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 سید زمان الدین عدیم

 

از زباان  -" نامم زمان الدین، نام پدرم شاه حسین، کسب و کمالم دهقانی، بر عالوه کار دهقانی، شااعرم""

 خود شاعر"

 ناحیه روشان والیت خود مختار کوهستان بدخشان است"زاد گاه اش دهه وادی خوف 

میالدی، در اینجا تولد می شود" دوره تحصیل اش سه سال بوده اسات" یننای در سان  ۱۹۰۵وے در سال 

 هفت سالگی شامل مکتب شده و به سن نه سالگی مکتب را ختم کرده است"

ت علمای، کاه او در ایان دوره کساب تنلیم خانواده گای را پایش پادر بزرگاوارش گارا گرگتاه اسات" منلوماا

رسااله علمای در حکمات، ریاةایات،  ۵۱تفسیر قرآن عظیم الشان، تااری  روةاا الصافا،  تکرده بود اس

هفاات اورناا   نااوی موالنااای بلخاای،ثیااات، تفساایر، عرگااان، از "اخااوان الصاافا، از مهطبنیاات، منطاال، اال

عارو  عباارت باود" کتااب منااروف  ساینا در علاممی، کتاب متنادد ناصار خسارو و ابان عبادالرحمان جاا

 را از یاد می دانست" -الدین" هناصر خسرو" وج

 ت" سالگی شنر سرایی آغاز کرده اس ۱۲ به مطالنه اشنار کالسیکی دقت زیاد میداد و از سن

شاااه حسااین باار منطقااه وساایع از مناااطل کوهسااتان بدخشااان مقااام پیاار را، کااه مقااام  ، سااید زمااان الاادینپاادر 

ه مراتب اسماعیلی است، داشت و در این مقام تا اول های سال های تاسیس یابی سیستیم روحانی در سلسل

 شوروی باقی مانده بود"

ولی با بر سر قدرت آمدن سیستیم کمونیستی این خانواده تحت گشار شادید قارار گرگات" گشاار نخساتین باه 

 حیه روشان وارد شد"ش خوجه آباد دهه پسخوف ناا در زادگاه ۱۹۳۰-۱۹۲۰این خانواده سال های 

به اگغانستان گرار نماید و  ۱۹۳۳این بود، که مجبور شد با خانواده اش زادگاه اش را ترک کند و در سال 

 مدتی در دهکده مرکزی شغنان اگغانستان با مشکالت زیاد زندگی دست به گربیان شود"

رد:" در زماان سالطنت سااله گردیاد" اناانی، کاه خاودش حکایات کا ۲۸ عادیمسرسانی و آواره گی نصیب 

ود، کاه کسای جر ات نداشات، کاه ناام باظاهر شاه با دو طرف ساحل رود آمو انان انظبااط سااخت و قاایم 

 دولت اتحاد جماهیرشوروی را بر زبان آورد، تا اه رسد به رگت و آمد""

وروی، با اهال عایلاه اش باه منطقاه ساردی بناام شایوه، دور تار از سارحد شا سید زمان الدین این بود، که 

گرستانده و اندین سال در آنجا با مشکالت زیاد زندگی می کناد" او در اشانارش ایان مشاکالتش را اناین 

 تصویر کرده است:

رسیده بود" ولی هنوز با قوت و حاگظه شنر هایش  ۸۸" در این مالقاتی، که با او داشتم، سن مبارکش به 

 بود""
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ن به هفده هزار بیت میرسد" تقریبا سه هزار بیت در اثر " تنداد جمله اشنارم تخمی طوریکه خودش گفتند:

 سبب های گوناگون از بین رگتند""

ایاام جاوانی اش  یبا آنکه در طالطم رنج و مشقت زندگی را سپری کارده  اسات و عدیم سید زمان الدین 

 جز با رنج به ایز دیگر آشنا نبود با آن هم یادگاری های شنری ارزشمندی را از خود به جا گذاشت"

تاجیک به میراث گذاشته است، که آنهاا عباارت اناد از:" -جمنا سه اثر شنری را به عالقمندان نظم گارس

 اشند"اشک حسرت" در سه جلد، "در دل غبار بدخشان" و " آهن  عشل" می ب

، رباعی، غزل های عشقی، بهاریه، هزانیه، عرگاانی، سدس، مخنسعبارت است: ترجیع بند، م عدیمنظم 

 اجتماعی، اخالق، ادبی، علمی، انتقادی"

