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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  
  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ مارچ ٠٨

 

  داستان عشق و آزادگی يک دوشيزۀ افغان
 

 نشيب زندگی حماسه آفرين  بی بی                 پارسال به مناسبت ھشتم مارچ ، روز فرخندۀ زن، از فراز و

امسال به ھمين تقريب ُپر سعادت از داستان .   حکايه نموديم -  زن خداشناس، دالور، پر غرور افغان - شمسو

که متأسفانه بنا به بی اطالعی يا بی توجھی  ھيجان انگيز عشق و آزادگی دوشيزۀ افغانی، سخن به ميان می آريم،

  .حقُه شناخته نشده است ھو کما ر،محققان و مؤرخان معاصر کشو

 قمری در که در حدود ھزارم ھجری  نام داشت،١               اين دوشيزۀ عارف و صاحبدل افغان، شاھزادُگله

حماسۀ عشق و آزادگی بی بی شاھزاده . زندگی می کرد» تيراه « واقع در » مستوره«قريۀ خوشگوار و مرتفع 

که بر اوضاع  و احوال فکری، فرھنگی، اجتماعی و سياسی افغانان نيز  تاريخی،گله در واقع داستانيست مستند و 

حالنامۀ «موسوم به در يک مقطع معين زمانی روشنی انداخته است؛ و در اثر گرانبھای عرفانی، ادبی و تاريخی  

ری، بين سالھای که توسط علی محمد مخلص، شاعر و نويسندۀ واال مقام پښتو و د بازتاب يافته،» ٢بايزيد روښان

در ھندوستان به )  ھـ ق١٠۶٩ -  ١٠۵٨(يک ھزار و پنجاه و ھشت تا يک ھزار و شصت و نه ھجری قمری 

  .  رشتۀ تحرير در آمده است 

که با انقراض دولت ھای افغانيی لودی و سوری در                 بر خوانندگان آگاه و چيز فھم ما نيک ھويداست،

غول ھای گورگانی بر سرزمين آزاده و سربلند ما، دور جديدی از مبارزات و جانفشانی ھند؛ و استقرار سيطرۀ م

 - ٩٣١(بايزيد اورمړ انصاری ملقب به پير روښان . ھای آزاديخواھانۀ افغان ھاعليه مھاجمان بيگانه آغاز گرديد

گی بی نظير، به اين که با دليری و مردان اولين کسی بود،)  ھـ ق٩٨٣ - ٩٣١ ھـ ق يا مطابق به روايتی ٩٨٠

کارزار شريفانه گام گذاشت؛ و بيرق استقالل طلبی افغانان غيور و آزاده را تا سه نسل ديگر  در خانوادۀ خويش 

خوشبختانه شعله ھای چنين جنبش ھا وقيام ھای آزاديخواھی و اشغال ستيزی ھيچ گاه در . بر افراشته نگھداشت 

حماسه ھا و جانبازی ھای متھورانۀ مردم سلحشور ما عليه قشون . است سرزمين مردخيز ما به خاموشی نگرائيده 

سرخ در آنسوی بيست سال و مھاجمان ائتالفی به سرکردگی امريکا در حال حاضر، ھمه و ھمه مصداق روشن و 

  .انکار ناپذير اين مدعا است 
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ول ھای گورگانی ھند؛ و تشکيل              پير روښان برای رھائی سرزمين ھای افغانی از چنگال استعمار مغ

در ُبعد سياسی او مبارزات آزاديخواھانه و . دولت مستقل افغانی در ابعاد سياسی و عرفانی، به مبارزه پرداخت 

کوه ھا و  ميھن دوستانۀ مردم ستمديدۀ ما را عليه غاصبان مغولی و مزدوران محلی شان رھبری نموده؛ و دره ھا،

.  پرغرور را به ميدان رزم و پيکار بی امان عليه سيطرۀ ظالمانۀ آنان مبدل ساخت دشت ھای اين  مھد سربلند و

