی اصلی این ماده به « ربع » : سومین ماه سال هجری قمری است ، ربیع ازمادۀ ربیع االول 
ماه ربیع االول و بازمیگردد وعرب به فصل بهارکه یک چهارم سال است آنرا ربیع مینامند. ازآنجا که عدد چهار 

 ربیع االخر درآغازهمین فصل جای گرفته اند و بنام این فصل موسم شده اند .
 

مسعود یکی از یاران برجستۀ  ، جغرافیه دان وجهانگرد عرب که نسبت او به عبدا.... بن نویس ختاری مسعودی
می نویسد : سالی که این نام گذاری انجام شده است مقارن با فصل ، میرسد « ص»اسالم حضرت محمد پیغمبر 

 . بهار بوده است
که ازاسم آن پیداست ، بهار ماه هاست  همان گونهمی نویسد : این ماه خود المراقبات کتاب  ردمیرزا جواد تبریزی 

های زیبایی او برزمین فرود آمده  نور به نسبت اینکه آثار رحمت خداوند درآن هویداست دراین ماه برکات خداوند و
در همین ماه است ومیتوان ادعا کرد که ازاول آفرینش زمین ، رحمتی « ص»، زیرا میالد حضرت محمد  است

مده است ، زیرا برتری این رحمت برسایر رحمت های الهی مانند برتری رسول خدا مانند آن بر زمین فرود نیا
  برسایرمخلوقات است .

ازمکه به مدینه ، والدت پیغمبر اکرم ، ازدواج « ص»لیله المبیت ،هجرت حضرت محمد  حادثۀ مهم و تاریخی
 فرخندۀ این ماه است . با حضرت خدیجه وهالکت یزید بن معاویه ازجملۀ حوادث« ص»حضرت محمد 

 
: مسلمانان عرب بعد ازفتح فارس وانقراض دولت ساسانی بر خراسان آنوقت یا کشف مغاک زیر زمینی درقندهار

 ازجملۀ سیاحینموسیو فریر ق فتح کردند٤٤ق وقندهار رادر۲٣سرزمین افغانستان نیز لشکر کشیدند. سیستان را در
جمالت اخوان الملک  جمالت اخوان الملک میباشد چنین می نگارد : را که اساس«  هربیلو»  نظر یه م ٩قرن

المقتدرهنگام حفر تهداب برجی درقندهار یک مغاک زیر  م در زمان خالفت٩۱٦مطابق  ق٣۰٤اینست که درسال 
م محفوظ مانده بود ٦٥٩ –ق ۷۰زمینی کشف شد که درآن یکهزار سر عرب ، همه دریک زنجیر بسته وازسال 

نفر  ۲۰وی ثبت بوده وبه ریسمان ابریشمین ارتباط داشت که درگوش  بر وهم یک کاغذی موجود بود که این تاریخ
اول ورود خود به  که اعراب در آن اسمای ایشان نوشته بودند ، ازاین برمی آید در اشخاص مهم آن کشیده شده و

اختالفی که  عین واقعه را باکمیتحفة الکرام کرده نتوانستند اما صاحب این شهرباستانی موفقیت حاصل  قندهاربه
، چنین ذکر نموده است: در اربع وثلث ماته هجری قمری برخی ازبروج قندهار بیفتاد  شاید همین حقیقت داشته باشد

بود که  یقعه هاسر آنها ر ۲٩از آن میان هزار اسیرآدمی از این ظاهرشده همه به یکدیگر بسته بودند و در گوش 
   . رانشان میداد نام آنها نوشته شده بود وتاریخ رستبعین هجری به ریسمان بسته

 
متصل باالجوی گذریست بنام عشقان وعارفان که نزد  نشیب کوه شیر دروازه : درجنوب کابل بهعاشقان وعارفان 

خواجه بزرگوار که ازجملۀ صحابۀ کرام میباشند نام عاشقان  مردم کابل زیارتی است واجب االحترام . این دو مرد
پسران خواجه جابر که نصب شان به خواجه عبدهللا  است . هردو برادر خواجه عبدالصمدونام عارفان  عبدالسالم

 است . آنجا مدفون در که جناب شان درهرات وفات نموده و ات میرسدانصاری پیرهر
 

اتاق  مرقد برادر خورد در بزرک است و ردزیارت عاشقان وعارفان ، عمارتی است که دروسط آن مقبرۀ برا
 رمنزله دارد. تعمیر عمارت این دو بزرگواران د عمارت مسجد جامع دو قسمت جنوبی این فوقانی قرار دارد ، در

  . یحضرت شاه محمود پسر اعلیحضرت تیمورشاه درانی اعمارشده استلزمان سلطنت اع
ستان احرازنموده اند. اکثر علما ، این دو عارف بزرگواراز نقطۀ نظر علم روحانیت شخصیت مهمی را در افغان

