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 یـانـنـشغم ـدیـعن ـدیـال انـد زمـسیاندیشه های معارف پرورانه  

 

 

 نوشته: دکتور نورعلی دوست

 

 شهر مونتریـال کانادا

 

 

 

 ۲۹۳۲ثور  ۲

 

 

 اهل ســعادت است و شود بخـتیار عـــلم      مکتــب هرانکه رفـت ونمود اختیار علم
 و بشر تاجدارعــلم علم است همچو تاج      فـــرق بــشربه تـاج کــرامت مزین است
 هــر کـو نـــرفت جـانب دارالقرار عـــلم     قـایـم نگشت ودر همه جا آبرو نـــــیافت

 خـود  کن نثار عـــلمپذیر و هستی   پندم      درس نباشی گــــریز پا هـان ای پسر ز
 افتـخار عـــلم  بجــز فــخر دگــر مجوی      سعادت کــونــــین انــدروست سـرمـایـه 

 بــر نکــشی از دیارعـــلم مــراد   پــای      که نفس در قـفس بــود  واپسـین تا روز 
 بود انتـظار عـلمو  چـشم  کـشاده  گـیتی        جوان دیده ام عدیم روی نسل   به هرجا 

 

 ۲۰۲اشک حسرت ، ص 
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خورشیید  در دیهیه خیوا ناحییه  ۲۲۲۲سید زمان الدین عدیم شغنانی فرزند سید شاه حسین در سال 

، عیالم و در خیانواده روحیانی مربیو   بیه هوهیور  یاهیاسیتان زمیین بدخشیان  شرقیروشان بخش 

کشیواش  بیاپیر بیار شیانرا ییو    حییاتعویر ، اال اخییر سنین نوهوانی آغاز  ازبدنیا آمده روشن فار 

و مقابلیه و مقاومیت در محصول هجیرت اهبیار  زندگی ، رنج ها و مصیبت ها  ها  کثیرالجوانب 

ان غربیی بدخشیشیغنان در نظرییات وعقایید    مخیال برابر فشار ویحدیید متصصیبین یارییک انیدیش 

 : مربو  افغانستان گذرانید

 

 بو  از وفائی نه   از مهر  نه رنگ      پرور  سـفله  ز دهر  حیرت   شد  

 سؤال این ماهـرائی ز خـود کـرد         فـسون سـاز  از چـرخ هوی نالـید  

 نـه دزد هسـتی نه خونی نـه زنـائی        که ا  مساین و مظـلو  بـد احـوال

 چــــرائی ؟گـــرفـتــار پــریشــانی         آخـر که  بـی هــر  و خیانت  بـگو

 آنـاه بــا عـــلم  آشنـائی گنــاهــت         داد عــقـل مصـلحت دان هــــوابـم 

 وفـــا دیــد   هــــفائی امــید   بـــه        گـــفتــن ز اسـرار حقیقت  سـخـــن

 در دا  بــــالئی  پیــچیــده چنــــین        فــتنه انگیــز  یــحریک رقـــیب به 

 

 ۲۲۲  -۲۲۰اشک حسرت  ،  ص  

 

لیی بیدون وهریان زندگی پر  ال م سید زمان الدین عدیم برا  دوستان و آشنایان آن مبیرهن  اسیت  

شییک بییرا  آینییده گییان و کسییانیاه از حییال شییوریده ، درمانییدگی و درعییین حییال مقاومییت و ایسییتادگی 

 قابیل  بیر گزییده شیده  طصیه شیصرکیه از قذییل چنید فیرد میتن مطالصیه  آن ا یال  کیافی ندارنیدعاقالنه 

 میشود .درک 

 

 نه دل درد ناک منـاک سیــزچ  دـبین     هرکس که دید سینه صد چاک چاک من    

 وزناک منــزمه سـغان و زمــآه و ف   ته بر فلک       ــرون رفــصله بــمانند دود ش

 ابناک منـن یـیاده ــاب و یب فتـدر ی      و حیات ماست     برق بال به خرمن عور

 زانرو که سصی کرد بقصد هالک من     ون خراب باد     ــیارب هالک و خانه دش

 مقا  و مغاک من ژن استـدر چاه بی      فتخوان     ــز هذشت مرکب لنگم ـنتوان گ

 از عندلیب دل شنو این ساز راگ من         دیم ــود عـبر گو به گو  یار وفادار خ

 بینی مثال قطره خون مشت خاک من    ذر کنی      ــــخاکم گ گر بصد مرگ بر سر

 

 ۲۲۲اشک حسرت   ص 

 

و شاعر چیره دسیت و کونظییر  کیه در قطیار فرهخته عالم بزرگ دین ، ادیب عدیم سید زمان الدین 

بیرا  زنیدگی میاهرا  نظریات و عقاید مذهبی وفلسفی پیر، بزرگترین شاعران پارسی زبان کالسیک 

ا  را بدون کم و کاست در قالب شصر بیان نووده است ، اثر مانیدگار او بنیا  اشیک حسیرت سرشیار 

فلسفه و گنجینه ها  گرانبها  پند و اندرز است کیه خواننیده گیان عزییز را در مسییر  ادب ،از علم و 
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ضییلت عیدیم در آفرییده هیایش پیوسیطه از قدسییت و ف هیدایت مینوایید .و ماد  یابناک زندگی مصنو  

زبان وبییان بیه  انوهر عقل بیان میشود سخن گفته با هزارگلم که در فلسفه و بینش او علم ، عقل و ع

یوضیی  دهید بیا علیم  و رابطیه ا  رانحو  یال  نووده یا  مقصید آفیرینش انسیان را در عیالم هسیتی 

شناسیی و سیرانجا  که خود شناسی ، ههیان این امر را به اثبات برساند یا برین داشته سصی  هوچنانو

و بیه عقییده ایشیان هیر  ه میتوانیددشیمیسر ، است عقل وهر گشناسی هوه از فیض عقل و علم که  خدا

از عیذاب نیادانی رهانییده شیده شائسیته وصیلت بیه درین عالم از علیم بهیره منید شیود  نفس انسانی  که

یید ابیدیت بیه یائعیالم  نفس کلی بوده به نصوت ها  پاک و حالل این ههیان ونصویات مصنیو  و هاودانیه

 .خود بهشت برین است این وصلت به نظر اوکه سد میرعقل کلی 

 

 کشـــ  کرامات  اولیا علم است نشــــــان        علم است کائنات   اسرار  مصــــجز  ثبات 

 ابتـــــدا علم است ظهـــورات  یجـــــلیات        ثابت  شده  سخن این   نص حدیث  مرا به

 کوـــــال خلقـــت آن نیـــز انتــها علم است        یـافت  خایوــه  کائنات دایــره   سیــر  چه

 صــفات مــصرفت ذات کـــبریـــا علم است        سیر اند در  هوله  مــوهـو   بــدور نقطه 

 علم است زنــــزد حضرت ســر خیل انبیـا       امـــر اکید  نیـز مــرحــومه  امت   بــرا 

 مثــال چشوـــه خورشــید رهنـوا علم است       ز واد  ظـلوــت حـــقیــقت   شاهــراه بـه 

 هرانــچه فضل بـشررا کنـد هـدا علم است       که در امــتیاز موهودات  است مبــرهــن 

 لم استحقیـــقت است کـه آن نورهانفزا ع       اشــیاسـت  حقـایق  کـه مـظهر نــور دلی 

 سخن خالصه که این ها گره کشاعلم است       عـــقده دلـها است  فـــتـاده   که ههـالــتی 

 عــلم است آشنا    ارواح   عـالم  مـگر بـه       امــر است غیر بیـــگانه زعـالــم   هـــسد

 مال عـلم  است  بر   بیـش  ملـای قـوه   ز       مــرمــوز عــلّم االســــوا مـصنی  ســـؤال 

 ازخدا علم است  بود خدا  خاص  هرانچه       مــال  اعــــال را  هــا  دریــن  راه نــداد 

 علم  است ماهرا  حال  درین   یویز مگر       هنس اند یک   دو نو   و متـــصلم مــــصلم 

 علم  است  در فضا  سیر نوایند   انچه هر       مصنوعی ماه  و سیاره  و راکت   هــهاز

 علم  است نوا  ههان   ها    هوهر نشان        گفت  باید مـصلم ) عدیم (  بـه روز  سـخن 

 

 ۳۶ – ۳۹اشک حسرت ، ص 

 

مرد آهنینی که ییا پیا  دار در برابیر نظرییات ، عقایید و شخصییت بیی هوتیایش سید زمان الدین عدیم 

بدون یک ذره عقب نشینی چون مرشد نامدار خود حضرت سید ناصر خسرو بلخی ایسیتادگی داشیت 

 ...نداشت  و یصصبات هاهالنه ظلم ، قدرت ، زور     وهرگز روحیه یسلیم  لبی در برابر 

 

 که میلم علم و عرفان است گویا  شـاعـــر  منـــم آن 

 کزین عرفان ههان روشن چنان خورشید یابان است

 دار  حسـاب دفـــتـر دیـــوان زنـــدگی  زشـــــــرح 

 که یاـسر یـرهوان درد ورنج و قلــب سـوزان است

 دیــوانــم شــود یـاد   حســـرت نـا  بـه اســم اشک 
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 تکنون هم مـوج آن سیالب حسرت روبه  غیان اس

