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 ٢

 ي�مبند  

 غو� شد د�م پر ز شورش و * سودا دگر �م بر زد باز

 من پيدا به شد جنون دگر * فنون ا�نون تقاضای به

 �گ ��ن روان سوی صحرا * را ديدم مقام حشمت عقل

 يدابَ  � �شايد تو را در اين * ودوج نظام حا�م ای گفتم

  ؟�ال هطر مگرت برده * ؟از چه گش� به كسوت �نون

 يغما من �ساط بر زد عشق *  كه من ت� دستم،رو گفت رو

 اق�  مقصد عشق بود كه * منال د ز عشقرَ گفتمش ای خِ 

 اع� هديد غ� ن�س� * دوَ نبُ  �� اش فروغ گر

 اال� ر� سبحان ذكر * بگو شوق ز ديد�ش هر كجا

  راهنما عشق در�هه ب تا * عزم گفتمش اين و برد�ش با

 گدا كمينه تو را باشد عقل * گفتم ای شعله ات جهان افروز



 ٣

 فرما او صالح دا� آ�ه * بار فرمان ه� كشد بر دوش

 
ّ
  * هان ای عقل :رخنده گفتبه شك

ً
 صهبا بايدت نوش اوال

 �ن خو�ش را در اين در�افِ  رْ بَ  * و همو چون شدی بيخ� ز هس� 

 غوطه زن تا شوی ز اهل صفا * ا�د و آل والی ؟در�ا چ�ست

 ا�جبا �سة نوح من� * كش� بود �ر، هم بود هم

 كساء حديث هقص �ن ياد * شدی حادثات گرفتار چون

 عبا ز�ر بيت اهِل  و ا�د * شدند كه مبار� حديث آن

ش از رفتيمگ بر * �س من و عقل اين بفر�ود عشق،
َ
ف

َ
 مينا ك

 : � ش�يديم از همه اعضاء * و اين مطلب جام كرديم نوش

   داصفت از ذات حق چو ن�ست جُ   

  خدا؟كساء كه بود ز�ر به �س

 



