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سید زمان الدین " عدیم " ابن سید شاا  سنان ا ابان ساید ،اساما ابان ساید  وا ا       

ابان شاا   غالم شا ا ابن سید شا  زیدا ابن  وا   غالم شا  ا ابن  وا ا  سنان شاا ا

اباان  وا اا  م مااد  اسااماعیلا اباان سااید درویااا م ماادا اباان شااا  نااور الاادین م ماادا

ابن سید  وا   مهتا،ا ابان  وا ا  م ماد فاضالا ابان ساید  فاضلا ابن سید سلیمانا

سلمانا ابد سید نور الدین م مدا ابن سید درویا م مدا ابن سید سالمان ابادا ا ابان 

وا   علیا ابن سید شاا  زیادا ابان ساید ساه،ا  سید علیا ابن سید مهت،ا ابن سید  



ولیا ابن سید سنین شا ا ابن می، سید علیا ابن ساید م مادا ابان ساید ابا،اهیما ابان 

سید ،اسم شا ا ابن سید ابن سید سنن شاا ا ابان ساید عباد با ابان ساید ی یای ،لنادرا 

ابان اماام  اابن سید علیا ابان ساید ابا،اهیما ابان سیدشاا  سالیان علای موسای ال،ضا 

ابن امام زین العا  الادینا  موسی کاظما ابن امام  عف، صادقا ابن امام م مد با،،ا

ابن امام سنینا ابن فاطمۀ زها،اا بنام م ماد مییفیعصالعمنگ ننگونا  کا  م ااهد  

گ،دیدا سلنلۀ م،اتب شج،ۀ نن شخییم روساانیا ف،هنگای و عدیادتی با  بینام و 

می،سد ک  زنادگی م ا ون از دشاوارم اماا  دومین ذری  و دودمان سید سه،ا  ولی

پ،افتخار ف،هنگیا عدیدتی و ادبی اش را در دهکدۀ روشان ولنوالی شغنان والیام 

 بد  انا سپ،م نمود  اسمگ

 

شااایدهم الزم باشااد تااا ،باال از نگااارش زیناام ناماا  و فعالیاام هااام ادباای شاااع،     

ذرا سایور ننادم را در ونۀ گاگف،هیخت  و معتدد ب  نئین و ف،هنگ ملی و دینیا ب  

مورد ساید ساه،ا  ولایا شخیایم روساانی م ان،م سدیدام و سدانیاما وافای دیان 

مبین م مدم و پی،و ط،یدۀ باطنی  ک  تا کنون لذت معنوم فهم و داناا عدیادتی اش 

در فک، و ذک، باورمنداناا در مناطق سندا پنجا ا بلوننتانا عال،   ات شامالی 

 ن افغاننتان و تا کنتان  ایگا  ویژ  داردا بنوینیمگپاکنتان و س،اس، پامی، بد  ا

 

سید سه،ا  ولی در سا،زمین ایا،ان کناونی کا  درنن ماان از دیادگا   غ،افیاام      

سیاسی     ،اسان کبی، بودا و از ای،ان ام،وزم بعنوان یک ک ور مناتدل هناوز 

یا در سن نامی ب، س، زبان ها نبودا ن م ب   هان ک ود  اسمگ روایم اسم ک  گو

پاانس سااالگی بیمااار می ااود و درعااالم رویااا یااک شخیاایم روسااانی در نبااود و ااود 

 نمانی ب  سید سه،ا  ولی ،،ین شد  و ب،ایا اظهار میکند کا  طبیاب  نامانی و 

روسانی شما در سا،زمین کوهناتانی بد  اان کا  دارام کوهاام شااماا دریاا هاام 

گوارا و شفا بخااا م،دماان  ،وشانا نب ار هام زال ا دشم و دمن پهنا طبیعم 

باا،و  و ،ا،ارا معتداد و باورمناد و  ف،هنگ دوسما با صدا،م و ایماانا صاف د ا

اننان ساالرا ،،ار داردگ سید سه،ا  ولی مادامیک  ب  سن بلاو  می،سادا مبتنای با، 

را ت،ک گفت  وبا شخیی موساوم  رویا هایا میمم میگ،دد تا س،زمین اصلی اش

غلب اسم منتعار بود  و ب یث  ادم سید سه،ا  ولای انجاام ب  سیدرم ک  ب  گمان ا

نن  از بعاد یااد مای شاودگ رک ورم می ود ک  اکنون افغانناتان دمم مینمود ا هنپا

رهنپارمنیدۀ ُ ،م بد  اان با  ویاژ  درۀ یمگاان رساید  و  ادمتگ ارم و مالزمام 



نن سکیم  سید شا  ناص،  ن،و ،اسان و س،زمین اد  پ،ور بد  ان نستان سجم 

 و دان مند زمان  ها ش،فیا  میگ،ددگ 

 

