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 : کتاب  ۀشناسنام 

 غالم نبی عشقری کلیات عنوان:  
ی
 صوف

 ؟پ نخست: چا

 یدری وجودی مدون: ح

   1377وهاب زاده د یعبدالحم : چاپ دوم مهتمم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بازتایپ و تدوین دیجیتال: قاسم آسمای  

انتشارات راه پرچم   بمناسبت   2022  یمبازپخش: 
ی چهل و سوم   سال خاموش   ی 

 
 ی عشقر  شمع زندگ



 

 

 

                        یادبود تکریم و  ، ربای ادای احترام 
 نبی عشقری مردمی رتین شاعرغالم   صوفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کتاب برای پخش  
ً
رایگان تدوین شده، هرگونه بهره کامال
 را در قبال دارد. برداری مادی جواب 

ی
 دیه حقوف



 

 

 

 ( ش۱۳۵۸رسطان سال  نهمــــــ  1271) 



 

 دربارۀ بازپخش دیجیتال کتاب 

 و 

د  غالم  ۀفش 
ی
 صوف

 
 نبی عشقریزندگ

ین تکریم وی از این اصل که بهیر و    تبجیل    ،انتشارات راه پرچم افتخار دارد که با پیر

اماح ییک   نبی عشقریپخش آثار آنها است؛ کلیات صوفی غالم   ها،شخصیت  به  یر

ی بمناسبت چهل و سوم  را از مردیم ترین شعرای وطن    سال خاموش   یر
 

  شمع زندگ

 دهد. قرار یمهای او  به شکل دیجیتال تدوین و آنرا در اختیار عالقمندان رسوده  وی

ه.ش درست  ۱۳۵۸  یجواز   یر در دهه اخ  عشقریبنابر نوشته نیالب رحییم صوفی  

)ییک از دوستان بسیار نزدیک و صمییم    ی وجود  یدر یاز مرگش ح  ش ی پانزده روز پ

برده است(   نام  او  از  باربار در اشعار خود  انجام    تی را وصاش که  به  اورا  کرد و 

 . اشعارش موظف ساخت نهیدر زم یکارها

کتاب بار نخست   وصیت را بجا و عد از مرگ عشقری  ب  یوجود  یدر یح  یاد   زنده

ی    به  و تالش موفقسف باوج أبا ت.  ه استچاپ شد  چاپ نخست کتاب نشدمیافیر

ی چاپـ ی از رو کتاب   لذا  بار   1377زاده در سال وهاب   د یکه به همت عبدالحم  یمیر

  یو در موارد اندک برا  نیو تدو   یسی بازنو کامل    یدار با امانت   افته،یدوم اقبال چاپ  

ی ب  از کلمات در پاورفر   یشمار  سهولت خواندن، معانی   ] [ آورده شده است.   یر

 
 

  یو   یکه از دوستان شباروز   یمیرح   البین  اد یزنده   یعشقر   نبی غالم   در مورد زندگ

مستند و  مفصل  »بود کتاب  عنوان  با  تحل ی  و  حال  ح    اشعار    لیرس 
ی
صوف

و ی«  عشقر  نظر  از  آنرا  ی ن  ینوشته و  برا  یر آن  به    ی گذشتانده است که مراجعه 

  یر بردن به سن  
 

ور است.  ی امر  و درک اشعار موصوف یعشقر  زندگ  ضی

که    و همگانی   نیتدو   تال یجیتوسط انتشارات راه پرچم به شکل د   ذکر شده  کتاب

ش  نکیل ی و به هم  است  کتاب گذاشته شده  نی ا   یر به آن در اخ  دسیر جهت از    یر

   اتیو با جز   لیذکر طو 
 

  آن و سیر و سفرهای  بی و فراز و نش  یعشقر   صوفی   زندگ

 وی اکتفا   یکتاب خوددار   نیدر ا  وی
 

ده کوتایه در مورد زندگ  . شده است  و به فش 

ی  1271نبی در سال  غالم ه.ش در خانوادۀ تاجری بنام عبدالرحیم در قریه چهلیر

( تولد شده است.   ل تابستانی ی  پغمان )میی

 یک



 

 بود که  
 

« از جمله تاجرانی بزرگ محمد مشهور به »داده شیر بزرگ این خانواده شیر

ی بخارا، بلخ ده بود و خانوادۀ او در    ،بیر این شهرها مراکز  کابل و هند تجارت او گسیر