 که هـر حـرفی نـاایش قـطره قـطره خـون دل بـاشد

 ازان خـــونـاب درد انگیــز انــدر سیــنه یوفان است

 که هرها شاعران گویــند من   این افتخار  بس است

 عــدیـم شــاعـــر دل خستـــه از مــلک شـغـنان است

 

 ۹۰۳اشک  حسرت ، ص 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 می آید  بددار غ  و  خـاین        مـی آیــد   اســتـاـبــار بـــد اهــل

 صـــیقل رخسار بد می آید        دور از یــهـذیـب و اخـالق و ادب

 کـردار بد می آید   مــنــفی        غـیر مـثـبـت ا  پــسرگـفـتار هــا

 گفتن از خروار بد می آید         حـاصل کــردار اگـرباشـد دو پـاو

 بد می آید   بـد یر از اغیار       دورو  وزشت خو یاراگر باشد 

 بسـیار بد می آید  هـر کجا        فـاحـش و کـذاب وغیبت پیشه نیز

  ــرار بـد می آید  رهـزن        از  ـریــق چـابـلوسـی و فــریـب

 بد می آید   آزار   دادنــش       سینـه ریــش و دلــفـگار و مستوند

 نظر هر بار بد می آید   در       سودان ا  عـدیمرو  نـاخـوب حـ

 

 ۲۷۲ص   ، اشک حسرت 

 

 

بسییته در ویییر شییغنان چشییم از ههییان بردیهییه در خورشییید   ۲۹۷۲/  سییر ان/  ۹۲بییه ییی ری  عییدیم 

 .آرمیده است ، روح شاست ناپذیر  شاد باد در دل خاک پاک آندیار باال  یپه خو  منظر  

 

 ره باشمـار و افســـــدار افگـقــــچه م  م      ـباش آزرده  ریش وـدل  اندازهچه 

 ورده باشمــگر خــدازه خون هـچه انشی صفت       ــسودان وحــور حـــزه

 رده باشمــن مـی و مـم آیــک اـــسر خ   بدین حال و اندیشه ا  آناه روز      

 حد برده باشمـــدان لـــــخاکو  ـــــس ن       ــــم و آرزو  و ــــر غــــدل پ

 اشمـسترده بــگ اک ـوده خــی یک  به       د   ـــود  عــردد وهــکه گ م ـدیوـع

 

 ۲۳اشک حسرت ، ص 

 

حیییث مرشییدین و رهبییران مندر  ییول ییی ری  موهودیییت شییان درییین سییرزمین اییین خانییدان بزرگییان 

در مطابقییت  بییه  اصییول و مییوازین   ریقییه بطییور خییاص پیوسییطه اوالد خییود را ، مییرد  روحییانی 
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اسییواعیلی وسیینت هییا  مصنییو  ، بییا یصلیوییات علییو  متییداول بییویژه موضییوعات اساسییی دینییی ، بطییور 

، اخیالق و امیور مناسیبات اهتویاعی فضییلت و قرار میدادنید ییا در علیم  آموز  و یربیه هد  مورد 

امیور از عهیده انجیا  نویوده  کویائی را مقیا  ومنزلیت روحانییت ، ن در خیور شی  رهبیر الز  اهلییت 

در بدرستی و شایستگی بدر آمده یوانسته عیالوه بیران  یصلیوات آموزشی و پرورشی هواعت مربو  

 نزمیان هیادرآکیش شان در هریان مناظره ها  علویی کیه آئین ها  مربو  به برابر منتقدین عقاید و 

چنییین نیییز درییین زمینییه چنانچییه خییود  نیید کوبییود  احسییام ننوایکویییاهی و  ،بودنیید  باالهبییارمصوییول  

 اشاره مینواید :

 

 اهـل عرفان از  بــه عــالم  مـانــده         میـــراث  ماننــــد    الـــهی عــــلم 

 ضویران روشـن   واقـ   بــاشـــند       وز عـلـم یـــ ویل ینــزیــل  از عـلم 

 بـا مـن آسان  شــد کشــ  حقــیقت         هستـم  ــریقــت   ــبق شـریصــت

 قـرآن  یفسیر نــزد    به خـوانـد          عــلم از والـــد خــود آمــــــوختــم 

 قــرآن  آیات  هــدا کـــرد از هـــم          کــیش بـــا ل هم مـذهب حق هــم 

 شنـــاسان مـصـنی   دقیـــقی  رمـــز        یاد  به مــصنی از لفــظ  پی بــرد  

 اسوــا عیلیان   کتــابـی   خــوانــد         کــوشش نــــوـود   یصــوا عــلم 

 خوان االخـوان هم  وهه دین  هــم         بـــدستـــــم  آمــد  شــاه نــاصر  از

 عرفان  ی ری   عبرت  درم  یک         بـخـــــوانـنـد  بایـد از رو  یـ ری  

 غریبان هوچون   غربـت  بـه  امـا         بـگذشت و ی شد عـدیوا   عوـرت

 بـــاران  ماننــد چشـوم   ز ریـــزد         حسرت هم روزهم شب زان اشک 

 ادیبــان  بـهــــر  کــــرد   یـقـــدیـم        مانـند هــدیـــه  شـصر هــالـب ایــن 

 دوران  دیــر  یــا  رفــیـقان نــــزد        مــن یک یـــادگار   از  مـی مـانـد

 

 ۹۳۲ص ،   اشک حسرت 

 

اسیت علم پرور  کانون پربار  خانواده  دستاورد   و سید زمان الدین عدیم به حق نوونه   کاملی از

. بیودپیروزمندانیه سیپر  نویوده کیه کیم هیم نبیوده انید زار ها  زندگی  را در بسا کارخود  که امتحان

زمینیه سیاز چنیین به میراث مانیده از اهیداد بزرگیوار شیان نایاب علوی موهودیت مواد ، کتب و آثار 

کیه  سید زمیان الیدین عیدیم اهداد دست داشته  شجره نامه آرمان بزرگ برا  این خاندان بوده است . 

بیی بیی فا ویه دختیر حضیرت محوید ) ص ( و سلسیله اوالد حضیرت سلسله خود را از مطابق به آن 

و گییواه بییران آنسییت کییه گذشییته گییان پیونیید میدهنیید علییی )   ( بییه خانییدان محویید ) ص ( و علییی )   ( 

با احسام مسؤلیت در برابر اعتقیادات شیان  ،هوچون وارثان پیغوبر اسال  این  خاندان اوالد موهود 

و التزامییی امییر شییان بییرا  اوالد خییود و مییرد   علییو  مخصوصیین علییم دییین یصلیوییات  زمینییه در  ، 

وهایییب اساسییی هولییه از  مصرفییت یییرویج علییم و آمییوز  وکییار و یییال  در راه ، ضییرور  دانسییته 

نقش علم در زندگي انسان ها که راه سیصادت ، پیشیرفت  به یده زندگی شوارایوانی و وهدانی خود در

یودن هامصه را بیه انسیان میي آموزانید منحییث رهبیران هویاعتی اهوییت در خیور یوهیه قاییل بودنید . 
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وسید زمان الدین عدیم نیز یصلیوات آموزشی وپرورشی خود را ازین کانون علوی خیانوادگی حاصیل 

 نووده است چنانچه خود گوید :

 

 مــادر متـــــای  آغــو  داشتــم       کـودکی  زمــان  از  آمــد   یـــاد 

 و بـد کـرد  یویـــز در میان نیک        یا به یون عقل ویصلــیم ا  عــزیز

 دین استــاد شـــد  والــد  در عــلم      سـو  ماتب آنـزمــان ارشـاد شـد

 را ز علم افـروخــــتم شوع دانش       انــدک انــدک عــلم را آمـــوخــتم

 از عیش بـــلوغ بد لـذت  هـسم یـا      و علم گردد پر فروغ  هان زعقل

 و هنس زنـدگی را باخــــتم  نــقـد      مصـانی یا کـه مــن بشـناختم ایــن 

 هیچ درک  نیست هز لط  عویم      را عـدیــم ایـن سفر مـا   راه  زاد

 

 ۲۷۹ـ  ۲۷۲اشک حسرت  ،  ص 

 

 قاسیم فرزنید سیلطان سیید ومحود سید محتر  هریک  بطور نوونه هوانان موهود از نسل این خاندان 

محتیر  در شغنان بدخشان افغانستان و فرزند سلطان سید شاحسین سیدفرزند  عدیمید سلطان سمحتر  

گیان ه بیرادر زاد در شیهر هلیایول قرغیان ییپیه یاهیاسیتان فرزند سید فخرالدین شاه منیر محود سید 

نیز بدینونوال یصلیوات دینی را از بزرگیان خانیدان این خاندان نونهاالن سید زمان الدین عدیم  منحیث 

حقیقییتن شخصیییت هییا  علوییی ، خییود مخصوصیین  سییید زمییان الییدین عییدیم   آموختییه انیید وهییم اکنییون 

عت مربو  شیان بیی  ویع و و ینویر هوا یصلیوات دینیمانند نیاکان شان به  که  ی اندفاضل و پریالش

ایین علویی نید ، هونشیینی در محافیل بحیث و گفتگیو  هیا  یده ادرخشییا حال دریین امیر یوقع کوشا و

یوضییحات ، مخصوصن یوضیی  اندیشیه هیا  عرفیانی عرفیا  در عرصه ها  مختل    هوانفضال

