از البـــالی «تــذکـــره فــارســـی گــویـــان هنـــزه»
نوشته :دوکتور خوش نظر پامیر زاد

۵۲حمل ۲۹۳۵
تذکره فارسی گویان هنزه عنوان کتابیست که در سال  ۵۱۲۵در ماه اکتوبر در شهر الهور بهه
چاپ رسیده اسهت موفها ایهت کتهان دان همند توانها عت هه ها
شمال پاکستان فداعلی ایثار هنزو می باشد در ایت کتان موفها
تعههداد از شیتههیت ههها علمههی و ادبههی هنههزه را کههه بههه زبههان
فارسی شعر سروده اند؛ به معرفی گرفتهه اسهت کتهان بهه ه و
صهاافت زیبهها زیهور چههاپ یافتهه کههه حهدود  ۲۴۲صهههاه را احتههوا
نموده و پ تی رو کتان بها یهت تتهویر از یهت سهاختمان کهه
صنعت معمار دیمی هنزه را معرفهی میهداردم مهزیت شهده و در
پ تی عقبی کتان تتویر موفها ممهده کهه در پایهان من پهاراگرافی
از مجله «روشنی» در بهاره کارهها علمهی و تر مهه و موفها
نقل شده است
ماتوا متت کتان شامل فهرست در یت صهاهم سیت میتتر از شهیرباز علهی برچهه در دو
صهاهم حرف مغاز از لم موفا در هههت صههاه و متبها ی صههاا بهه معرفهی سهیزده تهت از
شاعران مربوط دیار هنزه که شعر فارسی ایجاد نموداند؛ اختتها یافتهه و در پایهان منهاب و
مآخذ کتان تذکر داده شده است
طور که ماتوا کتان وضاحت میدهد فارسی گویان هنهزه ا هداب بهه پرداخهت شهعر بهه زبهان
فارسی نموده اند وفی عنوان کتان م لب دیگر را افاده می کنهد زیهرا کتهان شهاعران هنهزه
را که به زبان فارسی سروده اندم متعارف است در صورتی که مهههوب عنهوان فارسهی گویهان
هنزه را در کل در تتور می مورد که در من ا به تعداد ابل چ مدید فارسی را می دانند و
صابت می کنند در حافی که تعداد شاعران مادود می باشد اما و تی ایهت موضهوب بها موفها
در میان گذاشته شدم خاطر ن ان ساخت که بلی؛ ایت را میداند مگر بنا به دفچسپی خاصهی کهه
به عباره «فارسی گویان» دارد؛ ایت عنوان را برگزیده است
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عنوان کتان فارسی گویان را در هنزه معرفی می دارد هنزه نهاب عت هه و ومیسهت در عت هه
ا شمال پاکستان که از مربوطا صوبه فرعی گلگت و بلتستان بهوده و دارا واحهد ادار
وفسهوافی اسههت وفسههوافی هنهزه در شههمال شههر ی بهه چههیت در نههون بهه گلگههت و بلتسههتان و در
شمال غربی به پامیر افغانستان و غذر مادود می شود مرکز ایت وفسوافی کریم مباد مهی باشهد
هنزه یکی از دیمتریت مناطقی است که در شاهراه عظیم ابری م ماهل بهود و بهاش کهاروان هها
بوده که به طرف چیت می رفتند و باافعکس من ناب سابق من «کنجو » بود که ایت ناب مشهنا در
مناطق میتلا افغانستان بود زبان مردب هنزه بروشسکی است که یکی از زبان هها باسهتانی
در من قه مهی باشهد هرچنهد در گذشهته هها دور ایهت زبهان نوشهتار نبهودهم مگهر در سهافها
اخیههر ایههت زبههان نوشههتار گردیههدهم شههاعران و نویسههنده گههان توانههایی دسههت بههه لههم بههرده و بهها
ایجادیا ادبی و علمی من را غنی ساخته اند
مردمان باشنده ایت وفسوافی خود را هنزه یی می گویند که از نظر اتنیکی نیهز هوب داگانهه در
پهلو سایر ا واب باشنده عت ه ا شمافی پاکستان رار دارند در شبه اره هند همه مردمان
ایت عت ه ا را «بدخ انی» می گهتند که در لمرو فرهنگی و عقیده تهی ناصرخسهرو هرار
داشتند و امروز نیز مردمان سند و پنجان من ها را بدخ هانی مهی شناسهند ماعهت ایهت عت هه
ا نیز ایت ناب را بنا به عت ه و اختصی کهه بهه حکهیم ناصرخسهرو و تعلیمها او دارنهد؛ بها
افتیار می پذیرند چنانچه بی ی از ت کیت فرهنگی خویش را به ایهت نهاب مسهمی نمهوده انهد
کمیتههه موسههیقی «بدخ ههانی بانههد» در چوکهها اداره کنسههل ملههی م اخههان در پاکسههتان بههه ایههت نههاب
رسمیت دارد
مردمان هنزه که مسهلمانان اسهماعیلی انهدم پیهرو طریقهه پیهر ناصهر خسهرو مهی باشهند کهه او را
چههون دیگههر ماعههت عت ههه هها شههمافی بههه نههاب «پیههر شههاه ناصرخسههرو» مههی شناسههند همههیت
وابستگی من هاست که زبان فارسهی یها « ُدر در » تها هنهوز زبهان ا هرا مراسهم مهذهبی شهان
است در ا را ایت مراسم به زبان فارسی من ها نهاگزیر انهد تها من را فهرا گیرنهد رو همهیت
دفیل است که شاعران هنزه بل از من که به زبان اردو یا بروشسکی شعر بسرایند؛ بهه فارسهی
می سرایند در مراسم «پیر شاه ناصر» و به ویژه دعو بقا و دعو فنا ا را مداح خهوانی
عنتهر اصهلی ایههت دعهو ههها مهی باشههد کهه «مهداح خههوانی» (خوانهدن تههاید بها دف و ربههان
سرودن تاید عرفانی است که ایت تاید را مداح خوانهان از دیهوان تهاید ناصرخسهروم از
تاید موالنا تل افدیت مامد بلییم منا ا بابها سهیدنا (حسهت صهباح م اشهعار شهی ،ع هارم
از مثنو ها داستانی متالچیت عاصی و دیگران انتیان می نمایند که هر مداح خوان ده هها
تیده و یا مثنو را از یاد می نماید نکته افب اینکه تعداد از ایت مهداح خوانهان یها تهیده
سرایان در هنزه به زبان فارسی تکلم نموده نمی توانندم وفی چندیت تهیده حکهیم ناصرخسهرو
را از یاد دارند نمونه ایت کار را می توان در تاید دالنگیز مهرانگیز یکی از بانوان تهیده
سرا هنزه از اشعار ناصرخسرو دید
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بنا بر ختوصیا باال است که تعهداد از شیتهیت هها عهافم و دان همند هنهزه دسهت بهه لهم
برده و احسها لهب شهان را در افهب شهعر فارسهی ها داده انهد موفها کتهان «تهذکره فارسهی
گویان هنزه» رنج و زحما پژوهش را متقبل شده و اشعار فارسی من ها را گرد مور نمهوده
و به شکل کتان منت ر سهاخته اسهت موفها ایهت کتهان فهداعلی فرزنهد صهادرعلی اسهت کهه در
 ۲۲اکتههوبر  ۲۳۴۴در کههریم مبههاد هنههزه چ ههم بههه هههان گ ههوده اسههت تعلیمهها ابتههدایی را در
زادگاهش تماب کرده و پس از من به شکل ختوصهی تعلیمها خهویش را دواب داده و بهه در هه
عافی از معلوما علمی نایل گردیده تا من ها کهه در علهوب اسهتمی و ادبیها یکهی از سهرممده
گههان من قههه خههویش و یکههی از فتههت توانهها پاکسههتان گردیههده اسههت و مههدر «فاضههل علههوب
شر یه» را از هیئت علوب ثانو پنجان دریافت داشته است موصوف زبان هها بروشسهکیم
اردوم عربی و فارسی را میداند و در اشعار خویش «ایثار هنزه و » تیلص می کند
اشعار موصوف به زبان ها یادشهده پهس از سهال  ۲۳۹۱در م بوعها بهه چهاپ رسهیده انهد
و عههتوه بههر سههرایش شههعر در نثههر نویسههی نیههز یههد طههوالیی دارد نثههر را بههه دو زبههان اردو و
فارسی می نگارد که تا کنون کتان ها زیاد را به نظم و نثهر تاریهر داشهته اسهت از کتهان
ها منثور او که به زبان اردو تافیا شده اند« -ریاست هنزه تاری ،ثقافت ﮯ مئیتﮯ مهی»م
«شمافی عت ه ا می اسماعیلی دعو م ایت تارییی ایزه»م « رمن مهی تتهور امامهت»م
«فماا نور» و «تهذکره فارسهی گویهان هنهزه» مهی باشهند عهتوه بهر مثهار تهافیا شهده تر مهه
ها نثر را از زبان فارسی به زبان اردو دارد که زیور چاپ پوشیده اند
«منتیب خ ابا عافیه» عنوان کتابی از سیدشهان افدیت حسینی اسهت کهه از فارسهی بهه اردو
تر مه نموده و نیز تعداد ابهل متحظهه اشهعار حکهیم ناصرخسهرو را در مجلهدها میتلها بهه
اردو تر مههه کههرده و بههه چههاپ رسههانده اسههت «کههتب پیههر» عنههوان کتههان تر مههه شههده اشههعار
ناصرخسههرو بههه اردو اسههت کهه موصههوف من را در ههههت لههد تر مههه و بههه ن ههر سههپرده اسههت
عههتوه بههرمن منتیههب ههها اشههعار حکههیم را در چنههد لههد دیگههر تر مههه کههرده کههه بههه نههاب ههها
« واهر حکمت» و «نور بتیر » در استهاده خواننده گان اردو زبان رار دارند
موفهها کتههان زیبههاتریت کههتب را کههه شههعرش گوینههدم در سههه زبههان بروشسههکیم اردو و فارسههی
مفریده و من را مجموعه ساخته که اشعارش به شکل داگانه بر رو صهاه کاغهذ ا بهال چهاپ
یافته وفی به طور مجموعی چاپ ن هده و دسهتنویس با یمانهده اند نمونهه ههایی از اشهعار و بهه
زبان فارسی:
توتیـــــا بترب خـــــا در است
هـــر که در راه تو بسته کمر است
دوفت ع ــق تو پــــــاینده تر است
بسمل و خســــته که حافم بتر است

