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 ۰۶/۱۰/۲۰۱۷         احسان لمر

 

 سطوری از حضرت محمد صادق خان مجددی
 صاحب بینق ای یشام ریپدر مورد 

  

 سفیرفضل الرحمن فاضل محترم من  عالیقدر و تا انتها پر تالش فرهنگی دوست نهایت فرزانه و
وع ترجمه افعانستان در قاهره آن سفارت را به یک کانون و گنجینۀ علم و عرفان بدل نموده که مجم

 مبارک شان باد.به رقم صد عنوان رسیده. که هزاران مرجع  شده آنباز نشر کتب ها، تالیف ها و 

 ،المه استاد صالح الدین سلجوقیآثار سفیران افغانی در مصر چون عاخر به ادامۀ نشر ر این اود
 از اثرىاکنون عبدالهادی داوی و سید شمس الدین مجروح  محمد موسی شفیق،سید قاسم رشتیا، 

از هشتاد  شیبرا که موصوف  یا شنامهینماما در آنجا، یعنی ر اولین سفیمحمد صادق خان مجددی 
 «یاسیخاطرات س»بخش اول کتاب  یانیدر صفحات پا که« از قاهره به کابل»به نام نوشته سال قبل 

ها  شنامهینما نینخست فیبتوان در رد دیشا را ۀنبش نیا»نشر نموده اند.  ،است دهیبه چاپ رسهم 
 نویسنده تخیلّیو  یطرف، ذوق ادب کیکه از  شده ادی شنامهنمای. افغانستان قرار داد اتیادب خیدر تار

کند و  یبرمال م زینافغانستان آن زمان را  یمشکالت اجراآت ادار گری، از طرف ددهد یرا نشان م
که  دینما یم یو بررس لیتحل زیرا نافغانستان آن دوران  یها تی، شخصیشناس از نگاه روان یحت

که در مقدمه  «.ندو هراس بود میدانستند و از آنان در ب یمخود را وابسته به زمامداران وقت چقدر 
به نفل از وی کاپی نموده ذیل را  سطوراثر مطبوع او شخص نویسنده و  معرفیبعد از جناب فاضل 

 .است

 

 ای یشام ریاز آمدن پ یمجددمحمد صادق  «خاطرات سیاسی»رسالۀ  121ــ  118در صفحات 
 :تذکر رفته است نیبه افغانستان چنصاحب  بینق

است که بنا  شیخ عبد القادر الجیالنی قدس سره می باشد و عمریحضرت  هایأوالد از  (صاحب نقیب)جناب  این»
بغداد به هندوستان مسافرت  و دو برادر شان یکی سید عبد السالم و دیگری سید ابراهیم ازاوشان  خانگی ۀبر مجادل

 کرده و سید حسن صاحب به افغانستان هجرت نمودند. اعلیحضرت امیر حبیب هللا خان شهید، مقدم اوشان را تبریک
برای مصارف شان از طرف حکومت معاش معین کرده و قرار خواهش خود شان در نزدیک شهر جالل آباد  گفته و

متین البناء عمارت نمودند.  ۀقلع یوه بخشیده و برای رهایش شان یکبرای شان اراضی مزروعه و باغ های پر م
قادریه  ۀقشهرت پیدا کرده و به تعلیم طریصاحب  به اسم نقیب قادریه ۀقپیر صاحب و شیخ طری جناب شان به حیث

ز آن قدس سره دارند. ا ، نسبت به حضرت شیخ عبد القادر جیالنیۀاخالص فوق العاد مشغول شدند.  افغان ها یک
   یک عده از اوشان تعلیم طریقه را نمودند صاحب ارادت و به حضور نقیبجالل آباد  اهالیسبب 

و هم  ریش مبارک خود را می تراشیدندخود  چون نقیب صاحب در بغداد تربیت شده اند، قرار عادت وطن اصلی
ال پسند اآن و علمای جالل آباد و مشایخاوضاع شان را  می شدند. اینه ادای صلوات خمسه به مسجد حاضر ن برای
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. عالوتا انتقاد را نمودندکرده و شروع ه ن
مصدر  شانهای جاهل  بعضی از مرید