 ٤

 مبند دو

 ز بتول �شنو اين حديث را  * رسول نعت و خدا �د بعد

 هست در منتخب چن� منقول * �� هشفيع بيان از

 معمول �دت طبق پدرم * ايام از سعيد يوم به كه

 ود نزول ملطف حق ن منبع * كرم راه ز در حجره امه ب

 لوو لقد جاء �ية ا�سؤ * ز قدو�ش به خو�ش با�دم

 من نهاية ا�أ�ول بر هست * او مبارک رهچه ديدن

 گشتم ا�روز من ز ضعف �لول * گفت �ی مقصد از نبوت من

 �و�ول كنم بدو صحت عود * كنم ا�ذه خدا بر گفتمش

  * از تو علت و اسقام باد دور
ّ
 ت، جهان همه معلولای تو عل

  عقول شفای �ت معجزات * درمان دردهاه ب راهت گرد

 �له ماسوا مبذول بر گشته * منعم ر�ت تو طفيل به



 ٥

 ، نمای وصولآن يما� كساء * �ی تو كوثر من فر�ود باز

 لافتخار قبو به ا�رش لطف * كردم كساء � رفتم زود

 شمول �ينات �ّ  هپرد * آن كساء يع� �س بياوردم

 روح ا��ن در آن حجاب حلول * و �ک نمود جسم پيچيد�ش

 شدم �شغول آن تماشای  به * حق از آن چهره در �� بود

 خجول غمام هپرد �س در * نور خورشيد با فروغ رخش

 افول و دوام مع� با �ک * به مه بدر گر چه شد �ش�يه

 �صول خدا و بنده حاصل * احد نام ظهور د�مّ  از

 �كحول یأر �مه از ديده * به تماشای چهره اش كردم

ری ما * ؟ � توان گف�؛آ�ه شد ديده
َ
  ا

ُ
ول هآر من �

ُ
ق

َ
� 

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟�س به ز�ر كساء كه بود



 ٦

 ومس بند

 نرسيد �و � خرامان كه   نمَ بر �شد غ� ساع� ز زَ 

 حسن آن امام �سن مظهر * قلبم هميو و چشمان نور

 به جوا�ش گرفت عليک از من * گفت ای مادرم سالٌم عليک

 عدن اطيب و اطهر از بهشت * گفت بوی رسد �را به �شام

 ذوا�نّ  قادر توحيد بوی * ما نبوِت  هخان از آيد

 ئگو
ّ
 علن و �ّ  ر�وز رازدار * ؟است  پاک من اينجايا جد

 
�
 احسن �رحبا فهميدی خوب *  تو است ز�ِر كساء گفتمش جد

 �� تا رسيد � ه غنچ* �س شتابان دو�د سوی كساء

 ايمن وادی و �و� رشک * راز و نياز و سالم اش�ياق

 روشن هديد نور �را ای * گفت پيغم�ش كه بر تو سالم

 خف� تو جوار در هدِ  اذن * �شتاقم گفت آنگه حسن كه



 ٧

ش كه ای سال
�
 افگن س�نه ام را به خو�ش� *  من�گفت جد

 ای كه آغوش من تو راست وطن *  ا�وطن كشاند تو راب� جذب حُ 

 
َ
 خود قر�ن ِ�

ُ
 پاک از روی �ع گرد �ن * �ن شوی و ك

 دهن باز كرد باز مادحش * ز دخول حسن چو فاطمه گفت

 ش�ن هرّ ُط  به دگر بار داد *  طبعهنو عروس ادب به جلو

 سخن جای نماند تيّ ئدو ز * ن بود ُحسنُحسِن ي�تا� َحسَ 

 س�نكه را �َ  خدای احد جز * بر � صدر و قلب �صطفوی

 �كمن در ظهور فرط ز شد *  �س از ظهور �ستك� ��ّ 

 گف� توان � ن�ته اين غ�  هر چه و هر كه بود ز�ر كساء

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟�س به ز�ر كساء كه بود



 ٨

 مچهار بند

  ما * ب� ب�ش از ساع� نرفت از
�
 بالقدم� جاء يُت تمن

شته لب، �شنه * و مظهر احسان فيض منبع
ُ
 نهر�ن لب بر ك

 ع� دو نور تو �را ای ،عليک * و گفتم سال� من بر داد

 ز�ن  و ز�نت داده حجره بدين كه * اس�شمام نمودم بو� گفت

م بوی * باشد يائگو خانه اين اندر
�
 �كون هخالص جد

  * جاست اين ؛د�م هميو ای گفتم
�
 ا�رم� دسيّ  تو پاک جد

ما ها ؛وا�سن * وریا� خ� ا�كساء �ت �ن
ُ
ما ؛ه

ُ
 ث��اإل ه

 بو�ناأل مفخر اهللا تحجّ  * سالم كرد كساء و سوی رفت

ش داد
�
 العي�� ةقرّ   و القلب مهجة * �را تو �ی جواب جد

 ا�جدين ادیه تو كساء ای به * ؟رخصت �را د� آيا گفت

  * يافت چون اذن ، رفت سوی كساء
ّ
 �س�� و ا�دی خوی علوی



 ٩

 ا�صدف� ةدرّ  �ر زان بود * رجوع كرد اصل سوی يائگو

 ا�حر�ن �مع گشت كساء به * نبوی شجاعت و حلم �ر

 شفت� شد شگفته را مادحش * كساء نقل رسيد جا بدين چون

 حُ  شود چرا واحد سنحُ 
َ
 ؟سندين بود را توحيد كه تا * ؟�س�

 ؟س�ب� يا واحدند سبب * وجود وجوب بر كه ندانم من

 حس� من از من است و كه حس� از * شد و �س يک سخن درس وحدتم

  كه ه� گو�د كور * ديد تو به  خدا؛ چشم دل؛يا حس�
َ
 أ

ْ
  نَ �

َ
 ف

َ
 ينأ

 ا�عل� فاخلع كه خطا�ش شد * كرد تو طور  �و� هوای قلب

 از ثقل� �راد را �صط� * تو� كه آن از ؛واجب ا�رم�

 و سبط� ا�د و فرد احدِ  * الغرض نزد حق شناس ي�ى است

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟�س به ز�ر كساء كه بود



 ١٠

 مپنج بند

 ِ�� يزدان به حجره گشت عيان * زمان گذشت ساع� يک قرب

 حُ  كه آن * قدر �� �ّ  عمم ابن
ّ
 ايمان حقيقت ش�

  جو�ا گشت * جواب بعد و سالم من بر ددا
ّ

 سبحان  ��

 
َ

  قال
ّ

  ِا�
َ
 أ

ُ
  م� ش

ً
 ك * راِ�ة

َ
  يا �أ

َ
  ا�ر��ان َحب�بَة

وَ  ها گفتمش
ُ
 رجانا� و �ؤلؤا� اب�يک مع * كساءا� بِتَحِت  ه

 جهان ز مقتدای جوا�ش شد * سالم كرد و كساء سوی رفت

  پرده اهل كه خواهم گفت
َ
 ؟فرمان و هاجاز آيا هست * موَ ش

 ز ِ�� نهان  مقصود حق تو ای * تو� پرده دار كه آ باز گفت

 فخر ��يان و فرزند دو با * حيدر كساء هپرد در رفت

 بيان گشود ديگرش مطلع * رسيد زمينه بدين چون مادحش

 ا��ن هز حيط ب�ون هست * عرفان تو ذات به ای يا �



 ١١

  فعل فاعل * تو� وجود سوتكِ  علت
ّ
 آنالقر معل

 ت�يان هم� دوَ بُ  را وحدتت * با هنقط تو با هسته را هست

 ال�هان قاطع راز هم� بر * ت �ق� ى ارأ فقد �آر من

 ماسوی تو را ح�ان سبب زان * ظهور به گ� و غي� در �ه

 �شان نگفت كس به ماأ ؛ديد * توست ِي ـِ پ ؛س� ا�د به ال��ن

 " كه ديدی چه تو
َ
  و�

ُ
 عجب ايقان هكرد خود به ودخ * ؟گف� "فشِ ك

 �ه يق� و گ� به شک و گمان * �ف تو وجوب ره در شد عقل

 �سان �ّ  داشت مع اهللا � *  �سان چو شدی به �ّ  با �م�د

 �ش�ک گشت اين چن� اعالن* آخر از عقل و عشق و فوق سماء

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟�س به ز�ر كساء كه بود

  



 ١٢

 مشش بند

 زهرا هزهر و  سبط�امّ  * ك�ی عصمت فر�ود به �س

 ادا سالم كرد� پدر به * نزديک شدم كساء يما� به

 طاها سيد و بطحا م� * جواب لطف روی ز من بر داد

 ؟مأوا كنم جاي�ه اين در  كه * ؟د� اجازه �را آيا گفتم

 بيا و كساء درآ اندر  زود * من ه�يد دخ� ای گفت

 لقا قرب فيض ز خرم و  شاد * و شدم كساء لداخ �س شدم

 منارّ ك تاج فوق گوهر * �ست مقام در رفت يائگو

ة ا�يضا رفت صدف در * صدفش �صط� آغوش بود ر�
ُ
 د

 �ا مدح دو�اره شد  مادحش * نو طالع يُمِن  به ورودش ز

 حيا كرده عجز تومُ   عدم ز*  احياء اراده ات از وجود ای

 جيب قضا ز نزد بر �  آ�ه * �م تو اليزالِ  ُحسِن  از كرد



 ١٣

  داشت ت�يه تو چون به
ّ
 دابِ  باب ماند باز سبب  زان *  و قبولرد

 اندر اين معنا غرق �ل� * معلوم �شد آخرت و لاوّ 

 ؟دنيا  هدر�چ و كجا تو * نه ور ؛خور تو و هذرّ  ماسوا

 ثنا تو راست ؛ثابت  اصلها * فرع دگرها ؛تو� هس� اصِل 

  از آن تو و حيدر * ي�تا گوهر جلوه كند تا
ُ
 تا ديد دوش

  امَ ِ��  ؛گفته شد آ�ه * سخن تو عزت و قدر از بود
َ
 و�أ

  مقام از * بوسد آستان خاک تو را تا
َ
تَ  �د

َ
� 

َ
  �اد

َ
و أ

َ
 د�أ

 استغنا ؛بهشت فروغ از * كرد تو باللِ  هِ رخسار زنگِ

 !�ا چه ؛�ا گفته ام اين هست * كساء و حجاب فاطر مظهر

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟�س به ز�ر كساء كه بود

 



 ١٤

 مهفت بند

 به كساء چون همه شديم اندر*پيغم� دخت گفت چن� اين

 ي�� �الي�ان تمام به * ��يان پرورد�ر گفت

 خ� شو�د �ل� و گو�م * خ�ی من سمواتيان �ی

 قمر و نه بنای زم� و شمس * افالک اين بنای ن�ردم كه

 �گر و سفينه قرار  نه * روان �ر وجود ننمودم

 نفر پنج عشق مگر از بهر * و س� فلک چرخ تماشای نه

  ي�ديگر كنار اندر همه * پنج تن به ز�ر كساء  آن خفته

 �ی داور �ل گفتج�  خاص* �لک خيل تمام ميان از

 واضح� ؟چ�ست پنج اين نام * جليل خدای ای بدانيم تا

 اك� خالق گفت چن�  اين * �لج� الؤس جواب به

 جناب پدر با خفته در كساء* بدان كه فاطمه است؟نام جو�



 ١٥

 خو�ش و با شوهر  فرزند دو با*دگر كه فاطمه است بار گفت

  ت�رار كرد * را فاطمه نام كه از�ن معمّ 
�

 �� و جنّ  رب

 باز �ر عقل به دامان زد * شعله های جنون ز روزن طبع

نبِ  يا ، رو عقلرو 
ُ
 �فر �وان �را �لأت  � * باور �

  �م  �و
ّ
 ؟�ضمر حق اندر �م شد  يا * زهرا است قد

  دگرها و حيدر و ا�د
ّ

 اوست اصل شجر فرع، و  شاخه * �

 �صدر را ينات�  �صدرِ  * او و��ن بود اصل �صدر

 ؟مادر بود پدر بر فاطمه * ؟�والک هخواج ز �ش�يدی

 �مر از دودی  چو  �فلش را *ح� به آخر تا دواز بَ  حاصل

 اظهر واضح هگفت شود تا * اوست هم �مع كساء از مقصد

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟�س به ز�ر كساء كه بود



 ١٦

 مهشت بند

 تعي� اسماء و وصف شان كرد * �عِ مُ  كرد�ر چو �اليک بر

  بر
َ
 ام� يلئآن�ه ج� گفت * و نياز عجز به ك��ا رِ د

 ؟زمان �سوی زم� اين تا روم * ؟رخصت د� �را ؛داياخ كه

  كه * ؟كساء كنم نزديک  بر  خو�ش را
َ
 ؟ششم� موَ بر آن پنج تن ش

م هصبغ از يع�
ُ
 ؟رنگ� شود شه�ی * توحيد خ

 اين ؛ خدمت�زدِ  باد كه تو را * عميم  ز لطف خدا دادش اذن

 �ك� �سوی از ره ال��ن *  �شا� بر؛چون � روی �ک

 سُ  * هبوط يلئج� ؛حال در كرد
ْ
 جب� ؛و� باِب  خاکِ  برود

 يق� اهل قبل�ه بر بود * �ک صعود ؛هبوط  گرچه ظاهر

 د ياس�سيّ  گفت آنگه به * كرد سالم ز روی خلوص �س

 و��به خيل كرّ  گفت اكنون *  سالم تو را؛� فرستد خدا



 ١٧

 ر�نبَ  ننمودم بنای عرش * ت منكه قسم بر جالل و عزّ 

 ط�  و نهءنه قرار سماء نه ما * شمس و قمر ود فلک نهنه وج

ل* نه روان گشته �ر و كش� و نه
َ
  بِهِ  ااد مَ ق و ا� خ

َ
 رَض�َاأل

  * مگر از بهر پنج يع� شما
َ
 ؛ونای تو بر ك

ّ
 ت�و�ن ت عل

 
َ
 ع در كساء به با شما *  موَ هم �را اذن داده تا كه ش

ّ
 �يّ ل

 ای تو  * ؟از تو هم هست رخص� آيا
َ
 نگ� حيات مبر خات

 دير�ن را �صاحب ما ای تو * است اذن دخول رگفت آری تو

 تلق� از خطابات ك��ا *  تطه�هرفت و بنمود آي

 راز چن� هست تفس� اهل *  تطه�ههر آيمقصد از ُط 

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟�س به ز�ر كساء كه بود

 