صنما! رو تو رشت مـــر است
نایل میـــد به مــــــراد دل خـــــــود
رهــــرو ع ق تو گ ت است غنی
کـــــرده تیر نگهت ـــــــان مــرا
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ان هـان سیت تر است
بیتو ا
زنده گی می نتـــــــوانم که کـــــنم
زانکه ایت راه بسی پر خ ـر است
ــــز رضا تو به راهی که روب
بیگمان من سهــرب پر ظهـــــر است
گــــــر شو رهبر مت در سهـــرب
شجر هست که پربرگ وبر است
عارف ذا تو وصهـا تو به حق
رسد من کس ســــر منزل ایثـــار
من که خترش به سهر راهبراست
نمونه دیگر:
کاسه فبریز کـــــت و ته شیریت بیار
سا یا! باده فعـــل از ُخـــــم دیریت بیار
به خــــــدا نامه از من دفبر سیمیت بیار
ا صبا گرگذر تو سو ایت کلبه شود
مـــــژده وصل از من گلبت نسریت بیار
مت که م تاق فقــــا رخ من سیم تنــم
ا صبابو ازمن گیسو م کیت بیار
دل دیــوانه مت بــــــاز بگــــــیرد مراب
شرف خود تو از ایت گهته رنگیت بیار
شرف بــــــاغ بود از گل و از الفه دال
دل ایثار هـــــم از اب مافت ــوشد
سا یا! بهـــــر رارش فب شکریت بیار
در متت کتان «تذکره فارسی گویان هنزه» تعداد از شاعران مایط هنزه که به زبهان فارسهی
سروده اندم معرفی شده اند که به طور ا مافی و مو ز بر برخی از زوایا حیا و کار شهان
از کتان یادشده نظر انداخته می شود:
گ پور مامد مال خان:
گ پور مامد مال خان فرزند میرسلیم خهان ثهانی بهود کهه در ادن فارسهی دسهت بلنهد داشهته
است او نیستیت کسی بوده که به زبان فارسی شعر را در هنزه مغاز نموده است متاسههانه از
و مثار زیاد با ی نمانده است فقط یت رباعی او در دست است که از وطهت مهها ر شهده و
به یاد وطت چنیت سروده است:
بیرون ز وطت نهــال بی برگ بود
حقا که غـــــریبی بتر از مرگ بود

مدب به وطت چون گل صدبرگ بود
یاران پرسند که در غــریبی چونی

اگر چه از مال خان مثار زیاد در دست نیست وفی از ایت یت ربهاعی نمونهه کتمهش هویهدا
است که شاعر توانایی بوده است
میر غتنهرعلی خان:
میر غتنهرعلی خان فرزند میرسلیم خان بود که پس از مرگ پهدر بهر امهار هنهزه تکیهه زد
در امار خویش مدبر و شجاب بود که موازه کار او تا هرکجا رسیده بود بها داشهتت صهتحیت
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ها انتظامی یت ادیبم عافم و مورخ و شاعر نیز بود برا بار نیسهت تهاری ،هنهزه را زیهر
لم مورد که پس از مرگش ایت تاری ،نیز از صدمه زمان ماهوط نمانهد همچنهیت اشهعارش نیهز
نابود شده اند یکی دو شعر نمونه کتب او:
به اف اف شـــاهی شبـــــیر و شبر
بروز یـامت شهـــــاعت از اوست

چو خسرو سلیم و غتنهـــر به فر
غتنهر سگان سگ مرتتی است
نمونه دیگر :
مرا مهرعلی چون در دل ممد از همه غافب
فـــــروغ دیده بیـــنا بهـــــار گل ت دفهــــــا
اگــــر دنیا اگرعقبی اگر امروز اگر فــردا
غتنهــرازدرش دارد امید بی ش عتیان

شــــدب از ـــان طلبــگار علی ابت ابی
شهی دیت و هــــم دنیا علی ابت ابی
نگهـــدار است در هـر ا علی ابت ابی
زده دستـــش به دامـــان علی ابت ابی

افب
افب
افب
افب

وزیرزاده مامدرضابیگ:
مامدرضههابیگ فرزنههد اسههدب بیههگ بههود توفههدش بههه گمههان اغلههب در  ۲۶۹۲مههیتد در مرکههز
هنزه بلتت (کریم مباد وا شد در هنهزه بهه «فهراش» شههر داشهت کهه از مابوبیهت خاصهی
برخوردار بود زیرا در ۲۶۳۲ب با تسییر هنزه توسهط انگلهیس هها کهه امیهر هنهزه فهرار نمهوده
بودم رهبر بزرگان هنزه را داشت و مسئله را بدون خهونریز بهه پایهان رسهانید کهه میهان دو
طرف صلح وا شد
موصوف نه فقط یت سیاستمدار بر سته بلکهه یهت عهافم هیهد دیهت نیهز بهود افتیهار شهاگرد
پیههر سیدشههاه عبدافامیههد زیبههاکی را داشههتند کههه حههیت مههها ر از هنههزه انجههاب داده بودنههد در
بازگ ههت بههه وطههت عههافم بر سههته علههوب عقلههی و نقلههی شههده بههود در ۲۶۳۹ب بههرا مت هها بهها
وایسرا هند به عنوان نماینهده هنهزه بهه هندوسهتان دعهو شهد و پهس از مت ها بها وایسهرا بهه
مت ا سرکار موالنا سل ان مامدشاه به بمبی رفت و شرف مت ها موالنها سهل ان مامدشهاه
که اماب من عتر اسماعیلیان هان بود با تعداد از نماینهده گهان هنهزه را یافهت امهاب او را بهه
نیابت ش اه زیبا در هنزه توظیها فرمودنهد و عتها خهویش را بها یهت هوره فبها و کتهان
مثنو معنو موالنا را به او اهدا نمود
موصوف بار دیگر در سال ۲۳۵۹ب برا مت ا موالنا سل ان مامهد شهاه بهه بمبهی رفتنهد کهه
دفعتا ً به بستر بیمار افتاده و در  ۹۵سافگی دار فانی را وداب گهتند
مامدرضههابیگ دسههت توانههایی در زبههان فارسههی داشههت کههه منا هها م منا ههبم تههاید و سههایر
اشکال شعر را ایجاد کردند همچنهان مسهوده تهاری ،هنهزه را نگاشهتند کهه در من دوران یکهی
از ماققیت انگلیسی به ناب شامبرگ من را برا م افعه به امانت گرفتند وفی بعهد دوبهاره من را
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اسهترداد ننمودنهد و بهانهه پهیش موردنهد کهه گویها کتهان بها سهایر فهوازمش در ریهان سههر مهقههود
گردیده است زمهان گذشهت و حهاال معلهوب گردیهد کهه ایهت نسهیه نایافهت در بیهش هنهد کتابیانهه
فندن مو ود است
عتوه بر نثرنگار به شعر نیز دسترسی کامل داشته که یکی دو نمونه از کتمش که از یکهی
از بیاض ها دستنویس حاصل شدهم پی کش می گردد:
گــــر توانی االمان گـــو بی ریا
عا ـــزب از دست چــرخ پر ها
زانکه هستی شاه و سل ان سیا
از کرب بزدا زنگ دل مــــــرا