بعضی حرکات ناشایسته گردیدند که برای 
به  علماء و مشایخ اسباب اعتراض بیشتر

 آمده و گذاره شباروزی نقیبدست 
 ،مشکل)صاحب در جالل آباد متعسر

 گردید.  (دشوار)متعذر و (دشوار ،سخت

نقیب »پسر « سید احمد گیالنی»مرحوم 
ش/ ۱۳۹۵ــ ۱۹۳۲ش/ ۱۳۱۱)«صاحب
 (م. 2017

 

لذا به حضور امیر حبیب هللا خان شهید از 
مهاجر از مملکت عراق  جا شکایت نوشته و هم این فقره را تحریر کردند: " من به طور یک دست علماء و مشایخ آن
نسبت به حضرت افغان ها  ، زیرا می شنیدمهجرت را نموده ام مملکت اسالمیه افغانستان اختیارو هند فرار کرده و در 

شیخ عبد القادر الجیالنی قدس سره اخالص دارند و البته اوقات عمر من در مملکت افغانیه به راحت خواهد بود. اینک 
می کند، اجازه بدهد که من به ه گیری ن جلوها  می نمایند اگر حکومت از اینبر من  علما و مشایخ اعتراضات زیادی

  ".هندوستان مراجعت کنم

و  و شهامت افغانیت اوشان را محرک گردیدمؤثر افتاد  نقیب صاحب بر اعلیحضرت موصوف زیاد ۀشکابت نام این
را که به افغانستان هجرت کرده اند، مجبور شوند افغانستان نفر از خاندان حضرت غوث االعظم  خواستند یکه ن

عالم ربانی حضرت مآب  تر به حکومت انگریز پناه ببرند. لهذا برای جناب فضیلت ترک کرده و به هندوستان؛ واضح
 سمت ریاست علماء را داشتند و هم در سمت مشرقیکه  میزان التحقیقات الشرعیة ۀمحکم موالنا عبدالرزاق آخند رئیس

کرده و ت تامه داشتند، به حضور خود طلب لمای آن سمت معرفزیادی را دارا بودند و با مشایخ و عرسوخ و اعتبار 
  :نقیب صاحب را برای شان داده، فرمودند ۀنام شکایت

به من و مملکت افغانستان به نام اسالم، التجا نموده؛ مجبور شود به حکومت که  یک نفر شخصیخواهم  "من نمی
که اهالی تعصب و حسد و بغض مشهور گردند. ممکن است افغانستان به  علماء و مشایخخواهم  کفار پناه ببرد و نمی

به شود،  می حضرات اهل بیت منتهینسب شان به  کهحضرت غوث االعظم  هایأوالد هندوستان بگویند یکی از 
اوشان کینه و عداوت و حسد ورزیدند که نقیب  و علمای افغانستان  با مملکت اسالمیه پناه گزین گردید؛ ولی مشایخ

صاحب مجبور گردید از مملکت اسالمیه  به حکومت انگریز  هجر ت کند. می باید شما برای علمای سمت مشرقی 
تان معلوم باشد، سبب  برایو هم اگر  ساکت نمایندصاحب  خود را از اعتراض و انتقاد نقیبکه ابتدا زبان  بنویسید

نوشته اند برای خود معلوم نموده و به حضور من اطالع بدهید." حضرت موالنا صاحب  ا که نقیبعلماء راعتراض 
عرض کردند که:" علما به  اعلیحضرت ، به حضورپوره واقف بودند حاجی عبد الرزاق رحمة هللا علیه که از کیفیت

 واسطه بر نقیب صاحب اعتراض کرده و می کننددو 
   ی ادای صلوات خمسهعدم حضور شان در مسجد برا ــ
  .تراشیدن ریش که  خالف سنت است -6

مداومت ":تراشیدن ریش گفتند:" این چه عیب دارد؟" حضرت حاجی صاحب عرض کردند کهدر مسأله  اعلیحضرت
 ".این عمل فسق است و شخص فاسق قابلیت ارشاد و راهنمایی را ندارد

  :فرمودند خود را نزدیک تراشیدن کوتاه می کردند، نداشتند، و ریش درازشان هم ریش  اعلیحضرت که خود