موصوف در درۀ یمگان زی، پ،ستارم سکیم داناا و طبیاب معناوما ناصا،  نا،وا 

با رسیدن ب  کلب  و کاشانۀ سایدنا از صا م  شاع،و فیلنوف عی،ها ،،ار میگی،دگ

و تندرساتی کامال ب، اوردار گ،دیاد  و با  میالعا ا ت دیاق و  اوانا نراار و نف،یاد  

صا یف  در  63پی، م غو  می ود ک  منتس ب  نگارش ص یف  هاام با ر : " هام 

علم ی دانی و افاق و انفس" می ودگ ای اان بعاد از انجاام  ادمات شاایان  عداید دینیا

در نسااتان پیاا، ناصاا،  ناا،و ا کااار و فعالیاام اش در اماا، تبلیاا  و تاا،ویس ماهیاام 

ماعیلی منالمانا با  ا اذ اساسی عدید  و بااور دینای کایا و ط،یداۀ شایع  اماامی اسا

مدااام و م،تباام ماااذون اکب،کاا  اصاایالا ویااژ  ام اساام در سلناالۀ م،اتااب در کاایا 

اساماعیلی ا از طاا،ف پیا، ب رگااوار مفتخ،می ودگساا  وفااات ساید سااه،ا  ولاای در 

اسناد و مدارک دسم داشت  مو ود نبود  و تنها ننددر معلوم اسم ک  موصاوف بعاد 

ن در درۀ یمگااان در دهکاادۀ موسااوم باا  اُشاانگان از وفاااتا در منیدااۀ ُ اا،م بد  ااا

مدفون گ،دید  اسمگ ،ابل یاد نورم اسم ک  یکی از ویژگی هاام زنادگی  اانوادگی 

بابا و ا داد سید زمان الدین " عدیم " این بود  اسم کا  هماوار  در منااطق مختلا  

رم و  هم  دمم دینی و عدیدتی ب  اننان ها و دنیام اسالم ب  لباس دروی یا ،لند

ملنااگ من ااان  سااف، نمااود  و سدیداام دیاان و عدیااد  را تبلیاا  و تاا،ویس نمااود  و در 

 تفکیک دین دوستان از دین ستی ان ندا رسالتمندانۀ شان،ا ادا نمود  اندگ 

 

زمانی ک  هنوز از ک ور ک ایی هام امپ،اتوران  هاان ناامی نباودا  یاۀ ،یغان و 

اران نظام و سینتم سکومام هاام بد  ان هموار  در نتا ا تالفات ساکمان و س،د

 ملوک الیوایفی مینو مگ

  

 وانین و سکام در ه، منید  ام ک  از ساکمیم ب، اوردار بودنادا با، متاابعین      

 ود ظلم و استبداد را روا میداشتندگ  ان   نگی هام ،اومی هماوار   ،یاان داشامگ 

تاارا  ،ا،ار میدادنادگ ا،وام ،وم ب، ضعفا ب  تا م و تاز می ن نتند و ننها را مورد 

در سدیدم ام،یک اندال  گ،وهی و ،ومی با شدت  ود  ،یان داشمگ ننین سااالت 

باعث فا،ار بناا افا،اد باا داناا و شخیایم هاام روساانی میگ،دیادگ از ننجاایی کا  

ا الف " عادیم " در نناین ا تماعاات پا، از دشاواریها زنادگی بنا، میب،دنادا گ ناد 

ها را مت ر،مینا ما و ب، بنیاد نناین مناایل مجباور سوادث و نامالیمات روزگار نن



ب  ت،ک  ان  و کاشانۀ  ود گ،دید  و ب  مناطق پ، امن ت،ا مانناد شاغنانا اشکاشاما 

ا تماااعی م،دمااان  -زیباااک و وا ااانا ،یااد سااف، میک،دناادگ ننهااا در منااایل سیاساای

دسین  مدا لم نداشت  و هموار  در گوش  ن ینی معدو  و فار  از ه،گون  دسایس 

بازان ب  دعا و رنام باورمندان و پی،وان شان مای پ،دا تنادگ از دغدغاۀ و ک امکا 

هااام زماناا   وی ااتن را باادور نگاا  میداشااتند و باا  شاایو  هااام دروی اای و بیی،فاایا 

ب یث سادات منید  ن  تنها زینم داشتندا بلکا  اسابا  تناوی، م ایر پی،اماون را باا 

 مع،فم  ویاا ف،اهم مینا تندگ 

 

هجاا،م ،ماا،ما سکوماام هااام ملااک الیااوایفی ،یغاان زمااین و  0611در سااا        

بد  ان الی م،ز هام پاامی،ات تاار و ماار گ،دیاد  و ها، دو طا،ف دریاام اماوزی، 

 –سلیۀ امی،عبد ال،سمان  ان ،،ارگ،فمگ سدود درواز کا  دو طا،ف رود  ی اون 

م م،دمااان امااا هنااوز هاا دریااام نمااو وا،ااع اساام زیاا، تناالر امیاا، بخااارا ،اا،ار گ،فاامگ

مناطق یاد شد  در سدیدم ام، ت م ف،مان دو پادشا  ،،ار داشتند و از ه، دو ط،ف 

فاا،امین و هاادایات بدساام مااای نوردناادگ مادامیکاا  امپ،اتاااورم روساای  باا  رهبااا،م 

