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  1مقدمه

تاریخ را همواره فرازی است و فرود، فرازهای آن مرهون و مدیون تاریخ سازان 

بزرگ است، همان گونه که فرود آن ناشی از زشت کرداری شر آفرینان است. تاریخ 

بلکه در ورای این اوراق دستان مردمانی پیداست که آن  اوراق و دفتر و کتاب نیست،

را به خیر و خوبی و یا شر و بدی نگاشته اند. اگر تاریخ را زبان ناطقی بود با صدای 

 رسا فریاد می زد: 

ای مردمان! گوش فرا دارید تا برایتان از استوانه های روزگار بگویم. که سربلندی 

آنها است. اگر اوراقی از من به یادگار مانده است. ها و سرافرازی هایم، قائم به وجود 

بدین سبب است که می خواهم از نام بلندشان برای همیشه یاد کنم، و چشم ها و 

 قلب ها و قلم های مردمان روزگاران را به سوی آنها معطوف دارم.افکار، 

ای مردم سرزمین های کهن! و ای ساکنان کنونی! و ای تاریخ ساززان فردا؛ به 

هوش باشید و بگوش که اگر روزگاران را آوازه ای و سرزمین ها را سرمایه ای است، 

به برکت وجود پر فروغ مردمانی اندیشمند و متفکر و متعهد و متدین است که نه تنها 

برای زمان خود، بلکه فراتر از عصر خویش اندیشیده اند و رنج برده اند. اندیشه 

 و با سوز و گداز شبانه، جاودانه و ابدی کرده اند.هایشان را به زیور منطق آراسته 

سرزمین افغانستان این قلب تپنده آسیا هم در البالی اوراق کتاب قطور تاریخش، 

                                         

 محمد باقر حسینی 1
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یاد و خاطره ی رادمردان اصیل و روشنگر، تاریخ ساز و تأثیرگذاری را جای داده 

نور که بر است که از مفاخر فکری و هویتی آن قلمداد می شوند. مردانی از جنس 

گستره ی وطن تابیدند و خود چون شمعی فروزان سوختند تا دیگران را برافروختند. 

وجود و حضورشان مصدر خیر و خدمت و فکرشان رونق بخش محافل علمی، 

 فرهنگی و اجتماعی بوده است.

 



 

 

 

 

 

 :فصل اول

 محسنیالعظمی حضرت آیت اهلل 
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 محسنی مدظله العالیحضرت آیت اهلل العظمی زندگینامه 

 بحث هم با است افغانستان یاسیس و یعلم یها صحنه در مطرح یتیشخص او

 موضع درباره ومخالف موافق اتینظر و دارد وجود شیعملکردها مورد در که یها

 بهار در مسلمان نیمجاهد دست به کابل فتح از پس ژهیو به یو یاسیس یها یریگ

 ریراناگز قتیحق کی و نمود دیترد توانینم را نکته کی اما. شودیم مطرح ش 1771

 آن در ها سال که است او یدانش نهیرید منزلت و یعلم مقام آن و کرد اعتراف دیبا

 .  است افکنده هیسا نیسرزم

 با که است( ره)یخوئ اهلل تیآ مرحوم افغانستان فضل با شاگردان محدود از یو

 عنوان به و رسد اجتهاد مقام به چند یانیسال از پس توانست وسرعت تیجد

 از و. گردد باز شیخو وطن به ، زمان بزرگ مرجع آن اجازه با نظر صاحب یمجتهد

 نیمت آنها از یبرخ که کرده فیتال یفراوان آثار ، گرید فیوظا کنار در تاکنون زمان آن

 . است یماندن و

 با و فشرده طور به شیخو فاتیتال از یکی در یمحسن آصف محمد خیش یآقا

 :است نوشته خود گذشته و یزندگ از روان قلم

 والدت:

محسنی مدظله العالی فرزند محمد میرزا محسنی در حضرت آیت اهلل العظمی 

 1711یک خانواده مذهبی و مومن شب جمعه پنجم ثور )اردیبهشت( سال 

 1372 اپریل 22 با مساوی قمری 1731 سال الحرام محرم 22خورشیدی مطابق با 



 02 حضرت آیت الله العظمی محسنی:  اولفصل 

 به بزرگوارش پدر با میالدی 1313 سال در. آمد دنیا به قندهار شهر در میالدی

 .آموخت را اردو زبان پاکستان در و رفت پاکستان

های تجارت شهر قندهار شد اما عشق و خورشیدی کارمند اطاق 1771در سال 

رها کرد و به تحصیل عالقه شدید که به تحصیل علوم دینی داشت، این شغل را 

پرداخت و سپس به ولسوالی جاغوری رفت و به مدت هشت ماه ادبیات و منطق را 

 سال دو طول در و رفت اشرف نجف خورشیدی به 1772در آنجا فراگرفت. در سال 

 پرداخت اصول و فقه خارج دروس به سپس. رساند پایان به را سطوح دروس نیم و

 اهلل آیت و حلی حسین شیخ اهلل آیت و حکیم محسن سید العظمی اهلل آیت پیش و

 خوئی به شاگردی پرداخت. لی سبزواری و آیت اهلل العظمیعبداالع سید

 حسینیه و بازگشت قندهار زادگاهش به نجف او پس از دوازده سال تحصیل در

خورشیدی  1737سال  در. کرد تأسیس را شهر آن علمیه مدرسه و قندهار بزرگ

 رفت سوریه به حج، از بعد و رفت حج محسنی دام ظله به حضرت آیت اهلل العظمی

 ایران به سپس او. شد ایحوزه علوم تدریس مشغول دمشق شهر در ماهی چند و

خورشیدی با جمعی از روحانیون افغانستان  1737مل( سال ح) فروردین در و رفت

افغانستان را تأسیس نمودند. مقیم حوزه علمیه مقدس قم، حزب حرکت اسالمی 

به رهبری حضرت آیت اهلل محسنی دام ظله در بُعد نظامی حزب حرکت اسالمی 

هزاران نیروی در نوزده والیت افغانستان ایجاد نموده و  بیش از صد پایگاه نظامی

 مسلح را بر علیه متجاوزین اسالم و وطن )شوروی سابق( سازماندهی و رهبری کرد.
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در زمان حاکمیت اولین دولت مجاهدین در کابل وی منشی و سخنگوی شورای 

های های داخلی بین گروهافغانستان بود. پس از وقوع جنگرهبری دولت اسالمی 

مقیم شهر اسالم آباد پاکستان شد. در سال  مجاهدین کابل را ترک نموده و مدتی

خورشیدی پاکستان را ترک نمود و مقیم شهر مقدس قم در ایران شد. و  1772

 له در این شهر به تدریس خارج فقه، علم کالم و علم الرجال پرداخت.معظم

بعد از سقوط حکومت طالبان، به کابل بازگشت و تاکنون نیز در این شهر 

ترین اقدامات ایشان در کابل رسمیت مذهب تشیع، تأسیس همسکونت دارد. از م

فرهنگی خاتم النبیین صلی اهلل علیه و تلویزیون تمدن و ساخت مجتمع بزرگ علمی 

 نظیر خود را در افغانستان ندارد.آله است که 

 نبوغ علمی:

محسنی دام ظله همواره در بحوث اساتید خود حضرت آیت اهلل الـعظمی 

درسانش تر از اکثر همدادند و برجستهای از خود نشان میالعادههوش فوقاستعداد و 

و بود. وی در کثرت تحقیق و تتبع در مسائل فقهی و رجال و تداوم فعالیت علمی 

گوناگون، در حوزه، مهارت های علمی ها در میدانآشنائی با بسیاری از نظریه

درسانش بوده است. و اساتید و هماستثنائی نشان دادند. و همیشه مورد توجه 

 از حکایت که است آورده بدست حدیث های در علم رجال؛ علم کالم وگواهینامه

 د.دار زمینه این در العالی مدظله محسنی العظمی اهلل آیت حضرت درایت
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 ها:خصوصیات و ویژگی

ظله معاشرت و محسنی دامهر کس که از نزدیک با حضرت آیت اهلل العظمی 

آل او پی خواهد برد. این ای ایدهفت و آمد کند، بزودی به شخصیت ممتاز و روحیهر

محسنی دام ظله دارا هستند، وی را به یک شخصیت و روحیه که آیت اهلل العظمی 

الگوی برجسته و عالم ربانی مبدل کرده است که در ذیل، به بعضی از فضایل و 

 پردازم:زدیک شاهد آن بودم، میمکارم اخالقی این بزرگوار، که بنده از ن

 . انصاف و احترام به رأی دیگران:1

 به رسیدن و معرفت چون ایشان عاشق علم هستند و ارادت خاص نسبت به

، همیشه کتاب به دست هستند گذارندمی احترام دیگران رأی به همواره. دارند حقایق

را فراموش نکردند. لذا  شدن از آرای دیگر علماو هرگز خواندن، تتبع، بحث و آگاه

های برخی از علما که شاید هم به آن صورت معروف گاهی اوقات، ایشان بحث

دهد. و این خودش نشانگر این است که نباشند، مورد مطالعه و بررسی قرار می

ای نسبت العادهمحسنی دام ظله توجه خاصی و احترام فوقحضرت آیت اهلل العظمی 

 به رأی دیگران دارد.

 

 ها:. ادب و نزاكت در محاوره2

آن چنان که من از نزدیک شاهد این قضیه بودم بارها شده است از حضرت آیت 
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ها با نزاکت و احترام برخورد نشده ها و بحثمحسنی دام ظله در درساهلل العظمی 

گردیده است. اما است و یا به نوعی عدم آگاهی طرف باعث این چنین برخورد می

دادند که انکار در محسنی دام ظله چنان رفتار و پاسخ می هلل العظمیحضرت آیت ا

محضر عالم بزرگتر از خودش قرار دارد و بعضی مواقع هم مثلی یک همشاگرد با 

پرداخت و گاهی هم در مقابل روش بحث غلط که ها به بحث میدانشجوایان و طلبه

کنند سکوت یه پافشاری میها مروج است و روی یک نظردر بین دانشجویان و طلبه

در  داد که این حکایت از نزاکت و ادب حضرت آیت اهلل العظمیرا ترجیح می

 کند.محاوره و بحث می

 . تربیت:3

امروزه رسم بر این است که اکثر از اساتید بدون حق الزحمه حاضر به تدریس 

ه طور احسن شود و اگر هم شود اهداف غرض آلود دارد و یا وظیفه خود را بنمی

سازد اما با این همه اساتید هستند. شناسند که به نوع دانشجو را سرخورده مینمی

دانند که دلسوز، رئوف، مخلص و فهمیده که هدف اصلی خود را تعلیم و تعلم می

محسنی دام ظله همیشه هدفش این بوده است که شاگردش حضرت آیت اهلل العظمی 

های گوناگون سرآمد روزگار باشد و مثلی یک ر زمینهرا به نحوی تربیت بکند که د

ها تجربه پربار خویش را در میان پدر رئوف و مهربان با دانشجویان و طلبه

دادند قابل ذکر است که آیت اهلل ها را به خوب و بد هشدار میگذاشت و آنمی

یت اهلل سید محسن حکیم رحمت اهلل علیه، و آیت اهلل شیخ حسین حلی و آالعظمی 
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خوئی قدس سره سید عبداالعلی سبزواری رحمت اهلل علیهما و آیت اهلل العظمی 

نمونه اخالق تمام عیار و حسنه بودند. آن چه که من از حضرت آیت اهلل العظمی 

ام نیز همان اخالق حسنه اساتیدشان بوده است و همیشه یادم محسنی دام ظله دیده

اند، بپرسد و خواست تا آنچه که نفهمیدهش میاست که در آخر درس از شاگردان

گردد که به ضمن موضوع ادب و احترام را نیز مراعات کند و همیشه توصیه می

 اساتید و بزرگان علم و معرفت احترام خاصی بگذارند.

 . پارسائی و تقوا:4

ساز جهان خیلی از بزرگوارن هستند که خویش را از مسائل روز و سرنوشت

گزینند و خود را از آنچه که در دارد و به نوع کنج عزلت را برمیگه میاسالم دور ن

محسنی دام ظله دارد. اما حضرت آیت اهلل العظمی ابهام قرار دارد مخفی نگه می

توانسته است اند و آنچه که میبرخالف این ایده. همیشه در صحنه حاضر بوده

 شخصی هدف گاههیچ راستا این در و است گرده خدمت اسالم به تمام عدالت با

رود تقوابه شمار می و عدالت مظهر سنی و شیعه بین در امروزه که است، نداشته

طوری که برادران اهل سنت ایشان را چنان احترام و دوست دارد که نقطه پیوند بین 

نامند. چنانچه در دروس اخالق شیعه و سنی و ستاره درخشان جهان اسالم می

و  شود(؛ دروس رسمیها برگزار میای در مساجد و حسینیهطور دورهغیررسمی )به 

 باشد.ها بیشترین شاگردانش و سامعینش برادران اهل سنت میسخنرانی
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 . توسل، توكل، تهذیب و تهجد:5

له همیشه به شاگردانش توکل به خداوند را از آن جای که یادم است معظم

در دوران تحصیل؛ قبل از تحصیل و بعد از  کرد و نتایج توکل خودش رایادآوری می

الََّذِینَ »فرمود: نمود. و ضمن صحبت این آیه مبارکه را قرأئت میتحصیل نقل می

 آمَنُواْ وَ تَطْمَئِنَُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَُّ الْقُلُوبُ؛ همان کسانى که

 هادل خدا یاد با که باش آگاه گیردمى آرام یاد خدا هب هایشاندل و اندآورده ایمان

( وقتی آدم به این وحله برسد دیگر برایش 28. )سوره رعد، آیه «یابدمى آرامش

 .اهلل سبحان هایشنفس و است عبادت شکست معنی ندارد زیرا همه کارش

 ها و مشكالت:. تحمل سختی6

های علوم دینی و دانشجویان جوان مسلمان که مراحل آغازین یا میانی طلبه

ای مانند: فقر، تنگدستی، غربت، گذرانند و با مشکالت عدیدهتحصیالت خود را می

کنند، های اداری و... دست و پنجه نرم میتنهایی، فقدان مسکن، مشکالت و پاپیچ

فقها و مراجع عظام دقیقاً توجه نمایم که  باید به سیره عملی پیر طریقت، بزرگان دین،

اند اما با وجود همه شان روبرو بودهفرسایی در روند تحصیالتبا چه مشکالت طاقت

 اند و خلیل یار گردیده است.شان ادامه دادهاین عدم سازش روزگار به تحصیل

 محسنی دام ظله عالقه شدید که به تحصیل علوم دینیحضرت آیت اهلل العظمی 

شمار دست پنچه نرم کرده است که هر یک شان قابل تأمل و داشتند با مشکالت بی

ها را باشد که به جز دعوت شده دوست طاقت تحمل آنمتفاوت از دیگری می
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اند و ندارند، از فقر و تنگدستی گرفته که عامل اصلی در این راه است الی نداشته

 غربت.

 . نظم دقیق در زندگی:7

ای جای س نظم استوار است و در دستگاه خلقت، هر پدیدهآفرینش بر اسا

ای به عهده دارد. کرات آسمانی در مدار معینی خاصی دارد و مأموریت و کار ویژه

کنند، فصول سال و گذشت شب و روز نظم خاصی دارد و خلقت اشیا از حرکت می

ءٍ نََّا کُلََّ شَیْإِ»فرماید: اندازه، حد و میزان خاصی برخوردار است. خدای تعالی می

)سوره قمر، آیه «. خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ؛ ما هر چیزی را به اندازه )و روی حساب( آفریدیم

 و اندیشه تنظیم راستای در قرآن کریم ( بخش عظیمی از دستورات و سفارشات13

 یأتی ما علم فیه انَّ اال»: فرمایدمی السالم علیه امام علی امیرمؤمنان. است انسان اعمال

 آینده، از آگاهی که باشید آگاه بینکم؛ ما نظم و دائکم دواء و الماضی عن والحدیث

 شما روزمره زندگی ترتیب و نظم و( گمراهی و نادانی) درد داروی گذشته، از خبر

 (137. )نهج البالغه، فیض، خطبه «است( آمده) قرآن در

العالی برای ماها نظم دقیق در زندگی حضرت آیت اهلل العظمی محسنی دام ظله 

بسیار آموزنده است، در طول تحصیالت و بعد از آن، ساعات و دقایق عمرش 

بندی شده است، نمونه بارز از این نظم دقیق در دوران تحصیل ایشان، حضور تقسیم

نظمی ارادی در مرتب و همیشگی در جلسات درس است که کمترین تخلف و بی

!! برای افراد عادی بسیار جای تعجب است که شودهای درسی ایشان دیده نمیبرنامه
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حتی در چندین سال حضور در درس خارج، ایشان فقط در یک جلسه یا دو جلسه 

هم غیبت نداشته است و کلیه جلسات دیگر دروس خارج را مرتب و سر ساعت 

دقیقه قبل از  3له همیشه اند و به شاگردانش نیز پوشیده نیست. معظمحضور یافته

دقیقه گذشته از وقت معین  3ت درسی در کالس حاضر بوده است و شروع ساع

 کالس را به پایان رسانیده است تا باشد وقت عزیز شاگردانش ضایع نگردد.

 . ارتباط با اساتید:8

وظیفه استاد تنها در این نیست که مطلب به شاگردانش تحویل دهد و وظیفه 

بگیرد بلکه تعلیم و تعلم عالوه بر شاگرد هم تنها این نیست که از استاد مطلب یاد 

جنبه نظری و آموزشی، جنبه عملی و تربیتی نیز دارد، یعنی آموزش عملی و الگوهای 

گیری ساختار شخصیت شاگرد اگر اهمیت بیشتر رفتاری استاد در جهت رشد و شکل

نداشته باشد کمتر نخواهد داشت و دریافت الگوهای رفتاری، تأثیرپذیری از 

عنوی و اخالقی استاد توسط شاگرد با ارتباط مستقیم با تماس نزدیک های مخصلت

امکان پذیر است، در نتیجه این روابط صمیمانه بر مبنای تربیت دینی است که اوالً 

شاگرد از روحیات، اخالق، منش و رفتار استاد متاثر گردیده و الگوهای عملی 

الب القا شده را به نحو بهتر و نماید و ثانیا مطمطلوب را در زندگی خویش تطبیق می

تواند دریافت نماید و پاسخ شبهات و سواالت علمی خود را با تر میملموس

 گفتگوهای مستقیم از استاد دریابد.

محسنی دام ظله روابط بسیار خوب و نزدیکی با اساتید حضرت آیت اهلل العظمی 
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اند بوده حوزه علمیه مداراند، اساتیدی که هر کدام از اساطیر و رجال ناخود داشته

سید محسن حکیم و آیت اهلل شیخ حسین حلی و آیت اهلل همانند: آیت اهلل اعظمی 

خوئی و این اساتید بزرگوار که محو در سید عبداالعلی سبزواری و آیت اهلل العظمی 

 اند.معرفت، کمال و دانایی بودند نیز به ایشان توجه و عنایت خاص داشته

محسنی دام ظله تنها یک فقیه کنم که حضرت آیت اهلل العظمی باید اضافه 

نیستند، بلکه ایشان یک شخصیت متبحر، دانا و داری یک بینش بالنده در حوزه 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. وی نظرات ارزشمندی درباره اداره، 

عاصر که بر شناسی دارد و همواره از اوضاع ماقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه

ها ایشان تأثیرات خاصی حاکم است. مطلع و آگاه بوده است و واکنشجامعه اسالمی 

خود را در اوضاع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهان و به خصوص جهان 

های: فارسی، عربی، اردو و پشتو تسلط کامل اسالم داشته است. وی همچنان با زبان

 اردو و پشتو نیز تألیفاتی دارد. های عربی،دارد که به زبان

 شیوه مطالعه و درس خواندن:

اند از شیوه درس آنچه که خیلی در یادگیری و کسب علم مهم است عبارت

باشد یا به عبارت دیگر نیاز به همیشه مشغول میخواندن و مطالعه زیرا ذهن آدمی 

کردن هستند، نیز هم فعالیت دارد و این نیازمندی را هنگامی که آدم مشغول مطالعه 

خواند، در انسان درگیری ذهنی ایجاد کند، آدم مشتاق و دارد. بنابراین آنچه که آدم می

کند و ذهن در متمرکز پیش می رود. در غیر این صورت چشم خطوط را دنبال می
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دهد اما شود که یادگیری و کسب علم را به صفر تقریب میجایی دیگر مشغول می

محسنی دام ظله روش خاصی در این زمینه مهم دارد: که از حضرت آیت العظمی 

اند از سرعت مطلوب، مطالعه اولیه، سئوال باشد که عبارتهای دیگر متفاوت میشیوه

ریزی و درک مطلب که باعث نویسی، کلیدبرداری، آغاز درست، برنامهگردن، خالصه

 شود.می

 . زمان مطالعه را کاهش دهد.1

 را افزایش دهد. . میزان یادگیری2

 تر کند.. مدت نگهداری مطالب در حافظه را طوالنی7

 . به خاطر سپاری اطالعات را آسانتر سازد.1

محسنی دام ظله همیشه این روش را به شاگردانش و حضرت آیت اهلل العظمی 

کردن با آن کار آسانی نیست و بدون ممارست محال به نظر گفت که عادتمن می

 رسد.می

 تدریس و بحث:روش 

از آنجایی که در دنیا متنوع امروزی هر صاحب فن و علم یک روش به خصوص 

تر باشد و در این راستا کسی موفقدهنده تبحر، تخصص و داریت او میدارد که نشان

باشد که آن فن و علم را به طور خودکار، همه جانبه و عملی به دانشجویانش و می

محسنی دام ظله با تمام تنوع علوم  آیت اهلل العظمی فن آموزانش انتقال دهد. حضرت

ترین شاگردش متوجه درس کند که حتی ضیعفها را به گونه خاصی بیان میآن
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ای و کند یعنی طور میان فکر حوزهشود هیچ وقت احساسی خستگی نمیمی

کند که ای کاش درس کند که دانشجو آرزو میهای معاصر پیوند ایجاد میفرهنگ

فهماند که در آن شبهیه های مختلف به شاگردانش میدامه یابد. و موضوع را از جنبها

کند که با چنین سئواالتی های مختلف مطرح میهای از نظریهماند. و سئوالباقی نمی

 برد.دانشجو کامالً درس را درک کرده و به عمق قضیه پی می

شود، محسنی دام ظله مشاهده میاما آنچه که در دروس حضرت آیت اهلل العظمی 

محکم و کوشش فراوان و بذل نهایت زحمت بری به دست آوردن اساسی علمی 

های استنباط، نظیر مباحث اصول عملی، های اصولی در رابطه با روشاستوار در بحث

 باشد.تعادل و تراجیح و عام و خاص می

ه هستند که یک فقیه باید محسنی دام ظله بر این عقیدحضرت آیت اهلل العظمی 

از زبان و دستور عرب اطالع کامل داشته باشد و با نثر، اشعار و مجازهای عربی آشنا 

بندی کند و نیز باید باشد تا بتواند متون را بر طبق موضوع، نه ذات، درک و طبقه

یرا معرفت ز باشد داشته کامل احاطه آن، راویان و السالمعلیهم اهل بیت احادیث بر

لم رجال برای هر مجتهد واجب و ضروری است. همچنین ایشان آرای منحصر به ع

 فردی دارند که با آن چه مشهور، معروف و رایج است، تفاوت دارد.

محسنی دام ظله و مساله که از همه در درس های حضرت آیت اهلل العظمی 

های گوناگون اند از نوآوری است و همیشه بحث را میان مکتبباشد عبارتمهمتر می

کند و اگر دانشجو به مسائل شرعی برخورد کند که دارای شبهه باشد مقایسه می
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دارد که طور بیان میحضرت آیت اهلل محسنی دام ظله آن مسائل را از دیدگاه اسالمی 

 گونه شبهه در آن باقی نماند.هیچ

با استنباط  و همچنان تغییرات شرعی که الزم باشد و در مسائل روزمره نیاز باشد

کند و در حد امکان از علم حقوق معاصر در مسائل فقهی استفاده بیان میعلمی 

محسنی دام ظله هر نمایند به همین خاطر شیفتگان درس حضرت آیت اهلل العظمی می

 هر شنبهپنج روزهای، فلسفه هایشود. شاهد این مدعا درسروز بیشتر و بیشتر می

یه بزرگ خاتم النیین علم حوزه در ظله دام محسنی ظمیالع اهلل آیت حضرت هفته

 باشد.صلی اهلل علیه و آله می

 سفرها:

محسنی دام ظله به کشورهای متعدد سفر نموده است حضرت آیت اهلل العظمی 

که اکثر این سفرها علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از جمله 

اند و پاکستان، ایران، شبهه قاره هند و ترکیه داشتهسفرهای در کشورهای همسایه 

 که( اشرف )نجف عراق در کشورها مدید برای فراگیری علوم اسالمی ایشان مدت

 که سوریه همچون عربی کشورهای سایر و بودند ساکن است بوده روز آن علوم مهد

 متحده راتاما کویت، لبنان، سعودی، عربستان است، نموده تدریس آنجا در هامدت

 سفرهای داشته است. اردن و عربی

اند که جهت شرکت در ای نیز داشتهعالوه بر این ایشان سفرهای فراقاره

اند از جمله انگستان، آلمان، فرانسه، سنگال سودان، های علمی و سیاسی رفتهکنفرانس
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 مسکو )روسیه(و اتریش.

 ها:مالقات

های ممتاز و العالی یکی از شخصیتمحسنی مدظله حضرت آیت اهلل العظمی 

های فراوان با رهبران و روئسای ناخواه مالقاتباشد که خواهبرجسته جهانی می

 کنیم:ها اشاره میکشورهای جهان داشته است که ما به تعدادی از آن

ایشان در ارتباط به مسائل مختلفی با روئسای کنفرانس کشورهای اسالمی، با 

غالم اسحاق خان روئسای جمهور و نوازشریف صدراعظم وقت جنرال ضیاءالحق، 

م با دبیر کل سازمان ملل متحد در  1383پاکستان، با رئیس پارلمان فرانسه در سال 

 1331آباد، با حافظ االسد رئیس جمهور وقت سوریه در سال م در اسالم 1337سال 

هدشاه عربستان با م )خارطوم( با ف 1332م )دمشق( با رئیس جمهور سودان در سال 

 رفسنجانی و حجت االسالم سید محمد خاتمی شیخ کویت با حجت االسالم هاشمی

ایران و همچنان با محمود احمدی نژاد روئسای جمهوری سابق جمهوری اسالمی 

 2007هـ.ق مطابق سال  1782ایران در سال رئیس جمهور فعلی جمهوری اسالمی 

 اند.های داشتهد سازمان ملل متحد در افغانستان مالقاتدر کابل و با نمایندگان متعد

 خاطرات:

سفری داشتیم به فرانسه که با رئیس پارلمان فرانسه مالقاتی  1388. در سال 1

های من و رئیس داشتیم حول و حوش شام بود و یکی از بستگان شاه سابق نیز حرف
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به من گفتند که برویم و شام  کرد و رئیس پارلمان فرانسهپارلمان فرانسه را ترجمه می

آید چون شما به شراب و بخوریم و من گفتم که مزاج من و شما با هم جور درنمی

ها را ندارم رئیس پارلمان فرانسه برید و من تحمل ایناین جور چیزهای دست می

دهم که شراب نیاورد و طبق خواست شما غذا تهیه شود و با گفتند من دستور می

یز قبول نمودم رفتیم و سر میز غذا نشتیم، خدا نصیب شما نکند با این اسرار من ن

حال که این رئیس قول داده بود که شراب و این جور چیزها نیاورد قبل از این که 

های شراب را حاضر نمودند و بعد از آن غذا را، و من غذا را بیاورد دیدم که باطری

بلند شدید من گفتم که شما از اول قول بلند شدم رئیس پارلمان فرانسه گفت که چرا 

شود داده بودید که از این جور چیزهای نیاورید اما مثلی این که به قول شما هم نمی

ها کامال رفتم به آناعتماد کرد، خیلی اصرار کردند که دوباره بشینم چون اگر می

یستم خورد و دستور دادند که شراب و این غذا که من حاضر به خوردن آن نبرمی

 ببرد.

خوردم گفتم نه من از طرف شب خیلی ها را ابداً نمیاما من که دست پخت آن

خورم باز هم اصرار کردند که نه شما باید غذا میل بفرمایید. خوب من هم غذا کم می

مرغ آب جوش کرده بیاورید به این امید که ناگزیر گفتم اگر امکان دارد به من تخم

مرغ ر پخت اشکالی نداشته باشد، خوب دستور دادند که تخممرغ شاید از نظاین تخم

مرغ را آوردند با همان آب جوش بکند بعد از چند دقیقه دیدم که یک خانم این تخم

 و( است حرام شد کهپخت فرانسوی که از قضیه اول بدتر بود )صد در صد ثابت می
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 گرسنگی از که لیحا در بخورم غذا توانمنمی هستم سیر خیلی من گفتم هم باز

 .کردممی سر حالت همان با باید را شب آن اما آوردم،می ضعف

ام )منبر( در قندهار به زنان قندهار گفتم . یادم است یک روز در آخر سخنرانی2

که برای رنگ مسی دو گلدسته مسجد دو مثقال طال نیاز است و این را نیز شما باید 

بدهید و بعد از آن سخنرانی این زنان مومینه تمام زیورات خود را فرستاد بودند که 

ها این موضوع را ام به آنمن در سخنرانی بعدیدر حدود یک کیلو طال شده بود و 

 گفتم جزا هن اهلل خیر الخیرا و بقیه را فروختم و به تعمیر مسجد به مصرف رسانیدم.

 خاطرات ویژه:

در زندگی پرمشغله امروز هر کسی یک خاطره تلخ و شیرین دارد که مبتنی به 

های را از همدیگر مباشد و همین طرز تفکر است که آدنوع طرز تفکر آن فرد می

سازد. در این شک نیست که علما، صلحا و صادقین خاطرات خاصی دارد متفاوت می

تر کند. اما آن چه در این بین از همه متفاوتهای دیگر متمایز میها را از انسانکه آن

محسنی دام ظله است که نه تنها اسالمی باشد خاطرات حضرت آیت اهلل العظمی می

ترین روزهای زندگی من باشد که بارها از ایشان شنیدم: شیرینان شمول میبلکه جه

آن روز بود که مذهب جعفری در قانون اساسی افغانستان رسمیت یافت و آن روز را 

اند از هیچ وقت از یاد نخواهم برد. اما آن چه که مرا خیلی آزرده است عبارت

ن و ظلم جنایت روزافزون در مشکالت فزاینده بالد مسلمین عدم وحدت مسلمانا

 باشد.جهان می
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 اندرزها:

مسیر پرفراز و نشیب زندگی همیشه صحنه از کشمکش بین حق و باطل، ظالم و 

باشد. مظلوم، عالم و جاهل بوده است که هر لحاظ آن مملو از تجربه و اندوخته می

 آن شودمی نگریسته مومن و معرفت اما وقتی این اندوخته و تجربه از دید سالک

د که پری گیرمی خود به دیگری رنگ و گردیده چند صد آن آموزشی بارهای وقت

شود به سوی کمال و لقاء دوست. لیکن آن جلوات و این مناظر وقتى به اوج خود می

سالى رسیده، پیر راه شود و در سنین رسد که سالک خداجوی به منازل کهنمى

 پختگى قرار گیرد زیرا:

الْإِنسَانُ إِنََّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبَِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ؛ اى انسان حقا که تو به سوى یَا أَیَُّهَا »

)سوره انشقاق، آیه «. پروردگار خود به سختى در تالشى و او را مالقات خواهى کرد

( و اما ظرفیت وجود او بیشتر از قبل شده است. سوماً او در این دوران پختگی و 2

ها، غرورها و ها ناجوانمردانه روزگار سرابرم شکستچشیدن آب سرد و گ

 های تهی روزگار.جلوه

وَالََّذِینَ کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظََّمْآنُ مَاء حَتََّى إِذَا جَاءهُ لَمْ یَجِدْهُ »

عُ الْحِسَابِ؛ و کسانى که کفر ورزیدند شَیْئًا وَ وَجَدَاللََّهَ عِندَهُ فَوَفََّاهُ حِسَابَهُ وَاللََّهُ سَرِی

پندارد تا چون کارهایشان چون سرابى در زمینى هموار است که تشنه آن را آبى مى

بدان رسد آن را چیزى نیابد و خدا را نزد خویش یابد و حسابش را تمام به او دهد و 

 (73آیه  )سوره نور،«. خدا زودشمار است
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وْتِ وَ إِنََّمَا تُوَفََّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النََّارِ وَ کُلَُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَ»

أُدْخِلَ الْجَنََّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَاةُ الدَُّنْیَا إِالََّ مَتَاعُ الْغُرُورِ؛ هر جا ندارى چشنده 

 داده شما به کامل طور به هایتانپاداش روز رستاخیز همانا و است مرگ )طعم(

 شده کامیاب قطعا درآورند بهشت که را از آتش به دور دارند و در هر پس شودمى

( بناً دینای که 183. )سوره آل عمران، آیه «نیست فریب مایه جز دنیا زندگى و است

کند جز اندرز سالک معرفت، مومن و راه شأن این چنین تعریف میاو را قرآن عظیم

 توان چنگ زد:نمیپیموده به چیزی دیگر 

محسنی دام ظله( شنیدم که با مردم بارها از استادم )حضرت آیت اهلل العظمی 

چنان رفتار کن که گوی با بهترین بنده خدا روبرو هستی شاید همان شخص یکی از 

 دوستان حق تعالی باشد.

 از را انسان تقوا عدم و رودمی باالتر هافرشته از که است تقوا . انسان به وسیله1

 .آوردمی ترپائین نیز حیوان

 دو این از را هاغالی و هاناصبی که صورتی در است برادر هم با سنی و شیعه .2

 .کنیم غربال

ها چیزی ساخته نیست مگر . از لباس شیک و کروات دانشجویان و ریش بلند طلبه7

اطالعات کسب کند. های گوناگونی شان را افزایش بدهد و در زمینهاین که بار علمی

 شان را باال ببرد.و تخصص
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 جهان برای خوبی اقتصادی درآمد منبع کند مدیریت درست را حج . اگر مراسم1

 را نیاز مورد وسایل و منع را غیراسالمی کشورهای واردات که طوری. شودمی اسالم

 .کند وارد اسالمی کشورهای از

 12روز به جای برسد باید در یک شبانه . اگر کسی بخواهد که در زمینه علمی3

 ساعت درس بخواند.

 .نیست ممکن السالمعلیهم اهل بیت . عبور از پل صراط بدون محبت2

 باشد.. عید غدیرخم بزرگترین عید مسلمانان بعد از بعثت می7

کند. اما نحوی این امتحان بستگی به ها را امتحان می. حق تعالی همیشه انسان8

 دارد. ظرفیت انسان

شود که خود نیز . اگر توکل به خدا بکنید آنچنان کارهای مادی و معنوی سر هم می3

 شوید.متعجب می

کند و به انسان سمت و . اعتقاد به حیات اخروی است که زندگی را پر معنا می10

 دهد.سو می

ؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنََّمَا الْمُ»کند زیرا گاه از کلمه به من چه استفاده نمی. مسلمان هیچ11

فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتََّقُوااللََّهَ لَعَلََّکُمْ تُرْحَمُونَ؛ در حقیقت مؤمنان با هم برادرند 

پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار 

 (10آیه  )سوره حجرات،«. گیرید
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اند از گزینش دوست و این انتخاب رسد که عبارتمیی . انسان به مرحله12

 رود که تو را یا به سویسازترین مرحله یک انسان بشمار میسرنوشت

 جهنم. سوی به یا و کندمی راهنمایی بهشت

 شود.. انسان مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی17

نابخردانه خویش را توجیه . با قضا و قدر الهی خودمان را گول نزنیم و کارهای 11

وَأَن لََّیْسَ »نکینم زیرا خداوند به تو عقل داده است و تو را مخیر آفریده است زیرا: 

)سوره نجم، «. لِلْإِنسَانِ إِلََّا مَا سَعَى؛ و این که براى انسان جز حاصل تالش او نیست

 (73آیه 

ای که در روز . چقدر خوب است که انسان قبل از این که به بستر برود کاره13

 انجام داده است محاسبه نمایند.

 .کندمی کثیف را آدم یک نسل تمام حرام . یک لقمه12

تواند رو به جلو برود مگر این که به خود بیاید و یک نمی. کشورهای اسالمی 17

های آموزشی کهنه را کنار گذارد. اعم در ساخت تکان علم بخورد و سیستم

 علمیه.های ها و حوزهدانشگاه

 . تا قانونگذار به قانون احترام نگذارد از مردم عادی توقع نباید داشت.18

 .شودمی تو مرگ . طناب نامرئی تعصب را باید درید که همین جهل باعث13

 جوانان تا برداشت باید را ازدواج جای طرفین( در امرهای بی. فرهنگ غلط )توقع20

 .کند ازدواج مطلوب سن در ما
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میلیون در اثر مرض العالج ایدز به  10دینی همین است که بیش از بی . نتیجه21

 .است ایستاده مرگ صف

باشد، نحوه ها میچه که باالتر از این. جوانی، ثروت و مقام قدرت است اما آن22

 ها است.استفاده نمودن آن

هُ سَوْفَ وَ أَنََّ سَعْیَ». توکل به خداوند این است که تو دست از تالش بر نداری: 27

 (10آیه  )سوره نجم،«. یُرَى؛ و نتیجه کوشش او بزودى دیده خواهد شد

 . بهترین ثروت رضایت خداوند است که انشااهلل نصیب همه ما و شما بکند.21

 .باشدمی تعالی تبارک خداوند برابر در سجده . باالترین مقام عبودیت23

 از آن جلوگیری به عمل آورد.. فقر بدترین مرض است که با کار و تالش باید 22

 . حتی گمان بد نسبت به مومن گناه کبیره است چه رسد به غیبت او.27

. جوانان نور چشمان جامعه است که باید تهی از هر گونه بدی و محو در 28

 ها باشد.خوبی

 دوری از دین مبین اسالم است.ماندگی جوامع اسالمی . علت عقب23

هیچ وقت خودت را دست کم نگیر و به خودت اعتماد . تو به حیث یک انسان 70

× فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا × وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوََّاهَا »باش: کن و از نتیجه عملت غافل می

وَقَدْ خَابَ مَن دَسََّاهَا؛ سوگند به نفس و آن کس که آن را × قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکََّاهَا 

که هر کس آن × اش را به آن الهام کرد رى و پرهیزگارىسپس پلیدکا× درست کرد 
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)سوره «. اش ساخت قطعا درباختو هر که آلوده× را پاک گردانید قطعا رستگار شد 

 (10-7شمس، آیات 

 . تجربه یعنی تکرار نکردن اشتباهات گذشته.71

توانیم جبران خطاهای گذشته را بکنیم که از رحمت خداوند . در صورت می72

 ال ناامید نشویم و درصدد جبران خطایمان باشیم.متع

امام  . اگر کسی دو روز عمرش مثل هم باشد ضرر کرده است چنانچه حضرت77

بُونٌ؛ وَ مَنْ کانَ فِى نَقْص مَغْ فَهُوَ یَوْماهُ استوى مَنْ»: فرمایندمی السالم علیه علی

رفتار غبن شده )چراکه فَالْمَوْتُ خَیْرٌ لَهُ؛ هر کس دو روز عمرش یکسان باشد گ

سرمایه عمر را از کف داده و تجارتى ننموده، و جز حسرت و اندوه متاعى نخریده 

 که چرا) است بهتر او براى مرگ است!( و آن کس که در سراشیبى نقصان است،

 .«!است بزرگى نعمت این و! سازد مى متوقف را نقصان تدریجى سیر الاقل

 رنگ جماعت شوی.بخواهی هم. بزرگترین شکست این است تو 71

 باشد.. همانا گشمده اصلی مومن کسب علم و رضایت حق تعالی می73

 تر باشد.ها قویتواند که از اراده انسانگاه نمیهای شیطانی هیچ. وسوسه72

 گیرد.. زینت زن حجاب است که منشأ از خداجوی او می77

ای خود بردارد در گیتی کسی به هکاری دست از اسراف. اگر جهانیان یک کمی 78

 ماند.نام فقیر باقی نمی

 شد.بود نطفه رژیم اسرائیل منعقد نمی. اگر جهان اسالم متحد می73
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. جهانی شدن با ظهوری مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه شریف تحقق 10

 یابد.می

 تألیفات مطبوع:

کتاب در امور مذهبی،  27از  محسنی دام ظله العالی دارای بیشآیت اهلل العظمی 

توان به عناوین ترین تالیفات مدظله العالی میباشد از مهمو... می سیاسی، فقه، علمی

 زیر اشاره کرد:

 کالم؛ . کتاب صراط الحق، در سه جلد در علم1

ها، در چهار جلد مربوط به علم ها و واجبات. کتاب حدود الشریعة فی محرمات2

 فقه؛

 می؛. عقاید اسال7

 . فوائد رجالیة؛1

 . متافیزیک؛3

 اسالم؛ سند یا قرآن .2

 . فوائد دین در زندگانی؛7

 . اقتصاد معتدل؛8

 . معجم االحادیث المعتبرة، در شش جلد؛3

 . الفقه و مسائل طبیه )در دو جلد(؛10

 . حکومت اسالمی؛11
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 بحاراالنوار، در دو جلد؛ . مشرعة12

 ها؛اسباب. الضمانات الفقهیة و 17

 . القواعد االصولیة والفقهیة؛11

 دین؛ . روح از نظر13

 . عقل و علم روحی جدید؛12

 ؛. بحوث فی علم الرجال17

 . تقریب مذاهب از نظر تا عمل؛18

 . روش جدید اخالق اسالمی؛13

 . مباحثی درباره حکومت اسالمی؛20

 . فواید دمشقیه؛21

مجاهدین( مصوبات شورای رهبری . )قسمتی از تاریخ سیاسی حکومت 22

 مجاهدین؛

 . دین و زندگی؛27

 فلسفه؛ از نظر علم و. عقاید اسالمی 21

 . دین و اقتصاد؛23

 . روابط انسان؛22

 . راه ترقی ما؛27

 . خداشناسی منها دین؛28
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 . جوان و دوره جوانی؛23

 . عقاید برای همه؛70

 . قضاء و شهادت؛71

 . جهاد اسالمی، در دو جلد؛72

 . تصویب قانون اساسی؛77

 . زن در شریعت اسالمی؛71

 . توضیح المسائل جنگی؛73

 . توضیح المسائل طبی )پزشکی(؛72

 . عدالت الصحابه؛77

 . جنگ در تاریکی )شیعه و سنی چه فرقی دارند.(؛78

 . مهدی موعد عجل اهلل تعالی فرجه شریف؛73

 . عقاید، فقه و اخالق؛10

 . گوناگون، در دو جلد؛11

 سئوال دینی؛ 22. حل 12

 . تسنیم؛17

 . وظیفه علما دینی ما؛11

 . دفاع و حرکت؛13

 . تصویری از حکومت اسالمی؛12
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 . خود را بسازیم؛17

 . نظم مفید؛18

 . مسایل لندن؛13

 . مسایل کابل؛30

 ؛شمس سوره . تفسیر31

 . حجت؛32

 . وحدت امت؛37

 . االرض فی الفقه؛31

 . نظرة عابرة؛33

 شیعیان افغانی؛ . خواست32

 . تحقق اتحاد امت اسالمی؛37

 . مقاالت؛38

 . توحید نظری؛33

 . وظایف اعضای بدن؛20

 . همبستگی اسالمی؛21

 . مسایل پاراچنار.22

 تألیفات غیرمطبوع:

کتاب  10محسنی دام ظله العالی دارای بیش از حضرت آیت اهلل العظمی 
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باشد از مهمترین تالیفات و... می لمیغیرمطبوع نیز در امور مذهبی، سیاسی، فقه، ع

 توان به عناوین زیر اشاره کرد:غیرمطبوع ایشان می

 . شرح کتاب صوم العروه؛1

 . تعلیقه بر جامع االحادیث؛2

 . هدایة المومنین؛7

 . دیوان محسنی؛1

 های ما؛. مواضع و دیدگاه3

 . در پناه دین؛2

 . شرح کفایة االصول؛7

 . ستاره اسالم؛8

 گفتگوی دو رفیق؛. 3

 . شرح طهاره العروه؛10

 . عجایب و مطالب؛11

 های علمیه؛. آینده حوزه12

 های تحلیلی؛های تاریخی و برداشت. یادداشت17

 . خاطرات زندگانی )در پنج جلد(؛11

 . تعلیقه بر کتاب حدود؛13

 حج؛ . تعلیقه بر کتاب مناسک12

 . شرح کتاب اجاره العروه؛17

 نتخبه فی الروایات المعتبرة )در شش جلد(؛. الجواهر الم18
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 . کشکول محسنی؛13

 . شرح کتاب زکات؛20

 . شرح چند کتاب فقهی؛21

 . شرح دیات و حدود؛22

 . شرح قصاص؛27

 . شرح کتاب الطهار.21



 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 عظمی محققالآیت اهلل حضرت 
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 )مدظله العالی(حضرت آیت اهلل العظمی شیخ قربانعلی محقق كابلی

آیت اهلل شیخ قربانعلی محقق ژرف نگر عصر حاضر، مرجع تقلید معاصر، 

محقق کابلی از شاگردان برجسته و به نام حضرت آیت اهلل خویی در نجف بود که در 

ستایش برانگیز توانست نظر و و دانش اندوزی  ،سایه زهد آراستگی معنوی، استعداد 

یب دقت علمی وتوان تحقیقی وی، عنایت آن استاد فرزانه راجلب کرده وبدین ترت

شایسته و مقبول ارزیابی شود واین امر از تقریظ استاد نامبرده بر جلد اول تقریرات 

درسش که با خامه شیوا و روان آقا محقق کابلی نگراش یافته به روشنی به دست 

 . آیدمی

ق( 1713شمسی ) 1707شیخ قربان علی محقق، فرزند محمد رضا در سال 

هنه کاریک )سرخ پارسا( در نزدیکی کابل که اکنون از توابع والیت )استان( در قریه د

دروس ابتدایی را در سرخ پارسا آغاز کرد سپس  1پروان افغانستان است به دنیا آمد.

ادبیات . برای تحصیل علوم اسالم و فراگیری علوم حوزوی به شهر کابل رهسپار شد

و با آموختن کتابهای درسی یاد شده . فتعرب، منطق و شرح لمعه را در آنجا فرا گر

که در مدت کوتاهی صورت گرفت عالقه و اشتیاق وی به دانش اندوزی و صعود از 

اساتید و دوستان نامبرده نیز بر . نردبان تکامل علمی و اخالقی بیش از پیش شد

استعداد درخشان و روح متالطم و جستجوگر او آگاه شدند وبر میزان تشویق 

                                         

 . آیت اهلل محقق اصلیتشان از مردم کجاب بهسود می باشد. نقل از آقای خادم حسین بیانی. 1
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یش مبنی بر ادامه تحصیل و آموزش وی افزودند از این رو در سال وترغیب خو

نجف اشرف ترک شمسی کابل را به قصد دیار مرجعیت و اجتهاد و اخالق،  1772

های گفت و پس از ورود به آن حوزه علمیه مبارکه تحصیل خویش را در زمینه دانش

 . گوناگون پی گرفت

فرائد االصول( و مکاسب را از محضر آیت اهلل محقق با شرکت در دروس رسائل )

 اساتید برجسته مانند:

کاظم تبریزی، آیت اهلل سید شیخ آیت اهلل سید عبداالعلی سبزواری، آیت اهلل 

وکتاب کفایه . محمد تقی آل رازی درس گرفت شیخ عبدالحسین رشتی، و آیت اهلل

از کتابهای  و شرح منظومه که. االصول را نزد شیخ صدرا و شیخ مجتبی فرا گرفت

 . فلسفه و حکمت را از محضر شیخ عباس قوچانی خراسانی آموخت

و . و دروس تخصصی فقه و اصول را نزد آیت اهلل شیخ محمد باقر زنجانی تلمذ کرد

سید حسین حمامی، شیخ در درسهای خارج فقه آیات عظام سید محسن حکیم، 

 . حسین حلی شرکت جست و و حضرت آیت اهلل خوئی را آموخت

ق( در حوزه علمیه و تاریخی 1788نگارش آثار فوق در حدود سی سال پیش ) 

حضرت آیت اهلل خوئی بر جلد اول تحریر  ظنجف اشرف و تایید علمی و تفری

 . العروه که همان سال به چاپ رسید

مرحوم آیت اهلل خوئی پس از تعریف کلی و جامع ازعلمای راستین اسالم و بیان این 

 . حقق از آنان استکه آیت اهلل م
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شیخ قربانعلی محقق ترکمانی افغانی وطن خویش را ترک نموده و به نجف اشرف 

مهاجرت کرده است و در مباحث اصول وفقه من با درک پژوهش و ژرف اندیشی 

و آن را به . های فقهی بنده ورزیده استحضور یافته سعی در ثبت و تدوین داد

آورده که قسمتی از آن را به من عرضه کرد و  صورت کتاب به نام تحریر العروه در

من به دلیل فرصت اندک و اشتغاالت فراوان مقداری از آن را مالحظه نموده آنرا 

وافق به مراد یافتم و امیدوارم که جمیع آن مطابق آنچه دیدم باشد واز خداوند مزید 

 . توفیق او را مسالت داریم

صصی علوم اسالمی به تدریس سطح آقای محقق کابلی در کنار آموزش دوره تخ

رسائل، مکاسب و کفایه االصول متوسط وعالی پرداخت و کتابهای شرح لمعه، 

و پس از بیست سال در عالم غربت به وطن بازگشت و نشر معارف . تدریس کرد

 . حقه اهل بیت و هدایت مردم شهر کابل شد و اقامت نمود

. ( صورت گرفت1731هشت سال ثور ) اردیب 22مراجعت وی به وطن در تاریخ 

را در محله پل سوخته شهر کابل بنا نهاد واساتید « جامعه االسالم » ومدرسه علمیه 

های در آن مدرسه به تدریس علوم اسالمی و تربیت شاگردان وطالب مهم و برجست

 . علوم دینی اهتمام ورزیدند

نیه امام خمینی که ای در دشت برچی کابل به نام حسیحسینیه 1737وی تا برج دلو 

باشد پی ریزی نمود و با فشار دولت تازه به دوران رسیده ساختمانی زیبا می

ها مواجه شد مجبور به ترک کابل و مهاجرت به پاکستان شد ودر آن کشور کمونیست
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 . را تشکیل داد« سازمان دفاع از حریم اسالمی»به اتفاق جمعی از علماء 

کویته پاکستان برای مالقات با امام خمینی و علمای  او پس از اقامت کوتاهی در شهر

افغانستانی حوزه علمیه قم به ایران مسافرت کرد و با آمدن او به ایران و پراکنده شدن 

و آقای محقق . سایر علما و بروز مشکالت دیگر، سازمان یاد شده از هم پاشیده شد

گروه مذکور با  1720وایل دهه در ا. سامان داد« اتحادیه علما»در قم گروهی را به نام 

های سیاسی و جهادی ادغام شد و فعالیت« پاسدارن جهاد اسالمی افغانستان»حزب 

 وی در قالب حزب مزبور ادامه یافت.

های و انحالل گروه 1728پس از تشکیل حزب وحدت اسالمی افغانستان در سال 

بدان حزب پیوست و  متعدد جهادی که متعلق به تشیع افغانستان بودند آقای محقق،

به عنوان دبیر شورای عالی نظارت بر حزب وحدت اسالمی برگزیده  1771در سال 

توضیح المسائل خویش را که بنا بر تقاضای جمع زیادی از  1777در زمستان . شد

 . مساله به چاپ رساند 7107صفحه و  221مؤمنان و فضال تدوین کرده بود در 

به تدریس خارج فقه در حوزه علمیه قم اشتغال  سال است که بیستایشان بیش از 

 22کنند و در دارد و عده زیادی از فضالء و طالب از محضر وی کسب فیض می

 . دفتر معظم له به طور رسمی در شهر مقدس قم افتتاح شد 1777حمل 

 آثار علمی

معظم له قبل و بعد  از مرجعیت، دارای آثار علمی مکتوب فراوانی هستند که برخی 

 ها به دالیلی به چاپ نرسیده است، آثار چاپ شده تاکنون بدین قرار است:از آن
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تحریر العروه: این کتاب تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت اهلل العظمی  -1

خویی)ره( است که به مدت چهارده سال حضور مستمر در ده جلد تنظیم گردیده 

أسفانه با سپری شدن زمان است و یک جلد آن چاپ شده است، بقیه مجلدات آن، مت

 . و تحوالت پیش آمده، مفقود گردیده است

انقح التقریرات: تقریرات خارج اصول آیت اهلل العظمی خویی)ره( است، ولی از  -2

فیاض و اصول عملیه به قلم آیت اهلل  یآنجا که اصول لفظیه به قلم آیت اهلل العظم

یافته بود، به خاطر جلوگیری از شهید واعظ، قبل از تدوین این اثر علمی انتشار 

 . تکرار، چاپ نگردید

المباحث الفقهیه: در موضوع خمس، حاوی دروس خارج فقه معظم له در زمان  -7

 . مرجعیت که به چاپ رسیده است

طهارت اجتهاد، تقلید و المباحث الفقهیه: دروس خارج فقه معظم له در موضوع  -1

  آن چاچ شده است. که تا پنج جلد 

 . جلد سهاستفتائات جدید: در  -3

 . وظیفه القضات -2

 مناسک حج -7

 )رساله عربی(منهاج الصلحاء -8

 توضیح المسائل:  -3

 . آموزش احکام: برای گروه سنی نوجوانان و جوانان -10



 رجال ماندگار   21

 . های اخالقی معظم لهنصایح اخالقی: مجموعه درس -11

 خدمات نهاد مرجعیت

العالی( یکی از مراجع عظام تقلید از کابلی)مدظلهحضرت آیت اهلل العظمی محقق 

در مدت . درخشدکشور افغانستان است که در آسمان علم و فقاهت و مرجعیت می

های سیاسی، دینی کوتاه زعامت دینی معظم له، کارهای اساسی و ماندگاری در عرصه

 . ی افغانستان از سوی این نهاد مقدس صورت گرفته استو اجتماعی در جامعه

تمام خدمات و اهداف این مرجع بزرگوار تقلید، توسط یازده دفتر و نمایندگی در 

کشورهای اسالمی؛ افغانستان، ایران و پاکستان همچنین وکالء و منصوبین ذیصالح در 

ه در جمهوری اسالمی ایران در لدفاتر معظم. شوندکشورهای اروپایی مدیریت می

 .یراز قرار دارندهان و ششهرهای قم، مشهد مقدس، تهران، اصف

 در( یالعال ظله مد) یکابل محقق یالعظم اهلل تیآ حضرت قدریعال مرجع امیپ

 انیبام در( السالم هیعل) صادق امام یفرهنگ یعلم مرکز سیتاس با رابطه

 ق، هـ 1117 صدوق، خیش) «لِلنَّاسِ أنفَعُهُم النَّاسِ رُیخَ( : » ص) اکرم امبریپ

 (732ص

 باستان انیبام نام کین و مجاهد ر،یدل مردم ،یحکومت نیمسئول ،بزرگوار علما

 .اهلل رحمت و کمیعل سالم

 میبرا یاخالق ناصر خیش یآقا جناب نجانبیا انیبام دفتر مسئول اواخر نیا در

 مرکز سیتأس به اقدام دفتر ییراهنما و تیهدا با انیبام فداکار مردم که داد گزارش
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 و تیحما با دفتر رخواهانهیخ اقدام نیا اند¬نموده( ع)صادق امام یفرهنگ و یعلم

 و منطقه یفرهنگ فقر به توجه با انیبام دوست نید مردم یمعنو و یماد یها کمک

 یسو از و تیوال آن مرکز در کرده لیتحص و یدانشگاه طلبه، جوان صدها حضور

 یاعتقاد و یفکر انحراف صدد در روز و شب که گانگانیب یفرهنگ تهاجم گرید

 فراهم را رتانیپ پدر نیا یخوشحال و مسرت موجب قتاًیحق ماست، زیعز جوان نسل

 .نمود

 سخت که نیمتد و منؤم جوان نسل مبرم ازین و منطقه حساس طیشرا زانمیعز

 یمحمد ناب اسالم یارزشها و( ع)طهارت و عصمت تیب اهل حقه معارف تشنه

 .دطلبی¬یم را یفرهنگ و یعلم مرکز نیچن نیا سیتاس هستند

 دو انیبام نیمتد مردم و تاجران ، دولت نیمسئول و علما از تشکر و ریتقد ضمن

 .رسانم-یم استحضار به را گرید نکته

 با اهلل بحمد که بود ضرورت کی یفرهنگ و یعلم مرکز نیا سیتاس اصل ـ1

 آنچه یول است شده یگذار تهداب و دهیگرد یداریخر نیزم نجانبیا دفتر تیریمد

 تاجران، علما، همه به لذا است یعلم مرکز نیا اعمار و ساز و ساخت است مهم

 نذورات و تبرعات زکوات، ه،یشرع وجوهات دادن با که مینما یم هیتوص انیبازار

 ییواال همت از برساند یبردار بهره و استفاده مرحله به را یعلم مهم مرکز نیا مطلقه

 به یفرهنگ یعلم مرکز نیا یزود به که هستم مطمئن دیدار انیبام مردم شما که

 .اهلل انشاء دیرس خواهد یبردار بهره مرحله



 رجال ماندگار   12

 هیتوص زین( یتعال اهلل دهمیا) دیتقل عظام مراجع ریسا نیمقلد و نیمومن همه به ـ2

 داشته نیقی و بدهند یعلم مرکز نیا یبرا را خود هیشرع وجوهات که مینما یم

 هیبق حضرت تیرضا و( ع)صادق امام مطهر روح یخوشنود موجب کار نیا باشند

 دشوی¬یم الذمه یبر نیمومن شما هم شرعاً و. گردد یم الفدا له ارواحنا االعظم اهلل

 7/7/1730ی، کابل محقق یقربانعلم، ق هیعلم حوزه         .انشاءاهلل

 (ع)صادق امام یفرهنگ یعلم مجتمع

 انیبام  در یفرهنگ یعلم مرکز نیتر بزرگ

 عْلَمُونَیَ لَا ن نَیوَالَّذِ عْلَمُونَیَ نَیالَّذِ یسْتَوِیَ هَلْ قُلْ

 کسانند؟ی نادان جاهلِ مردم با دانشند و علم اهل که آنان ایآ

 ییشکوفا و رشد زانیم به یبستگ یا جامعه و ملت هر شرفتیپ و یتوانمند

 پرتالطم امواج انیم از یسربلند با توانندیم یملت  دارد، آنان یفکر و یفرهنگ ،یعلم

 و فراز و رحمانهیب یرقابتها کشاکش انیم از و ابندی راه نجات ساحل یسو به بحرانها

 داریپا و محکم یهااستوانه و هاهیپا که آورند بر سر مندانه روزیپ گار روز فرود

 هیپا محکم و درست تعقل و شه،یاند و علم ادیبن بر را خود یفرهنگ و یاعتقاد

 یهااسیمق و یجهان سطح در نشیب و دانش نظر از را خود و باشند کرده یگذار

 .برسانند یالملل نیب و یبشر قبول قابل

 دیام و خداوند به توکل با( ع)صادق امام یفرهنگ یعلم مجتمع" خاطر نیهم به

 علوم طالب و انیدانشگاه بخصوص کشور جوان نسل یهایتوانمند و استعدادها به
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 نهیزم تا کوشدیم گرددیم محسوب انیم نیا در ما هیسرما و روین نیبزرگتر که ینید

 یفکر رشد  یبرا را راه و سازند فراهم جامعه در یفرهنگ و یعلم یتهایفعال یبرا را

 .گردانند مساعد است مقدور که ییآنجا تا آنان

 خواست به تا است نیا(ع)صادق امام یفرهنگ و یعلم مجتمع یبنا از هدف

 به یبشر تمدن مراکز نیبزرگتر از یکی گذشته در که) باستان انیبام در خداوند

 یآموزش و یفرهنگ ،یپژوهش ،یعلم خدمات عرضه و هیارا جهت( آمدهیم حساب

 تیوال نیا  شأن در که دیآ بوجود یمرکز یانسان و یاسالم علوم یهانهیزم تمام در

 با همسو و همدوش و انیبام دانشگاه کنار در که یمرکز باشد، انیبام یباستان شهر و

 و مندان عالقه همه یایپو و خالق یهااستعداد ییشکوفا یبرا را راه بتواند آن

 و آراء تضارب هیسا در و سازد فراهم فرهنگ داران دوست و دانش و علم ندگانیپو

 نیاول نکیا خوشبختانه که گرداند هموارتر را یعلم شرفتیپ و تکامل بستر هاشهیاند

 یبرا یتیمرکز ساخت جادیا از عبارت که مرکز نیا  مهم حال نیع در و یعمل گام

 اهلل تیآ حضرت دفتر یاعضا ابتکار و طرح و تیمسئول با باشدیم مجتمع نیا

 دانشمندان، علماء، از جمع یهماهنگ و یاریهم و یالعال ظله دام یکابل محقق یالعظم

 مردم و ریخ هموطنان یمعنو و یماد یکمکها و همت به و  نیمحصل روشنفکران،

 قوه و حول به که است یریگ شکل حال در انیبام نو شهر مرکز در ان،یبام فیشر

 .دیرس خواهد یبردار بهره به یزود به یاله
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 مجمع علمی

 در  که داندیم متعهد را خود ریمس نیا در( ع)صادق امام یفرهنگ -یعلم مجتمع

 و یمل یهاتیشخص و یاسیس حلقات و هانهاد احزاب، ی همه به نهادن ارج نیع

 از دور به و  طرفانهیب طور به شان، کین یهاشهیاند و نظرات به احترام و یدولت

 مستقل نهاد کی عنوان به را خود تیفعال و کار آنان یسو از نفوذ اعمال و یوابستگ

 یاسالم یجمهور نظام و کشور یاساس قانون تیمحور در یفرهنگ و یعلم ،ینید

 ییگرا تحجّر و یزبان ،یقوم یها یورز تعصب از بدور و دینما میتنظ افغانستان

 هنرمندان و عالمان و قلم و فکر صاحبان تیحما و جلب با تا دینما تالش یمذهب

 جامعه  در را یفرهنگ و یعلم یایپو و نو حرکت کی بستر کشور متعهد و داریب

 .آورد فراهم

 ،یعلم روش و رهیس از یتأس با یفرهنگ و یعلم بزرگ مرکز نیا گذاران انیبن

 و ایپو میتعال پرتو در تنها که باورند نیا بر( ع)صادق امام حضرت یتیترب و یآموزش

 و شده نهاده بنا یانسان عزت و کرامت اساس بر که ؛یاسالم بخش وحدت اتیاخالق

 خواند؛ یم فرا گریهمد برابر در تعامل به را شهیاند و علم صاحبان و مذاهب ی همه

 علوم ی توسعه و ارائه یهانهیزم و دیبخش تیجامع یعلم نظر از مرکز نیا به توانیم

 و مبتکر خالَّق، یهااستعداد پرورش و تیترب به و ساخت فراهم آن در را مختلف

 گسترش و توسعه منبع یجار شهیهم ساران چشمه بسان که افتی دست یمتعهد

 گرید یسو از و نشانند بر و بار به را یبشر تفکر و شهیاند نهال و گردند علوم
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 ختگان؛یفره و آموختگان دانش یانسان و یاله تیمسئول و تعهد به هیتک با که معتقدند

 بهره یهانهیزم و گماشت همت آنان یعلم یهاآموخته کردن یبرد کار به دیبا

 کسب اسالم رایز 1نمود، فراهم جامعه و مردم انیم در را آنان علم و دانش از یرسان

 ایدن یسعادتمند و جامعه تکامل و عزت یبرا بلکه تنها علم بخاطر نه را دانش و علم

 بود خواهد یمتعفن و دهیگند آب بسان علم صورت آن ریغ در 2داندیم بشر آخرت و

 یتحول چیه و گذاشت نخواهد بشر یسعادتمند و تکامل روند بر یریتأث تنها نه که

 تحجر، باعث بلکه 7.آورد نخواهد بار به  آن یورز خرد نیهمچن و  فهم و درک در

 فالکت باعث جهل که همانطور شد خواهد زین مردم و جامعه یگرفتار و فساد تعفن،

                                         

 1/493باشد/أمالی الصدوق:بهترین دانش آن است که سودمند  "خیر العلم ما نفع"رسول اهلل)ص(: .  1

 .303منتخب میزان الحکمه:

اعزّ العزّ العلم؛ ألنّ به معرفة المعاد والمعاش، واذّل الذّلّ الجهل؛ الن صاحبه اصمّ، ابکم، "امام علی)ع(:.  2

باالترین عزت علم و دانش است زیرا که توسط آن )راههای( شناخت )سعادت( آخرت و  "اعمی، حیران

ش زندگی در و حقایق برابر در)  آید و بد ترین ذلت و خواری نادانی است را که نادان دنیا به دست می

 .56، ح00همانند( کر و الل و کور در وادی سر گردانی و تحیر به سر می برد./نزهة الناظر/ص

طلبة العم ثالثة؛ فأعرفهم باعیانهم و صفاتهم: صنف یطلبه للجدل و المراء،و صنف "امام صادق)ع(:.  4

جویندگان علم بر سه دسته اند پس آنان را با  "....یطلبه لالستطالة والختل و صنف یطلبه للفقه و العقل 

دسته ای از آنها دانش را به جهت جدل و مراء فرامی گیرند و دسته ای آن را  :هویت واقعی شان بشناس

قل یاد می گیرند./معالم جهت تفاخر و بزرگ نمایی می آموزند و دسته ای نیز آن راجهت فهمیدن و تع

 .16االصول و مالذ المجتهدین، ص
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 1.گرددیم مردم یگمراه و

 (ع)صادق امام یفرهنگ ،یعلم مجتمع یبخشها

  یخدمات و یفرهنگ ،یقاتیتحق ،یعلم یهاتیفعال ،یفعل یهایازمندین به توجه با

 :است شده گرفته نظر در لیذ شرح به اناث و ذکور بخش  پنج در مجتمع نیا

 :است لیذ یهامجموعه ریز شامل که یقاتیتحق و یپژوهش بخش ـ1

 مطالعه سالن و کتابخانه -الف

 ینترنتیا و یوتریکامپ قاتیتحق مرکز -ب

 یبرا انیبام مرکز در ما پژوهان دانش و نیمحصل گرید بخش نیا افتادن راه با

 به آرام خاطر با ما خواهران مخصوصا د،یکش نخواهد یسرگردان مطالعه محل افتنی

 دانش و نیمحقق قیتحق یبرا نهیزم و پرداخت خواهند آنجا در قیتحق و مطالعه

 .شد خواهد فراهم محترم پژوهان

 و ارتباط امکان بخش نیا ینترنتیا و یوتریکامپ قاتیتحق مرکز دنیرس بهره به با

 فراهم اسالم جهان و ایدن یفرهنگ و یقاتیتحق ،یعلم بزرگ مراکز از یمند بهره

 .دیگرد خواهد

 :پردازدیم تیفعال به لیذ موارد در که آموزش بخش ـ2

                                         

دانش بدون عمل وزر و وبال است، و عمل  "العلم بالعمل وبال، و العمل بالعلم ضالل"امام علی)ع(: .  1

 .302، منتخب میزان الحکمه:1611بدون علم گمراهی./ غررالحکم:
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 یقرآن علوم آموزش -لف

 هیپا یو حوزه علوم -ب

 دیعقا و کالم -ج

 فلسفه -د

 اسالم خیتار -هـ

 مقارن فقه -و

 حقوق -ز

 یسندگینو و فیتأل ق،یتحق روش  ـ ح

 یغیتبل یمهارتها آموزش -ط

 ..... -ک

 را جامعه یضرور یهاازین تا است نیا بر ما تالش یآموزش مختلف یبخشها در

 در آموزگاران و دیاسات نیتر دهیورز و نیبهتر جذب و جلب با و گرفته مدنظر آن در

 با و میساز فراهم علوم یریفراگ یبرا را نهیزم نیبهتر میبتوان شده؛ ادی موضوعات

 در را یآموزش نظام نیتر تیفیک با تجربه؛ با و فعال یادار و یعلم یکادرها جادیا

 .میآور بوجود شده ادی یقسمتها

 :یفرهنگ و یمذهب ،ینید یتهایفعال و مراسم یگزار بر و غاتیتبل بخش ـ7 

 ازیامت و اختالفات انیم در آن مردم سو کی از که افغانستان یکنون ی جامعه در

 یسالها خاطر به گرید یسو از و فرورفته یا منطقه و یحزب ،یزبان ،یقوم یهاییجو
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 دچار گذشته رانیام پرور جهل و جور حاکمان تیحاکم اثر در ما مردم که یدراز

 فرصت یماد فقر مشکالت گرداب در و بوده یآموزش تیمحروم و یفرهنگ ضعف

 کج و خرافات تا شده باعث افتهیینم را یعلم و یفکر تیفعال و تالش چیه

 ؛یاریبس امروز که یبطور کند، باز جا ما مردم شهیاند و باور در یاریبس یهایشیاند

 یبرا را کار مسأله نیا و شمارندیم ینید یباورها و شهیاند د،یعقا جزء را آنها

 اواخر نیا در که بخصوص است، ساخته دشوار و سخت اریبس یغیتبل یتهایفعال

 و ساخته چندان دو را مشکالت نیا گانگانیب یفرهنگ تهاجم و یغاتیتبل امواج

 .است نموده تر نیسنگ را کار نیا تیمسئول

 علم به هیتک و متعال خداوند اعانت با( ع)صادق امام یفرهنگ و یعلم مجتمع امّا

 لیوسا از استفاده و گذشته اتیتجرب  و مهارتها به یابی دست با تا کوشدیم منطق و

 و نیمبلغ یبرا را یغیتبل گسترده و عیوس تیفعال یهانهیزم روز امکانات و

 ها، یشیاند کج خرافات، برابر در و سازد فراهم جامعه یآگاه و یداریب پرچمداران

 مقابله به "نهیّب" روشنگر مشعل افروختن بر با گانه؛یب فرهنگ تهاجمات و انحرافات

 إِلَّا أَحَداً خْشَوْنَیَ ال وَ خْشَوْنَهُیَ وَ اللَّهِ رِساالتِ بَلِّغُونَیُ نَیالَّذِ": که میدار نیقی و بپردازد

 [7]"باًیحَسِ بِاللَّهِ کَفى وَ اللَّهَ

 و ترسندمى خدا از و کنند خدا رسالت غیتبل که آنان( حق در خداست سنَّت نیا)

 . کندمى تیکفا ىیتنها به حساب براى خدا و ترسندنمى خدا جز کسس چیه از

 :یهنر بخش ـ1
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 و ژرف اثر انسان هوش و عواطف احساسات، یرو تواندیم که است یکمال هنر

 از است عبارت که آن یتجسم ابعاد در چه هنر بگذارد،  یجا به خود از را یقیعم

  لمیف و تآتر قالب در که آن یشینما ابعاد در چه و...  و چاپ ،یطراح ،ینقاش عکس،

 شنامه،ینما شعر، داستان، شکل به که اتیادب عنوان به چه و شودیم دهیکش صحنه به

 مراتب به تواندیم خود یجا در گرددیم عرضه یافزار نرم عنوان به  ای و لمنامهیف

 یکارآمد جامعه یهایریگ جهت و باورها افکار، یدگرگون و یآگاه دادن، جهت در

 در تواندیم ماهر و دست رهیچ مند هنر کی رایز باشد، داشته را یتر مؤثر و شتریب

 به و آورد در خود ریتسخ به را مردم فکر و ذهن و داکندیپ راه جامعه روان و قلب

 .دینما القا خود نیمخاطب به را خود امیپ یراحت

 یعیوس و باال اریبس یکاربرد از یامروز جامعه در بخصوص هنر خاطر نیهم به

 ؛یمذهب و ینید جمله از و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس اهداف و لیمسا تمام در

 نیا در تا کوشدیم هنر تیاهم به توجه با یفرهنگ یعلم مجتمع لذا است برخوردار

 به دنیبخش تعهد با و بردارد را یمثبت یگامها جامعه هنرمندان از استمداد با بخش

 و عامه یآگاه بردن باال ،یهمدل وحدت، استعدادها، ییشکوفا جهت در آن از هنر

 .دینما استفاده ینید و یاله فرهنگ توسعه و بسط جهت بخصوص

 :یمردم و یاجتماع خدمات ارائه بخش ـ3

 جنجال و یحقوق مشکالت حاضر حال در ما مردم مشکالت نیبزرگتر از یکی

 جلو تا کوشدیم بخش نیا یانداز راه با مجتمع که است یخانوادگ و یاجتماع یها
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 مشاوره دادن با و ردیبگ را... و یخانوادگ ،یاجتماع یهایریگ در و مفاسد از یاریبس

 را مظلوم و دهند قرار منازعه یطرفها یشرویپ در را یدوست و مصالحه عدالت، راه

 موانع و مشکالت تا ورزدیم یسع زین و رساند یاری شان حق گرفتن به نسبت

 یآگاه با تا کوشدیم و دینما رفع است ینید مؤکد سنت کی که را جوانان ازدواج

 ضربه و ریتبذ اسراف، باعث که را یغلط یسنتها و رسومات مردم، به درست یبخش

 در ریگ پا و دست و غلط فرهنگ کی عنوان به و شودیم مردم اقتصاد به کردن وارد

 بردارد انیم از  افتهی راه شان یزندگ

 (ع)صادق امام یفرهنگ  -یعلم مجتمع ساختمان از یاجمال اتیخصوص

 متر 2701 مساحت به ینیزم در طبقه چهار در یساختمان نظر از یعلم مجتمع

 سفت تاکنون است، شده بنا مربع متر 717 مساحت به طبقه هر یبنا ریز با و  مربع

 طبقه هر که دهیگرد آماده زین آن چهارم طبقه یستونها  شده تمام آن طبقه سه یکار

 :است ریز اتیخصوص و امکانات یدارا آن ی

 (اول) نیرزمیز طبقه

 همزمان کننده مطالعه نفر 130 شیگنجا به ذکور مطالعه سالن ـ1

 همزمان کننده مطالعه نفر 100 شیگنجا به اناث مطالعه سالن ـ2

 اجتماعات سالن و خانه نماز ـ7

 و نارهایسم  مراسم، یگزار بر صورت در که شده ساخته یطور سالن سه هر

 .نمود استفاده سالن کی عنوان به آنها همه از توانیم بزرگ اجتماعات
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 کتابها حفظ و ینگهدار محل و مخزن ـ1

 کتابخانه یادار دفتر ـ3

  خانه یچا ـ2

 (دوم)همکف طبقه

 یادار دفاتر ـ1

 یحقوق و یشرع مشکالت و لیمسا به پاسخ و یمردم مراجعات دفتر ـ2

 آموزش و سیتدر یهااتاق ـ7

 ینترنتیا و  یوتریکامپ قاتیتحق سالن ـ1

 یبهداشت سیسرو ـ3

 خانه یچا ـ2

 سوم طبقه

 نیمحصل خوابگاه ـ1

 یبهداشت سیسرو و حمام، ـ2

 خانه آشپز ـ7

 یعموم دروس و اجتماعات یبرا سالن ـ1

 چهارم طبقه

 خواهران آَّموزش  بخش

 سیتدر یهاکالس ـ1
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 یادار یاتاقها ـ2

 یبهداشت یسهایسرو ـ7

 آشپزخانه ـ1

 نظر از(  ع)صادق امام یفرهنگ یعلم مجتمع ساختمان است یآور ادی به الزم

 از یمنیا نکات تمام و شده ساخته یساز شهر استاندارد نرم اساس بر نیزاید و نقشه

 امکانات ،ییبایز قسمت در و شده گرفته نظر در آن در حوادث ریسا و زلزله جمله

 سر به یکار میت سه که یبطور است آمده عمل به  الزم دقت آن یشیآسا و یرفاه

 و ییرضا محمد ،ییرضا کاظم ریانجن و نیزاید قسمت در یرسول ریبص ریانجن یپرست

 قاسم ریانجن و برق و یآبرسان یمهندس ساختمان، یمهندس قسمت در ینور یعل

 آن یرو ماه هفت از شیب حدود  آن مصارف و مصالح برآورد قسمت در یگوهر

 .دارد عهده به قاسم ریانجن را آن ساز و ساخت بر نظارت زین فعال و اند، نموده کار

 ریتقد و تشكر

 گرفته سهم مجتمع نیا یبنا و جادیا در کهیکسان همه از تا میدانیم الزم انیپا در

 یدلگرم و قیتشو باعث خود یماد و یمعنو یکمکها ارائه با و نموده یاری را ما و

 تیآ حضرت قدریعال مرجع از بخصوص م،یینما تشکر اند دهیگرد ریخ امر نیا در ما

 عظام اتیآ و مراجع ندگانینما و دفاتر و فیالشر عزه دام یکابل محقق یالعظم اهلل

 دیوح یالعظم اهلل تیآ حضرت و یالعال مدظله یستانیس یالعظم اهلل تیآ حضرت

 یبرا را شیخو نیمقلد هیشرع وجوهات مصرف که یعظام مراجع ریسا و یخراسان
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 .فرمودند اجازه مجتمع نیا اعمار

 یرسول یعل قربان یگرام برادر غیدریب یهایهمکار از میکن یادی که جاست به

 راه در ینظرده و مشورت بر عالوه که انیبام تیوال یساز شهر محترم استیر

 ما با  آن ساز و ساخت قسمت در را یهمکار کمال پروژه؛ نیا نظارت و یانداز

 که فطرت نیحس خادم انیبام محترم شاروال یهمکار از میینما تشکر و  نمودند

 برادران تالش از زین و ساخت فراهم انیبام محترمه یوال از را نیزم دیخر نهیزم

 ریانجن و خان دریح یپرست سر به آن یکار میت و محمد جان ریانجن محترم ارجمند،

 و نظارت مجتمع ساز و ساخت هیاول یکارها در افتخاراً که یعل نیحس حاج

 از نیهمچن و میمند بهره زانیعز نیا یهایهمکار از زین حال تا و داشته یهمکار

 تیمسئول که یصالح حاج االسالم حجت جناب یگرام برادر مخلصانه زحمات

 داشته عهده به را هاریانجن با ارتباط و یکار مصالح تدارک و هیته بر نظارت و  میتنظ

 و هیته تیمسئول که بازار محترم ندگانینما از یکی چمن حاج یتالشها از و است

 ن،یّمتد مردم ی همه از  زین و رفتهیپذ را مجتمع یساختمان مصالح و مواد یساز آماده

 و کمک از قسمت نیا در که یتاجران و انیبازار ن،یمحصل طالب، د،یاسات علما،

 و م،یآور عمل به یدان قدر و تشکر دندینورز غیدر شیخو یمعنو و یمال مساعدت

 داشته یمعنو و یماد یهمکار مجتمع با را یزانیعز از اریبس نام اوال که یآنجا از

 یقطور و جداگانه دفتر مؤمن نیا ی همه ستیل هیته ایثان و میندار خاطر به فعال

 از و نموده اکتفا یگرام سروران آن از ؛یآور ادی مقدار نیهم ذکر به لذا طلبدیم

 مسئلت را یفراز سر و سعادت و یاخرو پاداش و اجر  شان همه  یبرا خداوند

 .میدار
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 مجمتع نیا چهارم طبقه یستونها که هنوز تا مییبگو که است یآور ادی یجا و

 در ینقد ریغ ای و ینقد کمک ییخارج و یداخل مرکز چیه از ما است شده ختهیر

 یکمکها از حال تا آن یهانهیهز تمام شد اشاره که طور همان بلکه میا نکرده افتی

 و انیبام مؤمن و فیشر مردم مخصوصا کشور مختلف نقاط ریّخ هموطنان یمردم

 آنان همه به خداوند که است دهیگرد هیته آگاه و دردمند دلسوز، نیمهاجر از یجمع

 دست مرکز نیا دنیرس بهره به و لیتکم یبرا زین پس نیا از و د،یفرما تیعنا قیتوف

 آنان از و نموده دراز کشور نیریّخ و مؤمن هموطنان ی همه شگاهیپ به ازین

 .دینگذار تنها ریخ امر نیا ادامه در را تان دوستان که میخواهیم

 (ع)صادق امام یفرهنگ یعلم مجتمع

 17328 زانیمی غاتیتبل و یفرهنگ بخش

 

                                         

 .1492، میزان 23-4فرهنگی امام صادق و تبلیغات صص  –. تهیه مجتمع علمی  1



 

 

 

 

 

 فصل سوم:

 واعظآیت اهلل شهید 
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زندگی نامه شهید آیت اهلل العظمی سید محمد سرور واعظ 

 بهسودی كابلی)ره(

 سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

 ماه ها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک

 شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن

 روزها باید که یا یک مشت پشم از پشت میش 

 زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن

 عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع

 عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن

 قرن ها باید که تا از پشت ادم نطفه ای

 بوالوفای کرد گردد یا شود ویس قرن

 ؟ق323-؟177سنائی عزنوی 

 

 زادگاه 

هــ .   1233د سرور واعظ )ره( حدوداً! در یکی از ماه های سـال  مسید محعالمه 

ش در روستای کجاب بهسود به دنیا آمد. ایـن روسـتا از نـواحی حصـه دوم بهسـود      
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ت کیلومتری غرب کابـل واقـع   سمربوط به والیت میدان است این والیت تقریباً در بی

خوش آب و هوا که به دو  شده است بهسود منطقه ای است نسبتاً وسیع کوهستانی و

حصه اول و دوم تقسیم می گردد بیشتر ساکنان این نواحی را شیعیان هـزاره، سـادات   

 حسینی و افغان های پشتوزبان تشکیل می دهند.