  "!من هم ریش خود را نزدیک تراشیدن قطع می کنم، پس من هم فاسق هستم؟"
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 حزب أفغان ملت  سیرئ یمحترم أنور الحق احدصاحب و شوهر شان  ریدختر پ یالنیمحترمه فاطمه گ   عکس:در 
 اقتصاد سابقه ریو وز                

 

  

ضرت حاجی صاحب می فرمودند که در این وقت خیلی به ح
حیرت فرو رفتم که چه جواب بدهم؟ اگر بگویم اعلیحضرت 

تراشیدن  فاسق است، از ادب ملوک دور است! و اگر بگویم
 ۀخالف مذهب و مخالف بیانیکه  ریش برای شما فسق نیست

  :آنفة الذکر خود می شوم. قدری تأمل کرده اظهار کردم

" بعضی از اعمال غیر مرضیه نسبت به مرتکب خود حیثیت 
والیت و مشیخت را نمی نمایند، ولی  دعوايکوتاه می کنند که خود را  اگر ریش را دارا می گردد، اعلیحضرت دیگر

حاضر نمی شوند، مدعی والیت و مشیخت هستند و برای تراشند و به جماعت  که ریش می سید حسن صاحب با آن
عمل  که اینببینند، اعتقاد می نمایند  شیخ خود را ریش تراشیده تعلیم طریقه می نمایند. همین که مریدین،مردم عوام 

مباح و جایز است و پیروی شیخ را کرده، از ترک سنت و ارتکاب منهی عنه اباحت و جواز را فهمیده در گناه خود 
اتباع خود در اطاعت  عظم می گویند، باید برایخود را خلیفه و جانشین حضرت غوث االمی افزایند. پیر صاحب که 

  .سنت، مقتدی باشند نه در مخالف آن

سید حسن صاحب می نویسم، آینده  فرمودند: " خوب است من برایکرده،  امیر صاحب شهید تأثیر من بر ۀاین بیانی
  ".و انتقاد ، امتناع ورزندتراشد و به جماعت حاضر شوند وشما برای علماء بنویسید که از اعتراض ه ریش خود را ن

حاجی صاحب از  ۀود را گذاشتند و علما قرار نوشتحضرت پیر صاحب حسب امر امیر صاحب شهید، ریش خ بعد
اعتراض دست برداشتند. حال پیر صاحب موصوف، صاحب ریش سفید بلندی است، ولی ادای صلوات را مثل سابق 

پیر صاحب  تواند که و کسی از مریدین شان شهادت داده نمی به جماعت نمی نمایند، بلکه نماز را قطعا ترک کرده اند
به قدر یک ساعت وقت خود حرب استقالل  در حین رت دارندکه به "نقیب صاحب" شه این شیخ. وانندنماز می خ

حرب  ، بلکه جالل آباد را که میدانداشتندبره کردند و هیچ یک قدمی برای جهاد نه را برای خدمت اسالم صرف ن
امان هللا خان شد، بر ضد ه منجر به سقوط به کابل تشریف آوردند؛ ولی در انقالب اخیر افغانستان کبود گذاشتند، 

, شده پنهان یجا) و خانقاه مکمن ها بود میدان طیاره های انگریز. باغ شان در جالل آباد افغانستان زحمت ها کشیدند
قوای سقویه قریه "کجه" به مقابل  در (صدراعظم حالیه) که سردار محمد هاشم خان جواسیس. آنها حینی ,(نگاهیکم

 ۀکلم پیر صاحب به یک  بذل مجاهدت می نمودند و قریب محل پیر صاحب اوقات خود را به سر می بردند، جناب
 «فرمودند و تفصیل این احوال در بیان انقالب می آید...ه تشجیع هم  معاونت ن

**************************************************************** 

 نوت:

عالمه  اثر «خیسراج التوار»در کتاب  یقمر یهجر 1320األول  عیماه رب یها دادیرو در جمله «یحسن قادر دیشرح حال س»صاحب تحت عنوان  بینقبیشتر شرح حال )
صفحات  یقمر یهجر 1322-1319 یها لسا عیوقادوم،  بخش -، جلد چهارم خی: سراج التوارمراجعه شود به شتریشرح ب یاست. برا دهیدرج گرد زین محمد کاتب ضیف

264-247( 
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