ثویر بخیش و فیوق الصیاده دلنشیین حاییم سیید ناصیر خسیرو  ه و فلسیفاسیال  دیین و فروعات  تاصوال

قابل حساب مصنو  بیرا  انسیان نویدانید مبنا  ارز  اصل و نسب را سید زمان الدین عدیم . میباشد 

ینهیا بیه اصیل و نسیب و  به نظر ایشان مصیار اساسی شخصیت انسانی علم و هنر است و انسانها نباید

هییوهر اساسییی شخصیییت انسییانی در بلاییه بائیسییت بداننیید کییه زنییدگی شییان فخییر نواینیید  رر و فّییبییه ّکیی

 :بیان میدارد هنهفته است چنانچ یهنر و اخالق مناسب انسان عقل ، علم  ،فضیلت 

 

 و یا  هزعلم و اخالق  و ادب باکر و فر گردد ــردد    در گــر با نا  پــدردهــاه انــردآنـنه م

 ر گرددــطع نظـلم قــد یک قـانه بایــن افســازی  نیاکانش   و هران مرد  که مینازد  به اهداد 

 هوان بهتر بشر ابن هنر ابن هنر ابن هنر گویدـالن گفتن     الن ابن فــن فـالن ابــن فـازین اب

 

 ۲۹اشک حسرت  ،  ص  

 

با سنت هیا   رهبران و علوا  مذهبی مسلوانان شیصه اسواعیلی مطابقکه قابل بیان است مزید بران 

هواعیت ، ضیون ییال  در امیر فراگییر  علیو  دینیی شیان فیرامین امامیان گذشیته و حیال  ی ریخی و 

مربو ه را به رفتن در ماایب رسوی برا  فراگیر  علو  اهتواعی و  بیصی بطور هید  یشیویق و 
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لیان در یاییی از فییرامین امییا  حاضییر اسییواعیرا اییین موضییو  بطییور نوونییه چنانچییه یرغیییب مینواینیید 

بیه  ارشاد فرموده اند   خطاب به اسواعیلیان که ن چهار  اشاکریم الحسینی مصروا به آقا خحضرت 

) بییین شییوا کسییانیاه هییوان هسییتید ، کسییانیاه در مدرسییه یییا دانشییگاه هسییتید ، :  خییوانش میگیییریم 

یین را از کسانیاه این موقصیت را دارید کیه خیود کسیب دانیش کنیید ، ایین موقصییت را ضیایع نانیید ، ا

بیا ین غفلت و بی پروائی نانید . میخواهم بین شوا کسانیاه در مدرسه هسیتید ، بایید دردست ندهید و 

هدا شوا این باشد که در مدرسه یک شاگرد متوسط یا ضصی  نباشیید ، میخیواهم احسام مسئولیت  

یید وردمصتبیر بدسیت آباشید . و چون یابار سیند یحصییلی موتازهدا شوا این باشد که بهترین شاگرد 

به نفع خانواده خود ، به نفع هواعت خود و به نفع کشیور خیود از دانیش ییان اسیتفاده کنیید . میخیواهم 

   (یند .فرزندان روحانی من در یحصیل خود غفلت ننوایند و ازان به خوبی استفاده نوا

 ۲۳۳۷نوامبر  ۲۶سده پور 

 

بیه اشیصار زییاد  برخیورد  کیه عییین اشییک حسیرت سیید زمیان الیدین عیدیم در البیال  اثیر مانیدگار   

دفیایر و اسیواعیلیان بدخشیان مییان زندگی عیدیم دوران در قابل ذکر است که محتو  فرمان را دارند 

گی ا  این فرمان را نه شنیده و نیه دنبود و به گوان اغلب عدیم در زنالز  برقرار  اریبا اتامامتی 

  عیین محتیو  فرمیان امیامش هویاعتی احسیام خیود را بیا ولی هوچیون دانشیوند و رهبیر خوانده باشد 

 : تچنین بیان نووده اسات اشصار  بطور نوونه برگزیدیم که صاز قطمصر   ددرین چن

 

 یزـــور هوان بخـهم پیر بصـل و فـقـز      با عـبه هوله دانشوران بخی نوهوان  ا  

 یزـــچون نو نهال یازه ازین بوستان بخ ت      رفـصـــان مــستــال دبـوـت کــا  زن

 عنان بخیزشتاب عنان در ـــقا       خود هم بدان االر اریــه ســلــاب قافــگر شتــبن

 یزـبه زهوه رهروان بخ را  ـک خــچاب ــــنازلش      در  ی این مراحل و قطع م

  هان بخیزـرو  هـهم بـف  تهــار ناـرکـو هنر ا  هنر پسند       پ با یک ههان علم 

 

 ۲۰۲اشک حسرت  ،  ص 

 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 گـیر بارعلم  فـرا  خـویش نصـیب  هـــر د         بـهـــار عــــلم بـاغ   ز  ا   ـفـل هــوشوــند

 کـامـگار علم که شـو    کــن زیــاد   ســصی        ریـاضـی و کــیوـیـا  عـــلم کــامجــو    و 

 آشــاار علم  شــود  حــوام رهـــی   از یـا        حـواست بــاار بند هــو    یــازه   فـل ا  

 هوشیار علم از  و  عاقل  هست  شخصی که        مسـتی نـوــوده یـرک یجـوــل  و از غـفـلـت 

 و گــذار عــلم گــفـت   در یجسس   افــتـــاده        وغرب زیـرا که واض  است که دنیا  شرق

 

 ۲۰۳، حسرت ص  اشک
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 میرد   بران گذشته و حیال رهبیران هویاعتی ،سایر رهنظریات بر پایه این فرمان و فرامین امامان و 

این موضو  را بدرستی درک نووده اند که در شیرایط حاضیره زمیان  فراگییر  هویه   بخیش هیا  

زنیدگانی و د یا یوانیا ئیی الز  را کویائی نویوده نکوک مینوای هابه انسانمخصوصن علو   بیصی   وعل

در اختییار خواسیت      ماننید ابیزاروعلیاین بخش ازد. ند بسازنآینده خود را هوان گونه که مي خواه

روائی فرمیان بیرانورا  خود سیاخته د ناه بخواهد که بالوسیله  بیصت را آن چنانقرار مي گیر هاانسان

علم و دانیش در زنیدگی میاد  و مصنیو  انسیانها از اهوییت فیوق  در مجوو  میتوان گفت که .مینواید 

سید زمان الدین عدیم به علو   بیصیی و نقیش ایین علیو  در امیر پیشیرفت  الصاده   بر خوردار است .

را بییه اوالد و یین  هییا  زنییدگی اهتوییاعی وههانشییناختی اهویییت زیییاد قایییل بییوده فراگیییر  اییین علییو 

 : یوصیه مینواید چنانچه میخوانیم

 

 نیـخود پر بر ک  ضلـو ف لم ــباغ ع       ر کنیــهتــشه   بــدیـــسر انــا  پ

 ظر کنیــاو منـرا ن ن خود ــالق و کوال        هان مـالز  است از حسن اخ

 شور کنیـهان مصروا و دانــدر ه         ش راــویــارا خــان مصــستـاز دب

 اک نا  آور کنیـــخ ن ــدار ایـــنام         دــدیــا  هــرز دنیــون  ـنـــوز ف

 کنیاز بر انه ا ـون افسـه چـنی ک        لم مصدن را بخوانــه ماتب عــروب

 نیـم و زر کــو سی  رولـطـچشوه پ        رونــاید  بــاک   میبــاز درون  خ

 

 ۲۳۶ ، ۲۳۹ ص ،   اشک حسرت

 

 ٭٭٭٭٭

 

 ود آشاار علمـوام شـح ی ـا از رهـی    خرد بهر کار علم   حسن است هونوا  

 ن که شو  کامگار علمـاد کـصی زیـس  اضی و کیویا    ــلم ریــو  عــامجــا  ک

 و شوار علم وعــده ارباب مصرفت      در دفتر شواست حساب ل ـضـل فــا  اه

 

 ۲۰۳اشک حسرت  ،  ص 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 اه استــره مــق کــاف ش ــوالــو رفاه است      آهنگ ک  ه امیدـو مای از  لوی کهـع

 بر اوج زحل نیز بدین واسطه راه است       کان منزل مقصود دگر مسند هاه است

 انصاا حریفانه روان با   ادهــر هـل هوان هم نفس زنده دالن با        بـا  نس

 

 ۲۲۶اشک حسرت  ،  ص  
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مرشید حاال که یا بیدینجا رسییدیم مناسیب خواهید بیود ییا از نظرییات حضیرت پییر سیید ناصیر خسیرو 

که در میان اسواعیلیان مخصوصن اسواعیلیان خراسیان زمیین از مقیا  شیام  و احتیرا  اساسی عدیم 

  کتیاب وهیه دیین وگفتارسیچنانچیه در زایدالوصفی بر خوردار است درین مورد نیز یاد آور  نوائیم 

) ... هرکه از علم نصیب بیشتر یافته است به امیر خیدا  نزدییک ده است نووبیان ر بیزوالش چنین اث

یر است و امر خدا  بیشترپذیرفته است و فرمان بردار یراست و هر که دانا یر شود خدا  را مطییع 

و یر شود و هر که دانیا  یویا  شیود بیه نصویت هاویید  رسید  کیه عاقبیت کیار دانیا رحویت خداسیت ، 

دو  ههیان اسیت ت مرد  به امر است که او علت هر مرد  بازپسین هوه زایشها  عالم است و بازگش

، و چیز هارا باز گشت به اصل خویش باشد ، ههد کنید ا  برادران اندر  لب کردن علم یا بیدان بیه 

   (خدا  عًزوهل نزدیاتر شوید که رحوت خدا  یصالی علم است . 