سرور واعظ از دیرباز، مدافع مظلومان در منطقـه بودنـد هـراز    خاندان سید محمد 

به جنگ و سـتیز مـی پرداختنـد و    چندی با اربابان ده و خوانین منطقه و حکام سلطه 

گاهی این مخالفت ها به حبس و اسارت ، مهاجرت، غارت اموال، غصـب اراضـی و   

 قتل سادات می انجامد 

نشده بـود کـه سـید حسـن رضـا و      باالخره چند ماهی از تولد سید محمد سپری 

 برخی دیگر از این خاندان بر اثر فشارهای بعضی زورمنـدان، زادگـاه نیاکـان خـود را    

ترک گفته به یکی از روستاهای هم جوار به نام قرقلجو پناهنـده شـدند ایـن خانـدان     

رفته رفته از نظر اقتصادی ضعیف شدند سـید حسـن رضـا کـه سرپرسـت و بـزرگ       

خانواده بود ، به سختی امرار معاش می کرد، در حدی که مجبور شـد کـودک هفـت    

رجـال نـامی دنیـا از خـانواده     هشت ساله اش )محمد( را به چوپانی وادارد آری اکثر 

 های محروم و فقیر جامعه بوده اند که خود فلسفه ای دارد.

 مكتب خانه

سید محمد ، کودک باهوشی بود به عالوه شبانی ، ساعت های فراغت خود را بـه  

فراگیری قرآن و برخی کتابهای معمول چون دیـوان حـافظ ، سـعدی و ورقـه گلشـاه      
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خوندهای ده رفته کسب دانش مـی کـرد از جملـه    سپری می کرد و گاهی در محضر ا

کسانی ه سید محمد به عنوان استاد پذیرفته بود سید مصطفی بزرگ خاندان واعظ بود 

وی تجوید اصول دین صرف و نحـو و جـامع المقـدمات را از محضـر سـید عیسـی       

 فارسی و حجت االسالم سید اسماعیل آخوند فرا گرفت.

خنرانی ار آغـاز کـرد و در بیشـتر محافـل     هــ . ش سـ   1703در حدود سال های 

سوگواری اباعبداهلل الحسین )ع( از او به عنوان واعظ کوچک نا برده می شـد وی بـه   

 خوبی مصائب آل محمد را برای عزاداران باز گو می کرد.

 هجرت به كابل

هـ . ش سـید محمـد را جهـت تحصـیل      1710پدرس سید حس رضا در حدود 

فرستاد او از استعداد ویژه ای برخـوردار بـود در حـدی کـه در     علوم اسالمی به کابل 

پنج سال اول طلبگی کتاب های مغنی ، منطق ، لعمه ، رسائل ، مکاسب و کفایـه را از  

محضر عالم ربانی و روحانی برجسته کابل آیت اهلل میـر علـی احمـد حجـت )ره( و     

نیز در این مـدت   آقای شیخ محسن )ره( و مرحوم شیخ زمان نقشی فرا گرفت و خود

ت اهلل حجت تدریس مـی کـرد   یدروسی را که خوانده بود برای طالب حوزه علمیه ا

 سید محمد جوان همچون ستاره در میان طالب جوان کابل می درخشید.

آهسته آهسته سید خود را از دروسی که در حوزه کابل تدریس می شد بـی نیـاز   

سامان زادگاهش به بهسـود بـازگردد   دید و تصمیم گرفت برای سامان دادن اوضاع ناب

مردم هم از وی استقبال زاید الوصفی کردند. از ان به بعد روزی نبود که او چنـد جـا   



 11  واعظ دیشه الله تیآ :سوم فصل

هـ . ش در منطقه بهسود  1723سخن نگوید و خطابه نخواند سید تا حدود سال های 

 ماندگار شد و توانست اوضاع فرهنگی و اجتماعی شیعیان بهسود را سامان بخشید.

وی پس از بازگشت از کابل در اولین ورود به زادگاهش مدرسه ای به نا محمدیه 

در دو طبقه در کجاب بهسود تأسیس کرد و توانست فصل نوینی در حرکت فرهنگـی  

نماید وی می دانست کشـتی مـتالطم جامعـه شـیعی بـا چنـد سـال        این سامان ایجاد 

ده راهی حوزه علمیه نجـف  تحصیل یا تدریس به ساحل نجات نمی رسد لذا با خانوا

اشرف شد وی مدت اندکی در حوزه علمیه قم ماندکار شد ودر حـدود شـش مـاه از    

محضر آیت اهلل بروجردی )ره( بهره برد و در یکی از آزمون هایی کـه از طـالب قـم    

گرفته شد، باالترین امتیاز را از ان خود کرد و از طرف آیت اهلل بروجـردی )ره( مبلـغ   

 ه عنوان هدیه دریافت  کرد.  پانصد تومان ب

 حوزه نجف

در اولین ماه های ورود به حوزه ، نبوغ طلبه جوان افغانی در محافل علمی پیچید 

و او در حلقه های تدریسی آیات عظام در شمار معدود طالیی جـایی گرفـت کـه در    

 نقد و اظهار نظر ، مایه دلگرمی استوانه های حوزه را فراهم ساخت.  

ر هفت هشت سـال حضـور در حـوزه نجـف، بیشـتر از دروس      واعظ بهسودی د

خارج فقه و اصول آیات عظام خوئی و حکیم )ره( بهره برد و بیشتر در حلقه مباحثـه  

و نقد و نظر نخبگان حوزه همچون : شهید سید محمد باقر صدر ، شیخ کاظم تبریزی 

ـ        ه و سید محمد حسین فضل اهلل لبنـانی شـرکت مـی جسـت و اوقـات دیگـرش را ب
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تدریس کفایه االصول و تقریر درس آیت اهلل خوئی سـپری مـی کـرد او توانسـت در     

کوتاه ترین زمان کتاب گران سنگ مصباح االصول را پدید آورد او در مباحث فقهی ، 

 فلسفی ، کالمی ، علوم قران و حدیث نیز صاحب نظر بود .

 هجرت از حوزه 

یدن به قله اجتهـاد بـه عنـوان    آیت اهلل واعظ پس از فراغت از دروس حوزه و رس

یک وظیفه و رسالت حوزوی ، حوزه را برای ترویج مکتب اهل بیت ترک گفـت وی  

در این عزیمت از حمایت زعیم بزرگ حوزه ایت اهلل سید محسن حکیم )ره( و آیـت  

اهلل خوئی برخوردار بود و از سوی دیگر بصـیرتی کـه بـه اوضـاع نابسـنامان شـیعیان       

 را مکلف به هجرت کرد .  افغانستان داشت او

هــ .   1777به این ترتیب عالمه سید سرور واعظ بهسودی در حدود سـال هـای   

ش وارد پایتخت افغانستان شد و استقبال بی نظیری که از وی در کابل به عمـل امـد   

دولتمردان را بیمناک کرد ؛ زیرا انها سه سال قبـل نهضـت شـیعیان افغانسـتان بـه      بود 

اسماعیل بلخی )ره( را سرکوب کرده بودند و هنـوز فریـاد رسـال    رهبری عالمه سید 

 بلخی از پشت میله های زندان کابل به گوش می رسید.

روزگاری که شیعیان حقـوق شـهروندی چـون انتخـاب شـدن و انتخـاب کـردن        

نداشتند و از رفتن به دانشگاه محروم بودند ولی با ورود آیت اهلل واعظ خالء زعامـت  

شد ، به دلیل این که دیگر وجود شیعه قابل انکـار نبـود . هـر چنـد      شیعه تا حدی پر

هـ . ش مذهب شیعه جزء مذاهب موجود در کشور محسوب  1770قبل از سال های 
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 نمی شد بلکه شیعیان مخفیانه به مناسک مذهبی و سیاسی خود می پرداختند. 

ده بـود  صدر اعظمی رسـی نقل شده است روزی گذر سردار داوودخان که تازه به 

به چند اول ، مرکز شیعیان کابل افتاد از قضا جمعیت زیادی جهت اسـتماع سـخنرانی   

ایت اهلل بهسودی امده بودند و خیابان های اصلی و فرعی منتهی به حسـینیه عمـومی   

کابل پر از جمعیت بود به گونه ای که وسایل نقلیه وی ساعت ها معطـل مانـده بـود.    

ر است ؟ گفتند آقای واعظ بهسودی برای مردم سـخن  لذا داوود خان پرسید : چه خب

می گوید شاهزاده تأملی کرد و گفت عجب شیعیان برای ما شاخ و شانه می کشند در 

حالی که سران آنان سال هاست در زندان به سر می برند منظور عالمه بلخی بود باید 

ای دسـته هـای   جلو این قوم و مذهب جگرفته شود لذا از ان تاریخ به بعد موانعی بـر 

 عزاداری و شخث آیت اهلل واعظ وضع کردند.

 در مسیر مجاهدت و فقاهت

آیت اهلل واعظ حسینی از معدود ستارگان حوزه نجـف اشـرف بـود کـه در میـان      

فضالی معاصر ایران و افغانستان و پاکستان از شهرت علمی در حـوزه فقـه و اصـول    

است که از ایشان به میراث مانده و  برخوردار بود شاهد بر این مدعا آثار گران سنگی

 عالوه بر ان تأیید و تصدیر حضرات آیات عظام گواه بر این باور است  

هـ . به کتاب مصـباح   1772آیت اهلل العظمی خوئی در اولین تقریظی که در سال 

 االصول می نویسد ، چنین اورده است :  

ب فخر االفاضل الکرام من انچه از تقریرات درس هایم را که دانشمند فضیلت مآ»
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سید محمد سرور واعظ بهسودی به رشته تحریر در اورده است مالحظـه کـردم و آن   

را دارای حسن تعبیر ، وضوح بیان و جامع بین ایجـاز بلیـغ و توضـیح کـافی یـافتیم      

خداوند چشم او را روشن کند ، همان گونه که دیدگانم را روشنایی بخشید و دانـش  

 «لش گسترش دهد.را به دست او و امثا

 هـ . می نویسد  1782در تقریظ دوم جلد سوم مصباح االصول در شوال 

از جمله علمایی که نفس خود را برای عمل در راه خدا و برای ترویج دین خاتم »

االوصیا نذر کرده است عالمه حاج سید سرور واعظ حسینی بهسودی )دام توفیقاتـه(  

کـافی   –است که ابحاث اصولی ما را به طور جالب، جاذب و دقیق به دست مستوفی 

ه خواستم تا طالب و فضالی حوزه ، مختصر و خمفید یافتم از خدای بزرگ جل شان

ایشان را از علمـای   را توفیق فهم و درک مصباح االصول را عنایت فرماید ... خداوند 

 «اعالم قرار دهد و امثال ایشان را در میان علمای عامل زیاد بگرداند

آیت اهلل شیخ محمد عیسی محقق خراسانی ، مولف کتاب المولق االفغـانیون مـی   

واعظ عالمه بزرگ و دانشمند فاضل که حق تقدم و سـبقت بـه سـایر     نویسد آیت اهلل

فضالی افغانستان دارد و در رشد حوزه های علمیه و پـرورش طـالب فاضـل نفـش     

فراوان داشته ، و در تقریرات و شرح نگاری کتاب های مهم درسی پیش قراول بـوده  

 است . 

انیم: آیـت اهلل سـید   و در کتاب معجم رجال الفکر و االدب فی النجف هم می خو

محمد سرور واعظ عالمی فاضل فقیهی بزرگوار و محققی است پژوهشگر که از بـالد  
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خود جهت کسب دانش به حوزه نجف کوچ کرد و به تحصـیل علـوم پرداخـت و از    

محضر آیت اهلل حکیم، خوئی و شاهرودی )قـدس سـره( مفتخـر بـه کسـب  اجـازه       

گشت و سال ها مشغول ارشاد هدایت ، قیام اجتهاد گردید وی دوباره به وطن خود بر

و ترویج احکام شرعی بود تا این که حکومت جابر افغانستان محمد ظاهر شاه سید را 

 به خاطر ترویج امور دینی به زندان انداخت.

 میراث فرهنگی 

 از جمله آثار مکتوبی که از عالمه مانده است به قرار ذیل است :  

 رات درس آیت اهلل العظمی خوئی است . مصباح االصول سه جلد تقری -1

خاطرات زندان: این اثر را در زندان های کابل به رشته تحریر در اورده اسـت   -2

و شاید محصول حلقه های درس اخالق و یا و موضوعاتی باش که در زندان مطـرح  

 شده است.  

سیف االسالم : پاسخ به کتاب سیف االبرار است که شخصی بـه نـام مولـوی     -7

بارک به تحریک برخی دولتمردان وهـابی مسـلک بـرای تفرقـه بـین شـیعه و سـنی        م

 نگاشته است . 

 شرح مکاسب )خطی( -1

 قضاء در مذهب شیعه )خطی( -3

 تحفه الفقیه: بحثی است فقهی دربارة حدود )کر( -2

تقریرات کفایه یا نهج االصول : توسـط آیـت اهلل سـید محمـد تقـی وحیـدی        -7
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 بهسودی تدوین شده است  

 عدالت اجتماعی )سخنرانی( -8

و برخی دیگر از تقریرات دروس خارجایشان توسط سید سعید واعظی، گـرد   -3

 آوری شده است. و ...  

 شاگردان

ر حـوزه هـای علمیـه    وی از اولین فضالیی بود کـه تـدریس دروس خـارج را د   

افغانستان باب کرد و در دو دهه و انـدی حضـور در کابـل حـداقل یـک دوره درس      

 روش فقه جواهری در مدرسه محمدیه کابل تدریس کرد.خارج را به 

او به حدی استعداد و حافظه قوی داشت که در دروس خارج از متن اصـولی یـا   

فقهی و یادداشت برداری استفاده نمی کرد هم متن را از حفظ می خواند و هم نظریه 

 های اساتید فن را به خوبی طرح و مورد نقادی قرار می داد.

 :اینک به تعداد اندکی از شاگردان درس خارج ایشان اشاره می کنیم

 آیت اهلل شهید سید محمد حسین معصومی )ره( -1

 حجت االسالم والمسلمین حاج محمد بیک  -2

 حجت االسالم والمسلمین سید محمد سعید واعظی -7

 حجت االسالم و المسلمین مبلغ حاجی مسافر -1

 حجت االسالم و المسلمین شیخ عباس رحیمی -3

 ی و ...حجت االسالم و المسلمین سید خادم حسین عادل -2
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 ایت اهلل شیخ هاشم صالحی -7

 آیت اهلل قربانعلی محقق کابلی -8

 آیت اهلل مرحوم سید ابوالحسن فاضل -3

 آیت اهلل سید کاظم مصطفوی  -10

 آیت اهلل سید محمد تقی وحیدی -11

 علوی بامیانی  ایت اهلل  -12

 ایت اهلل هادی نوری  -17

 استاد رجبی -11

 صومی.دکتر سید عبدالحمید مع -13

 موالنا شهید محمد ابراهیم مجددی )ره( -12

 موالنا شهید محمد امان مشهور به خان مولوی )ره( -17

 مرحوم مولوی عمرجان -18

 مرحوم ملوی وردک   -13

 آیت اهلل سید حسین جوادی -20

 آیت اهلل شیخ نوروز دایمردادی -21

 مرحوم حجت االسالم حاج سعیدجان آخوند -22

 حاج سید محمد اخوند دایمردادآیت اهلل  -27

 آیت اهلل شیخ عوض احمدی قلی خویش -21
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 بازماندگان

قبل از ان که آیت اهلل واعظ به نجف اشرف و کربال هجرت کند در زادگاه خود با 

دختر عفیفه ای از سادات منطقه ازدواج کرده بود و صاحب فرزندانی شده بـود ؛ کـه   

 عبارتند از:  

 د انور واثق )مقیم آمریکا(حجت السالم سید محم -1

 هـ . ش مکه مکرمه( 1771حجت السالم سید جعفر واعظ زاده )متوفای  -2

 و دو دختر که هر دو به رحمت ایزدی پیوسته اند. -7

پس از هجرت به حوزه نجف دومـین همسـر خـود را از خانـدان علـم و دانـش       

مرعشی که اهل تهران بودند ، انتخاب کرد و از ایشان صاحب پنج دختر و شش پسـر  

 شد . 

 پرفسور سید جواد واعظ زاده تحصیل کرده آلمان و آمریکا در رشته شیمی -1

 دکتر سید حسن واعظ زاده )تحصیل کرده آلمان( -2

 پرفسور سید یونس واعظ زاده )تحصیل کرده آلمان در رشته پزشکی( -7

حجت االسالم سید حسین واعظ زاده از طالب حوزه علمیـه مشـهد مقـدس     -1

 مقیم کابل

ش دوران جهـاد   1721روحانی مبارز سید محسن واعظ زاده از شهدای سـال   -3

 در منطقه بهسود.

 حجت االسالم مرتضی واعظ زاده  -2
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 و دختران همسر دوم ایشان مقیم ایران و دارای تحصیالت عالیه می باشند. -7

 سی وعظ و ارشادكر

او واعظی متعظ بود ه خویشتن را سال ها در کوصر کالم اهل بیت )ع( و محضـر  

ارباب معرفت شست و شو داده بود او در آداب و رفتـار ، گفتـار و کـرار و خـوی و     

منش مردی بود وارسته خوشرو و خوش مشرب و ظاهری آراسته و چهره ای جذاب 

، قلـم گویـا و سـاده و مسـتند سـخن گفـتن از       و متبسم داشت اهنگ رسا ، بیان شیوا

ویژگی های منحصر به فرد وی بود بیشتر بـه وحـدت دیـن تقـوا هویـت اسـالمی و       

 تربیت نسل جوان تکیه می کرد و معموالً شنوندگانش از همه اقشار بودند.

برخی از خطابه های ایشان که بیشتر در محافل عمومی عید فطر، قربـان و نـوروز   

داعی کننده بیانات رهبر بزرگ جهان اسـالم امـام خمینـی )ره( و امیـر     ایراد می شد ت

سخن عالمه بلخی در مسجد اعظم قم و مدرسه عباسقلی خان مشهد مقدس بود اهل 

 زهد و عبادت بود و بیشتر سروکارش با فقرا و طبقه پایین جامعه بود.

 روزگار زندان 

دست گرفته بـود کـه کابـل    آیت اهلل وعظ روزگاری زعامت شیعیان پایتخت را به 

 مرکز سیاست خفقان زده تازه از آبستن چند حادثه جان سالم به در برده بود

هـ . ش به بعد آبستن حوادث و قیام های بزرگـی چـون قیـام عالمـه      1770سال 

( و عبـدالرحیم نیـازی از جامعـه شـیعی و سـنی      1717شهید سید اسماعیل بلخـی )م 
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مذهب بود دولت با بی رحمی هر چه تمام با جنبش های ملی مـذهبی برخـورد مـی    

را به سـختی سـرکوب    کرد به طوری که قیام مردم نورستان پنجشیری ها و کوهدامن

کرد و رهبران قیام را سال ها به زندان انداخت. اوضاع منطقـه و کشـورهای اسـالمی    

چندان مناسب به نظر نمی امد از یک سو امـام خمینـی )ره( زعـیم جهـان اسـالم در      

تبعید به سر می برد و از سوی دیگـر رژیـم پهلـوی در ایـران بـه شـدت بـا نهضـت         

هرازچندی روحانی مبارزی را تبعید یا اعدام مـی کـرد از   روحانیت شیعی در افتاده و 

گـوهر شـاد سـال هـا در      1711جمله مرحوم شیخ محمد تقـی بهلـول پـس از قیـام     

افغانستان به عنوان زندانی و تبعیدی به سر می برد همچنین عالمه بلخی هم چهـارده  

 سال و اندی در زندان دهمزنگ محبوس بود .

ان ، عـراق ، پاکسـتان و کشـمیر نیـز رهبـران      سـت ، عربدر مصر ، سودان ، الجزایر 

در عراق و سوریه نیز حـزب   اسالمی بیشتر در زندان تبعید و یا انزوا به سر می بردند

بعث تازه به قدرت رسیده بود در ایران و افغانستان تفالـه هـای شـرقی چـون حـزب      

ب تـازه تأسـیس   توده و خلق و پرچم تازه نفود پیدا کرده بودند و از سویی هم احـزا 

اسالمی به ویژه طرفداران اخوان السلمین تجربه کافی نداشتند در چنین اوضاعی آیت 

اهلل واعظ بر اریکه قدرت مذهبی و نیمه سیاسی تکیه زد و بـا همـت و قـدرت تمـام     

علی رغم مخالفت ها در کال به نشر و تبلیغ اسالم پرداخت او در کنـار خطابـه هـای    

لغان برجسته ، علمکرد دولتمردان را به چالس مـی کشـید و   رسا و تربیت طالب و مب

انان را به دیانت و سیاست و تـدوین دعـوت مـی کـرد در خطابـه هـایش لبـه هـای         
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 سخنانش حکومت را نشانه می رفت.  

هــ . ش   1710لذا دولت ستمشاهی ناگزیر شد سید را برای بار اول در سال های 

الیان درازی از حبس عالمه بلخی سپری می دستگیر و راهی زندان کند در حالی که س

 برای مدتی به حبس محکوم شده بود. شد جالب انی که او هم در جوار سلول بلخی

هر چند عالمه واعظ بلخی پس از آزادی در تأسیس مدرسـه و مسـجد محمدیـه    

نقش به سزایی داشت زیرا دولت از دادن سند زمین مدرسه به عللی از جمله مخالفت 

مولوی ها طفره می رفت ولی عالمه توانست با رابطه نسبتاً مالیملی که با دولتمردات 

از جمله شاه داشت اجازه تأسیس مدرسـه را بگیـرد او خـود در روز افتتـاح مدرسـه      

اخرین سخنران بود و محفل با شکوه ان روز با دعای ایت اهلل میر علی احمد حجـت  

 کابلی ره با پایان رسید.

 شهادت نامه

هــ . ش بـه کلـی مبـانی اعتقـادی و       1737پس از کودتای هفت ثور اردیبهشـت  

سیاسی رژیم افغانستان عوش شد بلکه رژیم کمونیستی بـا ایـدئولوژی صـد در صـد     

اسالم و معارض با ارزش های اسالمی توسط ارتش سرخ شوروی قـدرت را  مخالف 

 به دست گرفت.

ستگیری وسیع مبارزین مسلمان از در همین دوران بود که فشارها افزایش یافت د

شهرها شروع شد و آیت اهلل وعظ و صد ها روحانی دیگـر اعـم از شـیعه و سـنی در     

سراسر کشور در طی عملیات وحشیانه شبانه دسـتگیر و راهـی زنـدانهای مخـوف و     
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 مسلخ های ادم کشی شدند.

پس از این حرکت وقیحانه موج عظیمی از خیزش حرکت مردمی و قیـام سراسـر   

والیت ها و حتی کور آبادی های کشور را فرا گرفت و اغلب مناطق شـیعه نشـین از   

 لوث خلقی ها پاک گردید.  

باالخره زنگ انقالب در سراسر کشور به صدا در امد از جملـه در کابـل هـر روز    

هزاران مرد و زن انقالبی به دفاع از کیان اسالمی، روحانیت و آزادی آیـت اهلل واعـظ   

ی کابل دست بـه تظـاهرات مـی زدنـد پیشـاپیش دسـته هـای انقالبـی         در خیابان ها

انقالبی بودند که از حوزه هـای نجـف ، قـم و خراسـان برخاسـته      روحانیت جوان و 

بودند حضور فعال و جدی داشتند سرانجام دولت مجبور شد ایت اهلل واعـظ را پـس   

ت مراقبـت  از یک ماه و اندی بازداشت آزاد سـازد وی پـس از آزادی در منطـل تحـ    

شدید و از منر رفتن و خروج از کشور ممنوع شده بود چند صباحی نپایید کـه آقـای   

واعظ را با جمعی دیگر از علمای والیات از جمله کابل ، شبانه به سوی قربانگاه های 

 1730سال از این حادثه اوایـل سـال    73قرون وسطایی بردند باالخره بعد از گذشت 

ز پنجهزار نفر در کابل توسط نیروهای امنیتی خائن افشـا  گورستان دسته جمعی بیش ا

 1گردید که در میان ان ها آیت اهلل واعظ هم بد .

 

                                         

 19-5همایش اندیشه های علمی و عملی آیت اهلل العظمی شهید سید محمد سرور واعظ بهسودی،ص - 1



 11  واعظ دیشه الله تیآ :سوم فصل

  

 

 



 

 

 

 

 

 :فصل چهارم

 بیرونی هن كویآیت اهلل خادم حس

 
  



 16 آیت الله خادم حسین کوه بیرونی  فصل چهارم:

 آخوند كوی بیرونی خادم حسین معروف بهزندگی نامه آیت اهلل 

به حق یکی از بزرگان عرصه ی علم و دانش و پیش قراوالن دین و دیانت در 

تاریخ پر فراز و نشیب کشورمان که خود بر فرازهایش می بالید و از فرودش به خود 

نامش برای اهل  می پیچید، حضرت آیت اهلل حاج آخونده کوه بیرونی )ره( است، که

دانش و بینش آشنا و برای متدینان مایه افتخار و مباهات است. همو که ناخدای 

کشتی هدایت مردمانی شد که تنها به به روشنایی نور ایمان، چشم دوخته بودند، تا از 

سرچشمه زالل علوم اهل بیت)ع( سیراب شوند و با دو چراغ ایمان و دانایی از 

 بور کرده، به ساحل امن سعادت نایل آیند.دریای طوفانی روزگار ع

اینک برای پاس داشت مقام منیع و جایگاه رفیع علمی و دینی آن فقیه نامدار، 

نگاهی هر چند گذرا به زندگی سراسر تالش وکوشش وسرشار از معنویت او 

خواهیم داشت؛ تا ره توشه ای باشد برای ما و آیندگان برای پیمودن مسیر پر پیچ و 

 گی و عبور از پست و بلندی های روزگار.خم زند

 والدت

در «حاج آخوند کوه بیرونی»حضرت آیت اهلل حاج شیخ خادم حسین معروف به 

از توابع ولسوالی بهسود والیت میدان، در « دو برجه گردم»شمسی در قریه 1282سال 

یک خانواده مذهبی و عاشق اهل بیت )علیهم السالم( چشم به جهان گشود، پدر و 

تا خادم حسین و حسین گونه باشد. مادرش بانوی مؤمنه « خادم حسین»ادر نام او را م

ای بود که با عشق به اهل بیت، نهال سبز ایمان به خدا و محبت رسالت و والیت را 
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 از همان آغاز دوران کودکی در دل او کاشت.

ؤذن انسانی واراسته و پارسا بود که به عنوان م« رضا بخش زوار»پدرش مرحوم 

هر صبح و ظهر و شام گلبانگ توحید را با صدای رسا و دلنواز سرمی داد و مردم را 

به خیر العمل یعنی نماز و عبادت و به سوی فالح و رستگاری دعوت می کرد. قطعا 

یکی از مهم ترین آرزوهای مرحوم رضا بخش زوار، موفقیت و بالندگی فرزندش 

کمر همت بستند تا به هر شکل ممکن برای  خادم حسین بود. از این رو، پدر و مادر

شکوفا شدن این گل نو رسیده تالش نمایند و تا آنجا که می توانند زمینه های رشد و 

بالندگی وی را فراهم سازند. هر چند دست تقدیر در همان دوره ی کودکی، یعنی 

های حدود ده سالگی، گل عاطفه، یعنی مادر را از او گرفت. اما پدر همراه با دعا

 پدرانه اش همچنان تا زمانی که استاد برای تحصیل به نجف رفت باقی بود.

 تحصیالت مقدماتی

مرحوم آیت اهلل حاج آخوند از همان آوان کودکی با تشویق پدر و مادر برای 

آشنایی با خواندن و نوشتن و آموختن معارف قرآن کریم، نزد روحانی محل، مرحوم 

و پس از فراگیری مراحل ابتدایی به آموختن  حاج محمد حیدر گردمی، می رفت

ادبیات عرب نزد ایشان شروع کرد.اما هر چه می آموخت، به شور و شوق و عشق و 

عالقه ی وی افزوده می شد، شیرینی دانش و آموختن، چراغ بینش را در دل وی 

روشن تر و مشتعل تر می ساخت. از این رو، با قدم های مصمم و استوار، هر گونه 

دید را در پیمودن این راه کنار نهاد و با تالش به فراگیری دروس حاشیه، مطول، تر
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معالم االصول، قوانین، ولمعتین از محضر آیت اهلل حاج آخوند بکک )ره( و آیت اهلل 

 حاج شیخ موسی کالنی سیا دره ی یکاولنگ پرداخت.

و دل با  وی این دروس را با شور و شوق فراوان و دقت تمام آموخت و از جان

استاد، کتاب و مفاهیم بلند علمی انس گرفت و از محضر این بزرگان، بهرهای فراوان 

 برد و راه صعود به قله های رفیع علم و دانش را برای خویش هموار ساخت.

 اراده ی استوار از آغاز تا پایان 

یکی از نکات بسیار مهم و در عین حال اموزنده در زندگی، مقاومت و صالبت 

در برابر مشکالت و نارسایی های روزگار مثل فقر و ... است.خانواده مرحوم وی 

حاج آخوند همانند اکثریت مردم هزاره به دلیل شرایط خاص اقلیمی و نیز فشارهای 

بی حد و حصر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت فاشیستی، از کم ترین امکانات 

نبود امکانات فرهنگی و آموزشی چنان مادی و رفاهی برخودرار نبود. فقر اقتصادی و 

مردم را در تنگنا قرار داده بود که کسی چون حاج آخوند حتی از داشتن کتاب جامع 

المقدمات هم محروم بود. ناگزیر چندین شاگرد دور یک کتاب حلقه زده و به بیانات 

استاد گوش می دادند، سپس یکی از شاگردان باهوش و زیرک آنچه را استاد درس 

 ده بود به همکالسی هایش ارائه می داد.دا

وضعیت بغرنج اقتصادی، بسیاری از عالقه مندان به تحصیل را در همان آغاز راه 

از تحصیل باز می داشت مگر اراده های راسخ و پوالدین همچون حاج آخوند را که 

با توکل به خالق هستی در مقابل انبوه از مشکالت ایستاد و حتی برای لحظه ای از 
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تداوم راه دچار تردید نشد. چه زیبا فرموده است امیر مؤمنان علی )ع( که انسان 

 مومن چونان کوهی استوار است که نامالیمات روزگار او را نمی لرزاند.

حاج آخوند هم نه تنها در برابر حوادث تلخ روزگار و نبود امکانات اقتصادی از 

ای اقتصادی و کاستن از بار خود ضعف نشان نداد؛ بلکه برای مقابله با فشاره

مشکالت خانواده به یاری پدر شتافت، در عین تالش جدی و پی گیر برای تحصیل 

علم و دانش، از کار و کوشش در مزرعه و فعالیت های روزمره اقتصادی هم دست 

برنداشت. در حالی که زمین را آبیاری می کرد کتاب هم همراه داشت، وقتی فرصتی 

 اب را می گشود و به مطالعه و مرور درس می پرداخت.به دست می آورد کت

در مجموع آیت اهلل حاج آخوند کوه بیرونی برای پیمودن راه  پر پیچ و خم 

زندگی و پشت سر گذاشتن مشکالت تحصیل علم و دانش از سه ویژگی یه صورت 

هم زمان سود می برد: یکی خدا محوری و تدین، دیگری هوش واستعداد سرشار، و 

تالش و همت بلند، و چه پیوند مبارکی بود بین این عناصر مهم و سرنوشت سوم 

ساز که برای او آینده ای سراسر از موفقیت را رقم زد و راه را به سوی قله های 

 معنویت و دانش هموار کرد.

 تحصیالت عالی

حضرت آیت اهلل حاج آخوند با موفقیت کامل درس های مقدماتی را تا اتمام 

سر گذاشت. آنگاه با ورود به دوره ی سطح عالی، با تالش تحسین لمعتین پشت 

برانگیز و حوصله مندی بی نظیر، از محضر اساتیدی همچون آیت اهلل مقدس 
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یکاولنگی، آیت اهلل رئیس یکاولنگی و آیت اهلل حجت استفاده نموده، مکاسب را نزد 

را نزد حضرت آیت اهلل مقدس، رسائل شیخ انصاری کفایة االصول آخوند هروی 

 آیت اهلل رئیس یکاولنگی و حضرت آیت اهلل حجت کابلی فرا گرفت.

ولی در طول تحصیل، با بهرمندی از همت بلند، استعداد سرشار و توکل به خدا، 

به خوبی و زیبایی با مبانی و مبادی علوم مختلف، مخصوصاً فقه و اصول آشنا شد، و 

لمی دست یافت. بدین ترتیب قبل از با دقت و تالش و بحث و بررسی به ظرایف ع

عزیمت به نجف اشرف، نزد اساتید و طالب به عنوان عالمی مساط به مبانی فقه و 

اصول، معروف و مشهور بود. اما در عین حال اساتید ارجمندش وی را به عزیمت به 

نجف اشرف و استفاده از درس های خارج استوانه های علمی جهان تشیع سفارش و 

کردند. از آن جمله حضرت آیت اهلل رئیس بارها و حتی در حضور دیگر تاکید می 

 طالب می فرمود: تقلید بر شما حرام است و باید برای ادامه تحصیل به نجف بروید.

 عزیمت به نجف اشرف 

نجف بزرگ ترین مرکز علمی جهان تشیع در طول تاریخ است که در شکل 

اجتماعی در سطح جهان نقش جدی و گیری تحوالت علمی، سیاسی، فرهنگی و 

اساسی داشته است. نجف پایگاه مهم و تاریخی نخبگان عرصه ی علم و دانش و 

مرکز نشر علوم و معارف اسالمی است که در عین فراز و نشیب های بسیار، هنوز 

ارزش و جایگاه واالی معنوی و علمی خویش را از دست نداده است. وجود بارگاه 

نین علی )ع( در نجف اشرف و قرار داشتن حرم روح افزای پر فیض امیرالموم
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فرزندان آن حضرت در کربالی معلی و کاظمین و سامرا، ارزش و اهمیت نجف را 

صد چندان کرده و زمینه را برای تحصیل معارف اسالمی و موفقیت های آن مساعدتر 

 ساخته است.

مشفقانه اساتیدش آیت اهلل حاج آخوند هم باألخره به ندای درونی و سخنان 

پاسخ مثبت می دهد و با عشق به موال و شوق به تحصیل علم و کسب دانش در سال 

هجری شمسی رهسپار نجف اشرف می شود و بدینسان بخش اول از مفاد آیه  1771

نفر را که دستور به مهاجرت برای تفقه در دین و آشنایی با معارف الهی است، جامه 

 عمل می پوشاند.

باعث شد که این عالم عامل، روانه نجف شده و به مدت چهار الی  عوامل چندی

پنج سال در کنار بارگاه نورانی و ملکوتی باب العلم، موالی متقیان علی )ع(، جرعه 

 نوش علوم و معارف آل محمد باشد.

یکی تشویق و تاکید اساتید ارجمندش به ویژه آیت اهلل رئیس؛ دیگر احساس نیاز 

در حلقات درسی نخبگان دانش و خوشه چینی از خرمن  خود ایشان به حضور

اندیشه ی بزرگان حوزه ی نجف برای رسیدن به درجه عالی اجتهاد؛ و عامل سوم 

عالقه ی شدید و زاید الوصف آن فقیه فرزانه به خاندان پاک پیامبر و زیارت عتبات 

 عالیات بود.

ی سید کاظم حضرت آیت اهلل حاج آخوند پس از ورود به نجف در مدرسه 

یزدی معروف به ) مدرسه ی سید( سکنی می گزیند و از محضر اساتید نامدار و 
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برجسته ای فیض می برد. در فقه از محضر فقیه نامدار حضرت آیت اهلل عظمی سید 

محسن حکیم و در اصول فقه از درس پر بار اصولی متبحر حضرت آیت اهلل عظمی 

 خویی بهره بد.

جف از همان ابتدای ورود آیت اهلل حاج آخوند، و از طرح اساتید بلند آوازه ی ن

پرسش های جدی و نقد و بررسی دیدگاه های مطرح شده در درس، متوجه نبوغ 

فکری و توان علمی این شاگر تازه وارد شده و او را مورد تفقد قرار می دهند. حاج 

ی، در آخوند، در نخستین روزهای حضور در درس خارج فقه آیت اهلل عظمی خوی

خالل درس سواالتی را مطرح می کند که استاد بعضی را پاسخ می دهد و بعضی را 

به بعد واگذار می کند و در پایان درس ایشان را به حضور طلبیده و ضمن آشنایی با 

 ایشان وی را مورد تشویق و تفقد قرار می دهد.

یق و همچنین در درس خارج فقه آیت اهلل عظمی حکیم، یکی از شاگردان دق

فعالی است که ان مرجع عظیم الشأن از ایشان با عنوان عالمه یاد می کند. به همین 

جهت، با توجه به نقش فعال و ممتاز ایشان، وی را به عنوان عضو هیئت افتای دفتر 

 خویش منصوب نموده، می فرماید دست او دست من است.

یانات استاد و وی با حضور در درس، هنگام درس با دقت و فراست تمام به ب

نکات و مباحث مطرح شده گوش می داد و تمام مطالب و مفاهیم را با جان و دل 

دریافت می نمود، آنگاه با مراجعت به حجره آن را بر اساس دیدگاه استاد و مباحث 

مطرح شده در کالس به زبان عربی به نگارش در می آورد و سپس با انجام مباحثات 
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ث و دوست عزیزش متفکر شهید، آیت اهلل شهید محمد و گفتگوهای علمی با هم بح

 باقر صدر آن را به پختگی کامل می رساند.

آیت اهلل حاج آخوند در مدت حضور در نجف اشرف با جدیت تمام به تزکیه و 

تهذیب نفس و رسیدن به کماالت معنوی و نیز تحصیل، تدریس و تحقیق در علوم 

مختلف می پردازد. هر چند از نظر جسمانی به شدت ضعیف می شود، اما از نظر 

به درجه استنباط و مقام  معنوی به درجات عالی از معنویت، و از نظر علمی و فقهی

رفیع اجتهاد دست میابد. در همین زمان است که استاد عزیزش آیت اهلل عظمی 

حکیم، احساس می کند که حاصل سال ها رنج، تالش و دغدغه هایش در شاگردی 

شایسته و ممتازی یعنی آیت اهلل حاج آخوند کوه بیرونی به ثمر نشسته است، لذا به 

که زمان بازگشت به وطن و خدمت به دین و مردم فرا رسیده  ایشان یاد آور می شود

است.در اجازه نامه ای از ایشان با عنوان فرد امین، مورد وثوق و عالمه یاد می کند. 

استاد دیگرش، آیت اهلل عظمی خویی هم ایشان را تشویق به مراجعت به افغانستان 

 می نماید.

 بازگشت به وطن

ز نزدیک به پنج سال اقامت در نجف و کسب علم حاج آخوند کوه بیرونی، پس ا

و دانش، سر انجام با کوله باری از علم و دانش و تقوی و با امید به آینده ای بهتر 

هجری شمسی به افغانستان مراجعت می کند. او که  1773برای مردمش، در سال 

ای خود از متن مردم زجر کشیده شیعه هزاره برخاسته و دردو رنج، و محرومیت ه
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سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ان ها را به خوبی لمس و تجربه کرده است، 

احساس می کند که لحظه ی عمل به پیام دوم آیه نفر فرا رسیده است. باید برگردد و 

 به انجام وظایف دینی و انسانی خویش در میان مردم همت نماید.

ها شاهد بالندگی و فعالیت علما، طالب و مردم که قبل از رفتن حاج آخوند سال 

های علمی رو به رشد ایشان بودند، هنگام مراجعت وی با شورو هیجان گسترده به 

 پیشواز ایشان رفته و به گرمی استقبال کردند.

 خدمات علمی و فرهنگی درخشان

آیت اهلل حاج آخوند کوه بیرونی پس از بازگشت به وطن، خدمات گسترده و 

می، فرهنگی و اجتماعی ارائه نمود که در اینجا به بخش ماندگاری در عرصه های عل

 هایی از آن اشاره می گردد:

 تاسیس مراكز علمی-1

امروزه یکی از معیارها و پارامترهای رشد و توسعه، آموزش نیروهای انسانی و 

بسط و گسترش علوم و فنون در حوزه های مختلف و مبارزه با جهل و بی سوادی 

ر حوزه های علمیه یکی از مهم ترین مظاهر رشد، ترقی و است. طبق همین پارامت

توسعه در یک جامعه دینی و ایمانی بوده و هستند. مدارس و مراکز علمی دینی در 

طول تاریخ،در حوزه ی علوم انسانی و دینی و ترویج و تعمیق اخالق و فرهنگ نقش 

 اساسی و پیشرو داشته است.
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ن آبایی و اجدادیش برمی گردد، شیعیان زمانی که حاج آخوند از نجف به سرزمی

افغانستان به دلیل سیاست های تبعیض آمیز تاریخی حکومت ها، در وضعیت ناگوار 

و محرومیت کامل به سر می برند. هزاره ها نه تنها از امکانات علمی، آموزشی و 

فرهنگی محروم بودند، بلکه با اعمال تبعیض های ناروای حکومت و هجوم و حضور 

ها با فقر طاقت فرسا و فقدان امنیت دست و پنجه نرم می کردند. مردم همان  کوچی

گونه که برای بقای خود به نان و غذا نیاز داشتند به مدرسه و مراکز علمی و آموزشی 

نیازمند بودند تا با بی سوادی و جهل و خرافات مبارزه کنند و با علوم و معارف 

 اسالمی آشنا گردند.

نیاز و ضرورتی بود که آن فقیه فرزانه پس از بازگشت به منطقه،  با توجه به چنین

اقدام به تاسیس و راه اندازی سه حوزه ی علمیه در سه نقطه ی حساس می نماید که 

 در اینجا به طور اختصار جهت آشنایی عالقه مندان به هر یک اشاره می گردد.

 )ع( كوه بیرونحضرت امام باقرالف( حوزه علمیه 

حاج آخوند پس از بازگشت، به درخواست مردم، علما و طالب مناطق  آیت اهلل

مختلف تدریس را آغاز کرد که با استقبال مردم و سیل مشتاقان به علوم و معارف 

دینی از مناطق مختلف بهسود، پنجاب، ورس و دیگر مناطق هم جوار مواجه شد. بی 

حل و مرکزی نیاز داشتند تردید، این جمعیت مشتاق جاه و مکان می خواستند و به م

تا به کسب دانش و معارف اهل بیت بپردازند. با توجه به چنین نیازی، ایشان در 

هجری شمسی مدرسه علمیه کوه بیرون را بنا نهاد. در جریان  1777واخر بهار سال 
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عملیات اجرایی این پروژه، صحنه های زیبا و ماندگاری از شور و هیجان و 

مراسمی که برای  آغاز ساخت مدرسه برگذار شده بود، احساسات پاک مردم در 

مشاهده شدند که هنوز در خاطره ها باقی است و شاهدان عینی با عظمت و تعجب 

 از آن یاد می کنند.

سرانجام این مدرسه با همت بلند حاج آخوند و با همکاری جدی و کم نظیر 

متر  2100با مساحت مردم کوه بیرون و مناطق دیگر مثل پنجاب، سرخجوی و گردم 

مربع در دو طبقه با شصت حجره ، مسجد و حسینیه بزرگ و کتابخانه ساخته شد. 

این مدرسه، از همان ابتدای تاسیس ببا استقبال و حضور انبوه مشتاقان به علم و 

دانش از مناطق مختلف شیعه نشین مثل بهسود، پنجاب، ورس، غزنی، هرات، کابل و 

ب در مقاطع مختلف، کلیه دروس سطح را از محضر شمال کشور مواجه شد.طال

اساتید مجرب و کار آزموده تحت اشراف مستقیم حضرت آیت اهلل حاج آخوند کوه 

بیرونی فرا می گرفتند. آن عالم جلیل القدر خود نیز دروس سطح عالی و گاه دروس 

ره فارغ مقدماتی را تدریس می کرد. بدین ترتیب، در زمان حیات پر بار ایشان، دو دو

 التحصیل سطح عالی داشته و دوره سوم هم برقرار بوده است.

این مدرسه خدمات بی نظیر و ارزشمند و در عین حال تاثیرگذار و سرنوشت 

سازی را به جامعه علمی و مردم افغانستان ارائه کرد.باورها و اعتقادات پاک مردم را 

جسته و طلبه فرهیخته و نیز از دسترس انحرافات رهانید.صدها عالم فاضل، استاد بر

مبلغ و مروج احکام را زا جای جای کشور تربیت کرد. اکنون بسیاری از بزرگان 
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علمی کشور که در حوزه های علمیه افغانستان، ایران، نجف و سوریه مشغول 

تدریس، تحقیق، تبلیغ و دیگر فعالیت های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی 

روزی جزء شاگردان حضرت آیت اهلل حاج آخوند کوه هستند، افتخار می کنند که 

 بیرونی بوده و از محضر آن استاد فرزانه کسب فیض کرده اند.

 ب(مدرسه علمیه دهن غوری

از آنجا که حضرت آیت اهلل حاج آخوند تمام هم و غمش گستررش علوم و 

ن، بر معارف دینی شیعیان بود؛ بعد از سروسامان بخشیدن به مدرسه علمیه کوه بیرو

آن شد تا ضمن مسافرت به والیات شمال کشور به بررسی و وضعیت علمی، 

 فرهنگی و اجتماعی شیعیان آن مناطق بپردازد.

از طرف دیگر، حضرت آیت اهلل العظمی سید محسن حکیم هم طی نامه ای به 

آیت اهلل حاج آخوند، ایشان را به بررسی وضعیت شیعیان شمال افغانستان، عزل 

 کال، نصب وکالی جدید و نیز تاسیس مدرسه علمیه تاکید کرده بودند.برخی از و

بغالن از والیات شمالی کشور است که از لحاظ ترکیب جمعیتی و فرهنگی 

دارای اهمیت و ویژگی های خاصی است، اکثریت جمعیت آن را فارسی زبانان 

یب قومی امامی و شیعیان اسماعلیه با ترک 12تشکیل می دهند، اهل سنت، شیعیان 

 هزاره، تاجیک و پشتون در کنار هم زندگی می کنند.

در شرایط آن روز، شیعیان این والیت از لحاظ فرهنگی و مذهبی نسبت به 

شیعیان هزارستان با محرومیت و مشکالت بیشتری مواجه بودند. عالوه بر فشارهای 
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مستقیماً در ممتد حکومت مرکزی، از جانب حکام محلی نیز تحت فشار بودند. آنان 

احوال شخصی شیعیان دخالت می کردند. تمام مسائل مذهبی و دینی آنها تحت 

اشراف مقامات محلی که به لحاظ مذهبی موافقتی با شیعیان نداشتند صورت می 

 گرفت.

نبودن علما و روحانیون شیعه در میان مردم این منطقه، عدم دسترسی آنان به 

هنگی و در عین حال اشکال تراشی ها و شخصیت های دینی و مراکز علمی و فر

شبهه پراکنی های مخالفان و رقبای مذهبی، شیعیان این منطقه را بیش از پیش در 

تنگنا قرار داده بود. در یک چنین شرایط حساس و خطیر فرهنگی و اجتماعی بود که 

حضرت آیت اهلل حاج آخوند کوه بیرونی، کمر همت بسته و با سفر به مناطق شمال 

ای حل مشکالت شیعیان ان مناطق چاره جویی می کند. پس از بررسی وضعیت بر

شیعیان شمال کشور به خصوص والیت بغالن و با توجه به حساسیت و اهمیت 

هجری شمسی پس از دیدار و گفتگو  1711فرهنگی و مذهبی این والیت، در سال 

گسترش فرهنگ با مردم و متنفذین و بررسی مسائل و مشکالت مردم، برای بست و 

اصیل اسالمی و عقاید و باورهای ناب اهل بیت، تصمیم به تاسیس مدرسه علمیه 

منطقه )کهنه مسجد( ولسوالی دهن غوری می گیرد. این مدرسه علمیه به عنوان اولین 

مرکز علمی فرهنگی شیعیان در والیت بغالن، کارکردها و دستاوردهای فراوانی در 

و برادران اهل سنت داشته است. طی سال ها فعالیت،  سطح منطقه و در میان شیعیان

به یک مرکز علمی و فرهنگی برای نشر و گسترش ومعارف دینی، جایگاهی مطمئن 
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برای آموزش و پرورش جوانان و نوجوانان شیعه، پایگاهی برای پاسخ به سواالت و 

ل می شبهات گوناگون و نیز مکانی مقدس و مطمئن برای محافل دینی شیعیان تبدب

 شود.

مهم تر از همه، تربیت و پرورش تعداد فراوانی از طالب و فضالی است که 

اینک به عنوان مروجین و مبلغین برجسته و مدافعین عقاید و باورهای دینی و مذهبی 

هر کدام مصدر خدمات فراوان بوده اند. به همین جهت، مردم وطالب این مناطق با 

ت ایشان در آن مناطق می گذرد، هنوز از ایشان با این که ده ها سال از حضور با برک

 عظمت و احترام ویژه ای یاد می کنند.

 ج(مدرسه علمیه امام صادق )ع( پشت بند

حضرت آیت اهلل حاج آخوند در مدت اقامت در دهن غوری و پی گیری امور 

مدرسه علمیه کهنه مسجد، از اوضاع سایر مناطق نیز غافل نبود و به دقت مشکالت و 

نیازهای دیگر مناطق شمال را بررسی می کرد و برای تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت 

و برطرف کردن نیازهای فرهنگی شیعیان به مناطق مختلف از جمله به والیت 

 سمنگان به ویژه منطقه )پشت بند( مسافرت نمود.

شیعیان سمنگان از جمله منطقه پشت بند، در شرایط سختی قرار داشتند. از 

تن عالم دینی و افراد تحصیل کرده و مراکز علمی و فرهنگی و امکانات آموزشی داش

به کلی محروم بودند. پس از گذشت چند سال از فعالیت مدرسه علمیه دهن غوری 

در والیت بغالن ، ایشان تصمیم گرفت برای گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و 
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صادق )ع( را در والیت نجات شیعیان از انزوای فرهنگی، مدرسه علمیه امام 

سمنگان، منطقه )پشت بند( تاسیس نماید. بدین منظور ابتدا جلساتی را با حضور 

مردم به ویژه متنفذین و ریش سفیدان منطقه برگذار کرد و با تشویق مردم به آشنایی 

هر چه بیش تر با آموزه های دینی و عقاید و باورهای اصیل و واقعی تشیع، تاسیس 

یه را پیشنهاد کرد که با استقبال مردم و مشتاقان علوم و معارف اهل یک مدرسه علم

هجری شمسی، بیش از سه جریب زمین  1717بیت مواجه شد. بدین منظور در سال 

را خریداری کرده وسنگ بنای مدرسه علمیه امام صادق )ع( را با پانزده حجره و 

مردم منطقه با  مدرس و یک مسجد بزرگ بنا نهاد، و با همت و همکاری عموم

 موفقیت به اتمام اساند.

آیت اهلل حاج آخوند پس از تاسیس این مدرسه، به صورت مرتب اساتید و 

مدرسین فعال و مجربی را از حوزه علمیه کوه بیرون به آنجا اعزام می کرد و خود نیز 

چندین مرتبه شخصاً به آنجا رفته و ضمن رسیدگی به امور شیعیان به تبلیغ، تدریس، 

برگزاری مراسم های مذهبی و نشست ها و گفتگوهاس علمی با برادران اهل سنت و 

پاسخ به سواالت و شبهات می پرداخت. آوازه ی حضور حاج آخوند، سبب شد که 

طالب زیادی از والیت سمنگان و مناطق مختلف مثل بامیان به مدرسه علمیه امام 

مدرسه مملو از طلبه شد. این  صادق )ع( جذب شوند به گونه ای که تمام حجره های

چنین بود که پشت بند و مردم مظلوم آن و مناطق هم جوار که سال ها طعم تلخ 

انزوای فرهنگی و اجتماعی را چشیده بودند با حضور آن عالم فرزانه، شاهد شکوه 
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وجالل منطقه و مدرسه علمیه و شکوفایی استعداد های فرزندان خود بوده و از این 

 به خود می بالیدند.تحول مبارک 

ثمره آن حضور پر برکت، تربیت شاگردان عالم و فاضلی بود که بعد هر کدام 

مصدر خدمات فراوان علمی و فرهنگی در این منطق شدند. قبل از حضور ایشان و 

تاسیس مدرسه علمیه امام صادق )ع(، این منطقه طلبه و روحانی نداشت. اما پس از 

ی در آنجا پرورش یافتند که در واقع، همه به طور تاسیس مدرسه طلبه های زیاد

 مستقیم یا غیر مستقیم از شاگردان حاج آخوند محسوب می شوند.

از برکات دیگر این مدرسه و حضور حاج آخوند، آشنایی برادران اهل سنت با 

مکتب تشیع بود که سخنرانی ها، گفتگو ها، و مناظره های حضرت آیت اهلل حاج 

یر ذهنیتها و بدفهمی های آنان شده و پس از آن به جای بدبینی و آخوند، باعث تغی

بدگویی به صورت گسترده ای در محافل و مراسم دینی مدرسه علمیه امام صادق 

 )ع( مخصوصاً در زمان حضور شخص آیت اهلل حاج آخوند، شرکت می کردند.

ش جدی مدرسه علمیه امام صادق )ع( در دوره ی جهاد و انقالب اسالمی نیز نق

و مهمی داشت و به همین دلیل بارها از سوی رژیم کمونیستی مورد تهاجم ددمنشانه 

و بمباران هوایی قرار گرفت که بخش هایی از آن تخریب شد. اما به همت مردم 

 شریف منطقه پشت بند وطالب پر تالش آن بازسازی شد.

 تدریس و تربیت شاگرد-2

و از ویژگی های بارز حضرت آیت یکی از مهم ترین خدمات علمی و فرهنگی 
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اهلل حاج آخوند کوه بیرونی تدریس و تربیت شاگردان برجسته است. ایشان به دلیل 

بهره مندی از نبوغ سرشار و فهم و درک عمیق مسائل علمی مخصوصاً نکات مبهم و 

غوامض آن، در مقام تدریس از توانمندی و تسط باالیی برخوردار بود. با بیان رسا و 

 مفاهیم بلند و پیچیده ی علمی را برای تشنگان علم و دانش ارائه می داد. گرم،

هر چند ایشان تدریس را از همان دوران  تحصیل و قبل از عزیمت به نجف 

اشرف شروع نموده بود و به عنوان یک استاد موفق معروف و مشهور بود. اما در 

عمق و شهرتی  نجف، تدریس وی در اثر تالش و کوشش گسترده ای که داشت،

بیشتر یافت. با وجود اساتید بنام و مشهور، درس ایشان مشتاقان زیادی را جذب 

 نمود مخصوصاً درس مطول ایشان زبان زد طالب بود.

آیت اهلل حاج آخوند بعد از مراجعت از نجف و تاسیس مدرسه علمیه، تمام هم و 

ادق )ع( به کار تالش خود را در زمینه تدریس و تربیت شاگردان مکتب امام ص

گرفت. در کوه بیرون بلفاصله پس از بازگشت با اصرار مردم و میل باطنی خودش 

تدریس را آغاز کرد و چنان با استقبال مواجه شد که حسینیه های منطقه جواب گوی 

خیل مشتاقان نبود. با شروع کارهای ساختمانی مدرسه، در عین نظارت بر کارهای 

ی مانند کفایه، رسایل، مکاسب و شوارق را هم تدریس ساختمانی مدرسه، کتاب های

مس نمود. در مدارس شمال هم در فرصت های مناسب با بیان گرم و گیرای علمی 

اش شخصاً به تدریس می پرداخت. از جمله در مدت اقامت در مدرسه امام صادق 

 )ع( کتاب های سیوطی، لمعه، قوانین و رسایل را تدریس کرد.
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پایان عمر شریفش، صدها شاگرد برجسته، عالم فاضل، مدرس و بدین ترتیب، تا 

مبلغ تربیت نمود که اینک هر کدام خود به مقامات عالی علمی دست یافته اند و در 

مراکز علمی و شهر ها و مناطق مختلف به تدریس، تبلیغ و ترویج معارف اسالمی 

 مشغولند.

 مبارزه با جهل و خرافات-3

اجتماعی و فرهنگی که دامن گیر جامعه آن روز  یکی از مهم ترین مشکالت

افغانستان مخصوصاً مناطق دور افتاده از شهرها و مراکز علمی و آموزشی شده بود و 

در الیه های مختلف جامعه به اشکال گوناگون رسوخ کرده بود، جهل و خرافات بود. 

ی رواج بی سوادی و فقر فرهنگی و پایین بودن سطح فکر و آگاهی مردم، زمینه 

افکار و اندیشه های خرافی، انحرافی و عادات و رسوم خالف دین، عقل و منطق را 

 فراهم آورده بود.

به همین جهت، یکی از دغدغه های مهم حاج آخوند با توجه به وضغیت 

حساس و خطیر فرهنگی کشور، مخصوصاً مناطق مرکزی، مبارزه با همین روند 

ابله ی ایشان با این روند ناسالم، افزایش سطح ناسالم و عقل ستیز بود. شیوه ی مق

آگاهی مردم در زمینه های دینی و اجتماعی، اصالح اعتقادات دینی و تبیین صحیح 

مسائل و احکام شرعی و تبلیغ و ترویج فرهنگ ناب اهل بیت )ع( بود. برای رسیدن 

سته های به این هدف بلند فرهنگی، یکی از برنامه های ایشان، فرستادن طالب ذر د

به مناطق و قریه های مختلف بود. وظیفه ی « هیئت محتسب»چند نفری تحت عنوان 
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این گروه ها ترویج مسائل دینی، پاسخ به سواالت شرعی و اعتقادی، اصالح قرائت 

حمد و سوره و تبیین مسائل شرعی مردم بود. این طرح که هم در حوزه علمیه کوه 

و پشت بند اجرا می شد، در آن دوره، روشی بیرون  و هم در مدارس علمیه مسجد 

 face toبسیار کار آمد و مؤثر بود. حتی در دنیای کنونی تبلیغ چهره به چهره )

face.از بهترین و مفیدترین روش های اطالع رسانی محسوب می شود ) 

 اجرای مناسبت های مذهبی-4

یکی از خدمات مهم آیت اهلل حاج آخوند، احیای مناسبت های دینی و مذهبی 

بود. وی بر این باور بود که برای رسیدن به فردایی بهتر و بیرون رفتن از معضالت 

اجتماعی و اقتصادی، باید انقالب فرهنگی کرد و در مقابل جهل و خرافه ایستاد و 

ن کار هم ممکن نیست مگر با تمسک به  آموزه های دینی را تبلیغ و ترویج کرد. ای

قرآن و اهل بیت، آن دو یادگار گران سنگ پیامبر)ص( که خود فرمود مادامی که به 

 این دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد.

به همین منظور، ایشان به برگزاری هر چه با شکوه تر مناسبت های مذهبی نظیر 

و احیای شب های قدر اهتمام می  والدت ها و وفیات حضرات معصومین )ع( 

که به فرموده قرآن کریم نشانگر « شعائراهلل»ورزید، تا بدین وسیله از یک سو تعظیم 

پاکی دل هاست صورت گیرد، و از طرف دیگر، زمینه ای فراهم آید تا مردم شهد 

شیرین معارف اسالمی، تفسیر قرآن کریم و احادیث پیامبر و اهل بیت را بچشند و با 

ارف دینی آشنا شوند. این مناسبت ها هم در حوزه علمیه کوه بیرون و هم در مع
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مدارس دهنن غوری و پشت بند، به صورت عالی و با شکوه برگزار می شد.مردم با 

عشق و عالقه ی بسیار، زن و مرد، پیر و جوان و از مناطق بسیار دور، در این مراسم 

طمیه و بسیاری دیگر از مناسبت ها را شرکت می کردند. بدین ترتیب، مراسم دهه فا

 برای اولین بار، ایشان به شکل مرتب و منظم احیا و ترویج کرد.

از دیگر برنامه های عمومی مدارس ایشان به ویژه مدرسه علمیه کوه بیرون، 

برگزاری مجالس هفتگی بود که در کوه بیرون، پنج شنبه ها  و در مدارس شمال، 

ین مراسم هم فرصتی بود برای مردم تا با معارف اسالمی و جمعه ها برگزار می شد. ا

مسائل شرعی خود آشنا شوند، و هم زمینه ای بود برای طالب جوان تا با سخن و 

 فن سخنوری آشنا شوند.

این برنامه ها و مناسبت ها برای عموم مردم دارای اهمیت بسیار بود به گونه ای 

در روز موعود بی آنکه از ناحیه مدرسه  که همیشه منتظر رسیدن مناسبت ها بوده و

علمیه اطالع رسانی شود مردم به صورت خود جوش و به صورت گسترده شرکت 

 می کردند.

 پاسخ به سواالت شرعی-5

آیت اهلل حاج آخوند به دلیل تبحر عمیق به مسائل شرعی و اشراف کامل بر 

نی مردم بود. از این نظریات علما و فقهای شیعه، پاسخ گوی تمام مسائل شرعی و دی

رو، پس از حضور ایشان در کوه بیرون دیگر کمتر استفتائی به نجف فرستاده می شد، 

به همین جهت کوه بیرون به نجف کوچک شهرت یافته بود. چنانکه برخی مراجع 
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تقلید در نجف اشرف هم فرموده بودند که با وجود آیت اهلل حاج خادم حسین دیگر 

 خود را به نجف بیاورید.ضرورتی ندارد سواالت 

عالوه بر همه ی مسئولیت ها و برنامه های گسترده ای که داشتند، به مرافعات و 

دعاوی فقهی و حقوقی مردم هم با رعایت عدالت و بی طرفی کامل رسیدگی می کرد 

و مردم هم برای حل و فصل پیچیده ترین منازعات خویش، با اطمینان کامل به دانش 

 ند به ایشان مراجعه می کردند.و تقوای حاج آخو

 آثار قلمی و چاپ نشده ی ایشان 

حضرت آیت اهلل حاج آخوند تمام فرصت و توان خود را در نجف و قبل از آن 

صرف تدریس و تحصیل کرد و بعد از مراجعت، شبانه روز برای تاسیس مدارس 

جامعه، پاسخ علمیه، تربیت شاگردان برجسته، تبلیغ و ترویج مکتب و مذهب، اصالح 

 به انبوه سواالت شرعی و رسیدگی به امور فرهنگی و دینی مردم تالش نمود.

با این وجود آثار قلمی ارزشمند ذیل از ایشان به یادگار مانده است که گویای 

 توان و فضل علمی و فقهی ایشان است.

 یک دوره تقریر درس خاج فقه آیت اهلل العظمی سید محسن حکیم )ره( -

 ره تقریر درس خارج اصول حضرت آیت اهلل العظمی خویی )ره(یک دو -

 یک دوره شرح استداللی لمعه به زبان عربی با عنوان مصباح اللمعه  -

 تعدادی جزوه -

تقریرات فوق به زبان عربی و بر اساس درک و فهم خود ایشان از بیان استاد 
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حاوی نکات برجسته  اثری وزین و استداللی و« مصباح اللمعه»نگارش یافته است و 

 علمی و فقهی است که نوعا بیانگر نظرات خود ایشان است .

 جهاد و مبارزه

بی شک در شکل گیری حرکت های مردمی و انقالبی علیه رژیم دست نشانده و 

کمونیستی و حضور نیروهای اشغالگر شوروی در کشور، روحانیت و متفکران دینی 

 داشته اند.در جای جای نقش اساسی و تعیین کننده 

از جمله حضرت آیت اهلل حاج آخوند به دلیل جایگاه رفیع علمی، اجتماعی و 

تاثیر بیان و کالمش در تشجیع و بسیج مردم و نیروهای انقالبی علیه کودتاچیان هفت 

 ، نقش جدی و برجسته ای داشت.1737ثور 

 حزب خلق

را به ایشان تحت تعقیب دولت قرار گرفت و در نتیجه مدت های مدیدی 

صورت مخفیانه و در مکان های نامعلوم به سربردند. اما باألخره عوامل دولت 

کمونیستی در یک تهاجم شبانه و مسلحانه در حالی که آیت اهلل حاج آخوند ازبیماری 

شدیدی رنج می برد، اقدام به دستگیری و انتقال ایشان به مرکز بهسود کردند که با 

روبرو شدند. در نتیجه این حضور گسترده و  مقاومت و اعتراض گسترده مردمی

آگاهانه مردم بود که عوامل دولت حاج آخوند را رها کردند و فرزند ایشان حجت 

االسالم والمسلمین آقای محمد هادی رضایی را با خود بردند که ایشان را بعد از 
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 بازجویی و آزارو شکنجه موقتاً آزاد  کردند.

هلل حاج آخوند و فعالیت مدارس ایشان به ویژه در شمال کشور هم بیانات آیت ا

مدرسه علمیه امام صادق )ع( و همین طور علما، طالب، مبلغین و مدرسین پرورش 

یافته در محضر و مدرسه ایشان، در شکل گیری هسته های مقاومت و مبارزه، نقش 

 تعیین کننده و اساسی داشت.

 ارتحال

عمر تالش و کوشش طاقت فرسا در  آیت اهلل حاج آخوند کوه بیرونی پس از یک

راستای تحصیل علم و تهذیب نفس و نیز تربیت شاگردان برجسته، تاسیس مدارس 

علمیه و دیگر خدمات گسترده ی علمی و فرهنگی که به برخی از آنها در این نوشتار 

برابر با هفتم شوال روز  1738اشاره شد، باألخره در تاریخ بیست و هفتم سنبله سال 

سالگی به رحمت ایزدی شتافت و علما و طالب، حوزه های  72نبه در سن پنج ش

 علمیه و عموم مردم را داغدار کرد.

پیکر مطهر آن  فقید سعید در روز جمعه بیست و ششم سنبله با حضور هزاران 

نفر از علما، طالب و مردم فهیم کوه بیرون و مناطق دیگر با شکوه و احترام فراوان 

 مدرسه علمیه کوه بیرون به خاک سپرده شد.تشییع و در صحن 

بعد از مراسم تشییع و تدفین، مراسم سوگواری و ختم قرآن کریم از طرف اهالی 

مناطق مختلف با حضور مردم، علما و طالب، با شکوه و معنویت خاصی تا چهلمین 

روز فقدان آن فقید سعید، برگزار می شد و مردم در فراق آن عزیز از دست رفته 
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 می ریختند. اشک

به مناسبت چهلمین روز رحلت آن فقید سعید، مراسم باشکوه و بی نظیری در 

کوه بیرون برگزار شد، که هزاران نفر از علما، طالب و مردم از سراسر افغانستان در 

آن شرکت کرده و با اشک و سوز یاد آن یار سفر کرده را گرامی داشتند. سخنرانان با 

ی و جایگاه رفیع معنوی آن عالم جلیل القدر، از خدمات تبیین شخصیت علمی و دین

 ارزنده و کم نظیر ایشان تجلیل کردند.

هر چند فقدان وی برای حوزه های علمیه و مردم افغانستان، ثلمه ای جبران 

ناپذیر است اما روح بلند و یاد و خاطره اش و از همه مهم تر آثار و خدمات او 

رس علمیه و انبوه شاگردان او در جای جای جهان به جاودانه است وتا زمانی که مدا

ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی می پردازند در حقیقت حاج آخوند هم 

 زتده و جاوید است.

 سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز               مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند

 (13وَ یَومَ یُبعَثُ حَیًّا )مریم  وَسَالمُ عَلَیهِ یَومَ وُلِدَ وَیَومَ یَمُوتُ

 1روحش شاد و یادش گرامی باد.

 شاگردان معظم له

آیات عظام و علمای بنام که از خرمن دانش استاد االساتید حضرت آیة اهلل حاج 

                                         

 151 -161حضرت آیت اهلل حاج شیخ آخوند کوه بیرونی، افق نوین، ص   1
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شیخ خادم حسین گرامی معروف به حاج آخوند کوه بیرونی رضوان اهلل تعالی علیه 

 اند:ها گرفتهبهره

های حاج شیخ اسماعیل محقق منزولی که فعالً از استوانه حضرت آیت اهلل .1

ام باشدو از اساتید درس خارج در زینبیه شحوزه علمیه مشهد مقدس می

 بودند.

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد جمعه مقدس کوه بیرونی .2

 حضرت آیت اهلل حاج سید جواد عارفی کوه بیرونی .7

 بیرونی حضرت آیت اهلل حاج شیخ یزدان بخش مجاهد کوه .1

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ علی حسن رفیعی کوه بیرونی .3

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ محراب علی حلیمی کوه بیرونی .2

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ رضا بخش عالمی کوه بیرونی .7

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ حسن علی محقق کوه بیرونی .8

 حضرت آیت اهلل حاج سید کاظم علوی کوه بیرونی .3

 ج شیخ محمد باقر فاضل کوه بیرونیحضرت آیت اهلل حا .10

حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد قاسم آخوندی کوه بیرونی که نوه عالمه  .11

 باشند.آخوند کوه بیرونی می

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ ایوب صابری کوه بیرونی .12

حضرت آیت اهلل حاج شیخ موسی گردمی بهسودی که به دست خلقیها به  .17
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 شهادت رسید در کابل.

هلل حاج شیخ علی احمد رحیمی گرامی از مدرسین حوزه حضرت آیت ا .11

 علمیه قم و صاحب تألیف

حضرت آیت اهلل حاج شیخ مهراب علی عرفانی بهسودی از مدرسین درس  .13

 خارج در قم

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ جواد عالمی یکولنگی از مدرسین کابل .12

 حضرت آیت اهلل حاج سید علی احمد عالم بهسودی یادسیاب .17

 اهلل حاج شیخ ابراهیم زاهدی بهسودی حضرت آیت .18

 حضرت آیت اهلل حاج سید اصغر مروج بامیانی .13

حضرت آیت اهلل حاج شیخ موسی عالمی صاحب المفصل فی الموطل  .20

 بامیانی

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ غالم نبی فاضلی پنجاب .21

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد حسین مجاهد پنجاب .22

فاضل ورسن صاحب تألیفات  حضرت آیت اهلل حاج شیخ خادم حسین .27

 عدیده

حضرت آیت اهلل حاج شیخ سلطان فاضل ورس از مدرسین حوزه علمیه  .21

 سوریه

 حضرت آیت اهلل حاج سید علی اکبر علوی ورسی  .23
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 حضرت آیت اهلل حاج شیخ جواد فیاض شهیدانی بامیانی .22

حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد علی اسالمی شهرستانی در نجف اشرف  .27

 خوانده است. پیش ایشان درس

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد زکی ترغیئی پنجاب .28

 حضرت آیت اهلل حاج سید حسین علوی ورسی سیاست مدار و جهادی .23

حضرت آیت اهلل حاج سید علی علوی ورسی از مدرسین حوزه علمیه شام  .70

 زینبیه

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ صفر محمد عالمی بهسودی .71

 هسودی خواتحضرت آیت اهلل حاج شیخ خان علی ب .72

 حضرت آیت اهلل حاج سید حسن عادل پنجاب .77

حضرت آیت اهلل حاج شیخ صالح محمد عالمی کوه بیرونی از مدرسین  .71

 مرکز فقهی کابل

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ احمد علی مدرسی کوه بیرونی .73

حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد حسین ناصری گرم آب جرغی ناور  .72

 شخصی مشهور است.

 اج شیخ سرور صابری پنجاب صاحب مدرسه در رزقولحضرت آیت اهلل ح .77
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)رضوان اهلل تعالی بهسودیحضرت آیت اهلل شیخ حاجی خان علی 

  علیه(

یت صگرچه مقر اصلی ایشان در منطقه خوات قرار داشت، اما شخآیت اهلل بهسودی 

علمی و معنوی وی فراتر از ظرفیت یک منطقه خاص بود، و مثل یک طبیب دوّار در 

کردند، مناطق مختلف سفر کرده و به مشکالت فکری و اجتماعی مردم رسیدگی می

آوردند، و به همین خاطر و در حد امکان از طبقه محروم جامعه حمایت به عمل می

مهری خوانین قرار گرفت و از موطن پدری خویش به مشهد مقدس مورد بی

 مهاجرت کرد.

وار دور شمع از دور و نزدیک پروانه آمدند، طالبایشان زمانی که به شملتو می

ها ةای آن مرد الهی بهرهوجودش حلقه زده ولو در مقطع کوتاه، از افکار و اندیشه

ای به سوی عالم برتر باز کرده و بردند، و هر کس به حسب ظرفیت خود پنجرهمی

ن کردند؛ چه این که ایشان با همااش نظاره میحرم باب علم نبی خاتم را در چهره

م و تهذیب نفس بیان نافظ و پدرانه خود طالب را به مجاهدت بیشتر برای تعلَّ

فراخوانده و به ادامه تحصیل در نجف اشرف در جوار بارگاه ملکوتی امیرالمؤمنین 

کردند. رفتار و سلوک ایشان را علیه السالم از محضر مراجع عظام تقلید را، توصیه می

ن تأثیر و حالوتی برخوردار بود که آتش شوق مردم و مخصوصاً طالب جوان از چنا

کرد. حضرت ایشان در اواخر عمر به مشهد ور میدیدار دوباره را در وجود آنان شعله

مقدس مهاجرت کرده و در جوار بارگاه آسمانی امام رئوف عالم آل محمد علی بن 
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مقلدان  موسی الرضا علیه السالم به ارشاد و هدایت مردم مشغول گردید و مریدان و

 1های مشهد مقدس داشتند.زیادی در بین خاوری

 نگارندهخاطرات 

ظاهر شاه دستور داد که مالیات جدیدی به نام نوشکن کسانی  1713حدود سال 

هستند کاری دارند یا نزدیک چشمه زارها ها دیمهاند و در کوهکه زمین زراعت ساخته

 باید مالیات بدهند. 

داری دستور ها و علقهها در ولسوالیوالی والیت وزیر داخله دستور داد برای

دادی رسید زیاد بیجات بفرستد. هیئت دولت اگر میبدهید هیئت دولت در قریه

ظلم  ،گرفت، هیئت دولت در مناطق پشتونکرد. از مردم پول رشوت میمی

 دلیل بر اینکه از آن منطقه کارمند دولتی بلند رتبه داشت. اگر بدش .توانستنمی

 کرد.زد و لت و کوب میآمد عسکر یا هیئت دولتی که دست پایین بود را میمی

حاجی شیخ خان علی از خوات ناوور در نجف اشرف یکی از شاگردان ممتاز 

معروف به آیت اهلل بهسودی بود. که ایشان آن موقع در افغانستان بود  ،آیت اهلل خویی

در  کهکه خودم در ولسوالی ناوور شاگرد آشپز کارمندان دولتی بودم. شیخ حاجی 

و  کردم. در آن ایام آیت اهلل بهسودی کابل رفته بودپذیرایی می می آمد، لذا او ادارات

جات مناطق هزاره ؟باشددر وزارت داخله برای وزیر فرموده بود که نوشکن کجا می

                                         

 9حجت االسالم و المسلمین آقا علی قربانی، بیان صادق، ص  1
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بود، این دفعه  گرانخورد. یک وقت گندم چی میشود، همه را کودرخت پیدا نمی

بعداً  ، کهاست. وزیر داخله مهلت خواست بسیار سنگین مالیات نوشکن حواله شده

وزیر گفته بود که  ،ه چطور آدمی بودکپرسد گیرد، ظاهر شاه میبا ظاهرشاه تماس می

 از مالهای نجف آدمی باسواد و قانون فهم بود. 

خله دستور دارد که دوسیه را توقیف کنید در والیات ظاهرشاه برای وزیر دا

شده بود،  د. سابق گاوسوارشان یاغیننفرست ها مکتوب بفرست که هیئت به دهات

 این دفعه مالیشان آمده است.

 خاطرات نگارنده

آیت اهلل بهسودی از نجف اشرف به خوات ناور آمد. مردم خوات را دید که 

نفر از مردم یخشی به تهمت چوپان  73باشد. گرفتار تهمت کوچی و ظلم دولت می

اریزک با تهمت گمشدن رمه و شتر ل، سنگینک، کگِ در دانی بود. مردم زرکوچی زن

داده بود  کوچی، جریمه شده بود. که هر خانه هزار افغانی داده بود به دولت و کوچی

برای رباخوران،  نددادسیر گندم سود می 20برای هزار افغانی  ندکه نداشت ها بعضی و

له از مردم یخشی رهزار افغانی، میرکو 23کفایت و رشوت خوران خوات اربابان بی

 گرفته بود برای رشوت بدهد به ولسوال ناور و هیچ کاری هم نکرد.

هزار افغانی را سید ناصر  13افغانی بود آن موقع  1300ای قیمت گاو خوب قلبه

را کربالیی حسینعلی از قرناله گرفته  دیگر یهزار افغان 20 و از کاریزک گرفته بود

بود. هیچ کاری هم برای مردم یخشی نکرده بود. رستم بختیاری در شورای ملی وکیل 



 606 آیت الله خادم حسین کوه بیرونی  فصل چهارم:

مردم خوات زندگی خوبی نداشتند. آیت  ،هیچکاری نتوانست بکند ، ر بودومردم ناو

 اهلل بهسودی نتوانست که مدرسه درست کند. 

که شما هیچ کاری نکردید که مردم خوات به این کرد ها سرو صدا میسر ارباب

گفت که شما فقط آیت اهلل بهسودی برای اربابان می ه استمشکالت گرفتار شد

باشید یا پسرهای جوان شما زنهای شوهردار یا دخترهای رشوت خوری را بلد می

 1آورند.شیرینی و نامزد شده را در خانه خود می

برای  همه باشدزنی هم مشغول ظلم و جنایت میآیت اهلل بهسودی دید که والی غ

و کند. سید عبدالحسین از قرباغ غزنی را ناحق قصاص مردم هزاره پاپوش درست می

از آن جمله آیت  ،قصاص برای مردم هزاره زیاد درست کرده بودهای پرونده از این 

دوران صدراعظمی داود  1771سال . حدی جاغوری هم زندانی بوداهلل قربانعلی وا

توانید جات را هرچی که میبود که کوجبند کوچی را دستور داده بود که هزاره

 زراعتشان را تلف کنید و مردمشان را بکشید.

اکستان که از پ ها ر و جاغوری آمادگی داشتند و کوچیوخوشبختانه که مردم نا

به نام جوری خیل مالخل مردم  هایناور سر قریه هوکک حمله کرده کوچی آمدندمی

 هزاره را در بازار هدقول جاغوری به قتل رساندند.