نیکااوالم روس بااا ل ااک،  ااود از را  ف،غاناا  دا اال فااالت پااامی، شاادا دریااام نمااو 

سااسل شا،،ی نن م،باوط با  امیا، بخاارا اعتبار  ر م،زم را پیدا ک،د ک  در نتیج  

شادا و از منیدااۀ پاا میاا، الای منیدااۀ درواز با  شاامو  سااسل غ،باای نن با  سکوماام 

ت ار روس با وص  ننکا  سااسل شا،،ی رود  ی اون  شاهی افغاننتان تعلق گ،فمگ

را در ظاه، ام، ب  سکومم بخارا واگذار کا،دا اماا ف،ماان دهنادگان نظاامی اش باا 

در ناسیاۀ شاغنان باا،ی ماندناد و بعاد ازگذشام نناد ساا  منیداۀ عناک، م دود  اود 

مااذکور را الاای پااامی، بیااور کلاای باا  تیاا،ف  ااود در اوردگبعااد از بو ااود نماادن 

شوروما ننبم ب  و ود نمدن ش،ایر  دیدا  انوادۀ سید ساه،ا  ولای ایان تغیا،ات 

و  را ب، وفق م،اد ود و اسالف  اود نداننات  و گویاا  هام سفار و س،اسام عدیاد 

باور هام دینی اش ب  تا،ک دیاار اصالی  اودا ا،ادام نماود  و دا ال  ااک سکومام 

بمنظور سپ،م نمودن م،اسل ابتدایی زنادگیا در دهکاد   شاهی افغاننتانا میگ،ددگ

ام موسااوم باا  د  م،غاناناسیااۀ شااغنان بد  ااان ا منااکن گاا ین می ااودگ امااا م اایر 

با  نظا، نمی،ساد و تیامیم  پی،امون ننجا از ندیۀ نظا، زینام با،ایا ننادان  اوش

میگیا،د تااا باا  نسااتان شاایو  کاا  از ندیاۀ نظاا، ا،تیااادم و مااالی تمااای  نناابی داشااما 

رهناپار گ،دیاد  ودر ننجاا منااکن گا ین می اودگ ف ا،د  اینکاا  روزگاار هماوار  باا، 

اکنااون باا، میگاا،دیم باا  اصاال میلااب کاا  زناادگی ا   ااالف تمااایالت ننهااا بااود  اساامگ

اادبیا عدیدتی و معنوم شاعق منتعد ا س،شناس اماا کارزار فعالیم هام ف،هنگی 



س،گ،دان و غ،ق در ژرفام ب ، بی پایان و نا انیاف زندگی دنیوم " عدیم "ا نن 

 شاع، کوهنارو کو  پای  هام بد  ان کوهیگ

 

ا هج،م شمنی درناسیۀ  اوف ا یکای از ناواسی 0826" عدیم " در بهار سا       

از توابعااات بخااارا بااودا دیااد  بجهااان ک ااود   روشااان بد  ااان تا کنااتان کاا  سااابق

اسمگاو بی ت،ین روز هام پ، بار زندگی اش را در شغنان والیم بد  اانا ساپ،م 

نمااود  و بعااد از گوناا  پااذی،م ب، اای از دشااوارم هااا کاا  در تیجااۀ ف،وپاشاای نظااام 

امی،بد  ااان پشااوروم سااابق در افغاننااتان باا  و ااود نماادا بااار مجاادد رهنااپارناسیۀ 

ی اش در ننجا با،ی ماندگ و،تیکا  هناوز" گگ،دید و الی ن ،ین م،اسل زند تا کنتان

عاادیم " بی اات، از هفاام سااا  نداشااما باا،ادر باا رگا او را ت،غیااب نمااود تااا شااامل 

مکتب سنتی  انگی گ،دد و از فیوض علم و فهم دینی و دنیوم به،  مند شودگ ابتادا 

وانا کتاب از ،بیال: پانس ب  نموزش ،،ننک،یم می،وف گ،دید  وب  تعدیاب نن با   ا

گنسا نهارکتا ا ساافر ا  اامیا ساعدماتاریا انبیااا غیااث اللغااتاام الکتاا ا پیا، 

پندیات  وانم،دما و همۀ نرار ،ابل دست،س سض،ت پی، شا  ناص،  نا،وا ود را 

شامل دای،ۀ تنوی، و علام الهای ساا مگ ناون در نن ماان در دیاار دورافتاادۀ روشاان 

لاذا تنهاا اکتفاا مای شاد با    یایل بی ات، و بهت،منااعد نباوداش،ایر و زمین  با،ام ت

 واندن و نوشتن یک نام  و یا در واسم ک  درسدیدم هدف اساسای باا ساواد شادن 

و یا ب  اصیالا نن مان مال شدن باود و باسگ بخااط، وضاعیم زنادگی دشاوار و ناا 

ی هاام ف، اااما نتوانناام باا  ت یاایل و تعلاایم بی اات،در مکتااب اداماا  دهاادا و از  ااانب