ابل وصهـــش نه ا ا پرگناه
از هـــــا ایت فلت دفیسته اب
یا امیرافمومنیت دستـــــم بگــــیر
زنگ غهلت بر دفم بگرفت ا

مامد رضابیگ عقیده خاصی نسبت به حتر علی داشته که در وصهش سروده است:
زمانم
کلب شه
مت کیستم بگـــویم مــدح علی و مفش
دارب به او توال
خوانم ثنا موال ـــــانم فــدا موال
سوزنده چون سپندب
رنجور و دردمندب مسکیت و مستمندب
پادشاه ثقلیت
ا
ا مقتدا داریت ا پی ـوا کونیت
ا سرور مابان
ا یاور غــــریبان ا مونس فقیران
زیت مژده اهل کنجوداز ایت عنایت و ود
مرد وزن است خوشنود یا مظهرافعجایب

یا
یا
یا
یا
یا

مظهرافعجایب
مظهرافعجایب
مظهرافعجایب
مظهرافعجایب
مظهرافعجایب

سیدنا مامد دارابیگ:
مامههد دارابیههگ فرزنههد مامههد رضههابیگ وزیههرزاده بههود در  ۲۳۱۶مههیتد در مرکههز ریاسههت
هنزه بلتت(کریم مباد متوفد گردید دوران طهوفیتش در سایه پدر بزرگوارش سپر شد بهرا
حتول تعلیم او را شامل مکتب عتر گلگت نمودند که با دریافت تعلهیم دوره ابتهدایی واپهس
بههه هنههزه ممههده و متههروف علههوب دینههی نههزد پههدرش گردیههد کههه بهها کسههب علههوب دینههی یکههی از
دان مندان ممتاز دینی در من من قه شد
عههتوه بههر علههوب دینههی موصههوف زبههان ههها اردوم فارسههی و ترکههی را نیههز فراگرفههت موالنهها
هت «دائمنهد هوبلی» ( هت ههتهادو
سل ان مامدشاه م اخهان سهوب در سهال  ۲۳۴۹در مو ه
پنج سافه گی تیت ن ینی امامت اسهماعیلی یهت بسهته تعلیمهی را بهه صههاا شهمافی پاکسهتان
ی (دائمند وبلی مغاز به فعافیهت نمودنهد کهه در
هدایت فرمودند که در نتیجه من مکاتب د
بلتههت (کههریم مبههاد نیههز یکههی از ایههت مکاتههب شههروب بههه کههار کههرد و مامههد دارابیههگ متههروف
خدما تدریسی ایت مکتب شد که در من شاگردانی را پرورش نمود که شیتیت هها بهزرگ
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دانش و علم چون داکتر نتیرافدیت هونزائیم غتب افدیت غتبم داکتر عزیزب نجیهب و موفها
ایت کتان فداعلی ایثار هنزه و تعلیم یافته ایت مکتب بودند
مامد دارابیگ عتوه بر وظایا تدریس مسایل مذهبی عت مند زیاد به شعر داشت و خهود
به ایجاد اشعار در شکل عهم غزلم تیده و امثال من پرداخت
مجموعه اشعار او تدویت شد که ایت مجموعه به عنوان میراث بهه بهرادرش رسهید کهه متاسههانه
از نظههر خواننههده گههان من را دور نگههه داشههت چنههد نمونههه شههعرش از اههها دیگههر دسههتیان
گردید که یکی دو نمونه از من پی کش می گردد:
هما اوج کماال شـــه ابوافمعــــانی*
سپهـــــر علم و عمل مفتان فتل و هنر
ک ـــــید رخت حیاتش ز عـــــافم فــانی
هـــــزارو سه صدو چــــار بد هجـــر
گــــذاشت رنج فـــــرا ش ز ماه تا ماهی
نهــــاد بر دل احبان خوی تت صــد داغ
دو نور دیده شهــــزاده فیث* زیبـــــاکی
نهـــــال گل ت یا و شاه* عافی ـــــاه
بداد پیت ا ــــــل ایت ندا بــــــه ناگاهی
تماب شدچو سی وه ت سال عمرشریا
بیا که تو نه ا شــــایان کاهت خــاکی
که ا بلند نظر شــــاه باز د مقـــــاب
منا ب شه و تاری ،فـــو و شرح فراق
عیان نمود فـــــدائی به چند اشعـــــار
* -شاه ابوافمعانی یکهی از پیهران وفسهوافی زیبها
پسران و بودند