                                         

شود. اکبر شیرینی نامزد دختر با پسر جزو عقد گفته میآیت اهلل حکیم فرموده بود که  1

 بختیاری، از کاریز اسالم یک دختر شیرنبی شده  )نامزد شده( برای خود آورده بود.
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دی آیت اهلل واح ند وداد ها ن شکنی به کوچیمردم ناور و جاغوری جواب دندا

 زندانی بودند. به نام جوری مالخل در غزنی به خاطر جنگ کوچی

در والیت و تی،در ادارات دول و آیت اهلل بهسودی ناراحت آستین را باال زد

 کرد. رفتار کارمندان دولتی انتقاد می و ازرفت وزارت داخله کابل می

باشد که مردم حق زندگی در کشور خود را این چه قسم حکومت و عدالت می

 یا جریمه می کنید. ندارند، یا زندانی باشد یا قصاص ناحق 

های ناحق دهرفت و آمد آیت اهلل بهسودی در وزارت داخله خوب شد که پرون

دانست که در این کشور قانون آیت اهلل بهسودی می اما قصاص دولت را توقیف کرد

 جنگل حاکم است.

 فرستاد طرف هزاره جاتبه نفر هیئت از وزارت ها  25ظاهر شاه 

های لیسه هر روز ظاهرشاه احساس خطر کرد. در آن ایام دانشجویان و مکتبی 

 شد.در شهر کابل نفر هم کشته میو  شدمیتظاهرات داشتند و زد و خورد 

کند و با رفت و آمد میکه ظاهرشاه ترسید که این شیخ از نجف آمده، اینقدر 

کند اگر دستور از این ناامنی شهر کابل استفاده می ،دولت دست به گریبان شده است

ر کند. فوراً دستوکند و حکومت من سقوط میبدهد مردم هزاره جات هم انقالب می

 بفرستند. جاتطرف هزاره به یداد، هیئت

های کابل به خودم شاگرد آشپز بودم در ناور، هیئتی بیست و پنج نفری از وزارت

ر آمد از وزارت داخله، والی سابق جالل آباد بود. شب وقت استراحت آمد اتاق وناو
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که  ریسمان بسته بودم پشت اتاق دفترسید تحریر، خوابیده بود من یک بچه سگ را 

 بزرگ شود پشت اتاق دفتر.

والی را خواب نبرد. فردایش هیئت رفت طرف ، کردشب تا صبح سر و صدا می

های والیت ارزگان و بامیان، ولسوال جاغوری و مالستان از آنجا طرف ولسوالی

و اربابها بود. هیئت  ها زیداهلل از مردم لوگر یک آدم رشوه خور و طرفدار کوچی

، از ناور رفت کابل. دو برکنار کردوزارت داخله ولسوال را  دولت گزارش داد در

موتر جیپ وسایلشان بود. به عنوان آدم با اعتبار من را هم با خود برد در کابل در 

شان پشت کولوله پشته بود و دختر زیاد داشت کردم. خانهخانه ایشان باید کار می

که ایشان بزرگ کرده  م بودبردارش که یتیچون به من اعتماد داشت. یک پسر جوان 

. فردا خودم رفتم فرستاد طرف ولسوالی ناور بهکرد شان کار میبود. عسکری که خانه

دم م. از آنجا آاجازه نداد و دیگر خانه ولسوال کار نکردم حیدرعلی کارته سخی، پدرم

 باز هم ناور و آشپز معرر محکمه بودم. 

دوران  1718تا  1717جات سال بعداً ظاهرشاه هم مسافرت را انجام داد در هزاره

رأی گیری نمایندگان شورای ملی بود که آیت اهلل بهسودی وکیل عبدالحسین 

مقصودی را برای مردم خوات و ناور و عالئدینی معرفی کرد. وکیل عبدالحسین رأی 

  آورد دوره دوم وکیل مردم ولسوالی ناور گردید.

 اداره دولتی

آیت اهلل بهسودی وظایف رسمی با توسط اربابی برادر خود گرفت در ادارات 
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 دولتی

نادر علی بعداً خود آیت اهلل  ادر خود را ارباب تعیین کرد. بنامآیت اهلل بهسودی بر

داد. ولسوالی ناور مردم را بدون رشوه انجام می کار رفتدر شعبه ادارات دولتی می

که انجینر  ر فرستادوبه ناقابل توجه دولت قرار گرفت. از طرف وزارت زراعت مدیر 

اتاق خوبی درست کرد از سنگ سیمان چهار نفر را معاش  1از مردم بهسود بود.

للمی  رفت کوه سربود از دوآبی می علی داد اسب سوار یکیشان کربالیی جمعهمی

کابل وزارت  بهکرد شان را پاکت میآورد. انجینر نمونههای آفت زده را میگندم برگه

زیادی داشت. آب چشمه قرغه، کورله  های نجینر زراعت برنامهمی فرستاد ا زراعت

تابستان  +باشد بند آب درست شود. زمستان آب ذخیره شود که وسط دو کوه می

برای زراعت مصرف شود. دولت همکاری نکرد یا توان نداشت، دو انجینر از بهسود 

مخابره و هواشناسی در ولسوالی ناور نصب از از طرف دولت آمدند ناور یک پایه 

 ،یک کلینیک  جات وجود نداشت مثل:د. این وسایل در دیگر هزارهبو ندکرد

نقل قول از حاجی  تب لیسه در خوات بود.، یک مک. بود یداکتر از جاغرداروخانه 

ساختن مکتب جای اسب دولت از مردم  فرمود که خوات :قول خوبان،  علی ازقربان

هم کارگر نوبتی بیگاری می گرفت و هم چوب اندازی جمع می کرد برای ساختن 

                                         

کردند. دوران صدراعظمی مردم بهسود دوران امان اهلل خان به کابل برگشتند، بعداً در مدارس تدریس می 1

 ه کارته سخی را صاحب شدند. محمود خان سند داشت مردم بهسود ساح
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مکتب آیت اهلل بهسودی میگفت که باید همان مصرف را دولت بدهد دولت و اربابان 

 با آیت اهلل بهسودی ه باید مصرف را مردم بدهد این بود که دولت مخالفمیگفت ک

ناراحت بود و رنج می برد آیت اهلل و از این ظلم آیت اهلل بهسودی با دولت  بود

ت های زیادی به قعیی موهابهسودی در مدت هفت سال در آن جنجال ها و گرفتار

دعوای زمین زراعت  بهسودیآیت اهلل نمایی ادست آورد از آن جمله همکاری و رو

با وکالت حاجی غالمعلی از زردگل خوات بود  ،قریه بالغ زنده کوچی از خاطر، با

  .ها زمین را از کوچی ند تصرفمردم زردگل برنده شد

جوانها برخورد خوبی  مردم فقیر و یت اهلل بهسودی اخالق خوبی داشت باآ

از اخالق چهره ی گندم رنگ  داشت و آدمی قوی هیکل ریش بزرگی داشت

گفت و از های دردمند می های بزرگ از حرف گفت. با آدماجتماعی برای مردم می

در ادارات دولتی با قیافه ی بسته و صدای رسا گپ میگفت. مشکالت اجتماعی 

شد. هر که پهلویش بود با سویه بود خسته نمی در جلسه ایشان هرقسم آدم که

هایی که  گفت. جوانال از مالیی با دهقان از دهقانی میزد. با مخودشان گپ می

کرد. محراب گفت و از کسب و کارشان زیاد سؤال میپهلویشان بود بچه دادی می

گفت که خانه شیخ حاجی از قره گردنه بورده دور علی مراد از یخشی چوپان بود می

دهای گردن بریده رمه گوسفنیآورد و بابود. صبح خود حاج آقا گوسفندای خود را می

 رساند. حاج آقا مثل خوانین نبود که برای دهقانان خود بیگاری تعیین کند.می

شدند که رفت اگر روز جمعه هم نبود مردم جمع میدر قره جات خوات که می
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سخنران توانا، مبلغ الیق و روضه خوان  بهسودیحاج آقا سخنرانی کند. آیت اهلل 

 خوبی بود.

کردند پیش دولت، دولت هم از این فرصت استفاده کرد خوانین خوات شکایت 

 خواهید در افغانستانو پرونده درست کرد به نام جاسوس ایران، و گفت که شما می

دین راضی بود که آیت اهلل بهسودی ناور باشد که اغتشاش درست کنید. البته علمای 

جالی وطن را  ها از علمشان استفاده کنند. جای تأسف که آیت اهلل بهسودیطلبه

اختیار کرد و آمد ایران در مشهد مقدس ساکن شد. مردم خوات هم در جهالت 

 ماندند.

 ایران -قم

آیت اهلل  1727احزاب شیعه افغانستان در داخل با هم جنگ داشتند. تابستان 

نفر روحانی از مشهد مقدس به شهر  20بهسودی که مریض و ضعیف هم بود همراه 

روز در این شهر ماندند. در این مدت با سران احزاب دیدن  20مقدس قم آمدند. 

های داخلی مهار گردد. احزاب مختلف قبول نکردند. گفت باید جنگکرد و میمی

آیت اهلل به همراه سید انور واثق واعظ زاده شب جمعه در مسجد زینبیه نوبهار قم 

نفر بودند،  200 سخنرانی کردند. جمعه بعدی مردم مهاجر و کارگر خواتی در حدود

به کوره آجرپزی دلیجان رفتند. که در آنجا سید جوادی هم سخنرانی کرد. مردم 

خوات پیشنهاد کردند که شما حاج آقا باید داخل بروید، آیت اهلل بهسودی در جواب 

 کند.کنم. مردم خوات قبول نمیطرفی میفرمود که من داخل بروم اعالن بی
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اتاق کارگران شیخ خواجه غالمرضا از دشت مزار یک جمعه دیگر در نوبهار در 

جات یخشی مال بود از آیت اهلل بهسودی پرسید که مردم ناور حق دفاع که قبال قریه

 از منطقه خود دارند.

توانند آیت اهلل در جواب فرمود که مردم خوات و ناور هرچه که متحد دارند می

 حق دنباله روی ندارد.  از منطقه خود دفاع کنند. از منطقه خارج شد دیگر

ای که از خارج از ناور آمدند و بنام شورایی شما مردم ناور حق همکاری با عده

باشند باید با آنها آنها را ندارید. دلیلش این است که همه این احزاب مسلمان می

ها کنند. گروهاند، آنها هم اشتباه میای از مردم که از خوات فرار کردهبسازند. یک عده

 هیچکدام ارزش خون را ندارد که خود را به کشتن بدهد.

از سوریه آمد در ایران،  1721سودی تابستان سال آیت اهلل ابوالحسن فاضل به

العابدین نزدیک به بازار شیخان قم، روز عاشورا جلوی مسجد حضرت امام زین

ه من با زنان حسینی مربوط به مهاجرین افغانی فرمود کسخنرانی در وسط هیئت سینه

های خواهیم جنگسران احزاب افغانستان و نماینده آیت اهلل منتظری دیدن کردیم، می

 داخلی را صلح کنیم. 

اهلل مرحوم سید ابوالحسن فاضل همراه نمایندگان دولت ایران و نماینده آیت

منتظری جهت صلح و آشتی شیعیان وارد افغانستان شدند. در بهسود دیدند کسانی که 

اند و روی قبر آنان بیرق اند در قبرستان مومنین دفن گشتهداخلی کشته شدهدر جنگ 

ها را کند و گفت: اهلل فاضل این بیرقدر تجلیل از مقام شهید نصب کرده بودند. آیت

اند و به شهادت رسیده باشند. نه شهید کسانی هستند که علیه کفر و الحاد جنگیده
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 ها شهید نیستند. اند. اینفتهرکسانی که در جنگ داخلی از بین 

ها شدت شد جنگهای داخلی را مهار کرد، اگر این کار نمیآیت اهلل فاضل جنگ

 گرفت.می



 

 

 

 

 

 :فصل پنجم

 فیاضیحضرت آیت اهلل شهید محمدناصر 
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 ناصر محمد اهللآیت  حضرتشهید جاوید األثر  نامهیزندگ

 (هیعلاهلل رضوان)یاضیف

ی)رضوان اهلل تعالی اضیف ناصر محمدحضرت آیت اهلل حاج شیخ  دیشه عالمه

 دری غزن تیوال ناهوری ولسوال ازتوابعی نیعالءالد سوخته نوقلعه هیقر درعلیه(

حاج  مرحوم شانیا بزرگوار پدر. گشود جهان به دهید عرفانو  مانیا، علم خانواده

 منطقه، از فرد به منحصر ازعالمان( هیعلی تعال اهلل رضوان) محسنمحمد  خیش

یک ناین  صفات و اتیخصوص تمام. بود اهللی ال واصل عارفان از و رادمرد ستگانیشا

 و قرآن ، تالوتی شبانهشهایاین و، نماز خداوند، دعای بندگ و ازعبادتی مرداله

. توصیف بود خاص و عام زبانزد، حسنه صفات ریسا و گانچاریب وا فقر بهی دگیرس

 بندهو تبیین ویژگیهای آن بزرگ مرد الهی در حد توان این حقیر و این سطور نیست. 

 . نمکیم اشارهی اله مرد بزرگ آن رامتیک ک و تیخصوصیک  به

 هیرّذُ عنوان به بزرگوار ساداتی تصور، برا قابل ریغ العاده فوق احترام شانیا -1

)سالم زهرا فاطمه حضرت عالمدوی ببی فرزندان  و( وآله هیعل اهللی صل)خدا رسول

 سر بر سادات معمول طور به. بود قائل( السالمی )علیهعل نیرالمؤمنیاماهلل علیها( و 

 سفره بر سادات زیکی ا بدون حداقل ای راجمعه شب چیه و بودند حاضر و سفرها

 احترامی برای حت. کردمییی رایپذ شب نای در سادات از شهیهم و نشد حاضر طعام

 را آنان ، دستشدمی ادهیپ( بود اگرسواره) اسب از سادات خردسال فرزندان  به

 . کردمی شانش نواز و دیبوسیم و گرفتمی
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 دری بیعجی معنو تیومحبوب بودند قائلی ایشان برا العاده فوق احترام مردم همه

 شانک مبار عمر اواخر در دندیشنیم جان گوش به را او سخنان و داشت مردم نیب

 به را همه هک شد؛ محافل و مجالس قلنُآن بزرگوار  زبان ، ازیزیانگ شگفت خبر

 نیچنی سک چیه زبان از نونکتا. بود لکمش اریبس آن ردنک باور و اداشتوی شگفت

یاء اول و معصومانی درباره خیتار در را آنی هانمونه و بودند دهینشن رای خبر

 . دادندیم خبر بیغ عالم از هک بودند دهیشن ای خواندهی اله

 با)رضوان اهلل تعالی علیه( محسن خیشحاج  مرحوم هک بود قرار نیا از داستان

 فرزند نداشت، بهی جدی سالتک چگونهیهو  بود خوب شانکمبار حال هی کوجود

 از تن چند همراه به هک دهدمی دستوری اضیف عالمه دیشه ثراأل دیجاو بزرگوارش

 آقا دریح دیس مرحوم مقبرهی پا ریز در شانیای برای رفته، آرامگاه محترم سادات

ظهر،  از بعد  پنجشنبه ندهیآ هفته هک ندک آماده نیمع فاصله در( هیعل حمةاهلل)ر

 اریبس سادات از دریح دیس مرحوم. )ردکخواهدک تری ابد گاهیجای سو به رای دارفان

شهید  مرحوم روز همانی فردا. ( است بوده متعدد راماتک یدارا و الشأن عیرف

 لیدل و عذر شانبزرگوار پدری برا گوناگون جهات ازی اضیف عالمهجاوید األثر

 از نفر چند همراه به بزرگوار آن خود. بدارد معاف ارک نیا انجام از را او هک وردآمی

 شودیم برطرف آنی رادهایاو ا بهیشع نظرخود ریز. دکنمی آماده را خود قبر سادات

 شکمباری مایس در تیرضا احساس. زدیخیم برو  خوابدیم آن داخل دری حت و

  ". شد خوب حاال ":دیفرمایم و شودیم ظاهر
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ظهر،  از بعد  پنجشنبه روز. شد ظاهر شکمبار وجود در سالتک آثار مک مک

 هر. ردک خبر خواستن تیحالل وی خداحافظی برا را ارادتمندان و بستگانی همه

 رااست ر قسمت و دبنشینن جا فالن در هک کردمی اشاره دست با شدمی وارد هک سک

 جواب در مینیننش قسمت نیا در چرا هک میردک اصرار هکنای از بعد . بگذارد آزاد

کسی را  ما هک گفتندیم بودند حاضری که سان. کگراستیدی سانک گاهیجا هک گفت

)رضوان اهلل علیه( محسن خیشحاج  مرحوم ، اماشنیدیمینمچیزی را  و میدیدینم

 . دادیم را سالم وجوابکرد می سالم شدمی زیخ مهین, نهیس بر دستی گاه چند هراز

 وعده او بهی همانطوردر شب جمعه، ظهر،  از بعد  پنجشنبه همان در سرانجام

 . ردک پرواز آسمان به نیزمن شایوتملک روح بود؛ شده داده

 جا همه به)رضوان اهلل تعالی علیه( محسن خیشحاج  مرحوم ارتحال خبر هی کوقت

ی شهید آر. اندداده دست از رای الهی گرانبها گنج هک دندیفهم مردم دیچیپ

تحت تربیت چنین  هیرضوان اهلل علی اضیف عالمهآیت اهلل  ثرحضرتداألیجاو

پدربزرگواری رشد و نمو یافت. دست تقدیر چنین رقم خورد که مادر را در سنین 

 برادر کوچکتر و خواهرش بدون وجود ناز ومحبتدو کودکی از دست بدهد. او و 

نمود و ادبیات مادر، بزرگ شدند. درس خواندن را در پیش پدربزرگوار خود آغاز 

( کسب فیض هیرضوان اهلل علعرب را از محضر مرحوم شیخ عوض علی کالن )

مال عبداهلل ومعالم االصول ولمعه  نمود. به منطقه یکاولنگ رفت وکتاب حاشیه

گرفت. ( فرالنگی )رحمت اهلل علیهوشیخ موسی یکاوبخشی ازکتاب رسائل را ازمحضر
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رضوان اهلل دروس سطح رادر محضر آیت اهلل شیخ عزیزاهلل غزنوی )درقره باغ غزنی 

(ادامه داد. برای ادامه تحصیالت علوم دینی راهی مشهد مقدس شد هیعل

 )ع(الرضاء عالم آل محمدودرکناربارگاه ملکوتی ونورانی امام هشتم علی بن موسی

وفلسفه و سایر علوم متداول دینی را  های فقه واصولازمحضرعلماء ربانی در رشته

های فراوان برد. فن خطابه رابه صورت غیرمستقیم ازمرحوم حد تخصص بهرهدر

فلسفی خطیب توانا ومبارز، فراگرفت که خود یکی از زبردستان این فن در عصر 

مقدس  آمد. برای زیارت وپابوسی آستانخود و زمان حاضر به حساب می

و ائمه مظلوم کاظمین وسامرا، عازم کشور  )ع(و امام حسین)ع( امیرالمؤمنین علی

شد و در مهد علم و فرهنگ تشیع، نجف اشرف، برای سیراب کردن روح  قعرا

ی معرفتش، رحل اقامت افکند. ازخرمن دانش علمای معظم و مراجع عظام تشنه

و اصول مجتهد مسلم بود و جواز ها چید. این بزرگ مرد الهی در فقه تقلید خوشه

کرد و در فلسفه  اجتهاد را از دست آیت اهلل العظمی خوئی رضوان اهلل تعالی دریافت

خاص داشت و در تبلیغ با مهارت فوق العاده، مطالب علمی را به زبان ساده تبحری 

گشت، در چند گفت. بعد  از برسخن میکرد؛ گیرا و نکته سنج و جذاب بیان می

 های فرهنگی، اجتماعی و دینی را شروع کرد: مرحله، فعالیت

 های دینی ومذهبی:ساخت مكان -1

مدرسه علمیه در منطقه سوخته، منبر)حسینیه ( کاکای دانا درشملتو، منبر)حسینیه( 

اد( خواجه عمری، کالغ ناهور، مدرسه علمیه وحسینیه در)ده درسیاریک، حسینیه وار
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مدرسه علمیه و مسجد در کاله سبز غزنی، مدرسه علمیه، درشاه چنار سرپل 

 مزارشریف و سایرموارد. 

وجود آورد مدرسه علمیه  ایجاد مدارس دینی: نخستین مدرسه دینی که به -2

سوخته بود. تشنگان معارف دینی از مناطق گوناگون برای فراگیری علوم آل 

توان گفت که گردآمده بودند که برکت فوق العاده بجاگذاشت و می)ع( محمد

واسطه یا با واسطه ازشاگردان و تربیت یافتگان اکثریت علمای منطقه و اطراف بی

بهای درسی ازادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه و اصول تسلطی اند. بر متون کتاایشان

ب سخت و بغرنج علمی را با دو مطالدانش مغز عجیب داشت. به تعبیر یکی از شاگر

 داد. کلمه به دست می

و « مدرسه دینیه امامیه»مناسب است که در این جا به ویژگیهای مدرسه علمیه بنام:

دو در کنار یکدیگر و متصل بهم بنا شده است، اشاره شود: منبر منطقه سوخته که هر 

دار است که نمونه آن فردی برخوراین مدرسه و منبر از خصوصیات منحصر به 

دیگر یافت. این مدرسه و منبر موجب خیرات و برکات زیادی برای توان در جاینمی

خواهم از آن یاد کنم خصوصیت هایی که میگیمردم منطقه و اطراف بوده است. ویژ

 معنوی این ساختمان مبارک است و جنبه ساختمانی آن مورد نظر نیست:

اند که فقط اقفین زمین منبر از مخلصان و ارادتمندان خاندان رسالت بودهالف( و

 اند. رضایت پروردگار متعال در اقامه عزای خاندان رسالت را مد نظر داشته

های شوق از توفیق که گان همین گونه در هدایای مالی با گریهب( کمک کنند
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 اند. نصیب شان شده بود خداوند متعال را سپاس گزار بوده

ج( بانی محترم و شهید واال مقام حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد ناصر فیاضی 

)رضوان اهلل تعالی علیه( در اوج قله معرفت بود و تمام کارهایش فقط و فقط برای 

شد و عامل به حق بود همیشه سعی داشت که آن را رضای خداوند متعال انجام می

یش، به مردم بگوید. با همین ویژگی همانگونه که هست، بدون کمترین کاستی و افزا

منبر و مدرسه علمیه امامیه را در منطقه سوخته بنا نمود؛ به تربیت شاگردان و عالمان 

 دینی پرداخت. 

و توجه خاص خاندان عصمت و  )ع(امام حسینمردم شاهد کرامات منبر

اند. خود آن بزرگوار بارها در عالم بیداری و به این مکان مقدس بوده )ع(طهارت

یای صادقانه الطاف خداوندی و توجه خاندان رسالت را به این منبر با عظمت رؤ

مشاهده کرده است. قلوب مؤمنان متوجه آن بوده وبا توسل به خاندان رسالت، در این 

اند. شهرت معنوی این مکان مقدس فراتر از منطقه رفته، مردم مکان حاجت روا شده

مناطق دیگر، حتی از مردم اهل سنت، برای نیایش و عبادت و توسل به اهل بیت 

 آمدند. و اداء نذر و گرفتن حاجت می)ع( رسول خدا

ذکر همه مشاهدات معنوی و رؤیای صادقانه آن عالم ربانی و عارف صمدانی در 

 شود:گنجد به دو مورد اکتفا میمیاین مختصر ن

ـ قلعه نو محل سکونت آن بزرگوار در سطح باالتر ساختمان منبر قرار دارد. بین 1

جی که در آن سکونت داشت متری فاصله است. پنجره بُر 200قلعه نو و منبر حدود 
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اطراف اشراف و چشم انداز دارد. در یک شبی دیر وقت، مشاهده  بر منبر و محیط

های مشکی وارد منبر شدند به فرزندش دستور کند که مهمانان زیادی با عمامهمی

اند. دهد به منبر برود و جویای حال آنان شود و از کجا و به چه منظوری آمدهمی

شود که دربهای منبر از بیرون قفل است و کسی توجه میمحمد صادق بعد  آمدن م

دهد که آن عارف وارد آن نشده است. آنچه را دیده بود به پدر بزرگوارش گزارش می

شود. آن عارف وارسته، از قید و بند دنیا رسته و به حق حق بین متوجه ماجرا می

شدند، وارد منبر می پیوسته بارها شاهد حضور افراد اسب سوار که با هیبت خاصی

بودند. و چندبار مشاهده کرد که خانم بزرگوار، بلند باالی سیاه پوش، از جانب قبله 

 شود. وارد منبر می

شد گاه با وضو وارد منبر میـ از خود آن بزرگوار حکایت شده است که هر2

ه مشغول جاروب کشیدن منبر است و کند کدختری حدود هفت ساله مشاهده می

بدون وضو قادر به دیدن آن بزرگ بانو نبوده است. از یکی از مؤمنان نیز حکایت 

کردم، صدای جاروب کشیدن از منبر شنیدم، روز از جلو منبر عبور می» شده است که:

 «وقتی وارد شدم منبر نیمه جاروب بود و کسی را ندیدم. 

ت جهادی آن بزرگوار به کابل و دستگیر ی توسط کرامت منبر، بعد  از مسافر

کمونیستهای وطن فروش مزدور، نیز ادامه یافت. از باب نمونه به یک مورد که در 

شود؛ شب اند اکتفا میسالهای اخیر رخ داده است و همه مردم منطقه شاهد آن بوده

طبق معمول  )ع(موالی متقیان امیر مؤمنان علی ماه رمضان، و شب شهادت 21
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اند که ناگهان کدام در مساجد مشغول احیاء و عزاداری بودههای اطراف منبر هرقریه

شود و با صدای عزاداری و روضه خوانی بسیار جذاب و جانسوز از منبر شنیده می

شوند که آن آهنگ بشناسند متوجه میدهند که صاحب صدا را دقت گوش فرا می

خی به قصد شرکت، عازم شود که برحزین نا آشنا است. جذابیت عزاداری باعث می

گیرد. رسند ترس و واهمه وجود شان را فرا میمنبر شوند همین که نزدیک منبر می

شوند ک تر میکنند هرچه به منبر نزدیبرای بار دوم گروهی، به طرف منبر حرکت می

شنیدند. مردم گرفتند صدا را بهتر میشود و هر چه از منبر فاصله میصدا دورتر می

شوند این عزاداری مربوط به کسانی دیگر است که حق شرکت درآن را متوجه می

 ندارند فقط این اندازه توفیق دارند که از راه دور گوش کنند. 

کرد. یار توانا بود. بسیار شیرین و جذاب سخنرانی میتبلیغ: ایشان خطیب بس -7

های کردندکه خود را به منبر ایشان برسانند. درفصلمردم در هر شرایطی تالش می

مخاطب بود. هنر این خطیب دلنواز نکته سنج این گرما و سرما منبر ایشان همیشه پُر

کرد. نیاز مخاطب ردم بیان میبود که مطالب علمی را به زبان ساده و قابل فهم برای م

های رفت. روضهکرد. بر اساس نیاز هر قشر و گروهی منبر میرا خوب درک می

کده خواند. مجالس سخنرانی اوتبدیل به ماتممی )ع(جانسوز در مصیبت اهل بیت

 شد. خاندان رسالت می

قبل از حضور ایشان، مردم از مسلمانی وشیعه بودن فقط اسم آن را یدک 

کشیدند وچیزی از حقیقت دین در دل و مغز مردم باقی نمانده بود. کارهای لغو و می
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بازی بودند. یکی از بیهوده جزء رفتارهای عادی بود، حتی پیرمردان اهل قمار 

گردو بازی بود. اما بعد  از حضور ایشان در منطقه و تالش  یهای معروف پیرمردانباز

شبانه روزی، مردم با دین چنان آشنا شده بودند که در بین اهل سنت معروف شده 

ندهای ادتر است. به همین دلیل آخوبودکه یک عامی شیعه از یک آخوند سنی با سو

کردند. اما از نظر معنوی مردم به پرهیز می شیعهاهل سنت از مناظره با حتی عوام 

رشد چشمگیر و غیر قابل باور رسیده بودند. انجام عبادات واجب و پرداخت 

ت اولیه بود، عیه، به طور کلی عمل به دستورات واجب دینی از مسلماجوهات شرو

های این رشد های بسیاری از مردم بود. به یکی از نمونهشب جزء برنامهحتی نماز 

اند دهد که مردم ارتباط با عالم برزخ داشتهنمونه نشان می کنم که اینمعنوی اشاره می

اند و گوش برزخی مردم بازشده بوده است. چند کردهو احساسات آنان را درک می

شنیدند شبی بود مردم سر و صدا و قیل و قال و احساس ناراحتی را از قبرستان می

دارند و آرامش از آنان سلب گویا که تمام اهل قبرستان باهم دعوا و مناظره تندی 

شده است. بعد  چند شب دوباره آرامش به قبرستان بازگشت، مردم هیچگونه سر و 

دهد های مشابه آن نشان میصدا و احساس ناراحتی را نشنیدند. این داستان و نمونه

اند. که مردم عادی از نظر معنوی به مرحله علماء و طالب نجف اشرف رسیده بوده

و گوش برزخی در حوزه علمیه نجف اشرف در زمان قدیم امر معمول داشتن چشم 

های عادی، عابدان و زاهدان بوده است. هنر آن بزرگ مرد الهی این بود که از آدم

 داد. دار و عارفان به خدا را پرورش میشب زنده
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اگردان به مساجد ها: خود به همراه شآموزش ضروریات دینی واصالح قرائت -1

به را به مردم  پرداخت و احکام مبتالرفت به اصالح قرائت نماز مردم میروستاها می

له اشاره دارد هایش به این مسئانیداد. خود آن بزرگوار در یکی از سخنرآموزش می

اند رفتهگی در این زمینه بوده است. شاگردان ایشان که به مأموریت میکه نقیصه بزر

 کردند. و اشکاالت اساسی در ضروریات دینی مردم را بر طرف می

منین اتفاق مؤاصالح امور اجتماعی و قضایی: اگر مشکل و کدورتی بین  -3

افتاد ایشان سعی داشت حل و فصل کند و در حل مسائل قضایی و حقوقی مرجع می

 همه مردم بود. 

این بزرگ مرد الهی، مدت چند سال در سرپل مزار شریف بود که وجود ایشان 

ت ایشان مشابه منطقه منشأ خیرات و برکات زیادی برای منطقه شده بود. نحوه فعالی

های زیادی با علماء غزنی با تفاوتهایی بود. در سرپل و مناطق اطراف بحث و مناظره

را از کتابهای برادران  )ع(اهل تسنن داشت. در این جلسات حقانیت مکتب اهل بیت

ای بسیار پر برکت همراه داشت، مردم اهل تسنن کرد که نتیجهاهل تسنن ثابت می

شدند. از فساد حاکم بر دستگاه اداری کشور، تبعیضها، عه میگروه، گروه شی

ها و نداشتن برنامه نظمیهای دولت درحق مردم و شیعیان و بیها و ظلمعدالتیبی

کس در هر کرد. ایشان از هیچکسی إبا و پروا نداشت و کار زشت و بد هر انتقاد می

 انتقادشان بود. شاه و گدا برایش تفاوتی نداشت. در نتیجهرده و مقام و مسؤلیت مورد 

در ظاهر والی منطقه سرپل کردند.  حکومت آن زمان احساس خطر علماء متعصب و
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گشت. سرانجام به عنوان یک پذیرفت اما در واقع دنبال بهانه میحرف ایشان را می

به کابل منتقل شد.  شخص خطرآفرین و رافضی از طرف دولت آن زمان، دستگیر و

بعد مدتی به زندان غزنی فرستاده شد. در یکی از سخنرانی خود که روضه امام سجاد 

در حادثه جانسوز کربال و اسارت خاندان رسالت که غل و زنجیر به  )ع(العابدینزین

زندان  کند و در موردبا تن تب دار زده بودند اشاره می )ع(دست و پای مبارک امام

شبانه روز با غل و زنجیر نماز  13گوید که خود آن بزرگوار مدت رفتن خود می

خوانده است. اما چون مرحوم حاج شیخ محسن )رضوان اهلل تعالی علیه( شخصیتی با 

نفوذ بود، توانست فرزند دلبندش را نجات دهد با این شرط که منبر نرود مردم را 

گری والی غزنی، فعالیتهای دینی گ سید عباس لوعلیه دولت تحریک نکند. بعد از مر

 در مناطق شمال را ادامه داد. 

 كمونیستی:بعد ازكودتای

مقام افزایش چشمگیر واال شهید آن انقالبیهای لیتبعد از کودتای کمونیستی، فعا

های مناسب خطر های آتشین و بیدارگرانه خود و در موقعیتیافت و در خطابه

داد. بارها رسا و شجاعت مخصوص به خود به مردم هشدار میکمونیسم را با بیان 

مین اوست های دولت در کشدند که جاسوس و خبرچیندوستان به ایشان یادآور می

و در انتقاد از دولت کمونیست جانب احتیاط را رعایت کند. در جواب با کمال 

فرمود که از دست دولت کمونیست کاری ساخته های خود میآرامش در سخنرانی

گیری، زندان، شکنجه و تواند انجام بدهد؛ دستنیست؛ حداکثر کاری که دولت می
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کرد. دل دریای او در ساحل  کاری خواهند چهسرانجام کشتن خواهد بود و بعد 

، منزل را ترک کرد و 37حوادث آرامش نداشت و در زمستان سرد و یخ زده سال 

بو و گندیده کمونیسم را در سرزمین پاک وطن عازم کابل شد تا ریشه گیاه بد

نی و تشکیالتی انقالب را بنا نهاد. در تاریخ بخشکاند. با دوستان همفکر کاری سازما

سازی اعتراض مردمی برای نابودی کمونیستها درحالی که مشغول زمینه 2/2/1738

بود؛ بانفوذ یک استخباراتی )اطالعاتی( به داخل تشکیالت در یک شب سرد بهاری 

ه هیچگونه اطالعات کشوند مهم، دستگیر میی اعضای در کابل، قریب به اتفاق، همه

موثقی در این زمینه از حیات و یا شهادتشان وجود نداشت تا اینکه پلیس هلند در 

 مهم دستگاه هایشود که او یکی از مهرهجریان درخواست پناهندگی فردی متوجه می

کمونیستی افغانستان )خاد( بوده است و در طول مخفی حکومت  مخوف پلیس

شود که نشان شماری مرتکب شده است. لیستی منتشر مینایات بیریاست خود ج

ان، حدود پنج هزارتن تر از حیودهد جالدان کمونیست و این انسان نماهای پستمی

اند. در ساندهگناهان مظلوم را در طی کمتر از یک سال فقط در کابل به شهادت راز بی

میان نام آن ملکوتیان نام نیکوی علمای اعالم از جمله شهید جاوید األثر حضرت 

آیت اهلل حاج شیخ محمد ناصر فیاضی و خواهر زاده فداکارش شهید محمد عارف و 

شهید حقوقدان محمد عارف مدیر مجله قضا که از یاران دیرین حضرت آیت اهلل 

گونه دی در کابل بود، پیدا شد. بگذارید اینفیاضی و عناصر مهم تشکیالت جها

کند و کمان عمر بگویم که انتظار کُشنده است. انتظار قامت رعنا را تبدیل به کمان می
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اید؟ دقیقه و یا نیم ساعت واقعاً منتظر کسی بوده13شکند. آیا تاکنون به مدت را می

اگر انتظار کشنده نبود آن همه ثواب و پاداش دانید انتظار یعنی چه؟ اید میاگر بوده

های زندانیان جهاد مقدس افغانستان، بعد  ای خانوادهعظیم برای انتظار فرج نبود. هان!

اند که اند. انتظار کشیدن بسر رسید، خبر آوردهسال انتظارکشیدن برایتان خبر آورده73

نید، لباس نو بپوشید مسافرتان خانه را جاروب کنید و راه را گالب بپاشید دست بیفشا

تان خونین بال شد، رخت اند که کبوتربه زودی خواهد رسید؟ نه، نه، نه، خبر آورده

پوش کنید. حقیقت مطلب این سیاه برتن کنید، دست عزا بر سر زنید و خانه را سیه

 است که بگوییم: )ما رأیت منه االَّ جمیال(؛ هرچه از دوست رسد نیکو است. 

و  )ص(ی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیالم القدر همیشه شیفتهاین ع

 )س(های خاندان رسالت وبی بی عالم فاطمه زهراخاندان پاکش بود و همیشه روضه

خواند. مادر سادات مزار گم شده دارد. شهدا و علماء نشانی ندارند و را جانسوز می

 مخفی اش پیدا نشده است. والسالممزار است. هنوز مزار این عالم بزرگوار هم بی

 والتحسبنَّ الذین قُتلوافی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربّهم یرزقون 

 طوبی لهم حسن مآب 

درودخداوند وپیامبران و اولیأ الهی وفرشتگان و مؤمنان برآنان، روزی که به دنیا 

ند شد. خوشا آمدند و روزی که به شهادت رسیدند و روزی که زنده برانگیخته خواه

 به سعادت شان. 

خداوند را بسیار سپاس گزارم که به من حقیر توفیق نوشتن این مختصر راعنایت 
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 فرمود. 

وآخردعوانا الحمداهلل ربّ العالمین. اللًهم صلً علی محمًدوآل محمًدوعجًل 

 فرجهم 

شود مردم، درخواست می اقشار مختلفاز عموم علماء، فضالء، اندیشمندان و

ارسال  E-mailچنانچه خاطره، نوار و مطلبی در مورد این بزرگوار دارند به آدرس 

 تلفن فرستاده شود که به خدمت عزیزان برسیم.  یا آدرس وشماره وفرمایند، 

 Mjfaiyazi001@gmail com 

 با تشکر و قدردانی پیشاپیش از همکاری شما عزیزان

 محمد جواد فیاضی

اری داشته باشد، یکی کتاب دوم سخنرانی. آیت اهلل ناصر عالم باید که دو تا آث

فیاضی دو تا آثار گذاشت، یکی شاگرد زیاد، در حدود صد شاگرد تربیت کرده بود، 

 دوم سخنران خطیب و توانا بود. سوم نام نیکش شهید بودن است. 

 حجت االسالم و المسلمین آقای علی قربانی

 غزنویب. مقطع مدرسه آیت اهلل ناصر فیاضی 

زمانی که شهید جاویداالثر ناصر فیاضی غزنوی بعد از تحصیل در نجف اشرف و 

کند یک تحول و جهش بنیادی در دو حوزه مشهد مقدس به موطنش مراجعت می

 آید. تعلیم علوم اسالمی و تبلیغ معارف اهل بیت و احکام شرعیه به وجود می

معظم له با هوشمندی تمام در عین حمایت و ارتقاء سیستم سنتی مکاتب دینی 
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سنتی، سطوح باالتر را در این مدرسه مبارکه به طور منظم به تحصیل بپردازند. تمام 

کتب درسی حوزوی که در آن زمان رایج بود تا سطح درس خارج در مدرسه ایشان 

له به عهده داشتند، شخص معظم شد، تدریس اغلب متون عالی حوزوی راتدریس می

همجوار ای از طالب مناطق درس فلسفه ایشان از چنان شهرتی برخوردار بود که عده

و حتی از دانش دوستان اهل سنت نیز از محضر ایشان کسب فیض و به تلمذ نزد 

 کردند. استاد مباهات و افتخار می

تا به فرایند یک نظام  تر استکاری که آن جاوی اثر انجام داد به معجزه شبیه

آموزشی و تربیتی، چه این که در مدت کوتاهی، شاگردان ایشان از جهت علمی و 

معنوی به مقاماتی رسیدند که هر کدام به عنوان یک قطب فکری در تعلیم و تبلیغ 

 معارف اسالمی مطح شدند، مثل:

هر دو  عزهما( که)دام« داد عادلاستاد سخی»و « استاد شیخ جان علی توکلی»

 بزرگوار در مسائل فقهی، مورد مراجعه عامه مردم قرار گرفتند. 

که فلسفه را در محضر ایشان فراگرفته و سپس به « استاد سید خلوصی»و مرحوم 

مشرب عرفانی نیز تمایل پیدا کردند و برای اولین بار مدرسه دینی را به نام مدرسه 

د، جزء رهبران احزاب جهادی به توحید در شهر غزنی تأسیس نموده و در زمان جها

 آمدند. حساب می

)دام عزه( که در حوزه معارف اسالمی و مسائل اجتماعی و « استاد رشیدی»و 

ای دارند و از بارزترین شاگردان سیاسی در بین خواص و عوام شهرت فرا منطقه
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اهلل ناصر فیاض محسوب شده و حتی در زمان حیات ایشان حلقه درسی تشکیل آیت

ده و فضالیی هم چون آقایان: صالحی، احسانی، نصرت، شهید صادقی، محمد دا

صادق رحیمی، شیخ عادل جان بیک، نهضت جان بیک، محمد منتظری و فایق 

آیند، و جفا است که اگر از تکریک و. . . از شاگردان مشترک ایشان و به حساب می

به نیکی « آخوند کالن»ه اولین استاد ایشان آیت اهلل ناصر فیاضی عوضعلی، مشهور ب

هایی است که در مشهد مقدس علیه یاد نشود؛ و استاد رشدی از اولین شخصیت

رژیم کمونیستی اطالعیه به نام پیام مهاجر صادر کردند و در زمان جهاد نمایندگی 

را در جمهوری اسالمی ایران به عهده داشتند. مرحوم شیخ  )ع(پایگاه امام صادق

تربیت کردند که شمارش و بررسی حتی مختصر زندگینامه هر  شاگردان پرشماری را

 طلبد. شاگردانی امثال مرحوم استاد نوروز علی وفایی و. . . یک مجال دیگری را می

آیت اهلل ناصر فیاض در حوزه تبلیغ احکام شرعی و آموزش نماز و روخوانی 

ها مسوولیت امامت هروحانیونی که در قریقرآن اهتمام ویژه داشتند و به توصیه وی، 

مساجد را به عهده داشتند، آموزش این امور را در اولویت کاری خود قراردادند و 

 تر از گذشتهآموزش احکام شرعی و عقاید اسالمی در مکاتب و مساجد، جدی

 گیری گردید. پی

های ایام جمعه در مساجد نیز با توجه به تحوالت فرهنگی در کل کشور سخنرانی

ر شخص آیت اهلل ناصر فیاضی و طالبی که در مدرسه ایشان تحصیل کرده و طرز تفک

بودند و مطرح شدن احزاب سیاسی و اندک امکانات فرهنگی که از نویسندگان ایرانی 
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گرفت، دچار یک تحول اساسی در محتوا و مصری، در دسترس قشر فرهنگی قرار می

کردند بل که القی بسنده نمیگردید، وعاظ به مقتضای فضای جدید، تنها به مسائل اخ

پرداختند به طرح موضوعات مهم معارف اسالم و چالش اجتماعی و سیاسی نیز می

های تازه کرده و افق دید مردم را به سوی دنیای که افکار عمومی را درگیر پدیده

داد، که به طور طبیعی گاهی با منازعاتی نیز دیگر با تفکر و آرزوهای نو سوق می

 . همراه بود

آیت اهلل ناصر فیاضی در حوزه فرهنگ عمومی یکی از کارهای ماندگاری انجام 

و « میر یحیی آقا»احداث سه باب منبر )حسینیه( در منطقه سوخته در جوار مرقد داد، 

بود. حسینیه میر یحیی که فعال در حال « کاکای دانا»و « قریه سیاریک شیملتو»

ود به مدرسه و محل اقامت آیت اهلل ناصر نوسازی و توسعه است به لحاظ نزدیک ب

های مذهبی و روزهای جمعه ای برخوردار بود، در مناسبتفیاض از اهمیت ویژه

کردند و در واقع جمعیتی زیادی برای استماع سخنرانی ایشان در آن جا اجتماع می

 این حسینیه نقش یک مرکز را در راستای نشر افکار و اندیشه آیت اهلل فیاض بازی

 کرد. می

 حسینیه كاكای دانا

این حسینیه نیز به خاطر همجواری با مضجع شخص مؤمنی که زیارتگاه عامه 

باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. چه این که عالوه مردم از دور و نزدیک می

بر ویژگی زیارتگاه بودن، سالی یکبار در زمانی معین، جمعیت انبوه، نه تنها از 
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بلکه از شهر غزنی و کابل نیز برای نذر دادنی معروف به نذر  جات اطراف،قریه

یابند، و در روزهای عاشورا و اربعین حسینی، مردم برای اقامه کاکای دانا، حضور می

عزاداری در این محل اجتماع کرده و یک گردهمایی بزرگ مذهبی را به وجود 

 آورند. می

عهده داشته و دارد، چه این که  ها یک نقش مهم غیر رسمی را نیز بهاین حسینیه

بخش و همگرایی، به طور طبیعی نفس وجود این نوع مراکز، یکی از عناصر وحدت

تر است زیرا گردد، و این نقش در حسینیه کاکای دانا پررنگدر جامعه محسوب می

 که مدیریت آن به عهده خود مردم گذاشته شده است. 

طنش محدود نبود، غالب مناطق والیت های فرهنگی و تبلیغی شیخ به موفعالیت

آمد؛ در والیت سرپل نیز که در آن زمان غزنی جزء قلمرو نفوذ ایشان به شمار می

آمد، آیت اهلل از نفوذ کالم و محبوبیت های والیت بلخ به شمار مییکی از ولسوالی

، شدای برخوردار بود؛ کالم او در حوزه معارف اسالمی فصل الخطاب تلقی میویژه

گذاشتند. حتی اهل سنت نیز نسبت به مقام علمی و معنوی او حرمت خاصی می

ارمغان حضور پرخیر و برکت او در والیت سرپل، تقویت اخوت اسالمی حول و 

، بود که به طور طبیعی محبوبیت آن ذوات قدسی در عمق جان )ع(بیت محور اهل

زند و تجلی آن در شئونات زندگی، فقط به تنبه عاطفی و منطقی هر مسلمان موج می

ای عمیق و گسترده بود که اندازهنیاز دارد. نفوذ کالم و محبوبیت ایشان در آن دیار به 

و لذا ایشان را از هر نوع  دولت وقت نتوانست حضورشان را در آن جا تحمل کند
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که طی  37فعالیت اجتماعی و دینی، ممنوع کرد. بعد از کودتای بدفرجام هفت ثور 

های فرهنگی و های افراطی زمام قدرت را در اختیار گرفتند، فعالیتآن کمونیست

علمی مدرسه آیت اهلل ناصر فیاض مثل سایر مدارس دینی در سراسر افغانستان، عمال 

و بسیاری از علماء و طالب دستگیر  شده و ناپدید گردیدند. در اواخر ید تعطیل گرد

به قصد آوردن آیت اهلل ناصر « استاد صادقی»و « شهید عرفانی»همان دوران، مرحوم 

فیاضی به شیملتو که از امنیت نسبی برخوردار بود، عازم سوخته شدند ولیکن مشیت 

که قطار سرنوشت مرحوم آیت اهلل ناصر الهی به گونه دیگر رقم خورده بود چه این 

فیاض به سفر بدون بازگشت به سوی کابل شتاب داشت که در همان سفر دستگیر  

 شد و برای همیشه جاویداالثر گردید. 

 ج. مقطع جهاد مسلحانه

بعد از شروع جهاد ملت مسلمان افغانستان علیه حکومت کودتاچیان خودفروخته 

سفیدان منطقه به سوی شوروی سابق؛ روحانیت وریش و به دنبال آن اشغال کشور از

ای را به اسم منظور نظم و تقویت و رعایت شئونات اسالمی در جبهات جنگ، جبهه

االسالم و المسلمین پایه گذاری کردند که به پیشنهاد حجت« حوزه اسالمی علودانی»

جت آقای صالحی و موافقت دیگر روحانیت و ریش سفیدان، ریاست حوزه به ح

االسالم استاد زاهدی واگذار گردید، آقایان صالحی و زاهدی، هر دو در مشهد مقدس 

له داشتند و از تحصیل کرده و ارتباط نزدیکی با معظم« ایآیت اهلل خامنه»نزد 

های معنوی ایشان برخوردار بودند و در قندهار نیز از معدود شاگردان فاضل حمایت
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که جریان پاسداران  33آمدند. در سال به حساب میو مورد اعتماد آیت اهلل محسنی 

خاک بهسود، شکل گرفت و از علماء منطقه حجج اسالم جهاد، طی نشستی در سیاه

استاد زاهدی و شهید عرفانی در آن حضور داشتند، حوزه مذکور براساس ضوابط این 

 1به فعالیت خود ادامه داد. « )ع(پایگاه امام صادق»تشکیالت تحت عنوان 

 

                                         

 . 1490، زمستان، 16. پیام صادق سال اول شماره دوم، ص1



 

 

 

 

 

 :فصل ششم

 آیت اهلل سید علی بهشتی
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 ...یبهشت یعل دیس اهلل تیآ نامه یزندگ

 یاثن هیامام مذهب یعلما نیبزرگتر از یکی شک بدون یبهشت یعل دیس اهلل تیآ

 کشور نیا یجهاد رهبران نیتر نفوذ پر از یکی نیهمچن و افغانستان در هیعشر

 پر و یطالئ دوران و افغانستان معاصر خیتار ریاخ یها دهه در که گردد یم محسوب

 -یاسیس و یفرهنگ – یعلم - یمذهب میعظ اریبس نقش افغانستان جهاد تالطم

 .است نموده فاءیا را یاجتماع -ینضام

 انقالب صحنه در شهیهم که بود یمجاهد بزرگ و پارسا و وارسته عالم او

 موسس و افغانستان یمرکز صفحات در روسها هیعل مسلحانه جهاد آغازگر و یاسالم

 .بود یستیمارکس میرژ تیحاکم قلب در یاسالم موقت حکومت نیاول سیرئ و

 عمق انیب و او یجهاد و یفرهنگ – یعلم قیدق کارنامه ت،یشخص کامل یمعرف

 یمردم و نیتر یعیطب رهبر بمثامه – او یاسیس یزندگ و تیمظلوم وسعت و عظمت

 بلکه کتاب نیتدو که مشکل بس است یکار – افغانستان جهاد یاسیس انیجر نیتر

 میآن صدد در مقاله کوتاه نیا در ما که را آنچه و طلبد یم را یمتعدد یکتابها
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 در که او یزندگ و( سره قدس)یبهشت اهلل ةیآ تیشخص از است یمختصر یریتصو

 :گردد یم ارائه لیذ یها محور

   شیدایپ طیمح

 تیدروال1708 درسال ینب مرحوم فرزند( سره قدس)یبهشت یعل دیس اهلل ةیآ

 ن،یتر بینج ن،یپاکتر از یکی که امد ایدن به یا خانواده در ورس یولسوال انیبام

 در شان،یا یپدر جد و پدر. است بوده منطقه یها خانواده نیتر یمذهب و نیبهتر

 منطقه مردم انیم در ،یمذهب قداست و یاخالق یعال یایسجا و یوپارسائ زهد

 االسالم یثق مرحوم شانیا بزرگوار پدر. باشد یم وعام خاص و زبانزد و بوده مشهور

 طرف واز بوده شیخو عصر در یمردم و یمذهب بزرگان از یکی ینب دیس حاج

 شانیا جد. است داشته وکالت خط(ره)ینیخم امام جانب از مخصوصا دیتقل مراجع

 انیپارسا از و شیخو عصر یعلما نیبزرگتر از یکی طاهر، دیس االسالم حجة مرحوم

 .است بوده خود زمان

 نیچن کی در ش.ه 1708 سال در بزرگ یبهشت فروغ پر دیخورش حال، هر به

 او فضائل و دانش و علم پربار درخت و نمود طلوع یخانوادگ طیمح و یلیفام افق

 به سر بعدها و گرفت شهیر آنجا واز دیروئ یبرکت پر و پاک بستر نیچن کی در

 .مودیپ را یعرفان و یعلم رفعت و مناعت یها قله اوج و دیسائ آسمان
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  یعلم مدارج و التیتحص

 آغاز ینید علوم لیتحص به ینوجوان نیسن در( سره قدس)یبهشت اهلل ةیآ مرحوم

 در سپس و گرفت فرا را یمقدمات کتب از یبرخ والدش مرحوم نزد در ابتدا نمود،

 محمد خیش مرحوم و یعالم میابراه خیش مرحوم مانند منطقه اعاظم از یبعض نزد

 ینم فرو جا چیه در یبهشت یعلم یتشنگ اما نمود لیتحص رهیغ و یکندیدا یعل

 گمشده سال نیچند از پس نکهیا تا گشت یم یا گمشده بدنبال همواره و نشست

 خیعالمهش ،یمتق عارف و بزرگوار عالم آن و افتی لنگ و کای دره اهیس در را اش

 یمرکز صفحات در عهیش یعلما اجله از یکی بحق که بود یولنگ کهی یکالن یموس

 و نموده ضیف کسب او محضر از سالها بزرگ، یبشهت گردد، یم محسوب افغانستان

 یحاج یدرسها از یاریبس که یا بگونه دیگرد نائل خاص یمنزلت و مقام به او نزد در

 و شد یم سپرده( سره قدس)یبهشت اهلل ةیآ عهده به مختلف موضوعات مورد در خیش

 کرده مس سیتدر گرید یا عده و( سره قدس)یبهشت یبرا را هیعال سطوح خود

 .است

 یراه ش.ه 1771سال یحوال در ،یعلم مدارج یلیتکم مقصد به بزرگ، یبهشت

 خود زمان نیا در که بود نجف هیحوزهعلم عازم یحال در او گردد، یم اشرف نجف

 وایش انیب و احسن بوجه را سطوح یدرس یکتابها معظم و دهیگرد بزرگ عالم

 یکتابها در او یسیتدر یکرس دهیگرد نجف هیعلم حوزه وارد یوقت کرد، یم سیتدر

 در اش یدرس شهرت یکم مدت در و دهیگرد دائر فرصت نیزودتر بهیدرس مختلف
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 هیعال سطوح در التشیتحص لیتکم به آنجا دریو. افتی گسترش نجف طالب انیم

 دیّس اهلل ةیآ و میحک اهلل ةیآ اصول و فقه خارج یدرسها حلقه در زین و پرداخت

 ..داشت یفیک حضور درسها نیدر و آمد در ییخو اهلل ةیوآ یشاهرود محمود

 مبادرت هیعال سطوح سیتدر به خود نجف در خارج درس لیتحص یط در

 که بود گرفته صورت فضال از یبرخ یتقاضا به پاسخ در کار نیا بودالبته دهیورز

 بوده رینظ یب شان، یافغان اقران انیم در اشرف، نجف در شان رسائل سیتدر یکرس

 درس تالمذه جمله از بندر، واعظ داد محمد خیش استاد یربان عالم تیروا به و است،

 یترکمن یتقدس استاد پنجاب، لیخل استاد ورس یزک خیش استاد انیآقا شانیا رسائل

 .است بوده اند دهیرس یاستاد مقام به کدام هر نکیا که گرید یبرخ و

 سال تا منوال، نیبهم اشرف، نجف در بزرگ یبهشت سیتدر و لیتحص

 از یا عده درخواست دنبال به شده ادی سال در و است دهیکش طول ش.ه1711

 به اشرف نجف از انها، معتبر اراتیاخت و اجازات و دیتقل مراجع دیوصالحد نیمومن

 ارزنده خدمات زین و اسالم احکام نشر و غیتبل و سیتدر مشغول و برگشت وطن

 .دیگرد یواجتماع یعلم

 یاجتماع و یمذهب ،یعلم خدمات

 :سیتدر -1

 بعد اما بود برخوردار ییبسزا رونق از اشرف نجف در او سیتدر یکرس چند هر

 و نموده سیتاس را کشور نیدر هیعلم یها حوزه نیمهمتر از یکی، افغانستان در او
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 صفحات سراسر در پ، دانیم نیدر او رینظ کم یتوانمند و یبهشت سیتدر بلند آوازه

 و محقق چنانچه. دیگرد آفاق شهره و دهیچیپ افغانستان ینواح سائر و یمرکز

 یینوگرا و اسالم افغانستان،} مهم کتاب در{ ورروایاول}یآقا یغرب شناس افغاسنتان

 یکی و دانسته افغانستان در عهیش معاصر گران اءیاح از یکی را یبهشت اهلل ةیآ{یاسیس

 شده ادی سندهینو. آورد یم حساب به یالدیم 20 دهه در عهیش مهم یعلم رکن سه از

 .دارد یمطلب{ عهیش مذهب اتیح دیتجد:}عنوان تحت مذکور کتاب 81 صفحه در

 یانزوا در افغانستان عیتش جامعه یالدیم 30 دهه یسالها تا: سدینو یم ابتدا اودر

 دیّس رینظ رانیا و نجف از بازگشته بزرگان یرهبر به جنبش دوره نیا در بود، کامل

 ریم{ دیرس قتل به احتماال و یزندان داود یریوز نخست زمان در که}یبلخ لیاسماع

 .دیبخش تازه یجان و آورد بدر رخوت از را جامعه نیا آقا، ریم آقا و آقا احمد یعل

 :دهد یم ادمه بعد و

 اتیوال در انیعیش یسو از ینید علوم مدرسه نیچند یالدیم 20 یسالها در

 مدرسه افتتاح به یبهشت دیّس هزارجات در شدند، ینوساز شهر مدارس و شد افتتاح

 لیتعط دوره در زین را رستانهایدب محصالن مدرسه نیا گمارد، یم همت ورس تخت

 یعلم خروش و جوش ورس، تخت سنگ دیسف مدرسه در. ردیپذ یم رستانهایدب

 کهی لعل، ،یکندیدا شهرستان، پنجاب، ورس، ینواح از و دیآ یم بوجود یخاص

 از و شدند یم ریسراز بدانجا ینید علوم طالب ترکستان، ینواح از بعضا و ولنگ

 اغلب که یا بگونه نمودند، یم ضیف کسب یبهشت اهلل ةیآ برکت پر محضر
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 و قم هیعلم یها حوزه ای و منطقه در یافغان یفضال و دیواسات ینید بزرگان

 شاگردان زمره در منطقه، یجهاد – یاسیس مسئوالن اکثر و هیسور و ونجف مشهد

 .شوند یم محسوب شانیا

 یمذهب و یاجتماع خدمات -2

 که سراب در هیباقر هیعلم مدرسه و ورس تخت هیعلم مدرسه سیتاس بر عالوه

 شیخو یوص را یآقا اشرف، نجف کرده لیتحص یعلما از ،یسراب باقر خیش مرحوم

 ینید علوم مستمر سیتدر بر عالوه و بود کرده تیوص مدرسه آن سیتاس به و گرفته

 زین یگرید ارزنده خدمات ،یبهشت اهلل ةیآ ر،یکث شاگردان تیترب و دهه نیچند یط در

 قیتطب و غیتبل و جیترو انها اهم از که داد انجام افغانستان یعیوش یاسالم جامعه یبرا

 بوده جامعه در جیرا منکرات و فساد با مبارزه و جامعه در یاسالم احکام و ارزشها

 نظر قطع بود، برگشته نجف از بزرگ یبهشت که یطیشرا در آنروز جامعه رایز است،

 یظلمان و کیتار و اسفبار تیوضع در افغانستان، یمرکز طاغوت تیحاکم طیشرا از

 و منکرات و فساد و جهل مظاهر از یاریوبس برد یم بسر یماد و یمعنو فقر

 در که بود ینور بزرگ یبهشت که واالنصاف الحق و داشت وجود جامعه در خرافات

 مردم اصالح و تیهدا و رشد موانع یادیز حدود تا و دیدرخش یظلمان طیشرا نیا

 نیا و آورد بوجود را یاجتماع یمذهب مناسب نسبتا طیمح و برداشت راه سر از را

 رفع جهت در یو وقفه یب و مستمر یوتالشها فرسا طاقت زحمات اثر در مگر نبود

 یواال یارزشها بذر و نیمومن اصالح و ارشاد و تیهدا ینیع و یذهن موانع ودفع
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 .آنان نفوس و قلبها در اسالم

 یعلم كتب و آثار -3

 نشر و چاپ و قاتیتحق طیمح افقانستان، یمرکز صفحات طیمح گرچند

 شتریب یاجتماع طیشرا و طیمح اقتضائات لحاظ به بلکه باشد توانست ینم یاثارعلم

 اکثر رو، نیا از است، کینزد ،یاجتماع و یمذهب یعلم خدمات ارائه طیمح به

 خدمات نگونهیا ارائه به ریناگز اند رفته آنجا به که نجف کرده لیتحص یعلما

 اکثر است بوده یتوجه قابل فیتأل صاحب بزرگ، یبهشت ن،یا وجود با. اند پرداخته

 دهیگرد منتشر آنها از یمعدود فقط و است نشده سپرده چاپ دست در تاکنون آنها

 .میینما یم یمرور آنها به نجایا در که است

 میحک محسن دیّس اهلل ةیآ فقه خارج درس راتیتقر:الف

 یخوئ اهلل ةیآ اصول خارج درس راتیتقر:ب

 یشاهرود محمود دیّس اهلل ةیآ فقه خارج درس راتیتقر:ج

 (الفقه اصول یف االرجوزة)بنام اصول در مستقل یکتاب:د

 االصول نیقوان شرح و رسائل شرح در یها نوشته:ه

 مالعبداهلل المنطق ةیحاش شرح:و

 یسبزوار یمالهاد منظومه حکمت شرح در یا نوشته:ز

 هیامام دیعقا اصول در یا نوشته:ح

 است دهیگرد چاپ پاکستان در که خانوداه تیتترب و اخالق در یکتاب:ط
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 است دهیگرد طبع پاکستان در که{مبارزه و تجربه}اسم به یکتاب:ی

 پل صورت به داخل در که رهیغ و{االعتدال}مانند گرید یها رساله و ها جزوه:و

 .است گرفته قرار اریاخت در یکپ

 انیجر در شانیا یها نوشته دست از یبرخ متأسفانه که است یآور ادی به الزم

 دست اغلب و اند رفته غمای چنگ به ای و دهیگرد ناقص یداخل یجنگها حوادث

 .باشند یم موجود فعال شیها نوشته

 یاخالق فضائل

 و مدارا استقامت، و صبر ،یبردبار و حلم از بود یا مجموعه بزرگ یبهشت

 و یرخواهیخ گذشت، و عفو طبع، مناعت و عزت مالطفت، و مالئمت مروت،

 عفت ،یزگاریپره و یتقو ،ییوپارسا زهد ، یمذهب و ینید تیحم و رتیغ اخوت،

 یروحان و یعلم وقار ،یاله یقضا به او یرضا مقام و توکل و اخالص ،یپاک و

 نه،یک یب و صاف دل زبان، عفت خذاب، معاشرت و خوش خلق نفس، به اعتماد

 ،یفداکار و ثاریا ،یفروتن و باال اریبس تواضع ا،یریدرست و یراست ،یوفادا و صداقت

 به نسبت تین حسن و ظن حسن و ینیب خوش ،یخواه مصلحت و یگذر خود از

 و ینید معتقدات به نسبت دیشد تعصب عقده، از یخال و شفاف و سالم روح افراد،

 تیحساس ،یگذار بدعت و یگر اباحه و التقاط به نسبت دیشد تیحساس ،یمذهب

 دیشد اریبس یعالقمند مردم، نیب در تفرقه و تنازع موجبات یداشیپ به نسبت دیشد

 دیشد ارادت و عالقه افغانستان، مسلمانان سپس و انیعیش اتحاد و اتفاق به نسبت
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 یلقا و وصال به نسبت خاص عالقه طهارت، تیب اهل و عصمت خاندان به نسبت

 مقال کوتاه نیا در کی هر شرح که یگرید یمتعال اوصاف ها ده و متعال پروردگار

 عوارض با مبارزه و یتعال و رشد یبرا کدام هر وجود و خواهند گرید مقام و گنجند

 .است احمر یایتوت حکم در و ها ضرورت اشد از جامعه، در جیرا ینفسان آفات و

 یجهاد و یاسیس نقش

 ثور برج در افغانستان، در روسها عوامل یستیمارکس یکودتا از پس

 مقاومت و اعتراض لیدل به افغانستان یمذهب یعلما تی،موقع1738سال(بهشتیارد)

 و عهیش اول طراز یعلما از یاریبس و گرفته قرار یدیشد مخاطره در ینید یب هیعل

 سرسپردگان نیا نظر از چون کشور، گرید بزرگ یشهرها و کابل در افغانستان یسن

 صفحه از ستیبا یم فلذا بودند تعارض در خیتار حرکت با ک،یالکتید سمیالیماتر

 تازهبه نیا لهیبوس ما بزرگ یعلما از یا عده رو، نیا از و شدند، یم برداشته خیتار

 و شدند گرفتار ست،ینیلن – ستیمارکس انیناش نیا و ستیالیماتر دگانیرس دوران

 انهیناش حرکت نیا و دند،ینوش شهادت شربت اول یروزها همان در آنها اغلب

 هیاول یها نطفه نیتکو و سمیکمون هیعل مردم یجهاد احساسات تولد در ستها،یمارکس

 ینواح و اطراف مناطق در اما. داشت یمیعظ اریبس یعلم ریتأث افغانستان، جهاد

 تداوم جهت در ،یستیتمارکسیحاکم انیمجر آنکه از قبل افغانستان یمرکز

 و یمردم یامهایق آتش بردارد، مؤثر یگام ،{اسالم تیروحان یکیزیف محو}یسیپال

 انقالب، میعظ لیس منطقه، ونیروحان یرهبر به و گردد، یم ور شعله یاسالم
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 یمرکز صفحات در ان،یم نیا در که. دینما یم جاروب منطقه از را میرژ مزدوران

 افراشت بر را جهاد علم که است بوده ییعلما نیبزرگتر از ،یبهشت اهلل ةیآ افغانستان،

 هزاره مناطق سراسر نیمتنفذ و دانیموسف علما، به متعدد یها نامه فرستادن با و

 یبرا و نموده برقرار را پراکنده یامهایق و جات، دسته انیم یعموم ارتباط جات،

. کرد یرهبر نظم و حدت و یسو به را شده مشتعل و پراکنده جات هزاره بار نیاول

 چنگال از را پنجاب یولسوال یکندیدا نیمجاهد که 1738 ثور 12 از پس جمله من

 صورت به کمونستها ،1738 ثور 17 خیتار در و برکشتند و کردند آزاد سهایکمون

 ینفربرها و تانک از مملو را آنجا و بردند ورشی پنجاب مرکز به گسترده اریبس

 امکانات با نیمجاهد و. کردند آغاز را ورس یسو به یرو شیپ و ساختند ینظام

 از ماالمال حساس طیشرا نیا در و بودند فرار آستانه در کم نفرات و یابتدائ و اندک

 و خواند فرا یعموم جهاد به و داده دستور استقامت به را مردم یبهشت اهلل ةیآ خطر،

 کی یانقالب میتصم نیا اثر در و شوند عیتوز متیغن اسلحه تمام تا کرد صادر فرمان

 اهلل ةیآ و رفتند، سنگرها به یفداکار و مانیا از سرشار و مجاهد مسلمانان از عده

 نامه و کرد صادر فرمان ینواح و افراد تمام به تیجد کمال با شب آن در یبهشت

 هیانیب یبهشت اهلل ةیآ شب آن یفردا. نمود دعوت یعموم جهاد به را مردم و فرستاد

 اعزام پنجاب طرف به فوج فوج و دسته دسته را آنان و فرمود رادیا یانقالب و مؤثر

 چون پنجاب، جنوب و غرب طرف بوم یپا و قولین حصص در مجاهد، مردان. نمود

 اعزام یچندروز و آوردند بعمل یریگ جلو ستهایکمون یشرویپ از ن،یفوالد دره
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 روز چند از بعد و کرده دوام یمجاهد دیتزا و یبهشت اهلل ةیآ طرف از نیمجاهد

 را شان اطراف و دور که پنداشتند آنان و رعب و کفار،خوف دل در متعال خداوند

 بهسود طرف یزیانگ شگفت شکست و یسرافکندگ با لذا اند کرده احاطه نیمجاهد

 .شدند متمرکز سامان آن ودر نموده فرار

 ینواح و یکندیدا شهرستان، طرف به یبهشت اهلل ةیآ شده ادی واقعه از بعد و

 دعوت ستیمارکس ونیفرار بیتعق به را آنان و فرستاده یمتعدد یها نامه ورس

 پنجاب طرف به آنانرا اهلل ةیآ و آمدند رهیغ و شهرستان مناطق از فوج فوج که. کردند

 نیمجاهد از تا فرستاده تربالق طرف را واعظ رمحمدیم دیّس برادرش و داشتند اعزام

 بلند، سبز رقیب که یحال در ورس نیمجاهد همراه خودش و ردیبگ احوال یکندیدا

 چهار نیمجاهد دره، اهیس دهن در و رفتند پنجاب طرف بود اهتزاز در شانیرو شیپ

 اهلل ةیآ استیر تحت و نموده تجمع یکندیدا و شهرستان،ورس،پنجاب یولسوال

 اهلل ةیآ از و آمدند بهسود ندگانینما جلسه همان در و دادند لیتشک یا جلسه یبهشت

 را نیمجاهد از یا عده یبهشت اهلل ةیآ و نمودند استمداد یعموم فرمانه ثیبح یبهشت

 را ولنگ کهی و پنجاب نیمجاهد از یقسمت و نموده اعزام بهسود طرف همانجا از

 ما جلسه نیاول نیا:گفت یبهشت اهلل ةیآ مجلس آن در و نمودند، اعزام انیبام طرف

 ان ما گزید جلسه و میکرد اعزام انیبام و بهسود طرف به را نیمجاهد ما که است

 و شود پاک یستیمارکس منحوس میرژ وجود لوث از ما یمرکز ینواح که است یوقت

 انروز یفردا م،یبنگر خود نیسرزم در را اهلل حکومت و داده لیتشک حاکمه قدرت ما
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 رادیا پنجاب بازار در ست،یکمون حکومت{ 2،7،8} نیفرام یالغا بر یمبن یا هیانیب

 یشورا ساختمان یزیر یپ یبرا وکوشش تالش یروز نینخست روز آن و فرمودند،

 یمرکز صفحات مردم سرنوشت نییتع آغاز سر و افغانستان یاسالم اتفاق یانقالب

 جیبس کی در نیمجاهد و آمده ورس طرف اهلل ةیبهسود،آ فتح از بعد شد، یم شمرده

 یبسو فرمانده گرید محور و دادند قومانده انیبام طرف به یمرکز صفحات از عیوس

 .غوربود استان مرکز یکاس

 و سرخ ترکمن، ،یعل خیشنبل،ش یدار عالقه ینواح اکثر ماه دو حدود از بعد

 یها نامه یبهشت اهلل ةیآ اوقات نیهم در و. دیگرد فتح نیمجاهد بدست پارسا

 ولنگ، کهی از یندگانینما و خواستند تلف عهیذر ها یبعض و فرستادند بهاطراف

 و جغتو و باغ قره ،یجاغور بهسود، دوم حصه و اول حصه سرجنگل، و لعل پنجاب،

 خیتار در و آمدند ورس مرکز در شمال، صفحات ندگانینما و وشهرستان یکندیدا

 هزاره خیتار که دیگرد منعقد یعظمت با یمجلس ورس، در 1738{مرداد}سنبله 13

 افغانستان، یاسالم اتفاق یانقالب یشورا مجلس، نیا در و. ندارد ادیب رآنهاینظ جات

 شود یم انتخاب شورا سیرئ بعنوان آراء اتفاق به یبهشت اهلل ةیآ و سیتأس

 حزب به توقع بدون و صادقانه یداخل یجنگها شدن خاموشیبرا یبهشت اهلل ةیآ

 یرهبر ئتیه و حزب همواره و گذشت ها گذشته ازهمه و وستیپ یاسالم وحدت

 د،یگردان یم مند بهره شیخو زیآم مصلحت و رخواهانهیخ یها شهیاند از را آن

 داده تذکر یا جلسه کی در انیبام در بود وستهیپ حزب به که یا وهله نیدراول یمنته



 610  یبهشت یعل دیس الله تیآ :ششم فصل

 که دانم یم من یول شکنم ینم را تعهدم چگاهیوه میآ یم صادقانه من که بود

 در که ماند یم مظلوم یبهشت فقط و رفت خواهد ییسو به شما از کدام هر سرانجام

 که کابل، درسفر او. ماند خواهد داریپا یواقع وحدت به و دهیطپ صادقانه وسط نیا

 :فرمود اش یسخنران یط در د،یگرد شانیا از یعیوس استقبال

 وهم دیدار قدرت هم و دیدار شرافت هم و دیدار عزت هم دیداشت وحدت اگر

 را افغانستان عیتش اهل آخرت و ایدن سعادت نجانبیا.شود یم حفظ شما حقوق

 .دانم یم وحدت

 تمام وبه کنند حفظ فرموده امبرشیخداوپ که همانگونه را وحدت مسلمان اگر

 .شد خواهند روزیپ و نموده غلبه مشکالت تمام ند،برینما عمل اسالم نیقوان

 یمعنو وحدت آن و ها یغرب نه دارند،و ها یشرق نه که میدار یا هیسرما ما

 .ماست

 .نکند کار شما نیب در اختالف دست که کنم یم خواهش شما همه از

 لیتحو خود ندهیآ ینسلها به خالص طور به را اسالم مکتب که میهست موظف ما

 .میهست مسئول وگرنه میده

 و یستیز بانهیغر و پاک و یبود پاک نسل از که زهرا فرزند یا برتو خدا درود

 .یکرد غروب درکاولنگ مارستانیب در 1773درسال بانهیغر و پاک

 !باد شاد شان یملکوت روح

 :منابع
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 7فرهنگ،ج قیصد ،محمد ریاخ قرن درپنج افغانستان

 یلعل دادیجات،عل درهزاره ریس

 رای،اولویونوگرا اسالم ن افغانستا
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 حضرت آیت اهلل محمد علی مدرس

فضیلت گستر، طلیعه ورود بزرگ مردی است زیر پیکر، از طایفه چکادمسندان 

میهمان میمون قدمی، فرود آمده از مأمن پر رمز و راز عالم ذر، از درون منتظر صدور 

مجوز دخول به ندامتگاه نیلگون بام دنیا، و از برون همگی چشم انتظار قدوم مبارک 

و در فجر صادق یکی از روزهای سال د،»مولودی شهد آور، عاقبت، انتظار به سر آ

ر شد و نوزاد وارد شد. چه مبارک سحری بودو چه فرخنده ه.ش مجوز صاد 1281

شبی! هاتف مژده تولد فرزند پسری را بشارت داد، شور و شوق و شادی، نقش بند 

صبرانه منتظر نامگذاری نوزاد ها شد. تمام خاندان از میالدش شاد و خندان، بیچهره

ت: فرزندم را اسمش ای شادمان گفبا چهره -شدند. افسر جوان و غیور مهتر خاندان

گذارم. بدین سان عمر نگار دهر، زمان تولد استاد عالمه شیخ محمد محمد علی می

 هجری شمسی ثبت کرد. 1281علی مدرس افغانی را سال 

 زادگاه خوش اقبال

خاربید روستای کرم خوش، با داشتن ده تا پانزده خانوار، از توابع خاربید است،

تو در منطقه جاغوری قرار دارد، و جاغوری در استان دهی است از بخش المیتو، المی

 غزنین افغانستان است.

ای خرد و ظاهری کوچک، اما در باطن کرم خوش زادگاه استاد است، با پیکره

کران اقیانوس، چون بزرگ مردی گوهرسان در گنجینه خود سترگ و به وسعت بی

پیرایه از برون، آرام و بیای از منطقه جاغوری، ساکت و دارد، دورافتاده در گوشه
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جهل پرتنش و جوشان و فریادگر از درون، چه اینکه آتشفشانی در زادگاه خود دارد،

 ستیز و خروشان در رزمگاه اندیشه و قلم و بیان.

نشان با آمدن این نورسیده خوش قدم، اکنون این ده چون گذشته گمنام و بی

ای است از آسمان علم و ادب، و تارهنیست. بلکه شهرت آسمانی دارد، زیرا میزبان س

این ستاره به نام نامی ادیب مشهور و نامور این ده، در دیوان مشاهیر آسمان مسندان 

 عرش مسیر ثبت و ضبط شد.

ای کرم خوش، خوش بحالت و خوش به اقبالت، که بعد از این، در این آسمان 

بضاعت و ندار نیستی، بیای داری، درخشان و پرتأللو، تو دیگر پرستاره اقال ستاره

 ای داری سرشار از در شاهوار.گنجینه

شکفتن این غنچه نوظهور در بوستان خانواده، طراوت و فروغ و درخشش فوق 

ای برای کل خاندان به ارمغان آورد. پدر ومادر در کنار این نوگل خندان، العاده

 ند.گذراندای را میروزهای خوش و شبهای فرخندهخرسند و شادمان،

 نامه آیت اهلل محمد علی مدرسزندگی

در روستای خاربید واقع در سرزمین کوهستانی جاغوری، اطراف غزنین دیده به 

جهان گشود. در کودکی به همراه پدرش به ایران آمد و ساکن شد. مقدمات و سطوح 

را در مدرسه عباسقلیخان مشهد مقدس، در محضر اساتیدی همچون مرحوم شیخ 

ادیب نیشابوری دوم فرا گرفت. حدوداً نوزده ساله بود که عازم نجف علی پناه و 

اشرف شد و با مشکالت زیاد خود را به آنجا رساند. ابتدا تحصیالت خود را نزد 
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مرحوم شیخ محمد رشتی و شیخ بادکوبی ادامه داد و سپر در دروس خارج مرحوم 

حوم آقا ضیاء عراقی، میرزای نائینی، مرحوم شیخ محمد علی کاظمینی خراسانی، مر

مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آیت اهلل حکیم حضور یافت. و از 

آن بزرگان و نیز مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی اجازه اجتهاد و روایت گرفت. هنگامی 

از عراق به ایران بازگشت، آیت اهلل شهید محمد  1731که بر اثر ظلم بعضیان در سال 

 نیز، برای آن مرحوم اجازه روایت فرستاد.باقر صدر 

آن مرحوم، مدتی در افغانستان از طرف مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی 

مشغول انجام وظیفه تبلیغ و تأسیس حوزه علمیه بود و به همین خاطر به مدرس 

 افغانی مشهور گردید.

