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        بيكبيكبيكبيك    زارهزارهزارهزاره ه ه ه هرداربيكرداربيكرداربيكرداربيكسسسس
  شاعر آزردهاديم شغناني، 
  

ذوق   شاعر خوش،)افغانستان(شنيديم كه در آن سوي رود  سالهاي تحصيل در مدرسه مي
ت  سي به آنجا مهاجركند كه بر اثر تعقيبات سالهاي  ميوطن ما اديم شغناني زندگي فراري، هم
گنجينة شعر حافظ ع سياسي توفيق يافتيم كه با اين مرد فاضل و اوضا پس از تغيير .كرده بود

 است و به سبك كالسيكي پر آثاري كه اديم نه تنها شاعر پركار و معلوم شد. ديدار كنيم
 اوراق ،خورده شاعر حسرت. بين نيز بوده است  نكتهيگويد، بلكه دانشمند و فيلسوف شعر مي

  :ورق اين شعر را داشت نشر سپرد، سرشعر را به 
  به بوستـان سخن مرغـــك سحرخوانم     ك شغنانمـمن سخنــورِ شــــاعر ز ملـ
  اســـير برف و يخ انـــدر حصار زندانم     د و مجبورـبه خـــــاك شيوه فتادم مقي

  ذليل و عاجــــز و آشفــــته و پريشانم     به خاك شيوه نباشم دمي به خاطر جمع
  گمان به خود نبرم من كه شخص انسانم     ز بس كه مانده ز تعليم و تربيت محروم
  1ع نادانمـميان اين جهــــــال من به جم     فغان كه راحــــت و آرام رفته از دستم

وطن او را استقبال نمايند و  خواست كه او را در تاجيكستان بيشتر بشناسند و چون هم اديم مي
  .سر و ساماني تاجيكستان مانع اين كار گرديد ولي سالهاي بي. رساننداشعارش را به چاپ 

 در 2000كه سال » اشك حسرت« شاعر را با عنوان يجلد حاال خوشبختانه اثر دو
نظر پاميرزاد فشردة احوال و  دكتر خوش.  داريمدستدر ، طبع آراسته گرديدپاكستان به زيور 

شبهه   نخستين تحقيقات در اين موضوع است، ولي بي كهآوردهآثار اديم را در آغاز اين كتاب 
 نداريم در يك مقاله چنين كار قصدما نيز .  داردبيشتر نياز يپژوهش و تحقيقاتبه له ئاين مس
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خواهيم در  بزرگي را انجام دهيم، ولي چون روزگار و ايجاديات اين شاعر براي مردم معلوم نيست، مي
 .شاعر را نيز معرفي نماييم» اشك حسرت «اين خصوص به طور مختصر ابراز نظر و

 امروزيف ناحية و خروستاي ميالدي در 1904سال ) ونحجي(الدين اديم شغناني  سيدزمان
الدين، به  سلسلة نسب سيدزمان. ديده به جهان گشودروشان واليت مختار كوهستان بدخشان 

نشين حكيم ناصر  سجاده نياكانش به امام جعفر صادق رسيده، پدر و ،نظر پاميرزاد قول خوش
 پدر شاعر سيد 2.اند هبري مذهب اسماعيليه مقام بلند داشتهاند و در امر دعوت و ر خسرو بوده

 را در نواحي بدخشان، برادرش سيدمنير ي روحاني مذهبي رهبر- حسين وظيفة پيري شاه
 ،يليانل و هشتمين امام اسماعه امر چهسيد در مناطق سند و بلوجستان ب بدخشاني و سلطان
همة گذشتگان اديم عالمان و . گرديدندمرتبة بلند طريقة مذهبي صاحب سلطان محمدشاه 

  .اند  گذاشتهبه جايتأليفات ديني و بديعي بسيار دانشمندان دين بوده، از خود 
 با تأسف و  و از اين بابت در اشعارش مكتب رسمي تحصيل نكردههيچالدين در  سيدزمان

اش از پدر و برادر بزرگش   را در خانوادهابتدايي علوموي . تحسرت بارها ياد كرده اس
نظر پاميرزاد علم و دانش را براي اوالد آنها ميراثي و ازلي  خوش. سيد آموخته است سلطان
شبهه زير تأثير روان  بي) آموزي ساالري و علم فرهنگ (  اش هاين روحي«.  گفته است،دانسته

. و از خصوصيات فاميلي آن را به ميراث برده است... اش شكل گرفته است اجتماعي و معنوي
 آنكه به طور مكتبي به علم و معارف وابستگي نداشت، مگر هيچ وقتي صدايش از ياو ب

3.»؟؟...دوستي خاموش نبوده پروري و علم معارف
 

 در مدت يك سال خواندن و تعليم را آغاز كرد و طفوليت وي از ايام ، اديمگفتةبه 
طي دو سال . كرده استتالوت  قرآن كريم را هفت بار از آغاز تا انجام . گرفتنوشتن را ياد