 داشتند. داده شیر در زمان حکمروانی امیر عبدالرحمن خان وکیل تجار در 
تجارنر

ی بود.   پیشاور نیر

اجداد عبدالرحیم از قوقند بخارا و خودش در بارانه کابل اقامت داییم داشت و  

ی هند و بخارا بود.   بیر
 مرصوف صدور و ورود اموال تجارنر

 پدر ر 
 
 ا از دست داد و در  غالم نبی در پنج سالگ

 
ی مادر   هفت سالگ از نعمت داشیر

برادرش فوت شد   محروم گشت از مدنر  بعد  و رسپرسبر موصوف را مامایش    و 

   . قادر به عهده گرفتغالم

نبی در  مامایش اورا نزد مال به مسجد برد تا سوادی بیاموزد، لیک مرصوفیت غالم 

پهلوانی سبب شد که از معارف  امور داد و گرفت تجارت و عالقه وافر به سپورت و  

 تنها در رسحد سیایه خوان صاحب سواد شود.   عارضی زمان خود دور بماند و 

در  غالم خانه  یک  و  در کابل  پدری  چهارخانه  ی  داشیر با  نوجوانی  هنگام  در  نبی 

یف، بعالوه دارانی نقد و جنس بسیاری،  مرفه داشت. این همه سبب   مزاررس 
 

زندگ

 بیاراید. و طرب  شی ها بزم عو شب  کند دل خوش  روزها با جوانان شد که 

ی داشت و به تدریــــج عالقه به  نبی با کاکه غالم ها و جوانمردهای زمان حش  و نش 

 استعداد شعری او شگفته شد.   عرفان پیدا کرد و 

( 
 
ی شعر او در بیست و دو سالگ های ادنی زمان گردید  ( تقدیم حلقه1290نخستیر

 ستارگان تابناک شعر معاض وطن شد. به تدریــــج از جمله  و 

و  سخاوت  طبع  ی  داشیر و  عشق  بیکران  بحر  در  عشقری  صوفی  شدن  غرق 

را از دست دهد و مجبور به گشایش دکان    ها جوانمردی سبب شد که همه دارانی 

اش  شوربازار شانصو  ی    (1309)  د و ر فروش  در چوک سنگیر که با حشت آن را چنیر

 بیان نموده است: 

 ليك نصوار دهن را بمیاد

ی    فروشم بکابل یم  یقدر ز نی

 دو



 

صحافی را برگزید    شغل  از نصوار فروش  دست کشیده و   1335عشقری در سال  

های روزگار و مرصوف این شغل بود. با زیاد شدن سن و مصیبت  1352سال    و تا 

ی شد. مرصوفیت ها از آن با پیدا شدن رعشه در دست  مجبور به کناره گیر

تخلص »عشقریدربارۀ   آن  گزینش  معبی  و  رحییم یم«  نیالب  یاد        نویسد: زنده 

  ی که و   مانوس و مشهور بوده در آوانی   اسم از کودگ  ن یبا ا  یعشقر   صوفی »...  

از آنجا که نسبت    خواند نبود و در نزد آخوند مسجد الفبا یم   ش ی ب  یرو طفل مکتب

غلبه    گرانیبر د   شی و یر بود و گذشته از آن ن  میتنومند و جس  شیخو   فانیبه همرد

  ی داشتند و از گفت و شنود با موصوف خوددار   داشت همه اطفال ازو هراش

مال کردند یم ا  ی.  و   ن یمسجد که  روابط  بدقت  بود  درک کرده  را  با    ی وضع  را 

ول یم   شیرفقا رو   نمود کنیر آنگاه که  ورنر   یاما  ب  خواستیم   ضی مسجد    ونیر به 

چن  را  اطفال  ی برود  نباش  نبی »با غالم   : کرد یم  حتینص  یر اشقر    د یغرضدار  او  که 

گفته آخوند    د«ینشو  کی. تا آمدن من باو نزدکند شما را افگار یم ست،یديوزاد وار 

ی ها طندر گوش   نکهی تا ا  شد همه روزه تکرار یم و در بازار کشانده شد    د یانداز گرد   یر

در   لیبجز نزد بزرگان فام  نبی غالم   گر ی . دخواندند ر یمو هرجا اطفال اورا بنام اشق