شد و با استاد از مدرسین و متخصصین زبده علوم ادبیات عربی محسوب می

احاطه و تسلطی کهدر نقد و بررسی آراء و نظرایات دانشمندان صرف و نحو و لغت 

 نمود.این دروس را بسیار عالی تدریس میعربی داشت،

 دهیرس چاپ به قم و اشرف نجف در که مرحوم آن متیقیذ فاتیتأل انیم از

 :برد نام را لیذ کتب توانیم است

 العطول یف هیشارالی و رمزی ما یف المدرس األفضل الدر -1

 (یوطیالس شرح)المدرس مکررات -2

 ةیالحاش غوامض من ةیالغاش رفع -7

 هیالصعد شرح یف دیالعستف و للمدرس دیالعف الکالم -1
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 یوطیالس لکتاب المنتخبة الشواهد -3

از مرحوم مدرس افغانی بیش از هزار و پانصد نوار درباره دروس مختلف 

 1الواسعه.است. رحمة اهلل علیه و رحمةحوزوی نیز باقی مانده 

 1711 سال در محمد، باز فرزند اکبری عبدالصمد والمسلمین االسالم حجت

 .گشود گیتی به چشم جاغوری داود یمنطقه در شمسی

 آگاهی تیزهوشی، با او نام. است تشیع هوشیار ومدافعان بیدار مرزبانان از او

 شناسدمی بزرگ عالم عنوان به را او جاغوری مردم. است خورده گره بینی وباریک

 .دانندمی اندیشژرف ودانشمندی برجسته استادی را نامبرده ونزدیک، دور وعلمای

 چپی گوناگون گروههای وتشکیل التقاطی یواندیشه تفکرالحادی هجوم از پس

 شدند،می هدایت کمونیستی چین از وبعضی سوسیالیستی روسیه از برخی که

 مزبور تفکر درمقابل رو این از. شد ترسنگین آگاه، روحانی عنوان به وی مسؤلیت

 شعله »چپی حزب سردمداران از یکی با مناظره متعدد جلسات برپایی از وپس ایستاد

 به را فعال وطالب مسلمان وجوانان داد شکست را وی یاری اکرم دکتر نام به «جاوید

 افکار در وبازنگری پشیمانی به را زدگان وحیرت خوردگان وفریب خودباوری،

 .شد فراگیر وکشور منطقه در نیز وی وشهرت داشت وا وپندارهایشان

 معروف یازشهرها یاریبس و هزارستان مناطق ریسا به نسبت یجاغور منطقه

                                         

 .430جواد معصومی، گوهر ادب، انتشارات تهذیب، ص  1
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 داود منطقه و است برخوردار یتر شیب یفرهنگ رشد و یاجتماع یآگاه ،از کشور

 سوادها با زانیم لحاظ نیبد. است تر حساس و تر مهم ،یجاغور مناطق ریسا از زین

 ریچشمگ و باال( یجاغور مرکز)  سنگماشه مانند آن یدانشگاه یلکردهایتحص و

 یگذار هیسرما و تیفعال به لیما زین یچپ گوناگون یها گروه که است دایپ و است

 یشمس پنجاه دهه لیاوا او چهل دهه اواخر در جهت نیا به. بودند مهم نقطه آن در

 کتاب پخش قیطر از یالحاد یها دهیا غیوتل ها یچپ یترکتاز دانیم شده ادی منطقه

 اطراف و یجاغور یها یچپ یسر و یعلن مهین  جلسات یبرگزار، یستیمارکس یها

 . بود آن

 دانش و معلمان یبرخ ژهیو به یها لکردهیتحص چگونه که دارم خاطر به خوب

 مطالب و مزبور جلسات از اقیاشت و باشور داود، و یانگور( رستانیدب) سهیل آموزان

 نیا از ختهیگر و جسته طور به که یستیمارکس درباره و کدره ادی آنها در شده مطرح

 نیچن در. پرداختندیم گفتگو و بحث به بودند آمده دست به ها کتاب از یبرخ و

 شکست لیدل به ها یچپ یاهویه و غاتیتبل در معکوس شمارش ناگهان یطیشرا

 به اری اکرم نام به ها ستیمائوئ پردازان هینظر و دئولوگیا نیتر برجسته از یکی

 مناظره متعدد جلسات ییبرپا از پس که شکست نیا خبر. شد آغاز یاکبر خیش دست

 مکاتب، معلمان و علما ومجامع هیعلم مدارس در  گرفت، صورت یعلم مباحثه و

 تفکر یپوچ و ییرسوا نهیزم بیترت نیبد و گشتیم یروشنفکر محافل و یدولت

 . شد فراهم، آن منطق قوت و اسالم تیحقان اثبات و یستیمارکس
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 ، یاسالم اتفاق یانقالب یشورا لیتشک و یاسالم انقالب آغاز از پس یاکبر یآقا

 آن یخارج روابط مسئوول و برجسته عضو عنوان به و آمد در شورا آن تیعضو به

 یکشورها با مناسب روابط و کند افتتاح پاکستان یشهرها در سال شش مدت به

 یمال یتیحما چتر تحت را هزارستان سراسر و. کند برقرار مجاهدان به کننده کمک

 . آورد در یحاتیوتسل

 وقوع و کشور داخل به سیتاس تازه و یاسالم متعدد یها گروه شدن ریسراز با

 از نامبرده. شد آن سقوط و فیتضع ب منجر که مزبور شورا با آنان یها یریدرگ

 اد،یز چندان نه یمدت از پس اما. شد افغانستان داخل یراه و کرد یریکنارگ استیس

 چندان نه یمدت از پس اما. شد افغانستان داخل یراه و کرد یریدرگ و یناامن اثر بر

 عازم شیخو  خانواده همراه و کرد اریاخت مهاجرت  یریدرگ و یناامن اثر بر اد،یز

 1723( آبان) عقرب دوازدهم خیتار در آنان رو خود متاسفانه که شد پاکستان کشور

 سه همسر، یعنی  اش خانواده یاعضا نفر هشت و شد یمتالش نیم انفجار اثر بر

 به یمدت از پس خودش و دندیرس شهادت به یو نوه و عروس، پسر دو ، دختر

 هیقر مذهب یسن نیمجاهد و یاهال از یجمع کمک با را شهدا اجساد و آمد هوش

 . کرد دفن یجاغور داود قصبه قبرستان در و گرداند باز منطقه به 3مقر)  تابیپ

 اضیف عالمه قیتشو وبا شد پاکستان یراه هولناک فاجعه نیا از پس یو

 . کرد آغاز تهیکو شهر یالجعفر دارالعلم هیعلم مدرسه در را میتعل و سیتدر،

  (71 ص ،1 جداوودی،  ،، عبدالمجید ناصریافغانستان در عیتش ریمشاه) 
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 زندگی نامه آیت اهلل محمد باقر فاضلی بهسودی

حضرت آیت اهلل العظمی محقق مسئول استفتائات و معاونت دفتر مرکزی قم بیت 

 بخش. 17کابلی با 

 گفتگو با آیت اهلل فاضلی کوه بیرونی یکی از اساتید حوزه علمیه قم

*افق نوین : خواهشمندیم در ابتدا جهت اشنایی خوانندگان مجله، چگیده از 

 زندگینامه خویش را بیان فرمایید.

. محمد و آله الطاهرین*استاد فاضلی: الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی 

این جانب محمد باقر فاضلی فرزند حجت االسالم حاج ناظر حسین فاضلی در سال 

هجری شمسی در منطقه کوه بیرون )تگاب برخانه، قریه سوره سو( حصه دوم  1773

در هشت . بهسود از توابع والیت میدان، در یک خانواه مذهبی و روحانی متولد شدم

دلیل این مهاجرت این بود که . عمویم رهسپار عراق شدیمسالگی همراه پدر و دو 

پدر و عموی بزرگم هر کدام دارای یک پسر بودند و عموی کوچکم هیچ فرزندی 

نداشت، آن یگانه پسرعموی بزرگم نیز در دوران جوانی زیر برف کوچ به رحمت 

ت این خدا رفت، در نتیجه برای این خانواده فقط یک پسر باقی ماند و به همین جه

سه برادر تصمیم گرفتند که به عتبات عالیات مشرف شوند و بقیه عمرشان را در 

سپری کند تا تنها پسر این خانواده در آنجا مشغول  )ع(جوار مرقد امیرالمؤمنین

عازم ایران شدیم وقتی به مشهد مقدس 1717این بود که در سال . تحصیل شود

با خدای خود عهد کرد و  )ع(وسی الرضااالئمه علی بن مرسیدیم پدرم در حرم ثامن
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در همین . «سپارمپروردگارا تنها پسرم را در راه تحصیل علوم دینی به تو می»گفت: 

سال وارد حوزه علمیه نجف اشرف شدیم و مدت دو سال در مکتب خانه آنجا 

بعد  از دو سال . مشغول فراگیری قرآن کریم، کتاب حافظ و بقیه کتب فارسی شدم

المقدمات، سیوطی، شرح ادبیات عرب )جامع. ر دروس حوزه شرکت کردمرسماً د

جامی و مطول(، منطق )حاشیه مالعبداهلل و شرح شمسیه( و اصول )معالم الدین و 

قوانین االصول( را نزد اساتید بزرگوار: مرحوم سید موسوی و شیخ محمد حسین 

شیخ اسماعیل  نوری سنگ تخت، مرحوم سید محمد حسن مرتضوی بلخابی، مرحوم

عالمی یکاولنگی، مرحوم عالمه مدرس افغانی)قدس سرهم(، استاد محمدی بامیانی و 

 . استاد خدابخش محقق کرمانی فرا گرفتم

هجری شمسی در ماه مبارک رمضان از عراق اخراج و در کابل  1737در سال 

 مدت سه سال در مدرسه علمیه محمدیه که زیر نظر آیت اهلل سید. مستقر شدیم

قوانین االصول . شد، مشغول تحصیل شدممحمد سرور واعظ بهسودی)ره( اداره می

را نزد مرحوم استاد سید محمد تقی وحیدی بهسودی فرا گرفتم و جلد اول شرح 

در . لمعه و رسائل را در نزد مرحوم استاد سید حسین جان فاضل تلمّذ نمودم

ل عنوان شاگرد اول و ممتاز را در هر سه ساامتحانات کتبی ساالنه مدرسه محمدیه، 

جهت ادامه تحصیل به مشهد مقدس آمدم و در مدرسه  1732در سال . دریافت کردم

که زیر نظر فرزندان  )ع(باقریه ساکن گردیده و به درسهایی که در مدرسه امام صادق

رسائل و . شد، مشغول تحصیل شدممرحوم آیت اهلل العظمی میالنی)ره( اداره می
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مع البیان را از استاد شیخ اسماعیل محقق مزاری و جلد دوم شرح لمعه مکاسب و مج

بعد از پیروزی . عزَّهما( کسب فیض نمودمرا از استاد سید صالحی خاوری )دام

وارد حوزه علمیه قم  1738انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)ره( در سال 

ظلَّه(، مکاسب و اد اعتمادی)دامرسائل را نزد است. شده و در مدرسه فیضیه ساکن شدم

کفایه را در محضر اساتید: مرحوم ستوده و مرحوم پایانی)قدس سرَّهما(، اسفار و 

تفسیر را از آیت اهلل جوادی آملی، نهایه الحکمه و فلسفتنا را بالواسطه از آیت اهلل 

 . مصباح یزدی و منظومه را از اساتید: انصاری و ممدوحی فرا گرفتم

در مقطع درس های خارج حوزه از محضر کدام یک از مراجع  *افق نوین :

 استفاده نموده اید؟

*استاد فاضلی: دروس خارج فقه و اصول را از محضر آیات عظام: مرحوم 

میرزا جواد تبریزی، مرحوم فاضل لنکرانی)قدس سرهما(، جعفر سبحانی، محقق 

دروس خارج فقه و چهار سال در . کابلی و وحید خراسانی )مدظلَّهم( فرا گرفتم

اصول آیات عظام: فاضل لنکرانی و میرزا جواد تبریزی )قدس سرهما( و جعفر 

یک دوره کامل خارج اصول را از ابتدا تا انتها در . سبحانی )دام ظله( شرک کردم

سال از محضر آیت اهلل العظمی وحید خراسانی )مدظله ( فرا گرفتم و مدت  20مدت 

شود( شرکت شان )که روزهای چهارشنبه تدریس میسال است که در درس قضاء 12

سال در درس خارج فقه حضرت آیت اهلل العظمی محقق کابلی)دام  18مدت . دارم

تمام دروس خارج فقه و اصول را که شرکت . ظله( حضور مستمر داشته و دارم
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مدت چهار سال در آموزش معارف اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی قم . امداشتم، نوشته

درعین حال خدا را شاکرم که . کت کردم و در امتحانات حایز جوایزی نیز گردیدمشر

در تمام دوران تحصیل، مشغول تدریس هم بودم و تعدادی از شاگردانم جزء اساتید 

 . باشندو فضالی حوزه هستند که در داخل و خارج کشور مشغول تدریس می

وزه به شیوه سنتی و *افق نوین: نظر جناب عالی درباره درس های خارج ح

 رایج حوزه چیست؟

. *استاد فاضلی: هر کدام از نظام قدیم و جدید حوزه محسنات و نقایصی دارد

های عمده نظام قدیم، طوالنی بودن دوران تحصیل است که در این مدت از ویژگی

طالب با بررسی اقوال و مبانی مختلف و نقض و ابرام ادله، استعدادهایشان شکوفا 

انگیزه برخی از اساتید و فقهای . کنندرشد فکری و قدرت استنباط پیدا میشده و 

گذشته در عنوان کردن مسائل فرعی گویای همین تمرین و تکرار بوده تا موجب 

 . توانایی بیشتر و خبرویت طالب گردد

نقص شیوه سنتی حوزه در این است که بیش از حد الزم به فروعات و 

گردد، شود، وقت زیادی صرف مسائل جزئی و فرعی میجزئیات مطالب پرداخته می

در حالی که مسائل بسیار مهمی هستند که هم در فهم احکام شرعی و هم در استنباط 

از آن طرف مسائل دیگری . شودها نمیاحکام مؤثر است اما چندان توجه به آن

ماع؛ اجماع های طوالنی مرسوم ندارد مانند بحث اجهستند که نیاز به این همه بحث

بماهو اجماع حجت نیست بلکه بما انه کاشف عن رأی المعصوم حجت است و 
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لذا چندان ضرورتی به این همه مباحث طوالنی و پرداختن به . داخل در سنت است

در مقابل در نظام جدید، دوران تحصیل کمتر و محدود است . این همه حواشی ندارد

های و به مسائل روز و نیازها و ضرورتشود و به وقت طالب بهای بیشتر داده می

ها از محسنات نظام جدید گونه تخصصی شدن، اینهمین. گرددجامعه توجه می

گرچه با این شیوه پرورش و تربیت فقها، مفسرین، فالسفه و بزرگانی چون . است

فقها، فالسفه و مفسران سلف که در ابواب مختلف علوم اسالمی تبحر کامل داشته 

 . دشوار استباشند، 

*افق نوین: آیا شیوه سنتی درس های خارج حوزه را مناسب و پاسخ گوی 

نیازهای امروزی جوامع اسالمی می دانید یا نه؟ اگر پاسخ گو و مطابق زمان نمی 

 دانید ، پیشنهاد شما پیست؟

*به نظر من درسهای خارج حوزه به تنهایی پاسخگوی نیازهای جوامع اسالمی 

یست؛ در کنار فقه و اصول باید تفسیر، کالم، فلسفه، حدیث و علم و دنیای امروز ن

رجال به طور مفصل مورد بحث و تحقیق قرار گیرد و از حالت جنبی به حالت 

 . های سطوح عالیه و خارج تدریس شودمحوری و اصلی در آید و در تمام پایه

مخصوصاً یک های اخیر های علمیه در این سالبه نظر من شیوه آموزشی حوزه

گیرد و دروس اصلی حوزه، حالت جنبی و بخش حوزه از شیوه سنتی فاصله می

اگر چنین رویه ادامه یابد و تعادل . کننددروس جنبی، حالت اصلی و محوری پیدا می

و توازن حفظ نشود و جامع نگری و کالن نگری مورد توجه قرار نگیرد، بسیار بعید 
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های علمی مانند شیخ اعظم استوانه میه بتواند در آیندههای علرسد که حوزهبه نظر می

سرهم( و مراجع )قدس. . . انصاری، آخوند هروی، امام خمینی و آیت اهلل خویی و

های مثبت بسیاری دارد گرچه نظام جدید حوزه، جنبه. بزرگوار فعلی تحویل دهد

و محسنات  ولی اگر در این باره افراط و تفریط صورت گیرد و موضوعات اصلی

توجهی و یا فراموشی قرار گیرد، قطعا در آینده شیوه سنتی حفظ نشود و مورد بی

پیشنهاد من این است: از آنجا که تمام علوم رو به . پشیمانی به بار خواهد آورد

تواند در تمام علوم تخصص پیدا گسترش و توسعه و تکامل است طبعا یک فرد نمی

ز این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین و با توجه به این کند؛ علوم دینی و حوزوی نیز ا

ها باید از یک سو، خواندن تمام کتب اصلی حوزه را از ادبیات اصل، مسئولین حوزه

تا سطوح عالیه برای کلیه طالب الزامی کنند؛ از سوی دیگر، بعد  از سطوح عالیه 

ته فلسفه، تفسیر، های تخصصی به وجود آورد، نظیر: رشته فقه و اصول، رشرشته

تا در مجموع بتواند . . . کالم، عقاید، درایه، حدیث، ادبیات، رجال، تاریخ، تبلیغ و

جامعه . . . گوی نیازهای اعتقادی، کالمی، فقهی وها پاسخها در تمام زمینهحوزه

 . باشند

*افق نوین: جناب عالی چندین سال است مسئولیت استفتائات دفتر مرجع 

ت آیت اهلل محقق کابلی را به عهده دارید، بیشتری سوا های مراجعین عالیقدر حضر

 درباره چیست؟

* استاد فاضلی: حدود هشتاد درصد مسائل شرعیه هموطنان مقیم افغانستان و 
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کشورهای خارج از طریق دفاتر معظم له در ایران و افغانستان و پاکستان پاسخ داده 

باشد، دارد و تحت اشراف مرجع عالیقدر میاز آنجایی که دفتر قم مرکزیت . شودمی

شود؛ از طریق سایت، پست، تلفن، کتبی طبعاً اکثریت استفتائات به دفتر قم ارسال می

های مراجعین در بیشتر سوال. تاکنون سه جلداستفتائات چاپ شده است. یا حضوری

 یک قسمت از. رابطه با مسائل شرعیه مربوط به باب عبادات و معامالت است

متأسفانه در این سالهای اخیر . دهداستفئاتات را مسائل اختالفات خانواگی تشکیل می

شاهد باال رفتن آمار طالق وجدایی در میان مهاجرین هستیم که عوامل و جهات 

جای جای پدر و مادر، رفاه طلبی، توقعات بیهای بیمختلف دارد؛ سخت گیری

در قبال همسران و مخصوصاً مسأله ها و عدم احساس مسئولیت آقایان خانم

ها را متزلزل کرده و این معضل اجتماعی را خانمانسوز اعتیاد که کانون گرم خانواده

 . به وجود آورده است

*افق نوین: آیا برای تسهیل پاسخ ها و دسترسی آسان مردم به آن ، راه حلی 

 در نظر گرفته شده است؟

پاسخ به سؤاالت مراجعین، اینترنت و های تسهیل *استاد فاضلی: یکی از راه

له فعال شده و در فکس و تلفن است که مدت دو سال است سایت اینترنتی معظم

شود و مطرح می. . . ها سوال شرعی از کشورهای مختلف از طریق اینترنت وروز ده

 . گرددغالباً در همان روز پاسخ سواالت ارسال می

ی افغانستان ، وظیفه علما و طالب برای *افق نوین: با توجه به وضعیت فعل
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 بهبود و ارتقای وضعیت دینی، فرهنگی و آموزشی مردم چیست؟

ی خوبی برای علما و طالب فراهم شده *استاد فاضلی: در شرایط کنونی زمینه

حضور طالب فاضل و با . است و مردم هم نیاز شدید به مبلغین و مدرسین دارند

ها هم ان مردم بسیار مفیدو مثمر ثمر است؛ اینتجربه در داخل کشور و در می

هایی با توانند مدارس دینی را در شهرها و روستاها پربار و فعال سازند و هم طلبهمی

استعداد را جذب علوم دینی نمایند و هم محصلین مکاتب دولتی را با مسائل 

نه در بسیاری از متأسفا. اعتقادی و فکری آشنا کنند و سطح آگاهی مردم را باال ببرند

مناطق مدرسین و ائمه جماعات توان تدریس و تبلیغ صحیح را ندارند، وظیفه علما و 

ها و مراجع عالیقدر این طالب دلسوز است که با حمایت و همکاری مسئولین حوزه

 . خأل را پر کنند

*افق نوین:تحلیل و ارزیابی شما از وضعیت فعلی افغانستان از نظر دینی، 

 یاسی و اجتماعی چیست؟فرهنگی س

درصد مسلمان و پایبند به آداب و سنن  33*استاد فاضلی: مردم افغانستان 

از . باشندمی )ص(اسالمی و خواهان حکومت دینی مبتنی بر کتاب و سنت پیامبر اکرم

دار نظر اقتصاد دارای منابع غنی و از نظر فرهنگی دارای فرهنگ کهن و ریشه

افغانستان مهد پرورش بزرگان بود اگر » جوادی آملی: باشند، به قول آیت اهللمی

بوعلی است باالخره از بلخ است، اگر مولوی است باالخره از بلخ است، اگر آخوند 

ولی متأسفانه سیاست مداران و رهبران ما نتوانستند « . خراسانی است از هرات است
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ود آورند و کشور را خوب مدیریت و آباد کنند و برادری و وحدت ملی به وج

بینیم و مردم حاال نیز چیزی جز اختالف و ویرانی نمی. خودشان تصمیم گیرنده باشند

ناامنی . برندآواره کشورهای بیگانه و در نهایت رنج و مشقت و بالتکلیفی به سر می

از سوی دیگر، سازندگی و آبادی کشور مرهون . یابدنیز روز به روز گسترش می

. . . نباشد تمام کارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و امنیت است؛ وقتی امنیت

اما در عین حال مردم افغانستان مردمان با استعداد و پرتالش و . گرددمتوقف می

تواند با همدلی و همسویی مشکالت را پشت سر نهاده و سخت کوش است و می

ر آزاد کند کشور را آباد و مردم را از دست نیروهای اهریمنی تاریک اندیش و ویرانگ

 . و صلح و ثبات و امنیت و آبادانی را به ارمغان آورد

*افق نوین: در شرایط فعلی افغانستان نقش و جایگاه مرجعیت دینی را چگونه 

 ارزیابی می کنید؟

* استاد فاضلی: از آنجایی که جامعه ما یک جامعه دینی و مذهبی است پایبند 

لما را وارثان انبیا، حامالن رسالت تبلیغ، باشند، عها و باورهای دینی میبه ارزش

دانند و در طول تاریخ در تمام کشورهای منادیان وحدت و سازندگان نسل فردا می

اند، طبعا در چنین جوامعی گری جامعه را به عهده داشتهاسالمی علما، نقش هدایت

چم در جامعه ما کسی که اینک پر. مرجعیت دینی از جایگاه خاصی برخوردار است

مرجعیت را به اهتزاز درآورده است حضرت آیت اهلل العظمی محقق کابلی است که 

این . در سطح بسیار وسیع مورد استقبال علما، نخبگان و قاطبه مردم قرار گرفته است
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اکثر مدارس دینی و مراکز . کار بزرگ ثمرات و برکاتی برای مردم ما داشته است

ا تعطیل و یابه حالت نیمه تعطیل درآمده بود، فرهنگی که در دوران اخیر در کشور م

ها و مدارس، مصلی. به برکت مرجعیت و همکاری علما و مؤمنین دوباره فعال شدند

نمازهای جمعه در اکثر مناطق پرچمعیت برگزار . مساجد جدید احداث گردید

له در نقاط ها مسأله شرعی به سهولت از طریق دفاتر معظمشود، در روز صدمی

در طول سال مبلغین و مدرسین ورزیده و با تجربه در . شودتلف پاسخ داده میمخ

. ها همه ثمرات و برکات مرجعیت استاین. شوندنقاط مختلف کشور اعزام می

دلیل دارد و هیچ بنابراین، مرجعیت در جامعه ما نقش بسیار متمایز و برجسته و بی

 . کند تواند با آن برابریمرجع و نهادی دیگری نمی

*افق نوین: لطفاً برای آشنایی خوانندگان ، فهرستی ازآثار و تألیفات خویش را 

 مرقوم فرمایید.

 اثر از این جانب چاپ شده است: 3*استاد فاضلی: تاکنون 

 -1منطق  -7فقه  -2اصول  -1القواعد و الفروق که شامل چهار بخش:  -1

العظمی محقق کابلی )مدظله( و سه تن )چاپ دوم آن با تقریظ آیت اهلل . فلسفه است

 چاپ شده است(؛از فضالی حوزه، 

 المباحث الصرفیه ؛ دوبار چاپ شده است -21

 اجوبة المسائل)پاسخ سواالت امتحانی حوزه علمیه کابل و مزار شریف(؛ -4

رشوه از دیدگاه اسالم )خالصه دروس حضرت آیت اهلل العظمی وحید  -1
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 خراسانی در باب رشوه(؛

 های اخالق تحت عنوان توکل( )نایاب(؛توکل )سلسله درس -3

 پاسخ به پرسشهای قرانی  -2

)دروس خارج فقه آیت اهلل « تصحیح و تنظیم شش جلد المباحث الفقهیه -0

 ؛«وظیفة القضاة»)ترجمه توضیح المسائل( و « منهاج الصلحا»العظمی محقق کابلی(؛ 

له باهمکاری برادر ت جدید معظمجمع آوری و تلخیص سه جلد استفتائا -8

 . االسالم و المسلمین آقای افتخاریمحترم حجت

 *افق نوین: برنامه پژوهشی و مطالعاتی فعلی جناب عالی چیست؟

*استاد فاضلی: در شرایط فعلی نصف وقتم در کارهای دفتری در بخش 

العظمی استفتاء و پاسخ به سواالت شرعیة و تصحیح وتنظیم آثار حضرت آیت اهلل 

گذرد و باقی وقتم را به مطالعه می. . . محقق کابلی، حل و فصل دعاوی مهاجرین و

کنم و فعال مشغول تهیه و تنظیم کتاب فقهی و تفسیری سپری میموضوعات اصولی، 

 . مجمع االحکام هستم

*افق نوین: در پایان اگر مطلبی هست که سوال و مطرح نشده است و الزم می 

 د بیان فرماییددانید مطرح شو

 *استاد فاضلی: الزم است به دو مطلب اشاره کنم:

طبعا در . ترین سرمایه روحانیت تقوا و مکارم اخالقی استدانیم مهممی -1

شود باید به مسائل اخالقی ها به همان اندازه که به مسائل علمی اهمیت داده میحوزه
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مراکز علمی دیگر جداست،  ها از حسابحساب حوزه. و تقوا هم اهمیت داده شود

یک طبیب ممکن است طبیب خوبی باشد و در کار خودش هم موفق باشد اما خیلی 

اش تقوا و مسائل اخالقی است، ولی روحانیت سرمایه. پایبند به مسائل اخالقی نباشد

ها کاری کنند که دانش آموختگان حوزه متخلق به اخالق پس باید مسئولین حوزه

کان مزین به لباس تقوا و دارای عزت نفس باشند و البته این کار حسنه و در حد ام

 . ریزی میسر نخواهد بودبزرگ بدون برنامه

اگر علما و مسئولین حوزات علمیه در افغانستان، مخصوصاً مرجع عالیقدر  -2

حضرت آیت اهلل العظمی محقق کابلی عنایت و توجه الزم را مبذول دارند که از میان 

با استعداد و واجد شرایط که در کابل، هرات، مزار شریف و جاهای طالب جوان، 

های دیگر مشغول تحصیل هستند؛ افراد ممتاز و با استعداد از طریق امتحان و یا راه

دیگر شناسایی و در یک مدرسه جداگانه جمع آوری شوند، اساتید خوب و امکانات 

غه فکری خوب درس بخوانند، ها قرار داده شود تا بدون دغدمناسب در اختیار آن

. قطعا این طرح ثمرات و برکات بسیاری برای حوزات علمیه و مردم ما خواهد داشت

. ای از طالب فاضل و دلسوز این مسئله را پیگیری و عملی کنندامید است عده

  1.«الفرصة تمرَّ مرَّ السّحاب»

                                         

تا  109، از صفحه 11و  10. افق نوین، فصلنامه فرهنگ سیاسی و اجتماعی، سال پنجم، شماره های  1

111. 
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 صالحی محمد هاشم مصاحبه با آیت اهلل

 کنید؟های علمیه افغانستان را چگونه ارزیابی میحوزهس: گذشته )تاریخی( 

آیت اهلل صالحی: اگرچه تعلیم و تعلم احکام شرعیه و فرهنگ غنی مکتب 

اهلبیت)ع( با تولد تشیع در افغانستان بوده و در گذشته نه چندان دور، تعلم علوم 

مه داشته، دینی توسط علماء و دانشمندان، گاهی در منازلشان و گاهی در مساجد ادا

در چند دهه اخیر، مدارس دینی در کابل، مزارشریف، هرات و مناطق مرکزی توسط 

علماء و روحانیون که از حوزات چون حوزه علمیه نجف و قم آمده بودند، تأسیس 

گردید. لکن در زمان مرجعیت آیاتی چون سید ابوالحسن اصفهانی و آقای 

ن و وکالی مراجع مذکور، قوت حکیم)ره(، تأسیس مدارس دینی توسط نمایندگا

بیشتر یافت. هنوز مدارس دینی به صورت حوزه علمیه درنیامده بودند، که کودتای 

کمونیستی پیش آمد و مدارس از فعالیت بازماند و یا کمرنگ شد؛ چون که علماء و 

روحانیون در کنار مجاهدین مشغول امورات و رهبری جهاد شدند. بعد از سقوط 

یدی در کشور رونما گردید، مدارس علوم دینی شتاب و فعالیت طالبان، فصل جد

بیشتری گرفت و اکنون به صورت حوزه علمیه، در کابل، مزارشریف، هرات، بامیان و 

 ... در آمده است.

 های علمیه افغانستان چیست؟حوزه« حال»س: نظر شما در مورد وضعیت 

لی کشور و وجود آیت اهلل صالحی: در حال حاضر، با توجه به وضعیت فع

 ها به صورت نسبی خوب است.مشکالت فراوان،وضعیت حوزه
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 های مدارس علمیه به اعتقاد شما چیست؟س: مهمترین مشکالت و آسیب

های علمیه است، نبود آیت اهلل صالحی: مشکالت مهمی که دامنگیر حوزه

 امکانات مالی، آموزشی و اساتید مجرب و توانمند است.

مدارس علمیه افغانستان چه و « المطلوب و ایده»وضعیت س: به باور شما 

 تواند باشد؟چگونه می

آیت اهلل صالحی: اگر مشکالت مزبور رفع شود و مدیریت واحد و توانمند ایجاد 

 ال خواهیم رفت.گردد، به سوی وضعیت ایده

 آن چقدر فاصله دارد؟« مطلوب»ها تا وضعیت حوزه« حال»س: وضعیت 

 : متأسفانه فاصله زیاد است.آیت اهلل صالحی

 ها چیست؟های وصول به وضع مطلوب در حوزهس: راه

آیت اهلل صالحی: فراهم آوری امکانات و وسایل تحصیلی، برطرف کردن فقر و 

 مشکالت مالی محصلین و اساتید، مدیریت خوب و نوآوری در نظام آموزشی.

یید؟ و برای بهبود نماس: برنامه درسی مدارس علمیه را چگونه ارزیابی می

 فرمایید؟هایی را پیشنهاد میحلها چه راهبرنامه

های فعلی به صورت سنتی و قدیمی است؛ ولی وضعیت آیت اهلل صالحی: برنامه

 کند که مواردی در نصاب تعلیمی افزوده گردد.فعلی ایجاب می

 ها با نیازهای رمان چه قدر تناسب دارد؟س: متون و محتوای دروس حوزه

 یت اهلل صالحی: تناسب ناچیز است و احتیاج به تجدید نظر دارد.آ
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 نمایید؟س: روش تدریس اساتید مدارس دینی کشور را چگونه ارزیابی می

 آیت اهلل صالحی: به صورت نسبی خوب است.

 س: پیشنهاد شما جهت تربیت مدرس چیست؟

 آیت اهلل صالحی: کار شایسته است، باید انجام شود.

 ما در مورد مدیریت آموزشی مدارس دینی چیست؟س: دیدگاه ش

 1آیت اهلل صالحی: نسبتاً خوب است.

 بیوگرافی الحاج استاد شیخ نادرعلی مهدوی

محترم الحاج استاد شیخ نادرعلی مهدوی فرزند میرزا کلبی عباس کربالی 

( میالدی در قریه 1371هـ ،ش( مطابق با سال)1710وجدش مالحسن رضا درسال)

نیکپای ولسوالی گزاب والیت ارزگان در یک خانواده ای دیندار و متدین ایی خواجه 

چشم به جهان گشود.مهدوی تعلیمات ابتدایئ را به ذات گاهش در سایه مهر پدر 

آغاز کرد. همین که تعلیمات ابتدایئ را به یک مرحله ای می رساند،که در این وقت 

خواجه نیکپای مِیفتد و مردم  مرحوم حاج شیخ بوستان علی مالستانی گذرش به قریه

استعداد و شوق مهدوی را   این قریه را مستحق تعلیم وتربیه دینی میداند.و در ضمن

که به تعلیم وتربیه می بیند و به پدرش اظهار میدارد که سزاوار است، به نسبت 

استعداد وعالقه ای خوبی که پسر شما به تعلیم و تربیه دارد. بناءً به شما توصیه 

                                         

 31های علمیه افغانستان، ص ویژه نامه همایش حوزه 1
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نم فرزند خود را درجای که تعلیم وتربیه بیشتر رونق دارد. بی فرستید و به میک

اینکه در آینده یک شخصیت علمی توان مند و برجسته برای  خدایش بی سپاری تا 

جامعه ای اسالمی افغانستان وجهان اسالم باشد. مرحوم کربالئی پدرش از خود 

پسرش را رهسپاری مالستان  موافقت نشان داد به لطف حاجی مذکور امیدوار شدو

کرد و به نزدی او سپرد ،که تقریباً به مدت سه الی چهار سال نزدی شیخ بوستان علی 

مالستانی مشغول فراگیری درس خواندن شد. و باالخره ادبیات عرب بخصوص 

صرف را در نزدی او فرا گرفت. بنابر این شوق درس وتحصیل وی را آنگاه که 

وری بر سری زبان ها در آن منطقه بود. نامبرده را در آوائیل آوازهء حوزه علمیه جاغ

( میالدی راهی مدرسه علمیه به اوت قول 1331هـ،ش( مطابق با سال )1770دهـه)

( سال از محضری استاتید بزرگوار آن مدرسة 7جاغوری کشاند آن وقت بیش از سه )

و خاطرات دینی وفضائی معنوی و علمی آن کسب دانش و اخالق ومعنویت کرد 

شیرین و آموزندة فراوان از آن دوران اقامت خود در جاغوری و ناوة گری دارد. که 

بطور نمونه می توان یکی از اساتید بزرگوار این حوزة نام برد که در محضری آیت 

اهلل شیخ قربان علی وحیدی دروس و تحصیل خودرا به پیش برد. چون وی در سن 

ر کتاب شرحِ لمعه رسیده بود،که جلبش به جوانی رسیده بود و درس ایشان د

عسکری بر آمده بود. پدرش دعوت کرد که بیا بی رو وظیفه عسکری را انجام بده، 

اما وی که امیدوار به سرمایه تحصیل خود بود ادعا کرد که من مطابق مقررات دولت 

. مجالی عسکری مینمایم.بخاطر اینکه من از ولسوالی گزاب والیت ارزگان می باشم
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ونایب الحکومگی قندهار مربوط بود. بناءً اوراق مجالی ترتیب داده شد ایشان در 

فصل معینه عازم قندهار گردید، خوشبختانه در امتحانات کامیاب و پیروز شد. پس از 

پیروزی این سفر نیک هوای مسافرت به ممالک دور به فکر شان افتاد. تا اینکه در 

( میالدی جهت ادامه تحصیل عازم کشور 1333هـ،ش( مطابق با سال )1771سال )

ایران گردید و درشهر مشهد مقدس که آرامگاه سامون الحجج شهر علم و فرهنگ و 

ادٌبیت بود. در مدرسة علمیه فقیه سبزواری معروف به باغ رضوان ساکن گردید، 

نامبرده مدت هفت ماه در آن مدرسة اقامت گزید سپس به مدرسة حاج حسن 

ریة کوچیده ادبیات عرب از جمله سیوطی،حاشیه ومطول را نزدی ادیب معروف به باق

نیشاپوری تحصیل نمود و شرحِ لعمه و مکاسب را خدمت استاد سید احمد مدرس 

تلمذ کرد. معالم االصول و مقدمة قوانین را در محضری آیت اهلل صالحی و رسائل را 

در حوزه علمیه مشهد  از شیخ هاشم قزوینی فرا گرفت. دوران تحصیل جناب مهدوی

هـ،ش( مطابق با سال 1711مقدس در حدود هفت سال به درازا کشید و در سال )

( میالدی جهت طی مراحل علمی باالتری به سوی حوزه علمیه نجف اشرف 1322)

رفته در آن مرکز مشهور علمی که شهر علم موالئی متقیان امیرالمؤمنین حضرت امام 

ا می باشد سکونت ورزید. وشروع به ادبیات عرب و علی ابن ابوطالب )ع( در آنج

بخش از درس اصول وفقه را در همان جا به فرجام رسانید وسپس عازم عراق 

ودر نجف اشرف شهر علم موالی متقیان امیر المؤمنین مشغول و درمدرسة   گردید

ه علمیه بادکوبه ای سکونت گزید. او کفایته االصول را نزدی استاد شیخ کاظم ترک ک
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به گفته خود اش بسیار فاضل بود فرا گرفت و تکملته الرسائیل را خدمت شیخ مسلم 

ملکوتی تبریزی و بخشی از آن را در محضری مرحوم فلسفی و فیروز آبادی آموزش 

دید و گاهی در دروس شهید محمد باقرصدر نیز شرکت می نمود. پس از اتمام 

صصی فقه واصول گردید و سطوح عالیه دورس حوزه ای ایشان وارد قسمت تخ

حدود شش ماه در درسهای خارج فقه و اصول مرحوم آیت اهلل خوئی شرکت نمود. 

و در این وقت حجته اال سالم استاد شیخ نادر علی مهدوی آخرین مراحل درسی را 

که میخواست به انجام برساند پدرش نامه ای فرستاد به وی که من دیگر راضی نیستم 

ید و من ناتوان شدم برگردید به خانه با کمال تأسف این دعوت شما در آنجا بی مان

بسیار سخت تمام شد بخش اندک اصول وفقه ناتمام ماند وی ناچار عازم افغانستان 

شد. و برای او خیلی سخت تمام شد که بخشی از دروس ایشان ناتمام بی ماند واز 

اچار آقای مهدوی جانب دیگر غیر ممکن بود که رضایت پدر را تحصیل نکند به ن

هـ،ش( مطابق با 1717عازم وطن گردید. استاد شیخ نادرعلی مهدوی در سال)

( میالدی به مقصد خدمات دینی، علمی،اجتماعی وفرهنگی به مردم 1321سال)

کشورش حوزه ای علمیه نجف اشرف را به قصد زاد گاهش قریه خواجه نیکپای 

وداع خدمت برخی مراجع عظام از ولسوالی گزاب والیت ارزگان ترک گفت و هنگام 

جمله مرحوم حکیم رسید،که به جناب ایشان توصیه های ارزشمندی مبنی بر فعالیت 

های علمی، اجتماعی، و فرهنگی آرام و خط مشی معتدل در راستأی بلند بردن سطح 

آگاهی علمی وظرفیت سازی برای جامعه افغانستان کرد که سخت این روحانی عازم 
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أثیر قرار داد و هنوز آن را به خاطر داشته و با تحسین یاد میکند. او وطن را تحت ت

زمانیکه حوزه علمیه نجف اشرف را به مقصد زاد گاهش ترک گفت وارد کشور ایران 

شد و از آنجا به شهر هرات باستان و از راه قندهار و سپس وارد ارزگان ، بعد از 

دید و بازدید مردم و رفع خستگی طریق راه خلج وارد ولسوالی گزاب شد. و پس از 

سفر، تعدادی از طالب را برای فراگیری علوم دینی در منزل جذب کرد و روزانه به 

آموزش و تربیت آنها می پرداخت و شبانه به خانه های شان عودت می نمودند، برای 

تشویق و آموزش بهتر این طالب. سپس به تدریج دست به تأسیس یک مدرسه 

ه حدود بیست نفر طلبه در آن بطور شبانه روزی مشغول آموزش و کوچک دینی زد ک

 تحصیل گردیدند.

و مردم همان قریه خواجه نیکپای جهت استفاده آب برای وضو گرفتن و فضای  

 سبز مدرسة برای این طلبه ها چشمه ای بنام اسپوگولی به جناب ایشان اهداء کرد.

بدانجا منتقل گردید و  شهرستان« گیروئ»وی پس از مدتی به دعوت مردم 

تدریس علوم دینی و فعالیتهای تبلیغی و اجتماعی خود را در آن ناحیه ادامه داد که 

این دوره ای از خدمات دینی وی در حدود سه سال طول کشید و در سال 

( میالدی بدلیل بیماری برادرش به کابل رفته و با 1322مطابق با سال )  هـ،ش(1713)

ن شهر مجبور به اقامت در پایتخت کشور گردید. نامبرده در بستری شدن او در ای

فرصت و آشنایئ به منطقه، در محله تپة سالم  کابل نیز آرام نگرفته پس از پیدا کردند 

نزدیک به کارته سخی) منبر شهید آقای ناصر( و محله قلعه شهاده )منبر آقای 
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می رو آورد و متون درسی تقدسی( به تعلیم و تربیه طالب دینی و تبلیغ معارف اسال

سیوطی، حاشیه، شرح لعمه و قوانین را مورد تدریس قرار داد و یکی از شاگردان وی 

که درس سیوطی را نزدش فرا می گرفت، محمد کریم خلیلی بود که اکنون معاون 

دوم ریئس جمهور حامدکرزی می باشد. با همة مهارت و چیرگی که جناب استاد 

تدریس علوم اسالمی بویژه ادبیات داشت اما این سخنرانیها شیخ نادرعلی مهدوی در 

و خطابه های شورانگیز او بود که اسم مهدوی را بر سر زبانها انداخت و نزد مردم 

بویژه اهالی کابل اعم از شیعه و سنی مطرح و مشهور گردانیده ، و محبوب ساخت 

سالم والمسلمین  یکی از افراد شیفته آقای استاد مهدوی مرحوم حضرت حجته اال

استاد رئیس یکاولنگی بود که پس از شنیدن چند سخنرانی اش سخت استاد مهدوی 

را مورد تشویق قرار داد و برای تبلیغ و برگزاری مراسم سخنرانی به یکاولنگ بامیان 

 دعوت کرد.

استاد شیخ نادرعلی مهدوی پس از مرخصی برادرش از شفاخانه)بیمارستان( کابل 

اجابت کرده به یکاولنگ بامیان رفت و چندی در آن دیار شیعه نشین  دعوت رئیس را

به ایراد سنخنرانی و خطابه های پرشور و جذاب پرداخت و در جلسات سخنرانی 

وی که به همت آقای استاد رئیس یکاولنگی برگزار می شد مسؤالن دولتی منطقه نیز 

تمجید و تحسین او می اعم از شیعه و سنی حضور به هم می رساندند و زبانی به 

گشودند، این سفر تداوم یافت و در ادامه به بیداری مردم و شهرت افزون مهدوی 

 گردید.
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آشنایی جناب استاد رئیس یکاولنگی با استاد شیخ مهدوی و شهرت فرد اخیر در 

کابل هم زمان با در گذشت مبارز انقالبی و روحانی شهیر مرحوم سید اسماعیل 

ا به گفته جناب آقای استاد مهدوی ظاهر شاه حاکم وقت بلخی صورت گرفت بن

افغانستان از رئیس یکاولنگی خواسته بود که باید جای بلخی پرشود و خطابه های 

شور انگیز وی و سبک سخنوری وی تداوم یابد و رئیس یکاولنگی جهت معرفی 

شاه ،  استاد مهدوی و طرح هزارستان به ریاست رئیس یکاولنگی در مالقات با ظاهر

 مهدوی به سخنرانی می پردازد که جمعیت و شاه را تحت تأثیر قرار میدهد.

ظاهر شاه حاکم افغانستان در پایان از آقای رئیس یکاولنگی می خواهد تا زمینه 

حضور مهدوی را در کابل فراهم کند و می افزاید حیف است که چنین افرادی در 

در پایتخت که مردم بیشتر و اهالی روشن  باید  شهرستانهای دور و روستأ ها بسر برد

در نتیجه نامبرده را در  1تر و فهیم تر و پیشرفته تر دارد و مورد استفاده قرار گیرد.

( میالدی به کابل انتقال یافته 1321هـ،ش( مطابق با سال )1710آواخر دهـه سالهای )

مختلف از جمله تدریس علوم دینی و سخنرانیهای خود را در مساجد،تکایا ومنبرهای 

 محله های یاد شده ادامه میدهد.

                                         

. شهرستان ارزگان، زادگاه ابراهیم خان بزرگ بود.  زایرشاه همیشه متوجه شهرستان بود نادرعلی را به  1

عنوان مالی معروف از نجف اشرف آمده بود. احساس خطر می کرد که کدام برنامه جدید نداشته باشد 

ندان ابراهیم خان برنامه ریزی نکند تا نادرعلی را در کابل باشد دولت از نزدیک برای انتقام شکنجه و ز

 نظارت کند. آقای نادرعلی را خواست در کابل.
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نکته ای را که نباید از نظر دور داشت آنکه تحصیل جناب آقای مهدوی در حوزه 

علمیه نجف اشرف آن روز که دارای حال و هوای چندان سیاسی نبود و توصیه های 

ای مرحوم حکیم مبنی بر خط مشی آرام و فرهنگی در کشور و آشنایی نامبرده با آق

رئیس یکاولنگی که بت دولت و شخص شاه مرتبط بود و ارتباط یافتن با در بار 

مجموعاً او را به حرکت آرام اصالحی و فرهنگی کشاند و صف او را از علمای 

انقالبی و تند رو جدا نمود و از دواج دوم وی با دختر محمد نعیم خان شهرستانی 

با طبیعت در بار را در پیش بگیرد و  مکمل آن شد تا خط مشی آرام فرهنگی و مالئم

با اشراف حاکم وبستگان آن مراوده یابد. موصوف می افزاید که در آوائیل دهـه 

( میالدی هنگامیکه ظاهر شاه به اصطالح در صدد 1371هـ،ش( مطابق با سال )1730)

عقد اخوت بین قوم پشتون و هزاره بر آمد و شرکت کشمش پاک کن را خواست 

بین نمایندگان مردم پکتیا و سران هزاره راه بیندازد جمعی از بزرگان  بطور مشترک

هزاره از جمله آقای رئیس یکاولنگ، آقای واعظ بهسود، سناتور نادرعلی خان 

جاغوری، لوامشر محمدحسین خان مهاجری و قمبرعلی خان زیرک و عبدالواحد 

دند جمعیت مزبور ( نفر به حضور شاه رسی22سرابی و دیگران مجموعاً در حدود )

به پشنهاد سرابی مبنی بر سخنگویی و سخنرانی مهدوی موافقت کرد و نامبرده در آن 

جمع و حضور شاه نیز سخنرانی بیاد ماندنی کرد بطوریکه مرحوم رئیس یکاولنگی 

بار ها از آن سخنرانی یاد کرده و بر اینکه در جهت انتخاب وی جهت سخنرانی در 

 ه افتخار می نمود.آن محفل نظر مثبت داشت
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در آستانة کودتای بدون خونریزی و مخملی سردار محمد داود خان در سال 

( میالدی مهدوی به لشکرگاه مرکز والیت هلمند 1377هـ،ش( مطابق با سال )1732)

مهاجرت کرد و علت آن نیز سخنرانی ایشان در یکی از محافل مذهبی قندهار که در 

محسنی قندهاری برگزار شده بود گفته شده  حسینیه آیت اهلل شیخ محمد آصف

است. وی در آن ایام به قندهار رفته بود و روزی در محفل با شکوهی که در محل 

مزبور منعقد گردیده بود حضور یافت و به گفته خودش خطیب مجلس بنام آقای 

مالجان سخنرانی کرد و مردم زیادی از اهالی قندهار اعم از زن و مرد حتی چهار 

)استاندار( قندهار و الیت های مجاور نیز بر حسب اتفاق حضور داشتند من با  والی

توجه به پایان سخنرانی خطیب مزبور و باقی ماندن فرصت تا آذان ظهر اجازه طلبیده 

لب به سخن گشودم و سخنرانی پرهیجان و جذابی را ارائـه نمودم که آقای محسنی 

 به نیکی یاد می کرد.پس از آن از سخنرانی یاد شده، وتأثیرش 

در میان حضار در آن مجلس جمعی از شیعیان و طرفداران خاندان اهلبیت 

وطهارت )ع( از لشکرگاه نیز حضور داشتند آنان پس از این سخنرانی از نامبرده 

به لشکرگاه دعوت  جهت انجام وظایف دینی و آموزش فرزندان خود از ایشان 

میکند و موصوف آن را پذیرفته به آن شهر انتقال یافت. او در لشکرگاه با هدایت و 

کمک آیت اهلل محسنی قندهاری مسجد و حسینیة محمدی را پایه گذاری کرد و 

 حدود پنج سال را در آن شهر به خدمت همان مردم پرداخت.

ی هفت ثور سال با حاکمیت یافتن کمونیست ها برکشور که طی کودتا
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( میالدی رخ داد او از 1378هـ،ش( مطابق با بیست و هشت آوریل سال)1737)

لشکرگاه که تحت فشار کمونیست ها بود به روستای زادگاهش در ولسوالی گزاب 

منتقل شد و در زمستان با حفظ احتیاط دست به کاری نزد. با آب شدن برف ها و 

( میالدی که انقالب اسالمی و 1373ال )هـ،ش( مطابق با س1738آمدن بهار سال )

مقاومت مردمی برضد رژیم مارکیستی در کابل آغاز شد او به مبارزان اسالمی پیوست 

و بدلیل آنکه منطقه گیزاب دارای دو فرقه شیعه وسنی است و برای شیعیان امکان 

تشکیل جبهه قدرت مند ممکن نبود به شهرستان رفت و ریاست حوزه امنیتی و 

 ، اسالمی آن منطقه را به عهده گرفت.سیاسی

با ابتکار مردم بخصوص بزرگان جاغوری شورای » موصوف می افزاید که 

انقالبی اتفاق اسالمی در ورس )بامیان( تشکیل گردید ما مردم هزارستان را متحد 

نموده در امر جهاد اسالمی و ادارة منطقه و رسیدن به اهداف دینی و ملی یاری 

ی نیز به شورای اتفاق پیوست و از عضویت یافتن در آن و اجرای و مهدو« رساند

برنامه های آن استقبال کرد. وی از آن پس به عنوان یکی از اعضای ارشد شورای 

اتفاق به ایران و پاکستان مسافرت کرد و نسبت به بازگشایی دفاتر نمایندگی آن در 

همیت شورا و تبیین خارج کشور تالش نمود و در تحوالت مختلف هم چنان بر ا

اهداف و مواضع آن و فاداری به آرمان های آن پای فشرد و برخالف برخی از اعضأ 

و حتی رهبران شورای اتفاق که تحت تأثیر تبلیغات احزاب و گروه های دیگر و یا 

فشار نظامی آنان دست از شورا کشیده بر خالف باور خویش به احزاب دیگر 
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فشار نظامی ندید اما فشار های گسترده و سنگین پیوستند. مهدوی در این راه 

تبلیغاتی و سیاسی را تحمل کرد و به احزاب و گروههای تازه تأسیس و پر ادعا پاسخ 

( 1388( و)1387هـ،ش( مطابق با سال )1727هـ،ش( و)1722منفی داد. در سالهای )

ایرانی  روحانی بدنام»میالدی که فشار واحد نهضت ها به مسؤلیت سیدمهدی هاشمی 

برگروهها و احزاب افزایش یافت مهدوی هم چنان مقاومت « که بعداً اعدام گردید

کرد و در یکی از راهپیمایی های مهاجران مقیم ایران به مناسبت اشغال افغانستان 

هـ،ش( مطابق با سال 1722در زمستان )  توسط ارتش سرخ شوروی سابق که

کوبنده بر ضد واحد نهضت ها کرد و ( میالدی برگزار شد سخنرانی تند و 1387)

سیاست های نفاق بر انگیز و ضد اسالمی و خانمان برانداز او را در افغانستان افشا و 

 محکوم کرد.

وی به تدریج در ایران احساس امنیت نکرده به پاکستان رفت و در دفاتر شورای 

سنت و  اتفاق در پیشاور و کویته فعالیت می نمود با سران احزاب اسالمی اهل

هـ،ش( مطابق با 1771سلطنت طلبان افغانی ارتباط بیشتر گرفت تا اینکه در سال )

( میالدی با سقوط دولت مارکسیستی دکتر نجیب اهلل به افغانستان رفته و 1332سال)

به عنوان وزیر مشاور اولین دولت مجاهدین به ریاست صبغت اهلل مجددی شروع به 

قابت های نا سالم مجاهدین و انحصار طلبی کار کرد اما جنگ های داخلی و ر

 به پاکستان بازگشت.  رهبران آن مجال کار نداد و پس از سه ماه

مطلب در خور توجه اینکه مهدوی از افرادی بود که در جریان تحول عمده ای 
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احزاب جهادی شیعه و انحالل آنها و تأسیس حزب وحدت اسالمی افغانستان، 

ه رهبران احزاب شیعی بخصوص سران سازمان نصر موضع مخالف گرفت و هرگز ب

افغانستان اعتماد نکرد که آنان مصلحت واقعی را مد نظر داشته در آن راه گام بردارند 

( 1330هـ،ش( مطابق با سال )1770هـ،ش( و )1723و پس از آنکه در سال های )

سته ( میالدی حتی رئیس شورای انقالبی اتفاق اسالمی به حزب وحدت پیو1331و)

عضویت در شورای نظارت را پذیرفت، او با سید بهشتی قهر کرد. مخالفت خود را 

 بدان اقدام اعالم کرد و بهشتی را ناقض پیمان های حزبی و قرار های قبلی دانست.

( میالدی در 1331هـ،ش( ومطابق با سال )1770شیخ مهدوی در دهـه سالهای )

ح که از سوی طرفداران ظاهر شاه یا پاکستان بسر می برد و در بعضی نشت های صل

 سازمان های بین المللی و منطقه ای برگزار می شد مانند نشت استانبول،لیبراسکا

و بن شرکت نموده و در دوران سیاه طالبان در تالشهای دیپلماسی برای « آمریکا»

 صلح افغانستان سهم گرفت.

لح در افغانستان او می گوید در نشت بن که منجر به سقوط طالبان و آمدن ص

گردید. بدلیل در گذشت یکی از بستگانش نتوانست به موقع شرکت کند و اگر بدان 

شرکت می توانست یکی از وزارت خانه ها به او تعلق می گرفت اما پس از فتح 

کابل و آمدن دولت انتقالی به ریاست حامد کرزی به عنوان وزیر مشاور تعیین و 

استاد مهدوی عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی مشغول بکار گردید و هم چنان 

( و به رسمیت شناختن مذهب جعفری 2007هـ،ش( مطابق با سال)1782سال )
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درکنارمذهب حنفی و رسمی شدن زبان فارسی درکنار زبان پشتو تالش های زیادی 

به اهداف همیشگی خود به کمک و یاری خداوند رسید و  از خود بخرج داد تا اینکه 

م چنان بحیث وزیر مشاور در دولت حامدکرزی نیز این سمت را حفظ کرده اکنون ه

 است.

وی در زمانیکه هنوز اسم آمریکا در میان احزاب جهادی شیعی قابل استماع نبود 

به دعوت آشنایان و دوستان لشکرگاهی خود اکنون مقیم آن کشور اند به آمریکا 

زاری مراسم عزاداری ساالرشهیدان دعوت شده در آنجا به تبلیغ معارف اسالمی و برگ

حسین بن علی علیه السالم پرداخت و از آن پس بطور مکرر به آمریکا و اروپا 

مسافرت نموده است. با این همه فرهنگ غرب را منحط و پر مفسده و ضد اخالقی 

دانسته و با مطالعه جامعه غرب بیشتر به حقانیت معارف اسالمی و عظمت دست 

ام خمینی رحمت اهلل علیه و انقالب اسالمی ایران پی برده است آورد های حضرت ام

و تنها راه نجات بشر را اسالم و مکتب جعفری می داند. شیخ نادرعلی مهدوی از 

جمله اعضای هیأت دولت کابل برای بررسی غائلة هرات بر ضد شیعیان در روز 

در جریان دید و ( میالدی بود و 2003هـ،ش( مطابق با سال )1781عاشورا در سال )

باز دید و تحقیق و تفحصی که بوجود آورد، گزارش دقیق و بی طرفانه را تهیه دیده 

و در مقابل انواع تهدید و تطمیع به زیبایی و بصورت تحسین بر انگیز مقاومت کرد و 

در برابر هیاهو و جوسازی آشوب طلبان و گروه هایی فشار تسلیم نشده از مواضع 

 ورد کرد.مستقل گزارش و برخ
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حاالحجت االسالم والمسلمین استاد شیخ نادرعلی مهدوی وزیر مشاور رئیس 

های مؤثر و مطرح، خطیب توانا، جمهور حامدکرزی در امور دینی و قومی و از چهره

 دانشمند ومجاهد فداکار و مخلص کشور می باشد.

 مـنابـع ومـأخـذ مورد اسـتفاده:

شیع در افغانستان، جلد سوم، محل نشر قم ناصری داوودی، عبدالمجید، مشاهیر ت

ایران، انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(، نوبت چاپ 

  ( 232-283هـ، ش، ص1730اول)
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 افغانستان در صد سال اخیرمجاهدین شیعه 

 . فیض محمد کاتب:1

 . حجت االسالم و المسلمین محمد تقی بهلول2

 گاو سوار ابراهیم خان بزرگمحمد .عالمه سید اسماعیل بلخی 7

 . طالب محمد حسن قندهاری1

 . آیت اهلل العظمی محسنی3

ل، پیشنهاد رسمی شدن در دوران امان اهلل خان در لویی جرگه پغمان کاب 1007. 1

با مذهب جعفری و درج آن در قانون اساسی افغانستان توسط مال فیض محمد کاتب، 

کابل بود، داده شد. اما متأسفانه با  هزاره ها هایکه نماینده شیعیان قزلباشده نفر 

حمله نمایندگان پشتون وحشی در لویی جرگه به مال فیض محمد، ایشان مورد لت و 

 ته و این پیشنهاد به این ترتیب به سرانجام نرسید.کوب قرار گرف

ای * شیعیان افغانستان از ترس جنایات عبدالرحمن و پسرش حبیب اهلل نماز تقیه

خواندند به همین های تاریک روضه امام حسین)ع( را میخواندند و در زیرزمینمی

 گفتند. یهای افغانستان به طعنه به شیعیان چراغ گلک، بی ناموس مدلیل سنی

با آغاز قیام شیخ محمد تقی بهلول در مسجد گوهرشاد مشهد  1711. سال 2

مقدس و سپس مهاجرت اجباری ایشان به افغانستان دوران نادرخان به کابل رسید ، 

حجابی علیه شاه ایران مردم سنی، خبردار شدند که شیعیان ایران به خاطر مبارزه با بی

های افغانستان احترام قائل شدند زیرا که از اتفاق، سنی اند و ایشان با اینقیام کرده
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نظر آنها شیعیان مسلمان واقعی هستند که برای حجاب به مبارزه برخواستند. در 

منصبان بلند مرتبه احترام زیادی به شیخ بهلول جلسات یا در داخل ماشین صاحب

 گرفتند.گذاشتند و پشت سر ایشان قرار میمی

بابه  -در افغانستان : یدهقان یامگر ق یادو فر ین گاوسوار منادخا یممرحوم ابراه

قابل تحمل و طاقت  یرنادرخان و صدارت سردارهاشم خان مظالم غ یدنقدرت رس

و براساس فرمان  یکردم یدادهزاره ب یرمردم فق یباال یحکومت ینمامور یفر سا 

مناطق هزارستان ساالنه  ی یردهندهش یو مواش یواناتح یسردار هاشم خان ازتمام

مردم دشوارو  یرا برا یروغن زنده گ یهمال یگردیدم یلروغن حواله وتحص ی یهمال

ساالنه روغن را نداشتند و  ی یهمال یلمردم قدرت تحو یراز یساختقابل تحمل م یرغ

 گردند. یمهاجر ومتوار یههمسا یتا به کشور ها یشدندمجبور م

شیر غران طرف شهرستان و کابل رفت و آمد  ابراهیم بزرگ، مثل 1721. سال 7

داشت. ظاهرشاه که آدم زرنگی بود، متوجه شد که ابراهیم خان به فکر یک حکومت 

خواست یک تحول سیاسی در افغانستان بوجود باشد. ابراهیم خان میجمهوری می

 آورد. عدالت از یک انقالب دهقانی آغاز شود اما به یک حکومت عادالنه ختم شود.

در روز نوروز اجازه داد که اذان شیعه، به صورت علنی  1721اهرشاه در سال ظ

باشد، و به این ترتیب مردم شیعه راضی شود. در این روز اذان شیعه توسط آیت اهلل 

 حجت کابلی و فرزند عزیزشان به صورت علنی گفته شد.

ابراهیم خان طرح براندازی حکومت محمد آقای بلخی  1728زمستان سال 
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اهرشاه را داشت. برای سران معروف افغانستان که بعداً آنها در حلقه مرکزی حزب ظ

 های آزادیخواستند تا حرکتعضویت داشتند، اعضای رهبری حزب اتحاد، می

 خواهانه را از طریق قیام مسلحانه مردمی به ثمر برساند. 

یم خان خواست که عملیات شروع شود، اما متأسفانه ابراهمی 1723در نوروز 

دستگیر شد، و به جای ایشان هیچکس دیگر نتوانست قیام را رهبری کند و قیام 

شکست خورد و همه اعضای حزب به زندان افتادند . آقای بلخی سه روز در خانه 

ی خود بود دولت آقای بلخی را برد زندان آقا منکر شد پرونده سابق نداشته بودند 

 1727ی سابق داشت که امان قیام شهرستان پرونده ابراهیم خان محمد شکنجه نشد 

هفت سال شکنجه شد وقتی ابراهیم خان از زندان محمد ابراهیم خان شکنجه شد 

که  ندبوداستاندار بغالن دولت او را تبعید کرد. ایشان تحت نظر   1717سال  آزاد شد

 سفر نکننددیگر به جایی 

که با خون پاک  صف محسنی،آحضرت آیت اهلل العظمی محمد  1738. سال 3

شهیدان و بازوی پرتوان مجاهدین جان برکف مسلمان افغانستان که افتخار آوران 

که این مرد  باشند، انقالب را آغاز کرد و نتیجه آنمکتب قرآن و زینت رهبران حق می

پیش نویس توانمند قانون اساسی افغانستان آیت یکی از  1778در سال  شمشیر قلم

 فری در قانون اساسی افغانستان گنجانده شد.اهلل محسنی، مذهب جع

موفقیت مردم در ان جامعه اول فرهنگ غنی می باشد دوم طرز تفکر سوم عمل 

 کرد درست داشته باشد 
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قال رسول اهلل )ص(: أنا مدینه العلم و علی بابها من شهر علم هستم و علی درب 

 آن است.

 خدا را شکر که مذهب شیعه فرهنگ غنی می باشد.

آیت محسنی همان استقالل فکری ایشان بود که دوران انقالب برای آزادی  دوم

کشور افغانستان فرمود با سنگ و چوب بجنگید وابسته به کشور های خارج نباشید و 

 همین نظر ایشان باعث شد که همه ی مردم افغانستان احترام برای ایشان دارند 

می کند برای امنیت و سوم آیت محسنی یک عالم می باشد که آینده نگری 

 پیشرفت کشور اسالمی افغانستان 

د هر روز مثل یک سیاست مدار نیست که احساسات مردم را به جوش بیاور

 شعاری عوض کند جنگ داخلی راه بیاندازد 

 شهر پل خمری بغالن  

. دیگران برنامه داشت غیرمذهبی یعنی معرفی ظاهرشاه به عنوان بابای ملت

خواست با را آمریکایی تعیین کرده بود، برنامه قانون اساسی را مییکی بادیگارد خود 

حجابی جلوی سیما ثمر، آن نام دولت باشد در قانون اساسی دموکراسی آزادی و بی

 . این کار را در لویی جرگه اول آیت اهلل محسنی گرفت

رغیبان . گفت شیعه، هندو و زن حق نظر نداردیونس خالص در ایام انقالب می

مردم الزم نیست که برای منار . گفت که محسنی حق نظر نداردآیت اهلل محسنی می

یونس خالص چند دفعه در جلسه گردنه باغ باال نظر آیت اهلل . اذان خود را تباه کند

باند که شیخ گفت با مولوی محمد نبی را گپ گفتن نمیمحسنی را دید و بعداً می
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 .دآصف بیاید شما گپ زدن را بلد نیستی

در کتاب پیام شهدا و علما گفتیم که علمای شیعه افغانستان هیچوقت تصمیم به 

انقالب نداشتند. به دلیل اینکه شیعیان در اقلیت بودن و فقیر بودن تمام خطرات را به 

کارمل، کی و ببرکو روی کار آمدن تره 1737ثور  7خریدند. بعد از کودتای جان می

اعالن انقالب از  1737سال  2ا گذاشته شد. برج اعالن قانون حزب خلق به اجر

حکومت خلق افغانستان صادر  ظم شریعتمدار از ایران بر علیهطرف آیت اهلل سیدکا

 شد.

آیت اهلل سید سرور واعظ را به زندان  علمیدولت کابل، جمعی از علما از آن 

ه علما و کی، آیت اهلل واعظ را خواست و بوالیت کابل انداخت. بعد از مدتی تره

باشد، یکی مالهای مردم شیعه افغانستان گفت که در افغانستان سه دسته مال می

باشند. دوم مالهایی که به سیاست کاری ندارند، پرست که نور چشم من میوطن

سوم مالهایی  1کنم.انگشت خود را حلقه درست کرده بود که من از کربال طلب می

انقالب اسالمی ایران که به پیروزی  2ند.که مخالف انقالب باشد، دشمن من هست

دولت کابل احساس خطر کرد، جمعی از علما و کارمندان را  1737رسید، زمستان 

 رساند.رحمانه به شهادت میبرد و بیمی

                                         

 منظور از حلقه یعنی مهر و تربت امام حسین)ع( بوده است. 1

 919میر محمد صادق فرهنگ افغانستان در پنج قرن اخیر ، ص  - 2
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 نوای خمینی 

 %70قبل از انقـالب اسـالمی ایـران شـیعیان جهـان و ملـت مسـلمان عـراق کـه          

تقلیــد داشــت کــه جرئــت انقــالب را شــیعه مــی باشــد همیشــه دو تــا پــنج مرجــع 

 نداشت که مذهب شیعه رسمی شود .

محمد ابراهیم شهرسـتانی دو دفعـه در افغانسـتان     1723دوم :  – 1727اول: سال 

انقالب کرد و پشتیبان نداشت انقالب شکست خورد و دستگیر شد کـه عمرشـان در   

زندان گذشت آیت اهلل محمد آصف محسنی قبال تصمیم انقالب تشـکیالت سیاسـی   

لشکرگاه ،  نداشت، مبلغ توانا که در شهر های غرب افغانستان والیت نمروز، هرات ،

ورزگان ، غزنی ، لوگر، مسافرت می کرد برای شیعیان برنامه فعالیـت هـای مـذهبی ،    

 فرهنگی از قبیل ساختن مسجد حسینه، مدرسه و علمیه دینی احداث نمود.

کـی  آیت اهلل محسنی زرنگ بود بازم هوای خود را داشته بوده اسـت کـه نـه تـره    

شب از ایـران خـارج شـد     1778که سال بگیرد و نه دولت ایران  1737توانست سال 

طرف پاکستان در اسالم آباد رفت از همان جا فعالیت علمی و سیاسی خود را انجـام  

 می داد .

آیت اهلل حجت کابلی و آیت واعظ همیشه زیر نظر دولت کابل بود. کوچک ترین 

 حرکت آنها زیر نظر دولت بود آقای بلخی هم زندانی بود آیت اهلل محسـنی در شـهر  

قندهار بود که اکثریتشان سنی بود. هـزاره جـات شـیعه نشـین دور از قنـدهار بودنـد       

دولت خاطر جمع بودند که شیخ آصف هیچ کاری مخالف با دولت نمی تواند انجـام  
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 دهد .

انقالب اسالمی ایران به پیروزی رسید، شـیعیان جهـان روحیـه انقالبـی بـه خـود       

انی مقیم ایـران کـه از سـوریه آیـت اهلل     جمع از علمای افغ 1737گرفت آخر زمستان 

محسنی را به ایران دعوت کـرد حـزب حرکـت اسـالمی بـه افغانسـتان را در تـاریخ        

تشکیل داد آیت اهلل محسنی رهبر حرکت تعیین شد واقعا یک رهبر الیق  13/1/1738

هم بود . آیت اهلل محسنی نظرشان این می باشد که کشور هـای اسـالمی بایـد متحـد     

اتحاد جمایر اسالمی داشته باشم مسـلمانان هـم دیگـر را تـوهین و تقحیـر       باشد یک

 نکنند.

 ای خمینی ای نسیم جان فضای انقالب 

 ای دمید از نوای تو نوای انقالب 

 در همه علم و ضد کافر و فاجر بگفت 

 لشکری توحید را دادی لوای انقالب

 کام و کارت می کند یزدان قرآن بود 

 1ای انقالب و لذین جاهدو فی ند

انقالب اسـالمی ایـران هـم جاذبـه داشـت هـم دافعـه جاذبـه ی شـعار انقـالب           

 این بود : نه شرقی نه غربی فقط جمهوری اسالمی 

                                         
  22، ص 2/7/1783محالت برادر مهاجر محمد یاسین، فجر نشریه حرکت اسالمی افغاستان  - 1
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 بعد از شعار حقوق کارگر بلوک شرق و حقوق بشر بلوک غرب  

ار انسان و کشور آزاده خواه در برابری ابر قدرت جهان می ایستد همـان روحیـه   

نگی می باشد که میلیاردهای انسان تحسین می کند تمام دانشمندان دنیا ی آزادی مردا

و گروه های سیاسی می گفتند: جمهوری اسالمی ایران تجربه حکومت قبلـی نـدارد،   

 نظام اقتصادی و تمدنی چه کسی اداره خواهد کرد آن را 

پنج ساله حکومت حضرت علی)ع( چهارده قرن قبل بود که شـرایط آن زمـان بـا    

وز فرق می کرد جمهـوری اسـالمی ایـران تشـکیل دادن سـپاه پاسـداران انقـالب        امر

اسالمی ایران تجربه ای که از دوران جهادهای مقـدس حضـرت علـی)ع( و رهبـری     

حضرت رسول اکرم)ص( تاریخ نشان می دهد که شمشـیر اسـالم دو لبـه مـی باشـد       

ست مخالفـت خواهـد   جمهوری اسالمی ایران با نظام کپوتیالیس و کمونیسم موافق نی

کرد؛ همین بود که آمریکا ، شوروی صدام را تحریک کرد کـه بـا جمهـوری اسـالمی     

ایران نوپا بجنگید ملت مسلمان ایران از صحنه جنگ پیروز و سربلند در آمدنـد و بـا   

فرمان رهبری کبیر امام خمینی)ره( جوانان ایران با روحی نهضـت حسـینی بـه خـود     

 چیز عراقی ها را از ایران بیرون کردند .گرفتند و با اسلحه ای نا

)هــ  1737تا سال  27سران عربستان سعودی از حسادت حکومتی عثمانیه از سال 

.ش( تجربه داشتند که با علم امروزی بیگانه می باشد ایران با ایـن شـعار و پیشـرفت    

 علمی مسلمان سنی مذهب نخواهد ماند بلکه همهی آنها شیعه خواهد شد .

کـه جنـگ فرقـه ای راه انـداخت کـه فکـر جوانـان را مصـروف کنـد          همین بود 
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وهابیان یک جلد کتاب بر علیـه شـیعه چـاپ کنـد از هـر کجـای دنیـا تـدوین کـرد          

 و عربستان یک خانه برایشان در شهر خودشان می خرید .

خانواده آیت اهلل حکیم یک شب از اتـریش پخـش مسـتقیم تلویزیـون خبرنگـار       

هـزار جلـد کتـاب نوشـته انـد پولشـان را       2که گفت وهابیان جمهوری اسالمی ایران 

 عربستان مید هد و بدون قیمتی کتابها را در اروپا برای مسلمانان توضیح می کنند .

 1شهرستانیخان ابراهیم محمد 

, ارباب قوم یردادام -:شهرستانی  یمشادروان محمد ابراه یخا نوادگ ی یشینهپ

شهرستان  یبرگرولسوال یةدرناح شهرستانی یمابراه, پدرکالن شادروان محمد یاَخ

دار محل بود،.  یهاز مردان دالور و قر یکی یرداد، ام یزیستم یکنون یکندیدا یتوال

 یشدم یستادههم بر سر بازوان گاو ا یشده راسوار و گاه ینغالبا گاو ز یردادارباب ام

 یم« گاوسوار»ظ او را لحا ینبد یتوانستاو را فرو انداخته نم یدویدو هرقدر گاو م

محل  یتیامن یلشده بخاطر حل مسا ینگاوز یداد غالبا سوار برباال یرگفتند ارباب ام

. یکرد،وامد م فتبود ر یعساکر دولت یقطعه هزار نفر یکمقر« غاف» یبه منطقه 

بخاطر  یلمتجاوز مالخ یها یمسلحانه باکوچ یریدراثردرگ یردادمرحوم ارباب ام

دار وارباب قوم  یهاو قر ینجانش یثبح «یموس»ته شد وپسرش دفاع از مردمش کش

                                         
محمد ابراهیم خان شهرستانی ، شهرستانی یک آدم مذهبی بوده است که دو دفعه انقالب  - 1

 کرده است و همیشه مشورت با علوم ها داشت که از نظر شرعی مجاز باشد.
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 شد. یدهبرگز یاَخ

 یو سلطانعل ینحس یعرض ، یممحمدابراه یسه پسر بنامها یارباب محمدموس از

 یاز پسران ارباب محمد موس یکی شهرستانی خان  یمبجا ماند. شادروان محمد ابراه

 یبرگر ولسوال یهدرقر یشمس هجری -1231- سال -ثور –ماه  -وششم یستدرروزب

از  یکیسوارشهرستانی  هیمامد. مرحوم محمد ابرا یابدن یکندیدا یتشهرستان وال

بشاش خوش خلق وخوش  یشهچهارشانه هم یو مرد یقوم اخ ینبزرگان و خوان

 یامباک ق یاز رهبران جسور وب یکی شهرستانی یمابراه یادمحمدمعاشرت بود. زنده 

به  یدبود که بعد ازتبع یحییخاندان ال  ینظام استبداد یهکشور در مبارزه عل یدهقا ن

 یرا در محبس دهمزنگ کابل سپر یاسیاز چهارده سال زندان س یشبغالن ب یپلخمر

 نموده است .

 -در افغانستان : یدهقان یامگر ق یادو فر یمناد شهرستانی خان یممرحوم ابراه

قابل تحمل و  یررت سردارهاشم خان مظالم غنادرخان و صدا یدنبابه قدرت رس

و براساس  یکردم یدادهزاره ب یرمردم فق یباال یحکومت ینمامور یطاقت فر سا 

مناطق هزارستان  ی یردهندهش یو مواش یواناتح یفرمان سردار هاشم خان ازتمام

مردم  یرا برا یروغن زنده گ یهمال یگردیدم یلروغن حواله وتحص ی یهساالنه مال

ساالنه روغن را  ی یهمال یلمردم قدرت تحو یراز یساختقابل تحمل م یردشوارو غ

 یانپا یگردند. برا یمهاجر ومتوار یههمسا یتا به کشور ها یشدندنداشتند و مجبور م

خان  یم,محمد ابراه ینمردم مناطق هزاره نش یطاقت فرسا  یتوضع ینبه ا ادند
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مردم  یعوس یریو سهمگ یندست و کم زم یدهقانان ته یبانیبا پشتشهرستانی 

 نمودند. یرآغازو اولقان را تسخ یرا از اولقان مرکز ولسوال یامشهرستان ق یولسوال

 یدست ودرحال کوچ اجبار یدهقانان ته یتکننده گان با کمک و حما یامق بعدآ

خود  یپنجاب , مرکز حکومت کالن پنجاب را به محاصره گرفته و تقاضا یولسوال

حاکم کالن پنجاب  یمردم هزاره را برا یروغن از باال ی یهبررفع ولغو مال یها مبن

م کننده گان را به کابل مطرح نمود یاکردند و حاکم کالن پنجاب درخواست ق یهارا

کننده گان,  یامبا ق یمرکزبعد ازمذاکرات طوالن یاعزام یاته یککابل در راس  یووال

کنندگان را  یامق یکه تقاضا یدرا قانع نما یومت مرکزحک یتوانست تا مقامات عال

م کننده یاق یبتر ت یندوبدینمردم هزاره رفع ولغونما یروغن را از باال یرندومالیهبپذ

بردارند.  ینمردم مناطق هزاره نش یرا از باال ینسنگ یبار  ینگان موفق شدند که ا

درمنطقه  یازستمگر یمرحوم گاوسواردرد و رنج ناش یفداکارانه  یرزندگیدرمس

 یدست به مقاومت وجسارت ی،داد، که درجوان یشومحل بودوباشش او را چنان پرور

 شهرستانیخان  یمابراه یدهقان یامنام ق بهاو یوحرکت جسورانه  یزشتا خ یازید

 یاممعاصر ق یخچهره ماندگار تار ین. جامعه حق شناس هزاره ازایدنما یداشهرت پ

 . ینمایندم یادوحرمت فراوان  یکیبه ن یشههم یدهقان

خان گاو  یممرکز محمد ابراه یاعزام یآتظالمانه روغن ه ی یهاز لغو مال بعد

صاحب نفوذ مردم هزارستان جهت مال قات با مقا  ینخوان یکتعدادسوار را همراه با 

در صورت باز گشت دوباره  یدس یتردولت م یرابا خود به کابل بردند. ز یمات دولت
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اقدام کند. گرچه  یضد دولت یتبه فعال شخان گاو سوار به زاد گا ه یماهمحمد ابر

مردم مناطق هزاره  یروغن از باال یقابل تحمل و طاقت فرسا ساالنه  یرغ ی یهمال

,تهاجم  یومذهب یاجتماع یخی،گوناگون تار یابعاد ستم ها یکشور لغو شد ول یننش

 یلمردم محل وتحص یزراعت یچراگاه ها و اراض یحکومت باال یتباحما یهاکوچ

ملکه  یچادر یه,مال یخسبور یهمال یبنامها یحکومت یو نقد یپول یها یهداد مالیکتع

مرغ  یگاو , گوسفند ,بز ,مرکب ,اسپ, شترو حت یلازقب یمواش یسرانه  یه, ,مال

مشاع و حواله جات شرکت شکر وحق القدم سربازان  یها ینزم یه, مال یرهوغ

وپرداخت  یو للم یاب یاراض لیهنام گم , ما یبنامها یحکومت یاو حواله ه یحکومت

ظاهر شاه و  یسقوط نظام سلطنت یال یرهوغ یدار ,ولسوال ووال یهمصارف قر

 مانده بودند. یتاجدار سردار محمد داود همچنان بردوش مردم باق یجمهور

حزب اتحاد  یخان گاوسوار : اودر حلقه مرکز یممرحوم ابراه یاسیس ینامه  کار

 یم, خواجه محمد نعیلولنج یلاسمع یدس یر,م یبلخ یداسمعیلبه اشتراک عال مه س

خانه کابل, محمد  ینمشر ماش یتول یاتکابل , محمد حسن ب یهخان قو ماندان امن

خان کو  یاث,عبد الغ ینظام ر, قر بانظر خان ترکمن کندک مش یاتصفر خان ب

زاعبد  یرکندک مشر, م یاتخان ب یدر,غالم ح کابل یهلوازم مکتب حرب یرمد یهستان

درکابل تآ  یگرکهعا مه وچند تن د یرفواید, محمد اسلم خان مد یخان کابل یفالط

 یآزاد یتاحرکتها یخواستندحزب اتحاد م یرهبر یداشت.اعضا یتشد عضو یسس

 یحلقه  ی یصلهبه ثمر برساند.مطابق به ف یمسلحانه ومردم یامق قیخواهانه رااز طر
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 یعمل یهنگام یدبا یشمس 1723اول حمل سال  یامحزب اتحاد طرح ق یمر کز

دهقا نان را  ی یلهآباد م یکه شاه محمود خان صدر اعظم در دامنه کوه عل یشدم

به ضرب گلوله توسط  وا یدمطابق پالن با یدهقان یلهافتتاح م یانودر جر یکردافتتاح م

 ینشانزن و نظامشهرستانی چون مرحوم  یشدخان گاوسوار از پا در آ ورده م یمابراه

ترور شاه محمود خان را به عهده داشت .بعد از ترور صدراعظم  یفهبود وظ یدهو ورز

از چهار طرف به حمله  یو کو هستان یبا افراد کو هدامن یرتبه حزب ینافسران پائ یدبا

زنگ را زندان دهم یکنندگان همراه با مردم به شکل دسته جمع یاموق مودهمبادرت ن

 یعموم یامق یکردندوما رش م یبه استقامت ارک سلطنت یناشغال و به اتفاق محبوس

 . یشداعالن م یبه نظام جمهور ینظام شاه ییرو تغ یتاز طرف هزاران نفر حما

صبحگا هان همان روزمرحوم  یتوسط گلجان وردک یامطرح ق یافشا با

پالن  یقحزب اتحاد متاسفانه قبل ازتطب یحلقه رهبر یگراعضایهمرا ه با دشهرستانی 

 یحلقه مرکز ینفر اعضا یازدهشدند. دولت قبل از طلوع آفتاب هر  یروزندانیدستگ

 1717سال  یال یشمس 1723و همه را از آغاز ماه حمل سال  یرحزب اتحاد را دستگ

 یزجر و شکنجه ها ینمدت محبوس ینا یدر محبس نگهداشت و در ط یشمس

 یازچهره ها یکی شهرستانیهم در زندان جان دادند.مرحوم  یو برخ یدهگوناگون د

 ینحزب اتحاد چن یامپالن ق یافغانستان در باره افشا یشینپ ةچند ده یخماندگارتار

 یعنصر پشتون( برا یکام کنندگان در باره )شامل نمودن یق یکه : حلقه رهبر یگفتم

اهلل  یبگر چه او به حب گلجان از دزدان معروف وردک توافق نمودند ”یتشمول
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 یلق یگب یمفاحش کرده بود وبا شاه محمود خان در سرکوب ابراه یانتخ یکلکان

که از طرف  یبود. گل جان وردک یافتهدر  یکمک کرده و منصب غند مشر ملک

 شده بود . یحزب اتحاد معرف یاز اعضا یکیعامه  یدفوا یراسلم خان مد محمد

دوسال قبل ازوفاتش درماه حمل  یبآخان گاسوار تقر یممحمد ابراه یاد زنده

و  یشاوندانبه کابل آمدتا با خو یمدت کوتاه یبرا یازشهر پلخمر یشمس -1720

که  یکندیدا یتشهرستان وال یازولسوال یشه ااصلشان که از زادگا یکاقارب نزد

از  یکتعدادمالقاتها  ینا  درجریان. یدنما یدوبازد یدبودند د یافتهدرشهر کابل حضور

خان  یممردم هزاره از مرحوم ابراه یون, روشنفکران و روحان یدانمحاسن سف

دولت  ینگاوسوار تقاضا نمودند تا جهت استقرار صلح وثبات بخاطرمذاکره با مخالف

مردم هزاره  یمتنفذ قوم یاز چهره ها یکتعداد یصلح به همراه یاته یک یبدر ترک

 یکو در راس  یرفتانان را پذ یتقاضا ینا یکه مرحوم یندسفر نما یانبام یتبه وال

اقوام مختلف مردم هزاره ازشهر کابل به  یدانصلح متشکل از محاسن سف یاته

 سفر نمودند . یانبام یتمرکزوال

 یممرحوم ابراه یمردم هزاره تحت رهبر ینومتنفذ یدانصلح محاسن سف هیات

جهت انجام مذاکرات با  انیتوقف چند روزه در بام یاندر جر شهرستانیخان 

که  یانبام یتورس وال یولسوال یمافغانستان مق یاتفاق اسالم یشورا یندگاننما

 یشن بخاطر پیابام یتوال یجات مرکز یهشان در قر یتباصالح یندگاننما

 یوفشرده شدند و هم چنان با برخ یمانهبردمذاکرات امده بودندداخل مذاکرات صم
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تفاهم  یزانان ن یجنگ یدر قرار گاه ها یمحل یاسالم یگروه ها یندگاناز نما یگرد

توقف موقت جنگ  یمذکرات برا ینا ینمع یبردند که تاحدود یشومذاکره را به پ

از حضور مرحوم  یاسالم یمثبت داشت که گروه ها یرانان و جانب دولت تاث یانم

ودند اما بنا بر تداوم استقبال نم یشان به گرم یدرمراکز نظام شهرستانیخان  یمابراه

 یجرئت همکار یاسالم یها و گروه ها  یمتنظ ینمناطق کشور ا یرجنگ در سا

صلح در حدود امکان  یاتگرچه ه یندتوانستند اعالم و ابراز نما یشان را نم یعلن

افغانستان  ینبه صلح و ثبات درکشوروبخصوص درمناطق هزاره نش یدست رس یبرا

 یزچونصلح ام یتالش ها ینامابا وجود ا یدادرچ موتالش همه جانبه به خ یسع

فراهم شده  یزصلح وثبات درهزارستان ن ینبود تام یدهثبات درسراسرکشور مختل گرد

 یتمخالف برشخص یگروه ها رکشورد یجنگ یها ی.صرفنظر از دشواریتوانستنم

 یو ازمرحوم یدندگرد یلاحترام وارج فراوان قا شهرستانیخان  یممرحوم ابراه

و سرور  یبه عمل اوردند وبا شاد یرائیپذ یمیتو صم یگرم یاربابس یشانوهمراهان ا

و  شهرستانیشان مرحوم  یازمراکز نظام یادصلح را بدرقه وبا اعزاز واحترام ز یاته

 همراهانش را رخصت کردند.