بدخ هان بهود و یها و شهاه و شهاهزاده فیهث

نمونه دیگر:
ز من میکده لب خود متهـــــا کت
به کو ع ق مقامی به خود مهیا کت
تو راز خام یی ســــ ّر مشــــکارا کت
ضمیر روشت اگر خـــافقت ع ا بکند
به خال و خط رخش مشنائی پیــدا کت
بکش نقان ز رو نگار فکــر مت
شکسته کاسه چوبیت خود چو مینا کت
طم به کاسه چینی دیگـــران نه کنی
حدیث احمد میتار را به ـان بینوش
به فقر فیر دل و ان خویش پیداکت
موصوف عتوه بر ایجادیا منظهوب در نثهر نیهز نوشهته ههایی بهه ها گذاشهته اسهت رسهافه یهی
زیر عنوان «ههت مجلس» را به زبهان فارسهی تاریهر داشهته کهه از موضهوعا میتلها باهث
مههی نمایههد همچنههان در تر مههه نیههز کارهههایی را انجههاب داده کههه تعههداد از فرمههان ههها موالنهها
سههل ان مامههد شههاه امههاب چهههل و ه ههتم اسههماعیلیان زیههر عنههوان «گهرههها ارزشههمند» بههه زبههان
فارسههی تر مههه کههرده و نیههز گهتههار یههازدهم از «و ههه دیههت» کتههان م هههور ناصههر خسههرو را بههه
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زبهان اردو تر مههه نمهوده اسههت موصههوف بهه تههاری ۵ ،ههون  ۲۳۶۱در گلگهت چ ههم از ههان
پوشید و در هنزه به خا سپرده شد
در افه بیگ را ی:
در افه بیگ فرزند مابت افه بیگ در سال  ۲۳۱۱در حیدر مباد متوفد شد و در سایه پهدر
کتنش دوران طهوفیت را سپر کرد و از علهم و دانهش پهدر بهزرگ مسهتهید گردیهد موصهوف
در تاری،م ثقافت و تهذیب هنزه یت دایهر افمعهارف زنهده بهود شهانزده سهال داشهت کهه بها پهدر
بزرگش مامد رضابیگ برا مت ا موالنا سل ان مامهد شهاه بهه بمبهی سههر کهرد در من ها
پدر بزرگش چ م از هان پوشید و او تنها ماند موالنا سل ان مامد شهاه از تهیه وا ها شهده
به وزیر خویش امر فرمودند که  :در افه بیگ فرزند مت اسهت در تعلهیم و تربیهه و تو هه
خهها نماییههد کههه مههی خههواهم او را بههرا تاتههیت عههافی بههه اروپهها روان کههنم تهها کههه درمینههده
خدمت بهتر ماعت مرا بنماید
مگر در افه بیگ بنا بر تاثیرا نو وانی به زادگاهش عود کرد سهافها بعهد موصهوف بهه
ک میرم الهور و باز به بمبی سهر نمود که در من ا همراه بها مهت ربهان در دفتهر بدخ هان بهه
فارسی نوشتت هدایا موالنا سل ان مامد شاه کار میکرد
در افه بیگ از همان دوره وانی در هت ارتقاء و بلندبردن تعلهیم و تربیهه و مگهاهی مهردب
از هیچگونه سعی و تتش فروگذار نبود در عرصه ها میتلهی کار و فعافیت علمهی و لمهی
ی که از مکاتب مدرن بودند در هنزه تتش فراوانهی
را ادامه می داد در احیا مکاتب د
نمود تا من که توانست با و ود ممانعت مقاما دوفتی ایت مکاتب را دوباره فعال بسازد
موصوف نه تنها در عرصه ایجهاد مکاتهب بلکهه در زمینهه هها پژوه هی و علمهی نیهز فعافیهت
ها چ مگیر داشته اسهت و در همکهار بها یکهی از ماققهیت انگلیسهی در تاقیهق زبهان و
ادبیا بروشسکی کارها ابل متحظه ا انجاب داد
در سال  ۲۳۲۱زمانی که موالنها سهل ان مامهد شهاه ماعهت بدخ هان را بهه حتهور پذیرفتنهدم
در افه بیگ نیز حتور داشت پهس از من میهر هنهزه و را بهه عنهوان نهاظم االمهور «ادار
افبتغههههه » ماعهههههت اسهههههماعیلی مسهههههیا مرکهههههز در گلگهههههت توظیههههها فرمودنهههههد نیسهههههتیت
«ناظرافدعو » ایت اداره شیتیت عافم و دان مند بر سته مڼ زمان «سید منیرافهدیت رضهو
افبدخ انی» بود که از کراچی به گلگت ممده بود من ها پهس از مهدتی کهار در ایهت اداره واپهس
بهههه کراچهههی برگ هههته و مامهههد دارابیهههگ وظیههههه «ناظرافهههدعو » را عههههده دار گردیهههد کهههه در
همکههار بهها دو شیتههیت عههافم دیگههر نههان مخونههد افهههت علههی شههاه شههغنانی و نههان عتمههه
نتیرافدیت نتیرهونزایی وظیههه را انجهاب مهی داد ایهت اداره بنها بهر پ هتیبانی و حمایهه موالنها
سل ان مامد شاه تعداد از کتان ها را به زبان فارسی بهه ن هر رسهانید کهه از من ملهه کتهان
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ها دعو ناصر م کلمه شهاد م تاه افناظریتم هههت بهان ابواسهااق و امثهال من انهد همهه
ایت کتب به اهتماب د در افه بیگ زیور چاپ یافته اند
در افهه بیهگ بهرعتوه فعافیهت هها وظیههه و در ایجهاد و نوشهتت مسهایل و کتهب فاظهه ا
فروگذاشت نمی کرد بی تریت مثارش را به زبان فارسی می نگاشت رسافه «متهباح افههد »
را تافیا نمود که ایت رسافه به صور خ ی در دسهتر بهوده و کتهان «تهاری ،عههد عتیهق و
دیهد ریاسههت هنههزه» را در دو لههد نوشههت کههه بعههدها لههد اول بههه طبه رسههید عههتوه بههر کتههب
یادشده تعداد از رسافه و مقاالتش نیز به چاپ رسیده اند کهه بی هتریت من هها بهه زبهان فارسهی
می باشند موصوف در  ۶می  ۲۳۶۴دارفانی را وداب گهتند
نان در افه بیگ در پهلو نگارش نثر از دوره نو وانی عت ه وافر به شعر داشهت کهه
در اشعار ایجادشده اش را ی تیلص می کرد نمونه یی از اشعارش:
که توفیق خواهم مت از ذوافجتل
دواندب به هـــــر ســـو سمند خیال
نهـــــــد داغ تا یوب مخـــــر زمان
یکی در ــــــوانی رود از هان
همه بال و پـــــر شود ریز ریز
چـــــو روز ا ل می درمید عزیز
به خــــــاکت سپارند نمانی به ناز
برند بـــر مرکب چـــــون ساز
اماب زمان بس در من حال ــریت
نیاید به ـــز همره ا یت ازیت
سبق یادگیر و عـمــــــل در نمــــا
وزمنت نویسم همیت صهاـــــه را
بود فقمه کــــرب گور فاــــــــد تت
دریت دهــــــر تت پرور کم بکت
بهــــر منزفی یابی از او فتـــــوح
بلی صرف کت عمـردر کار روح
خـرد گـــر تو دار رفیق و معیت
ــــدب زن به تعجــیل در کار دیت
روا دار در راه فـــرزند و ـــان
مکش سر زفرمان صاحب زمان
متنــــا و را ـــــدر افه شـــد
کتابیست «متباح هـد » ناب شد
که ماند به دنیــــــا ز مت یـــادگار
نوشتــــم همیت نامــــــه افتیــــار
هرمن کس که خواند همیت نامه را
کند پوزشی بهــــــر ما در دعــــا
عتمه نتیرافدیت نتیر هونزائی:
عتمه نتیرافدیت در ریه حیدرمباد هنزه در یت خانواده مذهبی در سال  ۲۳۲۱میتد چ هم
به هان گ ود وافدینش ناب او را پرتوشاه گذاشتند که بعدها موصوف تیلهص و نهاب لمهیش را
نتههیرافدیت نتههیر هههونزائی گذاشههت کههه بههه همههیت تیلههص و نههاب شهههر یاف هت اگرچههه زمههان
شموفیتش به مکتهب شهرایط تعلیمهی در هنهزه مسهاعد نبهودم موصهوف شهامل مدرسهه یهی کهه در
حیدرمباد باز شده بودم شموفیت یافت که بعداً من مدرسه نیهز بهر اسها امهر حهاکم هنهزه تع یهل
گردید وفی از من ایی که ذبه و شوق تعلیم در دل نتیرافدیت مو زن بودم بهه خهود ممهوز
پرداخت که رمن کریم و برخی کتب مذهبی را نزد خلیهه حب علی فراگرفت سپس موصهوف
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در مکتب ابتدایی بلتت شامل شد که تا صهنا چههارب تعلیمهاتش را ادامهه داد او بنها بهه اسهتعداد
خارق افعاده ف ر در من زمان زبان فارسیم اردو و انگلیسی را به کمهت فرهنگهها مموخهت
در  ۲۳۴۱نظههم را بههه زبههان بروشسههکی مغههاز نمههود کههه از نیسههتیت سههروده اش بههه ایههت زبههان
استقبال گردید
موصههوف در سههال  ۲۳۴۹بههه بمبههی سهههر کههرده و در ههت «دائمنههد ههوبلی» موالنهها سههل ان
هی
مامدشاه شرکت نمود کهه بها بازگ هت بهه هنهزه بهه عنهوان مهدر در مکتهب ابتهدایی د
حیدرمباد استیداب گردید که در ایت و ت به عافم شعر به زبان ها اردوم فارسی و بروشسهکی
گههاب گذاشههت و اشههعار زیبههایی سههرود در سههال  ۲۳۴۳بههرا ا ههرا تعلیمهها مههذهبی بههه ایافههت
سنکیانگ چیت سهر نمود که از طرف حکومت من ا در ید نظربنهد هرار داده شهد مهدتی بعهد
واپهس بهه هنههزه برگ هت و روزگهارش را و هها شهاعر کههرد شهعرش بیهرون از هنههزه نیهز بههه
استقبال گرب مردب روبرو گردیهده و در ماافهل ا تمهاعی و مهذهبی اشهعارش بهه خهوانش گرفتهه
می شد
عتمه نتیر نه تنها در عرصه شعر بلکه در زمینه نثر نیز از لهم توانهایی برخهوردار بهود کهه
به سرعت تماب نیرویش را بکار گرفت و شماره تتنیا کتهان ههایش را بهه بهیش از یهت صهد
عنوان رسانید در ایت شماره تافیها و تر مه ها هم شامل می شوند افبتهه ابهل ذکهر اسهت کهه
شهههر بی ههتر عتمههه نتههیر در شههعر بروشسههکی و کارههها مربههوط بههه ایههت زبههان مههی باشههد
موصههوف نیسههتیت کسههی اسههت کههه در شههعر زبههان بروشسههکی صههاحب دیههوان مههی اسههت بههرا
تقهدیر و تاسههیت کارهههایش مقامهها میتلهها حکهومتیم ا تمههاعی و علمههی بههرایش افقههان «بابهها
بروشسکی»م شاعر «فسان افقوب» و وایز نیز اهداء نموده اند کهه در سهال  ۵۱۱۲حکومهت
پاکستان از و با اع ا بلندتریت ایزه «ستاره امتیاز» استقبال نمود
بیهش بزرگهی از کههتب منظهوب عتمهه نتههیر بهه زبهان ههها اردو و فارسهی مهی باشههد و نیهز بههه
زبان ترکی تتنیهاتی دارد در زبان فارسی مجموعهه اشهعارش زیهر نهاب « هواهر معهارف» و
به زبان اردو مجموعه اشعارش زیر ناب « واهر حقایق» ا بال چاپ یافته انهد ههم چنهان تعهداد
زیاد مثار منثورش نیز طب شده که نظر به زیهاد بهودن من هها بهه زبهان اردو از یهادمور من هها
صرف نظر شده و به زبان فارسی نیز کتان هایش چاپ شهده کهه «تاههه بهرا اسهماعیلیان» و
«درخت طوبی» از من مله اند دو سه نمونه از اشعارش به زبان فارسی:
نس و نقــــــد عمل و علم چــــــو اندوختـــه شد
خوش به علییت رودعارف که همانش وطت است
مسکت و خـــــانه عیش تو بود عـــــــافم ـــــان
مزرب و باغ هـــــانت همه ـا ماـــــت است
کـــــوش تا از هنر و علم نکــــــــو ناب شــــــو
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حاصل عمر گــــــرانمایه تـو علم و فــــــت است
خاصه علم است که هــــر ـا رسد و کم نه شود
زانکه ثبتش به سـر صهاـــه عتر و زمت است
مقتــــد علـــم بـــــود دانش تــــــوحید کـــــه من
رحمت خــــا خــــــدا موهـبــــه ذوافمنت است
ـهـــــل هـــــــر گنج ـــــــداگانه کلیـــــد دارد
در یکـــــی گنج و کلید در من یت سیـــــت است
ا خوشا! من سیـــت خوش چـومنیرافدیت* یافت
کاندران دوفت داریت همه ســـ ّر و عـلــــــت است
گهـــــــته حتر احمد به دل و ـــــــان ب ــنو
مومت اندر دو هــــــان زنده با ــان و تت است
(* -منیرافدیت متیلص به رضو بدخ انی از فتهت شهناخته شهده دربهار سهل ان مامهد شهاه
است که نه تنهها در نهیم هاره هنهد امهور تهدریس مهذهبی را عههده دار بهود بلکهه در عت هه ها
شمال پاکستان نیز خدما شایانی علمی را انجاب داده و نیز در مکران و حتهی هاره افریقها نیهز
بدیت مقتد سهرهایی داشته است
نمونه دیگر:
سیــــت گهته یزدان ز کاب مامد
کتب خـــــدا دان کتب مامــــــد
گـــــــواه کمــــال کـــــتب مامد
کتــــان خـــــدا معجـــز بیمثافی
مقـــامی است مامود مقاب مامد
خدایش ن انید برعـرش عـــز
درود افهــــــی به ناب ماـمــــــد
بیرون ازحسان وفزون ازشمار
غـــــذایی ــــــتفی م اب مامد
ک د بو رحمت ز ســــو یمت
کسی را که بیتش کند یارمنـد
فتد از عقـــــــید به گاب مامـد
نمونه دیگر:
یار مت امه نو پوش و به حست دگــر م
ترشاهانه تت ساخته چون تربه ت
همچــــو خورشید پس ُکرّه گل دیر مکت
بتو زیبــــــا نبود من که ن ینی بر خـا
یار و اغـیـار همه منتــــــظر دَور تو اند
گـرچه در راه ن ینم تو شهن اه دو َکون
در ره ع ق تو دریـوزه گـــــر بن ینم
ز به دیدار تو ایت تلیی ان می نرود