ی در زمينه به ئدر ُبعد عرفانی اوبه تنوير اذھان عامه در زمينه ھای فکری و فرھنگی دست زد؛ و آثار گرانبھا

که زمانی از کاڼی  ود،به سلسلۀ ھمين مبارزات آزاديبخش ضد استعماری و تنوير افکار مردمی ب. يادگار گذاشت 

او بعد از مالقات با مردم » حالنامه « طبق روايت . شد» تيراه « يا وزيرستان کنونی راھی ) کاڼي کوړم(گرام 

د؛ و ھنگام باز نمو» تيراه «  در سوی قريۀ خوش ھوا و با صفای مستورهه ورکزی، اپريدی و تيراھی راھش را ب

که در عين  ی از سران و بزرگان قبيلۀ دولتزی خدايداد خيل اقامت گزيد،ديدار از آن جا در خانۀ فريد خان، يک

که بعد ھابنابه تواضع و  در جريان ھمين ديد واديد ھا دادو، پسر فريد خان دولتزی،. حال مرد عالِم و متشرع بود

 ِسلک خادمان کرد؛ و در پير روښان توبه دسته ملقب گرديد، ب» درويش دادو « فقير منشی و خداشناسی به لقب 

درويش دادو در اثر رياضت ھا و مجاھدات عرفانی خويش باالخره به مقام خالفت در سير و سلوک .  مدآاو در

که درويش دادو ھمواره در حجرۀ خويش می بود؛ و ھفتۀ  اضافه می کند،» حالنامه « . روشانی سرفراز گشت 

» خيرالبيان «  خود می طلبيد، پيش خود می نشانديک روز به خانه می رفت؛ و چون به خانه آمدی اھل و عيال

پيش ايشان می خواند؛ خورد وکالن سامع می شدند؛ و به حضور ] اثار پير روښان [ » مقصود المؤمنين « يا

که به سمع دل شنيدی؛ و در دلش نقش شدی؛ و ياد گرفتی؛  ايشان کسی کار خانه نمی کرد؛ تأثير کالمش چنان بود،

و آيات و حديث را فصيح خواندی؛ و معنی » خيرالبيان « که در صحبت ايشان بودی، عبارت  ،و اکثر ناخوانده

ھرکس که در . آنرا روشن بيان نمودی؛ و ياران را به ذکر خفی و خاموشی گماشتی؛ وکالم بيھوده منع کردی 

ی؛ و به حق تعالی مجلس او چندروز متواتر نشستی، تارک دنيا شدی؛ و محبت زن و فرزند از دل او سرد گشت

   ) .٣٠١مخلص ( »مايل و عاشق گشتی 

 آموزش و پرورش روحانی و عرفانی درويش دادو به حدی نافذ و مؤثر بود،» حالنامه «             طبق روايت 

  .به ُکلی اباء ورزيدند  دختر ش از ازدواج و تشکيل خانواده،-  پسر و شاھزاده گله - که ميرمحمد

 شيخ - حال، بعد از درگذشت پير روښان، رھبری جنبش آزاديبخش افغانان به فرزند برومندش              به ھر

) دولت( و يک برادر ناسکه ) نورالدين و خيرالدين( چندی بعد شيخ عمر نيز ھمراه با دو برابر سکه . عمر رسيد

شھادت نوشيدند؛ و جام » غزای کالن«در جنگ شديد و خونين عليه مزدوران محلی دولت مغولی موسوم به 

که   پنجمين فرزند پير روښان رسيد،-رھبری جنبش ضد استعماری و ضد فيودلی روښانيان به دست جالل الدين 

روشانی به درويش دادو نيز ھمگام با ساير رھبران جنبش .  شانزده ساله ای بيش نبود-در آن زمان جوان پانزده 

ين ميان ادر.  مغولی وتنوير اذھان مردم، پيگرانه ادامه می داد  خويش عليه  حاکمان و نوکرانۀمبارزات دليران