نونک   انواد  اش ب  پیی ۀ دهدانی اشتغا  داشما و ب،ام ننک  در کارزار دهداانی 

والیاات دور دسام  هام نماوزش از رفتن ب  شان تنها دسم نباشندا " عدیم " رااز 

و کنب ت ییالت بی ت، و بهت، مانع می وندگ اما عدیم با وص  ننهم ب  علوم دینی 

با   اوانا کتاب متعادددیگ،ا مانندو ا  دیانا  عال،ۀ  ود را ،یاع نکا،د  و تواننام

 اااوان اال اااوانا مهناااوما هفااام اورناااگاا وان الیااافاازاد المنااااف،ینا گ اااایا و 

روشاااانایی ناماااا ا سااااعادت ناماااا ا تفناااای، سنینیاتیااااوفا سنااااا  و رهااااایاا 

و سااای، کتااب ،اباال دساات،س را باا  میالعاا   ریاصیاتاصاا،ف و ن واباادیع و بیااان

د  سالگی ب  س،ایا شع،دلچنپی ف،اوان پیدا میکنادگ " عدیم " ب  سن دواز میگی،دگ

 ننین نغاز میگ،ددگ اولین ت،کیب شع،م اش

 

 شد نهان  د  من  در ب،نمد   از او  مه،ت 

 نال  دارم روز و شب اندر نمن نون بلبالن



 

" عدیم " م ید ب، نن با   اوانا کتاب شاع،م و مجموعاۀ کاالم شاع،ا و سا،ایندگان 

تمااما با   اوانا میگیا،دگ با  ویاژ  با  کاالم ساافر و ساعدم با اشاتیاق  م لی را نی 

هناوز " عادیم " در ،یاد سیاات باودا در یکای از یااد  عال،ۀ مفا،ط داشامگ زماانی کا 

داشاام هااایا ار،ااام نمااود  اساام کاا : " مادامیکاا  اشااعار را میخواناادما در اکهاا، ننهااا 

ع ااق و واژۀ ع ااق باا  تکاا،ار یاااد میگ،دیاادا امااا ماان هنااوز در نن مااان ازمفهااوم 

 عاشدیا ظاه،م و ن  باطنیا اطالعی نداشتم و ه، گا  با  نن پای با،د  نمیتوانناتم

ک  ع ق در وا،عیم ام، نینم؟ مع و،  کینم؟ نیا ع اق تنهاا ظااه،م اسام و یاا 

 هام ارایاۀ " ع ق باطنی هم و ود دارد؟ و اگ، مو ود اسم نگون  نن،ا دریافام؟

با  سا،ایا شاع، نغااز میکنادا بلکا   پاسا ب  این هما  پ،ساا هااا "عادیم " نا  تنهاا

عال،  مند مناایل فلنافی می اود کا  نراار سکایم ناصا،  نا،و او را در ایان شااه،ا  

" عاادیم " در یکاای ار روز هااام روزگاااران باا  شخیاای  مع،فاام یااارم می،ساااندگ

موسوم ب  می،زا م مد نبی  ان مع،فم ساصل میکند کا  باا ت سا  فا،اوان گ،فتاار 

م بام زیااد داشات  با  نن  و زشام ت،یااک باود  اسامگ نونکا بکار ب،د گیا  ماذموم 

 گیا ا لذا ب  توصیفا ن نت  و پارن  شع،ش را ننین زم م  نمود  اسم:

 

 هم ،وت پی،ان و تماشام  هان اسم     ت،یاک یکی ت فۀ نازک ب   هان اسم

 اسم هم طبع شفا بخا ب  تن روا وروان     هم م عل  اف،وز گلنتان شهان اسم

 نی یک  بدانی بجهان بهت، ازنن اسم

 

بدین سان وضعیم " عدیم " با  شانیدن سا،ودۀ ماذکوردگ،گون می اودا اسناسااتا 

ب، انگیخت  می ود وسبب می ود تا مخمنی را ک  م،کب از بینام و یاک بناد اسام 

 ب  نگارش گی،د:

 

 اسمهم ،وت نادانی و هم زسمم  ان      ت،یاک یکی زه، معین ب   هان اسم

 هم نتا  لق اسم و هم ابلیس زمان اسم     هم نتا سوزند  و هم دشمن  ان اسم

 نی م ک  بدانی ب   هان بد ت، از نن اسم

  

نااون در نن مااان در منیدااۀ شااغنان باا  ویااژ  روشااان کمتاا، افاا،اد و ااود داشااتند کاا  

مناادان ایاان میتواننااتند از ندیااۀ نظاا، زبااان و ادبیااات معاصاا، و ساا،ایا شااع،عال،  



باا  شاایوۀ  ااود نمااوزما باا  تااالش و سااعی  ع،صااۀ را یااارم رسااانندا لااذا " عاادیم "

  ف،اوان و تیمیم ت ل   ناپذی،ا  وی تن را بجایی ک   واسما رسانیدگ

 