 یقوم ین, متنفذ یونروحان یندگانافغانستان که شامل نما یاتفاق اسالم شورای

که  یشدندمختلف مردم هزاره در آن زمان م یاسالم ی یمهاو تنظ ین محلوروشنفکرا

 یبهشت یعل یداهلل س یتقرارداشت و توسط ا یانبام یتورس وال یمقر ان درولسوال

 یکساختار  یانورس بام یممق ستانافغان یاتفاق اسالم ی. شورایگردیدم یرهبر

 یاعم از مرکز ینرا در آن هنگام درمناطق هزاره نش یحکومت خود مختار محل

 یرا به صفت وال یندگانشبوجود اورده بود ونما یو جنوب ی,شرق ی, شمالغرب ی,شمال
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و مناطق  یمعرف ینهزاره نش یدرهر منطقه  یپرسونل محل یگرو د ی, ولسوال , قاض

 ینناطق هزاره نشم یهایند چون عمدتا اکثر ولسوال یکردو اداره م یمتذکره را رهبر

اداره و کنترول دولت کابل  یرازز یشمس 1737از ماه حوت سال  یو شمال یمرکز

 بودند. یدهخارج گرد

 یبعد از متالش ینمناطق هزاره نش یشمس 1721 یال 1721یمدت سالها یط در

را  یاسالم یگروه ها یمیتنظ یانم یداخل یجنگ ها یاتفاق اسالم یشدن شورا

احزاب  یندرب ینجنگها مناطق گوناگون هزاره نش ینا یانتجربه نمودند که در جر

 یروی, ن یاتفاق , حرکت اسالم یمربوط به سازمان نصر , سپاه پاسداران , شورا

هشتگانه  یمهایاز تنظ یونهضت اسالم ی,دعوت اسالمی,جبهه متحد اسالم یاسالم

گناه  یصدها تن از مردم ب یمیتنظ یانم یجنگها یانودر جر یشدنددست بدست م

جلسه  یر. بعد ازتدویدندمتخاصم جنگ بقتل رس یو افراد مسلح طرف ها یمحل

بخاطر  یاندر شهر بام یشمس1728مردم هزاره در سال  یاحزاب اسالم یانمشترک م

 یافغانستان, احزاب اسالم یحزب وحدت اسالم یسوحدت و تاس یثاقم یامضا

و مناطق گوناگون هزارستان توسط حزب  یدندتشکل تر گردمردم هزاره متحد تر و م

 یبه بعد بصورت ادارات خود مختار محل یختار ینافغانستان از یوحدت اسالم

 .یشدندآن کنترول واداره م یستهبشکل شا

 1721-سال -درروزچهاردهم ماه قوسشهرستانی خان  یممحمد ابراه مرحوم

گفته  یاتپدرود ح یاز امروز درشهرپلخمر یشسال پ یس یباتقر یشمس –یهجر

،  ی, مبارزان مل و دوستانخانواده  برای بزرگمنش شخصیت ایناست. وفات 

و  خاطرات ،امام خدمات بی شایبه یشدپنداشته م روحی یرجبران ناپذ یضایعه
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قدرشناس افغا نستان و  جامعهو اذهان  در قلوب مرحومی دوستانه میهن مبارزات

از  یکتن.مرحوم گاوسوار ماند خواهد جاویدانعدل و انصاف  طرفداران همه

ازاحترام فراوان  یو بود یاستس و اهل یمبارز و پاک نفس و با تقوا یها یتشخص

 یچهره  یثبود وبح خورداروعامه مردم هزاره بر  یندر نزد روشنفکران , خوان

مردم افغانستان ومردم هزاره وبعنوان دوست، غمخوار و  یانمحبوب ومبارزدر م

 یشو جا یگرام یادششاد و  روحش نمود. یستمردمش ز یازمنددلسوز مردم ن

 باد. ینبهشت بر
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 كاتب زندگی

به گفته حاج کاظم یزدانی، مالفیض محمد مشهور به کاتب و هزاره به سال  بنا

ای به نام زردسنگ واقع در قره باغ غزنی، چشم به جهان هـ،ق در دهکده1273

 گشوده است.

تحصیالت کاتب چندان اطالعی در دست نیست همین قدر معلوم است که  از

گردد و مدتی در آنجا به تحصیل بعد از آموزش مقدماتی و محلی، رهسپار نجف می

رود که آن وقت پاکستان نبوده یعنی در هند به پرداخته سپس به شهر الهور می

پرداخته است. تحصیالت  لدهد، در کابل و قندهار هم به تحصیتحصیالتش ادامه می

کاتب مسلسل و روی یک رشتة خاص تحت نظر استادان مشخص صورت نگرفته 

رسد که کاتب از استعداد سرشار برخوردار بوده و آنچه را بناءً چنین به نظر می

آموخته از تالش، جدیت و مطالعه مداوم شخصی شان بوده یعنی در فراگیری دانش 

و روزگار حس کنجکا و گر مخصوص به خود داشته،  نو آگاهی پیرامون و قایع جها

 همین کنجکاوگری کاتب باعث شد که او به تاریخ نگاری و ثبت وقایع بپردازد.

سراج التواریخ از مولوی محمد سرورخان اسحاق زایی به  1113در صفحه  کاتب

کند، زیرا کاتب تحریر اقلیدس، خالصه الحساب و شرح چغمنی را نزد نیکی یاد می

درس خواند و از دیگر کسانی که کاتب در مخصر شان درس خوانده معلوم  او

 نیست.

آید که نام پدرش سعید محمد و نام به یاد آوری کاتب از پدرش، چنین بر می بنا
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« محمد خواجه»پدرکالنش خداداد بوده، در ضمن پدرکاتب ریاست و وکالت مردم 

 ناهور را داشته است.

گیرد در این باغ غزنی در میان شیعه و سنی در قرهجنگ خونین می 1238سال  به

سال داشته و از نزدیک این جنگ خانمان سوز را دیده بود که جریان  18زمان کاتب 

 این حادثه غم انگیز را در آخر جلد دوم تحفه الحبیب نگاشته است.

« محمد خواجه»اثر این جنگ و فاجعه زندگی برانداز، چندین خانوار از مردم  در

کنند پدر فرار می« ناهور»های شان را گذاشته با حال آواره به سوی مین و قریهز

کاتب نیز با خانواده و متعلقانش در آن میان بود، مزارع و تمام ملکیت این فراریان از 

جاگزین شده بودند، بنابراین آواره شدگان  مهاجماندست رفته بود و در منازل شان 

 شدند. برای همیش در ناهور ماندگار

در اوایل جوانی سفر به هندوستان و ایران برای فراگیری دوره مقدماتی  کاتب

علوم شرقی کرده است و در آنجا بعضی از علوم را فراگرفته و سپس به شهر کابل 

رود به احتمال قوی مراجعت کرده چنان که ذکر شد، او پس از مدتی به الهور می

شود در الهور قریب دوسال می هرا ک 1703و  1701های های بیشتر از سالقسمت

ای ندارد اش اشارهمشغول تحصیل و کسب علم بوده، اگر چه او به درجه تحصیالت

توان گفت که کاتب عالوه بر اتمام حد متداول علوم شرعیه در اکمال با این هم می

 زبان و ادبیات غرب و تاریخ و نجوم و حساب نیز اهتمام ورزیده است و آشنایی با

اردو و انگلیسی را ممکن در سفر الهور کسب کرده باشد. و زبان عربی را  ایهزبان
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در آموزش فراگرفته یعنی نتیجة آموزشی است که او در این رشته پرداخته است و 

زبان پشتو را در زندگی باهمی، با اقوام پشتون یاد گرفته است که محصول زیست 

 .باشدمید کاتب باهمی است و هم محصول توجه و عالقة خو

باغ، قندهار، الهور به پایان آمد و ترتیب قسمتی از تحصیالت کاتب در قره بدین

قسمت دیگر آن در کابل به فرجام رسید او در هنگام این دانشجویی، بیشتری از 

های تحصیالت ها و سالهای متداول آن روزگار را فرا گرفت، بنابراین جایدانش

 گونه ارایه کرد: توان به اینکاتب را می

 قمری 1237 -1283باغ قره در

 قمری 1707 -1237قندهار  در

 قمری 1703 -1701الهور  در

 قمری 1710 -1703کابل  در

ها بنابه بروز خوادث در جریان تحصیل کاتب واقع شده این هم بعضی از وقفه با

ممکن مانع یا به تاخیر افتادن جریان تحصیل کاتب شده باشد، آنرا در نظر نگیریم 

گیرد که زمان کمی نیست بازهم مدت تحصیل او بیشتر از بیست سال را در بر می

مدارس علمی و یا هم خودش با عالقه  رکاتب در این مدت یا در محضر استادان و د

 اش به مطالعه و فراگیری علوم پرداخته است.و تالش شخصی

 شدن کاتب به عضویت داراالنشا و مجلس شامل

عالوه بر مراتب علم و دانش ذکر شده، در هنر خطاطی و خوش نویسی  کاتب
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ویش هایی متعددی از قرآن را به خط زیبای خنیز صالحیت استادی داشت. نسخه

نوشت و چند جلد کتاب از تالیفات علمای گذشته را نیز به خط نستعلیق نوشته که 

یکی از دالیلی که کاتب به دربار  ها تا کنون به جا مانده است بناءًتعدادی از آن کتاب

کند، درایت و استعداد خاص کاتب در یابد و عضویت داراالنشا را حاصیل میراه می

 ست.نویسندگی و خوش نویسی ا

محمد سرور اسحاق زایی )استاد کاتب( این درایت و استعداد را در کاتب  مال

 دیده بود که پیشنهاد شمول او را به عضویت داراالنشا و مجلس تالیف ارائه کرد.

ای رسمی نداشت چنانکه از خالل نوشته هایش از این شمولیت کاتب وظیفه قبل

پنج نفری در امر مصالحه با  هجری عضویت یک هیأت 1707آید، به سال برمی

ِیی جاغوری را داشته که  تمرد ورزیده بود و هیأت، قضیه او را ابراهیم سلطان پشه

لباس جنگجویی را در  «اندر»هجری در جبهه  1701به اصالح رسانید و به سال 

 برداشته است.

دارد که هجری، او بیان می1710مورد شمولش به وظیفه دفتر خاص به سال  در

 ا به تعریف و پیشنهاد مال محمد سرور اسحاق زایی به این ماموریت گماشته شد.بن

 كاتب هایماموریت

هجری، به وظیفه کاتب در داراالنشا و 1717از مرگ حبیب اهلل خان به سال  پس

مجلس تألیف خاتمه داده شد و به دارالتالیف منتقل گردید به این معنا که 

ها گردید که بیشتر در این ماموریتهای دیگری نیز به کاتب محول میماموریت
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 شد.حسادت واقع می ردموکه فضیلت کاتب های سیاسی در نظر بوده طوریسلیقه

که کاتب از داراالنشـا بـه دارالتـالیف انتقـال داده شـد او در تهیـه و تنظـیم         وقتی

های درسی سعی الزم و ارزشمند به خرچ داد، افزون بـه ابـراز نظـر، راجـع بـه      کتاب

شـد نیـز از نظـر    های درسی، آثار دیگر را که از آن اداره برای چـاپ آمـاده مـی   کتاب

کرد و خودش نیز و ادبی بررسی می توریشکل نوشته و مسایل دس اهمیت موضوع و

پرداخت، چنان که کتاب تـاریخ متقـدمین را در جریـان    به نوشتن مقاالت و کتاب می

 کار در همین اداره تالیف و چاپ کرد.

در زمان امان اهلل چندگاهی در مکتب حبیبه معلم مقرر گردید که این تقرر  کاتب

تن کاتب از امور و تالیفات تحقیقی سیاسی بود اگر چه کاتب به نوعی دورنگه داش

سهم خود را در تدریس فرزندآن زمان وطن ادا کرد و هیچگاه نظر تعصب برانگیز 

طبق معمول هرکجای که مامور بود  وقدرت مندان را نسبت به خود در نظر نگرفت 

 پرداخت.اش میبا صداقت به اجرای وظیفه

اهلل خان از مال فیض محمد کاتب و تالیفات بزرگ او روشن است امان  چنانکه

ای که دارد ممکن ترسید که او در پرتو دانش و آگاهیدل خوشی نداشت چون می

ای را آشکار سازد لذا ساحه را برای دانش گستری او محدود است رازهای پوشیده

تحت نظر، چه کاری  مساخت و سمت معلمی را به او واگذار کرد و یک معل

تواند انجام دهد این نظری است که حاج کاظم یزدانی در مقاله تحت عنوان می

« تحقیقی پیرامون زندگی دانمشند و مورخ مشهور افغانستان مال فیض محمد کاتب»
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 کنند.های شان تایید میدارد، اکثر محققین این نظر را در پژوهشابراز می

خودشان اهمیت داشت موظف های که از نظر وقت کاتب را بنابه مناسبت مقامات

کردند، چنانکه مکاتب نظارت خارجه به امضای محمد طرزی، به اجرای امری می

به امضای  1738دلو  17محفوظ در آرشیو ملی به این مطلب گواه اند: نامه مورخ 

ای بعضی از جهت مذاکره ومحمد طرزی از کاتب تقاضا شد که به روز پانزده دل

به امضای محمد  1233اضر شود. نامه مورخ پانزده قوس مسایل به نظارت خارجه ح

سرور یاور امان اهلل خان، از کاتب خواسته که به گلخانه ارگ حضور یابد که از او و 

 آید.یک نفر معلم در باب مساله کنیز، استفسار به عمل می

نظارت خارجه بیانگر این است که کاتب باهیاتی به  1238مورخ پنج دلو  نامه

رای مسایلی به هزاره جات رفته و باید راپور اجراات خود را به حضور غرض اج

 امان اهلل تقدیم کند.

یاد شده بیانگر این است که کاتب به گونه سابق طور ثابت در مجلس  اسناد

تالیف نبوده، با این وصف مقامات وقت، افزون بر امور فرهنگی و تاریخ نویسی در 

دهد که کاتب یت گماشته است. این امر نشان میموارد گوناگون کاتب را به مامور

از طرف دیگر  محبوبیت و  وداده مسئولیت بسا امور را به خوبی انجام می

ها به رضای سازد اگر چه این مسئولیتهای اجتماعی کاتب را نیز نمایان میفعالیت

گرفته ولی کاتب با حوصله مندی و صداقت به انجام آن مبادرت کاتب صورت نمی

نماید ولی دانست مقامات از او به نفع خاص شان استفاده میورزید، با آنکه میمی
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 گذشت.وطن و منافع عام مردم از دیگر مسایل می یبرای آرام

 فعالیت سیاسی كاتب 

اش سیاست بازی نکرده و در پی به دست آوردن هیچگاه در دوران زندگی کاتب

هایش و جدان یک سیاستمدار روشنفکر شتهقدرت به فعالیت نپرداخته اما در تمام نو

اش را به حیث یک انسان آگاه، روشنفکر، سیاست را تجلی بخشیده است و مقام

 و نستوه حفظ کرده است. پیشتازشناس، روحانی کثرت گرا، تاریخ نویس و نویسنده 

هایش کوشیده است تا احوال ستم دیدگان را تبارز دهد این کار را برای نوشته در

رساند و عالیق دیگری را در نظر نداشت. قومی و مذهبی ان دوستی به انجام میانس

کرد و اهل وطن را یکسان دوست داشت بناءً اندیشید بلکه به وطن فکر مینمی

و زندگی اجتماعی بود. چنان  سیاستهای استاد کاتب روشنگری در عرصه فعالیت

ای را که بعد از رهایی ان مقالهکه میرسید قاسم یکی از اعضای برجسته مشروط خواه

دهد در این مقاله از از زندان انتشار داد، در باره جنبش مشروط خواهان معلومات می

 بدالحیکند. عآوری کرده، کاتب را یکی از پیشگامان این جنبش قلمداد می کاتب یاد

ه حبیبی که شرح حال افراد مهم مشروطه خواهان را گرد آوری کرده است، پنج صفح

از کتابش را در باره مال فیض محمد کاتب و خدمات او اختصاص داده چنین 

مؤلف سراج التواریخ که نویسنده فاضل و ادیب روشنفکر و از جمله »نویسد: می

محبوس گردید اما به سبب این که امیر « شیرپور»مشروط خواهان اول بود و در 

کرد نگارش سراج خدمت میشناخت و در حبیت اهلل او را از دوران شهزادگی می
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آید که از سخنان میرسید قاسم و عبدالحی حبیبی بر می« بعد از مدت کمی رها شد

کاتب عضوی برجسته و پیشتازی در جنبش مشروطه خواهان بوده که این جنبش در 

افغانستان یک جنبش مترقی و خوش نام در تاریخ کشور است و  یطول تاریخ سیاس

است، که گروهی از روحانیون آگاه و دانشمندان « اولجنبش مشروطیت »به نام 

روشنفکر افغانی این جنبش را اساس گذاشتند و در یک سازمان سری به فعالیت 

حکومت  آنراپرداختند هدف شان این بود تا رژیم استبدادی را متحول کند و بدیل 

ی آزاده قانون، دموکراسی و آزادی در کشور قرار دهد، که در راس این جنبش روحان

 مولوی محمد سرورخان و اصف بود.

 توان چونین برشمرد:کلی این جنبش را می هدف

 کوشش در به دست آوردن حقوق ملی و تبدیل حکومت استبدادی به مشروطه؛.1

 تمام اقوام و نژادهای ساکن افغانستان؛ . آشتی و حسن تفاهم بین2

 . سعی در اصالح عامه؛7

 وسایل بیدار مردم و گسترش مطبوعات؛.تعمیم معارف و مکاتب و 1

 . تاسیس مجلس شورا از راه انتخابات آزاد؛3

 در تحصیل استقالل کشور، زیرا آن وقت کشور تحت نفوذ انگلیس بود؛ . سعی2

 . تامین مساوات و عدالت اجتماعی؛7

 . بسط دانش و معارف جدید و توسعه صنایع.8

بوده که عمده ترین مواد آن همین این سازمان دارای مواد کاری بیشتری  البته
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 است که ذکر شد.

فعالیت این گروه مترقی و پیشتاز افشا گردید در نتیجه توسط امیر حبیب  باالخره

اهلل شاه مطلق عنان و استبداد پیشه و مرتجع وقت متالشی شد، ک بعضی شان اعدام 

زندان شد شدند و برخی دیگر شان به زندان افتاد. فیض محمد کاتب نیز رهسپار 

را حبیبی ناشی از خدمات فرهنگی  هاییولی به زودی رها گردید، که دلیلی این ر

کرد بنابراین خدمات داند یعنی آن وقت کاتب در نگارش سراج خدمت میکاتب می

 فرهنگی و تاریخ نگاری حبیب اهلل اورا آزاد کرد.

ت در یافکانون حریت و آزادگی که داشت در سراسر کشور گسترش می این

 ای فعالیتش توسط امیر از هم پاشید.نخستین دوره

فیض محمد روشنفکر و روحانی بیدار و آگاه از عصر و زمان که از ظلم و  مال

برد و استبداد را از هر نوعی که بود با تمام وجودش درک و احساس استبداد رنج می

بنا به همین توانست در قبال مردم و کشورش بی تفاوت بماند کرد، هرگز نمیمی

ها و خطراتی که همه محدویت رغمملحوظ به حلقه مشروط خواهان پیوست و علی 

برای شخص او وجود داشت به خاطر عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی مبارزه کرد و 

 پایداری بی دریغ نمود تا آنجا که به زندان رفت.

های اش در و پیشتازی فعالیت سیاسی مال که بیشتر از همه فعالیت برجستگی

خور اهمیت است، باور به دموکراسی و کثرت گرایی است. بنا به گفته اسماعیل مبلغ 

و عدة دیگری از اهل خبره، مال در لویه جرگه پغمان حضور داشته که در آن مجلس 
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شود، مذاهب در افغانستان می ناختنو اجتماع بزرگ خواستار آزادی و به رسمیت ش

آزادی و به رسمیت شناختن مذاهب به نفع کشور و  کند که ایندر ضمن ادعا می

کند که مذهب تشیع باید در کنار مذهب تسنن به شود. تاکید میملت تمام می

کند که رسمیت یافتن تشیع هیچ چیزی از عظمت رسمیت شناخته شود و استدالل می

بلکه باعث سر افرازی آنان تمام خواهد شد و برای  کاهدنمیمذهب اهل سنت 

ت ملی و پیشرفت و ترقی کشور الزم است که شیعیان نیز هم ردیف برادران وحد

اهل سنت به حساب آیند مگر گروهی از روحانیون قشری و متعصب اهل سنت به پا 

جبهه گیری  اًخاسته در برابر این طرح عقالنی و سیاسی معقول و منطقی کاتب، شدید

پردازند، امان به لت و کوب او می شوند ونمایند، تا اینکه به کاتب حمله ور میمی

بیند، ابتدا برای چند ساعت او را در پغمان در اهلل خان که وضع را چنین وخیم می

اندازد تا وحشت متعصبین کاهش یابد سپس کاتب را از داخل اتاقی به زندان می

فرستد و سر طرف شب به سوی دهات ناهور غزنی که اقوام مال در آنجا بود می

 گردد.این طریق خاموش می وصدا به

طرح کاتب نمادی است از روشن نگری و روشنفکری او که بیانگر کثرت  این

توان گفت که کاتب برای رویکار آمدن یک حکومت باشد بنابراین میباوری او می

کند که نسبت به منتخب، یک جامعه گشوده و یک نظام دموکراسی فعالیت سیاسی می

آزادی و به رسمیت شناختن  طرحتواند تلقی شود چنان که یزمانش خیلی پیشتازانه م

مذاهب در افغانستان هنوز به احد کمال نرسیده در این اواخر دولت افغانستان و 
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 کنند.وزارت عدلیه افغانستان روی این مساله کار می

 وفات كاتب 

خورشیدی فیض محمد کاتب از طرف حبیب اهلل کلکانی به ترکیب  1708سال  به

د عظیم کوهستانی، میر آقا مجتهد و خلیفه غالم حسن خان به هزاره جات محم

فرستاده شد تا مردم هزاره را به صلح و سازش فرا خوانند. میر فتح خان مدافع 

این هیئت را محبوساً از کوتل اونی نزد سردار محمد امین خان فرستاد مردم « اونی»

دک به کابل رجعت دادند. هیأتی که دعوت هیأت را رد کرد و این هیأت را از راه ور

در راس آن کاتب بود به عدم موفقیت روبر شد و بدون اخذ نتیجه مثبت به کابل 

برگشتند بنابراین جاسوسان مخفی حبیب اهلل کلکانی، کاتب را متهم کردند به این که 

خفا سران هزاره را به پایداری  و مقاومت به ضد حکومت بچه سقاتشویق  رکاتب د

اش را در کابل دستگیر کرده آنها را مورد است. از این جهت کاتب و همراهان کرده

ضرب و جرح و شکنجه فروان قرار داد که کاتب در اثر همین شکنجه و ضربات 

تداوی رهسپار کشور  ایاش باز نگشت. برجسمی آسیب شدید دید و دیگر سالمتی

پیکرپیر میرزا را درهم  شد پس از مدتی به وطن برگشت اما ضربات وحشیانه چنان

کفته بود که پیکرش بعد از این شکنجه توانایی قامت بر افراشتن را پیدا نکرد زیرا 

کاتب در این هنگام هفتاد ساله بود اگر چه از نظر اسالمی، اخالقی و کهنسالی نباید 

گرفت متاسفانه حکومت او باشان بدون در نظر ضرب شکنجه قرار می دکاتب مور

های اخالقی و اسالمی کاتب را شکنجه کردند و خدمات فرهنگی، گیری ارزش
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نویسندگی و تاریخ نگاری کاتب را نیز در نظر نگرفتند، کاتب در اثر این شکنجه 

پنجاه  کهحالیخورشیدی به سن هفتاد سالگی در  1703جدی سال  12باالخره در 

در باالجوی  سال آن را در خدمت فرهنگ و ادب به سر برده بود، وفات کرد و

 چنداول به خاک سپرده شد.

دربارة مضروب شدن کاتب میر غالم محمدغبار و عبدالحی حبیبی چونین  در

 گویند:می

حکومت بچه سقو هیأتی به هزاره جات فرستاد که مرکب بود از »نویسد: می غبار

آقا مجتهد و خلیفه غالم حسن مال فیض محمد مورخ، محمد عظیم کوهستانی، میر

مدافع اونی میر فتح خان اینها را محبوساً از کوتل اونی به نزد محمد امین خان  خان،

)برادر امان اهلل( فرستاد و مردم دعوت هیأت مذکور را رد نمود، خودشان را از راه 

وردک به کابل رجعت دادند. در نتیجه همین رفت و آمد هیأت بود که بچه سقو به 

و را چوب بسیار زد، وی مریض شد، برای مال نویسنده سراج مشتبه گردید و ا

 ابغبار نوشته باال را در کت« معالجه به ایران رفت و از ایران برگشت، از دنیا رفت

 آورده است. 870افغانستان در مسیر تاریخ در صفحه 

مجله آریانا پس از معرفی تحفه  1722حبیبی در شماره پنجم سال  عبدالحی

مولف محرحوم )فیض محمد کاتب( در »ویسد: ناش میالحبیب در پایان مقاله

 «در کابل کشته شد، و اغلب مردم این عصر او را دیده اند. 1708اغتشاش سال 

، در باره مضروب شدن 12حبیبی در کتاب جنبش مشروطیت در صفحه  بازهم
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بچه سقو به مال خشم گین شد، امر لت و کوب او را داد، »نویسد: وشهادت کاتب می

مال از این ضرب موحش مریض گشت و از همین رنج جان سپرد در حالیکه در 

ر جنبش و د هحدود پنج هزار صفحه چاپی و ناچاپ را در تاریخ مملکت نوشت

ها دیده و به لت و کوب وحشیانه در سال مشروطیت و پیشه نویسندگی زحمت

 «جان به جان آفرین سپرد. 1708

در مورد وفات مورخ کشور فیض محمد کاتب دقیق و واقعی و بدون هیچ  غبار

های محترم حبیبی در این مورد عاری از غرضی سیاسی نوشته است در حالیکه نوشته

 قومی و شخصی نیست.های سیاسی، غرض

 تاریخ نگاری کاتب از نظر دانشمندان مقام

نگاری در افغانستان مانند کشورهای دیگر اسالمی تابع روشی بود که از  تاریخ

ظهور اسالم به بعد در مراکز مهم فرهنگی اسالمی آن روزگار مثل بغداد، کوفه و 

 بود موسوم –شد میآنچه در آن هنگام اراضی خالفت شرقیه نامیده  -شهرهای دیگر

 باشد:می دیگرفرعی  انواع و اصلی نوع دو بر مشتمل آن و

 .نوع خبر1

 . نوع واقعه نگاری و یا تاریخ نویسی2

در تاریخ نگاری اش از نوع دوم که واقع نگاری است استفاده کرده است  کاتب

به بعد،  پردازد. از قرن چاردهزیرا واقع نگاری به تفصیل در مورد قضایای تاریخی می

 مورخان روش واقعه نگاری به قید سال، ماه و روز هم پرداختند.
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محمد کاتب در آثار خویش، آنچه در باره تاریخ افغانستان تعلق داشت،  فیض

روش واقعه نگاری و تاریخچه نگاری را برگزیده و وقایع تاریخی را به قید سال بیان 

ی تاریخ ماه و روز را نیز بر آن افزوده کرده و مانند مورخان قرن چارده و پانزده اسالم

 است.

آنچه که از نظر دانشمندان مقام فیض محمد کاتب را در تاریخ نگاری بلند  اما

های دیگر کاتب های مهم ماخذ سراج التواریخ و نوشتهبرد، این است که قسمتمی

ر ما تازگی دانشمندان کشو باشد زیرا استفاده از آرشیف بینمتکی به منابع آرشیفی می

کشور ما که به استفاده از آثار آرشیفی پرداختند  ققانای از محدارد. قرار معلوم آن عده

آنانی بودند که در خارج از کشور به مطالعه و تحقیق اشتغال داشتند و از آرشیف آن 

کشورها در تدوین و تالیف تاریخ وطن خویش استفاده کردند. بنابراین کاتب به باور 

تحقیقاتش استفاده  رین مورخی است که در داخل کشور از این منابع داغلب نخست

 نموده که مبنای تالیفی موثق و دقیق از خود به یادگار گذاشت.

امروز هیچ مورخ افغانستان شناس بدون »گوید: می« هارونوامرین» پروفیسور

تواند اثر خویش را یک اثر جدی و مراجعه به کتب مال فیض محمد کاتب نمی

 «تحقیقی محسوب نماید.

فیض محمد کاتب حقیقتاً »گوید: مورخ مشهور افغانستان در باره کاتب می حبیبی

نویسنده پرکار و مورخ عالمی بود و چون از قشر عامه برخاسته بود، طبعاً در 

نظرداشت که در لف کالم خود، احوال ستم دیدگان را تمثیل نماید و وجدان طبقاتی 
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ها ام، وی در این راه مصیبیدهشن تبخود را تسکین دهد، طوری که از معاصران کا

 «باشد.دید و بارها مضروب گردید و کتاب او بهترین منبع معلومات می

 نویسد:می« ها در افغانستانسیرتاریخی کتابخانه»رحیمی در کتاب  نیالب

های شخصی در افغانستان، کتابخانه مالفیض محمد بوده است. از کتابخانه یکی»

ا که از فحول نویسندگان و مورخان عصر خویش شمرده این مرد فاضل و دانشمند ر

زمانش لقب داده اند، همانطوری که بیهقی با قلم توانا اندیشه بارور « بیهقی»شود می

وقایع مسعود غزنوی را در تاریخش  چهرهو باریک بینی روشنگرانه و خردمندانه 

مند سراج ترسیم نموده است، مال فیض محمد نیز با نوشتن کتاب بزرگ و ارزش

التواریخ رعب انگیز ترین و مستبد ترین فرمانده زمانش یعنی امیر عبدالرحمان را 

نشان داده است، چهرة واقعی او را در تمام وقایع و حوادث نمودار کرده است، کتاب 

مورخ عزیز روشن ترین برهان در باره فضیلت و دانش او است و اکثر آثارش را  ینا

 «باشد.اش در زمینة خط نگاری میبه قلم زیبای خود نگاشته که نشانگر چیره دستی

مال در »نویسد: می« فقیه و دانشمند میهن ما»ای تحت عنوان بنفشه در مقاله خانم

اشت و در عین حال با احساس وطن حکمت و کالم، نجوم و ریاضیات تبحر د

خواهی و نوع دوستی سرشاری که داشت به مثابة یک چهرة برازندة قوی در بین 

علمی پیدا کرد. وی از جمله  یهامردم عرض اندام نمود و محبوبیت زیادی بین حلقه

 «رود.های بزرگ آزادی دوست و مشروطه خواه به حساب میشخصیت

ر مال بوده و از نزدیک او را مالقات کرده است در روستاقی که معاص عبدالحکیم
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الحاج موالنا فیض محمد هزاره »نویسد: در بارة وی چنین می« سکینه العضأل»کتاب 

یکی از مورخین و عالم عصری این خطة مقدس بود. مرحوم در اوایل صباوت به 

سفر کرده  و به هندوستان و ایران مودمدارس ملی دورة مقدماتی علم شرقی را تمام ن

و بعضی علوم را در آن والیات به تکمیل رسانیده، بعد مراجعت نموده و در شهر 

کابل متوطن شده است و به مطالعه کتب معتبرة اساتید عظام اشتغال داشته و در اندک 

مدتی در اثر جودت فکر و حدت ذهن و کثرت ممارست در علوم اجتماعی و 

 .سبقت به اقران نمود اخالقیتاریخی و 

شهر  12متعددی نیز از وی به یادگار مانده است، وفاتش یوم چارشنبه  تالیفات

 «هجری قمری  در کابل پیوست.1713رمضان المبارک سنه 

مال در »نویسد: در باره کاتب می« حبل اهلل»آقای محمد علی پیام در مجله  جناب

وچک و در یک خانه ک« سپاه منصور»منطقه چنداول کابل در کوچة معروف به 

کرد که از درودیوارش فضل و معنویت پدیدار بود، حتا خوب به محقری زندگی می

فیض محمد کاتب احترام  ةهای خردسال چنداول نیز از خانخاطر دارم که بچه

نمودند. زیرا از این خانة کوچک خدمات بزرگ و ذی قیمتی برای فرهنگ و می

آیندة افغانستان را مرهون خود ساخته های معرفی افغانستان انجام یافته بود که نسل

ای که گنج در ویرانه است از زیر بود. آثار علمی و تاریخی افغانستان به مصداق مقوله

کلبه محقر به دسترس دانش قرار گرفته است که امروز بزرگی و فضیلت  نسقف همی

 رساند.این گوهر ناشناخته را به اثبات می
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ع کرد در همین خانه شرافتمندانه زندگی کرد. تا روزی که دارفانی را ودا کاتب

ای که با فاصله جنازة مرحوم کاتب را نیز از همین خانه تشییع نمودند و در هدیره

 اش قرار دارد یعنی باالی جوی چنداول محترمانه به خاک سپردند.نزدیک خانه

 اینکه جنگ نور و ظلمت همواره در جهان وجود دارد در اسباب مرحوم کاتب از

دست ناپاک ستم گران جاهل را باید دخیل دانست. واقعاً معنویت و ارزش علمی این 

مردان »آورد که فرموده است: مرد محقق و مورخ، گفتة یکی از حکما را به خاطر می

شوید عضمت و بزرگی آنها برای تان  کتربزرگ چون کوه اند ه هر قدر به آنها نزدی

گذاشت که را نیز تا مدتی استبداد و اختناق نمی مرحوم کاتب« گردد.بیشتر آشکار می

کماهو حقه در انظار جلوه گر شود، چنانچه در اوایل سلطنت امیر حبیب اهلل او را به 

سپری  نجرم آزادی خواهی و مشروطه طلبی زندانی کردند و مدتی را نیز در زندا

آنجا که جایگاه  باغ بوده و از برجهای دفاعیسالگی در قره 18نمود... کاتب در سن 

کرده است. او مرد شجاع و پدرش بود به طور مسلح حراست و نگهبانی می

 «پرفضیلت بود و نشیب و فرازهای تلخی را در زندگی خود دید.

نه تنها از نظر دانشمندان افغانستان بلکه از نظر دانشمندان منطقه و جهان  کاتب

م هرچه از زمان بگذرد آثار یک مورخ، نویسنده و دانشمند مطرح است. با این ه

کاتب گشوده تر خواهد شد زیرا افغانستان کشوری است که بر آن استبداد جاری 

پرستانه است بنابر این کاتب مظلوم  ماست و قضاوت هم در هر زمینه استبدادی و قو

توان شخصیت علمی کاتب را به سادگی نهان کرد اما واقع شده است با آنکه نمی
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تواند در مقطعی از زمان کتمان منطقی و توام با قدرت و سیاست میهای غیر اغراض

توان کتمانش شخصیت کند، خوشبختانه شخصیت کاتب چنان عظیم است که نمی

 کرد.

 زمان كاتب یواجتماع یاسیس یتوضع 

 یتطبعاً وضع یانیستاستوار وپو یمشخصه ها یکه دارا یا یاسیس نظام

بر  یمبتن یاسینظام س یکنوز در افغانستان ما به کند تاه یآشفته م یزرا ن یاجتماع

 یاجتماع یارمع یچهم در ه یاجتماع یتو وضع یما یافتهعدم خشونت دست ن

 .گنجدیشناخته شده نم

 یدبا یستز یکه درآن کاتب م اییاسیو س یاقتصاد -یوضع اجتماع یلتحل در

اش، بود و نظام اقتصادی یچیدهدوره پ ینا یقبل از همه گفت که ساختار اجتماع

به  یتر از ساختار اجتماعی این دوره بود، زیرا که پیچیدگی اوضاع اجتماعپیچیده

 باشدی( م20قرن  یلو اوا 13قرن  رآن زمان ) اواخ یودالیطور کل محصول جامعه ف

 آن دوره است. یواقتصاد یساختار اجتماع ینخود مب

بود، عمر  یاقتصاد -یاوضاع اجتماع کاراتر از یرتر وغنا مشخص یاسیس اوضاع

 یرحبیبعبدالرحمن، ام یرپنج پادشاه) ام یساله کاتب مصادف با زمامدار یکهفتاد و 

 ینکه در ا باشدیومحمد نادر( در کشور ما م ی،اهلل کلکان یباهلل، امان اهلل خان، حب

از جمله  یدهروبرو گرد یو جنگ یاسینامشخص س یلهفتاد سال افغانستان به بسا مسا

در  یساهلل جنگ افغان و انگل یبدر زمان عبدالرحمن و حب یسسلطه و اقتدار انگل



 001  آثار فیض محمد کاتب:  دهمفصل 

 یببچه سقو حب اییانهمرتجع و عقب گرا یزمان امان اهلل و استقالل افغانستان، کودتا

 یتوضع رویدادهمه  یندر افغانستان  ا یسو آمدن نادر به کمک انگل یاهلل کلکان

 یافتهتبارز  یزکه در آثار کاتب ن سازدیغانستان روشن منا مشخص را در اف یاسیس

 است.

جنک  ینا یسجنگ دوم افغان و انگل یانکاتب همزمان است با پا یزندگ آغاز

مردم افغانستان وارد کرده و  یبه زندگ یو اقتصاد یاجتماع یاسی،بس ناگوار س یجنتا

 .گذاردیاز خود به جا م

دولت  یتحما یشترسلطنت خود و کسب ب یانبن یمعبدالرحمان غرض تحک امیر

ونظام  کندیبه مردم و توده ها ستم م آیدیهرچه که  از دستش بر م یهند برتانو

 یتمورد حما هایودالاز ف یبرخ یراز گرددیصدمه روز افزون را متقبل م یاجتماع

و دولت هم به  کندیاستثمار م ممرد هایودالف ینو ا گیردیعبدالرحمان قرار م

از عبدالرحمان جهت  یشرا ب یکه وضع اجتماع دهدیمردم ادامه م یاستبدادش باال

اداره  ینا سازد،یم یکاررا در سراسر کشور رو یجاسوس یقدرتش اداره قو یمتحک

تمام مردم حتا عامه را به خطر مواجه کرده بود  یزندگ یتاست که امن یعچنان وس

. شدیم یقتشو یراو از طرف ام رساندیخبر را م یکان که به عبدالرحم کسهر یراز

 یو اقتصاد یشخصی، ا جتماع یعبدالرحمان برجان، زندگ ی،اشبکه یک ینباچون

 مردم مسلط بود.

. کردیاش را سانسور م یانهرکس زبان و ب یدبا یتوضع یک یندر چن طبعاً
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 یرچنانکه استبداد اماگرچه کاتب در لفافه اوضاع را در بسا موارد روشن کرده است 

: مردمان هزاره که سر از اطاعت برساخته بودند مورد نویسدیرا بر مردم هزارده م

افاغنه ارغستان و  یلاز قبا یمعظ کرامر نمود تا لش یرواقع شده و ام یرغضب ام

 یدنو به مجرد رس یندمعروف و جلدک و هوتک بدانصورت )چله کور( حرکت نما

را از متمرد فرق نمودند  یعچنان کردند ومط یشانبدانجا دست به قتل و تاراج بزنند وا

 هو بعد از آن ب یدندنفر از هزاره گان را به قتل رسان یستب-یستده وب-و هر روزه ده

 یشانمردم را که خطا از ا ینشتافتند و در حدود صدتن از ا یکندیهزارگان دا یبتأد

به دهن توپ  ینمتمرد یراخته وچار تن را به عنوان تنبه ساسرزده بودند به خاک اند

 بستند.

 یانگرمحتوا ب یشده باشد ول یشتهنو یرام یکه به طرفدار نمایدیمتن چنان م ظاهر

آدم  یکاگر به  کهیکند طور یفرا توص یراست که کاتب خواسته استبداد ام ینا

 یدکه مورد تهد یخاطر خطرناک است، کاتب هم به  یلیاو خ یی،بگو وبندباریب

 روش استفاده کرده است. ینازهم یردحکومت قرار نگ

 یسحکومت انگل یتاهلل باحما یرحبیبعبدالرحمان پسرش ام یراز وفات ام پس

پدرش را لغو کرد  یمردم شبکه گسترده جاسوس یت. به خاطر رضایدبه قدرت رس

از زمان  اعتمادییو ب یو زبان یو مذهب یاختناق و تعصب قوم یوههم ش ینبا ا

اهلل آدم آرام بود و  بیبدوره حفظ کرده با آنکه ح ینعبدالرحمان تداومش را درا

اهلل فقط به  یبشده بود.حب ینسلطه در دوره عبدالرحمان تام یرااوضاع هم امن بود ز
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همانند پدرش به خاطر  ینپرداخت اگرچه از د اشیشخص یشکوه دربار و زندگ

 خشونت پدرش را نداشت. یول کردیقدرتش استفاده سو م

اهلل است و  یرحبیبکاتب همزمان باحکومت ام ینگار یختار یزندگ شکوفایی

دوره اوضاع نسبتاً  گشوده  ین. اگر چه انویسدیدوره م ینآثارش را در هم یشترینب

تا مورد غضب شاه قرار  گرفتیمؤرخ بسا مسایل را در نظر م یک یدشد، باز هم با

 یترا در دربارها  و بنا به هدا یخیتار یهانگاران، کتاب یختار ایرز گرفتینم

مگر  خواهندیکه آنان م یسندصورت الزم بود تاچنان نو یندر ا نویشتندیشاهان م

مقصدش را در درون کالم  یدهرفت، کاتب کوش یخاز متن سراج التار یکه ذکر یطور

 تبارز دهد.

به دور  یاسیاهلل و به تخت نشستن امان اهلل جوان، اوضاع س یباز مرگ حب پس

 یسافغان و انگل ین. در جنگ که بیافترونق  یانب یآزاد یافت،از تصور بهبود 

و  یاجتماع یتگفت که وضع توانیافغانسان انجام شد. م یروزیصورت گرفت، به پ

مرتجع و  یهاوهاز گر  استفادهبا  یسمگر انگل یافتیهم داشت بهبود م یاقتصاد

از هم  یاهلل کلکان یباوضاع را مختل کرد و حکومت امان اهلل را توسط حب یادگرا،بن

را توسط  یاهلل کلکان یبرا که نادرخان بود به قدرش نشاند و حب اشیندهپاشاند و نما

رفت  ینآمده بود از ب یکارو توسعه که در زمان امان اهلل رو ینادر به کلوله بست. ترق

 را دگرگون کرد. یو اجتماع یاسیداد سر از نو نظام سواستب
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 آثار كتاب معرفی

نمانده است  یباق یدشک و ترد یکس جا یچبه ه ینگار یخدر عرصه تار امروز

 یلنا ینمورخ افغانستان نداند، بنابه نظر حس ینمحمد کاتب را بزرگتر یضکه مال ف

نگار  یخخواند مولف روضه الصفا و تار یرمورخ افغانستان پس از م ینکاتب بزرگتر

 است. یموریاندوران ت

 یتمام شده بلکه از فضل ب یخای تاردانشمند نه تنها در گسترده ینآثار ا کثرت

دوره کامالً  یکافغانستان را در  یخدانش و اطالعات برخوردار است، با آنکه تار یانپا

و چه در  یرصه اجتماعچه در ع یاتشح یانکه در جر یاست و حادثات یدهپژوه

محض قرار داده و  ییدر روشنا اشیهایشتهبا نو یوستهبه وقوع پ یاستعرصه س

به صورت  شودیبه دوصد سال م یککه نزد یقمر 1718تا  1120را ازسال یدادهارو

با اتکا به مدارک موثق و دست اول  هایشو به دور از مبالغه وگرا ینانهواقعب یاربس

 بازتاب داده است.

که عبارت از روزگار  1238تا  1120یهاباور داردکه حادثات سال یلنا حسین

دوره کاتب نپرداخته است اما واقعات  ینواقعات ا یشترب یلبه تفص -است هاییسدوزا

 باشند،یشامل در زمان  زندگی کاتب م یابه دوره مولف  یککه نزد 1238بعد از 

 شده است. دادهتر مورد گفت وگو قرار مشروحتر وهمه جانبه

ها به سال گیردیوطن ارتباط م یخرسالت کاتب به نوشتن تار یهاسال نخستین

به ملت، مصادف بود. کاتب که  اعتمادیمخوف و ب یرجبار،آخر قدرت عبدالرحمن ام
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را  یو مظالم هاعدالتییکه تمام ب یرنظر مقامات وقت بود ناگز یرز یسینو یخدر تار

 یهم او ب ینرا جلوه دهد با ا یدادهارو انآن ةبه دلخوا دشیم یلکه بر مردم تحم

الفاظ وکلمات و در لفافة  یاست که اعمال ناروا را در ورا یدهکوش یرکانهز یتنها

بعد با اندک  یهاگذاشته است تا نسل یانجا به جا کرده و در معرض ب یاتطنز وکنا

 گانندهو در ضمن خوان نگارنده رفع شود یتتعمق به مقصد نگارنده برسد تا مسئول

همه جانبه آثار  یو بررس یلشناخت، تحل ینبنابرا یابند یآگاه هاییاز آن همه ناروا

 یسینو یخو تار یآن از نظر جامعه شناس هاییگ یژهو و یاتکاتب و درک خصوص

که انجام آن به  یستدر آنها، کاربزرگ یاجتماع یقحقا یهادر زمان او و جلوه

 .یستن یسرم یگساده

آثار کاتب نسبت به زمان ما و زمان خودش با  ینظر شناخت و بازشناس ینا بنابه

گر آثار  یلتحل یعنی خواهدیمخصوص م یتهر دوره صالح یطشرا یریدر نظرگ

کاتب  یخیکاتب قدرت مطلقه آن روزگار را در نظر گرفته به قضاوت متن تار

را که  یوگشوده مطلب ازنتوانسته با زبان ب یتوضع ینکاتب در چن یرابپردازد، ز

مقصدش را  یعنیگشانده  ییبه لفافه گو یاوضاع او را گاه ینخواسته ارایه دهد. چن

در  یزبان یکردبا رو یرا به نوع یتها نهان کرده است و واقعها و جملهدر پشت واژه

 یهنر و ادب یاهبه ارزش یدبا  یتآشکار کردن واقع یداشته که برا درون زبان نگه

 کرد. یدبه آثار کاتب نظر با یزبانشناس یدبا د ینهم چن وددقت ش

و  یعلوم اجتماع ینهکه در عرصه علوم اطالعات داشت خاصتاً در زم کاتب
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داراالنشا و مجلس شامل شد،  یتکه او به عضو یداشت وقت یدست بلند یخیتار

 یخبه او اجازه داد که تار یرام یناهلل خان قرار گرفت بنابرا یبدانش او مورد توجه حب

خود  یعنیاهلل  یبتا زمان حب دوزاییسلسله س یدنافغانستان را از زمان به قدرت رس

و چند تن از  یرشرط که قبل ازچاپ به نظر خود ام یندرآورد به ا یربه رشته تحر یو

اهلل خان است، رسانده شود.  یبکه مورد توجه خود حب یصاحب نظر هاییتشخص

ها و اسناد و مدارک دست اول، نامه ی،دولت یوتمام آرش یطشرا یناز تعهد چنپس 

که در ارک  یمملکت یهاگزارش یرن، گزارشات روزمره از جبهات جنگ و سایفرام

 یشروز مره خو یمال گذاشته شد او درکنار کارها یارموجود بود، همه در اخت یشاه

او در افغانستان آن زمان هم از نظر کشور پرداخت که آثار  یختار ینوتدو یفبه تال

 یخاص یگبرازنده یگرو مورخ د یسندهنسبت به هر نو یفیتو هم از نظر ک یتکم

محمد  یضکشور مال ف یروپشت کار مورخ شه یاقتل یت،به درا گرددیدارد که برم

 کاتب.

 یبتحفه الحب -1

 ینشده از نخست ینکه درسه جلد تدو یبتحت عنوان تحفه الحب یمیضخ کتابی

مطالب کتاب چنان نبود، لذا  خواست،یم یرکه ام یطیکتاب کاتب است. بنابه شرا

 .یافتاجازه چاپ و انتشار را ن

 ییدوران سدوزا یخو حوادث تار یعصفحه شامل وقا 727کتاب در  یناول ا جلد

 .باشدیم
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د افغانستان در زمان محم یخیصفحه، شامل حوادث تار 883دوم آن در  جلد

آن در  یفکه تال گیردیدربر م یزرا ن یسیانگل یهجوم نظام ینو دوم هاییزا

مربوط به  یاست هر دو جلد در کتابخانه نسخ خط یدهرس یانهـ.ق به پا 1722شوال

 یااز سطور  یبرخ رویو بر  شدیم یداروزارت اطالعات و کلتور درکابل نگه

موارد  یشده و در بعض یدهکش اهلل یبحب یرتوسط ام یصفحات آن خطوط قرمز رنگ

 یهنوشته شده است. در حاش یرکتاب به قلم شخص ام ینا یدر حواش یزن یهاتبصره

که  کندیمذکور جلب نظر م یربه رنگ سرخ به قلم ام یاجلد دوم نوشته 101صفحه 

اطناب کالم دراز کرده و  یلیاز خ یلیدر سخن خ اتب: کشودیخوانده م ینچن

 «نموده. یعدر مبالغه ضا یعبارت پرداز یتو رعا هایهرا به قاف یقتحق یتحکا

که  یوجدان یراست، با شهامت و دل یدشد یمکاتب با آنکه استبداد و اختناق رژ اما

 یامعترضه ةجمل-:دهدیم یحتوض ینافغانستان چون یرام ةنوشته و تبصر یداشت برا

تنبه  یلاست برسب یدگاندستم یتکه مشتمل بر اوصاف ظالمان و متضمن بر مظلوم

 .«یستنمودم، اطناب ممل ن یرتحر انستهکه مقام را مناسب د یرانگارش داده شد ز

و  یانتکه خ کوشیدهیبوده و م یسینو یخمتعهد به رسالت تار یشههم کاتب

 یانتکارخ یا یتکارجنا ینکه ا یریستمگران را بر مال سازد بدون در نظر گ یاتجنا

به مزاق سانسور گران و سرد مداران امورخوش  یافشاگر ینچن ین،بنابرا یست،ک

 .شودیممنونع االنتشار م شدهسانسور  یبملحوظ کتاب تحفه الحب ینبه ا آمدینم

سلسله  یانگزاردوست محمد خان بن یکتاب مذکور راجع به دزد 21صفحه  در
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 روزیف یو حلل بانوان حرم حاج یدوست محمد خان در حل: »نویسدیم ییمحمد زا

شان را  یوراتکرده ز یدست دراز ییشهزاده قاسم سدوزا -مخصوصاً حرم-ینالد

 «گرفت. یشپ یرماخوذ داشته راه کشم

ستم  یاتاز ظلم و جنا یخیفراوان تار یقای که درتوان داشته حقاتا اندازه کاتب

 آثارش گنجانده است. یرسا یکتاب و در البال ینا یگران را در البال

 یبایبه خط ز یبتحفه الحب ینسخه قلم یککه  یسدنو یم نییزداکاظم  حاجی

ابراز نظر  یندر باره آن چون یبیموجود بوده و حب یبیحب یخود کاتب نزد عبدالح

 یتنها یختار ینمدقق یاست، برا یرا حاو یخیتار یکتاب نکات خوب ینا»کرده 

کتابش  ینو در ا بوده یزطبع شعر ن یاست. مولف دارا یدهو سخت پسند یمتغن

 را که خود سروده به مناسبت درج کرده است. یاشعار

با خط  یباز جلد دوم تحفه الحب یانسخه یک یعارف نو شاه یدنوشته س بنابه

اهلل و سردار محمد  یبحب یرام یصفحه و با حواش 871مؤلف در یبایو ز یقنستعت

 وجود دارد. یپاکستان در کراچ یمل ةخان در موز یوسف

کتاب  ینکه ا یدر نزد نواسه مؤلف محفوظ است. وقت یبالحبسوم تحفه  جلد

آغاز  یخشود به نوشتن سراج التوار یوسما ینکهشود، کاتب بدون ا یممنوع االنتشار م

را  ینانهو واقع ب ینبودنش که ارزش راست یواقع یکه کتاب برا داندیاو م یراز کند،یم

نه از مؤرخ و کتاب  یو کم یکاست ینجادرا. بناءً استاز انشتار بازمانده  کندیاحتوا م

 یتواقع خواهندیضعف ونواقص از سردمداران امور است که م ی،است بلکه کاست
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 شان مکتوم کند. یو تداوم قدرت شخص یترا به نفع امن یخیتار

 یخسراج التوار -2

افغانستان توسط  یخاست که در باره تار یهاکتاب یناز معتبرتر یخالتوار سراج

کرده بوده که از آن  یفکتاب را کاتب در پنج جلد تال ینشده است. ا یفتال کاتب

 جمله سه جلد آن در دسترس است.

سال را در  38است که مدت  ییدوران پادشاهان سدوزا یعاول آن شامل وقا جلد

 جلد را تمام کرده است. ینا یفهـ.ق تال 1723وکاتب درسال گیردیبر م

و تا  شودیشروع م هاییمحمد زا یدنسدوم از آغاز به قدرت ر جلد

. هر دو جلد رسدیآن به سر م یفتال 1771و به سال  گیردیرا در بر م 1237حوادث

 صفحه است. 778 یکه در مجموع دارا یدهسال در کابل به چاپ رس ینبا هم به هم

کتاب  ینمجالت ا ینو با ارزش تر ینمهمتر ی،سوم سراج، که بزرگتر جلد

 یدنهـ. ق که آغاز به قدرت رس 1237و حوادث افغانستان را از سال  یعاست، وقا

 یکو تار یاهشانزده سال حوادث خونبار دوران س یعنی 1711عبدالرحمن است تاسال 

صفحه است و با افزودن  822 ارایجلد به تنها د ین. اشودیجالد را شامل م یرام ینا

 .رسدیمصفحه  1210صفحات جلد اول و دوم به صورت کل به 

سه سال  ی،در کابل آغاز شد اما به نسبت بزرگ 1717جلد سوم به سال  چاپ

 یو چاپ آن طور یفازطبع برآمد. روش تال 1772و در سال یدطبع آن به طول انجام

چاپ  یسپس برا کردیم یلو تکم نوشتیبود که مؤلف فصول اول آن را م
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 یرکه از تحر فصلیو هر  شتنویم یبرا به همان ترت یبعد فصول بعد فرستاد،یم

 یاتیحکا یاحوادث و  یمناسبت کاتب گاه ین. به اشدیچاپ م گذشتیمولف م

 درج کرده است. یزرا ن 1773تا  1777 یهامربوط به سال

دو  یرسم یهاها، فرماننامه یمانها، پعهد نامه یرا از رو یخسراج التوار کاتب

 یدو لت یوکه در داراالنشای دربار و آرش یاز اسناد و مدارک گوناگون یو انبوه یلت

کتاب مذکور از نظرصحت اسناد و اعتبار آنها، از  ینموجود بوده نوشته است. بنابرا

را در نزد دانشمندان دارد، و در  یمقام باال بوده،در نوع خود  یخکتب تار ینبهتر

ه آنچه ک یگر. از طرف دباشدیصحت و اعتبار م یثکتب درجه اول از ح یفرد

 یرنوع ابتکاری است که مولف در تحر یکاز حد باال برده،  یشارزش جلد سوم را ب

 لرحمانعبدا یرمطالب، ام یاناست که کاتب درضمن ب ینآن به کار برده است و آن چن

اوصاف و القاب پر  یسر یکو وابستگان دولت را با  ییسرداران محمد زا یو گاه

 یشو ستا یفرا در تعر یوجمالت کندیم یاد یزآم یدطمطراق و عبارات به ظاهر تمج

مشت الفاظ  یککه اگر درون آن جمالت شگافته شود جز  بردیکار مدستگاه حاکم به

 یمرژ ینمخالف یزآن مشاهده نخواهد شد و ن در یزیچ یارزش و توخال یو کلمات ب

مقصد  یاریاما کاتب باذکاوت و هوش گیردیرا، ازجمله مردم هزاره را به باد ناسزا م

 ییسردمداران و نا سزاگو یتوخال یشستا ینرا با اتکا به هم یخیتار یتو واقع یاصل

عبدالرحمان  گرانةستم هاییانتهولناک و خ یاتازجنا یاریکرده، بس یانمخالفانشان ب

جلد سوم سراج  ینگنجانده بنابرا یشهانوشته یرا به طور مشروح و ماهرانه در البال



 021  آثار فیض محمد کاتب:  دهمفصل 

در هر  یباًتقر یرا. زیدخاندانش نام یعبدالرحمان و باق یرام ییرسوا سند نامه یدرا با

غدار و حکام و عمالش را درج   یرم ینا یانتو خ یتحتا چند جنا یکصفحة آن 

عبدالرحمان را به آن  یاتنوشته نشده بود، به یقین جنا یخسراج التوار رکرده است. اگ

 .دانستیمینم یلتفص

 ین: در بزرگترنویسندیم ینراجع به سراج چن« دایره المعارف یاناآر»گان  نویسنده

 یخاهلل و مابعد آن کتاب سراج التوار یرحبیبو اثر مهم در عصر ام یخیکتاب تار

محمد کاتب است  که در پنج مجلد بوده و تاکنون تنها سه مجلد آن به  یضف یفتال

 یوجلد پنجم حاو یدهآغاز گرد یهاابدال تاست جلد اول از زمان حکوم یدهطبع رس

 موجود است. 3و  1جلد  یقلم یزمان امان اهلل خان است، نسخه ها یعوقا

سراج : »گویدیم ینآن چون یهااز مجلد یدر باره سراج و تعداد یبیحب عبدالحی

مورخان   یو برا شودیافغانستان شمرده م یدولت یعکتاب ضبط وقا یننخست یخالتوار

منبع  ینبهتر نویسندیم یسینو یختار یدجد ینق به موازکه آثار خود را مطاب یگرید

( یبیش به من )حب 1721بهروز در سنه  دکترکه  ی. قرارآیدیمعلومات به شمار م

 یرش نوشت.شش سال اخ 1702 یخود را تاسال هشتم عصر امان یخگفت، کاتب تار

جلد در حدود سه هزار  یکاهلل خان در  یبامارت حب ةعبدالرحمان و تمام دور یرام

 یاهلل را هم داشت ول یبحب یرصفحه در کتابخانه معارف موجود بود که احوال قتل ام

جلد پنجم به خط خود کاتب و مشتمل بر احوال هشت  یزو ن یستاکنون موجود ن

شده بود که سرنوشت  یدهسال و سه ماه سلطنت امان اهلل خان نزد عبدالغفور غرقه د



 رجال ماندگار   022

 .«یستوم نمعل یرجلد اخ ینا

 یطآن از قول استاد عالمه مح یایو مزا یخدرمورد سراج التوار یزدانیکاظم  حاج

 یخ( در تاریزادنیسطور)حاج کاظم  ینا یسندهنو: »نویسدیم ینچن یطباطبائ

محمد و  یضبود، سخن از مالف یطباطبائ یطدر تهران نزد استاد عالمه مح 3/3/1722

فرمودند که: درحدود پنجاه سال قبل که سردار  انیشآمد ا یاندر م یشگرانبها یفتال

بود، با  یدو در تهران تعب یاهلل  برادر امان اهلل خان مخلوع از کشورش فرار یتعنا

 یدنمبه د یو گاه گاه یدگرد یبه دوست یلتبد ییآشنا ین( آشنا شد و ایمن)طباطبائ

را  لتواریخافغانستان از آن جمله پنج جلد سراج ا یخمربوط به تار یهاو کتاب آمدیم

رژیم  یاتجنا یبیآورد و مؤلف سراج بامهارت عج یممطالعه به عنوان امانت برا یبرا

 یناست که شهزاده مذکور متوجه ا یبافغانستان را در آن گنجانده بود و عج یها

 نکته نشده بود.

درسه هم به تحصیل پرداخته و توان گفت که کاتب در مارایه چنین عبارات می از

علوم ادبی را از عربی فرا گرفته است بنابراین از آن متاثر شده است، این بود برخی از 

ترین تالیفـات مـال فـیض محمـد     های ادبی و زبانی سراج التواریخ که از عمدهویژگی

 باشد.کاتب می

 تالیفات و آثار قلمی كاتب بقیه

آدم تابعثت عیسی، این کتاب به خط مولف  تاریخ حکمای متقدمین از هبوط -1

صفحه در کابل به سال  283برای صنوف رشدی به تصویب وزارت معارف وقت در 
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 هـ.ش به چاپ رسید و جز کتب درسی بوده است؛ 1707

فیضی از »مهمترین و با ارزش ترین اثر قلمی کاتب کتاب گران قدر  -2

های پر ارزش وی که از از یاد داشتبوده چنانچه اخیراً در میان انبوهی « فیوضات

خانة پسرش علی محمد به دست آمده، معلوم شد که فیضی از فیوضات یکی از 

داشت کرده و در نهایت  ادتالیفات مهم کاتب بوده و مال آن را در ردیف تالیفاتش ی

 خفا از دستگاة حاکم نویشته است.

در آن به طور آزاد سخن کتاب نیز در باره تاریخ افغانستان نگاشته شده و  این

های زمامداران و خاندان امارت را بدون پرده پوشی تحریر نموده است گفته، خیانت

یکی دیگر از امتیازهای این اثر آن بوده که مولف در آن تنها به ذکر وقایع اکتفا نکرده 

بلکه به تحلیل قضایا و بررسی علل وقایع پرداخته است، چون این کتاب را در اواخر 

گی و روانی مر نوشته لذا از نظر انشا و جمله بندی نسبت به سراج التواریخ از پختهع

این اثر  1702و متانت بیشتری برخوردار است. کاتب بعد از اتمام، در حدود سال 

بوده سپرده است تا  کابلگرانبها را به سید مهدی فرخ که در آن زمان سفیر ایران در 

رفته که اعمال رژیم به امان بماند زیرا احتمال قوی می از دستبرد رژیم افغانستان در

های او را ضبط و خودش را دستگیر و خانه کاتب ریخته تمام کتب و دست نوشته

مجازات نمایند، سید مهدی فرخ آن کتاب را از افغانستان خارج نموده و صفحاتی از 

 آورده.آن را در کتاب خویش که به نام )تاریخ سیاسی افغانستان( است، 

 تذکره االنقالب -7 
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ای به رشته هـ.ش به روش روزنامه 1708و  1707این کتاب وقایع سال  در

و سقوط امان اهلل خان و قیام « بچه سقو»تحریر درآمده و تاریخ به قدرت رسیدن 

 ها و سایر نقاط کشور را شرح داده است.هزاره

ه و سر انجام با بیان صفحه به خط زیبای نستعلیق نوشته شد 203کتاب در  این

یابد، گمان ربیع دیگر فرصت نوشتن بقیه حوادث را نمی 22وقایع روز سه شنبه 

رود که از این روز به بعد است که بچه سقو، مولف را همراه با هیأت صلح به می

و سازش با سقوی ها دعوت کند  صلحفرستد تا مردم آن سامان را به هزاره جات می

د که قوم خود را آرام سازد و شاید هم در خفا آنان را به مقاومت شواما او موفق نمی

و پایداری تشویق کرده باشد؟ به هر حال او وهمراهانش از این سفر ناکام بر 

دهد. آنگاه گردند و بچه سقو به کاتب ظنین شده فرمان دستگیری وی را میمی

رسد و کتاب ت میشود و بعداً به شهادبچه سقو دستگیر و شکنجه می مالتوسط ع

 ماند.به این ترتیب نا تمام می« تذکره االنقالب»

 نسب نامة طوایف افاغنه و تعداد نفوس ایشان -1

کتاب را مال فیض محمد قصد داشته که در آخر سراج التواریخ ضمیمه کند  این

شوند، به ناچار آن را به میرزا اما چون مجلدات آخر سراج گرفتار حریق می

ور علی زاده مؤدب السلطان اصفهانی سپرده و او آن را در جلد پنجم عبدالمحمد پ

 درج کرده است.« امان التواریخ»کتابش 

 امان االنشا -3
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گی محمد پسر کاتب گفته بود که پدرش کتابی در باره فن انشا و نویسنده علی

ر نوشته بوده که از میان آثارش مفقود شده است. اما فدا محمد نواسه مال به دکتو

محمد یعقوب واحدی اظهار داشته که کتابی به نام امان االنشا از تالیفات پدرکالنش 

به این صورت موجودیت کتاب امان  ونزد کاکایش در مزار شریف موجود است 

 االنشا مسلم گردید.

 تاریخ عصر امانیه -2 

 فرمان امان اهلل خان که در آرشیف ملی موجود است به تاریخ شانزده ثور بنابه

شمسی صادر شده: تاریخ وطن تا عصر امانیه نگاشته شود که در آن فیض  1233

محمد کاتب مجدداً به انجام این امر مهم مامور ساخته شده است قسمتی از متن 

فضایل همراه مال فیض محمد کاتب از حضور واالی ما کمافی »... فرمان چنین است: 

واقعات سراج التواریخ و واقعات عصر  السابق به تاریخ نگاری مامور گردیده که تمته

امانیه را همواره انشااهلل تعالی تالیف و اجرا نماید... و مال فیض محمد خان به درستی 

شاغل تالیف کتاب مذکور باشد، خاص احواالت ظاهر و عالنیه را به قرار شرح 

ریعة مندرجه فرمان هذا برای کاتب مذکور سیاهه بدهند. فقرات سری و خفیه که به ذ

اوشان اجرا شده بیرون نویس کرده از مالحظة حضور بگذرانند در هر کدام اجازت 

 «شد برای کاتب مذکور بدهند...

که تا ده سال دیگر پس از این فرمان حیات داشته مسلماً به امر پادشاة  کاتب

وقت، تاریخ عصر امانیه را نوشته است. این کتاب فعالً در دسترس نیست اما استاد 
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ای از آن را به خط خود کاتب نزد عبدالغفور شمسی نسخه 1771تانی در سال شهرس

غرقه )بعداً بابری( دیده که به قول خودش از کتابخانه معارف گرفته و برای خود نقل 

برمیداشته است. گویا این کتاب به کتاخانه معارف اعاده نشده و معلوم نیست فعالً در 

یز قول استاد شهرستانی را تایید کرده است کجاست. دکتور محمد یعقوب واحدی ن

 همچنین پوهاند حبیبی نیز ضمن صحبتی این مطلب را، تصدیق نمود.

 فقرات شرعیه -7

 1700ای که تاریخ پانزده جوزای مسایل فقهی و اسالمی نوشته شده، بنابه نامه در

آید که امان اهلل خان نوشته نوشته شده در آرشیف ملی موجود است. از این نامه بر می

هدایت کرده که کاتب موظف شود به نوشتن کتاب فقرات شرعیه با موافقت نظریه و 

 تایید مال عبدالواسع آخند زاده.

 تحفه االخوان -8

فیض االمان، در این کتاب جغرافیای افغانستان و اقوام ساکن آن را شرح  -3

 دهد.می

 استقالل افغانستان -10

شرح اصول دین موالنا محمد علی رشتی، متن این کتاب نوشته موالنای  -11

 رشتی و شرح آن از مال فیض محمد کاتب است.

 سانیهسبب و سر مبتال شدن نفوس ناطفه ان -12

این رساله به خط زیبایی نستعلیق « وجه تسمیه افغانستان»ای در باره رساله -17
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 باشد.به دسترس یکی از طالب محترم افغانی که در شهر قم مقیم است موجود می

های زیادی در آرشیف ملی از کاتب ها، مقاالت و دست نوشتهیاد داشت -11

ت که بخشی از اینها در مجله حی علی موجود است که به مسایل مختلف پرداخته اس

الفالح و آیینه عرفان چاپ شده است که تحت عناوین، علم، زن و عفت و دین و 

 باشد.سلطنت می

صفحه  2000های این دانشمند و مورخ بزرگ متجاوز از تالیفات و نوشته مجمع

نزد های کاتب از ای از آثار و یاد داشتش مجموعه1738باشد. در سال بزرگ می

شود ورثة او توسط دولت کمونیستی بنابه این ادعا که به آرشیف ملی انتقال داده می

قلم نقل  72صفحه و  7227در  فیضبط شد که این مجموع شامل چهار اثر تالی

صفحه بوده  217های گوناگون دیگر های دولتی و اسناد و مکاتیب و یاد داشتفرمان

 است.

 منابع و ماخذ 

شمسی تحقیقی پیراموان  1777راج سال اول، شمارة دوم زمستان . فصل نامه س1 

 زندگانی مال فیض محمد کاتب نوشته حاج کاظم یزدانی.

. یادنامه کاتب، مجموعه مقاالت گرد آورنده حسین نایل، نشر وزارت اقوام و 2

پژوهشی در بازنمایی و بازشناسی آثار کاتب نوشته حسین نایل و  1723قبایل به سال 

 ب سراج التواریخ نوشته پوهاند شاه علی اکبر شهرستانی.اسلو

سایه روشنایی  1772فصل نامه سراج سال سوم، شماره دوازدهم تابستان .7
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 زندگی فیض محمد کاتب نوشته حسین نایل

نامه فیض محمد هزاره المللی به مناسبت یکصدوسی ومین سالسیمینار بین.1

 1727اکتر جالل الدین صدیقی چاپ معروف به کاتب، مدون و مهتم پوهاند د

 خورشیدی، وضع سیاسی و اجتماعی عصر کاتب نوشته محقق عبداهلل مهربان.

شمسی یادی از  1783. فصلنامه خط سوم شماره هشتم و نهم بهار و تا بستان 3

 فیض محمد کاتب هزاره نوشته عبدالصابر جنبش

عبدالحی حبیبی جنبش  870. غالم محمد غبار افغانستان در مسیر تاریخ ص 2

 12.1مشروطیت ص 

                                         

 اینترنت - 1



 

 

 

 

 

 :فصل یازدهم

 طالب محمد حسین قندهاری
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 شاعر آزادی خواه محمد حسین طالب قندهاری

 
طالب قندهاری از شاعران آزادی خواه و از نویسندگان دردمند و سخن وران 

روشن فکر و راست اندیش افغانستان بود که ریشه در تبار پرصالبت و با صداقت 

هزاره داشته و از سرزمین سربلند هزارستان طلوع کرده بود. تفکر مذهبی و دینی و 

زند ار برجای مانده از وی موج میاندیشه محرومیت زدایی و حق طلبی در اشعار وآث

که نام او را در ردیف متفکران و نویسندگان آرمانگرا، ضد ستم و متدین کشور به 

ثبت رسانده و زینت بخش تاریخ کشور به ویژه در وادی ادبیات و سرمشق شاعران 

 است. وارسته کرده

شمسی در  1288او که به نام طالب حسین قندهاری مشهور است در حدود سال 

های اولیه را در روستایی گاوند ارزگان در نزدیکی قندهار والدت یافت. آموزش

مکتب خانه محله خویش فراگرفت. سپس به شهر قندهار آمده تحصیالت خود را در 

برای دست یابی به دانش افزون  ای امانی ادامه داد وهای جدید التاسیس دورهمدرسه
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ای امانی مشغول آموزش شد. در کنار تر، به کابل رفت و در مکتب حکام دوره

تحصیل به دلیل عالقه مفرط به ادبیات فارسی و شعر سرایی همت گماشته وی پس 

از پایان رساندن تحصیالت خویش به استخدام وزرات داخله)کشور( در آمد و پس 

نگی و اداری در آن وزرات خانه به وزارت عدلیه )دادگستری( از مدتی کارهای فره

به جمع فرهنگی، سیاسی گروه ارشاد هرات به رهبری  1728منتقل شد و در سال 

شمسی از وظایف دولتی دست کشید و  1712سید اسماعیل بلخی پیوست. در سال 

 روی آورد.  با فراغت خاطر به کارهای آزاد و مطالعات و تحقیقات در تاریخ وادبیات

در دارالوکاله که در خیابان پارک زرنگار تاسیس شده بود  1717نامبرده درسال 

 1732مشغول فعالیت شد و پس از روی کار آمدن جمهوری محمد داود در سال 

وحاکمیت بیش تر اختناق و فشار سیاسی بر مردم به ویژه مطبوعات و ارباب جراید، 

ترک گفت: و مرحوم طالب قندهاری به  وطن را به قصد زیارت عتبات عالیات

های عربی و پشتو نیز تسلط کامل داشت و در شهر قم از سوی مؤسس دفتر زبان

های فارسی و عربی را ی قم دعوت شد تا برخی از کتابتبلیغات کنونی حوزه علمیه

  1و تاریخ اسالم نگاشته شده است، به زبان پشتو ترجمه کند.که درباره معارف اسالمی

 1352كودتای محمد داود تابستان سال 

توان اشاره کرد: وی مسئول تعطیل نمودن ی داود خان به چند نکته میدرباره -1

                                         
 112، ص  1داودی ، مشاعر تشیع در افغانستان ، ج عبدالمجید ناصری - 1
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بود که توسط آیت اهلل واعظ « برهان»نشریه مستقل، آزاد، ولی منتقد دولت به اسم 

شد. این نشریه بدلیل اینکه ماهیت انتقادی داشته و با سیستم اداری منتشر می

ها و شیعیان سیونالیستی و قوم گرائی مخالفت داشته از سیاست دولت درقبال هزارهنا

کرد، و گردانندگان آن نیز از میان و نادیده گرفتن حقوق ابتدایی و اولی آنان انتقاد می

شیعیان که نقش اپوزیسیون را در آن زمان داشت، بودند و لذا برای شخص قلدری 

و دشمنی با شیعیان قرار داشت و خود اکنون  چون داودخان که در اوج عداوت

دراین گونه موارد حداقل، تام االختیار بود، تحمل این گونه پایگاه مستحکم، متین و 

نمود، و لذا تأثیرگذار برافکار عمومی، آن هم در متن جامعه مشکل و دشوار می

ف مزارع، در مرحلة دوم اتال -کند. بالفاصله بعد از تصاحب قدرت آن را تعطیل می

جات را صادر نمود و در واقع چراغ سبز به های مواشی هزارهکشت زار و چراگاه

 ها در ادامه جنایت و غارت گری شان در قبال این مردم و اموال آنان بود. کوچی

اینکه چرا داود خان به عنوان حاکم و رئیس جمهور کشور، یک چنین رفتار 

به این مردم به عنوان سیاست داخلی برگزیده ددمنشانه و فوق العاده خشن را نسبت 

شود که ایشان از تعصب نژادی شدید برخوردار بوده است، و از جمله است، گفته می

های غیرپشتون و از جمله افراد شدیدا ناسیونالیست و پشتونزیم بوده که ملیت

 ها که از جهت مذهبی نیز با او هماهنگ نبودند را به صورت واقعی و درهزاره

 نمود. ها به انواع مختلف مخالفت میجایگاه راستین شان قبول نداشت و با آن

تر از ها بطور گستردهها، کوچیبدنبال دستور داودخان مبنی براتالف مزارع هزاره
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جات همیشه به آن مناطق سرازیرشدند و هجوم آوردند و درسرتاسر مناطق هزاره

ورت وحشیانه پایمال نمودند. از آن های زراعی وکشت زار آن مناطق به صزمین

ها و ها زمینجمله در ولسوالی ناور از مربوطات والیت غزنی، با هجوم شوم کوچی

جات تابعه مانند یخشی و امثال مزارع اطراف مرکز ولسوالی نابود گردید، لیکن قریه

از زراعت خود با گماشتن پاسبان و نگهبان شبانه  1737آن در آن سال یعنی سال 

شد، محافظت نمود، چون اغلب کشت زارهای دیم مردم شبانه خورانده و پامال می

فرستاد، و این افراد توسط توانست یک نفر میجات هر خانه که میلذا شبانه ازقریه

های اطراف مزارع گندم پخش شد و به تپهموی سفیدان وبزرگان تقسیم بندی می

بح هنگام کسانی که کارداشتن و برگشته کردند و صشده و تا طلوع صبح نگهبانی می

ها که نوبت پاسبانی من بود، و رفتند، در یکی از شبو دنبال کار و وظیفه خود می

رفتم، یک میل تفنگ تیرائی که داشتیم برداشتم، و به قریه باید در محضر بزرگان می

سیمات باالی یخشی که به عنوان مرکز و محل تجمع افراد قبل از منطقه بندی و تق

بود و موی سفیدان و بزرگان در آنجا جمع بودند رفتم، به من دستور داده شد که 

و « سای کته»شما چون تفنگ دارید و مسلح هستید امشب وظیفه پاسبانی منطقه 

ای است میان یخشی و گرگ کشته( دارید، من به آن را )که منطقه« توب جنگ جای»

آمدند، تعداد ما زیاد بود از پشت سر میطرف حرکت کردم افراد و رفقای دیگر هم 

تا آنکه در منطقه مورد نظر رسیده و مستقر شدیم، همین طور که مشغول گشت زنی 

نیمه شب بود و نور مهتاب با تابش خود تمام این منطقه را  12بودیم، در حدود 

 روشن نموده و در معرض دید قرار داده بود، دیدیم یک نفر اسپ سوار به نام رمضان

کشید، کوچی آید و مدام فریاد میکشته به طرف یخشی میمیرزا از سمت گرگ
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 کشتها را از بین برد و تلف کرد. 