که دختر درويش   شکايت نمود،-  رھبر نظامی، سياسی و عرفانی جنبش روشانی -روزی کسی به جالل الدين 

از عروسی کردن امتناع  می ورزد؛ و اين امر سبب خواھد شد تا ساير دختران  محل نيز از ) شاھزاده گله( دادو

جالل الدين ، با شنيدن اين شکايت، درويش را نزد خود خواست؛ وبه او . اجتناب ورزند اج و تشکيل خانواده،ازدو

اگر بدين معنی . اورا خواھم پرسيد: درويش پاسخ می دھد. توصيه کرد تا دخترش را روانۀ خانۀ بختش بسازد 

آن ھم حدود . چه جواب زيبا و مقنع .  ) ٣٠۴مخلص (»راضی شد فبھا وگر نه بر وی زور و تعدی نتوانيم کرد 
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چھار صد سال پيش از امروز يعنی زمانی که زن نه تنھا در جامعۀ افغانی، بلکه در ساير جوامع بشری نيز به 

  .مثابۀ گاو وگوسفند در معرض داد وستود قرار داشت 

ۀ اراد گله می فرستد تا مگر بتواند             خير، چندی بعد جالل الدين خانمی موسوم به رحيمه را نزد شاھزاده 

که نسبت گرويدن به طريقت  رحيمه زن خداشناس و متقی بود،. انصراف از ازدواج در ھم شکنداو را مبنی بر 

 ۀ  نويسند- علی محمد مخلص .  روشانی، ھمواره ھمراه با شوھرش به خانۀ درويش دادو رفت و آمد می کرد 

چون رحيمه به حضور بی بی رسيد، ديد « :  ماجرا را چنين رقم زده است چگونکی اين» حالنامۀ بايزيد روښان«

که شاھزاده گله کماکان روی به ديوارکرده؛ قبا بر سر انداخته؛ و در مراقبه نشسته اند؛ و خود نيز با مالزمش 

 و در ھيبت بی بی بر دلش مستولی شده؛ زبانش از سؤال و پرسش بسته شد؛. بنشست و تمام روز پيش وی بود 

رحيمه برخاست . که بی بی ھيچ اعضاء را در حرکت نياورد؛ و بر يک نھج نشسته ماند تمام روز مشاھده نمود،

که از جان و جھان خبر  او چنان به خدا مشغول است،. اين دختر شوی کردنی نيست : پيش جالل الدين آمده، گفت 

چون جالل الدين به ھمه کم و کيف احوالش پی .  است اين چنين کسی را رنجانيدن عين ظلم و گناه کبيره. ندارد 

  .) ٣٠۶ - ٣٠۵مخلص (برد، از خيال او در گذشت 

که  چند سال بعد، جالل الدين دوباره با ھمرائی جنگ آوران و لشکريان خود،» حالنامه«              بنابه روايت 

اين بار نيز . گرديد» مستوره « قريۀ خواب بر چشمان حاکمان و مزدبگيران مغولی حرام ساخته بود، وارد 

ت تا بی بی شاھزاده بعضی از سرداران قبيلۀ ورکزی، که با درويش غيرت و حسد داشتند، از جالل الدين خواس

. داده ام » بارک « دخترترا به که  جالل الدين دوباره درويش را طلبيد و فرمود،. ی عروسی کندئگله را در جا

و خود نشست؛  که ھمواره ھمرای مردم قندھاری می يش خوانا از مردم برکی بود،جوان خوب و کم وب» بارک«

مردم قندھاری غريب دوست و پير دوست بودند؛ و جالل الدين بر ايشان مھربانی بسيار . گفت  را قندھاری مي

ل وحکم شما بايد که عم. شما صاحب و حاکم ايد«:  ُحکم اجباری پيشوای خود گفت درويش در پاسخ به. داشت

ين امی نويسد، بين جالل الدين و درويش در» حالنامه«چنانکه » .ع کنيد؛ وظلم و زور دوست نداريدمطابق شر