ا هج،م شمنیا بمنظورکنب نشنایی بی ت، با  م ایر 0668" عدیم " در سا       

دزانغاز میکنادگ در شاه، سف،  ود را بنوم شاه، فایآ نبااد و کنا شه، و ک ورش

مع،فم ساصل میکند و ه،دو باا هام روم مناایل  کندز ب  گونۀ تیادفی ب  شاع،م

شع،ا ادبیاتا ع،فانا تهذیب و ف،هنگا با هام با  ماذاک،  و م اا ،  مای پ،دازنادگ 

و،تیکاا  شاااع، گمنااام اسااتعدادا تواناییافیاااسم کااالم و زبااان" عاادیم " را م اااهد  

 را باا  موصااوف روا میبیناادگ دلیاال او  اینکاا  "عاادیم"تخلاا" "  ی ااون "  میکناادا

 دارام فیاسم و بالغم کالم اسم و دوم اینک  زادگا  اش کنار رود  ی ون اسمگ

 

تخل" یاد شد  بعاد از مادت زماانی باعاث نفا،ینا دشاوارم با،ام "  از ننجایی ک  

،اوم  ناشی از بینا تاریک اندی ان ام ک  مناللۀ زباانا ک  ننهم فدر عدیم " می ودا

و منید  اساس تفک، و اندی ۀ اصلی نن هارا ت کیل دهند  بودا از نن صا،ف نظا، 

نمود  و ب  تخل"  دید شع،م" عدیم "ب  سا،ایا شاع،وکارزار ادبیاات و ع،فاانا 

نااون " عاادیم " از ندیااۀ نظاا، باااور دیناای اش وابناات  باا  کاایا  نغاااز گاا، می ااودگ

،ین زیااد معماو  باود و تد،یبا  در اسماعیلی بودا و در همان زمان تفتیا عداید سای

مناطق دوردسم ننین مناایل هماوار  بمیاان مای نمدنادگ در ننو،ام سااکم منیدا  کا  

شخیی بود  نهایم  ود  وا ا تعیبگ،ا و تاریک انادیاا  هام پیااد  ساازم ایان 

ماا مو  اگویااا مبلغااین ع مااذهبینا را باا  مناااطق شااغنانا اشکاشااما وا ااانا زیباااک 

م میف،ستد تا ب  سکومام ننو،ام از فعالیام هاام  اویا در وسای، م الت دور دس

ام، تغی، عدایاد ساای،ین کا  با  اصایالا نن ماان و ستای ام،وزبناوم ال اادا روان 

این یک وا،عیم منلم اسم ک  را  اندازم ننین منایل  بودندا گ ارش ارائ  بدارندگ

ینا نفااق و ن  بخاط،است کام تیورات بنیادم باورهام اسالمیا بلک  بمنظور نف،

باود  اسامگ ساصالی کا  در  شداق در میان شا   هاام پا، باار اساالما شایع  و سانی

نتیجۀ ننین کارزار ها ب  و ود نمدا این بود ک  ب، ی از اف،اد نی  فهم سای، کایا 

از  ان  و کاشاانۀ شاان  ادا  دینیا -ها را ب  اصیالا  هم بازنموزم امورعدیدتی

،ند ک  بد بختان  " عدیم " نی  در ،یار ننین اف،ادا سازند تا مورد مجازات ،،ار گی

سلاۀ او  ماورد م،موصوف و،تیک  وارد شه، فایآ نبااد می اودا در  ،،ار میگی،دگ

کالمای اش گی،دا اماا نونکا  در فیااسم و بالغام  ت دی، و توهین لفظی ،،ار می

 داشااتنداو بخاااط، ا،امااۀ اسااتدال  در ب،اباا،رئیس م کمااۀ ننو،اام و سااای، یااد طااوال



در  از این م،سلۀ دوم نزمایا و تفتیا عدید  نیا  کامگاربادر نمادگ استماع کنندگانا

همان مجلس" عدیم " با پی کا ب، ی از اشعارا و معلومات دسم داشات  پی،اماون 

منایل اساسی باورهام دینیا تواننم ،ناعم ساض،ین را ف،اهم ساازدا ازنن سابب 

بااا موصااوف از ط،یااق روزنامااۀ  گ،دیااد تااا همااۀ  ،یااان گفتگااو هااا تیاامیم اتخاااذ

تیامیم با،  االف مادعیان کااذ ا باعاث شاه،ت  بد  انا انعکااس داد  شاودگننین

صاا،ف باا  نن اکتفااا نکاا،د   بی اات، از پاایا " عاادیم " گ،دیاادگ امااا ساکمااان و،اام

وبازگ م مجدد اورا ب  من   و م وایا ممنوع ،،ار دادناد و ای اان بایاد مانناد یاک 

ی مملاو از فا،از و گمختل  ک ور س،ک،دان و ناالنا زنادف،د تبعید شد  در والیات 

هجا،تا سا،گ،دانی بیماوردا  انا  بدوشای و غ،بام  ف،ود  اویا را ساپ،م نمایادگ

باعااث شااکوفایی ه،ناا  بی اات، از پاایا ساا،ایا شااع،و کااارزار ادباای و ف،هنگاای " 