 . شناختند یم شقر نبود اورا همه جا بنام ا  کیمردمان دور و نزد  ر یزبان سا

مورد استفاده    شهی است که هم  حمزه صاحب قران اشقر نام اسب    یر داستان ام  در 

دها بوده است. همچنان که رخش رستم و شبد  نیی پرو   ز یاو در  موقف    ز یخشو 

ی دارند، اشقر ديوزاد ن  و پهلوانی   داستانی   ی هادر داستان متذکره از آن جمله اسپ   یر

ی قاطع و تع   انکه نقش شان در رسنوشت پهلوان  باشد برازنده یم  کننده وانمود    ییر

 است.  دهیگرد

حمزه صاحب    یر بود که مردم به اشقر )اسپ ام  حماش  یهاداستان  یر بر تاث مببی 

و    کردند یم   که رسکیس    کامل داشتند از آنرو کسانی   نی قرآن( مثل رخش رستم آشنا

ی مذکور ن   که صوفی   شدند تنومند بودند به اشقر تشبيهه یم تشبيه   نیبا  تیاز طفول  یر

ی رسافراز شده بود، و هم تا با    یبود که عشقر   هسال  ن یشهرت چند  یر را واداشت 

ی یپ    .«خود انتخاب کند   یتخلص شعر   ث یاسم آنرا بح  نیا   یر در اخ  ( نسببر ی)  وسیر

 سه



 

ی ادیبان آن وقت در مورد تخلص  ذکر این لطیفه و شوخی صمیمان ۀ شاعرانه بیر

از  است که  جالب  ی  نیر تحلکتاب    »عشقری«  و  حال  ح  صوفی   لی»رس   اشعار 

 به امانت گرفته شده است:   «یعشقر 

 ست:  از آن ا  لیذ  تی که دو ب  غزل معروفی  یعشقر  صوفی  یروز  »... 

 گذاشتجهانم یم نیاگر در کار و بار ا عشق

ی پ کره  من نصوار بود  شی مهتاب رفیر

 افزونیر شده روز یمن امروز از د  درد 

 بود طار ی که آن ب  یفرمود دکتور  میدارو 

نزد شا  را  از مصاحب  قی در  ی جمال که  نزد  یم یقد  یر بود، خواند.    کی و دوستان  او 

ظر   قیشا شاعر  خند  فی یمرحوم که  داکیر    »صوفی   : و گفت  د یبود  صاحب گناه 

 از مر  را یز  ستی ن  چارهیب
ً
 ست؟ ی پرسد که نام مبارك چ یم ضیداکیر معموال

تان  چون نام  پرس  از شما  دارو   . عشقرى  د یشما گفت  ؛ د یرا  او  برا  یلذا  را    یاسپ 

 داد«  ش یجناب شما فرما

 ازدواج نکرد و 
 

بدخشان به فرزندی گرفت  طفیل یتییم را از    عشقری تا اخیر زندگ

و او را شامل مکتب ساخت تا اینکه صاحب قلم شد و محرر در ییک از دفاتر گردید.  

ی  سف این پش  أبا ت به    نمود   توبرکلوز مبتال و فوت  ضوان جوانی به مر آ در  نیر و ضی

که در اشعارش به این مصیبت اشاره های    شد روان عشقری وارد  روح و  دیگری بر  

 . کرده است

ور است که »کلیات عشقری« گنجینۀ از ادبیات عامیانه زبان  ذکر ای ن نکته ضی

است یم  دری  برایتواند  که  خونی  ادبیات    منبع  بخش  این    . باشد عالقمندان 

 چنانچه خودش نوشته است: 

 که در شعر من است   اصطالحانر  شد روش یم 

 داشتمخود فرهنگ اگر یم  وانی رس د بر 

ی   ش۱۳۵۸رسطان سال  ۹شنبه صوفی عشقری روز   و سی 
بعد از مریضی طوالنی

   87کردن  
 

شمار به دیار جاودانی شتافت و  با نشیب و فراز و تالطم نی   سال زندگ

 چهار



 

ده شد.   ی به خاک سی   در شهدای صالحیر

برای بیان صفات و اوصاف صوفی عشقری، نیالب رحییم ییک از دوستان و تدوین  

 
 