شما . من فردا کوچ می کنم «: گويد خطاب به درويش ميآخراالمر جالل الدين . موضوع گفت وگِو بسيار شد 

رويش و بی بی شاھزاده گله، تمام قبيلۀ درويش جز د» .اھيد کرددختر را جامۀ عروسی بپوشانيد، حوالۀ بارک خو

جالل الدين بعد از  صدور اين فيصله، بارک را آن جا گذاشت؛ و خود محل را ترک . با اين خويشی راضی بودند 

. که درويش خود يا  کس ديگری را خواھد کشت  ميدانستند،. قبيلۀ درويش سالح را از درويش پنھان کردند. گفت 

سر انجام مردم قبيله ) . ٣٠٧  - ٣٠۶مخلص (خود را به تيغ نزندرد و خنجر را پنھان می داشتند تا از دختر نيز کا

 به خدا می آرد؛ و از غم و اندوه در حال ءبی بی شاھزده گله التجا. با جبر و اکراه دختر را به عروسی نشاند

  : غنودگی اين بيت افغانی می شنود

  اې جلۍ شاھزاده ُگلي 

  ی نشې د ھيچا به روز

  ته د شاھنشاه يې خپلي 

شاھزاده گله را خالف .               چون اين ندا شنيد در دل خوشحال شد؛ و اميدش به رحمت حق واثق گشت 

 اسپ را به بدرويش جل. سوار نموده،روان کردندرضايت خود و پدرش جامۀ عروسی پوشانيدند؛ و بر اسپ 

تا شمشير خود را بگيرد؛ ولی پسرش با وجود الحاح و زاری او از خدمتگار خود داد؛ و خود به خانه بر گشت 

درويش با . باالخره زنی شمشير پنھان شدۀ درويش را به دست او می دھد. تحويلدھی شمشير خودداری می ورزد
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بارک . ھمرائی شاه ولی، يکی از پسرانش و خليل، يکی از مريدان و مخلصانش، خود را پيش دختر می رساند 

در عرض راه گفت و . رسانم  دختر خود را تا لشکر جالل الدين می: گويد  روی؟ درويش  می کجا می: دمی پرس

بری، آيا از امر و نھی شريعت و  توکه دختر مرا به زور کشيده مي: درويش گفت . گو و مشاجره صورت گرفت 

ی مقام ھارا نياموخته و نه طريقت و حقيقت و معرفت و قربت و وصلت و وحدت و سکونت خبر داری؟ امر و نھ

ين وقت از فرط قھر و غضب ادر. شينده، خليفه گری می کنی؛ و دختر درويش را به زور در نکاح می آری 

با ديدن اين حادثه، فوراً پا » بارک « يک تن از ھمراھان . شمشير کشيد، بر گردنش زد؛ و سر از تنش جدا کرد

بی بی را جای پنھانی در جنگل . مدآبر» بليانی « گرفته بر کوه بعد درويش دختر خود را . به فرار گذاشت 

که لشکريان  مده، جاسوسی گرفتند تا ببيند،آنشاند؛ و خليل را به خدمت او گذاشت؛ خود و پسرش بر سر کوه بر

اله که لشکر جالل الدين ھنوز نرسيده، علی العج جالل الدين بر خانه ھای شان ھجوم آورده يا خير؟ وقتی ديدند،

که چنين  ھر که پای گريختن دارد بگريزد،: پسر خود را به قريه فرستاد؛ و به اطالع ھمه اھل قريه و قبيله رساند

سوی پشاور می رود؛ و در فالن جای اقامت ه که درويش ب  پيش آمده است؛ و ھمچنان به آنان تفھيم کرد، ایواقعه

تمام . ين واقعه واقف شد، ھر يکی راه گريز در پيش گرفت اچون قبيلۀ درويش از. نموده، منتظر شما خواھد بود

مال و متاع خانه را گذاشته، فرزندان را بر اسپ و يابو سوار کرده، ھمه در پی درويش راھی شدند؛ مگر يک زن 