 ١٨

 مبند نه

 عدم و جود�رت� حا�م و * آن زمان هادی و امام ا�م

 گفت �ی مفخر ب� آدم * با حبيب خدا رسول �يد

  * باز فرمای بهر ما خ�ی
َ

 رمای به ا�ار ك��ا �

 مبهم هپرد ز شاگراز ب * رازی  كساءههست در پرد

 ؟كرم نزد پرورد�ر فضل و * چ�ست فضل جلوس و �مع ما

 قسم ردك  هم بدان گفته ياد * ر كون�وَ �س چن� گفت َ� 

 دمقِ  مقام  داده بر ان�ياء * به خدا� كه كرده مبعوثم

ركه به هر �فل ا
َ
 هم بااى  هعد ب�ش�نند * ضز �افل ا

 �و به ؛من  �لص آل * بود آن �ع از �وا� ما
َ
  أ

َ
 مّ �

 
َ
 ن

ُ
  ما همه بر ياد  *  قلشان باشدقل اين قصه ن

َ
 مزنند چو د

 توأم دشو  لطف بر شا�ل� * ر�ت ايزدی نزول كند



 ١٩

 و  قطره ؛ترازوی عفو در * ج�س عصيان و �ر ر�ت حق
َ
 من

  صف زنند همچو را بزم *  �لک فرود آيند؛ فوجفوج
َ
 خ

َ
 مد

  از * بهرشان عفو و مغفرت خواهند
َ
 اعظم خالق لطِف  رِ د

 رقم ؛عفو ز ي�ى هر كف بر * متفرق شوند چون ز جلوس

�َس  * گر ندامت بود به هر �لس
َ
و ك�ِ � ذ ل

ُ
م سا�ُل

َ
د

َ
 ن

 خاتم ان�ياء ه�ل بر  آن�ه*  خو�شهختم فر�ود چون كه گفت

 اعلم هر پ�شوای آن حيدر * گفت �س باب علم �صطفوی

  به دوستان  همره*   باز فيض ياب شديم؛كه ز حق
ّ

 َحَرم رب

  قلم و �وح خط عنوان نقش   * فيض يع� نوشته �ک ازل

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟ كه بود�س به ز�ر كساء

 



 ٢٠

 بند دهم

 نور توحيد �شف الظلمات * باعث ا�كون شافع العرصات

 �صحف ��ل همه آيات * ر� قطب �ر�ز پر؛عقل �

 جامع ا�مع و �مع ا�سنات * علت هس� وجود �ست

 و � ا�لق قبلة الطا�ت * ب ا�اجاتبا د ا��يناتسيّ 

د �مود  رآت اليزال را �هچهر * �د مطلق �م�

 هست بر آل پاکِ او صلوات * ة و اصل صال؛ةالاصِل ايمان َص 

 باز فر�ود از � اثبات *  راز را �كرر كرد؛با �ّ 

 داد بر من نبو�ت از بر�ت * كه قسم � خورم به آن�ه �ق

 خاتميت كه بود فوق صفات * داد از �له ان�ياء بر من

 وراتفوق ا�يل و ناسخ ت *  �را كتاِب هِ كرد �س رتب

  فضايل ا�ساداتاين حديِث  * كه به هر �ف� ذكر شود



 ٢١

رَجات * با همان �ط ها كه گفتيم پ�ش ُع ا��
َ
ِمَن اهللا يَر�

َ
 ف

 
َ
 وَ بُ �

َ
  لطمه و صدماتيا كه مغمومِ  * �� د هيچ صاحب ه

  دعواتهآن اجابت كنند * مگر از �ر�ت نمايد رفع

  * ر حاجت ��وع�يا طلب
ُ
 ك

َ
 ن

َ
 اجاتش چاره قا� ا�د

  سابق ا��ات�رت� فردِ  * گفت �س پ�شوای اهل يق�

 تا به يوم القيام از اين آفات * اين زمان فايض و سعيد شديم

 فايض الفيض در حيات و �ات * به خدا دوستان ما گش�ند

 شد يما� كساء عجب �ش�ت * غيب را به ظهور  �قبت نور

  شِ ؛ حق شنود گوِش وَ گر بُ 
َ
 ينات اين �ماتاز همه � *  دوَ ن

     صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟�س به ز�ر كساء كه بود

  



 ٢٢

 ميازده بند    

 نور غيب و شهود از اين پنج است * هست و بود از اين پنج است؛الغرض

 وُ  ��  * ب ظهور آ برخ�ّ  عشق ك�
�
 دود از اين پنج است ود

  استهر چه باشد وجود از اين پنج *  واجد �ط واجب و ��ن

 
َ
  جن�ش �ر جود از اين پنج است* م از �ر جود شد �وجود��

  * د و مطلقدر صفات مقيّ 
ّ
  و جزر و حدود از اين پنج استمد

 در نزول و صعود از اين پنج است * س� ت�ميل �ينات به قوس

 قفل و فتح و گشود از اين پنج است *  �شيت راهباب گنجين

 ن و عهود از اين پنج استباساي * فوق ايوان ال��ن و ��ن

 است �ش�بان و جنود از اين پنج * نور را در تنازع ظلمت

  آدم خا�
َ
 جود از اين پنج است ا�س� ح� ِص يَ امَ  * کـو سجود َ�ل

 كه به مع� حسود از اين پنج است * رجم و �ردود گشت ديو رجيم



 ٢٣

 كه كفور و كنود از اين پنج است * آن �� دوزخ خدا بر  ساخت

 بر ش�ّ 
ّ
 ا�ر يوم ا�لود از اين پنج است * ت و نار و سعيد، جن

 عهود از اين پنج است عقد و �ط و * ب� ناسوت و درگه الهوت

 �ه وفود از اين پنج استدوف * در ره صلح خالق و �لوق

 اين پنج است در قيام و قعود از * ماسوی اهللا به كسوت ت�و�ن

 ر و پود از اين پنج است تا كه ورا * نگس� �سج دين وحبل مت�

 ج�ش حق را فزود از اين پنج است * زهق ا�اطل است و جاء ا�ق

 راز و گفت و شنود از اين پنج است * با �اليک خدای را همه وقت

 زان سبب اين �ود از اين پنج است * جشن توحيد بود ز�ر كساء

 صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

  خدا؟كساء كه بود ز�ر به �س

 



 ٢٤

 مدوازده بند

 بوابنا يا مفتح األر�ّ   * ابوّ  ا�هيمن ا�ّ �يا 

 
ْ
ن
َ
 حاِدثةٍ َت كه�ا

�
ل

ُ
 ر�ابنا ِمن األنا َر�� حس�ُ   *  بِ�

   * ای خدا ما همه گدای توايم
َ
 ر به انتظار جوابحلقه بر د

 كش�ار عمل شده است خراب  * ن�ند َعفوت از تدارک ما

َرَمت چون كه هست عذر پذير
َ
 نابأ�ه إ العبد من فارحم  * ك

 ت كنون چه شيخ و چه شاب ناَب ر جَ ب * عرض حا� است ما غر�بان را

  تا كنيم كسب ثواب؛ههدي  * تو ن�ستاليق درگه غنای 

 جب� گرفته نقاب كز كساء بر  * ال و �بت اين پنججز وِ 

ُحد شد به سنگ كينه �صاب  * � دهيمت قسم به دندا�
ُ
 در ا

 ى ز كتاب��ن بود خّط إنقش  *  در وصفشعجری كهيا به آن مَ 

 دامن ذوا�الل در �راب *  فر� كه شد ز خو�ش �خحّق 



 ٢٥

 كه شد از شعله های زهر كباب  *  قلب حسن راز حرمت ك� 

 
َ
 سوی توحيد كرد پا به ر�ب  * ونبه حس� كه شد برون از ك

 مات و �رزان بماند همچو حباب  * ز �ر حلقو�ش �ر وحدت

 
َ
 أ

ُ
 َص ن ت

ّ
ت�

َ
 طياب َو آ� األ�ّ � ا��   * مئا ا�ّ ك َصال

  كش� �مع االقطابحّق  * ست عرض د�؛اين ذكرخاص بعداز

 �ابه ها دراز غم و �وج فتن  *  دوستان و بل� راه�ل

  احزابه �لره ب�س ظفر دِ   *  ما را ز خيل حزب اهللاسازْ 

 وز حساب در دم �رگ و ق� و ر *  را سه وقت حا� �نتنپنج 

 عنابأزاهد و حور و جنت و   * ما و ديدار دوست در همه حال

  همه با هم چن� كنيم خطاب  * در جنان هم چو رو�شان ب�نيم

 صفت از ذات حق چو ن�ست جدا

   خدا؟كساء كه بود ز�ر به �س



 ٢٦

     ب��ی ز�د�ی عال� ��ید �ید ا�ما��ل

 سال آن را در حـ�س و ١٥  سال عمرشان٤٨از  بل� عالمه شهيد سيد اسماعيل

  .گذرانيده اند فراق از ديارو  سال با� مانده را در تبعيد ٣٢

بر نوع نگرش او بر �صايب، �ش�ت ) ۱۲۹۹ - ۱۳۴۷ (بل� برر� زند� عالمه

  : دشبا � �ورو نارسا� ها چند 
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 يک در افغا�ستان »جوزجان «استان »بلخاب �پل «قر�ه در بل� اسماعيل سيد