 عدیم " گ،دید ک  ننین میگوید:

 

 ازگمنامی ب،وم شع، نامم یافم شه،ت ر

 لیک از این صنعم ه اران درس عب،ت راگ،فتم 

 تمام عم، دروران سیاتم و،  غ،بم شد

 نهادم نام این دیبان  زان،و " اشک سن،ت" را

 

سیاق و م توام شع،م " عادیم " را تیاورات دینایا عدیادتیا سا،ایا سماد و      

نعااما ،یااید ا مخمااسا مناادسا غ لیاااتا رباعیاااتا اشااعار سااوز و گدازاضااج  

سااتایا نموزگااارا بهاریاا  هاااا  اا ان ظاااه،م و  ام ماایهنا منتضااعفیناوف،یاااد ماا

 دا و نفا،یناا  معگ،ایایا توسیادا  باطنیاسیو  مع،فم اننان از  ودا م یر ا

ت کیل داد  و هماوار   نبوتا امامم و هم ینتی منالمم نمی  همۀ ادیان و باورهاا

  یاا ا سمیاد  اشع،ام میهن پ،سما دیانام شاعار با اننان هام ادیبا کارشناسا

ساادا ساا،و کااار داشاات  و از اننااان هااام مغاا،ضا ف،صاام طلااباو تف،،اا   ماانمن مود

 ف،هنگ ستی ا گ،ی ان بودگ وم ننین میگوید:و تبعیآ گ،اا اندازا

  

  ویا را اگ، بیینی بهت، از دگ، ابنا

 راسم گویم این دیدن را  بدگمانی هاسم

 ه،ن  نام اسالم اسم یک و ود با الذاتیم

 صلح کل در این معنی اصل نکت  دانی هاسم

 



 و یا هم در این پارن :

  

 بی م ل فتن  اصوالت ط،یدم نبود     بی سبب ع،بد  اسکام ش،یعم نبود

 ،ابل سلک تد،  ب  سدیدم نبود       ه، ک  زین من ل  دانام سدیدم نبود

 ید ک  از این م،سل  وا،  با شدم،د با      صلح کل شیوۀ م،دان معارف باشد

   

" عاادیم" ماادت ساای د  سااا  را در زناادانا تبعیاادا دور از  اناا  و کاشااان  اش باا     

س،ب،د  بودگ ب،ام ب، ی از ف،هنگیان والیم بد  انا بخاط، اینکا   ادمتی را با  

ا ب یاث کاتاب در ا  سای د   0663وم را در سا   هم ه،م  ود انجام داد  باشندا

افغااانیا  846معاااش بخااور و نمیاا،    ماادی،یم معااارف بد  ااانا باا در نهااارنو

سناان نیاام و  توظیاا  نمودناادگ باا  یااارم پ،وردگااار و مناااعی م اات،ک دوسااتان باا 

ا بعااد اینکاا  از تبعیااد باا، گ اام  0661معااارف پ،وربد  ااان ا موصااوف در سااا  

تد،ر نموزگار دورۀ ابتدایی مکتب میانۀ رسمم شغنانا با سفر رتبۀ ،بلی اش  ب یث

 ساصل میکندگ

 

بعاد از ایفااام وظیفااۀ پاانس ماهاا ا مبناای باا، ا تالفااات ،بلاای مناانلین م اال بجااام ننکاا  

فییل  نامۀ ،بلی سکومم را رعایم کنند و اسناد ساوم نکات مهبم را با  سکومام 

م،کاا م در کاباال بف،سااتنداب،  ااالف ،ضاای  را باا، روم اوراق سااوانح موصااوف 

سکومم ساضا،گ،دید  و باار مجادد زیا، م،ا،بام مینوینند تا باشد بار رالث در ن د 

کا  گویاا تیاویم   دم ،،ار گی،دگ دلیل اصلی این فییل  را ننین انعکااس میدهناد

ا اسکومام اعلای والیام بد  اان راامجلاس عاالی وزر 0666انجمن فو،العادۀ سا  

مااورد تائیااد ،اا،ار نااداد  و باا  است ضااارم رئاایس الااوزرا  هاام منظااورم و فییاالۀ 

د  ن  شد  اسمگ در صاورتیک  موضاوع طاور دیگا، باود  و در سدیدام نهایی رسانی

ن ان دهندۀ سیتم ادارم نن دور  میباشدگ بازهم " عدیم " با،ام مادت یکناا  وانادم 

بدون داشتن نذو،ا  و  اوار و باار  بیکار و بی،وزگار با،ی ماند  و زندگی با عن،ت

 0662وم در ساا   م  ون از م دم و تکا لی   نمی و روسای را اداما  میدهادگ

عال،اا   اباا  لیاا    انااۀ غیااب بااار دیگاا، ب یااث معلاام در دهکاادۀ ،اا،  ،ااوزم م،بااوط

دارم ارگودرایما ب  اصایالا با  معااش امتیاازم صاد افغاانی شاانس تدا،ر ساصال 

مواظااب و معااارف دوساامن  بااا تفساا  سکوماام ع مه،بااانا  یاا،  ااوا ا میکناادا امااا