 ) .  ٣٠٨مخلص . . . (که به قبيلۀ پدر خود مغرور بود؛ و با دو پسر در خانۀ پدر خود رفت  پير،

ين گير ودار ناگاه در جنگلی که بی بی شاھزاده گله پنھان شده بود، برخی از حسودان و رقيبان ار             د

 .دست شان گرفتار شود ه که مبادا نامحرمان ببيندش؛ و ب بی بی ترسيد،. درويش به منظور شکار فرا رسيدند

ک داده ام؛ و به تيغ رياضت اگر به صدق دل به محبت تو حظ نفس را تر: الھی : بنابران روی به آسمان کرد

حق سبحانه . اژدھای نفس را کشته ام، پس مرا از چشم اين نامحرمان بپوش؛ وچادر من را به اين مدعيان منمای 

که بی بی نشسته بود  و تعالی دعای وی را مستجاب گردانيد؛ و شکاريان حسود و فتنه جو از نزديک درختی،

بعد از گذشت اين ماجرا درويش و اعضای خانواده در جای موعود .  آوردجاه بی بی شکرانه حق تعالی ب. گذشتند

ين واقعه واقف شد، برگشت مال و متاعی ابا قبيلۀ خود جمع شده، در ملک پشاور در آمدند؛ و چون جالل الدين از

  ) . ٣٠٨مخلص (نمودکه از قبيلۀ درويش مانده بود، تاراج کرده؛ و تفحص مردم قبيلۀ درويش 

دست نمی دھد، ولی با توجه به تسلسل ه از تاريخ دقيق وقوع اين حادثه چيزی ب» حالنامه «      ھرچند         

و فرار خانوادۀ درويش دادو و قبيلۀ  اش به » بارک « که  حادثۀ قتل  تاريخی حوادث می توان نتيجه گرفت،

به ارودگاه يوستن رزمندگان قندھاری ھجری قمری، سال پ) ١٠٠٩(پشاور بايد با احتمال قوی بين يک ھزار ونه  

ھـجری قمری، سال شھادت جالل الدين در غزنی، ) ١٠١٢(، و سال يک ھزار و دوازدۀ »تيراه«جالل الدين در

  ) .وهللا و اعلم بالصواب( فته باشدصورت گر

.  کوکه بودمی نويسد، چون درويش به پشاور رسيد، حکمروای صوبۀ پشاور زين خان» حالنامه               « 

خواھم پيش  مي: فرمود به چه کار آمده ايد؟ درويش گفت . زين خان بسيار مھربانی نمود. پيش زين خان رفت 

درويش . ھر خدمتی که باشد، به من بفرمائيد: زين خان گفت . سيدييک سفارش برای ما بنو. اکبر بادشاه بروم 

.  ام بايد که يک مرتبه بادشاه را ببينم و با وی آشنا شوم مقصود من آنست، چون در ملک بادشاه آمده: اضافه نمود

  ) . ٣١٠ -٣٠٩مخلص( زين خان نوشته داد، درويش را وداع کرد

در بارۀ انگيزۀ درويش جھت رفتن به حضور پادشاه با جزئيات بيشتر چنين می » حالنامه «                نگارندۀ 

 ود، چون درويش از کوھستان در ملک پشاور آمد، شھرت افتاد،مقصود درويش پيش رفتن بادشاه آن ب« : نويسد
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. که درويش از ملک تيراه آمده است؛ و چند دختر صاحب جمال دارد؛ و يک دخترش ترک شوھر کرده است 

بعضی از پسران سرداران غورياخيل و بعضی . ھمچنان ستری دارد، کسی را نزديک خانۀ خود نمی گذارد

که در ملک بيگانه آمده ام؛ و  درويش دانست،. يزی کرده؛ و بر در درويش می آمدندمنصبداران مغول بھانۀ چ

يد؛ و ستر ما شکسته گرداند؛ و در عالم بدنامی حاصل آيد؛ و آدرينجا غريب افتاده ام، مبادا کسی در خانۀ من در