های کوه جلوی گرگ چون نور تابش مهتاب همه جا را روشن کرده بود، سنگ

ها رسید، فکر کردیم که رمّه کوچیکشته، همانند گوسفند و رمه گوسفند به نظر می

ست و لذا من دو گلوله به همان سمت شلیک نمودم، از قضا در در همان منطقه ا

کرد کشته که سوار بر اسب خود از چمن پاسبانی میهمان موقع یکی از بزرگان گرگ

های شلیک شده از طرف ها مشغول گشت زنی بود، با عبور گلولهو در میان جنگل

صدای فیر)شلیک من از فراز موقعیت ایشان رد شد، متوجه شده و فکر کرده بود 

آید، واز آن جایی که شب بود و خلوت، صدای وتیراندازی ( از سمت یخشی می

ها که در همان اطراف بودند رسید و آنان گلوله به کوهها پیچید و به گوش کوچی

های خود بیرون آمدند و سروصدا کنان به سوی کوه سراسیمه از )غژدی( خیمه

دوان حرکت کردند و هرکدام چوپانش را صدا اطراف که رمه شان درآنجا بود دوان 

زد تا اینکه چوپانها یکی یکی پیدا شد بجز یک نفرشان که خواب رفته بود ولی می

ها او را هدف کردند این تیراندازیکردند گم شده و یا خیال میها خیال میکوچی

بود « رملک وزی»قرار داده است، این خبر رابالفاصله به بزرگ خود که شخصیبه نام 

قاش »رساندند و او چند نفر را فرستاد، این افراد داد و فریاد راه انداخته به سمت تپه 

کشته است راه افتادند، وقتی که افراد ملک وزیر درآن که نزدیک پایین گرگ« باسی

دهد، با کشته جواب میرسد چوپان از خواب بیدار شده واز پای گرگمنطقه می

های خود برگشتند. البته این اطر جمع شده به طرف غژدها خجواب دادن آن کوچی
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ها درآن نیمه شب بیشتر به خاطر این بود که همه نگرانی و داد و فریاد کوچی

شان و پشتیبانی دولت وحکومت از ها مردم یخشی علی رغم قوت و قدرتکوچی

نزاع  ها با همترسیدند چرا که سالیان درازی آنایشان ترس و وحشت داشتند و می

داشتند و جنگیده بودند و افرادی هم درمیان شان کشته شده بود، از جمله شخصی 

ها به شهادت علی، از مردم یخشی درنبرد با کوچیبه نام غالم حسن، یعقوب، عوض

شده بود، و همه این ها کشته و یا زخمیرسیده بود و هم چنین افرادی از کوچی

ور آنان در این منطقه بود و خیلی واضح است های عادی حضها در زمانجنگ و نزاع

تر از زمانی است که دولت دستور اتالف که دراین شرایط وضعیت به مراتب عادی

مزارع مردم این منطقه و تمام مناطق هزارجات را داده باشد. به هر حال و با هر 

زحمت که بود مردم این منطقه با شجاعت و مقاومت در این سال با گشتزنی و 

ها حفظ نمودند. ولی در روزی مزارع دیم خود را از آفت کوچیشبانهسبانی مداومپا

کوچی با تجربه گرفتن از سال گذشته خود که به تنهای  1731سال بعدی یعنی سال

تواند کاری از پش ببرد و مزارع گندم و علف زار و چراگاهای این مردم را نابود نمی

خود بدهد، دراین سال با پشتوانه حکومت و  های گوسفند و شترنماید. بخورد گله

شخص حاکم منطقه ناور از همان ابتدا دراین منطقه آمدند وملک وزیر لیدر و بزرگ 

های بناهای عمر خیل مستقر در چوک، وگورکی مستقر در دو طائفه از کوچی به نام

ه ی ظالمانانگورگ درمعیت و همرای حاکم و ولسوال ناور با دردست داشتن نقشه

حکم سلطانی میل کوچی وارد منطقه شده و فراتر از آنچه که دراین نقشه ننگین و 
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استبدادی به عنوان چراگاه مفت و مجانی و میل کوچی تعیین شده بود را ادعا کردند 

و اظهار داشتند که مرز میان میل کوچی و مردم ده نشین یخشی کوه قلتوب و کوشه 

توانستند نشین این منطقه از درخانه خود نمی دوستی است که با این وجود مردم ده

پا را فراتر بگذارند. نماینده مردم یخشی که در نظام ملوک الطوائفی وسلطنتی و 

شد، شخصی بود به نام ارباب و رعیتی ساخته ظاهرشاه به نام ارباب منطقه معرفی می

ال و حاکم توانست در مقابل ولسوارباب محمدجان، که سواد نداشته و بالطبع نمی

موضع گیری مناسب وقانونی نماید و لذا ارباب احمدخان که البته تا آن زمان به 

درجه باالی اربابی نائل نشده بود را برای گفتگو با ولسوال در مورد تطبیق نقشه میل 

ها را کوچی به ایشان با سواد اندکی که داشت از روی نقشه محدوده میل کوچی

امه داد: که آنچه در نقشه آمده است عبارت است از تپه توضیح داده و این گونه اد

باشد، و همین باشد، و آن همان تپه آب گنده میسرخ که در پهلویش چمن وآب می

طور تپه به تپه ادامه پیدا نموده و بطرف غرب ادامه پیدا کرده تا وصل شده به کوره 

ها همه رک، اینراهی که از گوشه سیاگورگ رد شده به سمت توپ اللی و سرانگو

مناطقی است در جنوب منطقه یخشی که البته فاصله چندانی هم ندارد، ولی در عین 

خواست به وجود بیاورد بهتر بود، ارباب حال از وضعیت که این بار ولسوال می

شاه احمد در ادامه توضیحات خود گفت: این خط مرزی که توسط هیئت اعزامی

کامال روشن و آشکار است همین است که  ترسیم شده است و در این نقشه هم

نشین یخشی است و سمت عرض کردم، بنابراین سمت شمال این خط مرز مردم ده
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جنوب آن میل کوچی، ارباب احمدخان وقتی که این توضیحات را برای ولسوال 

متذکر شد، او از وجود ایشان و ارباب محمدجان احساس خطر نمود که ممکن است 

ستادگی مردم شود و لذا دستور داد او را همراه با ارباب سبب استقامت و ای

محمدجان بازداشت نموده و سوار بریک موتر روانه زندان ولسوالی نمود، و دستور 

 داد تا زندانی نماید و او را به زندان افکند. 

ها دستور داد که مزارع دیم مردم یخشی را پایمال نماید، بدنبال آن آنگاه به کوچی

با خیال راحت و پشتوانه و دستور حکومت در این سال موفق شدن گندم ها کوچی

های گوسفند و شتران خود کشته را پامال گلهزارهای یخشی، سوخته جنگل و گرگ

 نمودند. 

 نمایندگان یخشی و ناور

این افراد به عنوان نمایندگان مردم ناور، عازم کابل پای تخت شدند، جالب این  

ها با مشکل دیگری مواجه شدند و آن اینکه شکایات و ل ایناست با ورود به کاب

شد، و نوشته میتوسط افراد داراإلنشاء و درکاغذ رسمیعرائض باید به صورت رسمی

ها حاضر نشدند شکایت و عریضه مردم ناور و نمایندگان هیچ یک از این داراإلنشاء

ی سراغ داشتند. که داراإلنشاء شاهمردم ناور را بنویسند، کسی را به نام سید اکبر علم

ها رفتند به نوشت، سراغ ایشان رفتند او هم ننوشت، نمایندهداشت، و عریضه می

داراإلنشاء شخصی به نام طالب حسین قندهاری و موضوع را برای ایشان تعریف 

گفت که این زد و مینمودند، طالب حسین خیلی ناراحت شده و دست به دست می
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ها حق زندگی جات تباه شدند مگر آننویسم مردم هزارهمن میعریضه است که  23

دهند، انواع بیگاری دولت کنند، مالیات میکردن را ندارند. مردم هزاره که عسکری می

آیند، بدون دادن مالیات و های ولگرد از پاکستان میکنند کوچیرا تحمل می

 کنند. آیند زراعت را تلف میعسکری، می

نمود که به ناراحتی از این موضوع، آیت اهلل واعظ را محکوم میایشان از فرط 

عنوان رهبر با صالحیت فقهی و مرجعیت دینی، در برابر این همه بیداد و ظلم و ستم 

کند. باالخره دهد و چرا دستور انقالب را صادر نمیساکت نشسته و کاری انجام نمی

را هم نوشت، در آخر عریضه  بعد از این همه ابراز ناراحتی، عریضه مردم ناور

خطاب به داودخان بود که داود مردم بیشتر از این طاقت و تحمل ظلم و ستم و 

های فراوان که در حق استبداد را ندارد، و اگر به حقوق آنان رسیدگی نشود و از ظلم

شود جلوگیری نشود. مردم از خودشان عکس العمل این مردم رواداشته شده و می

 داد. نشان خواهند 

جات فقط ی سراسری هزارهعریضه 23چه باعث شده که طالب حسین در بین 

ی نمایندگان مردم ناور برای داود خان رئیس جمهوری اخطار داد دلیل بر به عریضه

ای این بود که جنگ هوکک در ایام صدراعظمی داود بود. داود از جنگ خاطره

ش داشت، که مردم ناور ای خوخوش نداشت. طالب حسین از این جنگ خاطره

همان مردم است که }از جمله نمایندگان یخشی بختیاری ولد حیدر ـ شیخ رمضان 

ولد جمعه خان ـ میرضا ولد سیفعلی ـ علی خان ولد میرضاشاه ـ کربالئی عوض 
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 علی ولد زرگل ـ و سائر نمایندگان ناور. 

، به مردم ناورگفت مردم ناور عریضه را نزد داود بردند. داود که عریضه را خواند

که به طالب حسین بگویید: این قسم عریضه را دیگر ننویسد و گرنه طالب حسین 

 اندازیم. رادر بین سیاه چال می

 ای دیگر نوشت و پیش داود برد. نمایندگان برگشتد و طالب حسین عریضه

داودخان عریضه را امضاء کرد برای وزارت داخله دستور داد وزیر داخله دستور 

های ناور درخواست کردند که باید هیئت ازکابل برود و اد به والی غزنی، نمایندهد

باشد. زراعت مایان با همکار والی تلف شده است، وزیر گفت: که گرفتاری زیاد می

های ناور گفت ولسوالی آمده بودند شکایت کرده وزیر برای نماینده 23چون که از 

ه شکایت شما نرسید دوباره بیاید شکایت کنید. کنم اگر والی بمن به والی تلفن می

ها درحالت پریشانی طرف والیت غزنی رفتند چون که سروالی شکایت کرده این

ها بودند چگونه عریضه را بدست خودشان بدهیم. از قضیه کربالئی حسین علی این

ترسیدند. کربالی حسین علی قرناله در ایام میل درکوه قجیر سر سیدعباس خان می

ها کربالی حسین علی را زندانی کرد تفنگچه کشیده بود سیدعباس خان خیلی مدت

ترسیدند که مایان را هم زندان نکنند وقتی به شهر غزنی رسیدند، ها هم میاین

برم هر چه آمد آمد، ایشان و من می« گاو پیرنذر مزار»میرزای سیف علی گفت که 

را خواند میرزا از قدرت شنوائیش کم  عریضه را در نزد والی برد، والی که عریضه

گوئی والی صاحب اید! میرزا گفت: چی میبود، والی گفت سرخود من شکایت کرده
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اید میرزا گفت که من از گوش سنگین و خودم بی گفت: سر خود من شکایت کرده

کنم باشد، والی گفت من هیئت تعیین میباشم هرچه هست همان عریضه میسواد می

باشند والی گفت که باید هیئت ازفرقه برود کارمندان ملکی رشوه خور می میرزا گفت

هیچ قانون نیست که نظامی بیاید در کارهای ملکی دخالت کند. قومندان امینه و مدیر 

های گندم را دیدند ولی ها رفتند در ناور ریشهزراعت بعنوان هیئت تعیین شد آن

 کدام خسارت تعیین نشد. 

وال باقی است که با آن همه سرسختی طالب حسین که قبال ذکر البته جای این س

شد در اداء وظیفه خود از یک طرف، و ظلم پیشگی و قلدری داود خان از طرف 

دیگر چطور شد که ایشان زنده ماند و مهم تر از همه اینکه رفتار و برخورد او نسبت 

وریش بهبود به مردم هزاره بعد ازسپری شدن حدود دوسال از عمر ریاست جمه

های او به شدت دوسال اول نبود، ولذا این سوال مطرح پیداکرده و سخت گیری

 توانست باشد؟ شود که این تغییر سیاست به چه دلیل میمی

ها آزادی خواهی بود به تازگی راه افتاده بوداند. شاید دلیل این نرمش جنبش

پنجشیر که البته قیام  31 فعاالن اخوانی از جمله احمدشاه مسعود در قیام اول اسد

 سرکوب گردید و ناکام ماند و خود احمدشاه مسعود به پاکستان رفت. 

های مردم والسوالی ناور را در سال طالب حسین قندهای بعد از آنکه عریضه

و های مردم، هجرت کرد در کشور ایران پناهنده شد، نوشت. طبق صحبت 1731

ن ملل تحویل داده است. به خاطر تلف شدن چندین شکایت نامه را در دفتر سازما
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های مردم بین طالب حسین و داودخان چند نامه رد جات؛ نظر به گفتهزراعت هزاره

ها جات را به گردن پرچمیو بدل گردید و داود خان این تلف شدن زراعت هزاره

 ها این کارها را کرده تا من را بد نام کنند. انداخته و گفت پرچمی

ولی به داودخان و حکومت او این مسئله را فهماند که اگر مردم هزاره هم با 

مردم پنجشیر هماهنگ شوند، حکومت او به خطر جدی افتاده و ممکن است در 

ها بسوزد، و یا با حمایت کشورهای دیگر استقالل خویش را خشم و عصیان آن

یش رفتار خود و سیاست بدست آورده و اعالم نماید، ولذا علی رغم میلی باطنی خو

داخلی خود را حداقل در مورد هزارها را تعدیل نمود تا مبادا به آتش فتنه خود 

گرا سوخته و دردام تعصبات کورنژادی و نظام ناسیونالیستی تمامیت خواه و پشتون

 گرفتار شود. 

، 887تألیف میر محمد صدیق فرهنگ، ص« قرن اخیر 3افغانستان در »در کتاب 

به سرکردگی احمد شاه مسعود عامل  31که: قیام مردم پنجشیر اول اسد  آمده است

گویم یک عامل تغییرات کابینه دولت محمد داود رئیس جمهور وقت بود. من می

های مردم ناور دست کم از قیام طالب محمد حسین قندهاری توسط عریضه نماینده

ه مردم ناور با همان نبود. طالب حسین بعد از عریضه کریمداد امیدوار گردید ک

شجاعت سابق باقی است. طالب حسین طرف نجف اشرف از مراجع و علما اجازه 

اگر داود دوباره اجازه تلف شدن زراعت  33انقالب در افغانستان بگیرد. درسال 

کرد و طالب حسین ها حمایت میداد و اگر از آنها میجات را توسط کوچیهزاره
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 قالب را گرفته بود. قندهاری صد درصد آمادگی ان

ها در آنجا گفتیم که سای کته مربوط همه یخشی بود کوچی 1731سال2در برج 

باشد. با حمایت دولت آن را از بین برد. سمت شمال یخشی که مربوط به یخشی می

مردانگی « کریم داد»ها خواستند که گندم را تلف کند. در اینجا گندم مانده بود. کوچی

شد به زمین ماند، پدر کریم داد که رسول داد یر شد چوپان زخمیکرد با چوپان درگ

باشد در ولسوالی آمد شکایت کرد و خودم در ولسوالی بودم پدر کریم داد هیئت می

را برد در محل جنگ، من خودم هم رفتم در یخشی احوال را پرسیدم اهالی قریه 

یخشی هر چی آدم ها درگیر شد. از صحبت کردند موقعی که کریم داد با کوچی

سنگر گرفتند گیروی و دراز یک کوه « دراز»و « گیروی»بزرگ بود به کمک رفت در 

باشد که بیشتر از دوکیلومتر است از آن جمله که رمضان ولد طوالنی سنگ زار می

که شخصی بود پاره کرد برای لشکری دار بود یک صندوق کارتوز عاشور که سرمایه

های به نام )کرپی( که به خشی تجربه جنگی داشت هیزمتوزیع نمود چونکه مردم ی

های حسن اش سیاه بود. کوچیها گذاشته که رنگاندازه سر انسان است سر سنگ

خیل که همه شان مسلح آمده بودند و با دوربین نگاه کرده بودند فکر کردند که این 

ن صادقی در باشد از آنجا ترسیده و برگشتند شیخ خادم حسیاش نیرو میکوه همه

هزار افغانی از خوردک یخشی  هوکک مال امام بود آمد فوراً دست به کار شد خانة

جمع کرد خانه صد افغانی از بزرگ یخشی و گرگ کشته و سوخته جنگل جمع 

آوری کرد با همکاری حسن جان کورله و کار آبرومندانه تمام شد. )یعنی هم 
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 شجاعت بود و هم صداقت( 

 حسین سنگینك خواتنقل قول از غالم 

خواست در شهر یک خانوار کوچی به نام زازی از طرف سبزآب آمده بود می

خوات در بین فصل چمن خیمه بزند. مردم اهالی قریه کوچی را نگذاشتند. کوچی که 

خواستند ببرند قبرستان وردک دفن کنند برای شان مرده بود میقبالً یک بچه سه ساله

شد و مردم شهر خوات را به تهمت گرفت و به دولت ها بهانة خوبی فراهم آن

شکایت کردند، از دوقلعة شهر خوات از باال و پایین هر چه قدر گیرشان آمد بردند و 

 نفر را گرفتند و دیگران را آزاد کردند.  7چایاز همه فراری شدند. -مناطق چرکه

زرگم نقل قول از نفر دوّم، عالم فرزند محسن شهر خوات صحبت کرد پدر ب

را از بین کرد: وقتی که کوچیقاتل گرفته بود. پدربزرگم صحبت می رمضان را کوچی

رفت به ولسوالی شکایت کردند. من به اهل قریه دستور  فصل بیرون کردیم کوچی

دادم خرد و بزرگ و پیر و جوان هر چه آثاری از رمه و شتر از بین ببرید. یعنی پشم 

ان تا حتی جای پای شتر از سه نفر شکایت کردند گوسفند ـ سرگین شتر و گوسفند

باشد. رمضان ها را زندانی کرد از آن جمله رمضان که پدر بزرگ عالم میدولت آن

سال زندانی تعیین شد، بعداً  17ها پسر غالم حیدر خان و دارب خان. اول برای این

ران خسارت، برای دولت که ثابت شد که بچه سه ساله از مرگ طبیعی مرده؛ بدون جب

ها سال تعیین کردند. این بود رفتار کوچی 7ها را باطل کردن پرونده تدریجی زندانی

 جات. در مناطق هزاره
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 استاد فیاض شهرستانی المسلمینحضرت حجت االسالم و 

بیوگرافی و تاریخ مختصر زندگانی حضرت حجة االسالم و المسلمین استاد 

 فیاض شهرستانی 

در ولسوالی شهرستان  12/12/1717نام: مختار فیاضی فرزند محمود که در تاریخ 

قریه برگر از توابع والیت دایکندی فعلی در یک خانواده مذهبی چشم به جهان 

گشود و دروس آموزش قرآن و کتب فارسی را در نزد آخوندهای محل فرا گرفت از 

استعداد عالی بود رو به دروس اش مذهبی بود و استاد دارای آنجایی که خانواده

جهت ادامه تحصیل به مشهد مقدس هجرت نمود و  1720مذهبی آورد و در سال 

ادامه تحصیل را در حوزه علمیه مشهد مقدس آغاز نمود. اساتید استاد در مشهد 

 مقدس عبارتند از:

 در ادبیات عرب استاد حجت هاشمی خراسانی -1

ید میرزا حسین صالحی, آیت در سطوح متوسطه و عالیه حضرات آیات: س -2

 اهلل طبرسی و صالحی نیشابوری

دروس خارج اساتید مانند: آیت اهلل سید مرتضوی در فقه و حضرت آیت  -7

از  1772سال و در سال  7اهلل فلسفی و رضا زاده در خارج اصول به مدت 

حوزه علمیه مشهد مقدس به حوزه علمیه قم منتقل گردید و تاکنون در این 

باشد و از دروس اساتید مانند آیت اهلل تحصیل و تبلیغ می حوزه مشغول
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فاضل لنکرانی و آیت اهلل مکارم شیرازی در خارج فقه و حضرت آیت اهلل 

 وحید خراسانی در خارج اصول شرکت نموده.

 های دینی و فرهنگی استاد قرار ذیل است:فعالیت

 تأسیس کتابخانه امام رضا علیه السالم در مشهد مقدس -1

 ل بیش از صد هزار کتاب دوره ابتدایی و راهنمایی در افغانستانارسا -2

 کتابخانه علی بن ابیطالب علیه السالم در بغالن -7

 کتابخانه امام علی علیه السالم در علی آباد مزار -1

 کتابخانه خاتم االنبیاء و کتابخانه امام رضا در دایکندی -3

 تأسیس حوزه علمیه در دایکندی -2

 مسجد و حسینیه در دایکندیتأسیس و تعمیر چند باب  -7

 سفرهای تبلیغی در کشور استرالیا و دعوت از مسلمانان دانمارک -8

های مختلف ایران از ای یک بار در استانتبلیغ بین مهاجرین حداقل هفته -3

 قبیل: قم, تهران, اصفهان, اراک, سمنان و قزوین.

 تبلیغ و سخنرانی در تمام مناسبتهای مذهبی بین مهاجرین -10

هایی مانند: هرات, ماه تبلیغ در کشور افغانستان در استان 7لی حداقل سا -11

 بغالن, کابل و دایکندی

 امامت نماز جمعه در شهرهای هرات, بغالن, دایکندی -12

پخش بیش از هزار سخنرانی در بین مهاجرین در قالب نوار، سی دی و  -17
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های شناخته شده و یکی از سخنرانان بحمداهلل حضرت استاد یکی از چهره

باشد. برای استاد آرزوی توفیق و طول عمر شهور کشور افغانستان میم

 داریم.

 1زندگی نامه حجت االسالم والمسلمین دكتر رجایی

 تولد

 1712جحت االسالم و المسلمین محمد علی رجایی در پاییز سال 

شمسی( در قریه کدالک، ولسوالی پنجاب، از توابع والیت )هجری 

متدین و فرهنگی دیده به جهان گشود. پدر بامیان، در یک خانواده 

کرد و بزرگوارش به عنوان آمر زراعت در دولت وقت ایفای وظیفه می

-آدم بسیار فرهنگ دوست و اهل مطالعه، درک و درد بود، مادر محترمه

مند بود. قبل از سن هفت سالگی قرآن، اش نیز از سواد ابتدایی بهره

 زد مادر، پدر و عالم محل آموخت.احکام، خواندن و نوشتن فارسی را ن

                                         

  .41/4931/ 41تدوین کننده: ف. حیدری. تاریخ تدوین  .1  
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 سال های سرشار از شادی مکتب )مدرسه(

در سن شش سالگی، اول سال تحصیلی پدرش به مکتب لیسه مرکز 

پنجاب برد تا او را برای تحصیل رسمی در مکتب ثبت نام نماید، ولی 

که هنوز به سن تحصیل نرسیده بود از پذیرش او مدیر مکتب به دلیل این

ساله و پدر بزرگوارش د، این امر باعث ناراحتی کودک ششامتناع کر

ای جز تحمل نداشت! یک سال دیگر صبر کرد و منتظر ولی چاره1گردید.

ماند. سال بعد که هفت ساله شد به مکتب رفت، تا سال چهارم ابتدایی 

ها شاگرد اول در مکتب لیسه مرکز پنجاب تحصیل نمود، اکثر این سال

 صنف بود.

                                         

دلیل شرایط حاکم و عدم درک صحیح از ه در آن زمان بکه البته باید توجه داشت . 1 

رغبت دم منطقه نسبت به علم و تحصیل بیارزش علم و تحصیل معموال اکثر مر

کردند که به نوعی مانع مکتب رفتن فرزندانشان شوند، حتی بعضا به میبودند، تالش 

-دادند تا اینمأمورین ثبت نام مکاتب و مدیران مکتب پول، روغن، گوسفند و ... می

 که اجازه بدهند که فرزندان شان مکتب نروند و تحصیل را ترک نمایند!.
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مکتب یأس و نا امیدی و محرومیت از سال های 

 )مدرسه(

ش( همزمان شد با آغاز انقالب ه1738سال چهارم تحصیل او )سال 

که این کودک با عشق و عالقه تمام به اسالمی در افغانستان، بعد از مدتی

مکتب )مدرسه( رفت و داشت سال چهارم )صنف چهارم( مکتب را 

رکز ولسوالی پنجاب را مجاهدین کرد، مناطق مرکزی از جمله متجربه می

فتح و آزاد نمود، ولسوال، قومندان و تمام نیروهای نظامی، امنیتی و 

فرهنگی وابسته به دولت، منطقه را ترک نموده به طرف مرکز 

والیت)بامیان( و یا مرکز حکومت)کابل( متواری شدند. مجاهدین مرکز 

ی در این منطقه ولسوالی پنجاب را در اختیار گرفته و نیروهای جهاد

استقرار یافت، که متأسفانه به دلیل عدم تجربه کافی مجاهدین و نداشتن 

برنامه، پالن مدیریتی و امکانات کافی مکاتب و تمام ادارات و مراکز 

 حکومتی و آموزشی تعطیل گردید.

 های کار و تالش برای تأمین زندگی خانوادهسال

مند به ای عالقهدک یازده سالهکه مکاتب تعطیل گردید این کوبعد از این

ساالن خود تحصیل و آموختن سواد و فرهنگ همراه با جمع کثیری از هم

از رفتن به مکتب بازماند و از تحصیل و آموختن سواد و فرهنگ محروم 
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گردیدند. هرچند سایر کودکان هم سن و سال او فقط از تحصیل و 

د ولی محمدعلی مکتب رفتن باز ماندند ولی مشکلی دیگری نداشتن

که از تحصیل بازماند، پدر محترمش که آمر زراعت رغم اینرجایی علی

بود و در زمانی که مرکز ولسوالی پنجاب توسط مجاهدین فتح گردید، 

ها قطع و های ارتباطی مرکز با ولسوالیدر مرکز والیت بامیان بود، و راه

ای که باید ه سالهماند. کودک یازدبسته شد، پدرش در مرکز بامیان باقی

که از تحصیل داد، به عالوه اینرفت و به تحصیلش ادامه میمکتب می

نفری نیز برعهده او قرار گرفت، از  2بازماند، مسؤولیت یک خانواده 

آنجای که فرزند بزرگ خانواده بود و بقیه برادرانش کوچکتر از او بودند 

. نداشت، مسؤولیت و فامیل نزدیک دیگری همانند پدر بزرگ، عمو و ..

اداره خانواده و تأمین معیشت زندگی برعهده او قرار گرفت، از این 

های مادر و بهرصورت با راهنمایی 1جهت با مشکالت بسیار مواجه شد!.

                                         

ارتباطی و مواصالتی با مراکز  های، تمام راهکه مناطق مرکزی آزاد شدبعد از این. 1 

های زندگی نایاب گردید، مردم مرکزی در تجاری و پایتخت قطع شد، اکثر نیازمندی

محاصره و تحریم شدید اقتصادی قرار گرفت. زندگی برای مردم بسیار سخت و 

ها تجربه اداره زندگی را داشتند و از امکانان الزم دشوار شد، مردان بزرگی که سال

که تجربه بودند، در اداره زندگی با مشکل و سختی مواجه گردیدند. کودکی مندبهره

اداره زندگی اجتماعی را نداشت و سنش هم اقتضای پذیرش این مسؤولیت را 
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ای زندگی خانواده را اداره و های غیر قابل تحمل بگونهتحمل سختی

 های حد اقلی آنان را تأمین نمود.نیازمندی

های عمر خود را که باید تحصیل بهترین و مساعد ترین سالیک دهه از 

آموخت، صرف اداره زندگی خانواده و کرد، علم، هنر و معرفت    میمی

های آنان نمود؛ به دهقانی و آبیاری مزارع و پرورش دام تأمین نیازمندی

که شغل اصلی آن سامان و تنها روش معمول برای تأمین زندگی در 

ها به مدرسه دینی رفته در خت، و در عین حال زمستانمنطقه بود پردا

 پرداخت.حد امکانات موجود به تحصیل علوم دینی 

ش(، دومین دهه از عمر پرفراز و نشیب خود را پشت )ه1728سال 

تجربه یازده ساله، سرگذارده وارد سومین دهه عمر خود شد، کودک بی

ها و خ و شیرین، ناکامیهای تلبیست و یک ساله شده، و دنیای از تجربه

-محبتیها را در کارنامه عملی و خاطرات ذهنی خود داشت، بیموفقیت

شماری را از افراد پیرامون خود دیده، الطاف و های بیها، و کم لطفی

نهایت خداوند متعال را نظاره کرده و در زندگی عنایات سرشار و بی

                                                                                       

کرد و چقدر سختی را نداشت، معلوم بود که با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می

 تحمل کرد!. 
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مناطق مرکزی به شخصی خود بارها به روشنی حس و درک نموده بود. 

ای و حزبی به شدت های داخلی و اختالفات منطقهدلیل گسترش جنگ

طرف ماندن برای افراد همسن ای زندگی آرام و بینا امن شده بود، زمینه

و سال او که برای مشارکت در جنگ و منازعات داخلی مناسب بود، 

ات سخت و تقریبا نا ممکن شده بود. بسیاری از همساالن او به جبه

جنگ اعزام شده و جان شان را از دست دادند و یا مجروح و معلول 

شدند. او نیز دیر یا زود، خواسته و یا ناخواسته جلب و جذب یکی از 

شد. به امید ادامه تحصیل احزاب شده بایستی به جبهات جنگ اعزام می

ای، عزم سفر کرد و راهی دیار هجرت و های منطقهو دور ماندن از نزاع

 ت گردید.غرب

 های هجرت، رنج، کار و تحصیل    سال

سالگی تصمیم به هجرت و مسافرت گرفت و راهی دیار  21در سن 

هجرت گردید. با عذر و التماس زیاد پدر و مادر را راضی کرد تا به او 

اجازه سفر و هجرت به دیار دور و غربت را بدهند. وقتی که اجازه و 

در بیست و یکم ماه)برج( عقرب سال دعای خیر والدین را حاصل نمود، 

بار سفر بست، از مسیر بهسود، ناهور، غزنی و پاکستان راه دیار  1728

های شیعیان، که در گرفت و عازم مشهد مقدس، کعبه دلایران را در پیش
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گذشته جزء قلمرو خراسان قدیم بود، شد. البته موال علی بن موسی 

درخواست زائر نوجوان و نوسفرش را الرضا)ع(، از سر لطف و کرامت، 

اجابت کرد و اسباب سفر از هر جهت فراهم گردید، و بعد از یکماه 

مسافرت، زائر نوسفر به مشهد مقدس رسید، و توفیق زیارت ضریح و 

رؤیت گنبد طالیی شاه خراسان برایش میسر گردید. او که تحقق این 

خودش را در بیداری در که دید، وقتیپرواند و میتوفیق را در رؤیا می

حرم ملکوتی و سراسر آسمانی موالیش امام رضا)ع(، دید، سخت 

شگفت زده شد و خودش را ممنون و غرق در لطف پروردگار و عنایت 

 دید، ممنون و شکر گذار این نعمت و توفیق بود.امام غریبان)ع( 

 آغاز تحصیل در مشهد مقدس

ان شد و از مسیر زاهدان به مشهد که از مرز میرجاوه، وارد ایربعد از این

مقدس رسید، اوائیل فصل زمستان بود، یک ماه)برج( بعد )بعد از فراغت 

از زیارت مرقد شریف حضرت امام رضا)ع( و خواهر مهربانش حضرت 

فاطمه معصومه)س(، و دید و بازدید اقوام(، حوزه علمیه مشهد مقدس، 

اب نمود و شروع به جوار حضر ثامن الحجج )ع( را برای تحصیل انتخ
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دوسال در مشهد مقدس از محضر استاد ارجمند سید  1تحصیل کرد.

                                         

که از کویته پاکستان به طرف ایران وقتی "داشت:که خود اظهار میبر اساس آنچه. 1 

ای تفتان رسیدم، در تمام مسیر از کویته های غروب به منطقهحرکت کردم، نزدیکی

ای انتخاب کردم که به ایران رفتم چه کار و پیشهتا تفتان و زاهدان با خود فکر می

نهایت تصمیم  ام بودم و دغدغه داشتم! دررفتم، نگران آیندهکنم؟ با خود کلنجار می

گرفتم که باید دنبال ثروتی بروم که همیشه باخودم باشد و هیچ کسی نتواند آن را از 

است،  من بگیرد! فکر کردم کار کنم و پول جمع آوری کنم، پول، ثروت و سرمایه

ولی فاقد شرط دوم است چون ممکن است این ثرمایه را دیگران از من بگیرد، 

که مرزبانان ایرانی از من گرفته یا گم شود، و یا این احتمال دارد به سرقت برود،

تحت عنوان خروج ارز، مصادره کنند، چون اطالع داشتم که مرزبانان ایرانی حین 

های که آنان با سالها رنج، تالش خروج اتباع خارجی را تالشی )بازرسی(کرده و پول

ز خروج ارز، ضبط و و عرق جبین پس اندازه کرده و همراه دارند بعنوان جلوگیری ا

ای کنند. با خود فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که هیچ ثروت و سرمایهمصادره می

ای که از انسان جدا شدنی نیست بدون آفت نیست، از این میان تنها ثروت و سرمایه

تواند آنرا از صاحبش بگیرد، آفت کمتر دارد، و همیشه همراه او است و کسی نمی

علم و هنر است، تصمیم گرفتم در ایران در پی فراگیری و تحصیل علم و فقط ثرمایه 
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حجت هاشمی، ادبیات عرب و اصول را تلمذ و استفاده کرد، بعد از 

ش( )ه 1770دوسال به دالیل مشکالت اقتصادی خانواده پدرش در سال،

به افغانستان برگشت. بعد از حل مشکالت اقتصادی خانواده پدر، در 

ای کمتر از یک سال از مسیر مزار شریف و هرات مجددا به مشهد اصلهف

مقدس برگشت و بعد از مدتی مجددا با شوق و عالقه بیش از پیش به 

های قبلی خود را تحصیل علوم دینی پرداخته و ادامه درس و بحث

 پیگرفت.

 دوره دوم تحصیل در مشهد مقدس

 1771شد تا تابستان سال شروع  1770 در دور جدید که از زمستان سال

شد دروس ادبیات و بالغت را )که که فی الجمله تقریبا چهار سال می

شد،( نزد های چون: سیوطی، مغنی البیب، و مطول را شامل میکتاب

استاد سید حجت هاشمی، ادیب معروف، تکمیل نمود و در موضوع فقه، 

و در  کتاب شریف شرح لمعه را در محضر استاد شهیر سید صالحی،

موضوع اصول، کتاب اصول الفقه و رسائل را در محضر استاد واعظی 

 تلمذ نموده و از اندیشه و بیانات آنان بهره مند شده و مستفیض گردید. 

                                                                                       

 هنر باشم.
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 تحصیل در قم المقدسه

که ش( به شهر علم و اجتهاد، شهر قم، هجرت نمود، تا این)ه1771سال 

های هم السالم( )درسعلوم دین و معارف اهلبیت عصمت و طهارت)علی

سطوح عالی حوزه( را از محضر اساتید بنام و فقهاء بزرگ جهان اسالم 

 در جوار حرم امن حضرت معصومه)س(، خانه اهلبیت)ع(، بیاموزد.

به مدت هشت سال به تحصیل علوم فقه،  1782تا سال  1771از سال 

اتید اصول، فلسفه، کالم و تفسیر مشغول بود که چهار سال از محضر اس

چون: آیت اهلل علی محمدی خراسانی، آیت اهلل عزیز الهی کرمانی، آیت 

اهلل سید هاشم حسینی بوشهری و آیت اهلل محسن فقیهی، فقه و اصول 

( را تلمذ نمود، و از کفایة االصولهای چون: مکاسب، رسائل، )کتاب

مند شد و محضر آیت اهلل رحمانی سبزواری جهت آشنایی با فلسفه بهره

را آموخت، در راستای آشنایی با بدایة الحکمة و نهایة الحکة  هایتابک

های حجت االسالم والمسلمین ربانی گلپایگانی کالم جدید از درس

مندی از نور و هدایت قرآن کالم خداوند متعال استفاده برد، در مسیر بهره

های تفسیر حضرت آیت اهلل جوادی آملی )حفظه اهلل( شرکت در درس

 داشت.
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های جارج فقه و مدت چهار سال در درس 1782تا سال  1778از سال 

اصول حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراسانی)دامت براکته( شرکت 

مند شد. در سال نموده و از محضر این فقیه برجسته جهان اسالم بهره

 نامه سطح چهار را تدوین و دفاع نمود. پایان 1782

د تأثیرگذاری و موفقیت روحانی و عالم دینی آقای داکتر رجایی در مور

داشت تحلیل و برداشت مخصوص به خودش را داشت؛ ایشان اظهار می

که شرایط جامعه امروزی با شرایط گذشته بسیار فرق کرده است، زندگی 

فردی و اجتماعی مردم در ابعاد مختلف از جمله نگاه و انتظارات شان به 

ای لمان دین، همینطور در مورد شیوهدین و از دین و دینداری  و عا

بنیادین شده است. در گذشته جامعه  زندگی، سیاست و ... دچار تغییرات

که عالم دین، مسائل شرعی از یک عالم دینی انتظار کمتری داشت، همین

نمود، او به وظیفه اش کرد و به مردم بیان میدانست، به آن عمل میرا می

نجام داده بود و از او انتظاری دیگری عمل کرده و مسؤولیتش را ا

نداشت. ولی در شرایط امروز، صرف اطالع و آگاهی از مسائل شرعی و 

کند. شرایط زمان اقتضا دارد که علماء دین بیان آن برای مردم کفایت نمی

که به تمام مسائل دینی اشراف داشته و قبل از همه خود به عالوه این

مند باشد، اهل سیاست و مدیریت بهره عمل نماید، از علوم جدید نیز
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های جامعه امروزی و نسل نو را پاسخگو تواند پرسشباشد و گرنه نمی

های جدید نسل امروزی که پاسخگوی سؤاالت نو و دغدهباشد، وقتی

که تواند تأمین کند، وقتینبود، انتظارات جامعه دینی امروز را نمی

ده نشد و به شبهات موجود در انتظارات مردم مخصوصا نسل جوان برآور

اذهان شان پاسخ صحیح و منطقی داده نشد، طبیعی است که جامعه 

مخصوصا نسل جوان از عالمان دینی نا امید و دلسرد شده، دچار 

شوند، و در نهایت زمینه فاصله گرفتن آنان از دین و سرخوردگی می

ن های دینی و جذب شدن آنان به گروهای انحرافی و ضد دیارزش

 گردد.فراهم می

ایشان معتقد بود که بخشی از انحرافات اجتماعی از جمله رونق یافتن 

گرایی، تفرقه و نفاق و ... گری، خرافهدینی، و گرایش به الأبالیبازار بی

-و کم سوادی، بیکاری، کم، بدفهیدر جوامع اسالمی ریشه در کج فهمی

و ...  عالمان دین دارد!. عالمان دین زبان دین و  مسؤولیتی، بیسوادی

گیرند. وقتی عالم متولیان امور دینی است، مردم دین شان را از علماء می

سواد بود، طبیعی است که دستورات دین را دینی سوادش کم بود، یا بی

فهمد، عدم فهم درست و یا بدفهمیدن دین ناخواسته صحیح و کامل نمی

گرایی و معضالت و دیگران شده، زمینه انحراف، خرافهباعث گمراهی او 
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کند. و یا اگر سواد داشت و دین را سیاسی، اجتماعی و ...  را فراهم می

درست فهمید، اما اهل عمل و تقوی نبود، آگاهانه بر اساس هوا و هوس 

 کند. نفسانی موجبات گمراهی خود و دیگران را فراهم می

خواسته باشند در شناخت وظیفه و مسؤولیت بنا براین عالمان دین اگر 

خود موفق و در جامعه مقبولیت داشته باشند، بایستی شرایط و اوصاف 

 ذیل را داشته باشند. 

 علم و سواد کافی -1

 عمل و تقوای الزم -2

 توکل و اعتماد به خداوند متعال -7

 کم توقع و نداشتن چشم داشت مادی از مردم -1

 مندی از علوم جدید در حدکفایتبهره -3

 های خارجی  در حد نیازتسلط بر زبان -2

 دلسوزی و خردورزی -7

 صبر و تحمل کثیر -8

 تعامل و تحمل دیگران  -3

 انتقاد پذیری منطقی -10
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عالمان دینی بهراندازه که از اوصاف فوق الذکر بیشتر بهرهمند باشند، به 

تر همان اندازه در تشخیص وظیفه و مسؤولیت خود و انجام آن موفق

عه مقبولیت بیشتر خواهی داشت. بر عکس به همان خواهند بود و در جام

بهره باشند در تشخیص و عمل اندازه که از این اوصاف محروم و یا کم

مند خواهی شد. در به وظیفه ناموفق بوده و از مقبولیت کمتری بهره

جامعه امروزی که در اثر گسترش علم و صنعت ارتباطات، جهان تبدیل 

قابل دسترس، هرکس از هر کجای  به یک دهکده کوچک شده است و

جهان با استفاده از وسایل ارتباطی جدید به هرنوع اطالعات مورد نیاز از 

سراسر جهان دسترسی دارند، و عمال دیگر امکان پوشیده مانده و پنهان 

-شدن را برای چیزی باقی نگذاشته است. در یک همچون جهان و جامعه

های ان پاسخگوی نیازمندیتوای دیگر باعلم اندک و تک بعدی نمی

فرهنگی توان شبهات را جواب داد و با تهاجمای دینی بود، و نمیجامعه

 مقابله کرد!      

های مناسب کندکه عالمان دین از فرصتبنا بر این ضرورت ایجاب می

نهایت استفاده را ببرند و از سواد الزم و کافی بهرمند شوند، با علوم 

های خارجی آشنایی و روز و همینطور با زبان جدید، وسایل و امکانات
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های خود را به درستی که وظایف و مسؤولیتتسلط داشته باشند، تا این

 فهمیده و از عهده انجام آن برآیند.

تصمیم گرفت، به عالوه دروس فقه، اصول و  1782بر این اساس از سال 

د. از میان مند شوتفسیر در حوزه علمیه از مضامن علوم جدید نیز بهره

های علوم جدید رشته حقوق را انتخاب کرد، و در مدت چهار سال  رشته

دوره آموزش کارشناسی)بکلوریا( را به اتمام رساند و بعد از یکسال 

مجددا به آزمون کارشناسی ارشد حقوق شرکت نموده و در کارشناسی 

ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پذیرفته شد که در مدت سه سال دوره 

شناسی را نیز به لطف و رشناسی ارشد)ماستری( حقوق جزا و جرمکا

نامه خود را عنایت خداوند متعال با موفقیت به پایان رساند و پایان

ای تدوین و با نمره عالی دفاع نمود، بعد از آن در آزمون دکترای رشته

شناسی شرکت نموده و پذیرفته شد که در مدت حدود حقوق جزا و جرم

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی را نیز به  PhDره آموزشسه سال دو

فضل و عنایت خداوند متعال، و توجهات خاصه حضرت ولی 

عصر)عج(، حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و حضرت فاطمه 

 معصومه)س( به پایان رساند.
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سه سال به فراگیری زبان انگلیسی همت گمارد، یک دوره دو ساله 

یکساله آموزش زبان دفتر تبلیغات آموزشگاه خصوصی و یک دوره 

اسالمی را به اتمام رساند که به طور متوسط به زبان انگلیسی تسلط یافت 

های تخصصی آموزش کامپیوتر سازمان کامپیوتری نور نیز و در دوره

 مشارکت نمود، و تا سطح برنامه نویسی آموزش دید و گواهی گرفت. 

لمی های عمشخصات شخصی، مدارک علمی و فعالیت

 فرهنگی و تبلیغی

 مشخصات -الف

 محمدعلی رجایی.   نام و شهرت:

 علی جمعه.         نام پدر:

 شهرستان پنجاب. -استان بامیان  -افغانستان     محل تولد:

 .1712پاییز تاریخ تولد:    

 islami8691@yahoo.com  (:Email)آدرس ایمیل

 متأهل، دارای سه فرزند. وضعیت تأهل:
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 تحصیلیمدارک  -ب

 دیپلم و فوق دیپلم

دیپلم رشته ادبیات؛ از وزارت آموزش و پرورش جمهوری  -1

 اسالمی ایران.

معادل صنف چهارده )تثبیت سویه علمی علما(؛ از وزارت  -2

 . 1782معارف جمهوری اسالمی افغانستان، کابل سال 

 لیسانس

کارشناسی)لیسانس( در رشته فقه و معارف اسالمی از مرکز جهانی  -1

 .1778علوم اسالمی در سال 

 جامعة المصطفی)ص( العالمیة،کارشناسی)لیسانس( در رشته حقوق از  -2

 .1782در سال 

 کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد)ماستری( در رشته فقه و معارف اسالمی از  -1

. عنوان پایان نامه: 1782مرکزجهانی علوم اسالمی، سال

 )آفرینش انسان در قرآن(
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-ستری( در رشته حقوق جزا و جرمکارشناسی ارشد)ما -2

جامعة  المصطفی)ص(  –شناسی، از مؤسسه علوم انسانی 

نامه)مونوگراف(: )نقش نماز . عنوان پایان1731، سال العالمیة

های دینی و جرم در پیشگیری از جرم از منظر آموزه

 شناسی(

 دکتری

 -PhDاز مؤسسه علوم  -شناسیدکتری در رشته حقوق جزا و جرم

  جامعة المصطفی العالمیة -انسانی

 سابقه تحصیلی -ج
های ادبیات حجت االسالم سه سال حضور مستمر در درس -1

والمسلمین آقای سید حجت هاشمی خراسانی، جهت فراگیری 

 های چون: مغنی، سیوطی، معالم و مطول.کتاب

سید های فقه و اصول حضرات آیت اهلل دوسال حضور در درس -2

، شریف شرح لمعة الدمشقیةصالحی و واعظی )جهت فراگیری کتاب 

 اصول فقه و رسائل(.
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هایی مکاسب، رسایل و کفایه حضرات چهار سال حضور در درس -7

آیت اهلل علی محمدی خراسانی، محسن فقیهی، سید هاشم حسینی 

 بوشهری و غزیرالهی کرمانی)زید عزهم(.   

قه و اصول؛ حضرت آیت اهلل های خارج فپنج سال حضور در درس -1

 وحید خراسانی)دامت برکاته(. 

های تفسیر حضرت آیت اهلل جوادی آملی)دامت حضور در درس -3

 برکاته(.

 سابقه کارهای علمی فرهنگی –د 
عضویت و فعالیت در مؤسس مجمع فرهنگی امید فردا؛ فعال  -1

 .1788تا 1780فرهنگی بین مهاجرین؛ از سال 

های آموزشی فرهنگ اسالمی؛ انجام فعالیتتأسیس بنیاد توسعه  -2

 .1783و تربیتی در بخش مهاجرین؛ ازسال 

 .1783مدیریت بنیاد توسعه فرهنگ اسالمی، از سال   -7

 فرهنگی سالم. -عضو مؤسس موسسه علمی -1

)فعالیت ادامه  1782عضوهیئت تحریریه مجله سالم؛ از سال  -3

 دارد.(
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 ادامه دارد.()فعالیت 1730سردبیر مجله سالم از سال  -2

 1788مدیر سایت مرکز فرهنگی و اجتماعی سالم، از سال  -7

 www.Salamnet.org)فعالیت ادامه دارد.( 

 -ایجاد و مدیریت وبالگ گفتمان همگرایی -8

www.Guftumanihamgrai. blogfa.com 

 .1731و  1730دبیر اجرایی همایش ملی بامیان شناسی  -3

های قرآن و مدیریت آموزش -10

 .1731تا 1783معارف اسالمی، بخش مهاجرین قم، از سال 

 مهارتها -ح

 نویسندگی و پژوهش. -1

 تدریس موضوعات معارف اسالمی و حقوق.  -2

 های انگلیسی و عربی.تسلط نسبی به زبان -7

 های کامپیوتری و کار با آن.آشنای با مهارت -1

 آموزشی.های فرهنگی و اداره و مدیریت پروژه -3

http://www.salamnet.org/
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 آثار -و

 خلقت انسان از منظر قرآن. -1

های دینی و نقش نماز در پیشگیری از جرم از منظرآموزه -2

 جرم شناسی.

 های تعزیری در حقوق افغانستان و ایران.سرقت -7

 های بین المللی.بررسی اصول و صالحیت -1

 گزین آن.های زندان و راهکارهای جایآسیب -3

 ارتداد از منظر شیعه. -2

 تعزیری.های سرقت -7

 نقش عاشورا در اتحاد وانسجام ملی در افغانستان. -8

 نقش عاشورا در بیداری اسالمی. -3

خطر گسترش وهابیت در افغانستان و راهکارهای مقابله با  -10

 آن.

 جایگاه خانواده در اسالم. -11

 .2011ها در سال آزمون سخت افغانستانی -12
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و در مجموع بیش از چهل مقاله در موضوعات مختلف، در نشریات 

به نشر رسانده است که عناوین آنها ذیال ذکر شده  های متعدد،سایت

 است.

ها و جشنواره های مختلف و ارایه شرکت در کنفراس  -31

 مقاله در آنها.

 های علمی و سمینارها.مدیریت و اجرای نشت -31

لیست مقاالت و تحقیقات انجام شده  -)ضمیمه(

 )توسط محمد علی رجایی(
 زبان/ تألیف موضوع عنوان ش

 فردی

سال  ناشر

 نشر

 ص

قرآن و  آفرینش انسان در قرآن 1

 حدیث

 فارسی/ تألیف

 فردی

 1782 172 

گسترش وهابیت در  2

افغانستان و راهکارهای 

 مقابله با آن

تاریخ و 

 عقاید

 فارسی تألیف

 فردی

جامعة 

 المصطفی

1788 21 
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جایگاه خانواده در  7

 1اسالم/

فرهنگی 

 تربیتی

 12 1787 سالم فارسی تألیف

جایگاه خانواده در  1

 2اسالم/

فرهنگی 

 تربیتی

 11 1788 سالم فارسی تألیف

های شخصیتی ویژگی 3

استاد شهید )شهید 

 مزاری(

سیاسی 

 اجتماعی

 18 1788 سالم فارسی تألیف

شاخصه های وکیل  2

 شایسته از منظر قرآن

 12 1783 سالم فارسی تألیف   حقوق

نقش عاشورا در اتحاد  7

انسجام ملی در و 

 افغانستان

 20 1783 سالم فارسی تألیف عقاید و ..

 70 1783  فارسی تألیف حقوق سرقت های تعزیری 8

نقش نماز در پیشگیری  3

 از جرم

 13 1782  فارسی تألیف حقوق

 20 1787  فارسی تألیف حقوق احکام فقهی سفیه 10

 12 1782  فارسی تألیف حقوق حکم انکار بعد از اقرار  11
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 12 1787  فارسی تألیف فقه/حقوق ارتداد از دیدگاه شیعه 12

بررسی آسیب های  17

 زندان

 12 1788  فارسی تألیف حقوق

 28 1787  فارسی تألیف فقه/حقوق قسامه کافر 11

بررسی اصول صالحیت  13

های بین المللی  ازمنظر 

 فقه اسالمی

 71 1788  فارسی تألیف حقوق

پایان نامه نقد روش   12

 نویسی

 11 1787  فارسی  

 3 1787  فارسی تألیف عقاید ره آورد بعثت 17

 

اعتدال و میانه روی، راه  18

 سعادت و کمال

فرهنگی 

 تربیتی

 3 1730 فارسی  تألیف

بررسی روش های  13

 مومیایی

پزشکی 

 قانوی

 فارسی تألیف

 

1783 11 

نحوه تشرف مردم  20

هزاره به دین اسالم و 

 فارسی تألیف تاریخ/ عقاید

 

1782 3 
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 فرهنگ اهلبیت )ع(

کوه طور میعادگاه  21

 حضرت موسی)ع(

 7 1781 فارسی تألیف تاریخ/ عقاید

نماز، نیک انگاری و  22

 نیکوکاری

 8 1730 فارسی تألیف عقاید/اخالق

پیش نویس اساس نامه  27

 )مجمع..

 17 1788 فارسی تألیف 

فرزندان سرمایه اصلی  21

 هاخانواده

 3 1788 فارسی تألیف تربیت

پیامبر)ص( در آینه  23

 وحی 

 12 1787 فارسی تألیف عقاید

توسل از منظر قرآن و  22

 حدیث

 28 1787 فارسی تألیف عقاید

نقش خانواده درتربیت  27

 فرزندان

 18 1787 فارسی تألیف تربیتی

 73 1730 فارسی تألیف تربیتی تربیت صحیح فرزند 

 70 1788 فارسی  تألیف عقایدگسترش وهابیت در  28
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افغانستان و راهکارهای 

 (2مقابله با آن )ش 

بررسی آسیب های  23

 زندان

 13 1782 فارسی تألیف جرم شناسی

انکار بعد از اقرار و  70

 اثرات آن

 27 1781 فارسی تألیف فقه و حقوق

نقش امربه معروف و  71

نهی از منکر در 

 پیشگیری از جرم

 23 1730 فارسی تألیف جرم شناسی

 

ها از فسلفه مجازات 72

 منظر اسالم

 70 178 فارسی تألیف فقه و جزا

-بررسی نظریه معاشرت 77

های ترجیحی 

)ساترلند( از منظر 

 های اسالمیآموزه

جزا و جرم 

 شناسی

 70 1731 فارسی تألیف

نقش عاشورا در بیداری  71

 اسالمی

 تاریخی

 اجتماعی

 13 1730 فارسی تألیف

 20 1730 فارسی تألیفجزا و جرم نقش امیدواری در  73
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زندگی سالم و 

 پیشگیری از جرم

 شناسی

انتظار منجی در تمام  72

 ادیان توحیدی

 70 1732 فارسی تدوین اعتقادی

 70 1732 فارسی تدوین اعتقادی مهدویت از منظر قرآن 77

مهدی موعود)عج( در  78

 اندیشه اهل سنت

 77 1732 فارسی تدوین اعتقادی

مشخصات مهدی  73

موعود)عج( از منظر 

 شیعه

 73 1732 فارسی تدوین اعتقادی

-وظایف و مسؤولیت 10

های منتظران حضرت 

 مهدی )عج(

 78 1732 فارسی تدوین اعتقادی

های حکومت مشخصه 11

 در عصر ظهور

 10 1732 فارسی تدوین اعتقادی

عوامل نا امنی در  12

 افغانستان

سیاسی 

 اجتماعی

 23 1732 فارسی تدوین
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مشکالت سیستم  17

سازمان قضایی در 

 افغانستان

 70 1732 فارسی تدوین حقوقی

اشتغال و پیشگیری از  11

 جرم

 28 1732 فارسی تدوین حقوقی

آزمون سخت  13

ها در سال افغانستانی

2011 

سیاسی 

 اجتماعی

 20 1732 فارسی تدوین

 

 و کارهای فرهنگیسابقه تبلیغی 

بــه بعــد در ایــام محــرم، از طــرف هیئــت عــزاداران  1772از ســال  .8

حسینی)ع( در مناطق مختلف، دعوت شـده و انجـام وظیفـه نمـوده     

تقریبا هرسال در ایـام محـرم و بسـیاری از     1782است. بعد از سال 

تابستان ها و بعضی از سال ها، ماه مبارک رمضـان را بـه افغانسـتان    

اکثرا در مرکز والیـت نیمـروز شـهر زرنـج کـه مرکـز       رفته است که 

هـای بسـیار گسـترده دارنـد،     باشـد و فعالیـت  ها و وهابیت میسلفی

حضور یافته و در مسجد حضرت امام علی)ع(، ایفای وظیفه کرده و 

به شبهات موجود علیـه شـیعیان پاسـخ داده و در ایجـاد همـدلی و      

 است. وحدت بین مردم ساکن در آن منطقه نقش داشته 
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مدت بیش از ده سال، عضویت در کانون فرهنگـی امیـد و دو دوره    .2

 افتخار خدمت گزاری به عنوان مدیر کانون.

، تشکیل بنیاد توسعه فرهنگ اسالمی و خدمت گزاری به عنوان مدیر .3

هـای؛  های آموزش قرآن کریم را در رشتهدر مدت شش سال کالس

. احکـام  3. تفسیر. 1. تجوید و قرائت. 7. روانخوانی. 2. روخوانی. 1

و معارف اسالمی بین جوانان و دانش آموزان، بـه عنـوان بخشـی از    

 فعالیت های بنیاد، برگزاز نمود.

 مدیریت وبالگ بنیاد توسعة فرهنگ اسالمی. .4

 http://www.Af83majma.blagfa.com  

 ایجاد و مدیریریت وبالگ؛ گفتمان همگرای برای زندگی بهتر. .5

http://www. guftumanihamgrai.blogfa.com 

 مدیریت سایت موسسه علمی فرهنگی سالم. .9

http://www.Slamnet.org  

عضویت در هیئت تحریریه مجلـه سـالم و معاونـت سـردبیر مجلـه       .7

 مذکور.

 به بعد. 1730جله سالم از سال سردبیر م .1
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 سال. 3های حوزه به مدت همکاری با مرکز پژوهش .6

 همکاری و تحقیق در مرکز تحقیقاتی حضرت آیت اهلل زنجانی. .81
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 محقق غزنوی، عزیزاللّه االسالم والمسلمین شیخ حجت

االسالم والمسلمین شیخ عزیزاللَّه محقق غزنوی پسر علی جمعه در ماه حجت

از مناطق « دهن ولی»ش، در یک خانواده متدین در ده  1777سال  عقرب )آبان(

خانه محل آغاز کرد، الدّین والیت غزنی متولد شد. سواد آموزی را در مکتبعالء

قرآن کریم و بعضی از متون فارسی را در نزد مال محسن فرا گرفت و در ادامه علوم 

زاعلی )ره( که مالی مکتبی اسالمی و خصوصا ادبیات عرب و مقدمات را نزد مال میر

آن منطقه را به عهده داشت وتخصص در طرف و نحو داشت شروع نمود. و مدتی 

 هم در نزد حاجی مختار تلمذ کرد.

ی تحصیل راهی حوزه علمیه منطقه عالء شمسی برای ادامه 1717وی از سال 

مدت دو  شود( شد. بهالدین )که اکنون به نام مدرسه علمیه امام صادق )ع( یاد می

سال مقداری از حاشیه مال عبداللَّه، معالم االصول و شرح لمعه را از آقای شیخ کاظم 

 )ره( و آقای توکلی در آن مرکز فراگرفت.

 سفر به پاکستان

به کشور پاکستان رفت، تا سال  1730االسالم محقق غزنوی در اوایل سال حجت

دامه شرح لمعه و معالم را نزد ش، در مدسه علمیة جعفریه در منطقه پاراچنار ا 1732

 مرحوم شیخ رجب علی پاکستانی فراگرفت.
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 سفر به عراق و سوریه

ش، برای رسیدن به مدارج باالتر علمی راهی کشور  1732ایشان در اوایل سال 

عراق شد و در حوزه علمیه نجف رحل اقامت افگنده و در مدرسه بزرگ مرحوم 

بعضی از کتب ادبی مثل سیوطی، حاشیه،  آخوند هروی خراسانی ساکن شد. نامبرده

جامی، قوانین و مطول را مکرراَ در نزد ادیب مشهور مرحوم مدرس افغانستانی 

خواند، و شرح لمعه را نزد آقای اشرفی شاهرودی و آقای زاهدی اصفهانی و رسائل 

 را نیز در محضر آقای اشرفی شاهرودی فرا گرفت.

گیرانه حزب بعث عرصه بر علما و طالب به علت اقدامات سخت  1733در سال 

تنگ شد، نامبرده مجبور شد کشور عراق را ترک کند و به سوریه برود. به گفته وی 

حوزه علمیه زینبیه سوریه در همین زمان به همت مرحوم آیت اللَّه سید حسن 

شیرازی و تالش چشمگیر علما و طالب رانده شده از عراق که اغلب افغانستانی 

 یس گردید.بودند تأس

االسالم محقق غزنوی با توجه به شایستگی که در کارهای اجتماعی از حجت

خود نشان داده بود از سوی علما و طالب به عنوان نماینده در کنار نمایندگان دیگر 

به محضر مرحوم سید حسن شیرازی معرفی گردید. ایشان با توجه به صداقت و 

زی را جلب کرد و مورد محبت وی واقع های که داشت اعتماد مرحوم شیرافعالیت

شده و در بخش اداری حوزه علمیه زینبیه و بعد از آن به دفتر مرحوم شیرازی راه 

 یافته و به عنوان شخص مؤثر در آنجا به ایفای نقش پرداخت.
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کرد، در آقای محقق در عین حالی که در بخش اداری مدرسه زینبیه فعالیت می

یان محمدی بامیانی و واحدی و درسهای کفایة االصول درسهای رسائل و مکاسب آقا

ش که در کشور اسالمی افغانستان  1737کرد. در سال شیخ فاضل نیز شرکت می

رژیم کمونستی خلق روی کار آمد، پس از زندانی نمودن و کشتار بسیاری از علما، 

رک کرده تعدادی هم موفق شدند کشور را ترک کنند. آیت اللَّه محسنی نیز کشور را ت

و به حج مشرف شد، بعد از انجام مناسک حج از سوی شهید آیت اهلل سید حسن 

شیرازی به کشور سوریه دعوت شده و تدریس علوم اسالمی را در حوزه علمیه 

زینبیه آغاز کرد. آقای محقق که در نزد مرحوم سید حسن شیرازی شناخته شده بود 

س از ورود آیت اللَّه محسنی به در دعوت از آقای محسنی نقش برجسته داشت. پ

ی کسانی بود که در دمشق و دایر نمودن کالس درس، آقای محقق غزنوی از جمله

 درسهای شرح منظومه آیت اللَّه محسنی شرکت کرده و آن را به پایان برد.

وی پس از اتمام سطوح عالیه وارد مباحث تخصصی فقه و اصول گردیده و در 

ن شیرازی شرکت کرد. نامبرده عالوه بر امور درس خارج اصول شهید سید حس

اداری مدرسه علمیه زینبیه و دفتر سید حسن شیرازی در سه تا چهار سفر حج نیز او 

 را همراهی کرده و امور بعثه اش را مدیریت نمود.

سابقه علما و روشنفکران پس از کودتای مارکسیستی در افغانستان و کشتار بی

ب و علمای افغانستانی ساکن سوریه عکس العمل ها طالدینی توسط مارکسیست

نشان دادند، از اونجایی که آنان در نزدیکی لبنان که یک کشور آزاد و دارای فضای 
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باز سیاسی  و مطبوعاتی  بی نظیر در سطح منطقه بود به آن کشور رفته واز طریق 

ور، اوضاع های آن کشها با رسانهها و برگزاری مصاحبهها، بیانیهنشر اطالعیه

های ای را بر علیه دست نشاندهکردند و تبلیغات کستردهافغانستان را تشریح می

دادند. آقای محقق یکی از طالب فعالی بود که در این عرصه گام نهاد، مسکو انجام 

وی و دوستان همفکرش با سازمانهای فلسطینی و دولت سوریه ارتباط برقرار کرده و 

قالب اسالمی افغانستان به انقالبیون و مردم مسلمان افغانستان در راه پیشبرد اهداف ان

 کردند.خط دهی می

 سفر به ایران

ش، برای مالقات بارهبران جهادی، علما و طالب  1733محقق در سال 

افغانستانی مقیم حوزه علمیه قم و مشهد به جمهوری اسالمی ایران آمد، در این سفر 

شهد به طور پیشبینی نشده با عالم روشن ضمیر و پس از زیارت اماکن متبرکه قم و م

کند که پس از آشنایی زمینه مجتهد زمان مرحوم آیت اللَّه بهاءالدینی مالقات می

 شود.ازدواج آقای محقق با صبیة ایشان فراهم می

از این خانم یک پسر به نام هادی محقق طلبه حوزه علمیه قم دارد. این رخداد و 

ه تحصیل در حوزه پربار قم و نیز شهادت شهید آیت اللَّه سید نیز عالقه وی بر ادام

روز از خروج آقای محقق از سوریه اتفاق افتاد  20حسن شیرازی در لبنان که پس از 

باعث شد که موصوف در قم ماندگار شود. نامبرده هیچگاه به عضویت احزاب 
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با بیت شهید آیت اللَّه سیاسی افغانستان در نیامد اما با توجه به سابقه آشنایی ایشان 

سید حسن شیرازی در سوریه در ایران هم با بیت آیت اللَّه العظمی سید محمد 

شیرازی )قدس سره( به همکاری پرداخته در حد امکان به جذب کمکها برای احزاب 

اسالمی مقیم ایران تالش کرده و توجه آیت اللَّه سید محمد شیرازی را به مسأله 

 افغانستان جلب کرد.

شان عالوه بر فعالیتهای اجتماعی در درسهای خارج فقه و اصول آیت اهلل ای

العظمی سید محمد شیرازی و آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازای و آیت اهلل 

العظمی وحید خراسانی و آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی شرکت کرده و نیز نزد آیت 

های معنوی و اخالقی وی بهرهاللَّه بهاء الدینی حضور مخلصانه داشت و از محضر 

فراوانی کسب کرده و توجه ایشان را به خود جلب نمود که از توفیقات آقای محقق 

 آید.به حساب می

پس از پیروزی انقالب اسالمی افغانستان برعلیه روسها و شروع جنگهای داخلی، 

رف ایشان از احزاب سیاسی کناره گیری کرده کارهای تبلیغی ترویجی در حوزه معا

اسالمی و تحصیل علوم دینی و نیز کارهای مربوط به دفاتر مراجع عظام را عهده دار 

ی وی مظلوم ترین های فرهنگی برای شیعیان افغانستان که به گفتهبود، ولی از فعالیت

شیعیان دنیا هستند لحظة فرو گزار نکرد. برادران حاج آقای محقق غزنوی به نام 

ای راشدی محقق کربالیی محمد عارف و کربالیی حجت االسالم و المسلمین آق

 خدابخش و کربالیی رحمت اهلل 
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 تأسیس مؤسسه خیریّۀ امام هادی )ع(

پس از تسلط و حاکمیت طالبان بر اکثریت خاک افغانستان و تعصب آنان نسبت 

های مختلف همراه بود، عالمان و فرماندهان به شیعیان که با کشتار عمومی و قتل عام

جبور به ترک کشور شدند، و نیز با توجه به ایرادهای وهابیت و طالبان جهادی م

نسبت به شیعیان در کم توجهی به قرآن کریم و عدم حضور در مساجد، آقای محقق 

آستین همت را باال زده مؤسسه قرآنی امام هادی )ع( را به قصد بازسازی و ساخت 

ق،  1720قرآنی در سال  مساجد شیعیان و ترویج قرآن آموزی و برگزاری محافل

ش، در سال روز والدت بانوی نور و عظمت حضرت صدیقه  1773مصادف با 

طاهره فاطمه زهرا )س( در شهر مقدس قم تأسیس کرد. وی در میان مهاجرین مقیم 

های زیادی در شهرهای مختلف انجام داد و آنها را به ایران حضور یافت و مسافرت

های ایشان محافل متعدد کرد، با توجه به فعالیت شرکت در کالسهای قرآنی تشویق

قرآنی در شهرهای مختلف تشکیل شد. مشتاقان قرآن اعم از زن و مرد کوچک و 

های مورد نیاز محافل را آمدند و آقای محقق قرآنبزرگ در این محافل گردهم می

ند تأمین نموده و پرداخت حقوق ماهیانه آموزگاران قرآنی را عهده دار شد. هرچ

مهاجرین با مشکالت بسیاری مواجه بودند طبق همان مثل معروف شان )که از یک 

خیزد( اما این اقدامات از جانب آقای محقق تأثیری بسیار مثبتی در سوار گرد بر نمی

میان شیعیان افغانستان داشت، محافل قرآنی اول در کشور جمهوری اسالمی ایران در 

ها برای مهاجرین افغانستانی دایر شده و سنگبری های مختلف حتیها و محلهکارگاه
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مهاجرین مسلمان افغانستان با اشتیاق تمام به فراگیری قرآن پرداختند، در ادامه 

های قرآنی به داخل افغانستان گسترش پیدا کرد و حتی به شهر کویته پاکستان برنامه

 ها دایر شد.هم این کالس

هادی )ع( با راه اندازی چهارده محفل قرآنی های قرآنی مؤسسه خیریه امام برنامه

با اهدای قرآن کریم و وایت برد و رحل مورد نیاز آغاز به کار کرد،  1773در سال 

ش، به بیش از هزار محفل قرآنی در ایران، افغانستان و پاکستان  1781ولی تا سال 

اهدای مبالغ نقد گسترش پیدا کرد. ایشان در این راه بسیار موفق بوده و افراد خیرَّ در 

های مورد استفاده به ایشان کمک نموده اند. این های مورد نیاز و رحلو تأمین قرآن

هزار جلد قرآن مجید را به این محافل و حتی  27حدود  1781مؤسسه خیریه تا سال 

های این مؤسسه در کشورهای آفریقایی و آذربایجان اهدا نموده است. خارج از برنامه

ناب آقای محقق به کشور کویت انجام داده همکاری خیّرین و افراد در سفری که ج

نیکوکار آن سامان را جلب نموده و هم اکنون از مساعدت آنها در پیش برد 

 های مؤسسه برخوردار است.برنامه

االسالم محقق غزنوی مؤسسه یاد شده را در افغانستان به صورت رسمی حجت

ؤسسه در شهرهای کابل، مزار شریف، غزنی ثبت نموده است و دفاتر نمایندگی م

 مشغول فعالیت هستند. این مؤسسه اهداف زیر را مد نظر دارد:

های کانون . برگزاری محافل قرآنی و تشویق قرآن آموزی. بخشی از فعالیت 1

 آموزشی در این بخش:
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 محفل قرآنی در افغانستان؛ 100. دایر شدن بیش از  1.  1

 محفل قرآنی در ایران؛ 200از  . دایر نمودن بیش 1.  2

. توزیع و پخش قرآن کریم به تعداد پنجاه و هفت هزار جلد؛ وهزاران جلد  1.  7

 جزوه آموزش قرآن کریم 

. یکی از اهداف موسسه کمک به نیاز مندان است، این برنامه از اوایل تأسیس  2

ن و ... برای مؤسسه جریان داشته و هرساله مقدار قابل توجهی آرد و برنج و روغ

 نیازمندان پخش و توضیح شده است. 

ش، بخش امور ایتام مؤسسه آغاز به کار کرده است. تا کنون  1782. از سال  7

نفر از ایتام تحت سرپرستی موسسه امام هادی )ع( قرار گرفته اند. مبلغ  1200بیش از 

 گیرد.قرار میتومان است که ماهیانه در اختیار آنها  83000مستمری هریک از ایتام 

. ایجاد سایت؛ پایگاه اطالع رسانی موسسه امام هادی )ع(، ویژگیهای این  1

 پایگاه:

 . جمع آوری و ارائه مطالب ارزنده راجع به امام هادی )ع(؛ 1.  1

 های موسسه امام هادی )ع(؛. منعکس نمودن فعالیت 1.  2

ی علمی، جستههای بزرگ بویژه شخصیت بر . معرفی بعضی از شخصیت 1.  7

 الدینی )ره( و ...عرفانی حضرت آیت اللَّه العظمی بهاء

 . انتشار نشریات: 3

که مجوز انتشار آن توسط دفتر کابل گرفته شده است. این « مجله هادی. » 3.  1
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مجله با رویکرد کامالً دینی و مذهبی است که در بین قشر متدین جایگاه ویژه پیدا 

 کرده است.

نشریه خبری در حیطه جهان اسالم و بیشتر با رویکرد به « نامه نسیمهفته . » 3.  2

 باشد.مسایل افغانستان می

های بخش . تأسیس کتابخانه عمومی امام حسین )ع(، در کابل از دیگر فعالیت 2

باشد که هم اکنون محلی برای تحقیق و مطالعه عالقه مندان مرکزی مؤسسه می

عقاید اسالمی، »باشد که نیز محصول همین بخش میباشد. انتشار چندین کتاب می

و ... از « آموزش روخوانی قرآن کریم« »جزوه اخالق« »جزوه عقاید« »جزوات احکام»

 آن جمله است.

 . ساخت مسجد و حسینه 7

های که تا کنون توسط مؤسسه امام هادی )ع( ساخته لیست مساجد و حسینیه

 شده است از این قرار است:

ولی، مام مهدی )عج(، والیت غزنی، ولسوالی عالء الدین، قریة دهن. مسجد ا 1

 .1772سال 

. مسجد الرسول االعظم )ص(، والیت غزنی، ولسوالی عالء الدین، قریة شنیه،  2

 .1777سال 

 .1777. مسجد فاطمة  الزهرا )س(، . . . قریه گدول، سال  7

 .1777. مسجد محسن بن علی )ع(، ... قریه دهن سای، سال  1
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 .1778. مسجد امام حسن مجتبی )ع(، ... قریة قرغه، سال  3

 .1778. مسجد امام محمد باقر )ع(، ... قریة شیونه قلعه، سال  2

. مسجد فاطمة الزهرا )س(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، قرناله، قریة  7

 . 1773زردسنگ، سال 

عالء الدین، قریة . مسجد ابی الفضل العباس )ع(، والیت غزنی، ولسوالی  8

 .1781زیربوم، سال 

 .1773. مسجد و حسینیه امام جواد )ع(، . . . دایمرداد، قریة ناهورجوی، سال  3

. مسجد امام صادق )ع(، والیت غزنی، ولسوالی عالءالدین، قریة لنگر، سال  10

1778. 

 .1778. مسجد امام زین العابدین )ع(، ... قریة آکاخیل، سال  11

 .1778امام موسی بن جعفر )ع( ... قریة باالی ولی، سال . مسجد  12

.  مسجد امام علی النقی الهادی )ع(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، قریة  17

 .1778هوکک، سال 

. مسجد امام حسین )ع(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، قریة تکریک، سال  11

1778. 

ی ناهور، خوات کنار زیارت، . مسجد دامنه راه بغلو، والیت غزنی، ولسوال 13

 .1781سال 

. مسجد امام زمان )عج(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، قریة قرغه پایین، سال  12
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1787. 

. مسجد امام حسن عسکری )ع(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، قریة دو آبی،  17

 .1787سال 

عمران باال، هاشم )ع(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، قریة . مسجد قمر بنی 18

 .1773سال 

. مسجد امام حسین )ع(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، قریة خوجه غریبان،  13

 .1778سال 

. مسجد امام مهدی )عج(، والیت غزنی، ولسوالی عالء الدین، قریة ده  20

 .1778جانبیک، سال 

ل . مسجد امام علی )ع(، والیت غزنی، ولسوالی عالء الدین، قریة میانه، سا 21

1773. 

هاشم )ع( والیت غزنی، ولسوالی عالءالدین، قریة آخوند، . مسجد قمر بنی 22

 .1781سال 

. مسجدالرسول االعظم )ص(، والیت غزنی، ولسوالی جغتو، قریة الغری  27

 .1778جلگه، سال 

. مسجد امام حسن عسکری )ع(، والیت غزنی، ولسوالی جغتو، قریة حیدرا  21

 .1773سراب، سال 

مسجد امام رضا )ع(، والیت غزنی، ولسوالی جغتو، قریة خوشعلی سراب،  . 23
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 .1773سال 

. مسجد امام جواد )ع(، والیت غزنی، ولسوالی مالستان، بازار جوادیه  22

 .1773، سال «خاکریزک»

، «بیوا». مسجد امام سجاد )ع(، والیت غزنی، ولسوالی مالستان، بازار سجادیه  27

 .1773سال 

امام حسین )ع(، والیت غزنی، ولسوالی خواجه عمری، قریة آقاسی،  . مسجد 28

 .1781سال 

 .1773. مسجد امام المهدی )عج(، والیت غزنی، شهر نوآباد، سال  23

 .1778. مسجد امام علی )ع(، والیت غزنی، مرکز شهر غزنی، سال  70

اغی . مسجد امام حسن مجتبی )ع( )چهارده معصوم(، مرکز شهر غزنی، قرب 71

 .1773بازار، سال 

باغ، قریه میرک، سال . مسجد خاتم االنبیاء )ص(، والیت غزنی،ولسوالی قره 72

1773. 

باغ، قریه بلدرغان، . مسجد حضرت زینب )س(، والیت غزنی، ولسوالی قره 77

 .1773سال 

باغ، بازار تمکی، سال . مسجد امام علی )ع(، والیت غزنی، ولسوالی قره 71

1781. 

عصر )عج(، والیت غزنی، ولسوالی مقر، مرکز شهر مقر، سال مسجد ولی . 73
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1773. 

 .1778. مسجد امام جواد )ع(، ... لعل و سرجنگل، سال  72

 .1778. مسجد امام سجاد )ع(، ... لعل و سرجنگل، سال  77

. مسجد حضرت خدیجة کبری، ... ولسوالی هلمند، منطقة کجران، سال  78

1773. 

ام هادی )ع(، والیت بامیان، ولسوالی ورس، قریة لیگان، سال . مسجد ام 73

1781. 

. مسجد امام رضا )ع(، والیت بامیان، ولسوالی ورس، قریة چجین، سال  10

1781. 

. مسجد محمد امین )ص(، والیت بامیان، ولسوالی ورس، منطقة تخت ورس،  11

 .1781سال 

 .1781سوالی بلخاب، سال . مسجد اباالفضل العباس)ع(، والیت سر پل، ول 12

 .1773. مسجد یا حسین )ع(، والیت سمنگان، ولسوالی دره صوف، سال  17

باغ، منطقة لنگر، سال . مسجد فاطمة زهرا )س(، والیت غزنی، ولسوالی قره 11

1781. 

. مسجد موسی بن جعفر )ع(، والیت میدان وردک، منطقة سنگالخت، سال  13

1782. 

 .1781عج(، شهر کابل، دشت برچی، سال . مسجد امام زمان ) 12
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 .1782. مسجد خدیجة الکبری )باقر العلوم(، شهر کابل، دشت برچی، سال  17

. مسجد فاطمة الزهرا )س( )امام حسین ع(، شهر کابل، دشت برچی، سال  18

1782. 

