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  اديبي از ملك كوهستان تاجيكستان

  

محمديار ونجي از جملة اديبان مردمي كوهستان درواز تاجيكستان بوده، زندگي وي 
از آن نظر كه تا امروز آثار ادبي .  ميالدي و اول سدة بيستم گذشته است19در نيمة دوم عصر 

ولي از آن جهت كه ميراث . باشد وي به طور گردآوري نشده است، باعث تأسف و شگفتي مي
به دست اهل علم و معرفت رسيدة وي باعث آفريده شدن مقاالت و مجموعة شعرها گرديده 

نام محمديار منبعد با تخلص و نسبت . است، تقدير نسبت به او به هر حال مهربان است
ج تا دورة شوروي سابق منطقة دو ساحل رود پن(ماليار دروازي، ماليار ونجي شهرت يافت 

شد و باشندگان اين ديار تاجيكستان دروازي  ميان كوالب و بدخشان عموماً درواز ناميده مي
در دورة شوروي اين موضع به دو ناحيه قسمت شده يكي درواز و ديگري . شدند نام برده مي

صرف نظر از اين ميراث، شاعر ميان مردم هر دو ناحيه محبوبيت خاصي ). ونج عنوان گرفت
مادر مهربان اديب از روستاي سنگيون درواز بوده، خواه ناخواه شاعر در هر دو دارد و خاصه 

همين محبوبيت اديب را دلير نموده با هزل و شوخي در بارة دهات . محل محبوبيت واال دارد
  .شود گوناگون اين دو منطقه شعرها گفته است كه در اين مقاله برخي اشعار او بررسي مي

. ز. كليمچتسكي، اَ. ا.پراكندة اين اديب، عالمان روس سآوري ميراث  در كار گرد
زاده، بختيار  اف، كامل بيك روزنفيلد و اديبان و محققان تاجيك بصير رسا، اميربيك حبيب

اوا و شماري ديگر تالش نموده، عالوه بر آن  بيك النساء شيرين اف، ياسين نظر، زيب نذرالدين
همچنين در اين كار خير خدمت . اند ان نمودههاي گوناگوني راجع به شاعر بي انديشه

آنها در نتيجة بررسي ميراث ادبي مردم كوهستان . دانشمندان افغانستان نظررس است
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در . افغانستان، چند شعر محمديار را به دست آورده در مطبوعات ادواري خود انتشار دادند
سالگي اديب، جوش و  پنجاهابتداي سالهاي نودم سدة بيستم ميالدي، وابسته به تجليل صد و 

ريزي نموده، سپس به ونج آوردند  اي اوج گرفته، مجسمة اديب را در دوشنبه طرح خروش تازه
  .كنند كه در اين زمان هر صبح همديارانش برآمدن آفتاب را در چهرة او نظاره مي

بنابر راجع به زندگي اين شاعر بااستعداد، تا دورة شوروي معلوماتي به دست نرسيده است، 
اولين كسي كه «: برخي بر اين باورند. كند و نظري در سر دارد هاي خود را بيان مي اين هر كس انديشه

بوده ) كيوراني(اش معلومات داده است، شاعر مغموم اولياحسين دروازي  نامه راجع به فعاليت و زندگي
او احوال مختصر مال  از بياض 30-1925كليمچيتسكي سالهاي . ا.است، كه بعدتر عالم شوروي س

كند كه بار اول  قيد مي» نمونة فولكلور درواز«روزنفيلد در . ز.منبعد اَ. كند يارمحمد را به ما نقل مي
. ا.يابد، ولي از آنجا كه س ذكر مي» مردمان ونج«اَ كيسلياكوف .نام مال يارمحمد در رسالة ن

رة مال يارمحمد معلومات داده است، او  جمع آورده، در با30-1925كليمچيتسكي مواد خود را سالهاي 
  .»دانند را كاشف اولينِ شاعر مال يارمحمد مي

چرا مال يارمحمد ونجي به «اش  زاده نيز در مقاله دانشمند تاجيك كامل بيك
جمهوريت، شمارة ) ( سالگي شاعر تاجيك مال يار ونجي150به افتخار (» عربستان فرار كرد؟

ذكر نموده، در موادي ) 1935- 1841(سال تولد و وفات او را )  سپتامبر19، 1991، سال 183
هاي قاطع آورده، از جمله تفسير مال يار را به  كه او در اختيار داشته، يك سلسله خالصه

ولي به اين مناسبت بايد گفت كه خوشبختانه يك دستنويس خود . دهد ابيات بيدل خبر مي
اين . هاي بيدل را شرح نوشته است ن بيتشاعر امروزها پيدا شده است كه خود او مهمتري

 صفحه بوده، با خط خوانا از جانب شاعر در روستاي راهرْو انشا گرديده 141بياض عبارت از 
ولي . هاي به بيدل نوشته خيلي پيچيده و مركبند عادتاً شرح«: گويد زاده مي كامل بيك. است