زاندان بياورم تا مردم بھتر آنست يک مرتبه پيش بادشاه بروم؛ و فرمان برای نگھداشت فر. حاسدان خوشدل شوند

  ) . ٣١٠مخلص (» حذر نمايد؛ و مزاحم نشوند

              بدين ترتيب، درويش به منظور حراست از شرف و ناموس خانواده اش راھسپار دربار جالل الدين 

ا اکبر اعظم ي. گرديد ) م١۶٠۵/ ھـ ق١٠١۴ -م  ١۵۵۶/ ھـ ق٩۶٣(محمد اکبر ملقب به مغول اعظم يا اکبر اعظم 

وکيل زين خان حقيقت . سر می برده ين روزگار در الھور بادر) پادشاه/ بادشاه( پاچا/ اکبر باچابه قول افغان ھا 

يک  چون درويش حاضر شد،. درويش را حاضر سازند« : بادشاه فرمود. درويش را به عرض بادشاه رسانيد

درويش را بپرسيد، : اه ديوانيان را فرمود سپس بادش. کاسه شھد خالص و يک مصلی بز کوھی را نذر بادشاه کرد 

  ) . ١١  - ٣١٠مخلص (» ھر مطلب که داشته باشد، عرض نمائيد تا مقصودش حاصل گردانم 

            درويش از پادشاه خواست تا فرمانی صادر شود، کسی مزاحم ايشان نشود؛ و جائی معين گردد تا با 

بعد ازشنيدن . ا فراغت دل در عبادت حق تعالی مشغول گردند خاطر جمع در آن سکونت اختيار نمايند؛ و ب

برای زين خان فرمان بنويسيد، ھر که « : مقصود درويش، پادشاه رو به ديوانيان و اھل دربار خود کرده، فرمود

  ) .٣١١مخلص ( » به قبيلۀ درويش مزاحم شود، به عتاب بادشاھی گرفتار گردد 

رويش از بادشاه رخصت گرديده، ھمراه با فرمان بادشاھی نزد زين خان کوکه، به ين مالقات دا              پس از

پشاور زمين » سربند« زين خان مطابق به فرمان پادشاھی، به درويش و قبيلۀ بيجاشده اش در منطقۀ . پشاور آمد

يلۀ او گشت و نواح قبوای بر حال کسی که بدون اجازت درويش در گرد و :  و آب جداگانه داد؛ و ھشدار داد 

  ) .٣١١مخلص (گذار نمايد

راری، ھمانگونه که درويش و قبيله اش به پناھگاه صوبه دار پشاور ضرورت ضطا              در چنين حالت 

ضعيف ساختن مقاومت ضد مغولی افغان ھا، به وجود لی نيز به منظور در ھم شکستن يا داشت، ُحکام دولت مغو

يش، سخت محتاج بودند؛ واال صدور چنين فرمان پادشاھی و اعطای زمين و آب درويش و قبيله اش در کنار خو

روايت » حالنامه « به ھر تقدير، چنانکه صاحب . به دشمنان تاج و تخت مغولی از تصور خارج به نظر می رسد

  .می کند، درويش چند گاھی ھمراه با خانواده و قبيله  اش در آنجا با فراغت و خاطر جمعی زندگی نمود

ھـ ق توسط مزدوران زرخريد دولت ١٠١٢              بعد از آن که  جالل الدين، رھبر جنبش روشانی، در سال 

به جانشينی او برگزيده شد؛ و ) پسر شيخ عمر، پسانتر داماد جالل الدين(ی در غزنی به شھادت رسيد، احدادمغول

» حالنامه«. جديد جنبش روشانی به وجود آمدو رھبر بدين گونه زمينۀ آشتی و مصالحه ميان خانوادۀ درويش دادو 

احداد کسی را با نشانی « : در خصوص برگشت درويش به خانه و کاشانۀ آبائی اش در مستوره، چنين می نگارد