 

  ۲۹۶۲، چ ، یهران    ۲۳ص 

 

سید زمان الدین عدیم نیز هوچون راهرو صدیق سید ناصر خسیرو بیه منزلیت و عظویت علیم اهوییت 

  کیه هیا ه ا  زییاد  انشیا نویودهیایین گیوهر گرانبهیا  مصنیو  سیروده   در وصی هفراوان قائل بود

ارائیه نظریات این بزرگ میرد علویی و ادبیی برا   قطصات اشصار مختل  شانرااز هزوه هائی دارد 

 پیشگاه خواننده عزیز یقدیم نوائیم : به

 

  

 ار علمـشـنه هگر زابـو یش دک مانــب خشــل  ار علم       ــویبـب هـست راه لــس نجــرکـــه

 رکه راه یافت         چون خضر پی خجسته سو  چشوه سار علمـدانه شود هــاویــراب هــسی

 ار علم ــــاض بهــــاب ریـــن شتـــن ازیــــایووه زباد خزان خورد         ــزار لطـــر گل هــه

 ه زار علم ــود اللــــر بــــده داغ  ارغ زـــــف ر        ـــا  دهــود از هفــه داغ دار بـر اللـــه

 صار علم ـــت اختـــصار به اســـلم اقتــــاز ع صرفت        ــاب مــت اربـل حاوـــزد اهـــدر ن

 ار علم ــــردگــــت گـــصرفــم رّ ـــــت ســـدانس     من عرا    شت ز اسرارگ راناهـارا هـع

 گار علم ــا نــهره زیبـــد چـــه دیــوی کــــچش  الم صورت نگشت باز       ــر عـر رو  غیــب

 وزگار علم ـــــن آمــــت و دامـــذار دســــگـم       راست  ــوان یــا یـدر یــان پـذیر هــد  پــپن

 است یار علم  ملـه عــقل کـــا  عـــو آشنــــش     بیگانه شو زههل که ههل است خصم عقل   

 علم  ار ــوزگـــن آمـــت و دامـــذار دســگــم   ر ز واد  حیرت شو  برون       ـواهی اگــخ

 ار علمــروردگـــدرت پـــــال قــــی کوـــدان    ــــات       نـواـاد مــــجـش ایــــرینـــاز راه آف

 رار علمـــــو دارالقـــاه یـــرار گـــد قـــاشــب  رهع آمال خود عدیم          ــا  مـــه بــستـــناد

 

 ۲۲۲ - ۲۲۰ ص،   اشک حسرت

 

 در شصر دیگر  نیز فرموده است :  هوچنان 

 

 ز سخن در هوار علم  قل است خاص یرــچون در ین است نفس سخنگو  یار علم       ع
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 مـگار علتــــود رسه شــل رستـهـد هـــاز قی       قل براهین روشن استـام عـجا به حــاین

 و ا  شاهاار علمـویش یــور خــتی عــرق        کشـلت مسازغـفـسواد  و غــحر بیـدر ب

 د وار علمــیــایل وامــله مــوـده هــردیـــــگ اث بین       ـور و انـوشه ذکــگار وـر کنـاز ه

 ار علمـــــو از روزگــروز ی  مــن فیــومـــی        الــــل اعتــر  و میــهتـــــد بــیــدارد ام

 ار علمـجاست کـد که اینــار بنــاـــش بــدان  ر بر مدار هر  قور سیرت آرزوست      ـــگ

 و  رهسپار علمــذار و شــرو گــلت فــفــغ        ال دگر رهروان راهـــم مثــوهـــی یــیصن

 دار علمـــــدور مـــنات بـــــــــائیــــذرات ک سر بگردشند        ــقل که یاــچشم عـگر بــبن

 قرار علمـو  بیــو ذره شـچ م ـو هــد یـایـــب  لوصه خورشید انور است      حاوت چو نور 

 ردار بار علمـــش و بـــا  دانـــذار پــگـــــب ا   فل ناته دان        رفتــوستان مصـــدر ب

 هار علمــباغ و ب  چهـــو  غنـــاز رنگ و ب       ود و نـطر شـــصم  یمــون د  نســوچــه

 و  کامگار علمـاد و شــــامی ات مبـــاکــــن م       ـــو دعا  من عدیـیق ـدر ح ن است ـای

 

 ۲۰۲،  ص اشک حسرت  

 

ویاسییان  دامییان مصییارا بییرا  دختییر وپسییر ضییرور  الییدین عییدیم  یصلیییم و یربیییه  را در سییید زمییان

بیه فین و سیهم گییر  شیان در اعویار و شیگوفائی و ین  دو را درفراگییر  علیم و نقیش هیر ،دانسته  

یاییی دانسییته یشییویق بییه دانییش آمییوز  در دامیین مصییارا مینواییید . چنانچییه دوراز یصصییبات هنسییی  

بدرسیتی انصایام یافتیه اسیت و موعظه ها  شیان ر اشصسروده ها  ااندیشه ها  این مرد فرزانه در 

 .نش میگیریم اکه بطور نوونه اشصار ذیل را به خو

 

 مقرر گردد ازهـده   یــب و قاعماـت      دهاتو شهر به هرمنطقه  آنست  چاره 

 سر هر فرد ازان صاحب افسر گردد ده یحصیل بود     ـمرد و زن را هوگی وع

 ر علم یوانگر گرددــر از هنــقیــکه ف   خود را زپی علم و هنر     صرا کن قوه

 

 ۲۲۲اشک حسرت  ،  ص  

 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 زینزلی اگر آئی به یرقی ــواهـــناز و یجول       خ  چهره بدین ر  ـپ ا  دخت 

 درین مرحله از راه یحول پیش آ         هل یسلسلـــن سلسله هــم ایـــل زهــبگس

 فت دانش به بر اندازـن باعــراهــپی   این چادر خو  زینت عصوت بسر انداز    

 

 ۲۲۶اشک حسرت  ، ص ، 
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 ٭٭٭٭٭

 

 علماهاار ــور خویش یوا  شـکشتی ع       رقـفلت مساز غـو غ  در بحر بیسواد 

 د وار علمـوله مایل و امیـــده هــردیــگ   شه ذکور و اناث بین    نار وگوــر کـــاز ه

 ار علمــدانش باار بند که این هاست ک ور سیرت آرزوست      ـ  قدار هرـگر بر م

 رو گذار و شو  رهسپار علمـــغفلت ف لم       ــروان عـگر رهم مثال دـوهــصنی یــی

 

 ۲۰۳ ، ۲۰۲ ص،  اشک حسرت

 

بدینترییب ده ها نوونه شیصر ازیین بزرگیوار در وصی  علیم ودانیش و یشیویق هوانیان بیه مصیارا در 

اهویت علم و دانش بشیر  وضیرورت آمیوز  علیم از آثار شان موهود است که سط  برداشت آنرا 

 م، عیدینشیان میدهید بیرا  زن و میرد وفن در شرایط موهود ههانی بدون یصصیب و یارییک اندیشیی 

کیه هایگیاه واال  انسیان را در آفیرینش افضلترین شرا  انسانی  میدانید منحیث گوهر عقل ، علم را 

 : میخوانیم  ه عالم برهسته میسازد چنانچ

 

 راث به از علم به عالم نبودـــچ میـنبود      هی مقد   علم از  شی هیچ   رادر ش

 ودـــر  نبـــاـصلم مــــیــزاده بـــیــآدم     لم مسلم نبود ـــز عــو  فضل به هـــدع

 قیوتش ارزان نبود علم را نرخ گران   علم گنجیست که در مخزن شاهان نبود    

 

 ۲۶۳اشک حسرت ،  ص 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 رد از نو  بشر نیستــام خــبه ح حق که ــال صه علم خبر نیست       ـه از واقـو  کــر قـه

 نقض و ضـرر نیستو چیز  که درونفع و از خر بشر اثبات بجز علم و هنر نیست       ـف

 علم است که او را نه فنا و نه زوالست        ایـن فضـل و شرا بــهره ارباب کــوال است

 

 ۲۲۹اشک حسرت ، ص 

 

بیا رهبیران شیان ایین سیرزمین دانش آمیوز  و دانیش  لبیی میرد  موضو  مالحظه نوودیم  وریاه 

در راسیتا  علیم پیرور  و یحیرک  بنییاد  انگییزه منحییث نهادینه بوده و در یار و پود مصنویت شان 

سیوت و خیود را بیه آن ییا یشویق مینوایید  ائی ورهنوبدرستی که رهبران این هواعت را  شال گرفته

نشان میدهید کیه بطور نوونه سید زمان الدین عدیم خاندان  زندگی گذشته سرگذشت دهند چنانچه  سو 

در اعصیار مختلی  بزرگان شان بویژه باسواد و در  ول ی ری  اهداد  شان هوله ذوات این خاندان 

بهیره منید بیوده و نسیل بیه نسیل  مخصوصن اندیشیه هیا  ماتیب ناصیر خسیرواز علو  متداوله زمان 

رهنویائی هیا  بی و موضیوعات میذهبرا  پیشبرد وهاییب روحیانی  و یرقییات دینیی از راه آمیوز  
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از هیچگونه سیصی و یالشیی دریی  علوی و دینی هع امنحیث مربه مرد  سودمند فرهنگی و اهتواعی 

کیه بیه پییران و خلیفیه هیا نییز که رهبران هوطیراز ایین خانیدان دریین سیرزمین باید گفت  .ننووده اند 

بیا هوییین باسیتانی یین خطییه ابیه دههییا انسیان شائسیته ، قابیل افتخییار و علیم پیرور مشیهورند و هوچنیان 

کیه امیید وار  نویوده انید  سصی و یال  خستگی ناپذیر  مرد  این سرزمینمنوال در راه یصلیم و یربیه 

در فرصت ها  مناسیب بیه شیرح خیدمات ارزنیده شیان در پیونید بیا سیائر محققیین عزییز میان یوفییق 

دریین سیرزمین گونگی پیشبرد آن مطالصه ی ری   یصلیم و یربیه و چ قابل ذکر است کهحاصل نوائیم . 