 بـر� و ش١٢٩٥ سـال سـال در را ا�ـشان والدت بر�. شد زاده روحا� وادهخان

 در كـه اسـت كوهستا� و هوا و آب خوش �زمي� بلخاب. اند¬گفته ش١٢٩٩

 گرفتـه قـرار »آب بلـخ «رودخانه �س� در و »��ف �زار «استان جنو� قسمت

 پـاي�ه و يع�ـش �ر�ز دير�از از خطه اين. گ�د � �چشمه »باميان «از كه است

 و چـشم سـتار��ش قرنهـا، گذشـت از �ـس ا�ـروز و بوده ادب و علم ستار�ن

  .آيند � حساب به �سلمان �لت چراغ

 جـالل سيد م� «فرزند »� سيد م� «ورود از قبل تا بلخاب: بلخاب فرزان�ن

 و ��ـم اين ورود با. ق ٨١٠ سال از بعد و� نداشت؛ چندا� شهرت »�ارا� ا�ين

. پيچيـد »هـرات «تـا »سـمرقند «از گمنـام دره اين آوازه و نام ز�ردست، ا�شمندد

 ايـن ديـدار و ز�ـارت قـصد بـه دو�مردان و ��ان از �روانها� مناسبت، بدين

 عالقـه شخصيت اين به »شاهرخ «كه جا� تا شدند؛ بلخاب وارد وارسته �رف

 »هـرات «يع� خراسان حكومت �ر�ز به بلخاب از را وی بار چندين و شد مند

 در »م�سـيد� «سـفر آخـر�ن در و درآورد او عقـد به را دخ�ش و نمود دعوت

 وصـي�ش طبـق بـر بـود، گفته وداع را فا� دار »ری شهر «در »شاهرخ «كه حا�

 نمودنـد �ـل هرات به را او جنازه وصي�ش طبق بر و بردند هرات به را او جنازه

  !اندخو نماز او بر و� م�سيد� و

   تمـاس در قـم و �ـشهد �ف، در شيعه بزرگ های حوزه با زمان دير از بلخاب

 كـه اسـت اسـاس هم� بر. نيفتاد حر�ت از قافله اين ايام دشوارتر�ن در و بوده

 ب�ـش��ن و است پ�ش�م �ش� شيعه مناطق ساير از بلخاب روحانيت و مدارس



 ٢٨

  .اند بوده منطقه اين از طالب

 و كننـد � زنـد� منـد غ�ت و �ؤمن شيعه نفر هزار � از ب�ش �ش اين در

 پـاي�ه بـزرگ��ن انقالب، از قبل تا و دارد وجود �سجد و حس�نيه دهها از ب�ش

  .آمد � حساب به افغا�ستان شمال �ردم فرهن�

 �رحـوم، )ره (مغـزار �ـسعود م�سـيد اهللا آيت �رحوم :بلخاب بزر�ن از بر�

 شـاگردان از) ره (�� حيدر م�سيد اهللا آيت ، )ره (�م� حس� م�سيد اهللا آيت

 بـه معـروف) ره (دهنه �مد سيد م� حاج اهللا آيت �رحوم، )ره (خراسا� آخوند

 �مـد م�سـيد حـاج اهللا آيـت �رحوم، )ديار آن برجسته عرفای از (�ن آقای

 يـ�ام اصـغر سيد �رحوم، )ره (دهنه �� سيدحيدر االسالم حجت،  )ره (�دل

 سيد حاج،  )ره (عبقری ع�� شيخ، )ره (�شقان تل �� � سيد �رحوم، )ره(

 بيـت اهل �كتب �شق و وا�سته افرادی بزرگواران اين. )ره (�ل� حسن �مد

 رفتـار و كـردار از �ـردم هـم هنـوز سـا�ا از �ـس ا�روز كه بودند �ردم خادم و

  .كنند � ياد آنان نيكوی

   تمـاس در قـم و �ـشهد �ف، در شيعه بزرگ های حوزه اب زمان دير از بلخاب

 كـه اسـت اسـاس هم� بر. نيفتاد حر�ت از قافله اين ايام دشوارتر�ن در و بوده

 ب�ـش��ن و است پ�ش�م �ش� شيعه مناطق ساير از بلخاب روحانيت و مدارس

  .اند بوده منطقه اين از طالب

 و نمـا�ش روزوارهء در) ١٣٤٧ -١٢٢٩(بلـ� تاشـهادت تـو� سـا�اي انداز چشم

 در تـار�خ هـاي �ظـه تر�ن متالطم و رو�دادها مهم��ن �شانگر زمان، ن�رش

 و �ـوج و بـيم و تار�ـک شب "در او اينكه بزرگ غم و است؛ جهان و افغا�ستان



 ٢٩

 تـو� سـا�اي !بـود تنها تنهاي سخت جها�ش، و جامعه در ،"حايل چن� گردا�

 سـال آخـر�ن و آسيا؛ و اروپا در جها� دوم و اول جنگهاي با بود �صادف بل�،

 و افغا�ـستان؛ در جا�شي�ش اهللا حبيب ام� او از �س و خان ش�ع� ام� امارت

 از بعـد كه �زي خان اهللا امان ام� كشور استقالل و آزادي قهرمان دورهء بعد

ــسب ــتقالل و آزادي ك ــشور اس ــال در ك ــا ١٢٩٨ س ــشاهدهء ب ــجاعت �  و ش

 ميهـ� ن�دهـاي در هـزاره طلـب شـهادت و ايثارگر جن�وران ايشمش��از�ه

 امـ� "ا�ـر الغـاي فرمـان قبيلـوي، و قـو� بغـض و حب از دور به بابي�ن�ن؛

 و كـرد صـادر شـجا�نه هـارا هـزاره بردگي و بندگي بر مب�" جابر عبدا�ر�ن

   !رساند اثبات به ن� �� و داخ� عرصهء در را خو�ش قهرما�

 �لكـت در فراحجري و سنگي برون ع� در كوچ�ش�� و چيگريكو وحشت

 مب� خان، عبدا�ر�ن ام� قرن قصاب جابرانهء و آور �م فرمان و ي�سو؛ از

 ايلهـاي بـه آنهـا �ـ� حـاتم و �ـ� �ـردم هـاي �زم� �رت و غصب بر

 ننگرهـار، و قنـدهار تـا سند و هند از كه ها� كوچي شناسنامهء � و ناشناخته

 مـار، و عقـرب و شـ� و خـر و سـگ و گـرگ و خـار و سنگ با �� و ح� در

 چنـد ميـان وحـشيگري و دو� بـه خانـه بـرزخ در سال تمام و اند �گردان

 از آفر��نـد، � اجتما� �ش�ت و �صيبات و گردند � معذب و معلق كشور،

  . بود افغا�ستان، تار�خ پ�شا� بر ننگي �كهء بعنوان باهم هردو ديگر؛ سوي

ــهيدبل�، ــته ش ــس�ي از برخاس ــ� � ــردرد اينچن ــج و پ ــا� رن ــل از ن  �م قت