ديگر دغدغه در خاطر نياريد؛ با قبيلۀ خود آمده، به جای خود . آنچه شدنی بود، شد: پيش درويش فرستاد و فرمود

جای خود فرود ه درويش ُحکم احداد را به جا آورده، با تمام قبيلۀ خود به تيراه رفت؛ و در مستوره ب. آبادان شويد

  ).   ٣١٢مخلص (  »آمد

            از آن جا که مردم قندھاری در جنبش ضد استعماری روشانی، نقش مھم و بسزائی داشتند، چند سال بعد 

ابابکر /  خود خواست تا دختر ديگر درويش دادو را برای ابوبکراحداد، رھبر دالور وخردمند جنبش روشانی،
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درويش در اول وھله از رضايت به چنين . قندھاری، سپاه ساالر  جسور و بی باک خويش، خواستگاری نمايد

چند سال بعد از طفيل ) . ٣١٢مخلص ( او را برای اين کار راضی کردندخويشی اباء ورزيد؛ اما بعداً عزيزانش

که بعدھا در طريقت  لت خجسته، شاعر مبتکر و متفکر ما، علی محمد مخلص، چشم به جھان می گشايد،ھمين وص

ی در روشانی به مقام خالفت رسيده؛ و عالوه بر ديوان ُپربار عرفانی در زبان پښتو و اشعار آبدار وارجناک عرفان

که جوانب  مھم  نيز دست می يازد،و برخی آثار ديگر » بايزيدروښانحالنامۀ «زبان دری، به نگاشتن کتاب 

سياسی، اجتماعی، فکری ، فرھنگی و ادبی افغان ھا را از عھد جالل الدين اکبر تا اواخر اورنگزيب، مورد تحليل 

  .  و بررسی قرار می دھد

 و روح بلند.              اما شاھزاده گله مثل گذشته ھابه تزکيۀ نفس، رياضت و عروج عرفانی اش ادامه می داد

ين يا آن دنيا ااز بند رسته اش در آسمان ھای عاَلم الھوت سير می کرد؛ و جز عشق ديدار حضرت حق، چيزی از

مريد و مخلص و فادار روز ھا و ماھا به ھمين روال سپری می گرديد، روزی درويش دادو، . نمی شناخت 

» حالنامه«. ز پيش به خالفت خود برگزيدش ارا از موعد رحلتش به دارالبقاء آگاھی داد؛ و اورا پي) خليل(خويش

خاک آسودۀ ) مستوره(دی پيوست؛ و در قريۀ آبائی خويشنويسد، درويش در وقت موعود به جوار رحمت ايز مي

:  گله را چنين به تصوير می کشداز قول مادرش، آخرين روز ھای زندگی شاھزاده» حالنامه « نگارندۀ . گرديد

. آخر صورتش ضعيف شد. وقت افطار اندک شير نوشيدی . گله طعام گذاشت در پس درويش بی بی شاھزاده «

مرا : چون وقت رحلتش نزديک رسيد، فرمود:  می فرمود٣والده جيو. از سبب ضعف از قيد صورت آزاد گشت 

ديدم که چشمانش در بيغولی . نشست وضو را تمام ساخت . من زود برخاسته، آب آوردم . آب بيار تا وضو بسازم 

، ديدم که مرغ روحش از قفس غفری ]بخواھم[من تکيه دادم؛ خواستم کسی را بخوايم. چشم بگرديدند]  بيغوله[

  ) .٣١۵مخلص (» پرواز نمود

ھجری قمری، سال تخمينی ازدواج خواھرش با ابوبکر ) ١٠١۵( يک ھزار و پانزدۀ حدودزندگی شاھزاده گله تا 

  .ته می شود قندھاری، پدر علی محمد مخلص، يقينی پنداش

  -چنانکه مالحظه فرموديد، شاھزاده گله دوشيزۀ عارف و خداشناس بود! خوانندۀ عزيز وگرانقدر!            بلی