و آنرا در محرصی    امه او، مثنوی را در زمان حیات موصوف انشاء نکنندگان زندگ

ثنوی ذکر  م این نوشته، ۀبرای تکمیل این مجموعه به ادامکه صوفی قرائت نموده  

 نقل شده است.  شده

 معنوی
 

نامش مورد    در وجود اشعارش جاودان  عشقرینبی  صوفی غالم  زندگ و 

 باد و یادش گرایم است. روحش شاد  حرمت ادب دوستان

 قاسم آسمانی                                                         

 2022جون   دهم                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنج



 

 نیالب رحییم 

 اسلوب کهن  ی  ای  سخن پ

پنجشنبه   شب  مثنو ۱۳55قوس    ۳در  ب  ر یز   یه.ش،  من  ناتوان  طبع    چاره یاز 
 یر تحت عنوان »سخن پ  یعشقر   مدان در وصف صوفی چیه

اسلوب کهن« به    ان 
پ جمعه  وستیظهور  در شب  جوانمرد    4.  برادر  اتاق  در  آنرا  سال  همان  قوس 

  ف شاعر عارف و عار  ،یعشقر  که در محرصی جناب صوفی   هنگایم  ینثاراحمد نثار 
 : یوجود یدر یشاعر ح

 یما رفت مانده عشقر  قیشا
 یدر یح  ییر خدا از مانگ یا

استقبال شد و    بگریم  هم حضور داشتند. خواندم از طرف صوفی   گر یچند تن د   و 
 .  د یه.ش به چاپ رس۱۳۵6در مجله ژوندون سال 

 یر زبان عرص ما مرد فق تر 

 یر جوان در عمر پ  یسخنگو  در 

 آن رادمرد ذوفنون  یعشقر 

 عشق و ارسار جنون پاسدار 

 داغدار یهاقلب  ترجمان

 اشکبار  یهادهید رازدان

 تار و مار   د یغم را نما لشکر 

 داریچون کوه در متانت پا هست

ی موج خ ا ی وقادش چو در  طبع  یر

ی چو انجم نور ب شی کو ین  خلق  یر

 شعر ناب او  باستیو ز  شسته

 
  [  ح حال و تحلمثنوی از کتاب نوشته نیالب رحییم گرفته شده    «یعشقر   اشعار صوفی   لی »رس 

 [ است. 

 شش 



 

 اصحاب او  یز و  د یر گ  ها ضیف

 پاکباز  با جمله معبی  یاصوفی 

 از یننی  ا یدن یهاتعلق  از 

 شی پاك ک تیر دامن، پاک س پاك

 شی ر  ش یاز عشق و محبت ر  نهی س

 عشق رس تا پا کمال  وضیف از 

 پرجالل  فی مرد نح نیا گشته

 ختهیسوز و درد آم انشیب در 

 خته یدر کالمش ر  معبی  بحر 

 ات یلرزانش رقم ساز ح دست

 اتیخم گشته اش راز ح قامت

 چون با طنش آراسته  ظاهرش

 استه یر و فعلش در عمل پ قول

 در شانش چو مهر تابدار فقر 

 جانش پر ز در شاهوار  مغز 

 در خروش عتیبا جم ییر گ  گوشه

 و جوش  با مسبر   كی ل دردنایک

 ارسار نهان یایاو گو  شعر 

 رموز عشق باشد کاردان  در 

 سخن  د یزبان مردمان گو  از 

 یر سخن پ  نیا
 اسلوب کهن  ان 

 طبع گوهر بار او د یر گ  اوج

ی خ و گریم شور   از بازار او د یر

 هفت



 

 را بداده سه طالق  ا یدن زال

 اتاقنی  یسی سبب باشد چو ع زان

 را  شی رس تا رس جهان خو  دهید

 را  شیدر خود نشان خو  افتهی

 چشم جانش نور دار  قتیحق از 

 استوار  انش یسبب آمد ب زان

  شعر 
 

 دارد مقام  او از شسته گ

 ام یپ انسان است انسانی  بهر 

ی طبعش موج خ بحر   و پر گهر  یر

 و فر بیگلستان شعر او پر ز   چون

ی از کالمش پرطن معبی  تی ص  یر

ی آنست هم چو سد آهن  شکل  یر

 را بر هرچه رجحان داده است عشق

ی یرا در خو  درد   جان داده است  شیر

 هاخوبان سال  ی شمع رو   گرد 

 هاپروانه سان او بال   سوخته

 کمال عشق باشد ارجمند   از 

  در 
 

د زندگ  وزمند یر پ نیی

 رعشه و روح بزرگ پر  باتن

گ ستی عال همتش  در دهر سیر

 دارد اتکا  شیبر خو  ها سال

 تملق دور چون ارض از سما  از 

 سان در آتش خود تن زند شمع

 هشت



 