سیید زمیان نوهیوانی دوران میا قبیل و علو  متداوله نشان میدهد که مراکز اساسی آموز  و پرور  

و گروهیی ییا بطیور  د  واربصیورت انفیداخل خانیه هیا  میرد  به الدین عدیم در زادگاه ا  صرا 

میپذیرفتیه با آموزگار  یک شخص عالم و واهد شیرایط صیورت  خانه به خانه   نوبتی در هردیهه 

اوالد ، و عالقیه منید   اشیخاص دارا  اماانیات کیهدیده شده هوچنان در بصضی از موارد نیز  واست 

بیه انید ص آنچیه میدانسیته اشیخان و اییمیورد نظیر میبردنید  انشیانرا بیرا  آمیوز  بیه نیزد عالویها  

بوده دربرابیر زحویت آخونید )آموزگار ( یجه مزد  که مصوول ودرنتمی آموختاندند  انشان شاگرد

اصییطالح  میپرداختنیید. اییین مییزد بییرعالوه ارز  مییاد  از ارز  مصنییو  نیییز برخییوردار بییود . در

خواسیتن احسیام بخشیش نیو  بخشش خواسیتن کیه ایین ببخش یا یصنی پِییل  یا اصطالحکلوه  شغنانی 

حیق ن در لحظیات و مواقیع خیاص نظییر بخشیش خواسیتن بیوده صیرفودارا  صبغه مصنیو  برانگیز 

مادر ، یقاضا  بخشش خدمت پدر  و مادر  آنهم در اثنا  مرگ والدین که لحظه فیوق  دهی ازشیر

ارز  آموزگیار  زحویت بیه  مرد  این سرزمین انجا  میپذیرد . الصاده حسام برا  هر انسان است 

بییا ابییراز دانسییته و ارز  شیییر مییادر  والییدین ت ماننیید ارز  زحوییقایییل شییده آنییرا بسیییار گرانبهییائی 

) بخشیییدن زحوییت کییارخییود پییلییی ان اسییتاد ضییون پرداخییت مییزد مصوییول از خوشیینود  زایدالوصییفی 

باییید گفییت کییه چنییین بخشییش خواسییتن هییا در برابییر حییق . ( شییانرا یونییا مینواینیید زحوییت آموزگییار  

میرد  کیه نشیان میدهید عنصنیه ایین استاد  کسبه کاران ،هنرمندان و اهل ورز  نییز میروج میباشید . 

ند . شییامیبقاییل فیوق الصییاده ارز  در هوییه   امیورات حیییات اهتویاعی ایین سیرزمین بییه علیم و مصلیم 

کیه در  اثر ماندگار  اشیک حسیرت  از رار سید زمان الدین عدیم اشصااز قطصه شصر  بطور نوونه 

 :ننده گان عزیز مان یقدیم مینوائیم او به پیشگاه خوبرمیگزینیم   مصلم سروده است وص 

 

 مــصلم کـــیست گــر گویم نشان از ریبه و شــ نش

 داد یزدانــش  فضل افزون و دانش  ز رو  علم 

 ی مــصلم بار سنــگینیمــصـارا مــانــده بر دوشــ

 وهدانش و   و ایوان  اســالمی شــیوه   بشــر ی

 مــــصلم گــر مـقا  خــویــش را یاسر بــدست آرد

 کــند قانــون قرآنش افـضل  ملک   از  بشـــر را

 مـس  بــصش چنـان اکسیر اعظم یک قـلم از غش

 بــویـه اخــالق قـــرآنـش  در کــند  زر خــالـص 

 مـــزید از وصـ  انسـانی اگر گیرد مـلک خـوئی

 دانــش عیـن انسانـش  اهــل آنـگاه  هوــیخوانــند 

 مــــصلــم رهنـــوا بـــاشد بــسو  هـــاده مــطـــلب
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 از خوان احسانـش  نصیب هر فرد انسانرا  بـود 

 مــصلم اهـل مــاــتب را بــود چـون مـادر مشفــق

  ــفالنش  مانند  می پرورد فت شـــیر مصـــر  به

 به حســب مقتضا  وقـــت یصــنی خــسرو عــادل

 حق نسوانش مردان حقوق  چون  بنـــوود  عـطا 

 این ماتـب که از یصلــیم و یلقیــنش ادبــگاه است 

 دبستــــانش ا ـفــال   یــابنــد  ادب  مـقــامـــات 

 روشـنشـــود ظــلوت سـرا  یـن بنــور مصرفت 

 هانــــش  و صفا  کند پاک هسوی  ادب زاالیش 

 پسر علـم الیــقیــــن داند  ا  بــذات خویـــش دانا 

 زندانــــش  مانند  هــسد  را روح مجــرد   بـــود

 زین پس  قـد  در کو  دانش نه ههانی گــــویدت

 نادانـــش  بــر  فـل  در ایـــا    مـــادر  نگیـــرد

  ــال م خـیز و گــــرداب پـریشانی زهــر بـحر 

  وفانــــش  غرق  از  دهد کشتی دانش   نجایت 

 از علم و کوال مصـــرفت دور   هــراناو هویــد

 حیــــوانش بل گویند  نیست   انسان  عقل  بحام 

 هزاران نقـص بـاز آرد انسانرا   شخص یغـــافل 

 نقصــــانش یغیر  دهد    بیــدار    علـــم کوــال 

 ارادت را  دســت  گــر زنی مــصلم  بـــــــدامــان 

 دامــــانش  مگذار   فرو و  پیوان  گیـر عهد  فرا

 مرد  نگـــهدارد  و حرمت خویش  هراناو ش ن 

 نگهبــــانش  خداوند    الطــاا   پیوسطه بــود 

 باغبــــانش دان  و مصلم گلستــان   چون دبســتان 

 نونهـــاالنش  این   دهد   خواهد  پرور   بدانش

 باغ مصارا را مــراین   گــویم  اگر  بـــاشد روا 

 گلستانش مدح  میانم  خوان  سحر  مرغ    چنان

 صحرا  نادانی این  انگیز است  وحشت   عدیوا

 بیابانش از  گذشتن  نتــــوان   رهنـــوا  بــــدون 

 

 ۲۲۶حسرت ص اشک 

 

قطصه شصر بطور کامل استفاده شود امیا ازینایه هویه   فیرد  ینبرا  این مصرفی نامه ضرور نبود از

ضایع دانسیتم  د کهبه حد  مناسب ، پرمحتو  ، سودمند و قابل خوانش مجدد اندر مجدد بودنآن ها  

 من هونظر باشند . درین مورد بانندگان عزیز ایا فرد  را از میان آن حذا کنم و امید وار  خو

 



 

noorali38@hotmail.com                                                                                          www.shughnan.com 

 ٭٭٭٭٭

 

 شــود دانســـته واســتاد هر شــــاگرد نادانش        مصلــم گـر کشد رنج و کند خواننده نـا خوانش

 او عالج علم درمانش مصلم چون  بیب است         بدین امراض نادانی که رنج عــلت روحیست

 چنان لصـل بدخشان ا  پسر خــاک بدخشانش        مصارا ساز نا  آور وعــرفان  به یوـن علـم 

 مردیاه دهقانی کند با پیر دهقانش خـو  آن         و علوش بهره مرد  مصلــم زار  علـــم است 

 ازانـــرو هوـــــله را باشد امید از سفره نانش        از زمین دل دهد حاصل  سراسر یخم حاوت

 رو  آســیب خــزان این سنبـلســتانش نبیــند         را رامصــــا بهـــار هــــاویدان بینم گلستان 

 نـوا  نغوه مرغ خو  الحانش درین گلــشن        شنــــــیدن آرزو دارد بیــنوا ایــدل  عــــدیــم 

 

 ۲۲۲اشک حسرت ، ص 

 

 

خاندان سید زمان الدین در یوا  حاالت و برنامه ریز  ها  یصلیوی و یربیو  اهالی و داو لبان 

سهم فصال داشته در امر یرویج مصارا زمان نقش برهسته ایفا نووده پیوسطه آموز  علم و سواد 

در  ۲۳۲۷اکتبر بزرگ از پیروز  انقالب پیش شرایط آموز  و پرور  که است قابل ذکر اند . 