 .1782. مسجد رسول اکرم )ص(، شهر کابل، قلعة جبارخان، سال  13

 .1781(، شهر کابل، کارته سخی، سال . مسجد امام هادی )ع 30

 .1782. مسجد امام علی )ع(، شهر کابل، قلعه خمدان، سال  31

 .1782. مسجد فاطمة الزهرا )س(، شهر کابل، منطه دیوان بیگی، سال  32

 ؛1782. مسجد امام حسن عسکری )ع(، شهر کابل، کارته نو، سال  37

صفا )ریگ ریشن( سال . مسجد حضرت نرجس )س(، شهر کابل، شهرک  31

 ؛1781

بیت )ع(، والیت سمنگان، ولسوالی . مسجد امام حسن مجتبی کریم اهل 33

 ؛1787صوف، سال دره

 .1787. مسجد حضرت ابوالفضل العباس )ع(، شهر غزنی، نو آباد، سال  32

 ؛1787. حسینیه امام رضا )ع(، شهر غزنی، نو آباد، سال  37

ن )عج(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، . مسجد حضرت حجت ابن الحس 38

 ؛1781منطقة عمران، سال 

. حسینیه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع(، والیت بامیان، سه قلعه  33

 ؛1787بامسرای، سال 
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. مسجد چهارده معصوم )ع(، . . .، شهرستان جنب زیارت شاه تراب، سال  20

 ؛1787

 ؛1787ال . مسجد امام علی )ع(، والیت بدخشان، س 21

 ؛1781. مسجد فاطمة الزهرا )س(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، سال  22

. مسجد حضرت زهرا )س(، والیت میدان وردک، ولسوالی بهسود، منطقة آب  27

 ؛1781شیروم، سال 

 ؛1781. مسجد حضرت امام جواد )ع(، شهر کابل دشت برچی، سال  21

 ؛1781قاضی، سال  . مسجد امام مهدی )ع(، شهر کابل، قلعه 23

 ؛1781. مسجد حضرت خدیجه )س(، والیت قندوز، . . . ، سال  22

 ؛1781. حسینیه حضرت اباالفضل )ع(، والیت بامیان، قریة خشکک، سال  27

 . مسجد فاطمة الزهرا )س(، شهر کابل، شهرک محمدیه، سال ...؛ 28

 سال ...؛ . مسجد عسکریین )ع(، شهر کابل، شهرک خراسان )ده خدیداد( 23

 . مسجد امام زمان )عج(، والیت کابل، پغمان، سال ...؛ 70

 . مسجد اهل البیت )ع(، والیت دایکندی، شهرستان اولقان، ...؛ 71

 ؛1783البیت )ع(، والیت سر پل، چهار باغ، سال . مسجد اهل 72

 ؛1783. مسجد امام حسن عسکری )ع(، شهر هرات، شهرک جبرئیل، سال  77

 ؛1783اصحاب کساء، شهر غزنی، شهرک نوآباد، سال . مسجد  71

. مسجد اصحاب کساء، والیت غزنی، ولسوالی عالءالدین، منطقة زیر بوم،  73
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 ؛1783سال 

. مسجد حضرت ولی عصر )عج(، والیت غزنی، ولسوالی ناهور، جرغی،  72

 ؛1781شتر مرده، سال 

 ؛1782. مسجد محمد و آل محمد )ص(، والیت تخار، ...، سال  77

. مسجد حضرت حمزه سید الشهداء )ع(، شهر کابل، شهرک دوازده امام، سال  78

 ؛1782

 ؛1782. مسجد حضرت امام مهدی )عج(، شهر کابل، شهرک صفا، سال  73

، مرکز والیت بامیان، سال «(ع». مسجد حضرت عبداللَّه الرضیع )علی اصغر 80

 ؛1782

کندی، ولسوالی شهرستان، سال . مسجد حضرت امام سجاد )ع(، والیت دای 81

 ؛1782

 ؛1782. مسجد حضرت رسول اکرم )ص(، شهر غزنی، نوآباد، سال  82

 های این مؤسسه کارهای عمرانی و خدماتی زیر است:. از دیگر فعالیت 7

شهر کابل، « مسجد مدرسة داراالیتام». ساخت مجتمع االیتام فاطمة الزهرا )س(  1

 ؛1782شهرک امید سبز، سال 

 ؛1783. دارالقرآن سید الشهداء )ع(، شهر کابل، دشت برچی، پل خشک، سال  2

 ؛1781. مدرسة علمیه توحید، مرکز شهر غزنی، سال  7

 .1782. مدرسة علمیه فاطمة الزهرا )ع(، شهر کابل، دیوان بیگی، سال  1



 رجال ماندگار   002

. مدرسه علمیه فاطمة الزهرا )سالم اهلل علیها( مخصوص بانوان، کابل شهرک  3

 1737د سبز امی

 . مدرسه علمیه امام هادی )علیه السالم( در شهر مقدس قم 2

حاوی   های وی تولید حدود صد ها ساعت صوت و تصویراز دیگر فعالیت

 توان نام برد.، مداحی، آموزشی، میزگرد و...غیره  میمسائل مذهبی از قبیل سخنرانی

، قم،  7ناصری داوودی، عبدالمجید، مشاهیر تشیع در افغانستان، ج  منابع:

ش. بروشور مؤسسه امام هادی 1730مرکز بین المللی و نشر المصطفی )ص(، اول، 

 )ع(.
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 زندگی نامه علی قربانی غزنوی

 لَهُ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الرَّجُلُ ءُیَجِی( ص(اللَّهِ رَسُولُ قَالَ حدیث فی

 یَا فَیَقُولُ الرَّوَاسِی کَالْجِبَالِ أَوْ  الرُّکَامِ کَالسَّحَابِ حَسَنَاتِالْ مِنَ

 عَلَّمْتَهُ الَّذِی عِلْمُکَ هَذَا فَیَقُولُ أَعْمَلْهَا لَمْ وَ هَذَا لِی أَنَّى رَبِّ

 .بَعْدِکَ مِنْ بِهِ یُعْمَلُ النَّاسَ

 ،1ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر)

  (2: ص

 ،3/10/1213 متولَّد شیرمحمد، فرزند علی،قربانی،: مشخصات

 ولسوالی عالءالدین شِملتو،منطقه زیربوم قریه تولَّد محل

 . غزنی والیت ناورازتوابع

 : تحصیل سابقه

 آخرازپادشاهی سال سالگی هشت درسن:دولتی مدارس

 مدرسه که آنجا واز  شدم دولتی مدرسه ظاهروارد محمد
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 وخوشی خوبی به که بود ساله سه دورة یک برای  دهاتی

 .کردم تمام

 حکومت نام وتغییر دادود محمد باکودتاه دوره واین

 اسالمی جنشهای فعالیت واوجگیری جمهوری به ازپادشاهی

 حجت شهید.  بود همزمان کشور در چپیها احزاب وتحرکات

 زمان درآن( برادراشدم( )ره)عرفانی حسینعلی االسالم

 ومردم علماء گشت می بر گاهش زاد به ازکابل که هرازگاهی

 سن اقتضای به نیز حقیر که داد می قرار اوضاع درجریان را

 .ماندم نمی نصیب بی وصمیمی گرم جلسات آن از وسالم

 وارد  دولتی مدسة در بادرس همزمان: حوزوی تحصیالت

 صرف نظیر عرب أدبیات از وبخشی شده خانه مکتب

 محسن، ملَّا عوامل عوامل، میر،زنجانی،شحرح هوا،صرف

 درمحضر را جامی ازشرح وقسمتی کافیه متن النحو، هدایة
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 سید به معروف میرحسین سید آقایان اسالم حجج

 میزاعلی وکربالیی( اهلل حفظهما)صادقی ملَّا،غالمعلی

 درمسجد یکساله صورت به  ملَّاامام عنوان به که(  ره)توسلی

 . کردم تلمّذ کردند می ایفاءوظیفه

 تحوالت دادکه می نشان وشواهد قرائن مقطع دراین

 وبحرانی گی پچیده سوی به درکشور وسیاسی اجتماعی

 هفت کودتای باوقوع که رود می پش بازگشت بدون شدن

 باآغاز آن دونبال وبه داد نشان خودرا 1738 ثور

 کودتاچیان علیه مسلمان مردم وپرهزینه خونین جهادمسلحانه

 بعد که رسید خود اوج به سابق شوروی پرورده دست

 رنج آن های آثاروپیامد از هنوزمردم ده ازسه بش ازگذشت

 کشور ماندن عقب آن آثارتلخ ترین مهم که برند می

 آن که است، درجهان ودانش علم کاروان پرشتاب ازحرکت
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 پیگرد وغیرقابل خاموش کشی نسل به شود می درستی به را

 ملت یک وبالندگی سرزندگی اینکه چه تعبیرکرد، ملت یک

 احساس واین است، آن ودانشوران وتحصیلکرده آگاه نسل به

 می خودنمایی دیگر بشترازبخشهای اسالمی علوم درحوزه

 جامعه هویت حفظ براینکه عالوه سو یک از زیرا کرد

 دینی های آموزه به وآگاه متعهد حضورعالمان نیازبه اسالمی

 شده آزاد مناطق واداره جهاد رهبری دارد، زمان وآشنابه نیاز

 ازعالمان بسیاری دیگر قرارگرفت،وازسوی روحانیت برعهده

 رفتند زندان به وهفت پنجاه ثور هفت ننگین ازکودتای بعد

 ویا افشاگردید آنان جمعی دسته خبرشهادت اواخر دراین که

 جهادی نیروهای روی ازاین. رسدند شهادت جهادبه درآغاز

 ازخأل گیری جلوی برای شده آزاد درمناطق مدارس باتأسیس

 دادند انجام تحسین وافروقابل تالش کارآمد انسانی نیروی
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 در موجود درحوزات  طلبه صدها ورود آن ثمرة که

 . بود ایران اسالمی جمهوری

 به دینی مدرسه 1721درسال که بود ضرورت این بادرک 

 حجج وتالش باهمت(  ع)صادق جعفر امام  مدرسه اسم

 ،غالمعلی دادصالحی زاهدی،حسین علیجان آقایان اسالم

 تأسیس  صادقی وشهید عرفانی حسینعلی وشهید صادقی

  شدم مدرسه وارد که بودم محصلینی ازاولین بنده. گردید

 مدرسة در را ومعالم مالَعبداهلل وحاشیه ازسیوطی وبخشی

 .کردم مذکورتعلَّم

 اسالمی جمهوری به تحصیل ادامه برای 1722 سال دراواخر

 المهدی ،مدرسه جام درتربت سال سه ومدت آمدم ایران

 مرحوم فقه اصول أدبیات،منطق، تکمیلی دروس  باقی

 فرا(عزه دام) ریاضی استاد نزد را المعانی مظفرومختصر
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 .گرفتم

 .مقدس مشهد علمیه حوزه به ورود

 پذیرش ایرانی غیر ازطالب سال چند از بعد که1721 درسال

 اقامت ودرمدت شدم مشهدمقدس علمیه حوزه وارد داشت

 لمعه شرح( ع)رضا امام اهلبیت عالم ملکوتی درجواربارگاه

 حفظه)صالحی سید اهلل استادآیت رادرمحضر کفایه اول وجلد

 اهلل استادآیت  تجریدوتفسیررادرمحضر ورسائل،شرح( اهلل

 سید اهلل آیت استاد درمحضر را ومکاسب( ره)سعیدی

 اهلل آیت استاد درمحضر را کفایه دوم دوجل مرتضوی

 .تلمّذکردم( برکاتهما دامت) رضازاده

 اهلل آیت خارج دروس در 1771 سال تا 1723 ازسال

 خارج دروس آخرسال ودرامتحان داشتم حضور( ره)فلسفی

 .شدم برخوردار علمیه حوزه ازتشویقات بار سه
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 ای ماهانه امتحانات برنامه در حوزه در تحصیل با همزمان

 درحوزه تحصیل عادی روال مکمل که( ره)مصباح اهلل آیت

 برخوردار نیز آن ازمشوّقهای وبحمداهلل داشته شرکت بود

 درآن رانیز تجرید شرح حوزه معمول دروس بودم،ودرضمن

 شرح اول جلد زمان ،وهم دادم می إمتحان ماهانه مؤسسه

 به عباسقلیخان درمدرسه را النحو وهدایة فقه واصول لمعه

 .کردم می تدریس آزاد صورت

 .  مقدسه قم علمیه حوزه به ورود

 شده مقدسه قم علمیه حوزه وارد 1771 درتابستان

 فقه خارج دروس را1783 سال تا(ع)اهلبیت  ودرجوارکریمه

 یافته خضور( مدظله)خراسانی وحید العظمی اهلل آیت واصول

 بقیة درمؤسسه 1787تاسال1772 درسال باآن زمان وهم

 دستور در را واصول فقه تخصصی صورت به که( عج)اهلل
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 نهایة دوره ودرهمین ، شدم تحصیل مشغول دارد خود کار

 رااز حرکت تامبحث منظومه شرح فلسفه قسمت و الحکمه

 .کردم استفاده نوار

 العالمیة المصطفی درجامعة17 37تا 1787 از سال پنج مدت

 .باشم می( اجتهاد دوره)پنج درسطح تحصیل مشغول

 به اشتغال حجتیه مبارکه مدرسه در مذکور مدت ودر 

 از بخشهای گزین جای استاد عنوان وبه.دارم نیز تدریس

 وجلد  شرط صحت وشرایط محرمة،بیع،خیارات مکاسب

 را وصمدیه ام کرده تدریس العلوم درجامعة  را کفایه دوم

 تدریس درشیخان را فقه واصول( ع)هادی امام درمدرسه

 .ام کرده

درمؤسسه امام محمد باقر)ع( که یک  1/11/1737وازتاریخ 

مؤسسه تحقیقاتی است  وتحت اشراف آیت اهلل شبیری 
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زنجانی اداره می شود، مشغول تحقیق  درموضوعات فقهی 

 می باشم.

 الغیر مال إتالف قاعدة ، الشرط صحة شرائط: فقهی تألیفات

 بقیة مؤسسه برای الخمس، ،ومالکیة الفقهیة وتطبیقاتها

 فی الحاکم إعتبارحکم ، الجمعة صالة وجوب أدلَّة(. عج)اهلل

 المسافر،مالک صالة فی القصر وجوب مالک الهالل، رؤیة

 لحکم أیام عشرة اقامة قاطعیة کثیرالسفر، فی تمام وجوب

 اجاره رحم از بااستفاده مصنوعی وباروری کثیرالسفر

 (.فارسی)ای

 ماهیة السیرة، حجیة الظواهر، حجیة: اصولی تألیفات

 جامعة برای.المتعارضین فی األولی االصل ومقتضی التعارض،

 .المصطفی

 وحید العظمی اهلل آیت واصول فقه خارج دروس تحقیق
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 (.مدظله)خراسانی

 فرهنگی انجمن نشریه برای علماء، ومیراث صالحان، جامعه

 به مربوط که علماء میراث ازمقالة قسمتی که( ع)صادق إمام

 می( ره)فیاضی شهید اهلل آیت واجتماعی فرهنگی خدمات

 .است منتشرشده نیز شهداء پیام درکتاب شد

 : تبلیغی سوابق

 قرچک: درایران.  وغزنی ،کابل هرات:افغانستان در

 امام فرهنگی انجمن درمحل مقدسه وقم ،تهران،اصفهان

 برای که منطقه وطالب روحانیون به مربوط( ع)جعفرصادق

 . است شده ایجاد واجتماعی فرهنگی فعالیتهای

 : اجرایی سوابق

 در غزنی والیت طالب مجمع اجرایی هیئت عضو

 جناح تأثیر تحت1773 درسال فوق مجمع که مشهدمقدس
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 به مجمع این. گردید منحل اسالمی وحدت درحزب بندی

 ناصری اهلل آیت مرحوم یادبود مجلس برگزاری مناسبت

 این ،ازطرف غزنی والیت وطالب روحانیون طرف از(ره)

 حقیر این دراطاق نیز آن اولیة وجلسات گردید پشنهاد جانب

 درانجمن شد،عضویت می برگزار عباسقلیخان درمدرسه

  ای مدیره عضوهیئت دوره ودو( ع)جعفرصادق امام فرهنگی

 .مذکور انجمن

 : اجتماعی فعالیتهای

 امام فرهنگی انجمن جزدرقالب به ها فعالیت این

 اجتماعی مسایل درمورد طورمنظم به که( ع)جعفرصادق

 موارد درسایر کند برگزارمی جلساتی منطقه مردم با وفرهنگی

 شود می مربوط بشترآنها که است بوده موردی صورت به

 .حقوقی ودعواهای ونزاعها خصومات وفصل وحل
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 : سیاسی فعالیتهای

 بحسب أمّا ام نداشته حزبی تعهد خاصی درحزب گرچه

. ام داشته کاری هم وسیاسی جهادی بااحزاب منطقه شرایط

 ودرهرات همکاربودم اسالمی جهاد باپاسدران درغزنی

 . داشتم همکاری هرات اهلل باحزب
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 عوضعلی توكلیحضرت حجت االسالم و المسلمین 

ای روحانی و ای به نام پجندور ورس در خانوادهدر قریه 1721اینجانب در سال 

شدم. من آخرین فرزند پدرم )کریم داد( و مادرم بودم که قبل از من  مذهبی متولد

یک پسر به نام حسن جان و یک دختر دیگر بود و در این بین فرزندانی دیگر نیز 

اند که فوت شدند و بنده در حالی که والدینم ناامید از فرزند دیگر بودند؛ دیده بوده

 بدنیا گشودم.

گرفتم و بعد از آن در زمستانها در مدارسی فرا میتا ده سالگی در نزد پدر قرآن 

شد مشغول به تدریس ادبیات عرب از های مناطق برگزار میکه در مساجد و حسینیه

قبیل صرف و نحو, منطق کتاب حاشیه, اصول کتاب معالم و کتاب مغنی و مطول و 

 مقداری از قوانین را در نزد اساتید محل شدم.

به  1713خدمت سربازی رفتم و پس از آن در سال به  1717تا  1713از سال 

همراه پدرم و جمعی از دوستان به زیارت عتبات عالیات شتافتیم و مشهد و قم و 

باالخره زیارات عراق و آخر سر نجف اشرف و در جوار موالی متقیان علی ابن 

 ابیطالب علیه السالم پدرم دیده از این دنیای فانی فرو بست و مدفنش نجف اشرف

 گردید خدایش رحمتش را شامل حال همه اموات نماید.

در  1731بعد از رحلت پدر، بنده وارد حوزه علمیه نجف اشرف شدم و تا سال 

آنجا مشغول تحصیل بودم بطوری که کتاب مطول و مغنی و سیوطی را خدمت آقای 

مدرس افغانی، جلدین لمعه را خدمت آقای دوزدوزانی و بعضی از اساتید دیگر و 
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چونکه  31مقداری از رسائل را خدمت آقای مرتضوی خراسانی خواندم. در سال 

حکومت وقت عراق حوزه علمیه نجف را تعطیل و همه محصالن و روحانیون 

( در حوزه علمیه 1731خارجی را از عراق اخراج کرد, و از آن زمان به بعد تا االن )

مانند رسائل در نزد  قم مقدس وارد شدم و مشغول تحصیل گردیدم و کتابهایی

سبحانی, کفایه را خدمت آقای فاضل لنکرانی و بقیه شرح لمعه را خدمت اساتید 

متفرقه خواندم و شرح منظومه را خدمت آقای محمدی گیالنی و اسفار را خدمت 

 آقایان گرامی و انصاری تلمذ نمودم.

ی و خارج اما خارج: خارج اصول را اکثراً خدمت آیت اهلل العظمی فاضل لنکران

فقه را اکثراً خدمت آیت اهلل عظمی مکارم شیرازی و آیت اهلل العظمی محقق کابلی 

 تعلیم نمودم.

ام و هستم. به مدت در افغانستان سالیان متمادی مشغول به تدریس و تبلیغ بوده

دو سال تدریس و تبلیغ در کابل و دو سال دیگر در قندوز مشغول بودم و اما در 

سال متفرقاً رفتم و در ضمن در  10رای تبلیغ و تدریس به مدت ورس و بامیان ب

کردم و مشغول مرکز والیت بامیان نیز به عنوان یکی از امامان جمعه انجام وظیفه می

 دادم.به ایراد نماز جمعه و همچنین جماعات را نیز انجام می

ردم و در رابطه با مسئله انقالب و جهاد نیز شرکت داشتم و در آن خدمت به م

راهنمایی به سوی فالح و رستگاری را مدنظر قرار داده و خدای منان را همیشه 

 خواسته و خواهانم که مرا در این امر خطیر موفق گرداند.
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 رحمت اهلل فرقانیحضرت حجت االسالم و المسلمین 

در کوه بیرون بهسود از  1732رحمت اهلل فرقانی فرزند غالمرسول متولد سال 

مشغول درس  1773وارد ایران شدم و از سال  1727ت میدان در سال توابع والی

حوزوی شدم و از همان سال کانون قرآن عاشقان حضرت مهدی عج را نیز با 

نوجوانان هموطن تأسیس و راه اندازی نمودیم و سطوح عالیه حوزه را رد سال 

کانون قرآن به پایان رسانیدم و در امور تبلیغ و تحقیق و تألیف مشغولم و  1783

کنم. سطوح عالیه را از محضر اساتید چون عاشقان حضرت مهدی عج را نیز ادامه می

حاج شیخ محمد جواد انواری و آیه اهلل لطفی کاشانی و استاد اکبری و آیه اهلل 

اصفهانی تلمذ کردم و خارج فقه را از محضر آیت اهلل العظمی محقق کابلی و آیه اهلل 

اصول را از محضر آیه اهلل حاج سید حسن خمینی بهره مکارم شیرازی و خارج 

گیرم و آثار قلمی مقاالت زیاد و کتابهای چاپ شده و در دست چاپ زیاد اس که می

 توان به کتابهای ذیل اشاره نمود:از آن آثار می

 دخیل یا حسین, مجموعه اشعار مراثی امام حسین و شهدای کربال -1

 با علیهم السالم جلد اولها در رثاء پنج تن آل عسوز سینه -2

 ها در رثاء پنج تن آل عبا علیهم اسالم جلد دومسوز سینه -7

 هزار برگ از نخل باور, عقاید و علوم قرآن از فعالیت کانون قرآن -1

 حرمت و مفاسد ربا از دیدگاه آیات و روایات اسالمی -3

 سیصد و سیزده رباعی در فراق حضرت مهدی عج -2
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 عصوم علیهم السالمها میالدیه چهارده مسرور سینه -7

 ها در رثاء چهارده معصوم علیه السالم جلد سومسوز سینه -8

 ها در رثاء چهارده معصوم علیه السالم جلد چهارمسوز سینه -3

 علی علیه السالم شاهکار آفرینش -10

 های جانسوز مجموعه اشعار چهارده معصوم جلد اولنغمه -11

 مصباح القرائت در علم تجوید قرآن کریم -12

 اول مجموعه اشعارعطش عشق جلد  -17

 های جانسوز مجموعه اشعار در رثاء ائمه معصومین جلد دومنغمه -11

 مخزن المنابر جلد اول پنجاه و سه منبر و سخنرانی -13

 عطش عشق جلد دوم مجموعه اشعار -12

 جایگاه معلم از دیدگاه اسالم و یونسکو -17

 گریزی بر دعای توسل و مصائب ائمه معصومین علیهم السالم -18

 اعمال و ادعیه ماه مبارک رمضانره توشه رمضان,  -13

 سلسله مباحث احکام هیئت قمر بنی هاشم -20

 های جانسوز جلد سوم مجموعه اشعار در رثاء چهارده معصومنغمه -21

 ها میالدیه چهارده معصومنوایی جلد دوم سرور سینه -22

 مخزن المنابر جلد دوم, سی منبر و سخنرانی -27

 لیه و آلهنماز از دیدگاه قرآن و پیامبر اعظم صلی اهلل ع -21
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 ها در رثاء چهارده معصوم جلد پنجمسوز سینه -23

 تذکرة االبرار, در احوال و آثار علمای منطقه -22

 جوشش خون دلها در رثاء چهارده معصوم سه جلدی -27

و مقاالت در باره مهدویت که در نشریه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 

به چاپ رسیده و مقاله در مورد زیارت, و شرح زیارت فاطمه معصومه علیها السالم 

که در نشریه آستانه مقدسه به چاپ رسیده است و مقاله هم در کنگره سبط النبی امام 

ه مقاالت مجمع جهانی اهل بیت به چاپ حسن مجتبی علیه السالم که در مجموع

رسید است و مقاله در زندگی امام هادی علی النقی علیه السالم در نشریه مؤسسه 

 امام هادی چاپ شده است. 
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 اكبریمحمد حجت االسالم و المسلمین استاد 

 - ابتدائیه تحصیالت و کودکی

 در. ش.ه 1721 سال در اکبر محمد فرزند حیدر غالم فرزند اکبری محمد استاد

 سالگی هفت. در گشود، جهان به دیده بامیان والیت ورس ولسوالی پتابجوی قریه

 حضور در را فارسی های کتاب سالگی هشت در و گرامی مادر نزد را مجید قرآن

 آموخت خویش بزرگوار پدر

 مندی عالقه بموجب گردید دولتی مکتب شامل سالگی ده سن در 1771 سال در

 های ولسوالی دینی مدارس در 1730 تا 1710 تاریخ در گرامی، والدین راهنمایی و

 فقه، عرب، ادبیات های بخش در اسالمی علوم آموختن مشغول پنجاب و ورس

 عیسی محمد شیخ بیگ، حسین محمد شیخ اسالم حجج نزد در فقه اصول و منطق

 محمد شیخ نطاق، حسن علی شیخ واعظی، احمد شیخ بهشتی، آقای حاج عادلی،

 خلیل ابراهیم، شیخ و عالمه علی شیخ مبلغ، آقای فاضل، حسین. خادم شیخ عادل،

 گردید خلیل، استاد به معروف

 - ارشاد و تدریس

 در بود، برخوردار قوی حافظه و سرشار استعداد از اینکه دلیل به اکبری استاد

 ابن الفیه" ادبی اشعار ایشان است، بوده ممتاز شاگرد همواره تحصیلی مقاطع تمام
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 همچنین و شود می بیت صد هفت تقریبا که "بالَّذی اخبار" باب تا اول از را "مالک

 پنجاه از بعد اکنون وهم داشته حفظ کامال را تصورات قسمت "المنطق تهذیب" متن

 های کار به اشتغال جهت به حالیکه در نماید، می قرائت حفظ از را ها آن سال

 .است گرفته فاصله بحث و درس از که است سال پنج و سی سیاسی، و جهادی

 مدت و شده عراق عازم عالیه سطوح تحصیالت برای 1730 تاریخ در ایشان

 رشته در عالیه سطوح تحصیالت مشغول اشرف نجف علیمه حوزه در سال چهار

 و دانش از بار کوله با 1731 سال آخر در. شد کالم و فلسه فقه، اصول فقه، های

 در 37 و ،32 ،33 های سال جریان در و نموده عودت وطن به اسالمی معارف

 تدریس با همزمان و شد تدریس مشغول پنجاب و ورس های ولسوالی دینی مدارس

 به دهی آگاهی و منکر از نهی و معروف به امر ارشاد، مسئولیت مساجد و منابر در

 نظام حاکمیت با همزمان 1737 سال در و داشت، عهده به را سامان آن محروم مردم

 حزب حکومت کمونیستی ماهیت به را مردم و طالب کشور، در کمونیستی

 می گوشزد مردم به را مسکو به وابسته کودتایی رژیم خطرات و آشنا دیموکراتیک

 .نمود

 - جهاد آغاز

 به اقدام پنجاب و ورس متدین اشخاص با همراه 1738 سال در اکبری استاد

 نقش و داد ادامه مسلحانه جهاد به نجیب داکتر دولت سقوط تا و نمود مسلحانه جهاد
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 در و نمود ایفا شده آزاد مناطق داشتن نگه آزاد و مرکزی مناطق سازی آزاد در بارزی

 میدان و پروان والیت غربی حصص بامیان، های والیت در مسلحانه جهاد پیشبرد

 انگیز بر تحسین و فعال برجسته، بسیار نقش غور والیت شرقی نواحی و وردک

 جدی توجه مسلحانه، جهاد بعد در ناپذیر خستگی های فعالیت با همزمان و  داشت

 و داشته. افغانستان در موجود اسالمی مذاهب پیروان بین دوستانه همکاری زمینه در

 ملت پیروزی عامل ترین مؤثر عنوان به اسالمی اخوت های پایه تحکیم جهت در

 نمود می کوشش و سعی افغانستان، مسلمان

 اسالمی وحدت حزب و اسالمی جهاد پاسداران تاسیس
- 

 استاد عزنی، زاهدی استاد نیلی، صادقی شهید)بود ی چهره پنج از یکی ایشان

 جریان این داد، تشکیل را اسالمی جهاد پاسداران که( شفق استاد و محقق علی ضامن

 استاد. کرد ایفا آن سالمت حفظ و جهاد پیشبرد در مؤثر بسیار نقش مردمی و نفوذ با

 را اسالمی وحدت حزب تاسیس پیشنهاد 1727 سال در که بود نفر سه از یکی اکبری

 ایشان و بود، 1728 تاریخ در حزب این تشکیل دلسوز پیشگامان از و کرده مطرح

 با جهاد پیروزی و نجیب داکتر دولت سقوط از بعد که بود های شخصیت از یکی

 و فشار متحمل راه این در و کرد مخالفت شدت به االحزاب بین و داخلی های جنگ

 حوادث از بعد. گرفت قرار طلبان قدرت خشم مورد و گردیده فراوان مصائب
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 بود اسالمی وحدت حزب جناح دو از یکی رئیس 1777 سال سنبله 27 بار مصیبت

 افغانستان اسالمی ملی حدت و حزب خویش همکاران از جمعی با 1787 سال در و

 .باشد می حزب این مرکزی شورای رئیس تاکنون زمان آن از و تاسیس را

 - جدید دروه در خدماتی و سیاسی های فعالیت

 جمله از افغانستان اسالمی ملی حدت و حزب ریاست بر عالوه اکبری استاد

 شورای تاثیرگذار عضو و آن مؤثر عضو و افغانستان اسالمی اخوت شورای مؤسسان

 و شورا آن اسالمی مذاهب بین تقریب کمیسیون رئیس و افغانستان شیعه علمای

 ها سمت این با همزمان ایشان باشد، می نیز افغانستان صلح عالی شورای مطرح عضو

 در بامیان مردم نماینده حیث به  افغانستان ملی شورای شانزدهم و پانزدهم دور دو در

 .است داشته مثمر و فعال حضور کشور، جرگه ولسی

 گاهی هیچ مخلصانه مبارزه و جهاد سال پنج و سی مدت این در اکبری استاد

 بارها و انتخاب را ساده زندگانی ی شیوه قناعت با و نکرد تالش ثروت جلب برای

 را ها خطر مردم، از خطر رفع برای و کرده قبول را ضرر مردم، از ضرر دفع برای

 وقت هیچ و مانده باقی مردم کنار در دشوار شرایط در همواره ایشان. است پذیرفته

 .است نکرده رها خودشان حال به را مردم

های قوماندان والیت امنیه بامیان تمام شترها و رمه 1737 -1731در سال 

ها را دستور داد، که زراعت مردم هزاره را که بخورید وخودش باالی تپه کوچی
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تمام کشت مردم هزاره را کرد کاش من گاو بودم که شد و صدا میایستاده می

 خوردم.می

 پدرم از بعد. بود 1772 متولد ،یمذهب یاخانواده از یدرعلیح فرزند نیحسغالم

 و کسب با کشزحمت و همت با آدم امرزد،یب شیخدا 1732 سال رفت ایدن از که

 دارند یروح مرض و ضعف و حسادت از عده کی. باشدیم معروف باتقوا و کار

 .کنندیم ییبدگو من سر پشت

 دیبا که خواهدیم را( ص) اکرم رسول حضرت صبر همان مدرک، بدون تهمت

 . باشد داشته استقامت آدم
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 یمحمود صادقحضرت حجت االسالم و المسلمین 

 سطح ؛1737: متولد یسرخجو منطقة ورس یولسوال انیبام تیوال  طلَاب از

 .ارشد یشناس کار مقطع حوزه سوم

 :لیتحص دوران

 هیعل صادق امام مدرسه جمله از انیبام هیعلم یها حوزه در را یمقدمات ییها هیپا

 یمدرس و رونیب کوه یمدرس احمد خیش حاج مثل گوار بزر دیاسات محضر در السالم

 جمله از یداخل ییها وجنگ یامن نا مشکالت به باتوجه گرفتم، فرا... و یترغ

 در شده مهاجرت به مجبور مدارس التیتعط و طالبان وتندرو خشن گروه شرارت

 هجرت از هدف چه گر شدم رانیا یاسالم یجمهور وارد 1777/ 20/7 خیتار

 شدم محروم درس از سال سه مدت یاقتصاد مشکالت اثر در یول بود علم لیتحص

 شده قم هیعلم حوزه وارد 1781 سال در متعال خداوند تیعنا و لطف به توجه با که

 حوزه یعال مندشده؛سطوح بهره یگوار بزر دیاسات محضر نموده،از لیتحص به شروع

 .گرفتم فرا را

 :یجهاد و یاسیس یها تیفعال

 ستم و ظلم با مقابله در یوجهاد یاسیس یها صحنه در 1777 تا 1772/سال از

 شده افغانستان مظلوم کشور بانیگر طالبان گروه جمله از خواهان ادهیز یسو از که
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 .بودم داشته تیفعال بود

 :یفرهنگ یها تیفعال

 :شامل داشتم افغانستان کشور داخل در که یا یفرهنگ یها تیفعال

 .یمحل مدارس در دیاسات محضر در لیتحص با همزمان یمقدمات یها هیپا سیتدر

 .مختلف یها ومناسبت صفر و محرم امیا در یغیتبل یها تیفعال

 یجمهور یریقنسولگ و  وحدت حذب یفرهنگ تهیکم انیم ی رابطه هم یمدت

 .بودم انیبام در رانیا یاسالم

 رگیبزگ ی منطقه در واقع «عج»عصر یول حضرت ی کتابخانه سیتاس نیهمچن

 مردم یبرا یفرهنگ یها تیفعال و دوستان از یبعض یهمکار با  ورس یجو سرخ

 .بودند محروم یفرهنگ مراکز داشتن از سالها که منطقه آن نیمتد و مؤمن

 :یفعل یها تیفعال  

 طالب به متعلق خرد امیپ یفرهنگ یعلم مجمع یسرپرست و استیر معاونت 

 ثاراهلل ئتیه ی اداره بنده یفعل یها تیفعال از گرید و بودم قم در انیبام ورس

 میمق «عج»عصر یول حضرت ئتیه اداره خرد، امیپ یفرهنگ یعلم مجمع به مربوط

 نفر هفتاد از متشکل که «عج»عصر یول حضرت ئتیه دارالقرآن تیریمد ن،یقزو

 تیب اهل یسوگوار و یعزادار امیا در احکام انیب و غیتبل باشد، یم آموز قرآن

 در یفرهنگ یها تیفعال جمله از گرید یمذهب یها مراسم یبرگزار و «السالم همیعل»
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 . باشد یم «یالعال ظله دام»یکابل محقق اهلل تیآ دفتر
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 )ج( به نام خدا

 :8 یهسوره مائده آ یدمج قرآن
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى  اِمیَن ِلّلِه ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل یْجِرَمنَّ ِذیَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ یا َأیَها الَّ

ُقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  ْقَوى َواتَّ  َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ
 یو از رو یدواجبات خدا مواظبت داشته باش یر ادامؤمنان ! ب ای

شما را بر آن ندارد که ) با  یقوم ی، و دشمنانگ یدده یگواه یدادگر

با دشمنان (  یژه) به و یکه دادگر یدکن ی. دادگر یدنکن ی( دادگر یشانا

 یبرا یلهوس ینراه به تقوا و بهتر ینتر) و کوتاه یکترنزد یزگاریبه پره

 یزیکه خدا آگاه از هر آن چ یداز خشم خدا ( است . از خدا بترس یدور

 . دهیدیاست که انجام م

 :8 یهسوره مائده آ یدمج قرآن
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى  اِمیَن ِلّلِه ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل یْجِرَمنَّ ِذیَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ یا َأیَها الَّ

ُقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َأالَّ  ْقَوى َواتَّ  َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ
 یو از رو یدواجبات خدا مواظبت داشته باش یمؤمنان ! بر ادا ای

شما را بر آن ندارد که ) با  یقوم ی، و دشمنانگ یدده یگواه یدادگر

با دشمنان (  یژه) به و یکه دادگر یدکن ی. دادگر یدنکن ی( دادگر یشانا

 یبرا یلهوس ینراه به تقوا و بهتر ینتر) و کوتاه یکترنزد یزگاریبه پره
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 یزیکه خدا آگاه از هر آن چ یداز خشم خدا ( است . از خدا بترس یدور

 . دهیدیاست که انجام م

 )معمار و نویسنده تاریخ معاصر(یخوات یدریح ینحس غالم ینامهزندگ

خـانواده   یـک در  1777در سال  یدرعلیفرزند ح یدریح غالمحسین

 ییآمدم. پدرم آدم زحمت کـش و بـا تقـوا    یابه دن ی یخشی خواتمذهب

داشـت. آن موقـع    یخـوب  یبـود؛ زنـدگ   یو مالدار یبود، شغلشان دهقان

درس  یهـا بـرا  یخش یشها به مسجد پنبود، پسران، زمستان یمکتب دولت

و  یدر توپ بـاز  یداشتم،در کودک یخاص یقهرفتند. خودم سلخواندن می

ـ ه نمیخود برند یهابا هم سن و سال یباز یغیش هـا  بچـه  یشدم  و وقت

ماندم و حمله کردند، من داخل مسجد میمی یمسجد باز یرونها بغروب

جمعـه   یهاکردم. روزالمسائل را گوش می یحنما و توض یتیو گ یدریح

رفـتم  مـن مـی  رفتنـد،  و شـکار خرگـوش و... مـی    یحتفـر  یبـرا  یگراند

)ع( را یناز حضـرت امـام حسـ    ییو ذکرهـا  یسخنران یخشی یمسجدها

خـوان   سـرنوحه  1732داشتم، بعـداً سـال    یکردم، حافظه خوبگوش می

 )ع( بودم.ینحضرت امام حس یئته یجمعدسته

 یدو سال زندان یپدرم با تهمت چوپان کوچ یاز بدشانس 1712سال  

نداشـتند.   یخـوب  یمردم هزاره زنـدگ  یبود. از ظلم دولت و چپاول کوچ

شـبانه   یاز تـرس کـوچ   یـه به آن قر یهقر ینجاها مردم هزاره از ا یبعض

نـو را از سـر مـردم هـزاره      یکـاله نـو و لـونگ    یرفتند. چوپان کـوچ می
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هــم نبــود. شــهرها  یکــار یخــوب نبــود، للمــ زیگرفــت. کشــاورمــی

 یبرا یکوچ یککار بروند.  یکارخانجات و شرکت نداشت که مردم برا

ر حـدود  کـه د  یهقر یکرفت، جات هزاره می یهگرفتن قرض خود به قر

بـا   یچا یآن کوچ یشد که برانمی یدانان گندم پ یکخانه داشت  یستب

 یـات . از ظلم دولت و گرفتن مالی. خوراک مردم جو بود و باقلیاوردنان ب

 یتـوپ رخـت، لـب مـور     یی،که شامل گندم گدام، روغن کته پا ینسنگ

 .گذاشتمی

 یمـه طـرف و زنـدان و جر   یـک از  ی،گم شدن چوپـان کـوچ   تهمت

خـوب،   یشـان مردم هـزاره زندگ  %20دولت، مردم هزاره در به در بودند؛ 

 مردم هزاره در به در بودند. %20متوسط و  یا یمردم زندگ 20%

 یـا  یکتاج یهادر خانه یزمستان تمام را در غزن یکساله  13پسران  

جـوره   یکمتر تافته بود که تنها  2کردند و حقوقشان می یپشتون مزدور

مشـغول   1730پدرم از زندان آزاد شد. تا سـال   1711 سال .شدلباس می

ناور شاگرد آشپز بودم. بعد  یکار شدم، در کابل شاگرد هتل و در ولسوال

پـدرم از   1732سـال   یپدرم خوب شد، باز هم از بدشانسـ  یاز آن زندگ

از من بزرگتـر کـه    یکیشانبرادر داشتم،  دوتا .یامرزدب یشرفت. خدا یادن

پدر و مـادرم دردسرسـاز    یبرا یشهبود که خودش هم یکاربدوپه و  یآدم

بود. برادر دومم از من کوچک تر بود.  کمر همت را بستم که بعد از پدر 

به برادر بزرگم نداشتم. من کوشـش کـردم    یدیخانه باشم ام ینمن مرد ا

 یـاط خود باشم. دو زمسـتان شـاگرد خ   واهرانکه افتخار پدر و مادر و خ
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آمـدم   یـران ا 1733. سـال  یگرفتمم یادبودم کِسب زود  یبودم آدم باهوش

خودم بودم که زوّار حضرت امام  یهافرد نسبت به هم سن و سال یناول

بنَّـا   یاسـتا  یـران در ا 1721بودم که سال  یافغانستان ینرضا)ع( شدم. اول

شـهر قـم را انتخـاب کـردم بـه خـاطر        ار،ک یبودم برا یشدم. آدم مذهب

 ی. روزهـا ینـی و عالمـان د  یـد حضرت معصومه)س(، مراجع تقل یارتز

آوردند، مـن  می یادرا ز یرفتند، فته صفدر توکلبه بازار می یگرانجمعه د

ــه مــی ــاب فروشــکتابخان ــتم و از کت ــاب مــییرف آوردم. مطالعــه هــا کت

تـا   1782شد. از سال  من یبرا یسال مطالعات، تجربه خوب یکردم.سمی

در  یاول جـوان  درباشـم.  مـی  یسـی و خاطره نو تیقامشغول تحق 1731

 یالتسـال، تشـک   ینکرد. بعد از سـ  یانتخاب همسر مادرم با من همکار

 .ندارم یرفت. فعالً زن و فرزند ینهم از ب یو خانوادگ یزندگ

گوینـد شـما   ریزند برایم مـی های یخشی اشک تمساح میبازهم شیخ

وظیفه خودم را انجـام  زندگی خود را درست کنید من به طول عمر خود 

داده ام. پدر و مادر خود را خدمت کردم برای خود خانم آوردم. متأسفانه 

جعلی در آمد. برای برادر کوچک خود خانم گرفتم. با پسـرهای عمـویم   

شهر قم قوم خود را خدمت کردم تهـران   1732خودم همکار بودم. سال 

کـردم بـرای   پر می آمدم قم چندتا بشکه آبکردم هفته یک بار میکار می

وضو گرفتن. بعضی از آنها بیکار بودند به معمارهای آذر آنهـا را معرفـی   

 بردمکردم. اگر مریض بودند آنها را دکتر میمی

برنامه دینی که داشتم کابل زیر باران موعظـه آیـت اهلل واعـظ بـودم،     



 026  یقندهار نیحس محمد طالب:  ازهمی فصل

ایران آمدم شهر قم را انتخاب کردم، که شهری مـذهبی اسـت. روزهـای    

به دفتر آیت اهلل محمد حسین شیرازی و آیت اهلل مرعشی نجفی و جملعه 

 باشم.آیت اهلل گلپایگانی فعالً دفتر آیت اهلل محقق کابلی می

افغانستان دوران ظاهرشاه و داوود دو سال اولشان کـار نبـود، امنیـت    

خوبی هم نداشـت. ازجنایـت کـوچی، دوران انقـالب جنگهـای داخلـی       

آمـدم،  شد از همه بدتر بـود. مـن ایـران مـی    توسط مالهای احمق شروع 

کشورایران امن است. کسب یاد گرفتم و نان حالل خوردم، کتاب مطالعه 

جلد  12کردم. با آیات قرآن مجید و حدیث ائمه معصومین آشنا شدم. می

کتاب هم چاپ کردم. از کشور ایران راضیم اما چاره نیست کـه گـردش   

سنم بـاال رفتـه اسـت تـوان کـار      کره زمین و شب و روز عمرم گذشت، 

ندارم، خدا لعنت کنـد ظـالم را، بایـد بعـد از ایـن سـرزمین پـدر خـود         

رفتم. بعد از این معلوم نیست قسـمت آب ودانـه یـا خـاک     افغانستان می

 برد.کشنده مرا کجا می

سال در حال رفت و  10باز هم یادت بخیر ایران کشور بابرکتی باشی 

سـالش را در ایـران مشـغول کـار بنـایی بـودم.        70آمد بودم از آن جمله 

هـا زیـارت حضـرت امـام رضـا)ع( و      خاطره زیـادی دارم مهمتـرین آن  

ها، مسـجد  حضرت معصومه)س( حضرت شاه عبدالعظیم و سایر امامزاده

کـردم دم دسـت   استادکار بنا بودم. باجـک کـارمی   جمکران یا از کسب و

معمار حاجی رضا حیدری قمـی مجتمـع جانبـازان و تهرانسـر، شـرکت      

کـار و  کردیم، گچکـار، کاشـی  نوگستر پردیسان، هر کجا ایران که کار می
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گفتنـد پیشـنماز شـما    برقکار و همه کارگران ایرانی بعضی جاها برایم می

من میگفتم که قرائتم درست نیست، یـک   باشید ما نماز جماعت بخوانیم.

نفر هم شاکی ندارم. دادگاه ایران و افغانستان پرونده ندارم. باز هـم یـک   

باشد در اینجا هم برای من مشت آخوندهای بی شرف که از افغانستان می

کنند. بـازهم افغانسـتان در مجـالب طالبـان آدمکـش      ایجاد مزاحمت می

باشـد. مـردم   شیعه مذهب گرفتار مـی مذهب و نفاق مالهای ناخلف سنی

 تواند امنیت خود را به دست گیرد. شیعه نمی

کنم همه ایرانی هستند و برای سال است که در پردیسان زندگی می 3

های افغانی داخل شهر قم خانه نگرفتم. از باشد. از ترس شیخمن امن می

 خاطر کتاب نویسی مخالف افغانستانی زیاد دارم.

عی خود را انجام دادم نتیجه خوبی دارد. چهـارده عـالم   فعالیت اجتما

های من را تأیید کردند. مسئول دفتر آیت اهلل محقق مهـر  افغانستان کتاب

گویـد از آیـات قـرآن مجیـد و احادیـث ائمـه       کرد. علمـای بـزرگ مـی   

شود های شما هم نشر اسالم گفته میمعصومین)ع( مستند کرده ای کتاب

های خود را در وبالگ گذاشتم خواننده زیاد دارد و هم نشر تاریخ. کتاب

 از قاره آمریکا بگیر تا اروپا و آسیا و آفریقا.

شود کرد. حضرت فعالً پسر ندارم مصلحت خداوند نباشد چه کار می

کرد از بی نوایی بـود  زهرا)س( بعد از حضرت رسول اکرم)ص( گریه می

حت خداوند بر ایـن  که برادر نداشت. پدرشان چهار تا خانم داشت مصل

بود که پیامبر پسر نداشت. باز هم اگر فعالیت فرهنگی خطر داشته باشـد  
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کند. مـن حاضـرم کـه خـود را فـدای      ها میدیگران خود را فدای ضابت

 مجتهد کنم.

کند یا به نام مقابله بـه مثـل فحاشـی    ها به نام به حرمت لج میبعضی

دیگـران دسـته جمعـی مـرا     کند. البته که مقصر اصلی من نیستم، اول می

کنند. بدنامی جنگهای داخلی تمام نشـده  مسخره کردند بازهم به خود می

اند. هـدف خداسـت از هـیچ کسـی هـم      این دفعه به فحاشی شروع کرده

 باشد:ترسم، همان فرمایش حضرت امام علی)ع( مینمی

اذا خفت صعوبه امر فاصعب له یدل لک و خادع الناس عنن اماالنه   »

 «علیکتهن 

هرگاه از دشواری کار ترسیدی در برابر آن محکم بایست و مقاومـت  

 ( 713به خرج ده. )غرر الحکم ص 

یک شیخ دو سال جلوتر یادم نیست که از دایکندی بود یا شهرسـتان  

برایم گفت که شما را اگر مالها منطقه ما اذیت کردند برایم بگو من آن را 

ذیـت کنـد پـول از جیـب خـود      ادب کنم هیچ کسی حق ندارد شـما را ا 

گویید با تشـکر  کنید با چه زحمت و خون دل درد مردم را میمصرف می

خواهیـد مـردم شـما    باشـید مـی  به او گفتم که شما دلسوز مردم خود می

 مؤدب و با فرهنگ باشند و مردم آزاری نداشته باشند. 

 حال دل شاعر:

 ورم که از نیشم بنالندنه آن مورم که در پایم بمالند             نه زنب
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 چگونه شکر این نعمت گذارم           که دارم زور ولی آزار ندارم...

بازهم گوینده زیاد است، بعضی با هم مخالفند و علیه هم بـدگویی و  

 کنند. باید شنونده عاقل باشد.غیبت می

 یربه نام افغانستان در مسـ  یمحمد غبار کتاب یرغالمقبال هم گفتم که م

 یهاسال بصورت 11او را به مدت  یلدل یننوشت. ظاهر شاه، به ا یختار

بـود. امـا مـن بـا      یرنظرعمر ز یک یزن یکرد، پس از آزاد یمختلف زندان

ها ظاهر شاه روبرو شدم که ظاهر شاه نسبت به آنها خوب بود چرا که ده

 .باشمیروبرو م شرفیو ب وجدانیب یهازندان داشت. من با آدم

مشکل بزرگ  یک ینندارم، ا یلیارم از آنجمله کد تحصد یادز مشکل

 ی. من هم که سکنندیندارند و بنده را مسخره م یا. مردم از من حباشدیم

داشتم، حوصله و تحمل ندارم. هرکس بـه   یسر کار معمار یریتسال مد

 . گویمیمن به او بال م ید،من درد بگو

. از سـر  امیامدهن یهحوزه علم یاکه دارم من از دانشگاه  یهم مشکل باز

ندارد هـر کـس مـرا مسـخره      یاتام. حرف من ادبآمده ییبست بناچوب

شان حمله منطقه یاآن وقت است که سر قوم  شدمیم یمن عصاب کردیم

 کردمیم
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 ییاسـت کـه همکـار نداشـتم از تنهـا      یـن که دارم ا یگرمشکل د یک

رسـوم سـابق را سـوال     یرمردهـا از پ یاهلل محقـق کـابل   یتدفتر آ یرفتمم

 1کردم. جوان مشورت می یهاکردم با طلبهمی

 یععلـم را ضـا   ینهـا را نـدارد، ا  ینکه حوصله مطالعه و تمـر  ییمالها

نـدارد،   یدو دفعه هـم سـخنران   یماه مانندیم ثمریکردند. مثل درخت ب

نفر  یک نویسید،یکه شما چرا کتاب م گویدیمن م یبرا گردد،یم یلهسر

که بـه حـزب    یدرعلیح ینگفته بود که خوشا به حال غالمحس یخشیاز 

 کـرد. حرکـت  اسـتفاده   یاهلل محسن یتآ یمجتهد بود از کتاب و سخنران

 یـک داشـت بـرج    یهشانزده نشر یافغانستان دوران جهات اسالم یاسالم

و  یخـارج  هاییومصاحبه داشت با راد یاهلل محسن یتدفعه و دو دفعه آ

در  یشـان هامنتشر شده بود فعـال کتـاب   یشانا و چهار جلد کتاب یستب

 . یدهشصت جلد رس

نظرشـان اعتبـار دارد.    یسـید هر کس پنج تا کتـاب، بنو  گویدیعلما م 

شـما   یکه اوضاع کشور افغانستان برا گویدیمن م یعلماء بزرگ هم برا

 ینـده در آ دهـد یرا نشان م اشیجهنت کنید،یکه شما م یلیمعلوم بوده تحل

 . باشدیم قابل قبول ممرد یبرا

                                         
کردند. دولت ایران کوران خود را داشتم یا برادر، مردم مرا مسخره نمیاگر یک پسر باسواد می 1

دهد. اما ما مردم افغانستان به جز مسخره کردن همدیگر کار هم با کاغذهای عالمت دار درس می

 لد نیستیم.دیگری ب
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آفَةُ الْعِلْمِ النَِّسْیَانُ , وَإِضَـاعَتُهُ  »حضرت رسول اکرم)ص(:  یشاتفرما از

اسـت و تبـاه کـردنش آن     یعلم، فراموش یبآس«  أَنْ تُحَدَِّثَ بِهِ غَیْرَ أَهْلِهِ

 .یینااهل بازگو یاست که آن را برا

 کنـد، یعلم را نفلـه مـ   یقهبدسل یمالها کند،یکس علم را نفله م چند

 .باشدیمردم خسته کننده م یکه برا کندیم یسخنران یطور

خود را  یسخنران کندیواقعا علم را نفله م یدربار یهاآن جمله مال از

وبه نام کالن قوم و مظلـوم   کندیم یفو توص یداز زور مندان تمج یاییر

تهمـت   یگـر داشته باشند بـه هـم د   یکه رقابت منف ییها، مال کوبدیرا م

 .شودیشان فاسد م یدهعق یمردم عام گویندیم

لَـم   ی،هُـد  یَزدَد: مَنِ ازدادَ علماً و لَم یندفرمامی یاسالم یگرام پیامبر

 مِنَ اهللِ إلَّا بُعداً. یَزدَد

 ی)عملش( افزون نگردد، دور یشتشود، اما هدا یادکه علمش ز کسی

 شود.می یشتراش از خدا ب

 (721، ص 77)بحاراالنوار، ج  

باشـد. آقـای دکتـر محمـد     تاریخ با مدرک مثل شمشیر قاضی تیز مـی 

ناصر محقق بهسودی یک کتابی به نام انجلیکا نوشـت بـا آقـای خلیلـی     

برخورد راننده آقای خلیلی در کابل دختر دکتر را بـا مـوتر زد کـه فعـال     

 باشد.یکطرفشان فلج می
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  1.قَدْ خَلَقْنَا اإلنْسَانَ فِی کَبَدٍلَ:  فرمایدقرآن مجید می

 (1ما انسان را در رنج آفریدیم )و زندگی( او پر از رنجی ) که

آیـه قـرآن مجیـد و     1300اول رضایت خدا)ج( دوم صـبر از خـاطر   

حدیث ائمه معصومین منتشر کردم. پشت سـر پیـامبر هـم مـردم تهمـت      

بهایم و علمـای بـزرگ   زدند سوم مهر تاییدیه دفتر مرجع تقلید در کتامی

چهارم دنیا تنها به دهان مالهـای اکثـرهم الفاسـقون هـم نیسـت، هرچـه       

دلشان باشد و بگویند. قرآن مجید خبر داده و معرفی کـرده در سـوره آل   

کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  » 110عمران آیه 

الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْـلُ الْکِتَـابِ لَکَـانَ خَیْـرًا لَّهُـم مِّـنْهُمُ       عَنِ 

 .الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

اید به کار پسندیده شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده

دا ایمان داریـد و اگـر   دارید و به خدهید و از کار ناپسند بازمىفرمان مى

اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعا برایشان بهتر بود برخى از آنان مؤمنند 

 «  و]لى[ بیشترشان نافرمانند

ترسم. البته علمای ربانی بـازهم  هدف خداست. از هیچ کسی هم نمی

 31باشد و انسانهای مؤمن که سوره مائده آیـه  نظر به همین آیه اقلیت می

 کنند.مظلوم همکاری می معرفی شده با

                                         
 .1. بلد آیه  1
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یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنکُمْ عَـن دِینِـهِ فَسَـوْفَ یَـأْتىِ اللَّـهُ بِقَـوْمٍ       

یحُبهُّمْ وَ یحُبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلـىَ الْکَـافِرِینَ یجُاهِـدُونَ فـىِ     

لَوْمَةَ لَائمٍ  ذَالِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَـاءُ  وَ اللَّـهُ    سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا یخَافُونَ

 . وَاسِعٌ عَلِیم

اید ، هر کس از شما از دین خود برگـردد ،  اى کسانى که ایمان آورده

دارد و آورد کـه آنـان را دوسـت مـى    به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را مى

با مؤمنان ، فروتن ، ]و[ بـر کـافران    [آنان ]نیز[ او را دوست دارند . ]اینان

کننـد و از سـرزنش هـیچ مالمتگـرى     سرفرازند . در راه خـدا جهـاد مـى   

دهد ، و خدا ترسند . این فضل خداست . آن را به هر که بخواهد مىنمى

 گشایشگر داناست .

کنـد.  ها شکایت دارند که غالمحسین به روحانیت تـوهین مـی  بعضی

بلکه شکایت دارد. علمای امروزی نسـبت بـه   کند غالمحسین توهین نمی

کفایت هستند. علمای سابق نور چشم مردم بودنـد. یـک   علمای سابق بی

شیخ دو خروار یا سه خروار گندم کابل کرایه داشـت. همیشـه بـر مـردم     

نظارت داشت. کوچکترین اختالفی وجود داشت در یک قریه، با آدمهای 

گرفت. آبروی و اختالف را میکرد. جلوی نفاق خیرخواه حل و فصل می

گفـت. روزهـای   شد. سؤال شرعی داشـتند جـواب مـی   آن قریه حفظ می

هـای  کرد, دعا و مناجات داشت. در مسجد یا حسینیه بچهجمعه تبلیغ می

بوسید و احترامشـان  داد. باید مردم دستشان را میکوچک را هم درس می

 کرد. می



 021  یقندهار نیحس محمد طالب:  ازهمی فصل

تبلیغ وجـود دارد، علمـا بـا آن    فعالً که این همه وسایل پیشرفته برای 

های شیعه افغانستان خوب نیست. امـا  کنند، لباس خانمصورت تبلیغ نمی

دهد. کـه طـرح دیگـری کـه مطـابق بـا       علما هیچ تذکری به خیاطها نمی

حجاب اسالمی باشد و هم هویت مردم شیعه را داشته باشد درست کنند. 

 شود.آمریکایی گذاشته می یا اسم پسران نوزاد از بازیگران فیلم هندی یا

سابق در یک قریه یک مال بود مردم خیالشان راحت بود، فعالً در یک 

قریه صدخانه پنج تا مال داشته باشد چه ایران باشـد یـا داخـل، تابسـتان     

مال داشته باشد اینها با هم  20رود افغانستان ارتباط دارد. یا یک منطقه می

عـت انسـان اسـت. مثـل مالکیـت      رقابت دارند. این رقابت خاصـیت طبی 

شخصی که یک چهارمغز را به دست پسر دو ساله بدهیـد از او بخواهـد   

 گوید مال من است.دهد. مینمی

این انسان چـه در دانشـگاه باشـد یـا در حـوزه علمیـه، شـب و روز        

کند درس یاد بگیرد که اول نمره باشد. این رقابت مثبت است کوشش می

کند که کشد و کوشش میودش زحمت میو مزاحم هیچ کسی نیست. خ

 اول نمره شود.

از دانشگاه یا حوزه که فارغ شد یـا در یـک جریـان سیاسـی باشـد و      

رود تشکیالت اسالمی تقوای سیاسی داشته باشد ایـن افـراد روزنامـه    می

کند. اگر تقوا نداشـته  خوب، کتابهای علمی، مربوط به علم روز منتشر می

د نیست، برای خرد کردن رقیب خود تهمت باشد، چون خودش چیزی بل

کنـد. هـدف اینهـا از    کند، مزاحمت ایجاد مـی زند، پاپوش درست میمی
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فعالیتهایشان در زندگیشان شکست رقیب اسـت. بـرای منصـرف کـردن     

کند. مقابله به مثل نظـر بـه   گوید یا تهدید میرقیب حرفهای نامشروع می

اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسوءِ مِنَ  یحِبال  :118فرمایشات قرآن مجید سوره نساء آیه 

 یدارد که کسـ دوست نمى یماً؛ خداعَلِ یعاًالْقَوْلِ إِال مَن ظلِمَوَ کانَ اللَّهُ سمِ

 یدهبـه او رسـ   یخلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلم یببا گفتار زشت به ع

. در سـوره آل  باشد که خدا شنوا و به اقوال و احوال بنـدگان دانـا اسـت   

گوید. مالها اکثرهم الفاسقون، گفته . قرآن مجید دروغ نمی110آیه  عمران

کردنـد. قاضـی   ها مال، باالی منبر سبّ حضـرت علـی مـی   هشتاد سال ده

شریح در دوران امام علی)ع( هـم قاضـی بـود. دوران یزیـد هـم قاضـی       

رسمی به نام خالفت اسالم بود. او قتل امام حسین)ع( را امضا کرد. بعـد  

امام حسین)ع(، یزید سیصد مسجد به شـکرانه ایـن پیـروزی    از شهادت 

ایـد. فعـالً ملـت مسـلمان     ساخت. این جنگهای داخل افغانستان را دیـده 

سرنوشت است. بازهم مـن مقصـر نیسـتم اول دیگـران مـرا      افغانستان بی

 مسخره کردند بعداً تندروی کردم.

م باشد خر از همه مردم بپرسید از خدا هم راضی نیستند اگر دهان مرد

 توانی سوار شوی. هم نمی

ترسم ولو کشـته  گویم هدف خداست. از هیچ کسی هم نمیبازهم می

دهد، در حالی کـه بـه او   شوم. هیچ مسلمان باوجدانی به خود اجازه نمی

ضرری نرسیده پشت سر یک مسـلمان غیبـت بگویـد. بـه خـاطر پیـامبر       

 گفتند.اسالم)ص( که مردم عرب جاهلی هم تهمت می
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 یک مال جنگ یککه مخالفت  باشدیم ینیامام خم یشاتفرما همان

از مردم مجبور شدم و  یمن با بعضافتند. مردم به جان هم میملت است. 

 ام،یامدهدانشگاه ن یا یهمن از حوزه علم گویم،یکردم. باز هم م ینتوه

ملت است.  یکمخالفت مال جنگ  یام ولبلکه از سر چوب بست آمده

کنند که کند به نام انتقام. اینها فکر نمیچند نفر که با من مخالفت می

کند. بعداً به خودشان همه اکثریت مردم شیعه کتاب من را مطالعه می

منطقه با  یچند مال یدشما فکر نکنگویم مردم بد خواهد شد. باز هم می

م. مردم منطقه خود بود ینسال شب و روز در ب پنجاهمن مخالف بودند. 

داخل منطقه   یاکردم. چه در مسافرت  یآبرومندانه به نام کاسب زندگ

مردم خود.  یشکه دارم در پ یاول کمک خدا جل جالله و دوم اعتبار

مردم  یشمن پ یتشخص یندبگو یزآم ینتوه یصدها نفر مخالف حرفها

 خرد نخواهد شد. 

ل گوید خواتی توهین کرده، البته اویک عده با من لج کرده، می

 دیگران ده دفعه من را توهین کرده 

گوید شما فکر نکردین با همه مردم درافتادین من گفتم ها میبعضی

چرا فکر کرده بودم تاریخ نویس با اکثریت مردم که جنگ ساالران 

های حسود با من مخالفت خواهد کرد به امید کمک خورد رسانهبرمی

وم های ربانی با من خداوند جل جاله بودم و انسان های مومن و عل

 همکاری خواهد کرد.
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنکُمْ عَن دِینِهِ »به فرموده قرآن مجید: 

فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى 

نَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَ یَخَافُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُو

   «یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

اید هر کس از شما از دین خود برگردد به اى کسانى که ایمان آورده

دارد و آنان آورد که آنان را دوست مىزودى خدا گروهى ]دیگر[ را مى

[ او را دوست دارند ]اینان[ با مؤمنان فروتن ]و[ بر کافران سرفرازند ]نیز

ترسند این کنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى نمىدر راه خدا جهاد مى

 .دهد و خدا گشایشگر داناستفضل خداست آن را به هر که بخواهد مى

 31سوره مائده آیه 

لمی که های عکند یک نفر شخصیتمهاجرین در شهر قم زندگی می

باشد کتاب من را تأیید و امضاء از هر ولسوالی شهر نشین افغانستان می

کرده دفتر آیت اهلل محقق کابلی مهر کرده در این اواخر بازهم از هر 

های علمی عکس باشند شخصیتولسوالی شیعه نشین که در شهر قم می

 و زندگینامه خود را داده و نمایش وبالگ خود گذاشتیم. 

شان این شکایات را قبول فغانستان رفتم، دیدم مردم منطقهباز هم ا

گوییم، اینها ایران گوید ما مردم از روز بد هندو را دایی میندارد، می

گردند، تهران برویم خورند دنبال نفاق و شر مینشستند نان سنگگ می

 هم مردم افغانی این حرفهای نفاق آمیز را قبول نخواهند کرد.

 :2 یهانشقاق آ سوره یدمج قرآن
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َك َكْدحًا َفُمََلِقیِه   َك َكاِدٌح ِإَلى َربِّ نَساُن ِإنَّ  یا َأیَها اْْلِ
 یو رنج فراوان به سو امانیبا تالش ب یوستهانسان ! تو پ ی! ا هان

کرد ) و  ی، و سرانجام او را مالقات خواه یپروردگار خود رهسپار

 ( . یدد یرنج و تالش خود را خواه یجهنت
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 جهل از بدتر روحی هایآفت

 مطهری مرتضی استاد تحیل

 یا باشد سالم انسان جسم حالیکه در باشد بیمار تواندمی انسان روان آیا اساسا

 و هستند روح اصالت و روح منکر کسانیکه است ایمسئله یک خودش هم این خیر؟

 بنابر دانند،می انسان اعصاب سلسله بالواسطة و مستقیم اثر را روحی خواص تمام

 باشد بیمار روان اگر است، جسم تابع چیز همه ندارد، حکمی روان اساسا اینها نظریة

 جسمی بیماری همان روانی بیماری است، بیمار روان که است بیمار جسم حتما

 . است

 نظر از انسان است ممکن که است شده ثابت مطلب این بیشتر امروز خوشبختانه

 جهت، ازهمه خون، قرمز و سفید گلبولهای شمارش نظر از خون، نظر از جسم،

 اعصاب پزشک نظر از حتی پزشکی نظر از باشد، سالم سالم انسان است ممکن

 نظر از حال عین ودر باشد نداشته بیماری کوچکترین( هم عصبی نظر از یعنی)هم

 عقدة که انسانی باشد، داشته روانی عقدة امروزیها اصطالح به مثال باشد بیمار روانی

 او روانی دستگاه در اختالل یعنی است، بیمار که گویدمی امروز علم واقعاً دارد روانی

 جهت این از و باشد موجود او جسمی دستگاه در اختاللی آنکه بدون است شده پیدا

 روانی عقدة دارای که کسی آن مثال نیست، مادی دواهای روانی بیماران آن معالجة راه
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 واقعاً است، روحی اختالل واقعاً است، بیمار واقعاً که است شده ثابت است، «تکبر»

 انسان اگر که کرد، پیدا هاداروخانه در آن برای دوائی میتوان آیا است، روانی اختالل

 آمپول با را جالدی و القلب قسی انسانی ویا بشود؟ تواضع به مبدل تکبرش بخورد

... و رحمت با شفقت، با ومهربان عطوف انسان یک به کنیم تبدیل توانیممی وقرص

 از جسمی بیماری گاهی حتی و است، دیگر راه او معالجة راه ولی دارد معالجه او نه،

 با ولی است جسمی واقعاً بیماری، که افتدمی اتفاق بسیار شودمی معالجه جسم راه

 یک هم این که یابدمی باز را خود سالمت روحی تقویتهای و تلقینها سلسله یک

 از مرکب موجودی یک انسان اینکه بر است قاطعی دالئل اینها است، عجیبی مسئلة

 همچنانکه نیست، تن از مطلق تابع یک و تن از دارد استقالل روان بلکه روان و تن

 : دارند اثر یکدیگر در دو این حکما قول به و نیست، روان از مطلق تابع تن

 در بدن و گذاردمی اثر بدن در روان «اِعداداً وَ ایجاباً کَسانِ یتَعا وَالبَدَنُ اَلنَفسُ»

 یک خود انسان روانی دستگاه که است این بر دلیل خود این. گذاردمی اثر روان

 . متعلق است دستگاهی

 کامل انسان بحث وارد اینکه از قبل و کنیممی کامل انسان از سخن ما که اینجا

 البته که)بود مقدمه ذکر برای آوریم،می معیوب انسان و سالم انسان از سخن شویم

 روان و جسم به مربوط سالمتی و عیب این که بگوئیم خواستیم( بود ضروری و الزم

 بعد و است سالم صددرصد انسان کدام که کنیم پزشکی بحث خواهیمنمی ما نیست،

 مربوط ما به این است، سالم انسان بدن جهازات همه بلی که شود معلوم شکاف از
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 است ممکن واقعاً روانی نظر از انسان پس نداریم، کاری بدن به اساسا ما نه، نیست،

 است، پذیرفته قرآن را اصل این باشد، سالم است ممکن نیز و باشد... و معیوب بیمار،

 :میفرماید گاهی قرآن

 قرآن است، مرضی روحشان و دلشان در «مَرَضاً اهلل فَزادَهُمُ مَرضٌ قُلوُبِهِمْ فی»

 پزشک که است قلبی از غیر میفرماید، قرآن که قلبی است، بیمار چشمشان فرمایدنمی

 . انسان روان و روح همان یعنی انسان قلب گوید،می

 وَال لِلْمؤُمِنینَ رَحمَهٌ وَ شِفاءٌ هُوَ ما القُرآنِ مِنَ وَنُنَزِلُ: » که فرمایدمی قرآن دربارة یا

 شفای قرآن ایمفرستاده مؤمنین رحمت و شفاء برای را قرآن «خِساراً اال الظالِمینَ یزیدُ

 . است مؤمنین

 صبحی البالغه نهج)«قُلُوبِکُمْ داءِ دَواءٌ اهللِ تَقوَی فَاِن: » فرمایدمی المؤمنین امیر

 . است شما دلهای بیماری دوای تقوا یعنی( 138 خطبه صالح،

 . است فقر شدائد و بالها جمله از «اَلْفاقَهَ الْبَالءِ مِنَ اِن وَ اَال: » فرمایدمی نیز و

 . است بدن مریضی بدتر فقر از و «البَدَنِ مَرَضُ الفاقَهَ مِن اَشَدَ وَ»

 مرض شدیدتر و بدتر بدن بیماری واز «القَلبِ مَرَضُ البَدَنِ مَرَضِ مِنْ اشَدُ وَ»

 . است انسان دل بیماری و قلب

 روح آفتهای

 :کنیم بیان کندمی زده آفت را انسان روح که آنچه اصلی هایریشه اجمالی بطور

 بسیاری منشأ یعنی شود،می روانی هایبیماری منشأ محرومیتها روانشناسی نظر از
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 . است... و محرومیتها احساس انسان، روانی هایبیماری و انسان روانی هایعقده از

 امور در خصوصا است مسئله همین روی افراط بطور ید فرو تکیة که دانیدمی

 ایجاد آنها در انسانها محرومیتهای که است ایمسئله یک خود این هرحال وبه جنسی

 کینه دارد، حقد شخصی یک به نسبت کندمی احساس وقتی انسان کندمی هابیماری

 نمیتواند نکشد خون و خاک به را او تا و بگیرد انتقام او از خواهدمی ودلش ورزدمی

 و امری یک خودش این چیست؟ انسان در جویی انتقام حس و کینه این بگیرد، آرام

 . است ایمسئله

 است این آرزویش همة بیندمی دیگران در را نعمتی و خیر که وقتی حسود انسان

 نه دارد غبطه سالم آدم کند،نمی فکر خودش برای شود سلب او از نعمت این که

 انسانی یک اگر بیافتد، جلو که کندمی فکر خودش دربارة همیشه سالم آدم حسد،

 نیست، عیب بر ودلیل است سالم این بیفتد جلو خودش که است این فکر در همیشه

 مریض و بیمار این بیفتد عقب دیگری که است اندیشه این در همیشه کسی اگر اما

 به که میرسند ایمرحله به گاهی حسود آدمهای که بینیدمی شما حتی و است

 دیگری به صدمه درجه پنجاه بلکه بزنند صدمه مثال درجه صد حاضرند خودشان

 !بشود وارد

 کنند،می نقل تاریخ کتب در که هست معروفی خیل تاریخی داستان یک

 را غالمی یک رفت بود، ثروتمندی مرد یعباس خلفاء از یکی زمان در: گویندمی

 بلکه کردنمی رفتار او با غالم یک مانند خرید که اولی روز از را غالم واین خرید
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 آسایش و لباسها بهترین داد،می را غذاها بهترین یعنی کردمی رفتار او با آقا یک مانند

 بهتر، هم فرزندش از بلکه فرزندش مثل درست داد،می قرار اختیارش در زیاد خیلی

 فکر در همیشه ارباب این که دیدمی غالم این و داد قرار او اختیار در زیادی پول

 پول یک و کند آزاد را او که شد حاضر مرحله آخرین تا است ناراحت وهمیشه است

 میان به را دل درد و نشست او با شب یک بعد بدهد، او به هم زیادی سرمایة و

 تو به هم پول اندازه این و کنم آزاد را تو که حاضرم من! غالم ای وگفت گذاشت

 چه برای گفت بود؟ چه برای کردم تو به را خدمتها این من که میدانی آیا ولی بدهم

 تو به که هرچه دهی انجام را تقاضا یک این تو اگر تقاضا، یک برای فقط گفت بود؟

 شوی حاضر اگر نیستم، راضی تو از من ندهی انجام اگر و جانت نوش و حالل دادم

 بگوئی تو هرچه گفت غالم میدهم، تو به اینها از بیش من دهی انجام را تقاضا این و

 بایستی نه گفت دادی، حیات من به تو هستی من نعمت ولی تو کنم،می اطاعت من

 خواهیمی هرچه نه گفت نه، بگوئی تو و کنم پیشنهاد که ترسممی بدهی، قطعی قول

 یک در: » که اینست من پیشنهاد گفت گرفت قول خوب که همین بگو، کنی پیشنهاد

 ... «. و ببر بیخ از را سرم دهممی دستور که خاص جای دریک و موقع

 ندارد، امکان چیزی چنین گفت است، این من حرف گفت! چه یعنی: گفت غالم

 . بس و است همین مطلب و گرفتم، قول تو از من خیر، گفت

 حرکت آهسته و داد او دست به تیزی کارد یک و کرد بیدار را غالم شب نیمه

 غالم به هم را پول یکیسه خوابید آنجا در بعد همسایه منزل بام پشت رفت و کرد
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 سؤال غالم برو، بروی خواهیمی که هرجا و ببر را من سر جا همین تو گفت و داد

 از من برای مردن ببینم، توانمنمی را همسایه این من اینکه برای گفت چه؟ برای کرد

 من است بهتر من از او چیز همه است، افتاده پیش من از او و است بهتر زندگی

 سوزم،می آتش در من است افتاده جلو من از این و بود من رقیب او بودم او رقیب

 چنین اگر بیفتد، زندان به او که شود باعث و بیفتد او پای به قتلی یک بلکه خواهممی

 اگر که دانممی زیرا است این در امراحتی من شوم،می راحت من پذیرد انجام چیزی

 است چه که گفت خواهند فردا ؛ بوده، این هم من رقیب که آنجا از شوم، کشته اینجا

 شده پیدا که هم رقیبش بام پشت در که چرا رقیبش، گویندمی است؟ کشته را او

 این در شود،می اعدام باالخره و اندازندمی زندان به و گیرندمی را او نتیجه در است،

 آدم چنین یک تو که حاال گفت هم غالم است، شده حاصل من مقصود صورت

 خنده. )هستی خوب شدن کشته برای فقط تو نکنم، را کار این چرا من هست احمقی

 جا همه در خبر... رفت که رفت و برداشت هم را پول کیسه و برید را او سر ،(حضار

 بام پشت باشد قاتل این اگر گفتند بعد و زندان بردند و گرفتند را او رقیب شد منتشر

 سرانجام بود، شده معمائی قضیه ؟... هست جوری چه کشتنمی را او خودش خانه

 گفت، را حقیقت و وقت حکومت پیش رفت نگذاشت، راحت را او غالم وجدان

 این و همکشتم خودش تقاضای به و کشتم من را او که است قرار این از قضیه: گفت

 . دادمی ترجیح برزندگی را مرگ که سوختمی آنچنان حسدی یک در

 آن هم و کردند آزاد را غالم هم است قرار این از قضیه فهمیدند که هم بعد
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 . را اول زندانی

 بیماری به شودمی بیمار انسان است، بیماری این. واقعا است حقیقتی یک این

 برنامه اولین پس «دسها من خاب قد و زکیها من افلح قد: »که فرمایدمی قرآن. حسد

 از ها،تاریکی از ها،عقده از ها،بیماری از روان بودن پاکیزه است، نفس تزکیه قرآن

 .  انحرافها از ها،ناراحتی

 یامنطقه ،یحزب ینژاد است افغانستان عهیش مردم ریگ دامن هاآفت نیا از

 اهلل تیآ. گفتند¬یم تهمت اکرم رسول حضرت یبرا حسادت از هاعرب یشخص

 افغانستان و رانیا مرز سر را پسرشان حسادت از عده کی دیتقل مرجع یکابل محقق

 صلح یروین اعالم یناصر نیحس محمد اهلل تیآ دارد، ادیز دشمن خوب کار. ربودند

 طرف،یب که انداختیم نامه شانخانه در پشت شرور یآدمها 1721 سال. کرد

 اهلل تیآ 1727 تابستان. کرد مهاجرت رانیا به و شد وطن یجال به مجبور. شرفیب

 روز 20 آمد قم به علما از نفر ستیب با مشهد از ناور خوات از یبهسود یعل خان

. شود مهار یداخل یجنگها که کرد صحبت عهیش احزاب سران با و ماندند

 شرفیب طرفیب را اهلل تیآ هم نهایهم. نکردند قبول جانب دو هر جنگساالران

 . گفتندیم

 بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنکَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ کُنتُمْ

 الْفَاسِقُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِّنْهُمُ لَّهُم خَیْرًا لَکَانَ الْکِتَابِ أَهْلُ آمَنَ وَلَوْ

 ﴾110- عمران آل﴿
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 معروف به امر( اینکه چه) شدید آفریده انسانها سود به که بودید امتی بهترین شما

 و برنامه چنین به) کتاب اهل اگر و دارید، ایمان خدا به و منکر، از نهی و کنیدمی

 ایمانند با آنها از کمی عده( تنها ولی) است آنها سود به آورند ایمان( درخشانی آئین

 . باشندمی( پروردگار اطاعت از خارج و) فاسق آنها اکثر و

 سواد با چه باشد سوادیب چه هستند فاسق تیاکثر فیشر قرآن شاتیفرما به نظر

 . است ادیز چاپلوس طرفدار نفر کی ظالم

  نرود در به دانیم از و نترسد یپراکن عهیشا تهمت از وقت چیه انسان

 ترس زهیغر

 که است جاندار موجود هر یهیبد اتیفیک جزء و یاساس زیغرا از یکی ترس،

 ات،یح یبرا مبارزه در ؛ دهدیم دست او به حالت نیا خطر، با شدن روبرو هنگام

 قرار دن،ید بیآس معرض در ای و ینابود ای فرار یراه دو سر بر یآدم که یهنگام

 هدف ن،یبنابرا بخشد؛یم او به یکاف یروین ات،یح ادامه نیتأم یبرا ترس رد،یگیم

 از خیتار قبل ما یهاانسان اگر. باشدیم مخاطرات از رستن و نجات راه در تالش آن

 خود یزندک به توانستینم یانسان نژاد هرگز جستند،ینم یدور گوناگون خطرات

 . دهد ادامه

 دیتهد معرض در یجسمان اتیح که است حیصح یمورد در اصل نیا تنها نه

 وجود به ترس ند،یبب بیآس خواهدیم یآدم تیشخص که هربار بلکه گردد،یم واقع

 شیب گران،ید «تسلط» خطر که رسانده، اثبات به را مطلب نیا ،یعموم تجربه ؛ دیآیم
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 رهگذر نیاز که یمیب ؛ شودیم هراس موجب افراد انیم در ،یگرید علت هر از