ی ب،ام سیو  ا،ناع فکا،م اشا عدیدت -ننو،ما بخاط، سیاسم تنگ نظ،انۀ علمی

" عدیم " را با ف،ستادن مجدد اوراق پ،ی ان کنند ا با م توام اینکا  وم از ایان با  



بعاااد ه،گ نمیتواناااد در دفاااات، رسااامی دولتااای کاااار کنااادااز وظیفااا  اش سااابک دوش 

یکنااا  بعااد ماادی، مناان  روزنامااۀ بد  ااان موصااوف را بجیااث کارمنااد  میگاا،ددگ

افغانیا تعیین می نمایادگ بعاد از  081مذکوربا معاش  پ،وسۀ س،وف نینی روزنامۀ

کار شا ماه  معاون ریاسم میبوعات شه، کابل وارد شه، فیآ نباد می ود و با 

افغاانی با  معااش ،بلای  21نگاهی از سا  و اسوا  " عدیم " ا هدایم میدهد تاا مبلا  

نماود   م  نا،او اضاف  گ،ددگدر ف، ام "عدیم " هموار  با منایل م اب  دسام و پنجا

از ه، گون  تغی،ات و تبدالتا بی تفاوتی هااا تف،،ا   و با اسناس  نتگی و کنالم

اناادازم هااام مغ،ضااین زمااانا تااوسین و ت دیاا،ا تبعیاادا تن یاال و تداا،را دسااتگا  نااا 

و وظیفا  میکناد  تا،ک مددس ساکمیم و سکومم دارم را با رسم اعتا،اض و اغاوا

عداب نگهداشات  شاد ا اماا باا اسنااسا  عااشابای م ب  زادگا   ویاا شغنان کم نانا

معارف دوسما باورمندا مخل"ا  معگا،اا تعادد پناندا مانمن صافم و در نهایام 

تاریخی با  گوناۀ ریالناتیک ننا رواناۀ راها،وان  ام،معتدد ب  باور ها و داشت  هام

ط،یدم ا سدیدم و مع،فم گ،دید  وبدون در نظ،داشم ه، گون   نتگی و کنالم 

ودفاااع از عدیااد ا    و ا تهاااد وا،عاای دیگاا، میگاا،دد کاا   هاااد اکب،اساامنمااادۀ مبااارز

 ایمان و هویم عدیدتی تاریخی ام ک  پی، شا  ناص،  ن،و مانند سای،ین درزینم

انجاام داد   بخ ی سدیدی نن ندا تااریخیا شا،عی و فدهای  اود را با  و ا  اسنانا

  بود و ب  دیگ،ان نی ب،ام همی   ب  ودیع  گذاشمگ

 

 ن  هام ا تیار روانی اش را ننین انعکاس میدهد: عدیم زمی

  

 ن  انداز  افگار و افن،د  باشم    ن  انداز  دل،یا و نزرد  باشم

 ن  مددار  ون  گ،  ورد  باشم      ز  ور سنودان وس ی صفم

 س،  اکم نیند و من م،د  باشم     بدین سا  و اندی   ام ننک  روزم 

 مل د ب،د  باش وم  اکدانش      زوم وطند  پ، غم و نر

 ب  یک تودۀ  اک گنت،د  باشم      " عدیمم" ک  گ،دد و ودم عدم

 

" عدیم " ،بل از ننک  داعی ا ل را لبیک گفتا  باشادا پیاام سدی،انا ا فدی،انا  اماا      

سکیمانا  اش را کا  مملاو ازاسنااس عااالی انناندوساتی و معاارف پا،ورم اسام باا  

وعدیم هام نیناد  را مانناد عادیم گذشات  را با  بااد  م "امید اینک  ننل هام نیندۀ "عدی

ف،اموشی ن  سپ،د  باشندا و ادام است،ام ب  نرماان هاام انناانی و عدیادتی شاان کا  

نناین اظهاار  از ط،یق اشاعار و سا،ود  هاایا انعکااس یافتا  انادا بجاا نورد  باشاند



یافتا  اسامگ  امید نمود  اسم ک  اینک انعکاس میادهیم کا  با   اماۀ  اود او نگاارش

   واستم تا نن،ا کمی  وانا ت، سازم ک  ننین اسم انعکااس اصالی نن در عباار فدر

م،تااب ایاان نکیااد  کماکااان تیاا ی ات اناادکی را در همااۀ مااتن باا  و ااود هااام زیاا،: 

نورد  اسم و امید وارم ک  اسبا  ناراستی ا نگ،انی و ت ویا دوستان و مخلیاان 

 " عدیم " را ف،اهم نک،د  باشدگ

 