 آزادي  و اسـتقالل �اسهء و ترانه هاي �بوحه در خو�ش، جامعهء عبدا�ر�ا�

 پـ�ش را �ـصيل و تعلـيم روشـن راه شد، مبارزه و زندگي عرصهء وارد كشور،



 ٣٠

 از تـار��ي ورهءد ،)رح(�زي اهللا امـان شـاه هجـرت از بعـد چـون و گرفت؛

 دسـت بـه نادرشـاه قتـل ن�يجـهء در و بـود حـا�م وطـن بر اس�بداد و اختناق

 و ضـيق شـدت بـه نـ� تعلـيم و �صيل زمينهء اما�، �كتب متعلم عبدا�الق

 در اقامـت با و برگز�د را كشور از خارج به هجرت راه ناچار شد، س�ستماتيک

 و غـ� را خـو�ش اجتمـا� �شبي و دي� دا�ش عراق، و ايران دي� هاي حوزه

 �رد�ش، اجتما� سيا� �نوشت ساختار در سهمگ�ي براي آن�ه. كرد فر�

 انتظـار سـال هفـت از بعـد و آمـد افغا�ـستان بـه �ر�ه، و علم از باري كو� با

  !يافت را كشور نقاط ساير به ورود اجازهء باالخره هرات، در اجباري



 ٣١

 -ـ۱
�

���ل
کار و  ����ق: ع�وم  د��ی ���ص و �بادل ا�

  
 �مد سيد «االسالم حجت بزرگوارشان، و خردمند پدر ۀگفت به: بلخ مهاجران

 بـوده چنان گف�، سخن آ�ز از ابراهيم، سيد برادرش و اسماعيل سيد ،)ره (»آقا

 اسـت بـوده بنـابراين اند؛ خوانده درس و ز�سته �ای اين در سا�ا گو� كه اند

 ۀحـوز در �ـ�ا�ش تا شود � مقدس �شهد را� فرزندان  همراه درايت، با پدر

 خـود مـادر فوت از �س برادر، و پدر همراه اسماعيل سيد .بيا�وزند علم علميه،

 �س نمود؛ زم� ��ق خورشيد ز�ارت و كرد خراسان ديار آهنگ ،)هاجر � �(

 هـرات و فار�ـاب بلـخ، �ـس� از خطـر هزاران با �واجهه و روی پياده مدتها از

 سيد كه بود خورشيدی ١٣٠٧ سال روزهای آ�ز�ن در. گرديد مقدس �شهد وارد

 مقـدس �زمـ� وارد كـرد � س�ی را خود عمر بهار دوازدهم� كه اسماعيل

  .اند گفته شم� ١٣٠٤ را ا�شان ورود سال ن� بر�. گرديد »توس«

 آشـنا� ار�ف ز�ان با و آ�وخته را قرآن سال� هفت از قبل تا اسماعيل سيد آقا

 طبـع و �شـار ذوق از و داشـت عجيـب ای حافظـه و اسـتعداد بود؛ كرده پيدا

 �رثيـه �رم �راسم در نوجوا� س�� و كود� آ�ز همان از بود؛ برخوردار بلندی

 و ا�ـسالم عليـه حـس� امـام قيـام و كـر�ال از سخن كود�ن برای و خواند �

  .گفت � ا�شان ياران شجاعت

 بـه ورود از �ـس »ابـراهيم سـيد «بـزرگش برادر و او:  مقدس�شهد حر�م در

 آ�ز را حـوزوی دروس و گرفتند حجره حرم »� باال «مدرسه در رضوی �شهد

 رساندند اتمام به را مقدما� كتب مهاجر، طلبه دو اين زما� اندک در و نمودند
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 ديـری و�. شـدند شناخته استعداد پر و برجسته های چهره از طالب ميان در و

 را انـدوه و درد از كو� جوا�ش برادر �رگ با جوان اسماعيل سيد كه نگذشت

 در ميدانهای فـراگ�ی علـوم بـه گفتـه پـدر خردمنـد و.نمود احساس خود بر

سيد  ، سيد اسماعيل و(ره(بزرگوارشان ، حجة االسالم و ا�سلم� سيد �مد آقا 

ز�ـسته و   سا�ا در اين �ایابراهيم از آ�ز سخن گف� چنان بوده اند كه گو�

را�   و�نابراين بوده است كه پدر بـا درايـت همـراه فرزنـدان.درس خوانده اند

 سـيد . علميـه ، علـم بيا�وزنـدۀ�شهد مقدس � شـود تـا �ـ�ا�ش در حـوز

 اسماعيل از پنج سال� شاگرد حوزه شد و تـا پـانزده سـال� همپايـه اسـتادا�ش

. ن ��ـت كـرده و ابـراز نظـر � نمـودگشت، در جلسات درس و �ث بـزر�

�رتبه را شيفته خود كرده و اديب ن�ـشابوری را �شـق سـواالت  علمای بزرگ

كه در فصاحت و بالغـت �ـم  بل� عالمه سيد اسماعيل .عميقش نموده بود

 واه لقـب نـاطق االسـالم بـ، نظ� بود؛ در منابر وعظ و �وعظه دادسـخن � داد

عراق نمود و �امع عل� استقبال  زده سا� به ايران وپان در �سافرت. داده بودند

سـخ�ا� هـا�ش در �رتهـای  وی نمودند؛ بـرای اسـتماع گر� درآن �الک از

 ا�ين ثا� معر� و �ـشو�ق � اورا به عنوان سيد �ال، رس� مدعو�ن عالقمند

ز در اين مـدت كوتـاه ا.بگ�ند كردند كه �ردم از درک فيض گفتارش بهره وا�

ها آ�وخـت كـه عرفان و سياست چ� ، قرآ�، نهج ا�الغه، حكمت ، ادبعلوم

علـوم ديـ� گرفتـه تـا علـوم  از(مطالـب علـ� . ديگران � سا�ا � آ�وزند

بـه چـشم � خـورد ، خـود   بل� كه پيوسته در سخ�انيها و اشعار) سماوی

   .د�� بر اين مد� خواهد بود
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مات �  :�ھاد د��ی – ۲    م�ی � راه �بارزه و ��م ���زی ا�دا
 هـم ك�ـشا�ش كـه در در پانزدهم� سال عمرش �صمم � شـود تـا از  بل�

 تـوان يار�ـشان هگ�د و بـه انـدازبخ�  ،سابق �بوس بودندي های شوروزندان 

جوان ديگر را� آن ديار � شود و�� به د�ل �يط خفقـان  با چند طلبه. كند

 خودشان سـه شـبانه روز ه قفقاز دستگ� شده و به گفتزمان در اس�بدادی آنو 

  . زندا� و بعد به ايران فرستاده � شوند  كمر در آبتا

طـرح كـشف حجـاب رضـا خـان جـزء  در همان سن است كه به اعـ�اض از

  .همنوا � گردد سخ�انان �سجد گوهر شاد انتخاب شده و�ا شيخ بهلول

طر�ـق ميمنـه �زم  فـا نـ� كنـد ازسيد اسماعيل جوان به بودن در هـرات اكت

  . باز � گردد  س�س به �بل و قندهار سفر كرده به هرات،شمال كشور � شود

 درر �م دهها يار و شيفته جذب كردهاو با برداش� ه
ً
راه �شو�ق �ـرد�ش  ، عمال

د� بـه  �ا جهـت شـ�. به طـرف احـ�م و دسـتورات اسـال� �م بـر� دارد

  . � گ�د) حزب ارشاد(أس�س �ش� به نام فعا�تها تصميم به ت

هشت سال اقامـت . ماه نزديک به دوهزار و پانصد نفر را جذب � نمايد � دو

ستم را بـر آن داشـت  ، عوا�ل بيداد وترسيم نمود  بل� آنگونه كه در هرات

�زار��ـف و  سه و نيم سـال زنـد� در شـهر. تا به �زار ��ف تبعيدش كنند

�بـل تبعيـد  عا�ت در راستای تبديل نظام شا� به �هوری بهس�س به علت ف

 �ت كن�ل خودشان
ً
  .قرار دهند شده تا بتوانند او را بدين ترتيب �ستقيما

وجود تداب� شديد نظـار� كـه از جانـب  با  بل� عمده تر�ن فعا�ت شهيد
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تبـاط �نوشت ساز بود كه در كنار ار حكومت سنجيده شده بود ، � ر�زی قيام

   .�� ا�ام � گرديد با �ردم و ايراد خطبه ها ، به صورت جلسات

هجری شم� با عده � از روشن ١٣٢٩عالمه سيد اسماعيل بل� در سال 

 دست به �ول زدند تا انقالب نمايند
ً
اما دستگ� و  ,فكران و مبارزان متحدا

بل� كه از �رحوم . زندا� شدند و خيانت يک فرد به نا�� شان منجر شد

بو�ژه �ردم هزاره خي� رنج � برد ، جور وستم � پايان خاندان ي� بر�ردم

ناگز�ر گشت تا �ردمان دا�شمند و اهل درد از اقوام �تلف افغا�ستان را 

جستجو كرده با خود همنوا سازد و آنان را در راه و هدف بزرگ يک انقالب و 

  .تأس�س �هور�ت همنوا سازد

  : گونه وصف � نمايد ميه ای افغا�ستان و حكومت را اينا�شان در اعال

از بدو تأس�س سلطنت خانواده �مد نادرخان تا آن�� كه ب�ست و�ک سال از 

، اهمال و فروگذار�های آن، از طرزعمل �س�بدانه دولت(عمر آن گذشته بود؛ 

بل زند� اك��ت �ردم در قرن ب�ستم به سو�ه ا�م ما ق، درشئون �تلفه مد�

در بدخشان زنان و دخ�ان جوان �ا� ندارند تا س� عورت ) قرون وسطا�

در نورستان پوست بز � پوشند؛ در قبايل افاغنه از فرط ع�ت در ، كنند

 
ً
ش�نوار عنداالحتياج زن حس�نه و ز�بای خودرا بازن بدش� ديگر��ه �س�تا

آدم  . د� � نمايندزند� �رفه دارد با گرف� چند دانه بز و مبل� نقد مبا

 از ج�س لطيفه بازار گرم دارد؛ دخ� فرو� و�های آنرا مبلغ 
ً
فرو� خصوصا

گرف� شيوع �م يافته و جزو �تور گرديده و اين بدعتها ) و�ور(گزا� به عنوان 

  . نمايانگر منتهای فقر و بيچار� �ردم بد �ت اين �رز و�وم است
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 .ال و اين آ�ه ا�سانيت نام دارد بي�نه اندكوچيها هنوز با حيات بدوی مبت