 یتیفعال و جنبش هر از را یآدم هاسال ای و هاماه است ممکن گردد،یم انسان ریدامنگ

 . دینما خکوبیم خود یجا در و دارد باز

 آموزش نیچن شیخو روانیپ به خود سخنان از یکی در)ع(  یعل حضرت

 : دهدیم

 «کیعل تهن امثاله عن الناس خادع و لک دلی له فاصعب امر صعوبه خفت اذا»

 خرج به مقاومت و ستیبا محکم آن برابر در ،یدیترس یکار یدشوار از گاه هر

 وانمود آسان و ساده گرانید نزد را آن ،یدشوار همه با و گردد آسان تیبرا تا ده،

 . «گرددیم هموار تو یبرا تیموفق راه قهراً کن،

 :ندیگویم نیچن نهیزم نیا در شناسان روان

 در پا از را هاآن ترس که میکنیم برخورد اشخاص یاریبس به روزانه یزندگ در»

 . اند داده ترس به را یااجازه نیچن اشخاص نیا و است آورده

 یخوددار یاجتماع یهاتیفعال در شرکت از ترس، اثر بر که یافراد بسا چه

 بار ریز از نموده، خود مقهور را هاآن و کرده غلبه آنها بر ترس چون و اندکرده

 . « اند کرده یخال شانه تیمسئول

  تیموفق راه نیتر كوتاه

 تا پوشد،یم یهست جامه که یروز نینخست از یادهیپد هر نش،یآفر نظام در

 ان و ابدییم پرورش مشکالت با مبارزه دامان در برسد، خود کمال ائج به که یهنگام
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 . کندیم حکومت موجودات سرتاسر بر که است یعیطب ناموس کی

 بر را راه نیتر کوتاه ت،یموفق آوردن دست به یبرا دارد لیم یزندگ در انسان هر

 کارها در ییبایشک با جز ول ؛ ردیبرگ بهره خود کار جهینت از تر، زود چه هر و ندیگز

 یتعال نوع چیه امکان ؛ دیرس است نظر مورد که یهدف به و کرد کوتاه را راه توانینم

 . ندارد وجود یآدم یبرا یاخالق تیمز نیا بدون شرفتیپ و

 نبوغ و هوش از که یااراده با و مبتکر شخص ای و یعاد فرد کی چه -کس هر

 و دیبگشا خود یرو به را تیموفق یدرها بخواهد اگر -است خوردار بر العاده فوق

 به ییبایشک کارها در نش،یآفر نظام از الهام با دیبا رد،یبرگ یثمر شیخو وجود از

 و پنهاور افق در را یزندگ و باشد مجهز ریتدب و ینیب واقع یروین به دهد، خرج

 . کند مشاهده یفروزان

 کردن ادهیپ یبرا رسند،ینم سامان به یفور و یآن طور به بزرگ یکارها هرگز

 یانرژ و وقت گسترده، و پرارزش امور رساندن ثمر به و عیوس یهانقشه و هاطرح

 یاداریپ تیموفق باشد، درخشان که هم اندازه هر موقت، تیفعال ؛ است الزم یاریبس

 . آورد نخواهد بار به

 شرفتیپ راه سد که را یکوناکون عوامل توانیم که است یبایشک و همت با یآر

 رایز ؛ کرد عبور هایدشوار و هایسخت انبوه یرو از و برداشت انیم از شوند،یم

 . است همراه هایناهموار و مشکالت سلسله کی با همواره یروزیپ

 قولونی کما کان ان فانه ک،یف الناس قولی ما سوئنکی ال» )ع( یعل امام حضرت 
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 ؛ تعملها لم حسنه کانت ماقلوا خالف یعل کان ان و عقوبته عجلت ذنبا کان

 اگر رایز ؛ یشو خاطر دهیرنج ند،یگویم ات درباره گرانید که یسخنان از مبادا

 خود یکردار بد فریک به یزود به ،(یبدکردار یشخص تو و) جاست به هاآن انتقاد

 و زحمتیب که است یثواب و اجر نیا ند،یگویم واقع سخن آنها اگر و دیرس یخواه

 . است دهیرس تو به رنج

 

  یعال تیمز كی

 رهیدا و سازد رومندین را یآدم روان چنان تواندیم که است یعامل گانهی انیا

 نیتر سخت و نیتر دهیچیپ با شدن رو روبه یبرا که دهد گسترش را تشیفعال

 داندیم مان،یا با مرد. نشود یزبون و ضعف دچار هرگز و کند دایپ یآمادگ مشکالت

 آورندینم دوام او ریناپذ شکست روح برابر در باشند، گران هم قدر هر هایسخت که

 . شد خواهند یسپر عاقبت و

 از یبرخ به انسان یابتال از مانع مشکالت، و هایدشوار تحمل یروین داشتن

 تحمل قدرت قاطع، طور به که است مانیا یروین نیا ؛ است یروان یهایماریب

 در ثبات و دیآ وارد لطمه اشیروان تعادل به که نیا بدون دهد،یم شیافزا را شخص

 خدا مردان یایمزا از را تیخصوص نیا  اسالم امبریپ ؛ بدهد دست از را هدف راه

 : شماردیم
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 « تنقص لم وزنت ان و احمرت هایعل نفخت ان الذهب کهیشب مثل المومن مثل»

 دهند، یجا آتش کانون در را آن اگر طالست، شمش همچون مان،یا با انسان

 ان وزن در یکاهش نیتر کم کنند، وزن را آن چون و شود سرخ آتش چون رنگش

 . «داد نخواهد یرو

 جلب موضوع نیا به را ما توجه جا نیا در یجالب ریتعب با )ع( یعل امام حضرت

 : دیفرمایم

 یعل وقعت ان و باًیط وضعت وضعت، اذا و بایط اکلت اکلت، اذا:  کالنحله کن»

 « تکسره لم عود

 و خوردیم را[ گل] هازیچ نیبهتر هیتغذ موقع که باش، عسل زنبور همچون

 را آن ند،یبنش یاشاخه بر گاه هر و گذاردیم یجا به ازخود را[ عسل] زیچ نیبهتر

  . شکندینم

 انسان تکامل در اخالق رسالت موجود 238 تا 231 صفحه از

 کتاب بوستان ،(دوم شیرایو پنجم، چاپ) یالر یموسو یمجتب دیس:  سندهینو

 . 1772 قم، هیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر نشر

 :یمطهر یمرتض استاد نظر

 :ودفع جذب قانون

 نشیآفر نظام سرتاسر بر که است یعموم قانون کی «دفع و جذب» قانون

 ذرات از یاذره چیه که است مسلم بشر امروز یعلم جوامع نظر از. کندیم حکومت
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 از. آنند محکوم همه و نبوده خارج یعموم جاذبة حکومت دائرة از یهست جهان

 نام به مرموز یروین نیا یدارا آن ذرات نیکوچکتر تا عالم واجرام اجسام نیبزرگتر

 . باشندیم آن ریتأث تحت ینحو به هم و هستند جاذبه یروین

 :انسان جهان در دافعه و جاذبه

 وجود یاجتماع اتیح صحنة در انسان افراد انیم در که است ییدفعها و جذب

. است منافع اشتراک اساس بر که است هایهمکار یبرخ زین یانسان جامعة در. دارد

 یمظاهر همه ها،یتوزنهیک و هایدشمن ای و ها،رفاقت و هایدوست از یاعمده قسمت

 ای و مشابهت و تیسنخ اساس بر هادفع و جذب نیا. است یانسان دفع و جذب از

 دیبا را دفع و جذب یاساس علت قتیحق در و است شده یزیریپ منافرت و تیضد

 . است مسلم یفلسف یهابحث نظر از همچنانکه کرد جستجو تضاد و تیسنخ در

 هم با و نندینشیم هم با ختهیر یدوست طرح یلکلک با که دید را یزاغ یمیحک

 یشباهت لک لک با رنگش، نه و اشافهیق نه زاغ. نوع دو از مرغ دو! کنندیم پرواز

 دو هر دید کرد دقت و رفت آنها کینزد! چرا؟ لک لک با زاغ که کرد تعجب. ندارد

 . لنگند تا

 یلک لک با را زاغ ابانیب در  یتک هم دمید گفت یمیحک آن

 نشان ابمی مشتکر قدر چه تا  حالشان بجستم ماندمف رعجب د

 لنگ بودند دوان ه دمیبد خود دنگ و رانیح من و کینزد شدم چون

 چگاهیه زین هاانسان. داد انس هم با را گانهیب وانیح نوع دو بود، یپائ یکی نیا
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 با جهت بدون چوقتیه نکهیا کما شوندینم دوست و قیرف گریکدی با جهت بدون

 .  شوندینم دشمن گریکدی

 باشندیم دسته سه هاانسان

 دزد، با باشندیم مؤمن مؤمن، با دافعه، نه و دارند جاذبه نه که ییهاانسان اول

 . دشمنندارند و دوست تیخاص هبچ آدمها از قسم نیا. دزد

 آزار، مردم دروغگو، بداخالق،. ندارند جاذبه اما دارند دافعه که ییانسانها دوم

 . هستند زاریب آن از مردمةهم. ندارد جاذبه تیخاص گونه چیه

 حرکت که هست ییانسانها. دافعه هم و دارند جاذبه هم که ییانسانها سوم

 به را مردم العرب، رةیجز در که)ص( اکرم رسول حضرت جاذبه مثل دارند یاجتماع

 . کردیم دعوت یخداپرست یسو

 حضرت مثل. شدندیم جذب یپرست خدا به بودند تیهدا قابل که ییهاانسان

 با حضرت از تیحما طالب یاب شعب در )ص(اکرم رسول حضرت یعمو ابوطالب

 اسری عمار بالل شکنجه چه. رفت ایدن از یگرسنگ اثر در مؤمن مسلمانان از عده کی

 . یفارس سلمان و

 رسول یعمو ابولهب. کردیم دفع خود از را کافر که اکرم رسول حضرت دافعه

 رسول حضرت مقابل دشمن یایدر صف عربستان جاهل مردم با )ص(اکرم

 . حضرت یبرا گفتیم هم یتیثیحیب تهمت بود کرده هیته )ص(اکرم

 دفع خود از را ظالم مردم کرد یاجتماع عدالت اعالن که )ع(یعل حضرت دافعه
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 در سال هشتاد بعداً. گرفت قرار حضرت مقابل در دشمن یمتعدد یصفها. کردیم

 . گفتندیم یعل سبّ منبر یباال

 مؤمنان از یجمع با ابوبکر، بن محمد اشتر، مالک که )ع(یعل حضرت جاذبه

 . بودند یعل حضرت یاجتماع عدالت و تیحاکم جذب

 که خواهمیم شدم بزرگ یاجتماع و یاسیس تحوالت که یطیشرا در هم من* 

 بخورد بر یهرکس به حتماً. است یاجتماع حرکت کی هم نیا. میبگو را هاتیواقع

 نجایا در. شد خواهد مخالف من با ینژاد و یامنطقه و یحزب چه باشد یشخص چه

 . دافعه هم و میدار جاذبه هم

 مثل. ندارند بد مرده و خوب زنده مانده عقب مردم میبگو گرید عبارت به* 

 را آن کردیم حرکت نیماش که جوان تازه پسران. رفتیم روستا در نیماش که میقد

 . کردندیم نگاه تعجب طرفش بود خاموش. کردندیم سنگباران

 انجام را یاسالم یداریب حرکت یالدیم 13 قرن در یافغان نیالد جمال دیس* 

 سنگباران سیانگل جاسوس نام به تهران میعبدالعظ شاه کینزد جاها یبعض در. دادیم

 . کنندیم سنگباران هم را من یخشی یهاخیش گفتن تیواقع یبرا. شد

. گفتندیم دزد و نادان و دروغگو نمودند، دخالت من یشخص کار به که یکسان* 

 به نظر. کردند یهمکار خوات منطقه از خارج یعلما. رفتند دادند،یم ناحق شهادت

 اللَّهُ یأْتِی فَسَوْفَ دِینِهِ عَنْ مِنْکُمْ یرْتَدَّ مَنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا یا: »فیشر قرآن شاتیفرما

 اللَّهِ سَبِیلِ فِی یجَاهِدُونَ الْکَافِرِینَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى أَذِلَّةٍ وَیحِبُّونَهُ یحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ



 011  یقندهار نیحس محمد طالب:  ازهمی فصل

  «عَلِیمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ یشَاءُ مَنْ یؤْتِیهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِکَ لَائِمٍ لَوْمَةَ یخَافُونَ وَلَا

 خدا به) بازگردد، خود آیین از شما، از کس هر! ایدآورده ایمان که کسانی ای

 او( نیز) آنان و دارد دوست را آنها که آوردمی را جمعیتی خداوند رساند؛نمی زیانی

 نیرومندند؛ و سرسخت کافران برابر در و متواضع، مؤمنان برابر در دارند، دوست را

 فضل این،. ندارند هراسی مالمتگری هیچ سرزنش از و کنند،می جهاد خدا راه در آنها

 و وسیع، خدا( فضل) و دهد؛می( ببیند شایسته و) بخواهد کس هر به که خداست

 . داناست خداوند

 ظالم کی یول کندیم یدزد دزد. باشدیم ظلم از بدتر یلیبخ و حسادت* 

 یلیبخ ضرر یول بدهد را مردم اموال که دارد برگشت راه بازهم رد،یگیم رشوت

 شیها بیرق بوده اول نمره هیعلم حوزه و دانشگاه در که ییآدمها. شودینم جبران

 یدزد پاپوش ای و گفته یتیثیحیب تهمت ای و شده گانهیب عقل از وانهید داده سم

 . کرده درست شیبرا

 هایبعض. ندارم یلیتحص کد و ستمین معمم که است نیا دارم که یمشکل اول* 

 که لیدل نیا به م،یگویم حرف تا پنج من دیبگو جایب حرف نفر کی کنندینم ایح

 خانه صاحب ای سرکارگر. داشتم یمعمار سرکار تیریمد و بودم استادکار سال 70

 مردم یبعض با لحاظ نیا از. زدمیم داد سرش را بود تجربه کم که یمهندس یحت

 از که سال دو یانسان جامعه نیب در دارم، عادت دو خودم البته نبود، خوب برخوردم

 . هستم اریهم و همکار ناتوان و فیضع یهاآدم با. هستم قائل احترام باشد بزرگ من
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 حسادت از باشند داشته رقابت و صنف هم مدرسه کی در نفر دو که گفتم دوم

 یاسیس یهاتیشخص و یاسیس احزاب که من. شودیم یدشمن به منجر موقع یبعض

 . باشم جوابگو دیبا شدم طرف

 آیات با ییآشنا و کتاب مطالعه یبرا کوشش سال 73 از بعد که شکر را خدا* 

 نیتدو را کتاب جلد. 12 که شدم آشنا )ع( نیمعصوم ائمه ثیاحاد و فیشر قرآن

 چند بعضشان که قم عیتش اهل هیعلم حوزه یعال ییهاتیشخص از نفر سیزده کردم

 امضا و دییتأ را من یکندکتابهایم شرکت خارج درس بعضشان دارد کتاب جلد

 اهلل تیآ حضرت دیتقل قدر یعال مرجع و دفتر مسئول دییتأ مورد همچنین و کردند

 .باشدمی یکابل محقق یالعظم

  علیکم السالم. گردید مهر و امضاء

 ما زیعز کشور معاصر خیتار نامدار سندهینو یخوات یدریح نیغالمحس* 

 شهیاند راست و فکر روشن روان، سخن دردمند سندگانینو. باشدیم افغانستان

 ینید و یمذهب تفکر هزاره صداقت وبا صالبت پر درتبار شهیر که است افغانستان

 ... دارد یطلب حق و ییزدا تیمحروم شهیاند

با آیات  ییمطالعه کتاب و آشنا یسال کوشش برا 73خدا را شکر که بعد از * 

 نی. جلد کتاب را تدو12آشنا شدم که  )ع(نیائمه معصوم ثیو احاد فیقرآن شر

قم که بعضشان چند  عیاهل تش هیحوزه علم یعال هاییتیکردم سیزده نفر از شخص

و امضا  دییمن را تأ یهاکندکتابجلد کتاب دارد بعضشان درس خارج شرکت می
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اهلل  تیحضرت آ دیقدر تقل یمسئول دفتر و مرجع عال دییکردند و همچنین مورد تأ

 .باشدمی یمحقق کابل یالعظم

 سالم علیکم لامضاء و مهر گردید. ا

ما  زیمعاصر کشور عز خینامدار تار سندهینو یخوات یدریح نیغالمحس* 

 شهیو راست اند فکرروشن سخن روان، دردمند  سندگانی. نوباشدیافغانستان م

 ینیو د یدرتبار پر صالبت وبا صداقت هزاره تفکر مذهب شهیافغانستان است که ر

 دارد...  یو حق طلب ییزدا تیمحروم شهیاند
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 28/2/1737تاریخ: 

 . 1772حسین حیدری خواتی یخشی متولد معرفی مختصراز آقای غالم
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دهند برای تقوا داشتن اول شاهد حاضر انسانهای مسلمان مؤمن که شهادت می

 مورد نظر غالمحسین ولد حیدر علی شهرت حیدری

در یک قریه پدری  1728حسین بخش ولد علی حسین از یخشی تولد -1

ن در حال رفت و آمد از همسایه دیوار به دیوار از یک قوم همسفر در کابل تا ایرا

 شناسیم. ازکوچکی همدیگر را می 1737تا  1731سال 

 کنم. تقوای اسالمی غالمحسین حیدری را تأیید می

 03131333281شماره تماس: 

 

در یک قریه پدری از یک قوم  1711برات ولد محمد صفر از یخشی تولد -2

از کوچکی  1737تا  1711همسفر در کابل تا ایران در حال رفت و آمد از سال 

 کنم. شناسیم. تقوای اسالمی غالمحسین حیدری را تأیید میهمدیگر را می

 03131373222شماره تماس:

 

خدا رحیم ولد برات علی از منطقه سوخته جنگل یخشی از یک قوم تولد -7

همدیگر را  1737تا  1737همسفر در ایران در حال رفت و آمد سال  1728

 کنم. شناسیم. تقوای اسالمی غالمحسین حیدری را تأیید میمی

 

 03131173223شماره تماس:
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از یک قوم همسفر  1772تولدمحمد حسین ولد رمضان از منطقه بوم یخشی -1

شناسیم. از کوچکی همدیگر را می 1737تا  1737در ایران در حال رفت آمد از سال 

 کنم. تقوای اسالمی غالمحسین حیدری را تأیید می

 031318371837شماره تماس: 

 

رفت دوم محل کار:غالمحسین حیدری خواتی شهرمقدس قم)ایـران( درحال

 وآمد.

 . 1737تا  1733سال  

مردم خوات و ناوُر اعضای تشکیل هیئت سینه زنی حضرت ابا الفضل در شهر 

 1737تا  1722مقدس قم سال 

از اعضای هیئت سینه زنی  1711علی داد ولد خدا بخش از خوات تولد -3

شناسیم. از یک منطقه خوات هستیم تقوای اسالمی سال می 70همدیگر را 

 کنم. غالمحسین حیدری را تأیید می

 03131171301شماره تماس:

 

 

از اعضای هیئت سینه زنی همدیگر  1730علی جان ولد چمن از خوات تولد  -2

شناسیم. از یک منطقه خوات هستیم تقوای اسالمی غالمحسین حیدر سال می 70را 
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 کنم. را تأیید می

 03131383773شماره تماس: 

 

 70ینه زنی همدیگر را از اعضای هیئت س1712کربالیی اسماعیل غالمی تولد -7

شناسیم. از یک منطقه خوات هستیم تقوای اسالمی غالمحسین حیدری را سال می

 کنم. تأیید می

 03137387727شماره تماس : 

 

 نمونه عالمان

 جمله آن از. هستند الگو و نمونه جهان مسلمانان یتمام یبرا علما از یبعض

 فعالً یمرعش اهلل تیآ کتابخانه. نمود ذکر را ینجف یمرعش اهلل تیآ حضرت توانیم

 و یخط کتاب مجموعه، نیا از کتاب جلد 73000. دارد کتاب جلد 73000 حدود در

 روزه و نماز که اندفرموده خود خاطرات در یمرعش اهلل تیآ. است سینو دست

 دفعه کی خود عمر طول در شانیا. دمیخریم کتاب را پولش و گرفتمیم یجاریاست

 دندیخریم را یاسالم خیتار کتاب هایسیانگل که لیدل نیا به. نرفتند معظمه مکه هم

 .لندن کتابخانه به بردندیم و

 وقت آن. ماندندیم خبریب اسالم نید خیتار از مسلمانان سال، هزار ای 300 از بعد

 .کندیم منتشر یجعل یکتابها سیانگل که است
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 کندیم درست قم شهر در یاکتابخانه و ردیگیم را میتصم نیا یمرعش اهلل تیآ

 یبرا مجموعه نیا از پژوهشگران و باشدیم علما دسترس در کتاب جلد 73000 که

 شوند،یم ضیمر ینجف یمرعش یآقا که یوقت. کنندیم استفاده خود یعلم قاتیتحق

 راه سر که دیکن دفن کتابخانه داخل را من که کندیم تیوص محمود، دیس پسرشان به

 .ندیآیم کتابخانه نیا به( ص)محمد آل علوم مطالعه دنبال که محققان

 دفن هایعل اهلل سالم معصومه حضرت حرم داخل دیتقل مراجع گرید که یحال در

 . باشندیم

 در چه و رانیا در چه ،1732 سال تا 1721 سال از که است نیا نگارنده نظر

 هم کتاب مطالعه ذوق بود، پول شهیهم بمیج. بودم بنَّا استادکار پاکستان، و افغانستان

 کتاب جلد سه شهیهم کتابخانه از قم، مقدس شهر در جمعه یروزها داشتم، ادیز

 .کردمیم مطالعه را آنها و دمیخریم

 یاسالم حرکت کتابخانه به جمعه، یروزها یتوتک شهر در پاکستان پاراچنار در

 .شد یخوب تجربه میبرا مطالعه سال 73. کردمیم مطالعه و رفتمیم افغانستان

. دیندار یلیتحص کد شما که رندیگیم رادیا یبعض شدم، آشنا یسینو خاطره با

 دیعبدالمج دکتر یآقا دارد، یحضور شاهد به ازین معاصر خیتار که است نیا من نظر

 نگاران،روزنامه ای باشند،یم کردهلیتحص یهاآدم ،یموسو عسکر دیس دکتر ای یناصر

 .ندارند ییآشنا کامل طور به کشور اوضاع به افغانستان، پارلمان ندگانینما ای

 ریم نظر وجود نیا با که ردیگیم منابع ریاخ قرن پنج کتاب از دیعبدالمج یآقا
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 . دارد یادیز اشتباهات فرهنگ قیصد محمد

 بر یمتک یعلم خیتار: دیفرمایم جامعه و خیتار کتاب در یمطهر یمرتض استاد

 یشهدا و عهیش تیمظلوم به مربوط ینقل خیتار که هم من. باشدیم ینقل خیتار

 . باشدیم پژوهشگران اریاخت در که کردم یگردآور را افغانستان

 متیق به که امکرده مطالعه کتاب جلد 100 حدود بنده که کردم ذکر سابقاً

 که دارم سراغ ساله 20 استادکار االن البته. شد خواهد تومان ونیلیم 10 حدود یامروز

 دوبرابر مصرفشان و کندیم نگاه صبح تا شب و کندیم یداریخر مبتذل یدیس

 سال، 2 مدت در را خود خمس تومان ونیلیم 13 هم من. است بوده بنده یهانهیهز

 .امکرده کتابها نیا مصرف دیتقل مراجع اجازه با قم، سانیپرد شهرک در بودم مانکاریپ

 کتاب چاپ یبرا 1731 سال یبرا که است مانده یباق هنوز تومان ونیلیم دو

 .نمود خواهم مصرف

 یآور جمع یبرا خبرنگاران میکرد یم نگاه را ونیزیتلو خبر یوقت شهیهم* 

 و باشد یم سانسیل فوق علمشان که یحال در کنند هیته گزارش که اطالعات

 مداران استیس از یبعض. دندیچرخیم پروانه مثل استمداریس کی شیپ رفتندیم

 شده دهیدزد بشانیج از پول نکهیا مثل زنندیم قور یآنطور. نداشتند خوب جواب

 در شود تمام گروه کی نفع با معاصر اوضاع. باشد یم سخت قدر آن اطالعات. است

 در که یوقت. باشد یم مخالف گرید گروه 8 که بود گروه 3 عهیش احزاب افغانستان

 قلم از شان یبعض که است وقت آن شود نوشته شخص کی یها تیفعال حزب کی
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 اسری عمار تیب اهل مسجد در که فاضل یآقا مثل ای. کنند یم مخالفت هم آنها بماند

 قم در 1772 سال انیبام سقوط از بعد یلیخل یآقا ای. زد یم خورده پول با مردم

 یم اطیح در پشت نامه یحت. دادند یم فحش یتلفن را او مردم خود خانه در رانیا

 دوره. ستین یزندگ یجا گرید افغانستان رفت ماه 1 از بعد یلیخل یآقا. انداختند

 مردم. داد یرأ محقق یآقا افیس عبدالرسول یبرا پارلمان استیر انتخابات اول

 دیآ یم در کتاب صورت به من نوشتار نکهیا. دادندیم فحش او به تهایسا در یادیز

 من به که ییآنها. باشد¬یم سخت شانیبرا خیتار نیا خوردیم بر که یآدمهائ با

 فاصله انگشت چهار باطل و حق نیب در که دانندیم مردم خود زنندیم تهمت

. باشدیم باطل دیشن خود گوش به اگر و باشدیم راست خود چشم به اگر. باشدیم

 ینگهبان شانهمه یمسکون مجتمع. باشدیم امن یجا من یبرا سانیپرد در خانه فعالً

 .ترسمیم شهر داخل از دارد،

. خورد هم به سال 23 از بعد من یخانوادگ التیتشک 1782 تا 1737  سال از* 

سال  یابیغ یعروس میبرا خواهرم فرستادم، پول کابل به و کردم تالش سال 8 هم باز

دکتر من را منع کرد سنت گذشته است اگر از پله .امدین هم خانم آن. داد انجام 1730

 ای کردم،یم انتخاب را یکی کار سه از دیبا ییتنها از راه بروی دیکس کمر می گیرید

 . رفتمیم یخارج یکشورها به ای و زدمیم یانسان قتل بر دست ای شدم،یم معتاد

 جمعه یروزها کابل، در واعظ اهلل تیآ موعظه باران ریز 1713 تا 1711 سال در

 آمد و رفت  حال در باشد،یم الفقاهه دار که قم مقدس شهر در 1733 سال از. بودم
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 .باشمیم

 خارج. است دهینرس لیفام و دوست یبرا یتیثیح چه و یمال صورت به چه ضرر

 کردم انتخاب را یفرهنگ تیفعال. باشدیم سخت میبرا ییاروپا یکشورها به رفتن

 .باد بادا هرچه

 نکهیا مثل است، شده تمام گران میبرا کار نیا البته. است من آرامش کار نیا فقط

 ! کن اریاخت ینینش گوشه که ندیگویم هایبعض. بروم خود هدف طرف به باران ریز

. کرد سکوت شودیم ایآ ندارم، یخانوادگ التیتشک تالش و کار همه نیا با اما

 را معتاد کی دیبرو دیهست مرد شما اگر. دیکنیم عوض را مردم نظر انیآقا شما

 .دیکن تیهدا را خوار رشوه و دزد ای. دیریبگ را شیجلو
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 خوات زیبا

 تحلیل نگارنده

 در نیز بهسود ساحه و 1بوده کابل غرب همنشین بهسود مردم

 از جات هزاره مردم از نمایندگی به بهسود مردم و بود، کابل نزدیکی

 به نسبت کابل دولت که آنجایی از کرد، می طلبی حق کابل دولت

 و کرد نمی قبول را بهسود های طلبی حق لذا بود ظالم هزاره مردم

 آن از.  کنند مبارزه خود حق گرفتن برای میشدند مجبور بهسود مردم

 . بود جنگ در جنایتکار خان عبدالرحمان علیه بر بخش میریزدان جمله

 به و آمد بهسود به خان اهلل امان طرف از لوگر خاناسماعیل والی

 سعید کلکانی اهلل حبیب قیام ترس از 2.جاتهزاره دروازه  ننگ نام

 از خواستند می خان خوات محمد گل و آمدخان شاه نور از کجاب

 خان ابراهیم و بته فرقه.نشدند موفق ولی کنند حمایت خان اهلل امان

 تا کنند برکنار را شاه ظاهر خواست می همکارانشان سایر و گاوسوار

                                         
. جوی بهسود بابا بعضی جاهای غرب کابل موجود می باشد. سند غرب کابل پیش پسران  1

 باشد.حاجی رمضان کجاب می

. یک پسر هزاره وردک گم شده بود، سید هاشم عموی سید جگرن، قلعه بخشک عالقه دار ی  2

گرفت، مردم وردک مجبور شد پسر را از لوگر  میرو وردک را که داخلشان پر از خانواده بود گروگان

 آورد، تحویل سید هاشم داد یکی از درهای هزاره جات بود.
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 وردک گل جان پسر فضولی از. شود برقرار عادالنه حکومت یک

 شدند. زندانی و دستگیر هزاره سران ماند، ناکام قیام نشد موفق

های اهلل محمد حسین ناصری و سید جگرن بهسودیقیام آیت

والیت غزنی افتخار بزرگ برای اهل تشیع جهان می باشد. آقای 

محمد کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزای بود. تمام مردم هزاره 

فانه کشور افغانستان امنیت نشد فعال مردم راضی بود. اما ممتأس

 ناراحت و پریشان می باشند. 

ای از فعالیت مردم بهسود می گوییم تا برای نسل آینده هزاره تجربه

باشند. چه آباد بهسود، ناراحت میباشد، متأسفانه بعضی از مردم سرخ

فرق می کند که سادات بهسود فامیلی خود را بهسودی می گویند، یا 

خی و غزنوی؛ شما که از مردم هزاره هستید یک مشکل کوچکی که بل

تان پراکنده است. مثل بعضی از مردم دارید این است که طایفه

آباد بهسود، برجگی ناور و جاهای دیگر یا مثل حضرت آیت اهلل سرخ

آیت  محمد باقر نجفی که از لعل می باشد، چه اشکالی دارد که فامیلی

ستان متنفر می باشید که سادات ر شما از هزارهاهلل لعلیباشد، چقد

جات می گذارند، ولی شما نمی گذارید. صفدر فامیلی خود را از هزاره

اهلل محقق کابلی پشت سر من بدگویی می کند، به آبدارچی دفتر آیت

این خاطر که از بهسودی گفتن بدش می آید. یا آیت اهلل نجفی از لعل 

ویت ندارند، مردم بهسود این ها را گفتن ناراحت است. این ها ه
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طایفه توبره اسب می گویند که بابه بهسود از پشت قندهار آورده 

 1است.

بوده که از  2هر دو پسران زردک جرغَیبا  بوالحسن خوات

 پیرسی، طایفه های نام به خوات مردم. باشدمی های بابه بهسودنوه

 ولی، طاتته شیخ پای، سه بنام معروف دَستم، میربچه، میرعلی،

 مسائل حل برای خوات مردم اواخر این در. شود می شناخته سوزیکه،

 و کردند می برگزار عمومی جلسه اسب چای منبر در اجتماعی بزرگ

 .گرفتند می تصمیم نظر توافق با

 میربچه دره میرعلی، دره آب، سبز دره: دارد عمده دره سه خوات 

. داشت آبی آسیاب خود از قریه هر. برخوردارند فراوان های آب از که

 جو، گندم، میان به رفتن با انسان ها تابستان که فراوانی های درخت

 می لذت درختان برگ شرشر مرغان، صدای شنیدن و  شفتل و رِشقه

 دریای.شد می تازه انسان نفس ها، درخت هوای و آب از و بردند

 داشت زیادی های ماهی و مرغابی که شهرخوات دریای و سبزآب

                                         
. بعضی ها مخالفت حزبی دارند، حاجی علیزاده از قره باغ یکی از افراد ابوذر جاغوری بود.  1

گفتم که شما  فعالً در دروازه ملک هرات هتل دارد. از خاطر حاجی معلم با من ناراحت بود. برایش

اطاعت از گلبدین تفنگ خود را طرف جوان های هزاره نشان می گرفتین و می گفتین که از چشم 

حرکتی ها منار می سازیم. ولی شیر خانه بودید و روباه صحرا. خانه شما را نیروهای حزب اسالمی 

 گلبدین سوزاند. گاو و گوسفندانتان را برد، باز هم نیت بد دارید.

 به زردک سنگ سنگ ناهور کورمرده حد بخشی وسط جرغی و بورجیگی.قبر با - 2
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 شاه پسران ظاهرشاه، پسران مثل نادری خاندان کوچک و بزرگ پسران

 برای بود افغانستان جمهور رئیس که خان داوود پسران خان، ولی

 وکیل های مهمانخانه در هفته یک. آمدند می خوات به کابل از تفریح

 می دریا لب به روز هر. ماندند می خانعلی محرم ارباب و خان رستم

 زارهای چمن. گرفتند می ماهی و کردند می شکار مرغابی و رفتند

قلعه، سیاسنگک، گاب مرده، چای  نو و گرمک چمن جمله از خوات

 و بود خوب گاهتفریح برای و زارهایچمن اسب، سرپیرخی، خوات

 می چمن وسط با رنگ های مختلف در نما خوش های اسب

 قدر آن آمدند، می نوقلعه به درو چمن وقت یخشی مردم. چریدند

 صدا همکاری برای را همدیگر خوشحالی از میله یک مثل بود شلوغ

 چشمه درجه 30 باالی گرم های آب از است گفتنی. کردند می

 خوات بوکان سر فراوان آب زارهای چشمه خوات سنگنک

گاه خوبی بود چون برف زیاد های بلند قرناله در زمستان تفریحکوه.بود

 ت بخش بود.داشت و شکار آهو لذ

 خوات مردم باشد،یم خوب گاهحیتفر خوات باشد تیامن افغانستان

 یهاتپه بغل شهر یایدر سبزآب ایدر دور اول کند، درست خوب دیبا

 ای کییموزا خانواده کی نشستن یجا شود، کاشته گل و درخت کوه

 راه طرف دو از دوم باشد، داشته دیبا خوب یهاهتل باشد، مانیس

 بر سوار رودیم که گاهحیتفر یبرا ایدر طرف باشد، داشته آمد و رفت
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 باشد خلوت ایدر دور یماه و یمرغاب آرامش یبرا سوم آب، قیقا

 از بعد چهارم،. ردیبگ یماه ای کند شکار را یمرغاب که ندارد حق یکس

 کوه کی خوات یخشی در زارهاچشمه و زارهاچمن و ایدر حیتفر

 کی که است خوات کوه،کوه نیبلندتر مقدس نور پنج نام به باشدیم

 دعا که البته د،یسف ماسه رنگ با متر 2000 حدوداً ارتفاع است تنها کوه

 نیا میقد از یخشی مردم پدران بودند امامان و امبرانیپ رسوم سرکوه

 چه. جاللهجل خداوند شیپ مناجات و دعا یبرا کرد انتخاب را کوه

 آل مقدس نور پنج به توسل و تغفار و توبه محل کوه دامنه ای سر در

 باز. باشند داشته جاللهجل خداوند از رحمت و مغفرت طلب( ع) عبا

 امام فرج یدعا باشد، داشته تیمهدو یسو به حرکت دیبا مردم هم

 .بخوانند کوه از دامنه ای کوه نیا سر را( عج)زمان

 یبرادر ساحه نیا در. باشدیم یهمبستگ و یبرادر نیسرزم ناوور

. کندیم یزندگ ،یجاغور ن،ید علو خواجه، محمد خوات، مردم از

 و کردیم دفاع خود منطقه از وارمردانه خیتار طول در مردم نیا

 به طرف هر از کمک سابق، در آمدیم شیپ مشکل کدام اگر. کندیم

 باغ،قره ن،ید علو خوات، مردم از آمد،یم یدارهیهمسا ای یقوم نام

 مردم از یحت کنند،یم یزندگ ناوور در که برادران ریسا و یجاغور

 .کنندیم دفاع فداترجان آنها ه،یدا و ردادیمید

 غرب در ن،ید علو سراب، باغ،قره ناوور جنوب ناوور، یهاهیهمسا



 012  یقندهار نیحس محمد طالب:  ازهمی فصل

 ساحه خود. خوات باتور و دیب شمال در و خوات شرق در ،یجاغور

 .دارد فراوان زارجنگل و بزرگ یزارهاچمن و است سرسبز ناوور

 در ندیگویم که است آن در زین ستادهیا یایدر نام به یااچهیدر

 تابستان ستادهیا ایدر دوره دولت اسب 2000 حدود در سابق زمان

 .چردیم

 یآب چشمه ناوور کآبیبار در که ناوور مردم خوب رسوم از مثالً

 یبا در که برادران سه ارتیز اند،نهاده نام مردان شاه نام به که دارند

 یباز زهین و یدوان اسب ند،یآیم بار کی سال یبا مردم. است ناوور

 باشدیم ناوور یبخارا در کاتب مالمحمد زادگاه مهمتر همه از. دارد

 .است افتخار نیبزرگتر که

جات می باشند همسایه خوب جنوب، مرز داران یک حصه هزاره

به نام شیر بچه عالءالدینی از آن جمله شاه پسرخان انتقام سادات نو 

بورجه خواجه میری را از مردم ده حاجی و ده حمزه غزنی گرفت. 

تصمیم گیرنده جنگ هوکک ناهور علیجان زوار فاتح سنگر سفدر ولد 

 جانعلی 

ره باغ و سراب( در جاغشو ناور زندگی می قوم محمدخواجه)ق

کنند. بخارا زادگاه مال فیض محمد کاتب مورخ نامدار هزاره که 

 باغ غزنی بوده.رهاصلیتشان از ق

دوطایفه از مردم یخشی خوات به تکغال لعل و دروازه خشک 



 رجال ماندگار   011

سال می شود زندگی می کنند. به نام بهسودی. مردم لعل  700هرات 

 1دارد به آن مردم بهسود .هیچ کدام بد بینی ن

 شرایط امروزی ناور وخوات

 به کند می رفتار آمیز مسالمت ناور های کوچی با اکبر ضابت

. است خریده خود برای زیاد زارعت زمین بخارا ساحه در اینکه خاطر

 حساب در آیند می بخارا به ناور باریکه از راحت خیال با ها کوچی

 می را شتر و رمه شوند، می جایگزین بهار ماه چهار در کوچی میل

 . چرانند

 در دارد دوست و خواهد می بدبختی خوات برای هست، که هرچه

 کمک پول خود نیروهای برای مردم از اکبر ضابت. باشد جنگ خوات

 . کند ترور را خود هایرقیب بتواند بعدا که کند جمع

 کوچی دست به سوخته زیبا، خوات -9
 یا که گویدمی. است گرفته گروگان را گوله دشت اکبر ضابط

 دشت بیاند سال همه برای هاکوچی یا کند اکمال مرا باید هاگروه

 که گویدمی کندمی جمع پول غزنی و کابل مردم از اکبر ضابط. گوله

                                         
در ایران کسانی هستند که مثالً اصالتاً شیرازی هستند ولی به قم مهاجرت  1

کردند و چهار نسل آنها در قم زندگی کردند منتها همچنان پسوند فامیلیشان مربوط 

 به شیرازی ها می باشد.
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 سال جمله آن از. کندمی تهیه نیرو بعدا و جنگممی هاکوچی با من

 هاکوچی. کردمی خارش را بال پای فرستاد، گوله دشت به نیرو 1730

 به را اموالشان و مال و شد تلف خوات مردم زراعت کرد حمله که

 . رفت تاراج

 دولت بانک از را هزاره مردم خسارات آمد که دولت هیئت

 جنایات برای تقویت حقیقت در. مسلمانان بین صلح نام با دهد،می

 کوچی برای ضرری کندمی خرابی کوچی چه هر باشد،می کوچی

 هزاره مردم هایوکیل.دهدمی را خسارات سخاوتمندانه دولت. ندارد

 مردم خسارات که خواهندمی دولت از دوزندمی بزرگ را خود جیب

 مردم هایوکیل. باشممی پارلمان وکیل من چراکه بدهید، من برای را

 . باشد ما خیر تا بخیزد شر که کنندمی دعا هاکوچی از بیشتر هزاره

 زندگی غزنی و کابل شهرهای در دربدر خوات و بهسود مردم

 بدهد، دولت را خسارات که میگوید پارلمان در هاوکیل. کنندمی

 خود مصرف آمد گیرشان چی هر و خواهندمی را مردم خسارت

 .کنندمی

 کمک دایزنگی مردم بهسود، ساحه با کوچی جنگ در 1787 سال

 میل 100 حدود در فیضی علی ضامن حاجی. کردمی جانی و مالی

 از نفر پانزده حدود در جنگ این در و. کرد توزیع مردم برای اسلحه

محمد کریم  پسر گریاخالل با و شد کشته فیضی حاجی هایچریک
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 از بعضی و نداشت پیشرفت جنگ کرزای حامد دوم معاون خلیلی

 دخالت با. شد گم فیضی حاجی اسلحه میل هشتاد. کردمی فرار مردم

 فیضی حاجی. کرد قطع را خود هایکمک دایزنگی مردم اکبر ضابط

 فرمانده فیضی حاجی. باشدمی دلسوز و صادق آدم یک مردم برای

 .آمد خواهد برایش اسلحه میل هزارها باشد

 جگرن سید با و نیست اعتبار با آدم اکبر ضابط:»فرمود اکبری آقای

 . «کند بهسود مردم و من با که کرد، چیکار مزاری و بهشتی و

 در که خود زیاد نفرهای و عبدالکریم برادرش خاطر به اکبر ضابط

 شاده قلعه سفید مسجد در را مزاری بود، زندانی طالبان پیش قندهار

 آزاد و مزاری شهادت از بعد. کرد گرجان مال نفرهای تحویل کابل

 قندهار به یخشی از دادسخیعوض همراه اکبر ضابط عبدالکریم، شدن

 اظهار همدیگر کارهای از. داشت دیدار مالعمر با روز دو و رفت

مردم خوات باید دعا کند که رمضان پسر  1731سال   .کردندمی تشکر

برات را که دو نفر ضابت اکبر را زد و رفت وردک، ضابت اکبر نیرو 

باشد. برای حفظ منطقه خوات در این تهیه کرده، در درّه سبزآب، می

 ضابط اکبر که خوات خراب شده است. چندسال کجا بود

 شود بررسی کابل غرب شکست که خواست می بامیان در شفیع 

 بوده کجا کار عیب یا است؟ بوده چه کابل غرب سقوط عامل که

 بودین مشاور شما که بود گرفته اشتباه را خلیلی آقای شفیع است؟
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 اکبر ضابط .رسید شهادت به مزاری آقای که ندادین خوب نظر چرا

 زمان آن در که فهمند می همه شود دایر مجلس که فهمید بود زرنگ

 کویته در خود مهم نفر چند همراه شفق بود پاکستان پیشاور خلیلی

 و کابل غرب فرقه امکانات همه و بود اکبر ضابط فقط .بود پاکستان

 در شفیع اکبر ضابط فضولی با. کرد طالبان تحویل را مزاری آقای

 .شد کشته بامیان

 را قندهار و غزنی جاده امنیت غزنی باغقره جنگلک خان قیوم

 داشت، گروهی و شخصی اختالف اکبر ضابط مسائل، روی. بود گرفته

 . کشت ساعتی مین توسط غزنی قیاغ در را قیوم

 که گفت اکبر ضابط به غزنی والیت نماینده سجادی عبدالقیوم سید

. باشیم داشته ایجلسه وکیالن همراه غزنی والیت امنیت برای باید

 دراز بیشتر این از را خود پای! صاحب آقا بود فرموده اکبر ضابط

 حزب چوکات بر من که باشدمی خودشان حرف اکبر ضابط. نکنید

. کندمی استفاده خود برای احزاب قدرت از همیشه آیمنمی در جور

 هر در که باشد می شیعه مردم بین در نفاق منتظر همیشه اکبر ضابط

 آب و نفاق این از اکبر ضابط تا باشد داشته نزاع و جنگ اختالف حال

 ضابط غزنی والیت های راه نظمیبی خاطر به. بگیرد ماهی آلود گل

 هایشانخانه خوات مردم. کرده درست جبهه و آمده خوات به اکبر

 برای خواهد می پول مردم از هم باز شده، تلف زراعتشان خراب،
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 آمده خرابی همه این از بعد که بود کجا اول نظام این. خود هاینظامی

  است؟

 علی شیخ مردم با طالب نام به اکبر ضابت علی، شیخ و شیبر جنگ

 سرور سید و سرپل. میزد توپ با را هایشانخانه بوند حرکتی که

. کرد برکنار را اکبر ضابط شد مجبور خلیلی کردمی زندانی را نصریا

 پیش را جنگ تواندنمی تنهایی به  ندارد تشکیالت خودش اکبر ضابط

 قدرت از کابل در و کرد استفاده سیدجگرن قدرت از ناور در. ببرد

 .مزاری آقای

 اولین قاسمی اکبر ضابت. بشناسیم بهتر را قاسمی اکبر ضابت بیایید

 هوایی میدان در تانک با کابل چرخی پل دار زره قوه از که بود کسی

 به را 1737 سال ثور هفت ننگین کودتای. رفت عبدالقادر کمک به بگرام

 دولت سیاری قوه های فرمانده از یکی 1738 زمستان تا و رساند پیروزی

 قریه باالی توپ صدتا حدود رفت می کجا هر در والیت و. بود کابل

 مربع متر ده توپ، یک.  داد می آتش خوست در جمله آن از مسلمانان

 خلق حزب جهنم ساحه آن مربع متر1000 دفعه هر دارد تخریب

 . شد می افغانستان

دفاع یا مجاهدین اسالمی که کلمه گوی محمد های بیچه انسان

شان قطع، های توپ در آنجا دست و پایبودند، توسط پارچه
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 1هایشان پاره، مغز سرشان پاشیده میشد،شکم

 می خراب ها خانه و زمین متر صدهزار شد می فیر دفعه صد جمعاً

  .شد

 حزب ضربتی قوه هان فرمانده از یکی اکبر ضابت دیگر عبارت به

 بود 1738 حوت سه تکبیر. کابل بود ها کوچه و شهر داخل کابل خلق

 جمع با اکبر ضابت. بودند رسیده میوند جاده اکبر اهلل نعره با کابل مردم

 مردم رحمانه بی ها کوچه داخل و بام پشت از بود فرمانده که ها ضابت

 قیام همینطور هم و 1738سمبله 2چنداول  قیام. رساند شهادت به را

. بود شیعه مردم از شان همه قیام تا سه 1738 اسد 11 کابل باالحصار

 سرکوب شده بود.

 

 سر مرز پاکستان ناور مردم نان اکبر ضابت از قبل

 .بود تبرک

 مردم اکبر ضابت آمدن آمد؛ ناور خوات به 1738 زمستان اکبر ضابت

 با داس از موتر وان ها پول می گرفت. .شد دزد ناور

 علما جلسه در محسنی اهلل آیت شدمی فرمانده فیضی حاجی اگر

                                         
باشد، آن ها از قلعه چقه یخشی ر ولسوالی ناور حمله جعلی می، حمله طالبان د1731. تابستان  1

الدین ناور، این کله گرگی بوده شان نه میرعلی دیدند و نه قرناله نه سوخته علوپیدا شدند، رفت و آمده

 می خواهد از مردم پول جمع کند و از دولت امکانات بگیرد.
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 نیلی صادقی اهللنصر مثل اکبری.  میزد گپ هاکوچی با محکمهاستره یا

 ده سران بلکه دادمی مالی و جانی کمک جاتهزاره مناطق سایر با

 از محسنی اهلل آیت خاطر از. کردمی همکاری تاجیک و پشتون نشین

 . شدمی کمک درخارج چه و داخل در چه مردم طرف

 سران با که بود فرموده ظاهرشاه به کرزی حامد آلمان بُن جلسه در

. کنم چیکار خلیلی عبدالکریم و محسنی اهلل آیت شیعه احزاب

 یعنی کند آرام را هاتاجیک که کن راضی را محسنی فرمود ظاهرشاه

 معاون به باشد،می خوبی آدم خلیلی. کن رسمی را شیعه مذهب

 در را کوچی میلیون شیش حضور بعداً کن انتخاب جمهوری ریاست

کرزی و آقای خلیلی طالبان را ببر می .کرد خواهد امضاء افغانستان

گوید اگر از حکومت من راضی نباشید طالبان می آید شما را خواهد 

غنی هم که به نفع مردم خود کار می کند می گوید کلید اشرفخورد. 

آشتی ملی شهر قندهار می باشد. سران هزاره با نفع شخصی خود کار 

 می کنند

 در  کابل هوایی میدان ظهر از قبل 10 ساعت 22/2/1731 

 هوایی پرواز 11 ساعت که بودم هرات مسافران جمع با انتظارخانه

 که بودیم منتظر باال طبقه برد را مسافران مأموران. بود هرات به کابل

 مسافرین با خواهدمی. آیدمی پاکستان از غنی اشرف جمهور رئیس

 از بیاید جمهور رئیس بودم نشسته چوکی دوم صف در کند دیدن
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 دولت که دانیدمی و گویید می که وقتی  شما کنم سوال یک ایشان

 در پاکستان دولت.  دارد نشده اعالم جنگ ما با سال پانزده پاکستان

 یا بود دوست بود؟ چطور افغانستان با طالبان حکومت دوران سال پنج

 از نرسیده جمهور رئیس هواپیمای که فرمود نظامی قوماندان دشمن؟

 پرواز هواپیمای داخل رفتیم هرات مسافرین جمع پایین آمدم آنجا

 پایین هوایی میدان در بود جمهور رئیس که پاکستان طیاره. هرات

 .شدمی

 افغانستان به سفر نگارنده -3
 برچی دشت در ماه یک 1داشتم، افغانستان به مسافرت یک 1731 سال

 دروازه در( ایران سفارت ویزای نوبت خاطر از) را دیگر روز چهل و کابل

 (.2/1/31 تا 22/2/31)  گذراندم هرات شهر ملک

 مهاجران. دیدم را مختلف لباسهای با مردمشان و افغانستان شهرهای

 کسانی. کنندمی استفاده ایرانی مد از هایلباس با آمدند ایران از که افغانی

 هم عربی کشورهای و اروپا پاکستان، هندوستان،: مانند کشورها باقی از که

 ماهر هایخیاط البته. آوردند می خود با را کشورها آن مدهای آمدند می که

                                         
هایی را انسان در زندگی خود چه مشکالت . با چه امیدی رفتم کابل، با چه ناامیدی برگشتم. 1

می بیند. یکی شیر صحرا ، روباه خانه.. یکی روباه صحرا و شیر خانه می باشد. صفدرعلی ، غالم نبی 

 و غالم حسین را شیرخانه خورد.
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 را کشور هر هایلباس است فراوان مدل هر هایپارچه است موجود

 .دوزندمی

( هرات در) ایران اسالمی جمهوری کنسولگری در پاسپورتم 1/1/1731

 از ایران سرکنسولگری دارد، جهانگردی عالمت از من پاسپورت. شد ویزا

 اسمی که حاال است؟ نوشته جهانگردی عالمت که را من شغل فهمید کجا

 .بگویم را خود نظر خواهممی آمده میان به جهانگردی از

 1:باشد داشته ویژگی چندتا باید جهانگرد یک اینجانب نظر به

 که باشدمی راننده یک مثل کندمی مسافرت سوی به که حرکتی اول؛

 .باشدمی زیاد تصادف خطر باشد جمع حواسشان

 .باشد امن مسافرت مسیر یا رودمی که شهرهایی دوم؛

 را درست اطالعات و کارشناسی بتواند که باشد داشته تخصصی سوم؛

                                         
. در طول عمر خود سه کشور مسافرت داشتم، ایران، پاکستان و عراق. متأسفانه که پدرم سال  1

ای خاصی داشتیم که در کوچکی همراه هم سن شد، از سواد محروم ماندیم، یک سلیقهزندانی  1712

بازی برنده نبودم دیگران، غروب می رفت بیرون مسجد بازی می کرد و سال خود توپ بازی، شقی

های من داخل مسجد می رفتم حمله حیدری و گیتی نما و توضیح المسائل را گوش می کردم. روز

من می رفتم مسجد های یخشی سخنرانی و رفت تفریح، توله شکار یا خرگوش،جمعه دیگران می 

 1732ذکری از حضرت امام حسین)ع( را گوش می کردم، حافظه خوبی داشتم، بعداً سال 

 جمعی هیئت حضرت امام حسین)ع( بودم.خان دستهسرنوحه
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  .کند جمع

 جهان مردم هایرسوم و باستانی آثارهای -2
 .دارد حضور هاجنگ صحنه در و  خطرناک جاهای خبرنگار چهارم؛

 اکثریتشان دنیا جهانگردان من نظر از کنم کارشناسی که خواهممی منم

 آثار لباس، یا وخوراک خورد قبیل از کنند؛می جمع اطالعات سطحی

 باستانی آثار آن محل اسم هامناره و هابرج از گیرد،می عکس چندتا باستانی

 .خارج برد می خود با نویسد می را کشور و شهر آن

 درصدی هشتاد سومم حرفه دارم، درصدی پنجاه حرفه تا دو اینجانب

 .است

 .دارم افغانستان کشور اوضاع با آشنایی هم درصدی پنجاه چهارم؛

 هر در لحاظ این از ناور، ولسوالی بودم آشپز شاگرد 1713 سال اول،

 که دارم آشنایی شانپخت طرز یا خوراک ی مزه با باشم دنیا کشور یا شهر

 .کندمی فرق چقدر کشور آن با کشور این

 آشپزی -4

بود که از  1713پخت و پز و آشپزی سابق افغانستان 

ساختمان لب بازار چهاربخش یکی رستوران جایشان طبقه دوم 
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بود. خوراکشان از برنج پخته می شد به نام رنگ پلو از شکر 

شان مث رنگ درست می شد. با روغن سرخ می کرد رنگ

شتری می ماند. پلو را رنگ می کرد غذا را در بشقاب می 

ریخت روی پلو کشمش و زردک پخته شده می ریخت قابلی 

نگ چلو می گفت. بعضی ها از رنگ شکر دوست نداشت ر

شان از همان رنگ خود برنج سفید می باشد. خورشت هر سه

قبیل گوشت یخنی داشت قرمه کچالو قرمه سبزی همراه سبزی 

خام خوردنی هم داشت یکی به نام کرایی بود که از روغن تخم 

مرغ گوشت بادنجان پخته می شد خوراک دیگر به نام کباب 

 گوشت هم بود.

سرک بود خوراک دوم سماواتشان طبقه همکف لب 

سماوات همان چاینکی بود از گوشت پیاز و بادنجان دمبه 

روغن نداشت یخنی پخته می شد بسیار خوشمزه بود. با 
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خواهش بعضی مردم مورج قرمز داشت همراه خوراک سبزی 

خام خوردنی هم داشت. نان کشور افغانستان نفله نداره از خاطر 

 اینکه خوب می پزد.

جات سابق از آن جمله دل و جگر سوم خوراک خود هزاره

سرخ کرده ایام محرم می باشد والیت غزنی در مراسم 

نان پتیر با قروت یا تپشی هم می گوید. وقتی خوردن عروسی

روی تپشی روغن می ریزد شب مراسم عروسی می دهد. 

فردایشان آبگوشت می دهد نان چپاتیشان هم خوشمزه ساحه 

زه می باشد. که فعال بهسود همان گوشت کوچه شان خوشم

مهاجرین بهسود روزهای محرم و اربعین در ایران هم گوشت 

 کوچه می پزند. سابق حلوا سرخ دیزنگی هم معروف بود.

 چهارم سفری به کابل

کابل و هرات را دیدم سماوات نیست فعالً  1731اول بهار 
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همه هتل می باشد  اگر لب خیابان باشد همان برنج پلو و 

پزد. قورمه هم داشت گوشت مرغ دیرمانده از ماکارونی می 

ایران یا ترکیه می آید. آنها به اونصورت مزه نداشت و خاصیت 

خود را از دست می دهد. چاینکی سماوات را ندیدم اگر باشد 

هم مثل سابق نیست. فعال نان را از سابق هم خوبتر می پزند. 

 .رنگ نان زرد نارنجی می باشد سوختگی سفیدی خام ندارد

 سفری به پاکستان

پیشاور و پاره چنار رفتم. دو دفعه از مسیر کویته  1727سال 

بلوچستان طرف ایران رفت و آمد داشت. مردم هزاره افغانستان 

از سابق رفته در کویته زندگی می کنند. خوراکشان در هتل 

همان پخت خوراک غزنی را دارد. پیشاور هتل مدل باال نرفتم 

چیشان از مردم خوشی لوگر بود. در شهر پاره چنار هتل 

چنار دو قسم هتلشان همان خوراک افغانی داشتند. در روستا پاره
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خوراک را دیدم البته که خوراک شهری یک کشوری با 

روستایشان زیاد فرق نمی کنند. حتماً از همدیگر یاد می گیرد. 

در مراسم های عروسی یا داخل شهر مردمشان با هم نان و 

 د.غذامی خورن

مورج شان پیاز بادمجان،یک قرمه سبزی یا گوشت همراه

قرمز زیاد دارد با روغن سرخ می کنند. مردم افغانی از این 

خوراک می خورد از تلخیشان وقتی خوردن تحمل می کند. آب 

های بدنشان خارج می از چشمشان می ریزد. عرق از سلول

ردن یک شود. برنج موندی با ماش شیر گاو می پزد. وقتی خو

قاب کالن می آورد روی دسترخوان می گذارد. وسط غذا را 

چال می کند برای ریختن روغن یا قرمه. دو تا کاسه ماست می 

گذارد در یک قاب چهار نفر با هم می خورد از یک طرف قاب. 

برنج و روغن و ماست روی جلوی خودش با هم مخلوط می 
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وب نبود. نان کند برای خوردن. خوراک پلوشان به اونصورت خ

تنورشان خوب می باشد نان روی تابه گاز بعضی جاهایش می 

سوزد یا خیمرشان نرسیده بعضی جاهایشان سفید و خام می 

 ماند.

 ایران

دوران مهاجرت به ایران از خوراک ایران چهار قسم می 

باشد. یکی ساندویچ فروشی طبقه همکف لب خیابان. مواد 

جه سبزیجات. با روغن زمینی گورغذایشان از گوشت سیب

سرخ می کند همراهشان سبزی رب فلفل قرمز را با هم الی نان 

می گذارد با نوشابه یا دوغ می خورد. دوم کبابی هم زیاد می 

باشد از گوشت چرخ کرده با پیاز با هم کباب می کند. جوجه 

کباب هم دارد رستوران پخت غذایشان برنج را می پزد به نام 

سبزی چلوخوشتی چلوکباب می گوید چلو مرغ چلوقرمه 
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غذایشان کم روغن می باشد همراهشان دوغ و سبزی دارد نان 

نانوایشان نفله زیاد دارد چه سنگک لواشی یا تفتان باشد بعضی 

جاهای نان یا می سوزد یا سفید و خام می ماند. همین حساب 

است که نفله زیاد است. خوراک های صنعتی ایران مثل لوبیا، 

سبزی در شرکت های درست می شود و بادمجان و قرمهماهی،

 به کشورهای خارجی صادرات می شود.

خوراک عراق نسبتاً شبیه به ایران است منتها عراق از نظر 

 تر نسبت به ایران.نظافت کمی در سطح پایین

 که کشوری یا شهر هر در بودم شده خیاط درصد پنجاه 1733 سال دوم،

 با و باشدمی کشور کدام مد که دانممی را خیاطی لباس دوخت روش باشم

 .کندمی فرق چقدر هم

 زیارت حضرت امام حسین)ع( 1782سفر به عراق سال 

 خیاطی -2

لباس یا پوشاک ملت افغانستان سه مدل بود. یک مدل لباس 
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جات بود لباس های مردان و زنان بلند های مناطق مرکزی هزاره

ساختن لباس خود یا بود. پرمصرف می دوخت خانم برای 

وسکت قورس لب پیراهن سرآستین از چیرمه لیس کرمک می 

دوخت. مردان لب یخن پیراهن خود را سرآستین دهن پاچه 

شلوار را با تار و رنگ های مختلف خیاط می دوخت. خانم ها 

یک قسم کاله برای مردان و خانم از زرتار با دست خود می 

داشت. رو پارچه سفید  ای و رنگ طالییدوخت. رنگشان نقره

طرح های خوبی داشت. از کاغذ کارتون را چسب می زد در 

قالب کاله می گذاشت رویش پارچه که با زرتار دوخته بود 

روی کاله کار کرده می گذاشت وی می چسباند و زیرش را 

یک پارچه ساده می دوزد. خانم های روی چهار الیه پارچه با 

 کاله درست می کرد. همین نخ ها برای خود می دوخت.

جات یکی هم مسئله صنایع دستی می باشد خانم های هزاره
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صنایع با ساختن گلیم نماد برک درست می کرد برک از پشم 

بره بود نماد از پشم گوسفند گلیم هم از پشم گوسفند نخ 

درست می شد با رنگ های مختلف طرح خوبی داشت گلیم 

 درست می کرد. از این هنر دستی مردم دایزنگی کارشان ممتاز

زوار از افغانستان می  1713بود. چه ساختن برک گلیم. سال 

آمد طرف کربال با خود گلیم دایزنگی برای فروختن می آورد. 

مثل قالی های خوب امروزی در عراق و ایران فروخته می شد. 

خیاط از برک درشی درست می کرد. عادت برک در مسافرت 

ی شد اگر انسان تر می شد و از بدن انسان دور مکه زمستان بود

شب در بیابان بماند زیر برف بخوابد خطر سرما نداشت. نماد 

 مثل قالی فرشی روی خانه بود. 

هایشان سوم تاجیک ها لباسشان فرق می کند لباس خانم

پیراهن کوتاه شلوارشان باریک و سبک می باشد. در خانه خود 
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خانم ها یک دستمال کوچک روی سر خود می گذارد یخن 

شان پایین می باشد موی سر و گردن معلوم می شود از پیراهن

نظر شرعی اشکال دارد در مراسم عروسی مردان نامحرم همه 

خانم را می بینند. خانم ها که بازار می رود چادر دوالع دارد. 

بر سر خود می اندازد از سرتاپایشان معلوم نمی شود فعال از 

دیگر همه این لباس ها کوتنه داخل شهر کابل و والیات 

متأسفانه که مردم هزاره استفاده می کنند و لباس های سنتی 

های خود خود را فراموش کردند و باید طرحی جدید از لباس

 شان است.داشته باشند که مطابق شرع و عنعنات ملی

 معماری تجربه که باشممی بنا استادکار 1732 تا 1721 سال از سوم،

 استاد. باشدمی گذاشتن کار در  معماری رتبه بلندترین جمله آن از دارم،

 را معماری رتبه این اگر. باشد داشته را موزاییک کاشی، سنگ، حساب باید

 موزاییک که تا کند کار در کفپهن باید اول. خوردمی بر مشکل به نباشد بلد

 آمد کار کاشی. شودمی پایین و باال نبود طراز نباشی بلد اگر آیدمی کار
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 کار گچ و کار سنگ کند،نمی کار کار،کاشی نباشد گونیا در اگر شد مشغول

 .همینطور هم

 فنی تحقیقی باشد، که کجایی هر ببینم که کشوری هر در را باستانی آثار

 آب سابق زمان که کردم نگاه را ایران اصفهان پل و وسه سی مثل. کنممی

 بوده فنی چقدر این معمار داشته ارتفاع متر دو آب رنگ عالمت بوده زیاد

 تپه سر هرات شهر اختیارالدین قلعه یا. کرده مقاومت آب دومتر بین در

 .باشدمی خوب جایشان یعنی داشت کمتر  نم و رطوبت بود،

 
 افغانستان-هرات الدیناختیار قلعه
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 ایران-اصفهان پل سه و سی

 بودن شاغول لحاظ از را هرات اختیارالدین قلعه آجر بافت یا دیوار

 خوب کنندمی کار که فعلی آجرکار کار نما با نسبتاً کارشان کردم، بررسی

 ساختمان ارتفاع که امروزی نماکار. هرات در چه و ایران در چه باشدمی

 با نما آجر هر باشد، می جلو و عقب متر سانتی سه کارشان باشد طبقه سه

 .دارد موج هم

 از بعضی و داخل طرف هرات اختیارالدین قلعه غرب سمت برج

 که سابق دیوارهای اندازه به دقت همه آن با. است شده تعمیر دیگر جاهای

 تعمیر آن کجای که داندمی باشد بنَّا کس هر. نشده کار تمیز باشدمی موجود

 .کندمی فرق سابق دیوار با و است شده

 سیم با که بود شده کج یکشان که بود نمناک جای هرات شهر هایمناره
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. بود شده محکم زمین بر طرف آن مترسی فاصله بود بسته کمرش به بکسل

 هاکوچه بین از و کردندمی کج را خود مسیر خطرشان از موترها ترس، از

 .کردممی نگاه را شانپله تقسیم یا بام پشت شیب الدینقلعه اختیار. رفتندمی

 قاپوعالی قصر خمینی، امام میدان رفتم کردممی کار اصفهان 1781 سال

 با مختلف هایرنگ با بود نقاشی شانخانه سقف و دیوار کردم نگاه را

 تندیس نقاشی دهدمی نشان فیلم در یا دادنمی رنگ مالیدم خود دست

 300 زمان آن در. است شده استفاده رنگ رقم هشت حدود در که را بامیان

 بوده موادی چه از هارنگ این است نبوده روغنی رنگ میالدی از قبل سال

 مانده باقی که است سال هزار سه نرفته شانرنگ که کرده درست قسم چه

 .است

 سال  هزار سه تاریخ بر نظری دارم، نقاشی تجربه کردم فکر خودم با

 یونجه و رشقه یعنی گیاه، از کردمی درست شدمی جنس دو از رنگ  قبل

 یا کردمی آبی یا سبز رنگ شد می رد نازک ایپارچه از آنرا آب کوبندمی را

 زرد، سفید، و سیاه هایرنگ کردمی نرم روشن رنگ خوش گل و سنگ از

( شیریش یا) سیج ریشه از شانچسب. کردمی رد نازک پارچه از قرمز،

 سفیدی از مهم جاهای یا دادنمی رنگ کردمی مخلوط هم با کردمی درست
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 گوید می کمان چسب یا شیریش نام به حاال که پاچهکله آب از مرغ تخم

 که است همین. کردمی استفاده نجارها، کابل در قبل سال سی حدود

 است علم از دریایی معماری: گویدمی

 بینش از که باید باشدمی جهانگردی جمع از که هم خبرنگاران چهارم؛

 یا جنگ صحنه از عکس قطعه چند با خبرنگار. باشد برخوردار سیاسی

 را سیاسی کارشناسان نظر باید. کندنمی کفایت گیری رأی برای انتخابات،

 .کند تحلیل را جناح یک پیروزی و شکست عامل که باشد داشته

 مطالعه افغانستان اسالمی انقالب جهاد دوران های گزارش و ها روزنامه

 گرانتحلیل نظر رادیو صدای از را محسنی اهللآیت مصاحبه کردممی

 می را پیروزی و شکست عامل کرد می تحلیل که را سیاسی کارشناس

 تجاوز علیه بر تظاهرات تهران رفتیم می جدی شش و ثور هفت. گفت

 جمهوری رهبران مصاحبه یا. دادیم می شعار افغانستان در شوروی نظامی

 از عراق تحمیلی جنگ سال هشت دوران را شانسخنرانی یا ایران اسالمی

 .کردیم می مطالعه را هایشانروزنامه و کردیم می گوش ایران رادیوی

 در رودمی باشدمی دانشگاه یک استاد لیسانس فوق خبرنگار یک

 محل کارگر. ندارد محل کارگر آدم  انسان یک اندازه به خارج کشورهای
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 سر باشد داشته الزم کارگر کس هر رودمی فلکه سر باشدمی معلوم کارشان

 این از باشد کشوری هر در اطالعات آوریجمع برای خبرنگار آیدمی فلکه

 دولت مخالف که حزبی سران با کوچه آن به کوچه این از شهر آن به شهر

 خطر هاده با دفتر آن به دفتر این از دولت سران با. کندمی مصاحبه باشدمی

 سابق خاطرات از که هستم نفرهایی دنبال همیشه که هم من. مالی و جانی

 .بگویند

 وحدت حزب دوران است بوده کابل غرب جنگ در خبرنگار یک

 که سنگی کوته تیل تانک بام پشت رفته برداریفیلم دوربین با خبرنگار

 برای شدمی رد هوا از راکت و توپ مرمی است بوده هم شدیدی جنگ

 شما. است کرده قبول جان به را خطر خبرنگار این اطالعات آوری جمع

 جنگی افراد. کردندمی فرار شهرکابل از زمان آن در عادی مردم که دانیدمی

 جانی خطر همه آن با خبرنگار باشند داشته خوبی سنگر که بودند تالش در

 و رفته بام پشت شدمی رد هوا از که راکت و توپ مرمی میان در مالی و

 باشدمی همین آرزویش همه خبرنگار یک. کردمی برداریفیلم ایستاده

 اطالعات که باشدمی همان علمشان نتیجه کرده تدریس دانشگاه سالسی

 . دهد قرار جهان مورخین اختیار در کند جمع خوب
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 آمد جهاد دوران پاکستان پیشاور بود آمده فرانسوی خبرنگار یک

 آنجا از شهر میدان والیت سنگالخت اسالمی مجاهدین جبهه در افغانستان

 می که تا شدمی رد شب هاکوه از پیاده انوری حسین سید برادر همراه

 دولتی هایفرقه و کابل شهر از دیدن اطالعات برای کابل شهر داخل رسید

 . کابل در هاروس ریش زیر نام به نوشت کتابی بعدا فرانسوی خبرنگار این

 دانشگاه در سالسی گوید می که دارد وجدانی خارجی خبرنگار یک

 دروغ ببینم خود چشم از. دهم انجام را خود وظیفه باید خواندمدرس

 خود علم برای. بود می همینطور مردم همه که کاش ای ندهم گزارش

 نسل برای باشد آگاهی آینده در باشد داشته ثمر علمشان دهد می اهمیت

 .ندهند شهادت نادیده وقایع برای که جوان

 مسافرت و تجارت عقل انسان را زیاد میکند
 هنر و کسب و کار تجربه اثر در ندارند سواد که باشندمی هاییانسان

 موفقی تاجر که هستند سوادبی هاییآدم شده، خوب آگاهیشان و اطالعات

 می نادر حاجی گویند می ها بعضی را نادر حاجی کند رحمت خدا. باشندمی

 سرمیخ اتاق یک در گیریشان جواله ریسمان. نکند مغرور مرا ثروت که گفت

 مردم با همیشه بود افغانستان اول دار سرمایه یا تاجر که بعداً. بود آویزان

 سر نادر حاجی. داشت همکاری و کرد می همدردی کش زحمت کارگر
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 مردم کرد می نگاه موتر داخل از رفت می ملی شورای طرف خود وظیفه

 آن از انتقام شد می پیاده موتر از خودش کرد می اذیت کسی هر را ضعفعا

 یا خبرنگاری یا باشند داشته مسافرت که هایی انسان. گرفت می قلدر نفر

 می خوب هم وجدانشان. کند می زیاد را انسان عقل دهند انجام تجارت

 .کنند می مزاحمت چمنزارها مگس مثل که حسود قشر از وای.شود

 خود جوانی در فالنی پسر: گفتند می مردم که بود قدیمی مثال یک 

 روز و شب فالن پسر. رفت می ولنقه ولنقه دهانش از دود کشید، می چیلیم

بعضی ها پدرانشان و  .کند می غرغر سگ مثل باشد می قرآن باالی سرش

 برادرشان سابق مطالعه نداشت، توصیف اربابان و داروغه را می کرد. یک

 شهر در بگیر، پُد را خود چشم یک رفتی هاقیچ شهر در باشدمی مثال

 کنیم؟ چکار برویم عقالنبی

 از نبود دزد که باشد می قدیمی مثال یک. کندمی مسخره مرا مالها بعضی

 هیچ انسان گوید می که است همین.نترس خدا از نبودی غَر. نترس پادشاه

 .نرود در به میدان از و نترسد فراکنی شایعه و تهمت از وقت

 الْمُنکَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ وفِبِالْمَعْرُ ونَتَأْمُرُ لِلنَّاسِ جَتْأُخْرِ أُمَّةٍ خَیْرَ کُنتُمْ)

 هُمُوَأَکْثَرُ الْمُؤْمِنُونَ مَِّنْهُمُ لَّهُم اخَیْرً لَکَانَ الْکِتَابِ أَهْلُ آمَنَ وَلَوْ بِاللَّـهِ وَتُؤْمِنُونَ

 به امر اند؛ شده آفریده ها انسان سود به که بودید امتی بهترین شما الْفَاسِقُونَ

 ایمان کتاب اهل اگر و دارید ایمان خدا به و کنید می منکر از نهی و معروف

( فاسقند آنها بیشتر و ایمانند با آنها از کمی عده. است بهتر آنها برای آورند
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 «110 آیه عمران آل»

کنند. اگر اکثریت مالها یک ذره برای دین و امنیت کشور خود فکر نمی

سال  73جا می گویید از خاطر اینکه کسی بپرسد که چرا آن ها را حرف بی

سرنوشت کشور افغانستان با دست آن ها می باشد. کشور در حال نابودی و 

گفته تباهی است. در آینده عامل شکست و پیروزی یک کشور در تاریخ باید 

مورچه دوله مار کرد لخشید کون اوگار »گی می باشد شود. یک مثال هزاره

روحانیت افغانستان کجا و روحانیت ایران کجا!! روحانیون ایران احترام « کرد

ای  یک مسائلی را از علمای اهلل خامنهزیادی دارد برای امام خمینی و آیت

ی باشیم جواب می گوید، ایران بپرسید فورا می گوید که مقلد کدام آقا م

مالهای افغانستان ناراحت شد برای بزرگان خود فحش ناموسی هم می 

 شود. گویند، با این قسم فحاشی طبیعی است که کشور تباه می

علمای ربانی در حال اقلیت می باشد  اقلیت خودساز با آتش خام ماندن 

مالهای سریله آن ها هم می سوزد. علمای ربانی با هر کار خوب اقدام کند 

 1مزاحمت می کند.

 از ایوظیفه عبادی و علمی معیار هیچ که رومنمی سریله مالهای بار زیر 

 ذکری. گویدنمی منکر از نهی و معروف به امر و باشد نداشته مرجعیت طرف

: فرمایند می( ع)علی حضرت گوید،نمی که هم( ع)حسین امام حضرت از

                                         
بازی شان التث همه. یعنی مالهای سریله بدون اجازه مرجع تقلید و آیه قرآن شریف و حدی 1

 در می آورند با مردم زور می گوید.
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! أال تدبّر، فیها لیس قراء فی الخیر أال، تفهّم، فیه لیس علم فی خیر ال! أال

 که علمی! باشید آگاه( 121ص ،1ج االنوار، بحار. )فیها الفقه عباده فی الخیر

. است فایده بی تدبّر، بی خواندن! بدانید. ندارد ای فایده نباشد، فهمی آن در

 .ندارد خیری نباشد اندیشه و تفکر آن در که عبادتی! باشید آگاه

ثمر علم مالهای سریله که می باشند با هم شوخی زیاد دارند. در  

ها خوابگاه یا جلسه خصوصی که داشته باشند بگو و بخند یکی را مثال الت

مسخره می کنند. با این کار خود عادت می کنند، اگر وارد مسائل اجتماعی 

شد در بین شخصیت های اهل تسنن در حال ناراحتی همان عادت فحاشی و 

 .شد خواهند تاریخ مالمت همیشه برای تهمت را با هم دیگر می گویند و

 نبوی حدیث و قرآن آیه از دالیلی با منبر باالی که بود مالها همین قسم

 مبارک تابوت  مردم هااین تبلیغ اثر با گفت،می را علی حضرت صب

 و تیرکمان و شمشیر زخم از پر جسم و تیرباران را( ع)حسن امام حضرت

اگر شهادت مظلومانه  .زدمی هم کلوخ و سنگ با را (ع)حسین امام نیزه

حضرت امام حسین)ع( نبود مردم از گفتن تهمت و مالها از دین اسالم بیزار 

منبع « ان کان دین محمدٍ لم یستقیم اال بتتلی یا سیوف خذینی»می شدند 

 .117، ص 1فرهنگ عاشورا، جمعی از نویسندگان، ج 

دین محمد)ص( جز با کشته شدن من اصالح نمی شود )ترجمه: اگر 

 برای شمشیرها مرا دریابید(

 17000همین مالها بود که در حساب حزب تهمت گفتن با همدیگر 
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شان را سگ و گرگ و روباه ها الشهجوان شیعه را کشتند در بیابان و دره

شدن مال شدن آسان است آدم خورد. امام خمینی هم این ها را نفرین کرده،

 باشد، از این حرف بدتر دیگر در دنیا وجود ندارد. سخت می

 این ندای امام یک زنگ خطر می باشد

 مال اگر آدم نشد انگل جامعه می باشد  

بعضی ها می گویند  که شما چرا اینقدر می گردین مگر من زنم که شب 

شیند نگردم. روز در مغازه ها و بازار نباشم. اینها هدفشان همان است که بن

 فعالیت فرهنگی نداشته باشد.

درصد علما از من راضی می باشند با این جرم مرا  80از این نشر اسالمی 

می کشید، بکشید. زیر بار ظلم نمی روم. هیهات من الذله... مؤمن باید ایمان 

خود را مثل حضرت امام حسین)ع( زیرباران سنگ و کلوخ طعنه و تهمت 

  حفظ کند.

افغانستان در برابر طالبان کشته می شد مردم اینقدر فرار  دو نفر از مالهای

 نمی کردند. خودشان آمدند ایران و زیر عبای روحانیون قایم شده اند.

روایت از ائمه معصومین زیاد می باشد هر انسان دل  سوخته و شکسته  

شان تازه می شود. باشد در فضای سبز یا جاهای روشن زندگی کند. روحیه

باشم اکرم هم سفید بود. البته که خودم مقصر میرسول لباس حضرت

ها هر چه گفت مشاوران خوبی داشتم، آقای فاضل کیانی می گفت شیخ

تحمل کن. من تحمل نداشتم، به تحریک یک شیخ به نام انتقام مقابل به مثل 
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پشت سر من )مرد نیست ای شدند فحاشی می کردم، یک عده از آدم ها عقده

برای من فحش می گویند. بازم هر کار بکنیم حرفش را بزند( که رو در رو 

 مردم برای حضرت رسول اکرم نیز حرفهای زیادی می گفتند.

 

همکاری زیادی کرد با من . تایپ نگاه نو  1731آقای فاضل کیانی تابستان 

های آثار باستانی را برای استفاده داد. بدون نام و به تارخ افغانستان و عکس

ی شد که استفاده کنیم. پول خرج کردیم به صورت کتاب منتشر شد. نشان نم

با هم خوب بودیم دو تا مرغ برایشان فرستادم به عنوان شیرینی. با دخالت 

دیگران ناراحتی می کند من هم که پشیمان می باشم دیگر کار از کار گذشته 

قای آقای فاضل نگاه نو را از دهان آقای محمدعلی افتخاری تایپ کرده آ

افتخاری می گوید که بعضی جاهایشان ایراد دارد، اینجا بود که گشنه به جان 

 تشنه چسبیده است.

هرکسی درد داشته باشد، دو ضرر را متحمل می شود، از زن و فرزند می 

 گذرد یا کشته می شود یا زندانی.

دوم پیام خود را برساند باید جالل وطن داشته باشد که بتواند پیام خود را 

شیخ بهلول خراسانی از رفتار شاه بدش آمد، زن خود را  ر جهان برساند،د

هر پیامبری که هجرت  طالق داد، قیام کرد و به افغانستان رفت و زندانی شد.

  کرد، در تبلیغ و امر به معروف موفق بود.
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 حسینیحاج آقا  حاج آقا محمودی

 مهاجرین مقیم قزوین ایران «عج»هیئت حضرت ولی عصر



 201  یقندهار نیحس محمد طالب:  ازهمی فصل
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