با هــان ساز برانداز زمان پــــر هنر م
بتو زیباست شهـا! زود دریت تر در م
برق وار از افق م ــــرق دیت زود بر م
نور چ م دل ما م بن ـــــــیت در نظــر م
ا تو استاد ـــدیم با صهـــــت تازه تر م
شهقت و مهر و وفا از پی ما چون پدر م
ا مه چهارده ! هر بار ازیت ره گــذر م
ا تو شیرینی ان با همه ند و شکـر م
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تا نتیر بهـــــر نثار دمت ــــان بدهد
ا شه و ان هان باز به حست دگـر م
غتب افدیت غتب:
غتب افدیت غتب در سال  ۲۳۲۴در افتت هنزه به دنیا ممد و در زمانی چ م بهه ههان گ هود
که هنزه را یت مایط تاریت پیچانیده و از روشنی علم و دانهش بهه دور بهود پهدر دور انهدیش
و را به مکتب ابتدایی بلتت داخل نمود که در تماب وفسوافی هنزه یگانه مکتب بود موصهوف
در  ۲۳۹۶مکتب متذکره را به پایان رسهانیده و واپهس بهه مهوطنش برگ هت و علهوب متهداول
را بعههد از دوره ابتدائیههه بههه اتمههاب رسههانیده و عتوتهها کتههب کتسههیت فارسههی مثنههو موالنهها
رومیم بوستان و گلستان سعد م دیوان حافظ و سایر کتان ها را نیهز مموخهت بهه سهاحه شهعر
دب گذاشت و به زبان ها بروشسکیم اردو و فارسی طب مزمایی کهرد صهاحب دیهوان شهعر
بههه زبههان بروشسههکی اسههت مههد زیههاد در اداره افبتغههه گلگههت وظیهههه را ا ههرا کههرد حسههت
خ ش زیبا بود که کتان ها ن رشده من اداره را خوشنویسی می نمود
مجموعه کتب منظومش را زیر ناب «مجلس افمعرفت» به ن ر رسانید عتوه بهر نظهم در نثهر
نیز تافیهاتی را انجاب داده است رسافه هایی به زبهان اردو بهه نهاب هها «حهدود دیهت» و «هههت
دور نههور افهههی» را نگاشههت یکههی از کارههها بر سههته موصههوف تر مههه رمنکههریم بههه زبههان
بروشسکی می باشد که زیور طب یافته است نمونه ا از کتب منظوب فارسی او:
اال ا دل ب و مگاه ز س ّر خــا موالنــــا
که ائم اوست در دنیا و در عقبی و مافیهــا
نیستیت میتش از خود طلب کت چونکه فرماید
بیوان میا ماکم را در ایت مفاق و انهسها
بدان ایت ان زویت که اصلش ازکجا باشد
چـــــرا ممد دریت زندان ظلمانی و پرغوغا
بجو دهقان دیت را و بپر از رازایت حکمت
چ ور مرد درخت ان بار عقل و دان هــا
فروغ عافم ظاهـــــر که از خورشید شد پیدا
اگر دانی بگو با مت فــــروغ عافم ــان را
سیاست گر چو میدانی یقیت دارب که ه یار
به حکــم وافی و حاکم شود تنظیم ر دنیـــا
نبینی در هان چیز به غیرحکمت ومعنی
و ــــود پایدار تا نبـاشد اندریت اشیـــــــا
چـرا پیداست ایت عافم برا چیست ایت مدب
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تو خلقت را اگـــــر دانی بدانی خـــافق یکتا
هرمنکس ان خوددانست بدانست خافق خودرا
اگــــر تو عارفی ب نو ز ن ق ناطق یوحی
شاه وفی خان وفی:
شهاه وفههی فرزنهد مخونههد دوفهت شههاه در سهال  ۲۳۵۶در ریههه چبویو ُک هل هنههزه در یهت خههانواده
مذهبی به دنیا ممد تعلیما اوفیه خویش را در ادن فارسی نزد مامد دارابیهگ حاصهل داشهتهم
کتب فارسی را مموخت تا من ا که دیوان حافظ رانیز به پایهان رسهانید سهپس در نو هوانی هها
درگیر نگ ها مزاد هنزه شد و مدتی از عمرش در میهان نهگ هها سهپر گردیهد بعهد از
نههگ فرصههتی یافههت و ههرمن مجیههد را فههرا گرفتههه و سههپس بهها دریافههت فرصههت مناسههب تهسههیر
شریا و برخی کتب دینی را مموخت و از من به بعد خودش به تدریس علوب دینی پرداخت
ههی موصههوف را بههه صهههت معلههم رسههمی تعلیمهها
در سههال  ۲۳۹۹بههورد تعلیمههی مکاتههب د
مههذهبی اسههتیداب نمههود کههه در حقیقههت یههت سهههر علمههی بههرایش مهیهها گردیههد در سههال ههها مخههر
عمرش زیر عنوان «عقاید و مراء» تافیهی را از خود به یادگار گذاشت که در دستر خواننهده
گان رار دارد عتوه بر من مقاال زیاد نگاشته که اکثریت من ها به طب رسهیده انهد کتهان
« ام افاکمتهیت» یکهی از کتهب حکهیم ناصرخسهرو را هون ایلیها از فارسهی بهه اردو تر مهه
نمههوده و شههاه وفههی من را بههه ختصههه در مورده اسههت کههه چههاپ ن ههده و بههه شههکل دسههتنویس در
اختیار خواننده گان می باشد
در عرصه شعر و به زبان اردو و زبان فارسی اشعار را سهروده اسهت کهه یکهی دو نمونهه
از من:
از گل رو صنم بویم نه بویم بــو
رو دل بر دفربایم رو ظاهرسو غیر
چون ندارب ت نگی ویم چرااز و
ابر من زنده گـــــی بارد ساان فیض بار
مت چومرغ خانگی تاکی گرایم کو
مشیــانت المکان ا طائر ســــــدره ن یت
ریسمان عهد چـونم بست بتوان مو
زفا زنجیر طنان خیمـــــه اب باال ک د
چون شب دیجور مانم گر ببینم رو
مفـتـــــان رو زیبــــــا نور بارد از ازل
ا وفی! گــرچه زبانت الئق وصهش نبود
باز در صات سیت بردن نباید گو غیر