در زادگاه نه ینها در افغانستان و کسب استقالل افغانستان با رو  کار آمدن شاه امان هللا    روسیه 

که یحت قلورو   میانه آنزمان آسیاودر مجوو  والیت بدخشان اه بلعدیم شغنانی سید زمان الدین 

کابل یحت الحوایه امپرا ور  انگلیس حاکوان و   حوایه امپرا ور  روسیهلات یح  امارت بخارا

کابل و مربو ات آن پیوسطه حاورانان ،  نامناسب و دشوار  قرار داشتوضصیت در بودند 

پیهم یباه کننده و و مجالی هز درگیر  ها   ندگرفتار کشاوش ها و در گیر بحران ها  سیاسی بود

در برابر یجاوزات نه مردمی و مقاومت ها  خود هو  آزادیخواهالشار کشی ها  یو   باداخلی 

امارت بخارا و دیگر .  ندنداشتبرنامه   برا  هیچگونه کار ها  عورانی و آموزشی ، انگلیس 

صرفن به یصلیم و یربیه اوالد ها  خود با یقرر استادان بطور خصوصی نیز  همربو حاکوان محلی 

که  یصلیم و یربیه مرد  شانبه و خانگی به مقصد آماده شدن به منصب ولیصهد  در یال  بودند ولی 

رشد  ا    برو برنامه هیچ نو  بودهه ، احسام مسئولیت ننووده  ستاهتواعی ترین موضو مهو

چنانچه  این موضو  در مقاله   نداشتند   و قلورو آنبخارا یصلیوی و یربیو  در دستگاه امارت 

یحت عنوان یاهیاان در گذر گاه ی ری  نیز رهین محتر  پروفیسور رسول یحقیقی شواره دو  استاد 

یرک و : )درکل باید گفت که منغیتیان ) خاندانی مینویسند . ایشان به خوبی انصاام یافته است 

که امیران بخارا به آن منسوب بودند ( مخال  هرگونه نوآوري در قلورو خود بودند و مغول یبار

داشتند، البته دولت  ید مذهبي نگه ميمرد  یحت فرمان خود را در ههل و خرافه و یصصبات شد

برد. منطقۀ یحت نفوذ یزارها به چند پارچه  هاي خود را مي روسیه یزاري نیز از این امر استفاده

یقسیم شده بود و هر پارچه یحت فرمانروایی مختلفی با گرایشات مختل  قرار داشت. در این میان 

. این اقدا  حكومت روسیه یزار  با مالحظات یزارها امارت بخارا را دولت مستقل گذاشته بودند

سیاسي هوراه بود. زیرا امیربخارا داراي اعتبار دیني و سیاسي و رهبر اسالمي ماوراءالنهر 

، بخش دیگر  از حوزه یودنی خراسان، از هوله سورقند، خجند ۲۲۷۹شد. در سال  محسوب مي
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دریایي و خشكه براي ورود   الحوایۀ روسیه گردید. بصد ازین پیشآمد بازارها و را هها  نیز یحت

هزء خاک روسیه محسوب  ۲۳۲۶كاالهاي روسي بجانب فرا رود باز شد، ولی امارات بخارا یا 

سال برمنطقه   ۲۳۲ نوی شد، هرچند عوالً یابع روسیه بود. ده ین ازخانان این سلسله در  ي

هاي محلي قیا   و هنبش۲۳۲۶  و انقالب بخارا در ۲۳۲۷ني كردند که انقالب اكتوبر حكورا

 . ( ها در دوران پایاني امیران این سلسله هان گرفتند ها و پان یركیست باسواچیان و نهضت هدیدي

 بر گرفته از سایت خاوران .

 

و شییرایط ماییدر فضییا  اماانییات الز  اقتصییاد   بییا وهییود عیید  بییی بضییاعتمییرد  بییا اییین هوییه حییال 

اهتویاعی عالقیه منید  بیه یصلییم و یربییه اوالد خیود بودنید و سیصی داشیتند ییا بیا هیر وسییله   سیاسی و

بودنید  زمینه ها  الز  را برا  پرور  ، یصلیم و یربیه اوالد هیا  شیان فیراهم سیازند  ، دریین مییان

مصارا پرور  که بدون یوهه به منافع شخصی در پیونید بیا اشیخاص با احسام و علوا و دانشوندان 

و  ییصلیوییکوچییک در شییهر هییا و دهییات پییر نفییوم مراکییز اقتصییاد  خیرخییواه ،  و یوانونیید از لحییاظ 

مسیاهد و میدارم غیالبن در کنیار خانه ها ، مهوان خانه ها ، در محدوده داو لبان   برا   و  رایربی

بیه یصلییم و یربییه عالقیه منیدان  قناعیت ومیرد  خییر و صیدقه حدود ماد  مهیا نووده با امداد م مساهد

در میدارم ، مسیاهد و ماتیب هیا  خصوصیی ییا  پرداختنید .مینظیر بیه شیرایط آنزمیان علم و دانیش 

شییرقی والیییت بدخشییان  شییغنان . در محییدوده  شیید یموضییوعات دینییی یییدریس معوییدین سیینتی آنزمییان 

بییه کوییک و ابتاییار افسییران دسییته مرزبانییان روسیییه  در شییهر  ۲۳۰۳اولییین ماتییب روسییی در سییال 

بدخشیان غربیی شیغنان کیه محیدود  از ا فیال دران شیامل گردیدنید . ولیی  در خاروغ  ی سیس یافیت 

در ایین والییت   علویی وادبیی ختیه گیان یایی از فرهبنا  رحوت ابتدائیه نخستین ماتب رسوی دولتی 

  مرکیز بهشیار قرییه   پنجیه بهیر یی ریخی قلصیه هیوار در   ۲۳۹۲  سیال مطیابق      ۲۹۲۷ سیال 

از لحاظ سابقه ی سیس بیین ایین فاصله زمانی سال  ۲۳ گردید چنانچه مالحظه میشود   ی سیس شغنان 

ماایب سه صنفی بنا  دهایی در دیهه هیا  خورشید   ۲۹۹۲ سال بصد ها در دو ماتب وهود دارد . 

سییر رو . ز گر سیستم هدید مصیارا دریین سیرزمین انید اکه آغویر ، شدوج و روشان  ی سیس یافتند 

به رشد و یاامل مصیارا دریین خطیه مصیارا پیرور چشیوگیر بیوده چنانچیه  هیم اکنیون در سیرزمین 

باب ماتب متوسیطه  ۲۰باب لیسه و  ۲۲شغنان بدخشان افغانستان یک باب مؤسسه علوی یربیه مصلم 

امییروز در بطییور فصییال در امییر یصلیییم و یربیییه هوانییان اعییم از دختییر و پسییر کییار و فصالیییت مینواینیید . 

سط  افغانستان یگانه منطقه ایست که دران بیسواد ) ناخوانده در ماتب رسوی  ( اعم از زن و میرد  

یش زمینییه هییا  یصلیوییات مییذهبی، ارشییادات وهییود  نییدارد . اییین دسییتاورد افتخییارآفرین محصییول پیی

 یشییویق علوییا وروحییانیون و شخصیییت هییا  علوییی و فرهنگییی و احسییام نیییک رهبییران خییرد منیید و

درییین نقطییه  مصییارا پییرور  مییرد  اییین مییرز و بییو  اسییت کییه چنییین مؤفقیییت نصیییب نسییل موهییود

ار هالیب و یسرزمین بسمرور به پس منظر ی ریخی مصارا درین .  دورافتاده و کوهستانی شده است

 ارزنده است و بحث رو  آنرا که دریین هیا زایید بیه نظیر میرسید بیه فرصیت مناسیب دیگیر  محیول

. و بدین یریییب چنانچیه مالحظیه میشیود مصیارا دریین سیرزمین  شته به اصل موضو  میپردازیم اد

مییان ایحییاد والیییت بدخشییان شییرقی یاهیاسییتان حتییا در زمصییارا هییا  پییا  پیییدا نوییوده و امییروز هییا  

داشیتن سیط  یخصصیی و میدارج بیاال  یحصییالت عیالی در کتیه گیور  اول کشیور بنیا بیه شورو  

بیا بزرگ شورا ها قرار داشت ودر مقیام افغانستان نیز ناحیه شغنان از هوله نواحی موتازیست کیه 
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بیسییواد  را مصیارا دران رشیید بینظییر نویوده ،    فنییی و حرفیو ، و نییا رسیائی هیاوهیود کوبودیهیا 

این هوه اندیشه ها  مصارا پرور  و اشتیاق میرد  بیه رشید سیریع مااییب .  است ریشه کن ساخته 

و برنامه ها  آموز  و پرور  در منطقه زاده زمینه ساز  ها  خرد پرورانیه بزرگیان دانشیپرور 

را اسیتقبال بوده که محیط اهتویاعی آن بیا شیور وشیص  مصیارا و امثالهم الدین عدیم  نظیر سید زمان

نوودند . سید زمان الیدین پیوسیطه هوانیان را بیه آمیوز  علیم در دامین مصیارا یشیویق مینویود و در 

 نسل هوان را به علم وهنر و خدمت برا  شگوفائی و ین ر  نیز اشصسروده ها  اادبی آفریده ها  

یین حسین نظیر از اشیصار  کیه در ذییل میخوانیید ادر قطصیایی  چنانچیه  ه اسیت ،نوودیشویق  پیوسطه

 : بوضاحت مالحظه میشود  

 

