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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
   

 عارف عزیز گذرگاه

 انجمن فرهنگ افغانستان ـ انتشارات بامیان ـ

 شهر لیموژ ــ  فرانسه

  ۱۰1۶جنوری  ۵

 

 
 

   حسینی حسین امیر

چلبی او را حسین بن . ق. هَ   738یا   718 ۀدر گذشت. بن حسین غوری هروی بن عالم بن محمدحسین امیر حسینی 

حسین بن عالم بن حسن خوانده  الدین سامی او راحسن بن سید حسینی و ملقب به فخرالسادات خوانده است و شمس 

  :غیر از دیوان شعر فارسی منظومه ها و رساله های زیر را دارد. است

 نزهة ،مرآت البدیع ،طرب المجالس ،المستقیم صراط، روح االرواح ،موزکنزالر   ،قلندرنامه ،سی نامه ،زادالمسافرین

: سمرقندی گوید( 314ص   1هدیة العارفین ج  ) (100ص  9ذریعه ج . )تو این دو در تاریخ نقشبندیان اس ؛االرواح

وده و در فضیلت و علوم سالک مسالک دین و عارف اسرار یقین است و در کشف رموز حقایق و دقایق کنز معانی ب

، ینی، خاطر پرنور او گلشن راز و طوطی نطق او عندلیب خوش آواز و هو حسین بن عالم بن الحسن الحسجنید ثانی

سید به  ۀسکن سید شهر هرات بوده و سند خرقاما اکثر اوقات سیاحت کردی و م ،هیوگرست از ا اصل سید از غور

با  سلوک مشغول بوده وه سره العزیز و سالها بهللا اب الدین عمر سهروردی میرسد قدس سلطان المشایخ شیخ شه

سه راقی و شیخ اوحدی و سید حسینی هرعکه شیخ عارف فخرالدین  ،حکایت کنند .از اکابر صحبت داشته بسیاری

رمان به خانقاه شیخ اوحدالدین که در ک ،فاضل مریدان شیخ شهاب الدین سهروردی بوده اند و سالی چنین اتفاق افتاد

خدمت شیخ رسانیدند، شیخ ه خلوت نشستند و در اثنای اربعین هر کدام از سفر عالم ملکوت سوغاتی به سه بهر

بعدها که   ".زادالمسافرین"غایت مشهور است و سید حسینی کتاب ه که ب "ترجیع"ی و شیخ اوحد "لمعات"عراقی 

سه دّر دریای یقین را همواره از آفات ود که حق تعالی وجود شریف این هرشیخ هر سه نسخه را مطالعه کرد فرم

که  یقین اند آنفاما چون این فرقه مسافران مسالک  ؛هر از کان حقایق بیرون آورده اندکه عجب سه گو ،محفوظ دارد

از آن کتاب فایده نوشتن  ،تقریب وصف زادالمسافرین ثبت شده ، چون بستا سافرین آورده سیاح منازل عرفانزادالم

  :من کتاب زاد المسافرین. اجب نمودو

 

 مالقات اسکندر با دیوجانز

 سننت بن ننرایتی ــــــنـاینن طرفننه حک

 اه بنننننا اوپرفنننننت و همنننننه سننننن منننننی

 خرابنننننه ای گنننننذر کنننننرده ناگنننننه بننننن

 سنننننننکندرم نننننننر روزی ز قضنننننننا  

 منننال و جننناه بنننا اوصننند حشنننمت و 

 در کنننرده پینننری ز خرابنننه سنننر بننن
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 آفتنننننناب پرنننننننورپیننننننری نننننننه کننننننه 

 کنننه اینننن چنننه شننناید آخنننر ،پرسنننید

 غنننننناک دل یننننننرایننننننن م   ۀدر گوشنننننن

 چننون گننور چننون راننند بنندان مغنناک  

 چنننون بنننناز نکننننرد سننننوی او چشننننم 

 گفنننت ای شنننده غنننول اینننن گنننذرگاه 

 بهنننننننر چنننننننه نکنننننننردی احتنننننننرامم 

 کنننه مننننم بنننه بخنننت فینننروز ،داننننی

 دریننننننننننننادل و آفتنننننننننننناب رایننننننننننننم 

 پیننننراز سننننر وقننننت بانننننگ بنننننرزد

 ننننننه پشنننننت ننننننه روی عنننننالمی تنننننو

 دوران فلنننننک کنننننه بیشنننننمار اسنننننت 

 نننه غننول و نننه غننافلم در ایننن کننوی 

 از روز پسننننننین چننننننو آگهننننننم مننننننن 

 کننننه از بننننرای پیشننننی ، غافننننل تننننو

 بننننا منننننن چنننننه برابننننری کننننننی تنننننو

 مننننن کننننه حننننرص و آزننننند ۀدو بننننند

 گرینننان شنننند ازیننننن سننننخن سننننکندر

 از خجلنننننننت خنننننننود نفینننننننر مینننننننزد

 پیننننننر از سننننننر حننننننال ره نمننننننودش 

 

 در چشنننننننم سنننننننکندر آمننننننند از دور

 نماینننند آخننننر اینننن کیسننننت کننننه مننننی

 بیهنننننننوده نباشننننننند این ننننننننین پینننننننر

 پینننر از سنننر وقنننت خنننود نشننند دور

 صننند خشنننم ه پرسنننید سنننکندرش بننن

 غافنننل چنننه نشسنننته ای در اینننن راه 

 سننننننت نننننننامم ا آخننننننر نننننننه سننننننکندر

 پشنننننت همنننننه روی عنننننالم امنننننروز

 فننننننرق فلننننننک اسننننننت زیننننننر پننننننایم 

 همننننه نننننیم جننننو نیننننرزد گفننننت ایننننن

 داننننننه ز کشنننننت آدمنننننی تنننننو ینننننک

 هر ساعتش از تو صند هنزار اسنت 

 صنننند روی ه هشننننیارتر از تننننوام بنننن

 چنننون منتظنننران در اینننن رهنننم منننن 

 مغننننرور دو روزه عمننننر خویشننننی 

 مننننننننی تنننننننو ۀبنننننننند ۀچنننننننون بنننننننند

 بننننننر تننننننو همننننننه روز سننننننرفرازند

 بف نننننننند کننننننن ه شننننننناهی از سنننننننر

 پیننننر میننننزد  پننننای  ر بننننر کننننفسنننن

 شیاد بوددر همه وقت ــــــــــــــکان

 

 

در بیرون گنبد سیدالسادات  شانزدهم شوال در سنه تسع عشر و سبع مائه وــ وفات سید حسینی در شهر هرات بوده 

  (سمرقندی یتذکرة الشعرا) .ز مصرح مدفون استدر قهند

 