غیر
غیر
غیر
غیر
غیر

نمونه دیگر:
نظر سو سما کت طافبا! بیت ایت یم ختـــرا
ب متح زحل سیاح مر چــون زورق دریا
به ترتیب فلت سیران به سان ند شب خیزان
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به دست هر یت از ای ان ز برق و رعد فمپیا
پس و پی ش پرستاران میان بسته کمــرداران
سوار توست دوران به رهــــوار فلت پیمــــــا
به شبها دیدب ایت صور به فوح سبز پرهیبت
نوشته با ید در زهــــی متمون زهی امت
همه شب تاسارایت بودچوباغ وراغ نسریت بود
دو چ م مت نمی مســــود ز دید منظر زیبـــــا
دبیر طارب بریت گـــــــرفته خامــــــــه سُربیت
نویسد نامـــــــــــه شیریت به شـــــاه مسند علیا
فدا علی سلمان افبدخ انی:
فههداعلی فرزنههد درز دادو در  ۴فبههرور  ۲۳۹۵در گههوپس خهها در یههت خههانواده مههذهبی
متوفد گردید توفدش در یت خانواده مرفه صور گرفت که زمینه تعلهیم و تعلهم خهون بهرایش
مهیا بود و خانواده در تعلیمش تو ه خا مبذول داشت
تعلیما ابتدایی را در مکتب گوپس به پایان رسانیده و بعد از من به مکتهب عهافی گلگهت شهامل
گردید و با ختم دوره متوس ه برا تعلیما عافی به کافج استمیه پ اور ثبت ناب نمود که ایهت
کافج را با موفقیت به پایان رسانید
موصوف پس از ختم کافج از سلسله تعلیم کناره گیر و برا مد زیاد از انظار غایب شهد
و در فبهها فقیههر در شهههر کراچههی متههروف تجههارن دیگههر شههد وفههی هیچو ههت از م افعههه
دست نک یدم به ناول نویسهی پرداخهت و شهعر ایجهاد مهی کهرد مگهر همهه ایجادیها خهویش را
دوباره پهاره مهی کهرد و بهه زبهان هها بروشسهکیم اردوم فارسهیم انگلیسهی و عربهی تسهلط
کامهل داشههت پهدرش سههال ههها بعهد بههه کراچههی بهه سههراغش ممههد و او را بهه گلگههت بههرد و در
گلگههت متههروف دکانههدار شههده و روابههط ا تمههاعی را تههامیت نمههود کههه سههرانجاب بههه ا ههرا
وظایا ا تماعی پرداخت تا من حد که خدما تدریسهی شهایانی را انجهاب داد او در نوشهته هها
سلمان تیلص می کرد و به سلمان افبدخ انی شهر یافت دارا شیتیت مرمهوز بهود کهه
در موردش میگویند :غریب ممهد و غریهب رفهت تعهداد از صهاحب نظهران او را یهت خزانهه
پرارزش می گهتند شیتیتش در ظاهر در انتها ساده گی وفی در حقیقت در انتها سهنجیده
گی بود که نبوغ خا در من پنهان شهده بهود و در میهدان نظهم و نثهر شهسهوار بهود کهه از
لمش ذبه خاصی می تراوید گرچه و سمت زیاد ایجادیاتش را خود نابود کرد وفهی نمونهه
هایی از ایجادیاتش با یمانده اند که یکی دو نمونه از اشعار فارسی او را نقل ول می کنیم:
ایت طوق غتمی تو شایــان مت است
خا همه من سرمه چ مان مت است