يچ چيز دنيوی را در حرم دل صاحبدل و روشن ضميری، که جز عشق رسيدن به معشوق و معبود حقيقی، ُحب ھ

از جانب ديگر، حماسۀ عشق شاھزاده گله را . نه ساخت ينرو عشق ذات  جاودانه او را نيز جادواااز. داد جا ن

چه شاھزاده گله و درويش دادو با  پيروزی حق بر باطل يا پيروزی آزادی بر زورگوئی نيز بايد تلقی کرد؛

ايستادگی در برابر سنت ھای فرتوت و احکام جابرانه از  استقالل عقيده، آزادی فردی و باالخره شرف و عزت 

  . ندخويش دفاع نمود

 آزادی عقيده و وجدان، آزادی انتخاب ھمسر و انواع ديگر آزادی ھای بشری جز اليتجزای ھر انسان              

آزاد به شمار آمده؛ و ھر آن چه را به زور و فشار بر ارادۀ افراد تحميل می گردد، از ريشه باطل و مردود بايد 

برای .  کرد، که استقالل و آزادی رايگان به دست نمی آيدخواند؛ ولی اين حقيقت آشکار را نيز فراموش نبايد

دست يافتن به آزادی ھای واالی بشری بايد با عقايد و سنن خرافاتی، ُحکام ستمگر، نظام ھای غيرعادالنه و 

  .ساير موانع نا مشروع، پيگرانه به مبارزه و مجادله برخاست 
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  توضيحات

» شازاده گل / شاھزاده گل« ندارد، ازينرو اين نام را می توان   چون در زبان فارسی عالمت تأنيث وجود ١

خواند؛ اما اين طرز امالء در پښتو، موجب التباس با اسمای مذکری؛ نظير تازه گل، اينځرگل، جمعه گل و غيره 

  . خواھد شد 

در ) ٩٢٠ / ٣٧٠(که تحت شمارۀ  صفحه است،)  ۵٢۶(دارای » حالنامه «  نسخۀ خطی اصلی ٢

ايالت اترپرديش ) عليگړ ُمسلم يونيورسيټی(ون سبحان هللا کتابخانۀ ابوالکالم آزاد پوھنتون اسالمی عليگړ کلکسي

نقل ھای ھمين نسخۀ قلمی در پوھنتون پنجاب پاکستان و پښتو اکاديمي پٻښور نيز وجود . ھند، نگھداری می شود

 ھمت شادروان سرمحقق دوست شينواری و معاون مرکز  زبانھا و ادبيات اکاديمی علوم افغانستان نيز به. دارد 

ش به ١٣۶۴سر محقق نورهللا اولسپال از روی نسخۀ خطی کتابخانۀ پوھنتون اسالمی عليگړ ، نقلی را در سال 

متأسفانه در متن چاپ . که در نگارش مقالۀ حاضر مورد استفادۀ اين حقير بوده است  گونۀ گستتنری تھيه نموده،

که مستلزم بازنگری جدی و تصحيح دقيق   اغالط فراوان امالئی و معنوی راه يافته است،» حالنامه « گستتنری 

 ١٣٨٨اخيراً آگاھی يافته ام، که اين کتاب مستند و معتبر در سال . آن متکی بر موازين علمی و تحقيقی می باشد

 فرھنگ افغانستان، ع، ھمراه با برخی حواشی ښاغلی فضل الرحمان فاضل توسط وزارت اطالعات و٢٠٠٩/ ش

اميدوارم درين اشاعت، به تصحيح اغالط گيچ کنندۀ چاپ پيشين گستتنری، توجۀ . به دست نشر سپرده شده است 

  .شايانی مبذول گرديده باشد

ھمواره به معنای محبوب، » حالنامه«ی استعمال می گردد؛ اما در متن به معانی متفاوت» جيو« کلمۀ سنسکريت ٣

  .نی وگرامی به کار رفته است عزيز ، دوست داشت

 

 