 نور افکند  گرانیو بر د  سوزد 

 فقر و عرفان باشد او افتخار 

 جان باشد او ه یر ادب را ش مر 

 ن یبه دو نان شد قر   گ  نانی  بهر 

 نیشائسته صد آفر  همتش

 با درد و سوز  ختهیاو آم شعر 

ی خ ها شعله  هنوز  شی ز آوا د یر

 آتش است انیسمندر در م چون

ی هم با   خوش است ها یآتش پسند  یر

 دهدآتشش گل یم انیم در 

 دهدسوز بلبل یم  ش ینوا از 

 کندیم  هنوز آتش زبانی  او 

 کندیم  نمط ارسار خوانی  نیز 

 همه ارسار عشق د یگو یم  فاش

 ازو بازار عشق دهیگرد   گرم

ت بهره  از   ها اندوختهفیر

 جانش سوخته  عقوبیره  در 

 ز كارش آشکار  ارانیع راز 

 جوانمردان رساپا اعتبار  چون

 بیس دارانیمتاعش را خر  هر 

 کالمش هر کیس   آرزومند 

ی چن نیا  هوشمند  ییر مرد فق یر

 عذب اللسان و ارجمند شاعر 

 نه



 

 ر یوجودش عرص ما زينت پذ از 

 یر را رهنما و دستگ شاعران

 شاگران او که شاگردم ز   من

 گهر آورده ام از کان او  صد 

 گفتار   نیز  الب ین ی کن ا  بس

 ش ینارسا در کار خو   هسبر  زانکه

 زانچه آوردي بوصفش در کالم شیخو 

 مقام خواه از آن عایل ها معذرت

 رقم   یچند ۀنکت ی بکرد گر 

 آمد در قلم  یو  ض یهم از ف آن

 هیم  ضشیدارم که از ف آرزو 

ی ما را ن درد   گردد مرهیم   یر

 )کارته پروان(                                            

 ۳شب پنجشنبه                                        

 ه.ش  ۱۳۵۵قوس سال                                     

 

     

 

 

 

 

 ده



 أ  
 

 هوالعزيز 

   تیدر مورد شخص سخبی 
ی
 ی عشقر   صوف

از چهره   یعشقر   ی مایکه س  خیط  نیتر روشن است    گرانی د  یهارا  جدا ساخته 

   ت یمیصم
 

 و عارفانه که در طول عمرش در همان  ش یآالنی   و تقواء اوست و زندگ

 کابل گذراند و با درد جامعه اش آشنا بود.   یمیقد محله

ب جمال پرستانی   یعشقر    ن یفخرالد  خ یش  کرمانی   نیچون اوحدالد  در عرفان مش 

 عشق  ضیاز ف  یعشقر   و مظهر جان جانان را داشت، بیل  کاشانی   ضیو ف  عرافر 

 داشت.   جاد یاز عالم ا محبت بود و وجود و حضورش نشانی  یر رساپا حلقه زنج

 در عهد او چون رشته در تاب وفا »

 «چون موج در آب نتشیدر ط ا یح

   او 
 

   یهااز رنگ   برنیک
 

و    ی جا داشت، عشق را آتش افروز   محبت در هر دل تنیک

  . در انجمن حضورش روشن بود   شهی نمود و چراغ وفا همیم   ی دار   نهی حسن را آئ

را با    ها دل   د یو چون تار مروار   دهیرم  یهادل دام    انیمهرو   یسو ی اخالقش چون گ

و درد آشنا بود    همدلاران  ی  ت یجمع  ره ی داد، بزمش مرکز وحدت و دایم   وند ی هم پ

 : باشد یم مظهر حالش  تی ب نیکه ا  آرزوها  داغ  داشت الله زار  دیل

 را یآشنا گردان بمن آن دردمند  الیه

 دیآتو یم  ی اش بو  نهی داغ س هایگلاز   که

در رسارس   یعشقر   د یجوشناله یم  ستانی در نگاه نافذ و خاموشش صد ن  شهی هم

  یو به هر حال در جستجو  ختیآمها یم بان  یو به ز  ختیگر یم ها زشبر  از  اتشیح

  گر ید  نی او جز در مجلس »انس« در جا  ۀ دیجمال حق بود. جان درد د  و   بان  یز 

پرا   ارانیمحفل    در   و شد  یم ن  تسیل به  محبت   گکه 
 

را    تی ب  نیا  د کشییم   ندگ

 : خواند یم

 