مت بنده شدب همیت شـــــــان مت است
هر رهگـــــذر که می رود تا در تو
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بر پا ز تو عافــــــم ایقــــان مت است
ا راحت ــــان سید هـــر دو هان
گهتـــــار تو گهتار حق ایمان مت است
هستی تو به رهبر عافــــــــم مامور
میگویم ازمنرو زتو ایت ان مت است
بی هستی تو بقـــــا یت ذره ماــال
درع ق تو ایت مله سامان مت است
ایت یت دل ایت هـــــم به نون تو فنا
سلمـــــــان نه دارب غم فـــــــردا زیرا
اوالد علی صاحب و سل ان مت است
نمونه دیگر:
سرمه چ مــــان خا پـــا اوست
ا خوشـا دستی که بر دامان اوست
ال ــــرب هم عا بت او را نکـــوست
هر که او را بنده شد مومت هموست
ا
فیس فِتنســــــــان اِ ّال مــا ســـــــعی
دارد انـــــــدر دل وال مت ــــهی
ُ
هم همیت میناست هم اب است و ُخم
اکملت ف ُکم
رمـــــــــز دیـــــــت افیوب
افاـــــــــذر! ال تتّب اَ اهـوا َء هُــــــــم
در هجـــــــوب دیت هــــا باشی نه گم
دیت برحق دیت پــــــا مت ــــهی
فیس فِ اتنســـــــان اِ ّال مــــا ســــــعی
عتمت افه م هق:
عتمت افه فرزند خوا ه احمد در موض چپرست ریه شهر سهبز بهه دنیها ممهد هرچنهد زادگهاه
پههدرش درواز بدخ ههان بههود من و تههی کههه مههردب هنههزه شهههزاده شههاه خههان را از درواز بههه هنههزه
خواستند و به حیث میر هنزه پذیرفتنهدم شههزاده او را بها خهود همهراه مورد کهه من قهه شهرسهبز
را مباد و در من ا مسکت گزیت شد
موان طهوفیههت عتههمت افههه زمینههه تعلههیم در من من قههه مهیهها نبههود کههه بعههدا در سههال  ۲۳۴۶یههت
ی در ریه رشهت تاسهیس شهد مهدر ایهت مکتهب از کهریم مبهاد بهه من ها
مکتب ابتدایی د
ممد عتمت افه نیز شامل ایت مکتهب گردیهد سهال دوب مکتهب بهود کهه مهدر مکتهب را تهر
گهت و شاگردان بار دیگر از تعلیم ماروب شدند
شدم او با بول رنج و مانت به مموختت خهویش
هرچند سلسله رسمی تعلیما عتمت افه
دواب داد بهها ممههوزش بی ههتر متتههد انجههاب وظههایا ا تمههاعی گردیههد کههه میههر هنههزه او را بههدان
هی رشهت گردیهد
منسون می ساخت تا من که در  ۲۳۹۵خودش مدر مکتهب ابتهدایی د
ایت وظیههه زمینهه بهرایش برابهر سهاخت تها امتاهان دوره متوسه ه مکتهب را بها موفقیهت سهپر
نماید
موصوف از دوره نو وانی مغاز به سرودن شعر نموده و در شعر م هق تیلهص کهرد اشهعار
عتمت افه م هق به زبان ها واخیم اردو و فارسی ایجهاد شهده کهه نیسهتیت کسهی مهی باشهد
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کهه بهه زبهان واخهی صهاحب دیهوان اسهت دیههوان شهعر واخهی م ههق حهدود هههت ههزار بیههت را
احتوا می دارد یت نمونه از اشعار فارسی و :
مثل مال عـــــارض او کس دگر نداشت
یارب چـه خوش فقاست که زریت کمرنداشت
بی تاج پادشاهست که طغرا به سرنداشت
من یار غمگـسار که دفدار عـــــــافم است
هــر ا که رفت من شه ما زظهر نداشت
من تا ـــــدار ملت والیت به کـروفــــــر
از خوی تت برون شده ازخود خبر نداشت
خـــــورشید خیره مــانده ز رو منورش
من عظمت بزرگ که خلق دگـــــر نداشت
از اف تا به ــــاف رسیده است شهرتش
ــــرمن ناطق است که زیر و زبر نداشت
من یار خوش کتب که بی کاب و بی زبــان
ایی گــــرفته هیچ ز دشمت خ ر نداشت
من نق ه یگانه که در زیر حــــرف باست
ذا علیـــست ز ثمر دیت به سر نداشت
من شجــــــره مبـــــــار زیتـون ال هت
م هق ز وصل شاهـد ان سرفراز گ ت
در عتر خوی تت چنو راهبــــــر نداشت
داکتر فقیرمامد ناصرمباد :
فقیرمامههد فرزنههد خلیهههه عبههدافیافق در یههت خههانواده مههذهبی در ناصههرمباد هنههزه متوفههد گردیههدهم
تعلیمهها ابتههدایی را در کههریم مبههاد حتههول داشههته و بههرا دواب تعلیمهها سهههر شهههر کراچههی در
پههیش گرفههت موصههوف در شهههر کراچههی در انجمههت اسههماعیلی شههامل وظیهههه شههده و همزمههان
تعلیمش را نیز ادامه داد که با تامل رنج و م قا زیاد با گذشت مدتی در ها علمهی و اسهناد
تعلیمی را بدست مورد و در پهلو تعلیما رسمی مکتب به علوب مذهبی نیهز عت هه زیهاد
داشت که شاگرد یکی از دان مندان من زمان سیدمنیرافدیت رضو بدخ هانی را نیهز پهذیرفت
و هم چنان برا کسب علم در برابر پروفیسر واد افمسهق ی زانهو زد بعهدتر از وظیههه کنهار
رفههت و زمههان را بههرا تاقیقهها علمههی اختتهها داد کههه در زمههره پژوه ههگران صهها اول
انجمههت اسههماعیلی ههرار گرفههت مقههاال علمههی و تاقیقههاتی زیههاد را در چوکهها ایههت انجمههت
نگاشت
موصوف درسال  ۲۳۱۹در دان هگاه کراچهی همزمهان بهرا دریافهت ماسهتر فلسهههم عربهیم
فارسی و علوب استمی نامنویس کرد کهه بها تقبهل زحمها زیهاد موفقیهت را نتهیب گردیهد و
در همان سال به حیث استاد علوب استمی در کافج دوفتی گلگهت کهار را مغهاز کهرد کهه پهس از
چند ماه برایش از طرف انجمت اسماعیلیه سکافرشیپ دکترا به دان گاه میکگل کانادا داده شهد
او تیز دکترایش را بر نظریه توحیهد سهیدنا حمیدافهدیت کرمهانی حجهت افعهرا یت ثبهت کهرد بها
مغههاز کههار بههر دکتههرا او بههه موسسههه م افعهها اسههماعیلی فنههدن پیوسههت سههپس در سههال ۲۳۶۱
دکترایش را دفاب کرد در ایت مد کارهها زیهاد علمهی و تاقیقهاتی را انجهاب داد کهه از ملهه
کتههابی زیههر نههاب «سههیدنا ناصرخسههرو علههو » نگاشههت کههه از انههب انجمههت اسههماعیلیه بههه طب ه
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رسههید کتههان «گ ههایش و رهههائش» حکههیم ناصرخسههرو و کتههان «دعههائم االسههتب» از داعههی
م هور فاطمی اضی نعمان در فقه استمی را به زبان انگلیسی تر مه نمود
موصوف به زبان ها بروشسکیم اردوم فارسیم عربی و انگلیسی تسلط کامل داشته و زبهان
ها فرانسو و مفمانی را نیز می داند مثار زیهاد را بهه نثهر تهافیا داشهته و در شهعر نیهز طبه
مزمایی نموده است بی ی از مرثیه اش را در مورد سید منیرافدیت بدخ هانی شیتهیت علمهی
و دان ههمند اسههماعیلی بههه عنههوان نمونههه شههعرش نقههل مههی کنههیم کههه یکههی از داعیههان شههناخته شههده
اسماعیلی در نیم اره هند در اواخر عتر  ۲۳و اوایل عتر  ۵۱بوده است:
شم بزب معــــرفت استاد اسبــــــاق رمــوز
خـــــامس ماه ربی االخــــــر اندر ختم روز
بر فـــراز نت افهردو شد رونق فــــروز
ما همه در بند ایت فـرسوده دهرهستیم هنوز

شاه منیرافدیت اسم صاحب ک ا و شهـــود
بود ازهجر هـزارو سه صدو ههتادو ههت
زیت ن یمنگاه سهلی سو علو رخت بست
ا که تو رفتی ز پستی سو علو شادمان