كنند و از �يه �زايای  طوايف هزاره در ز�ر يک سقف با حيوانات زند� �

كه  گروه ها�. ابتدا� حيات ���ه �روم اند و هيچ اميد بهبود از آينده ندارند

و شوند و در دره های �ش� گذار كوهساران  ياد �) شاتری(به نام �شه � يا 

نان گندم را ، قلل جبال آشيانه و خوراک اك��ت شان علف و ميوه كو� است

ابواب علم و معرفت بر روی عموم �سته و �لت . در عمر خود �زه ن�رده اند

 �ل اس�ثمار �ستك�ان و اقو�ا 
ً
 در ورطه جهل نگهداشته شده تا دايما

ً
قهرا

ش استعمار گران فرهنگ و معارف �روج ا�روز كه � شباهت به رو. باشند

 با جلوه های تبعي� 
ً
ن�ست روحيه فرزندان اين خاک را كشته خصوصا

، خودی و شخصيت ��وب شده. استعدادها را در نطفه خن� كرده است

. �ردم امنيت ما� و جا� ندارند. اختناق و فشار بر �شاعر �مه حا�م است

 �يط افغا�ستان با تمام وسعت و پهنا�ش زندا� را مانن
ً
د است كه �ردم اجبارا

احساس �ردم از د�س� به وطن كور شده؛ دوام اين . درآن به � � برند

�تيها خانواده اين بدل تمام و�سؤ. زند� برای همه ناگوار و ازآن ب�ارند

مل آن اكنون بردوش �لت ستمديده افغا�ستان �. سلطن� �وجوده است

اگر ، ر كثيف را از شانه بر انداز�مما بر خاسته ايم اين با .كند سنگي� �

 اين �ر را كرد� اند و اعمال شما پادا� جز اين 
ً
توفيق نيافتيم آيند�ن حتما

  .ندارد

 را در" نهضت نوروزی"آزاد�واه كشور شهيد اسمعيل بل� با �� از مبارز�ن

گذاشت كـه در تر�يـب آن خواجـه  هجری شم� درشهر �بل ب�يان١٣٢٩سال 
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مـ�  زوری و سيد اسـماعيل آ�ی بلـ� مـ�� گـوهر غور�نـدی ، م�مد نعي

  �مد ابراهيم شهرستا� �شهور بـه ،درشورای �� و پارسا اسماعيل و�يل �خ

 تـر�من تبـار و بـرادرزادهء خليفـه قـزل  قر�ان نظر كندكمـ�  "�ه �و سوار"

صفر�مد  غالم حيدرخان بيات، مدير �مد اسلم غزنوی، اكرام، خواجه ،آياق

ـــات، ـــان و بي ـــسن ج ـــان ح ـــف خ ـــدهء اردو، ؛لطي ـــ�ان آ�ه و رزمن  اف

برای �ـل   بل� ين قيام راا. بودند �سياري و ندكم�عبدالغياث كهستا�ك

تـصميم بـه برانـدازی رژيـم " نهضت نـوروزی" اعضای  در نظر گرفته بود ۱۳۲۹

 تـن از، يـک  كه متاسفانه در حلقـه ايـن نهـضت،ندداش� زنورو شا� در روز

ر�اسـت (بط احـواالت ضـاسم �جـان راه يافتـه و ر�اسـت  جاسوسان در�ار به

گرفتـار كـرده و  و تمام ره�ان نهضت نوروزی را را در جر�ان گذاشته) امنيت

  در زندان �وف دهمزنگ �كوم گرديدند ن�يجه به ح�س های طو�ل ا�دت در
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خارج از �يط زندان   بابل� در مد� كه در زندان به � برد هيچ گونه تما�

تنهـا در بـر� �ـوارد بـا  .نداشت و به طور � از طرف رژيم �نوع ا�القات بود

قـرآن ((فقط يک جـ�  ان�س و �و�س بل�. افراد خانواده اش تماسها� داش�ند

خدا گرفت تا جـا� كـه  وی در اين مدت باالتر�ن بهره را از �م . بود و �س )) 

�رتبه قرآن را خواندم و به دقت به آيـات توجـه � كـردم   1700 :خود � گو�د

آنـ�ه فهميـدم . � خواندم تفس� نـو� بـه دسـت � آوردم  در حدی كه هر بار

 ١٧٠٠گو� عالمه بلـ� از هـر آيـه  .ذات او � نهايت است كه �م ال� ع�((

   مفهوم و معنا درک كرده كه خود �� جای تاء�ل و تفكر است

 هزار اشـعار ٧٥بعالوه 

ـــيا� ،  ـــا� ، س �

 …اخال� ، عرفـا� و

زنـدان  از چ�مه های

وی است كه بـر� از 

آن اشــــعار �ــــت 

ـــوان بلـــ�(( و )) دي

 جزوات ديگر به چاپ

اينـک . رسـيده اسـت

نمونـه هــا� از اشــعار 

  :وی را � خوانيم
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 به پ�ش�ه �ور آزاد�ن

 دن ره در بر آزادیآزاد توان بر * در دشت عراق آمد چون ره� آزادی

 ا�ضای من از خو�ست در دف� آزادی * با ر�ز ت�سم فاش � گفت بهر ��

 در شط فرات افكند چون �گر آزادی * عباس �ات �ع از لطمه ی طوفان داد

 با ياد تو خوابيدم در �س� آزادی * در ز�ر سم اسبان قاسم به عروسش گفت

 س�اب شدم �ستم از ساغر آزادی * اك� دم جان دادن گفتا كه بال خوش باش

 عنقا ز حرم بگشود بال و پر آزادی * غو� ز جهان برخواست آندم كه صدا آمد

 شش ماهه � اصغر آن گو� آزادی * با جوهر استعداد با نوک قم مظهر

  اسفندگر� سوخت در �مر آزادی * قصه ند آن گرما هر �ظه در آن وادی

 چ�مه �ا�

 هزار صاعقه ��ب �سوار آمده باز * ن خون ن�ر، آمده بازبيا بيا كه وط

 ز�ردين شده و �عذار آمده باز * ز خيل ال� و خان دشت و دامن ميهن

 به نغمه ، بلبل زار و ف�ر آمده باز * �سيم عطر بهاری ، وحد به پرده �

 نگون كه خيل تتار و تزار آمده باز * بيا كه �رگ و تبا� نثار خصم كنيم

 بيا كه فصل بهار و ش�ر آمده باز * يا بيا كه فلک باز رام قدرت ماستب

 به رقص و عشوه و بازی هزار آمده باز * عجب لطاف� ر�زد و ز�رگ و بار �

 چه �شكران به ش�يخون خار آمده باز * سو نرگس �ستالدن زهر ال� وزهرسو

 ر آمده بازظفر نمودن شده و بر قرا * نگر قامت شب بر شكسته رايت صبح

 كنون به مقدم �ل و نهار آمده باز * عجب حيات نو�� �س از هزاره درو

 فرا كنيم كه �رگ غبار آمده باز * بيا كه سلطنت آفتاب رخشان را

 زهر زمان �ک نو عيار آمده باز * بيا كه �ردی و نا�ردی را به صحنه جنگ
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کالت وا�اد ���ه � و �ی :ی�ب��غ د��  -۳   ا ا�از راه ح�ھان �ر�ح ��
 برخورداری از شيوا� �م و رسا� سخن ، �سلط بر فن خطابه و �م، علم بـه