 ب  
 

 عشق رس کن گر عالج غفلتم خوایه  ثیحد

 افسانه آتش دارد و من پنبه در گوشم نیکه ا

دانسته و شعر را  حسن یم   اتیتجل  نه یشعر و شعر را زبان دل و آ  ه یعشق را ما  او 

 : شمرد شدن یم آدم  لهیوس

 شدمآدم یم کاشیجهان شاعر شدم ا در 

 شدمغم یمنی  ش یطبع خو  یهافضویل  نیز 

فراوان دارد    یر انسان تاث نفس و اعتال روخ  هیو تزک هیفرمود که عشق در تصفیم و 

ی انگ و  ی جز عشق چ  یهیی  ،ادنی  یبوجود آمدن شهکارها ۀ یر  . باشد یم ن گر ید  یر

  بلکه همه   ستی صور نتعشق، م  استیفرمود که تنها رس بلند دار سیم  یعشقر 

ساخته و بافته خود پرستان   یبندها  به کمال انسانی   دنیکه در راه رس  یهاانسان

نامال   گسسته  را  با  و  از رس گذشته  دوران  در شکست طلسم  و  روزگار    ماتیاند 

اند و به گناه عشق به وطن و فرهنگ و عشق به خداوند از    کرده  آگاهانه مبارزه

 کرده اند.   گلگون  را  خیــــشان دامان تار خون

تواند  یم   ! انسان عاشقعشق داشته اند بیل   به کمال انسانی   دنیو رس  بان  یبه ز   همه

  بمرگ  است حرکت کند و   که همانا کماالت انسانی   هدف اصیل  یپروا بسو و نی   یر دل

 نی 
 

  مرگ ندارند و چون  دهیدر خود رس  یهابود که انسان  دهیعق  نیاو با  . برسد   مرگ

دانند و مرگ انسان برتر یم   لهی اند مرگ را در راه کمال وس  افتهیرا در   یعیراز مرگ طب

ی منحرف شود، هم   هواء نفس از خط اصیل  یآن است که به اقتفا  قتیحق  در    یر

 . شود یم ن  یر گردد س  ش ی م شیاگر دو عالم برا که  نفس است

 رنگم یم  رنگ
 

 حشتا  وا  فروشد زندگ

ی در دل تنگم به تمک  آرزوها   رسد  گ   یر

  مرگ ندارند و مرگ انسان وقبر   فر یوارسته و حق  یهاداشت که انسان  دهیاو عق

 ارتباط اظهار  نیدهد. و به ا  و زبونی   نفس تن به پسبر   یخطر و هوا  میکه از ب  است

 : کرد یم

 



 ج  
 

ی که من  دمیتو مكن تهد  از کشیر

ی یزارم به خون خو  ۀتشن  شیر

 ستی مرگ من در زندگ آزمود 

  نیرهم ز  چون
 

 ستی گ  نده یپا زندگ

و خدمت به عالم    هم که مرگ انسان در راه حق و عشق به کمال انسانی   و راسبر 

   خیــــبخش تار  نتیو ز  قتیروشنگر حق تیبش  
 

 است.  زندگ

خداشناش  یعشقر  و  عرفان  ت    در  حرصی مرتبت  ختم  ت  حرصی به  محبت  و 

  یب اش آنقدر دلباخته بوده که در البالاکرم و اصحا  امیی یص و خاندان پمحمد 

 است.  دا یاشعارش هو 

عارفان بزرگ در   ارت یو به ز  ده یرس شیبه صحبت همه بزرگان روزگار خو  یعشقر 

ف  عبی یخارج کشور   ب خاض   . بود   دهیگرد   ابیبخارا و هند آن وقت رس    او با مش 