داکتر عزیزافه نجیب:
عزیزافه فرزند خلیهه عتهمت افهه در ریهه خیرمبهاد هنهزه بهه دنیها ممهد پهدرش یکهی از عافمهان
بر سههته بههود کههه افتیههار شههاگرد سههیدمنیرافدیت بدخ ههانی را داشههت و تههی سههید منیههر افههدیت
ناظرافدعو به شهر کراچی برگ تم خلیهه عتمت افه امور تعلیما مذهبی او را عههده دار
شد
عزیز افه تیلص نجیهب را انتیهان نمهود کهه بهرا پی هبرد تعلیمهاتش نهزد پهدر زانهو زد و کتهب
ی شده و سهال چههارب من
ابتدایی عربی و فارسی را مموخت سپس شامل مکتب ابتدایی د
را به اتمهاب رسهانیده و شهاگرد مامهد دارابیهگ را در هنهزه بوفهدار شهد بعهدا بهه عنهوان معلهم
مذهبی در فیلیه دید افتاسیس مرکز گلگت استیداب گردید
بها ذوق و عت ههه یههی کههه بهه زبههان فارسههی داشههت در سهال  ۲۳۱۱بههرا سههپر نمههودن امتاههان
«فاضل فارسی» عازب الهور شد که بها موفقیهت در امتاهان بهرا دو سهال ایهت پروگهراب را بهه
اختتاب رسانید در سال  ۲۳۱۵بنها بهه درخواسهت ماعهت کهه نماینهده گهی انجمهت اسهماعیلیه در
مرکز گلگت تاسیس شدم عزیزافه نجیهب بهه ایهت نماینهده گهی بهه عنهوان «افهواعظ» پیوسهت در
سال  ۲۳۱۹برا ا را یت برنامه انجمت اسماعیلیه برا ماعت ایهران در مه هیهاتی بهه
ایران سهر نموده و در تهرانم م هدم مات و کرمهان ماعهت اسهماعیلی را مت ها نمودنهد
که با من ها به زبان فارسی صابت هایی انجاب دادند
موصوف در سال  ۲۶۱۹در یهت پروگهراب تربیهو انجمهت اسهماعیلیه بهرا پاکسهتان در شههر
کراچههی شههرکت ورزیههد کههه بهها اشههترا فعههال شههان مههورد تاسههیت اسههتادان ههرار گرفتنههد او بهها
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استهاده از ایت فرصت در دان گاه کراچی بهرا سهپر نمهودن دوره ماسهتر ثبهت نهاب نمودنهد
که طی ایت مد به دریافت تتدیقنامه ها زیهاد نایهل ممدنهد و در سهال  ۲۳۶۵دیپلهوب را در
رشته عربی از من دان گاه حتول داشتند
طی مد دراز از  ۲۳۶۱تا  ۲۳۶۶به حیث مسئول اکادمیت بیش م ا پی عت ه ها
شمال در گلگت ایها وظیهه نمودنهد در سهال  ۲۳۶۶واپهس بهه کراچهی برگ هته و در دان هگاه
کراچههی در بیههش فلسهههه ثبههت نههاب نمههوده و کههار بههر کتههان «اعههتب افنبههو » از داعههی معههروف
اسههماعیلی سههیدنا ابوحههاتم افههراز شههروب کههرد او کتههان متههذکره را از عربههی بههه اردو تر مههه
کرده و حواشی و تعلیقاتی نیز بر من افزود که بها ایهت حواشهی و تعلیقها کتهان بهه طبه رسهید
هم چنان در سال  ۲۳۳۶برا دریافت دکترایش موضوب «تتور عقل از نظهر ناصرخسهرو»
را در دان ههگاه همههدرد بههه ثبههت رسههانید کههه بههه اسههرب و ههت از تیزسههش دفههاب کههرده و در سههال
 ۵۱۱۱دکترایش را بدست مورد
داکتههر نجیههب زبههان ههها بروشسههکیم واخههیم اردوم فارسههیم عربههی و انگلیسههی را بهها همههه
زئیا میداند و به سه زبان بروشسکیم اردو و فارسی تافیها و تر مه را انجاب داده است:
افا – تافیها بهه زبهان اردو :کتهان حسهت صهباح؛ حقیقهت اور افسهانیم کتهان االختیهارم کتهان
افوسیلهم افمتباحم کتان افهدایههم کتهان االنهوارم کتهان االمثهال و کتهان االزههار انهد کهه زیهور
چاپ یافته اند
ن:
 -۲تر مههه ههها از انگلیسههی بههه اردو :کتههان ههها «اسههماعیلی تههاری ،اور عقایههد» و «اسههماعیلی
تاری ،کا ایت میتتر ایزه» از داکتر فرهاد دفتر م «شهاب کهی اسهماعیلی» از داکتهر ناصهح
احمد میرزا
 -۵از عربی به اردو« :اعتب افنبو » از ابوحاتم افراز
 -۹از فارسی به اردو« :خوان االخوان» از حکیم ناصرخسرو
 -۴از انگلیسی به فارسی « :واهر گرانبها» -مجموعه فرامیت موالنا شاه کریم افاسینی
داکتر عزیزافه نجیب عتوه بر نثر در شعر نیز زورمزمایی نموده و با و تماب در ایت میهدان
نیز گاب موفقانه برداشته است او اشهعارش را در سهه زبهان بروشسهکیم اردو و فارسهی ایجهاد
نمههوده کههه ظرافههت ههها بههدیعی شههعرش را دفچسههپ سههاخته و بههه خواننههده فههذ مههی بی ههد در
شههعرش متههمون بکههر و بههدی ماههور فکههریش را بههه نمههایش مههی گههذارد یکههی دو نمونههه از
اشعارش:
هر که بیدانش ز اهــل فتل و دانش دور گ ت
ا برادر با دو چ م تیز بینــــش کــــــور گ ت
از عسل زنبور دارد ــدر و یمت بر مگـــــس
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بی عسل بیقدر و یمت چون مگس زنبور گ ت
هر که در خوی تت با دیت و دانش بیش کـــــرد
با ـمــــال دیت و دانش همچو زیبا حــور گ ت
کــــودکی کو از دبستان می گــــــریزد وز ادن
فذ دانش نه دید و من تلـــــ ،و شــــــور گ ت
مـــــردمی از دانش و دانش بــــرا مـــــردمی
از نگاه ناســـــزایان ایت سیــــــت مستور گ ت
با مال دیت و دانش هر که زیب و فــــر گرفت
گرچه زنگی صور است اوصور کافورگ ت
ا برادر هــــــر که غافل شد ز داغ معتـــیت
با مال و حست یوسا چهره اش بی نور گ ت
زعهـــــران و انگبیت از بهــــــر انســــــان ممده
خارخوار است اشتر از شیرو شکر رنجورگ ت
هــرکه غافل شد ز روز عدل و میزان و حسان
گــــرچه با تیت سلیمان است فـــردا مور گ ت
ایت هان گور است تت را با خـــــــرد بیدار کت
هر که او بیدار نبود خهته ا در گــــــور گ ت
مت ترا راهـــــــی نمـــــایم ا نجیب راه ــــو
راه ــــو از دیت و دانش خانه معمـــــور گ ت
نمونه دیگر:
لسه شیر و پلنگ
(ایت شعر در راب ه به یکی از لسا ملل متاد اختتا
د شب ز خوان دیده مت بود تا ساـر
شیرو پلنگ چون شکر و شیر گ ته اند
روباه نابکار هـــم از گــــوشه یی دوید
باهم شدند گرگ و شغال و پلنگ وشیر
در تــــر ور و توطئه و بی ه ستم
ایت هـــا گیاه خوار که شومند و نابکار
بز راچرادو شاخ چوشم یربرسر است
ایت اسپ تیزگاب چــــــرا با فگاب و زیت
در کارزار بی ه بیـــــــداد بی خبــــــر
راضی نبود اسپ ز اشتر ز میش هـــم
غافل زچنگ شیروگرفتارحر وطم

داده شده است

بیگانه چون رسید به گـوش مت ایت خبر
صلح شغال و گرگ بود میش را ضرر
میش زبون زشیر و پلنگ است درخ ر
دندان و چنگ از تبـــــر و تیغ تیـــزتر
با خـــــو بد بهانه چنیت کـرد شیر نر
باید ز فتنه ها گیاه خوار پر حــــــذر
اشتربلند گردن و زشت است صدا خر
ایت گاو در غم شکم و فقمه خ ت وتر
حیا است حیا مله گیاه خواربیبتر
شوریده سرزگاو وزمیش ایت گرسنه خر
گ تند خوار و زار گیاه خوار کور وکر
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بر تت نماند هیچ سر و پاره شد گـــر
چون تاختند گرگ وشغال وپلنگ وشیر
حرمت نیافت اشتر نه اسپ را ظهـــــر
از چنگ شیر نر شکــــــم گاو پاره شد
بی شیر ماند کـــــره و بزغـافه بی پدر
یت فقمه پلنگ نه بود میش بی خــــرد
مه و فغــــان و نافه مظلوب شور و شــر
اینت زمانه دست ستم چون دراز کـرد
مئیــت ایت زمـانه چنیت است ا پســـر
مور ضعیا زیر دب هــــا پیل مست
مظلوب را نه ا فـــــرار و نه راه در
خاموش دشت و بادیه شد بی سروصـدا
ایت پند داد گاه ــــــوانی مرا پـــــــدر
پنجه مزن به سنگ وبه سندان سرمزن
راه خــــرد بس است ترا شم و راهبر
دانش بسی به از تبر و تیغ و از سپـــر
ورنه دفیل راه نه شمس است و نه مر
با دیت باش و با خــــرد و دانش و هنر
شعـــر نجیب نیست مگـــــر پاره ز دل
دردست اوست کیسه خافی ز سیـم وزر
کتههان «تههذکره فارسههی گویههان هنههزه» بعههد از معرفههی شههاعران هنههزه صهههااتی را بههرا مآخههذ
اختتا داده است که ایت مآخذ کتان را اختتاب مهی بی هد ماتهوا کتهان نمایهانگر ایهت امهر
است که هدف موفا از تافیا من ن هان دادن تهاثیر زبهان فارسهی بهر رشهد و توسهعه فرهنهگ و
ادن هنزه می باشد که برا حتول ایت هدف کتان را به زبان اردو نگاشته اسهت ایهت مسهئله
یت نکته دیگهر را نیهز روشهت مهی سهازد کهه راه یهافتت تعلیمها مکتبهی بهه ماعهت هنهزه یهت
هی هنهزه
تکانه یی بوده که سبب بیدار من هها شهده و در اسهرب زمهان از برکهت مکاتهب د
از یت دیار بیسواد و دور از علم به یت مایط پرتتش و اکادمیت تبدیل شده و طهی کمتهر از
یت سده نه تنها کهه هنهزه موضهوب تعلیمها و سهواد را حهل کهردم بلکهه بهه یهت امعهه دان هی
مبدل شهد کهه از من پی هگامان نیسهتش امهروز چنهدیت لهه بلنهد دانهش چهون موفها کتهان فاضهل
علوب شر ی فداعلی ایثار هنزه و م داکتر نتیرافدیت نتیر هونزائیم داکتهر عزیزافهه نجیهبم
داکتر فقیرمامد هنزائهی و دیگهران کهه در هار شهاعران فارسهیگو ممهده و بهر عهتوه من هها
هستند کسان دیگر که در مقاما باالیی دانش رار دارند کهه تنهها شهاعر نیسهتند نسهل دوب و
نسل ها بعد ایت سرزمیت در عرصه ها میتلا اکادمیت چه در داخل هنزه و چه بیهرون
از من سربلند کرده اند که ذکر ناب و فعافیت اکادمیت من ها در حوصله ایت نوشتار نمهی گنجهد
پس پژوهش موفا من کار ارزشمند است کهه گوشهه از سهرزمیت فرهنگهی کهه بهر فرهنهگ و
دانش حکیم فرهییته ناصرخسرو متکی میباشدم را روشهت مهی سهازد کهه بهه ایهت ارتبهاط بهرا
موفا من توفیق مزید در کارش خواهانیم
دکتور خوش نظر پامیرزاد
 ۳اپریل ۵۱۲۹
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