مراتبه در گیر و دار روزگار اگتاده، از خانه و کشاور تبنیاد  ودر اثر بدبینی حسودان و تنصب  پسندان د

 شده است"

حابس  زندانی بوده است" بناد آزاد شادن ازال، مراتب دوم باز ده سال" دو سال یک مراتبه به مدت یک س

دو ساله از وطن اصلی شغنان به مرکز بدخشان یک عمر به درغه گردید" در باره این روزهای سخت و 

 دشوار شنر زیاد دارد"

ه باا خاود او باه کابال شغنانی ثابت گردید و آنرا همارا عدیمبا به سر کار آمدن والی جدید بدخشان بیگنایی 

 گرستادند"

 منازدبیان آشنایی پیدا نمود و آنهاا باه او دسات یااری دراز نمودناد" ادر کابل او با بسیاری روشنفکران و 

ندگان آن یساساید شامس الادین مجاروه، کاه یکای از نو -همین ادیبان مالقات او را با وزیر عدلیه آن زمان

 دوره بود، سازمان دادند"

م را خوش پذیرگت و هر بیگنایی او را صادر نمود و بند از آن تاری  سال هاای زیااد را وزیر عدلیه عدی

 در کابل سپری نمود و در جماعتخانه تایمنی برای شاگردان تنلیم مذهبی می داد"

راه یاااگتن بااه حلقااه ادباای، گرهنگاای، اجتماااعی و مطبوعاااتی جدیااد از یااک سااو شاانر او را آغاااز بخشااید، 

 ، شکل شنرش قالب های جدید یاگت، شناخت بیشتر از شنر و شاعر پیدا شد"مةمون شنرش غنی شد

هم عصر شاعران منروف اگغانستان خلیال   خلیلای، خاال محماد خواساته، رونال  عدیم سید زمان الدین 

 نادری، عندلیب، ةیا قاری زاده و دیگران بود" 

ردید و احترام یاگته، ولای دا  زجار و درمحفل های ادبی، هنری و گرهنگی خوب استقبال گ عدیمهر اند 

 آثار رنج اندین ساله اش را هیاگاه از اهره اش زوده نشد"
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در کتاباه دیگر انین یادآور می شود، که " نا گفته نه گذارم، که در پیشگفتار اولی کتابااه نیاز یاادآوری 

مقاررات آوره از وطان نموده بودم، که زاد گاه اولی ام در خاک دولت شوروی باود، باه سابب مقادرات و 

 شدم"

در مساااگرت و غرباات دایماای عماارم بااه آخاار رسااید، تمااام عماارم اناادر رنااج و زحماات گذشاات، از تااوده 

زحمتکشااانم، از شاار و تفساایر ایاان حااوادث دلخااراش مقاادورم و گنجااایش ایاان اوراق نیساات"" ایاان حااوادث 

 زندگی اش را در یک شنر انین بیان می کند:

 باشم اگسرده و  اگگار  اندازه اه              باشم آزرده و  دلریش  اندازه اه

 باشم جگرخورده خون مقدار اه              صفت وحشی  حسودان  جور  ز

 باشم مرده  من و  آیند  خاکم سر              روزی آنکه ام واندیشه حال بدین

 باشم  برده   لحد  خاکدان  سوی               وطن  آرزوی  و   غم  پر   دل

 باشم گسترده خاک  تودۀ  یک به             عدم وجودم  گردد   که  "عدیمم"

"عدیم به منظور پر قوت گردیادن پیوناد هاای منناوی خلال هاا، رگاع گاصاله هاا، گساترش هار اای بیشاتر 

دیگار یکپاراگی و همدلی آنها در آثارش سنت و آداب ساکنان دو کشور شنر ها آگریده، هیچ یکی را بار 

 "باال تر گاةل تر ترجیع نمی دهد"

بین  ت و هنرمساوی و سهیم شناخت، دوستیهمه را در آگرینش بخش های گوناگون علم و گرهن ، صنن

خلل ها و اقوام و قبایل سرزمین تاجیکستان و اگغانستان را از هماه ننمات هاای منناوی و سانتی روزگاار 

 خود مقدم تر دانست"

او با قلم تنقید از بی عدالتی، بی حقوقی مردم زحمتکش، گقر و بی سوادی، گروش دختران، گسترش بن  

 یکند"م اکنان محله آنطرف دریای پنج شکایتو اگیون در بین س

خوشبختانه، در حال حاةر مناسبت دوستانه و همجواری بین تاجیکستان و اگغانستان طوری ساازماندهی 