" اکنااون در بناات، پیااا،ما زهی،ماکهالاام و م ااا ون از دشااوارم و تکاااالی        

درس،ی،نرمانها و تخیالت ا نوارگی و سنا،ت ا در زنادان منااف،تا مهاا ،ت اماا 

و نگهداشام ت،،ایا تعاالییا انک ااف و شاکوفایی  نیم ممارسم ب  منظور س،اسام

اشاعار و سا،ود  هاام  درما وظیف  و رسالم  ود میدانم تاا -زبان و ادبیات فارسی

باا   همنااان اناادا نااا،" و نامکماال را ماننااد زناادگی ساا،ایندۀ شااان دارام س،نوشاام

دان امندان ا اهاال علااما اد  و ع،فاانا ف،هنااگ دوسااما اننااان ناواز اهاادا نمااایما تااا 

ننها را مانند می،اث  لق  اودا میانن از ساوادث زماان و م یاان علام و اد   باشد

ش،ایر الزم و ب  گمان اغلب بعد ننکا  مان داعای ا ال نگهدارم کنند و در او،ات و 

را لبیک گویما ب  مهابۀ ارمغان در  ها و کو  پای  هام پاامی، با،ام ننال هاام ایناد  

ب  دسم ن ،بناپارندگ زیا،ا کا  ارا،" اشاک سنا،ت" مجموعاۀ تاالش هاا و منااعی 

عادالم م دم بار نهل سال  ام در ام، انعکااس سداایق انکاار ناپاذی، انناندوساتی و 

 واهی بود  ک  در این تاابوت همی ا  سایارو سایاا  ناتگی ناپذی،اشاعار و سا،ود  

هااایم رساام تاادفین یافتاا  و بمهابااۀ  اادمم باا   امعااۀ ماادنی و اننااانیا و باا  یاااران و 

دوسااتان سااق شااناسا معااارف دوساام و  ااادمین را  نزادم و عاادالم تداادیم وتکاا،یم 

را ادا کاا،د  باشااما بدر،ااۀ ایاان میاادارما تااا رساام و ساانم  امعااۀ م نااتکا اننااانی 

دفااع مایهن ساازم و امیاد  گورستان نرزوهام ع قا وطن و  لق هام م ،وم و بی

میباا،م کاا  ایاان نرزو هااا و امیااد هااام واپنااینم را ذریعااۀ نناایم صااب گاهان و امااوا  

 ،وشااان و باای پایااان رود  ی ااون بتااوانم باا  اهاال دانااا و ف،هنااگ کاا  در فضااام 

هاوام شاادا ا  وشاگوار و زراف اان شاغنان بد  اان  صدا،م وکما  ایمانادارم و

 بمهابۀ ب،  سب  ت فۀ درویاا ب  ودیع  گذارمگ" افغاننتان زینم مینمایندا

  

باید گفم ک  بنا انناان هاا " عادیم " را هام از ن دیاک و هام از ط،یاق نرارشاان     

ر بناایار  ااو  ماای شاانا تند ا امااا هیچگوناا  اسااناد و ماادارک ت ،یاا،م را در ا تیااا

کوتا  ک  انعکاس دهندۀ همۀ ابعاد زندگی ف،هنگیا  نداریم ا ب  استهنام یک م،،ومۀ

ادباای و ماایهن پ،سااتی اورا ت،ساایم کننااد  اسااما در زی،م،،ااوم میااداریم تااا ازنفاا،ینا 



تفاااهم نادرساام در ذهاان ب، اای هااا درمااورد اینکاا  توصاای  و تع،یاا  مااا در زمیناا  

 نک  ب، مبنام وابنتگی ،ومی و باور هاامفار  از ریالینم و صدا،م ،لم بود  ویا ای

 کیا دینی بود  باشدگ

 

 یاد داشم: 

 

" زیاد  از پا ن د  سا  اسم ک  گویندۀ این اشعار را می شناسامگ شااهد " تکفیا، " ا 

" سبس " و تبعید نن از ط،ف ستمگ،ان : ماذهبیا ملای و طبدااتی باودم کا  درهما  

 نا،ونا صابورا مت مال و پیگیا،  نوارۀ یمگاانع ناصا، گی،ودارهاا مانناد پی اوایا

بودگهمی   ب  استعداد طبعایا ذکااوت و سافظاۀ فاوق العااد  و طبیعام شااع،انۀ ایان 

شغنان و ف،زند دامنۀ پامی،ا سن،ت  اورد  ام کا  دریا  م ایر  زادۀ کهنار من وم

اگاا، از اشااعار ف،مای اای ار  ا تماااعی نداشاام وگ،ناا  یااک شاااع،ب ر  ملاای می اادگ

س،ودن نن مجبور بود ا پارن  هام سااوم س،گذشام ساالهام بگذریم ک  همی   ب  

طبدااتی او  ا ی، او از روم شکل و مضمون شع، اسم و نئینۀ م یر تنگ وم دود

ک  ت م ستم ملی و مذهبی مینوزدا میباشادگ گذشات  از ایان هاا شااع، وطان پ،سام 

ا باا البتا  وطانا راسم و در مکنونات ،لبی او شعل  هام مایهن پ،ساتی بااال اساما 

  لق م ،وم نن سخم دوسم داردگ"

 

 0131اپ،یلا  81طاه، بد  یگ  مگ

 