از  ، آشنا� به علوم �تلف روز و تار�خ اسالم، اسـتفادهنقايص �وجود در جامعه

جـذاب   مطالب، �ر�رد اشعار پرمايه وه �ليل و�ز�ۀ، قوشيوه های روا�شنا�

ل همـه و همـه ��ـ ا�ثلهـای رايـج در جامعـه، در كنار بيان خـاطرات و �ب

 منـ�ش روز بـه روز چنـان افـزا�ش يابـد كـه پـايگرديده بود تا شـمار يـاران 

تار�خ همانندش را نه از قبل بياد داشـته و نـه در آينـده ثبـت خواهـد  صفحات

همه �سندی كـه وی در بيـان سـخ�انيها�ش ا�ـاذ � نمـود ، طـرح  هشيو. نمود

معه بصورت �م فهم و ارايه راه حل و آ�ه سازی �ـردم بـود جا �ش�ت حقي�

  .شده جای ابها� برا�ش با� ن� ماند كه شنونده قانع

ماند� �لل �سلمان � گفت و تمام بد�� هـا  به عنوان مثال او از علل عقب

او اشاره � كند به نوع نگرش بـه .تر��� � شمارد را نا� از روشهای نادرست

بطن دارد ، تغذيه نا�� جس� و رو� مادر و بعـد   كه فرزندی دروضع مادری

و كودک و �ا�ام ميدان نـدادنها و �قـ� كردنهـای  اش�باه در برخورد با نوزاد

به كسالت ، ت�ب� ،عدم ابت�رورزی ، خالقيـت و فـن  جوان كه هم� � ا�امد

  .آوری جوانها

� ابراز � دارد كه گـو� اسـتاد روان بيان تمام �وارد باال را چنان �سيط و منط

  .شنا�، فلسفه و�م سخن � گو�د
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ـ ارتباط �ستقيم با �ردم شهرهای �تلف افغا�ستان، ايران ،عراق عر�ـستان ، ۴

ا�ـاد ارتبـاط بـا �ـسلم� و درک �ــش�ت  �ـ� ، سـور�ه ، اردن و شـوروی

  . بوده است  بل� روزافزون آنها ي�ى از اهداف

دوسـتان و يـاران  ، در ايرانال� وارد شوروی سابق شدتيم از پانزده سچنا�ه گف

قر�ه های افغا�ستان  ز�اد دورش را گرفته بودند، �ردم اك� شهرها و و�سوا�ها و

عر�ـستان، عـراق،  به ز�ار�ش � شتافتند، با سفر به چند كشور عر� از �لـه

به نتاي� رسيد كـه از  تباطها آن ارمه��، سور�ه و اردن با آنان آشنا شد و از ه

  . برد البالی ابيات شعرش و �الت سخ�ش � توان بدانها �

 راهيا� به دل تک تک آنها كه ح� ي�بار ز�ـار�ش كـرده بودنـد �ـسيار زود و

  � نظ� او ��ل � شد تا روز به روز بـه تعـدادۀحافظ. ساده صورت � گرفت

  .جوانان �شق افزوده شود

بود، دس� بـه �ش كـشيده و  ال سا�ا قبل كود� را در هرات ديدهبه عنوان مث

كه بـاز او را � ) زندان و تبعيد �س از(�زا� كرده بود، ب�ست و چند سال بعد 

گو� � اين مـدت همـواره بـا او  ديد نا�ش را � گفت و در آغوشش � ف�د،

روز بـا خـود كردنـد حـ� يـک  پول اهدا� كه ديگران تقديمش �. بوده است 

 به �ستـضعف� � داد
ً
از همـه متوجـه  دسـت نوازشـش بـ�ش. نداشت، ��عا

را پـ�  �ستضعف و �ستمند بود،به كود�ن عالقه وافـر داشـت و بـزر�ن قـوم

�وجـب  (عرب و عجم(خلق خوش او در برخورد با �ردم .خوانده اح�ام � كرد

  .زنده و جاو�د بماند بل� گرديد تا اكنون
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در �بـل دو بـار بـه   بلـ� عالمـه سال ح�س پر از صـدای آزادیـ پانزده ۵

�بل به مدت سه شب و  ح�س كشيده شده اند، �ست �س از چند ماه ورود به

 . يــازده روز  بــه مــدت چهــارده ســال و هفــت مــاه و۱۳۲۹بعــد در اول ســال 

در   بلـ�  به د�ـل دخالـت۱۳۲۷سه شب بازداشت در صدارت �بل در سال 

� كه چهره روش�ش را روش�� كرد، چرا كه با اين بيـان خـط �ـش و ا�ور سيا

واضح� گرديد و �ردم عالقمند بـه شخـصي�ش نـ�   بل� هدف و سياست

  .در ت�� راه �صمم تر شدند

چه خال� از زندان سه شبه با ضمانت آقای م� � اصغر شعاع، عضو بر  گر

 بلـ� ستان با قيد عدم دخالـتحزب ارشاد و ر��س دايرة ا�عارف افغا� جسته

در ا�ور سيا�، پايان يافت و� سيد نـه فقـط قـد� در راه مبـارزه سـست  

  .ن�رد
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   بل� سا�شمار زند� عالمه شهيد سيد اسماعيل

 از پدری روحا� به نام سيد �مد �� سيد سـليم بل� تو� سيد اسماعيل ۱۲۹۹

  ندر قر�ه � پل بلخاب واليت جوزجان افغا�ستا

  ) سال�۳در سن (فوت مادر  ۱۳۰۰

و ) سـيد ابـراهيم(برادر مهاجرت به ايران برای ز�ارت و �صيل همراه پدر، ۱۳۰۴

  ) سال�۵در سن ( ،) � � رقيه(خواهر

  ) سال�۵در سن ( علميه �شهد مقدس ۀآ�ز �صيل دو برادر در حوز ۱۳۰۴

 اهللا م�زا �مد كفا� ،آيت  :چون زمان نزد اساتيد ��م آنو �وع بهره بردن 

، آيـت اهللا حـاج سيد صدرال� صـدر شيخ �مد ت� اديب ن�شابوری، آيت اهللا

   .آيت اهللا حاج شيخ هاشم قزو�� شيخ � اك� نهاوندی، عالمه آقا بزرگ و

  .فوت برادر بزرگ و فاضلش سيد ابراهيم ۱۳۰۴

 �اه� شـوروی، رف� جهت تبليغ به قفقاز و دستگ�ی توسط پل�س ا�اد ۱۳۱۴

  ، در آب و بازگردانده شدن به ايرانشدن سه شبانه روز  زندا�

اع�اض كننده �ن �ردم خراسان در �سجد گـوهر شـاد ،  سخ�ا� در اجتماع

حجاب و فـرار از چنـگ آنهـا ، �ـ� شـدن بـا  درگ� شدن با ما�ور�ن كشف

  رات، از ايران و ورود به ه پدرش در م�ل ي�ى از دوستان ، فرار

  ) سال�۱۵سن  در( . و فلسفة االح�م در هرات بل� زن�يلهاينوش� كتاب زآ�

  �ـصيل در علـوم حـوزه ای و فلـسفه وهماند�ر شدن در هـرات و ادامـ ۱۳۱۵

   .عرفان نزد عالمه شيخ �مد طاهر قندهاری
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 ۱۶در سـن . (ايراد سخ�انيهای مذه�، اجتما� و توجه �ردم هرات بـه ا�ـشان 

  )�سال

 سفر به عـراق همـراه پدرشـان از طر�ـق بنـدر كـرا� و بوشـهر ، ز�ـارت ۱۳۱۶

 . �ـف و سـخ�ا� در آن حـوزههديدار با علما و طـالب حـوز ،�شاهد ��فه

. �سافرت به عر�ستان سعودی برای ز�ارت حج عمـره همـراه پـدر بزرگوارشـان

  ) سال�۱۷در سن (

ش آنهـا بـرای مانـدن او در آن بازگشت به هرات، استقبال �ردم و خـواه ۱۳۱۶

  شهر، 

 مبـارزه اش در �ـسجد هنظر گرفته شدن توسط حكومت به خـاطر سـابق �ت

   .گوهر شاد

  .سخ�ا� ها�شان در هرات و آ�ز وارد شدن ا�شان در �سايل سيا� كشور

 .آ�ز �دد به درس حوزه ای در كنـار منـ� هـا وفعا�ـت هـای اجتمـا� ۱۳۱۷

  ) سال�۱۸در سن (  خدا خانازدواج با دخ� رحم

 ۱۹در سـن . (تو� اول� فرزند و به نـام سـيد� رضـا �ـشهور بـه � آقـا ۱۳۱۸

  )سال�

سفری ي�سا� همراه پدر به �بل ، قندهار ، صفحات شمال و هزاره جات  ۱۳۱۹

 ) سـال�۲۰در سـن .(سخ�ا� های پر شور و حرارت در مناطق ياد شـده  و ايراد

، مد طاهر قندهاری و مـ� آقـا هـرا� �هال� با هم�ری عالم اصۀمبارز ۱۳۲۰

  . اصالح من�ها و روضه ها برای
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. سلطان عبدا�واحد شهيد فوت پدرشان سيد �مد و دفن او در دم �زار اما�زاده