اش به    میاخالص داشت و ارتباط مستق  قیکه داشت با همه بزرگان صاحب طر 

ت عیل و موالنا عالقمند بود.   حافظ  دل،یکرم هللا وجه استوار بود. به آثار ب  حرصی

ی هم حاجت برار ساخت چنانچه    زاهد و متفر   ،را صوفی   یکه عشقر   بود   محبت  یر

 : د یفرما یم کماالت  نیا  ۀبه شکران

 وارم ساخبر  نهیی من آ  ار ی زنده باش  

 شب زنده دارم ساخبر و  و صوفی  پارسا 

 و قدرم نبود  مت یجهان گمنام بودم ق در 

 نام و نشان و با وقارم ساخبر  صاحب

 بوسد مرارس اخالص هر کس دست یم  از 

ی و عابد و پره متفر   ساخبر  گارم یر

 کندیم  در بر من دل جوانی  میر پ گرچه

 نوبهارم ساخبر  زانیخزان برگ ر  در 

 من دعا خواهد ز  د ی زمان آ نیبرنا ا   و  یر پ

 کمال حسن خود حاجت برآرم ساخبر   از 

 ره از من عار داشتذ  تیآشنا  نبودم تا 



 د  
 

 ساخبر  کرانمبودم تو بحر نی   قطره

 از تنبیل ها سال خام کار افتاده بودم 
 پخته کارم ساخبر  ی و چاالكم نمود چست
 ات شوم  ی ار یو  ها ی یر دستگ نیا صدقه
 پروردگارم ساخبر   ۀبودم بند باغی 
 رساپا حکمت است  نتییر گفتار ش  یعشقر 
 ساخبر   ارم یهوش دو عالم شاد باش   در 

ب خاض  او  از همه بزرگان طر   با مش  خودرا برده بود در    ۀنصيب  قتیکه داشت 
در خرابات در حلقه    ،شاه نقشبند   النی ینگاه شاه عبدالقادر ج  بضیایف  مناجات
ی شاه مع  شامل بود.   ی سهرورد نیالدشهاب  خیو ش چشبر  نیالد یر

ت ش  نیکه در   مینی بیم  مردان همرا در قطار جوان  یعشقر  ب از روح حرصی   خ یمش 
و  نی   در   یفيض گرفته است. جوانمرد  هیخرصی

  اد یاست که بنام فتوت   عرفان مش 
ت ابراه   عظام   یایمعرفت در خط انب   ن یرسبند ا  ؛ شود یم هللا و در  لیخل  میبه حرصی

 . رسد یمهللا ویل  عیل  ا یبه شاه اول  ا یخط اول

ت ب  یعشقر  ب ب  ار یرا بس   دلیآثار حرصی   نی آشنا  دلیخوانده بود و با مکتب و مش 
 خوشش نیم   فاتیبزرگ و تش    یهاکامل داشت او از دعوت

 
عالقه    آمد و به سادگ

 : خواند   را یم دل یب تی ب  نیداشت و ا

 خورم  نیم  گر ینعمت د ب یفر  دلیب
 ایخوان بور مهمان راحتم به رس  

 : گفتیم و خودش 
 فر نباشد  و  آنجا که کر  برو 
 آنجا از تو باالتر نباشد  در 

   ستی ن  موضوع خودخوایه  نیا
 

ی قناعت به زندگ ساده خودش بوده    بلکه داشیر
 جسته است.  رسومات و عادات رهان    بند  که از 

ت محمد مصطفی   امیی یپ  ی کو یبا توجه به خلق ن  یعشقر   )ص( با کسانی   اکرم حرصی
ط یم کون  ی هم ن به ظاهر بد   دانست.  را رس 

 : کرد   میتوان به دو بخش تقس  را یم یعشقر  شعر 

 . باشد یمآن با قوت   اتیکه ادب  بخیس    .1



 ه  
 

که فرهنگ مردم به زبان مردم در آن با تناسب و اعتدال جا گرفته    بخیس    .2
 است. 

 طراز اول هم روزگار او در حد پخته  یاز نظر شعرا  یشعر عشقر   ادنی   بخش
 

و    گ
فراوان    صوفی   وانی گونه در د   نیاز ا  یهاکه شاهد مثال   باشد یم   حسن ذانر   یدارا

 است. 