 و ن آموز  و هنر خدمت خاک از علم     فل نوآموز  ریق سخن آموز   ا  

 ن آموزــرفت و درم فــآنجا ادب و مص       اراـــو  ادبستان مصـاب بســـتبش

 

 ۲۰۶  ص  اشک حسرت ، 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 م بدهنـلم هم بزبان هـــــبه یحریر قم ـــه   هم  به علم و به عول هم باتاب و به سخن     

 الح و نـیم به اصـهد نوائـــمرد و زن ه و بدن        زــو یک هـل چـقـصـق الــفـحد متــمت

 به از حسن ناو رویان استصورت علم  ــندان است        ردمـوم و ن کار خـار نامــف

 

 ۲۶۳ص    اشک  حسرت  ،

 

 ٭٭٭٭٭

 

 ـو  یقـد  کـند اقـدا ــت سـد قــدمــایــب    ا  نیک پسر نسل هوان شخص ناو نا      

 ـا ـادر ایــــنو از مــنیاو ش  این ناتــه ا        رک گـــــز یـهی ییـدد بنــجـر راه یــــب

 نر آموز برو صاحب فـن با ـعلم و ه        اوالد و ــن مشـفـق غـوـخـوار و ن باد

 

 ۲۲۶حسرت  ،  ص اشک 

 

آمیوز  و پیرور  در هامصیه عدیم   مصارا با سیستم هدید را مطویئن ییرین کیانون سید زمان الدین 

مخصوصین نسیل ، ، ازینرو ایشیان میرد  انه وسیله مطوئن محو کننده ههل و ظلوت میداند دانسته یگ

و  عییدیم مصییارا را بسییار دوسییت داشییت بییرا  آمییوز  در دامین مصییارا یشییویق مینویود ، را هیوان

بیه حییث میامور میدیریت مصیارا بدخشیان و مصلیم   ۲۹۹۳ سیالآغیاز از میدت بسییار کویی  خود نییز

شهرسیتان  ماتیبدرکویی هیا  شهر فیض آباد و هوچنان مدت مربو ات  ازارگو دیهه قره قوز  در

اقامتگیاه ایشیان بیود بیه  کیه ( وییر و دیهیه هیا  پیاهور روشیان  و رحویت شغنان )  ماایباشااشم ، 
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  ) زندگینامیه عییدیم شییغنانی بدخشیانی  داکتییر عنایییت هللا. اهیرا  وظیفییه مقییدم مصلویی پرداختییه اسییت 

 از قول سید زمان الدین عدیم . ( ۲۹شهرانی ص 

 

عنصیر یرقیی مصارا دوستی و اهویت آن در پرور  افراد هامصه انسانی هوچون مطوئن یرین  بیان

 نوایان میگردد :بدرستی در چند مصراعی از قطصه شصر  که انتخاب شده  و یودن 

 

 ار  مصاراـک رو ـم سـدای بود         بیسواد  ع ــرف  و  لــهه  عـدفــب

 ار مصاراـب هرــــاظ گــفـه الــب        دــارنـــظـــش انتـدان ل ــا   اهــیو

 فتار مصاراـد زگــرون آیــــــب         تانـســردبـال از هـــتــدا  اعــص

 وار مصاراــــم انـلـع روغ ـــف      و سازد ظلوت و ههل  ـحـالم مــزع

 ر  ز اسرار مصاراــود ســـب         نـتـالک رفــاک بر افـر  خــــزه

 ذار مصاراـــگل  ادــب ته ــگفـش        وـتی یــــــم رحوـیـــــهی از نســال

 

 ۲۲۰ص اشک حسرت  ،  

 

در وهیود پیشیرفت علیو   امصیه انسیانیپیشرفت هشناخت ههان وسید زمان الدین عدیم به راز حقیقی 

اشیاره نویوده در گفتیار خیود خطیاب بیه نسیل هیوان کشیور یوضیی   بطور اخص در اشیصار   بیصی

سیودمند  یحقیقیاتفیتن بیه سییارات دیگیر بیرا  میدهد که مطوئنترین وسییله کشی  اسیرار  بیصیت ، ر

  هدید برا  رشد و اناشاا اقتصاد  هامصیه و اریقیا  سیط  رفاهییت علوی ، دسترسی به یانالوژ

پییرور  ، رفییتن بییه دامیین مصییارا بییرا  آمییوز  و  اهتوییاعی فقییط و فقییط بیییزار  از بیاییار  و ییین

اسییت ، موصییوا  کییار مثوییر بییرا  اعییتال  کشییورو یییادگرفتن علییم وفیین و بییر پایییه آن پییرور  و 

اسیت  کیه بطیور نوونیه نویوده ی کیید  خوددر بسیار  از اشصار  ارزشوند پیوسطه برین اندیشه ها  

 :را برا  مصرفی نظریات شان درین زمینه برگزیدیم اشصار یصدا  ازین 

 

 که یابی سرور   ماتب یا از درم  سر ماش      ا  پســـر خــواهی اگــر اقبــال و روز بهـــتر 

 و ملـک قیصر   و یــخت خـاقانی  بــه ز یــاج     هـــر فـــرد آد  دراّلتــــاج است عـــلمبـــر ســر 

 بـا یـــو آمــوزد اصــوالت مصـــارا پــــرور       خـــر  آن آمـــوزگـــار  کـــز زبان روزگــــار

 بــه حام هامصـیت مظهر   راکـــآفـــریـــنــش       از حصـــول عــلم دانی پــایه   واال  خـــویش

 خــوانــده یـــا از لفـــظ بر اسرار مصنی پی بر       نســـخه   آغـــاز و انـــجا  کـــتاب کائیــــــنات

 هوـــله هســـتی آنـــچـه باشــد از ثــریا یا ثــر      دفتــــر و دیبـــاچـــه    آثــــار هوــع موــانات

 صـــب  صـادق در شفـــق از نـور شوع خاور      ــــیرد  ـــبع انسان هوچنانروشـــنی از علــم گ

 هـــر دو در میــزان گـــوهر میــاند هم گوهر      قرص خور با این بزرگی ذره   با این کوچای

 هوــسر قــــطره ا  بـا بـحر اعــظـم مینوــاید      گــر سحـاب ماــرمت گــردد بــدریا قــطره بار

 ژرا ایــن دریــا نــدانــد کــس بــفار سرسر      بــحر بــاشد عــین قــطره قــطره بـــاشد عین یم

 زنـدگی بـخش است چون روح روان در پیار      حسن صورت دلاش است امــا که حسن مصنو 

 یــو بنــواید  هـــهان دیـگر زیـــن یـــجــدد بــا      روز گـــاراست از یــجدد بـــا در گــفت و شنود
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 زیــن خبــر بــایــد کـه فــهم خویش باال یر بر      از فضـــایی خـــارهی آرد خـــبر  پیـــوا هارـــقـ

 پــــایــه ادراک نــه بــر بــا  چـــرخ اخـــضر       و پـــیش آهنگ شو انـــــدرین ره یاقد  پیش آه 

  ــول وعــرض وعـوق عــالـم با هوه پهناور      وگامی بیش نیستنزد عقل وعلم و حاوت هز د

 نـــی مقــا  خــواهگی یــابــی نــه هائی چاکر       گــــر بوانی بیــسواد راست میـــگویم عـــدیــوا 

 

 ۲۰۲ــ   ۲۰۷اشک حسرت  ،  صفحات  

 

 ٭٭٭٭٭

 

 مضوون بال و پرفشانی هاستبهر درک هر       درم خـوانیهاست  سصی بهر ماتب  ا  پسر

 زانــاه اهــل دانــش را وقــت قــدردانیهاست     دوست مـثل هان دار  و مصارا را  مـاتب 

 زین حصــول خوشبختی عیش هاویدانهاست      است سـرفراز  کونـین  وعــرفان از عــلو  

 رین کــسوت صورت نهانیهاستمــر یـــرا د      شـــر  آدمــیت نیست و پیــراهــن   این قبـــا

 مــجوع الوقامــایی  فضــلت ایــن مصانیهاست        کــواالیــی نقــــــــش اعتــــبارایی صــاحب 

 بــرعنـاصر و افــالک عــز  حاـورانیهاست      که اهل حــاوت را باز بین   دیــده خــرد کن

 از رهی بصــیرت بین آن نهــان عیــانیهاست      داشت پنـــهانی کهسار آنچه   در ضویر خود

 

 ۲۰۷اشک حسرت ، ص

 

 ٭٭٭٭٭

 

 شهاار با   یا که خود  کار دان شو یا مطیع     ا    ـرد  بیاار بــر خیز دور از مـر بــا  پس

 یارار با  در کوشش   با مصارا روزو شب       لاتـــتال  موـــبرد اعـــــن در پیشــد کــهه

 ازین خواب گران بیدار با  چشم خواب آلود       ای ــا کجا و بیسواد  یا بــلت یـفــواب غـــخ

 ا ــزین صفت باید که ا  نسل هوان بیزار ب     بی هنر بودن درین عصر و زمان    عار باشد 

 ران سیار با ـون دیگــضا  خارهی چدر فـ        لسفیـــلو  فــــچه دانی از عـــوانی آنــــا یــی

 رار با ـاش  اسـا ما کـراز ب  ن زانـلط  ک     و هوی   ـراز از ماورا  ه   آنچه ساز  کش

 

 ۲۰۳اشک حسرت  ،  ص  

 

 

 ٭٭٭٭٭

 