ها درست باشد، اين  اگر اين گفته. »من شرح و بيان مال يار را خيلي روشن و فهما يافتم
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مال يار مرد «يكم، برخي از محققان اديب ادعا دارند كه : بازيافت از چند جهت مفيد است
گردد؛ دوم، دانشمندان افغانستان همجوار و به ما دوست در كتاب  ، باطل مي»سواد بوده است بي
، »اند  به شمار آورده19ان قرن زب مال يار را بزرگترين شاعر فارسي» تاريخ ادبيات افغانستان«

  .گردد بحث مي بي
 1973مؤلف اين مقاله در پاييز سال ( باباي داد -واسطة محمديار موافق اخبار وارث و نوة بي

زماني كه در دانشگاه آموزگاري كوالب مسئول بودم، با او صحبت داشتم كه خيلي پيشتر از استادان 
اش از سربازان حاكم سمرقند بوده، در  ، جد پدري)يوسته بودزاده به وقوع پ نذير و كامل بيك ياسين

باك بود، حاكم او  شود و به دليل آن كه او مردي شجاع و بي نهضت ضد حاكم شركت كرده، ياغي مي
كند، از آنجا  او مدتي در كوالب زيسته، به سروران اين ديار خدمت مي. كند را به كوهستان تبعيد مي

دهد كه در  گردد و حاكم درواز فرمان مي واز نيز به دليري و فداكاري نامور ميدر در. رود به درواز مي
بدين ترتيب او در ساحل چپ رود ونج جايي . ملك گردد قلمرو او جاي ناآباد را آباد نموده، صاحب

خود اين واژه دليل آن است كه باشندگان غوميك مردمي مهاجر (نمايد و با نا غوميك  را انتخاب مي
را امروز هم در معامالت » كلك«آنها كلمة قديمي . اشند، زيرا اين واژه در ونج معروف نيستب مي

  .شود موطّن مي) دارند
شبهه تحصيل ابتدايي را  كند، بي از روي آنكه اديب در چند شعرش از استادانش ياد مي

مشهور كوكلتاش ها او به بخارا رفته، مدتي در مدرسة  از روي بعضي دليل. در ونج گرفته است
گردد و از روستاي گشخون همسر گرفته، مثل همة باشندگان  تحصيل نموده به ديارش برمي

از . رسد نمايد، تا اين كه به وظيفة مسئول حاكم درواز مي دي آغاز مياكوهستان زندگي ع
  .  نموده است معلوماتي وي در ميانسالي ميل سفر مكه

ردم باعث شد كه يك شاعر در دو سيما شهرت گويي محمديار در ميان طبقات م بديهه
هاي  هاي خلقي باعث ظفر داشت كه در حاضرجوابي عوام شعرش را براي آن دوست مي: يابد
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روشنفكران اديب خود را براي اشعار واال و . گرديدند گرديد و حريفان آنها ملزم مي آنها مي
پسنديد و  يب هر دو مسلك را مياز اين ديدگاه اد. گفتند كه نظير نداشتند دلپسندش ثنا مي

. امروز شاعري ديگر را پيدا نمودن دشوار است كه شهرت محمديار ياري نصيب او شده باشد
  :هاي ميراث ياري اين بيت است پاره به انديشة ما نمونة دومين الماس
  پرسي نظير من چه مي ع از مزرع آفتـــچو شم

  همه بر دوش برقم، سيل اشكم، شعله در چنگم
شنفكران ونج و درواز چون از ياري و ميراث او سخن به ميان آيد، او را بابا طاهر عريان رو
. اول از آن جهت كه گويش مردمي اهل اين دو قلمرو زبان پارسي به هم خيلي مانند است. ميشمردند

  .اند دوم بابا طاهر و مال يار باعث به هم قرين گرديدن مردم اين دو سرزمين از هم دور گرديده
اينك، شعري از  ياري را همچون مشتي از خروار براي خوانندگان گرامي پيشكش 

  :نماييم تا خود قضاوت كنند كه دمي با مال يار به سر برده بر هدر نرفته مي
  اي گــل بــاغ دلبــري، تــا تــو شــدي ز مــن جــدا 
  صبر و سكوت ز من جدا، روح شده ز تـن جـدا            
ــر   ــش جگ ــردي ز آت ــشق را ك ــال ع ــرح كم   ش

ــي ــينة ب ــدا   س ــوهكن ج ــشة ك ــدا، تي ــتون ج   س
  تـا بـه چمـن درآمــدي از قـد و عـارض تـو شــد      
  خار به دل، قدم به گل، سـرو جـدا، چمـن جـدا             

  ات يوســف حــسن مــصري و از پــي يــك نظــاره
  كــرده غُلــو ز هــر طــرف مــرد جــدا و زن جــدا
  مسند تخت دلخوشي طرح عاليـق اسـت و بـس          
  كشكش دهر برطـرف گـر شـدم از وطـن جـدا            

ــا  ــوچ مــدعي ي ــيم جــو دعــوي پ ــه ن   ري مخــر ب
ــدا    ــخن ج ــة س ــدا، مرتب ــحر دان ج ــسبت س   ن

 