فرمود که  یم  شهی هم  تابی لحق بعبدا  عبداله به صوفی   یجناب ملک الشعراء قار 
نقد نکند چون شعر او   فنون ادنی  ز ا را به حساب دستور زبان و آگایه شعر صوفی 

 . شود یم آنکه خوب شود خراب  ی بجا ؛باشد یم  حسن ذانر  یدارا

ی عبدالعزيز مشهور به لنگر زم  حاخی   قطار اول کابل بود و با شعر   یهاکه از کاکه   یر
نشسته بود   یعشقر   در دکان صحافی   یداشت روز   و ذوفر   فبی   آشنان    فر یموس  و 
 ست؟ ی که نظرت در مورد شعر من چ  د یپرس  که داشت از حاخی   محببر  با 

 : نشان داد  یعالقه خود را به شعر عشقر  ر یز  اتیبا خواندن اب حاخی 

ی سبهشتم یم گر   بس است  انمیکو یوصل ن  د یر
 هجرانم بس است   فیتکل قمیور به دوزخ ال 

ی زلف مشک  الیدر خ  تو رسگردان شدم  یر
 بس است  شانمیخواب پر  دنیامشب د بعد 

 ی عشقر   هایغزلکه در شعر داشت اکیر    یهاییر جمال با وجود سخت گ  قیشا
 : از جملهخواند یم را 

 نشکند ستانی در ن رسو قدت نی   همش 
 نشکند دوران یهاعمرت ز گردش  ساغر 

به صوفی   موالنا  ز   یعشقر   خسته  فق  اد یارادت  را  او  و  فطر   یر داشت  شاعر   یو 
ی را تحس  را زمزمه و صوفی  اتیاب نیو اخواند یم  : کرد یم یر

 و تاب  چیعارضت تار نظر به پ  الیز خ یا
 و تاب چیکاکلت سنبل تر به پ  ثیز حد یو 

 لوح تربت خود نقش قد تو کندم به
 تو بر رس ماست  یپا  امتیکه تا ق  عبی ی



 و  
 

ت م  همچنان  صوفی   اشعار   شهی نعت خوان طراز اول کشور ما هم   نیفخرالد   یر حرصی
ی دلنش   یایر گ  یرا به زبان آورده و با صدا  یعشقر    را   خود مجالس نعت خوانی   یر
 : ساخته است ض یپرف

 عرض کنمیم به نزد مشکل آسان 
 عرض کنمیم شاه مردان  حضور 

 رخنه در کارم فتاده  هزاران
 عرض کنمیم شانیاحوال پر  از 

پ  یعشقر   مرحوم صوفی  قلم خودش    وانی یاز وفاتش د  شی چهارده روز  به  را که 
که قابل چاپ است   یسپارد که اشعار یم   یوجود  یدر یحشده بود به جناب    بی ترت

وع و به مدت    فی هفته بعد از وفات صو  ک یشود که   سیجدا کند و رونو  کار را رس 
 . کند یم  نیهشت ماه تدو 

  یکم بوده و آقا  اژ یر بود که ت   ده یمرتبه در مطبعه کابل چاپ گرد   کی  یعشقر   اتیکل
کمال    یوجود  یدر یح  یبا آنهمه آقا  . را بحساب آورده بودند   مایل   ناتوانی   یدر یح

 
 

آن زحمت    یاشعار و جمع آور   یرا بخرج داده بودند که در نگهدار   همت و مردانیک
 نموده بودند.  بودند و قلم فرسان   دهیکش 

بار   یعشقر   صوفی   اتیدر عالم هجرت و غربت کل  نجانبیا از   را  دوم در خارج 
  آثار باستانی   گر ی آثار ارزنده مانند د  نیتا ا  م ینما  یم  می دوستان تقد  یکشور به عشقر 

 
 

فرهنیک ب  و  از  ی افغانستان  آن    یر و عالقمندان  به دست هموطنان  و دست  نرود 
 نگهدارند.   زندهرا  یعشقر  و نام صوفی  اد ی شهی مرحوم برسد و هم

 التوفيق هللا من و 

    وهاب زاده د یعبدالحم                                                                        

۱۳۷6 /۱۰ /۱۵































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 عشقری 
ی

 کلیات صوف
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  « تحلکتاب  و  حال  ح  نشته  نو   «یعشقر   اشعار صوفی   لیرس  فاروق    الب یغالم 
 از لینک زیرین بخش کتاب سایت راه پرچم قابل دانلود است:  یمیرح

  

https://rahparcham1.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a
d-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-
%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-
%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-
%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c-
%d8%b9%d8%b4%d9%82%d8%b1%db%8c-
%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af
/ 
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