  مشایخ و سرداران وغیره اهالی کابل هم مقابر خود را درقرب وجوار این عارفان بزرگ اختیارنموده اند .
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

که زیارت شان مورد احترام اهالی قراردارد اسم مبارک شان خواجه : این مرد بزرگوارحضرت وحی صاحب قلندر 
وشاداب بینی حصار کابل مدفون می  زاست که درقریۀ سرسب« وحیی صاحب » ضائل یا خواجه فضیل متعاف به ف

واقع شیوکی کابل است ، منجمله  «دهه یعقوب» بود که مدفن آنها درباغ  باشد ، جناب شان دارای پنج برادر
هم طبع  واعظ صاحبربا می برادران شان خواجه پاچا صاحب درعصر اعلیحضرت تیمورشاه درانی میزیست و

هستند . این عارف دانشمند اهل دل وشعر دوست بود وخود نیز اشعاری سروده است . احوال وحیی صاحب را 
  ند .درکتاب خزینة االصفا بصورت مشبوع بیان نموده ا

 
: اسم مبارک اینمرد بزرگوار خواجه عبدهللا است ، ایشان نوسۀ خواجه عبیدهللا احرار می باشند . جان بازصاحب 

مرض خانمانسوز وبا ساخت و  نافغانستان ظهورکرده بود ، خود راطعمۀ ای در «وبا » گویند وی درسالیکه 
یاد میکردند که دربین اهالی به همین «  جانباز بالگردان» آن به بعد او را  با رفع گردید. از ی های کرد تا وزجانبا

  اسم شهرت یافت .
و درآن چنین می نویسد : جانباز بالگردان وشیخ  سید میر احمد رضوی غزنوی کتابی به رشتۀ تحریرآورده است

  ازخلفای بادانش ومشهور محمد روحانی اند. محمد یوسف مشهور به شیخ عادل
 

آورده اند که یکی ازطرازان ماوراء النهر که درعیارپیشگی از اقران به سرآمده بود ، وقتی به  :حق شناسی 
نیشاپورآمد و خواست که درآن شهرمالی بدست آرد وبه تفحص وتجسس مردم مشغول شد و معلوم کرد که خزانۀ 

 فرۀ برید واز نقود وجواهرکجاست . پس حیلت ها کرد تا به طریقی که دانست وتوانست ، نقبی زد و ح ملک مؤید
هرچه توانست، برداشت و به دِر نقب آورد . درشب تاریک آنجا چیزی دید که برقی داشت ، گمان برد وگفت شاید 

برگیرم که سبب توانگری من خواهد بود . پس  اکه گوهر شب چراغ که میگویند این باشد وصواب آن بود که آنر
، مرد متحیرشد که آن چیست ؟ وبه مساس دست اورا معلوم نمیشد ، زبان برفت وآنرا برگرفت . آن شی عظیم بود 

تختۀشیشه نمک بود . آنرا به جای خود بازنهاد وازآن زر هیچ  را برآنجا نهاد تامگر به حس زوق بداند . چون بدبد
دوش  د کهبرفت . روز دیگر به ملک مؤید آنها احوال دادن برنگرفت وبقلیل وکثیرآن تعلق نساخت ، بازگشت و

  رده اند.بدرخزانه نقب زده اند وبسر زر رفته اما هیچ ن جماعتی دزدان
پس درشهر ندا فرمود که  «ه چه سبب زرنبرده اند ب چون نقب زدند و به سر زر رسیدند» ملک متحیرشد وگفت : 

هرکس که این کارکرده است او را ازیاس وسخط خود امان دارم ، باید که به درگاه آید ، اقرارکند وبگوید که چون 
به زر قادرشد چرا هیچ برنداشت . چون منادی روزی بگذشت ، روزدیگر آن جوان به خدمت ملک مزید حاضر 

چیزی :» چرا زر نبردی ؟ اوگفت » وتنها بدان شغل اقدام نمودم . ملک مؤید گفت : امن کرده وگفت : این کار ر
سپید دیدم روشن وتابان ، گمان بردم که مگر گوهرشب چراغ است آنرا برگرفتم و زبان برآن نهادم ، معلوم شد که 

مردی ومروت واجب بود. پس چون نمک شاه چشیده ، حق آن گزاردن درمذحب » نمک بوده است . باخود گفتم : 
ملک مؤید چون سخن آن مرد شنید، او را بدان محمدت فرمود و «. تعلق نساختم وازسرآن گذشتم به قلیل وکثیر

 شپهساالری درگاه خود بدو داد وآن مرد ازسر دزدی درگذشت واز معارف نیشاپور شد.
  «جوامع الحکایات عوفی » 
 

 «پایان » 
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