  ) سال�۲۱در (

 ،با هم�ری عبـدالغفار بيـدار" رشادحزب ا"   سيا� ،فرهن�ب�ياد�شكيل  ۱۳۲۲

، آخونـدزاده حيدر شاه قطب ، �ور جو�ا، حجة االسالم سيدلطيف جان ��از

� اصـغر  ،) �شهور به م� آقا هرا� ( حجة االسالم سيد فضل اهللا و برادرش ،

   . �� ديگر�ش� هروی ، �ال عبد ا�س� منجم با� و

 ۲۳در ( . در ادارات دول� و جذب عنا� فعال در ار�نهای واليـت هـراتتأث�

  )سال�

 و آزادی ۱۳۲۳
ّ

   .مبارزه برای اصالح قانون انتخابات �لس شورای ��

  . �نديدا شدن برای �ردم

  . او از �ف ا�ف ديدار با آيت اهللا سيّد �ّمد حسن ر��س در بازگشت

 ۲۴در ( .هـرات تأس�س مدرسه ، حس�نيه و �سجد با هم�ری آيت اهللا ر��س در

  )سال�

  .اسكورت توسط قوای نظا� راه ميمنه باحر�ت به سوی �زار ��ف از  ۱۳۲۴

   جذب خواجه �ّمد نعيم قوماندان امنيه �زار ��ف 

  ) سال�۲۵در سن (فّعا�ّتهای حزب ارشاد اسال� به صفحات شمال  گس�ش 

سفر به باميان و هزاره جات به دعـوت آيـت اهللا ر�ـ�س و ديگـر بـزر�ن  ۱۳۲۵

  . و هزاره جات ي�ه و �گ

ايـن  و اعـ�اض � ا�ـد خـان �لكيـار وا� �ـزار ��ـف ازسفر به بلخاب 

  ) سال�۲۶در سن .(سفر
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ا�ّتهای ف�د ۱۳۲۷ـ۱۳۲۸
ّ
 جـذب افـراد ذی نفـوذ نظـا� و  سيا� ،فـرهن� وۀفع

  ،�ل� و نظا�

  �ع آوری سالح ،

  و طرح قيام نظا� برای � نگون كردن حكومت شا� �شكيل جلسات ّ�ی

  ) سال�۲۹ـ۲۸سن در( .د�خيانت � جان ورنفوذ و 

  . شكست قيام  ۱۳۲۹

ت چهارده سال و شش ماه در �ـ�س 
ّ
زندا� شدن همراه يازده نفر از ياران به مد

  . دهمزنگ �بل

  .شكنجه و اس�نطاق چهل روزه

 .بلـ� تظاهرات �ردم از چنداول تا �ر�ز واليت �بل برای آزاد كردن عالمـه

  ) سال�۳۰در سن (

از زندان �س از چهارده سال و شش ماه با روی �ر آمـدن  �بل آزاد شدن ۱۳۴۳

  .دولت دك� �ّمد يوسف و تصو�ب قانون اسا� جديد

از � گرف� فّعا�ّتهای فرهن� ، سيا� و اجتما� با اّول� من� خود يـک مـاه 

  .�س از آزادی

سفر به واليت گرديز به دعوت ج�ال سيّد م� ا�د شـاه خـان گرديـزی بـرای 

  ) سال�۴۴در سن.(رفع اختالفات ميان اهل �شيع و اهل �س�

 .ســـفر بـــه واليـــت شـــمال ، �ـــزار ��ـــف و زاد�هـــش بلخـــاب ۱۳۴۴

  ) سال�۴۵در سن .(سفر به هرات به دعوت �ردم آن واليت
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. سفر به قندهار برای رفع اختالف ميان اهل �س� و اهل �شيع آن واليـت ۱۳۴۵

  ) سال�۴۶در سن (

ايران ، عراق و سـور�ه و اسـتقبال پـر شـور از طـرف حـوزه هـای سفر به  ۱۳۴۶

  ... علماء و �راجع و علميه و

  . �فهحوز ديدار با علمای شيعه و سّ� افغا�، �راجع و بزر�ن

 .سفر به سور�ه و ديدار و مـذاكره بـا امـام �ـو� صـدر رهـ� شـيعيان �نـان

راق و زايـر�ن افغـان در �شكيل هيأت عزاداری و س�نه ز� از افغانهای مقيم ع

  .كر�ال

  . �ف ا�فۀدر جديد) " ع(حس�نيه و مدرسه علميه سّجاد "تأس�س 

ه زسخ�انيهای پر شور و بيدار كننده در �ع اساتيد ، علمـاء و طلبـه هـای حـو

  ) سال�۴۷در سن . (علميه آن بالد مقدس

علمـاء و  علميه قم و استقبال از طرف طلبـه هـای افغـان و هورود به حوز ۱۳۴۷

   . قمهحوز �راجع

  . قماسال�ايراد سخ�ا� در داراّ�بليغ 

  قم .ديدار با بزر�ن حوزه

  هد و استقبال علماء، علميه �شه ورود به حوز

سخ�ا� در مدرسـه  از �له .خاوری ها ،طالب افغانجلسات عمو� و خاص 

  . علميه عبّاسق� خان �شهد

گزارش جاسوسها از استقبال ،  طرف �ردمبازگشت به وطن و استقبال � نظ� از

  .در ميان �ردم شيعه و سّ�  بل� گرم �ردم و نفوذ روز افزون
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  .بل� وحشت رژيم از قدرت و نفوذ رو به افزا�ش عالمه

  .به هزاره جات و تأس�س حس�نيه در بهسود بل� سفر

  �سموميت ا�شان به طور �ر�وز توسط عوا�ل رژيم 

  ، و بازگشت به �بل بل� بيماري عالمهآ�ز 

  .�س�ی شدن در شفاخانه � آباد �بل

 ۲۴ بعد از ظهر روز ي�ـش�به ۴ساعت  بل� شهادت عالمه سيّداسماعيل ۱۳۴۷

  ).ت� ماه(�طان 

 بـه  كـه،هنوز سن پنجاهم� عمر گرانمايه خودرا � ن�ـرده بـود بل� عالمه

 بـدرود حيـات) ��افـشارنان( در قـصبه  و،تافتهش  در ��م آخرتپدرديدار 

  . گفت

وي در �ل وفات با حضور اهـا� و �ـسياري از �ر�ـدان از نـوا�  جنازه �ش�يع

  .ديگر افغا�ستان

در كنار �ـزار ) عليه ا�سالم(، نظر�ه ح�ت ابوالفضل دفن در دامنه كوه افشار

 .)ره(شهيد �ال آقا بابا چنداو� 

 جاييكه ؛ اجداد بزرگوارشدر زند� آرزو � كرد مدف�ش در جوار بل� عالمه

كـه هرسـا� ( در قدم جای ح�ت شاه همـدان ؛��م هس� كشوده بود چشم به

درماههای �طان و اسد به ياد آن �رف گرا� و �اهد كبـ� برپـا  رس بزر�عُ 

، )ايران بـرای كـسب فيوضـات حـا� م�ـشوندو اقطار افغا�ستان  � شود و از

  .قرار گ�د

مـانع از شد كه   باعث هوا؛و هم دوری راه و شدت گرمایاو گها� �رگ نا و�



 ٤٩

ــيت او ــا آوردن وص ــده؛� ــد و   ش ــردم �افتمن ــواهش و ا�ار � ــابق خ مط

ــه ــذكور ب ــصبه م ــشارنان�� در ق ــد اف ــ�ده ش ــاک س ــا . خ ــون در آ� اكن

  .�گرش گرم و �زارش مطاف خاص و �م است) افشارنان��(

  .�مد وآ� الطاهر�ن  مع آبائه و اجداده وساداتهو ح�ه اهللا ر�ة اهللا عليه ر�ة واسعة 
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     ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی- )اع�ی(     ع�وم ��-  )اع�ی(آ�وزش  �� 
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