در یوا  آفریده ها  ادبی ، سخنرانیها و بحث و مناظره سید زمیان الیدین عیدیم مضیوون علیم و دانیش 

در عرصیه هیا  هامصیه انسیانی رشید و اناشیاا به نحو برهسته  از هوله عوامل مؤثر و اساسی را 

از قبیییل اخییوت و انسییانی پسییندیده مایییه  مسییتور پایییدار   خصییلت هییا  نیییک و  دانسییته کییهمختلیی  
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هانشناسییی و خداشناسییی و الت و سییخاویوند  ، مصرفییت خییود  و هبییرادر  ، صییل  و دوسییتی  ، عیید

زمینیه سیاز  را در هامصیه انسیانیی و نیاخود آگیاهنیادانی میشود بیرخالا ههیل ،  سرانجا  ایواندار 

 کژراهییه   و سییرانجا   ، هنییگ ، ویرانییی  خییود پرسییتی ، ظلییم و بییی عییدالتی و بییی انصییافی ، یجییاوز

انسیان را خدشیه دار اال  انسیانی و ایوانیدار  حقیقیی شیرافت و و سیالمت،  دانسته که به نظر عیدیم 

عقیب پسندیده است واین ههیل ،  دارا  خصایلمنزه  ، یوانا و  فطرین انسانعقیده عدیم به  ، میسازد

بر خصایل ذایی آن ی ثیر منفیی هامصه انسانیست که و عوامل مختل  مصیبت ها  اهتواعی  ماندگی 

 د :ناورا به بیراهه میاشانداخته 

 

 ر  مهیا کردهـر  اال فـاز ع  آنچه      ردهــا کـــوانــالق یــه خـلق کــرت خـطـــف

 اشر ا الخلق یرا از هوه اشیا کرده    دان  ـــش بـویــتی خـــزلـمنه ـریبـر مـا  بش

 ر  سو  یو القا کردهـم زکـعلم را ه   گویت داد   ــفس سخنـم ادب و نـهـقل و فـــع

 ر پا کردهـر ایجاد یو این سلسله بـبه    ان   زمزمین یا بز چه موهود وعیان شد هر

 

 ۲۳۲ اشک حسرت   ،   ص 

 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 ه دانیـوار چـو انـریــو پ رد ــور خــن    ی     ــه دانــرار چــم اســالــعت ـفـدل ص ا 

 ه دانیــرار چـاس وه ـلـه دل هـقطـاز ن   خفی چیست      وین قلب چه چیزاست دروسر

 ه دانیـار چــختـود مــن احـخــر ســس       د   ــبـــبک عــی قلـت فــصــنی وسـصــالیس

 ر پدیدار چه دانیـّ ر سـفـیر و ســبی سـن        یر و سفر کـشر  ســود بـــّر وهـــدر س

 وهر شهوار چه دانیـود زصدا  گــنب       رت فن غواصی  ـیق است گـحر عوـن بــای

 رآثار چه دانیـصود پــت مقـقـلـن خـای ــهی است        ین الـونـامع کـفت هــان صــانس

 نون گهربار چه دانیـخزن ماـن مــایـصود         م غایت مقـو ه  شدرزخ هامع ـم بـه

 زن غدار چه دانیـره  نـحرومی ایـم   د       ـد شــردود ابــم  صهــواق ن ــدری  یســابل

 ه دانیــر دار چـخب و دار ـوده بیــا  ی    نی فی االرض خلیفه     ـمص  مـو ک   ـیــاز ک

 ت یو سزاوار چه دانیـالفـان خـرمــف    فت ز آد       ـدا گـو خ  ویشـاز خ فتا ملک ـگ

 چه دانیزین واقصه خود اندک و بسیار     قطع سخن کن     گو  کنون  ا  مرغ سخن 

 ار چه دانیــرفتــان گــرغــصه مـاز ق   گ      ـــس ینـفـق  درــان  بل آزاده و ــبل ا  

 ه دانیــال دل زار چــــوده دال حــــآس   او گفت      ـته نـبه هوین نا دانا  صاحب دل 

 صار چه دانیـخن صحت اشـوند ســیــپ   صانی      ــلم مـهز ع  هـب  که دیوا ــدار عــهش

 

 ۹۲ص   ،  اشک حسرت
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نسل هوان را به  لیب علیم دعیوت مینوایید ییا بوسییله آن هوه انسانها مخصوصن عدیم منظورو بدین 

 نائل آیند . ستمنزلت انسانیی که شائسته مقام به به کوال رسند واز شّر ههل و ظلوت رهائی یافته 

 

 ههل است چنان رهزن و علم است چو رهبر      از پیر خرد راندن این راهزن آموز

 بــا قـــــاهـــره عــقــل وبــه نیـــرو  کوـالش      مقهور  ومغلوبی این اهرمن آموز

 

 ۲۰۲اشک حسرت ،  ص  

 

 ٭٭٭٭٭

 

 دل زههل و بدستش دگرنـداد      یصنی زما  عقل وخرد دوستدار علم برداشت 

 قــــایم نگشت ودر هوــه ها آبرونیافت      هـرکــونــرفـت هانب دارالقرار علم

 از بیشــه مــخوا وصـحرا  هولناک       راه نجات نیست بــجز رهگذار علم

 

 ۲۰۲اشک حسرت ، ص 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 ممـگـذار دست و دامــن آموزگارعل  ـا یـوان یــراست     ان پـــدر یـذیر هـد   پــپن

 وآشنا  عقل که عقل است یارعلمـبیگانه شو زههل که ههل است خصم عقل      ش

 خــواهــی اگـر ز واد  حیرت شو  برون      مـگــذار دست و دامن آموزگار علم

 

 ۲۲۲اشک حسرت ص  

 

 ٭٭٭٭٭

 

   پیر از گیوهر پربیار علیم و مصیرفتشدنییاو پیوسیطه  بیه عارفانیه و فقیرانیه زیسیت سید زمان الدین 

هیچگییاهی  مقییا  شییام  و  بییه متییا  دنیییو  ارزشییی قایییل نبییوده ارج میگذاشییت ،فخییر نوییوده بییه آن 

 آفرییده هیا  ارزشوند علوی و روحانی اشرا در برابر دونان و دنیا پرسیتان خدشیه دار نسیاخت و در

ها  حقارت آفرین  بیر حیذر میداشیت . بیا  لیب ازین گونه  وع نیز مخلصانش را  علوی وادبی خود

نگاه مختصر  که به  نظریات و آفریده ها  علویی به نوشته ا  در این بزرگ مرد زمان  آمرز  به

و به پیشگاه اهل داشتم  بر رااین فرزانه دریا  قطره از که و ادبی  این فرزانه در رابطه به مصارا 

بییه و بییه یاویییل آن حسیین اختتییا  میییدهم و احترامانییه اهییل فضییل و یحقیییق را علییم وادب یقییدیم نوییوده 

 صد ها  گوناگون نظریات این فرهخته دعوت مینوایم .مصرفی ب  

 رو حش شاد باد
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 نچشــیدن بهتر بخـــیالن  نـــان    دونـــان ناشیــــــدن بهــتر        ریــــزه  دوســـــتان منــت

 سـفله نچیدن بهتر از خـرمن هر  لقـــوه شبــــهه که در شر  حرا  است مــخور       خـــوشه

 نـــا اهـل بـریدن بهتر از مـــرد    اهل فضل و خرد از بی خردان گوشه گـــزین        دامـــن

 زود چنان برق ههیدن بهتر  میـان دور از صحــبت هــهال بصـــد مرحــله بـا          زیــن

 رو  زشت و یــر  و چــهره نـاخوب رقـیب         یـــا بــه هـائی که بـود چاره ندیدن بهتر

 گـــر نبــاشد ســخن از دانـــش و اخـــالق ناو         قــصــه لـــهــو و لــصــب را نشیدن بهتر

 زان سـخن پشت لب خویـش گزیدن بهتر   هر کجا فهش ودروغ است وخرافات و هز آن      

 ایــن دا  پــریـدن بــهتر از حـلقه  دا  راه است هــــوا و هــــوم دهــــر مـــــرا         ا  دل 

 نــدمیدن بهتر  آنـــروز نـــدامت بــصـــد هـــر شـــا  اگر روز فراق است عـدیم         صبـــ  

 

 ۳۲ ،ص   ،  اشک حسرت

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصارا عالم افروز  و مصلم پریو افشانش     االهی یا ههان باقیست باقی باد دورانش

 ۲۲۲ص   اشک حسرت  ، 

 

 : اشک حسرت هلد اول و دو  اثر سید زمان الدین عدیم شغنانی مٔاخذ

 شهر راولپند  پاکستان  ۲۹۲۰سال چاپ : 

 

 ـلیدوســتـــورعـنـ

 شهر مونتریـال کانادا

۲۲   /۰۶   /۲۰۲۹ 

 
 ۲۹۳۲ثور  ۲۲: شغنان سیوا یاری  نشر در 

 

عدیم بطور کامل استفاده نشده است اشاره شواره سید زمان الدین در متن نوشته از اشصار  : مخلصانهر تذک

کوک مینواید یا در صورت ضرورت ازکتاب ارزشوند اشک خواننده گان محتر  ومایل صفحه این اشصار به 

 مایند .مراهصه بفر دسترم هوه استوبسایت سیوا  شغنان  درحسرت که 