هم مناسابت  آروز داشت، میتواند آزادانه با عدیمساحل  وشده است، که مردم این کشور، طوریکه شاعر د

 یم باشند"د و در رشد و تکامل آن سهنملی، ادبی، گرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باش

سرور سخن سرایان عهد خود بود، با دیگر عالمان و شاعران در گرداب بیدادی حکمرانان آن دوره  عدیم

اگتاااده بااود" مشاااهده نزدیااک ظلاام و باای عاادالتی حاکمااان محاال را در وجااود او اشاام و اندیشااه هااای او را 

 وسینتر باز نمود"

از  تاا انادازه یای عادیمسیاسی کشور اگغانستان،  البته در آخر عمر در اثر دگرگون های حیات اجتماعی و

 آرامی روحی و مننوی بر خوردار گردید و توانست، که از وطن آبایی خود دیدن نماید"

 رگتیم به  سیری  خوف،  دنیای دیگر دیدم،         آسوده  و خوشحالی زین سیر و سفر دیدم"

 ملک  خوف، سیمای دیگر دیدم"یک مدت  طوالنی  بگذشت   ز عمر من،         در اهره  
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 یا اینکه در شنر دیگرش انین گفته است:

 پنجاه سال،       سوی  میهن  آزاد اون  می نهادم پا"  بند وقت طوالنی نیم قرن

 روی دوستان دیدم هماون گمان بردم،      یاگت  روشنی از  سر  نور دیده  بینا"

خیال وطن، محل و قوم و قبایله را دیده، مدت مسااگرتم شاش مااه سال مانند خواب و  ۴۷او میگوید:" بند 

تٲخیر اگتاد" خاطرات خوش گراموش نا شدن مدت ماذکور در کتابااه جداگاناه یاداشاتی دارم، در شانر هاا 

 نیز از آن اشارت نموده ام""

 

 در شنری انین میگوید:

 

 نِغۈږ صدای شاعر،

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 ،یم موند نوای آخر

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 

 یست موند عالج خیداو،

 نا اارهے پِنیوداو""

 نه یے ایز گه ِښکیداو،

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 

 مو گکر تیت ات پاشۈن،

 ُسڎج اُم لپݑ هراسۈن"

 یے اهی نه ِکښت مو پرسۈن"

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 

 



 

 شغنان سیمایاداره نشرات                                            6                                                             
 

 هر مېݑ ته ڎهم خو تر ښېد،

 ازم رېد،مو بهچ کهچ ېن 

 گمۈن ِکن اُم ُوز اُم بېد،

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 

 ڤُد موند اُمېڎ مو اوالد،

 طلب ِکنېن اس ویاد،

 یِد مو اُمېڎ پیڎتے ݑۈد

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 

 ڤُد اُم ازۈد وطن دار،

 یست ېت گُکݑ خبر دار،

 خو دهرڎ ِکن اُم ِشچ اظهار،

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 

 بند اس ڎو بیست و پنج سال،

 یت اُم ترۈد پِرا سال،

 وینت اُم ترۈد خو خوشحال،

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 

 یݑچ اُم ُوز اس وے رویه:،

 ن ږ ِکن اُم مے رویه:،-ڎُست

 مه سۈد مو گهپ دو رویه

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی
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 موند جنت اس دل و جۈن،

 لۈد اُم تمۈمے دورۈن،

 بدخشۈن،شنر به نۈمے 

 م"-ژیوج اُم ڤِرا، ازۈد ڤی

 

نمایانگر مهر و محبت با خویش و پیوندانش می باشد" او انادین باار باه تاجیکساتان  عدیممةامین اشنار 
مساااگرت نمااود و از مساااگرت بااه تاجیکسااتان تااٲثرات خیلاای خااوب داشاات، خوشااحال و ساارگراز بااود و در 

و از مالقاات و  ت تاجیکساتان را ساتایش مای کناداشنارش ترقیاات و پیشارگت علام و گرهنا  و اقتصاادیا
 صحبت ها با اهل علم و ادب، شاعران و نویسندگان تاجیک خوشحال بود"

در اشنارش از شاعران منروف تاجیکستان  میرسید میر شکر، مومن قناعت، عالم شاه و از عالم نمایان 
 تاجیک، اکادمیسن محمد هاسمی و دیگران قدردانی کرده است"

 شاعران شناخته پامیر منبع:

https://pamiri-poetry.jimdofree.com/%D1%88%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D1%83%D2%93%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D3%A3/