 حافظ –هاي شاعران بزرگ ي دري دست يافته، تعدادي از كتاببه امال و انشاء زبان فارس
هاي در سال.  و ديگران را آموخته استالدين بلخي، ميرزا عبدالقادر بيدل شيرازي، جالل
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اش فرا گرفته   بديع را نيز در مكتب علمي خانوادگي وو بيان معاني صرف و نحو، ،نوجواني
 آثار خواجه نصيرالدين ،»الصفا اخوان «لة، رسافرا گرفتهديني را  مو كوتاه عليدر مدت. است

   .طوسي و حكيم ناصر خسرو را حفظ نموده است
حسين  شاهپدر اديم سيد . چنين محيط آرام و آسودة زيست براي خاندان شاعر دير نپاييد

تعقيبات گرفتار  1932 و سال داشت، وظيفة پيري اشاره شد نان كه، چدر كوهستان بدخشان 
اش به شغنان افغانستان   با اهل خانواده و ترك يار و ديار كرداراًجبا  وو فشار سخت گرديد

 ي مرفه پرورش يافته بود، به يكبارهدار روحان بص منخانوادةاديم كه در يك . ت نمودمهاجر
از اين جهت شاعر در هر . نوا گرديد عمر غريب و بيزندگي سخت و دشوار روبرو و يك اب

. هايش د، حتماً ناله و آه و شكوه از زندگي دارد، بخصوص در قصيدهي كه شعر آفريموضوع
  :ايام گفته استوصف مثالً در 

  4اسير برف و يخ اندر حصار زندانم      ك شيوه فتادم مقيد و مهجوربه خا 
  :داردرا پيرانسالي هم همين حال و در 

  5هشــــتاد ســــال عمر بهـــار و خزان من        بگذشت تلخ تيره و تنگ و درشت و زشت
آسا، فشارهاي معنوي و   دوزخجاي اهل بيت آنها در چنين ي و مهجوربت غركناردر 

قيب حاكمان  پريشان و تحت تعهاي آنها خانواده كه جايي، تا  افزودروحي بر مشكالت آنها 
 ،خان  امر وزير داخلة افغانستان محمدگلهسعيد ب اديم و برادرش سلطان. ند قرار گرفتمتعصب

اما به حكم تقدير پس از نه ماه . باد آورده شدند آ فيض– به مركز بدخشان مجازاتبراي 
، به قول خود اديم شخص فاضل و دانشمند و  او و به جايمعزولاش  حاكم بدخشان از وظيفه

شاعر اين لطف .  دادطغراي آزادييين گرديد و به هر دوي آنها عخان قندهاري ت غمخوار محبوب
  :او را ستوده است

  اف رباني نبودي رحم محبوبيـــــر الطـــاگ
  6كنون از صفحة هستي به كلي محو شد نامم
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  براي ديدار با امام وقت سلطان محمدشاه بهسپس به شيوه نزد اهل بيت و ابتداشاعر 
 سيدمنير بدخشاني عمويشپس از رسيدن به هدف چند مدت نزد . رفتشهر كراچي پاكستان 

اقامت نمود و كرد،   در دربار سلطان محمدشاه كار ميتكه آن وق) »خيرخواه«مؤلف اثر (
بار دوم به همين مقصد به شهر كابل سفر كرده . شد حكيم ناصر خسرو آثار مشغول فراگيري

 اوضاع مناطق شرقي افغانستان نااميد و پس از آوارگي و شدنشنج  ولي به سبب متَ،است
 هميشگيهاي  آباد آمده، باز به رنج و عذاب  به شهر فيض1954هاي زياد بهار سال  سرگرداني
ر ميرزا عبدالقادر بيدل اشعيكي از ا رباي  نظيرهش اندوسته خواهش يكي از شاعر ب. دچار شد

» روا خلقند، مردن در تمنا به اگر حاجت / ايان موج دريا بهز چين ابروي اين ناخد«: با مطلع
، متعصب حسود و منصبدارانگروهي از . آن را چاپ نمود» بدخشان« و مدير روزنامة نوشت

به حاكم و » اديالح«و » كفرآميز« را به عنوان شعر از جمله مأمور استخبارات بدخشان آن
  :قاضي رسانده، مخصوصاً براي ابيات

  ويـــر و ريـــا باشـــدز تح خرقـــه و تـــسبيگـــر از مـــا
ــاده     ــد بـ ــار رنـ ــا زنـ ــد ريـ ــن زهـ ــه  از ايـ ــا بـ   پيمـ

  ســـراي آخـــرت در پـــردة پنـــدار پنهـــان اســـت     
ــه    ــا بـ ــيش دنيـ ــواي عـ ــا را هـ ــل دنيـ ــر اهـ   از آن مـ
ــشت   ــتة وحــ ــر و دار رشــ ــال و گيــ ــان بــ   ز طوفــ
ــه     ــا بـ ــرق دريـ ــودن غـ ــسته بـ ــة بشكـ ــراي تختـ   بـ

  ون، نگــر توحيــد و كفــر و شــرك ايمــان رابيــا جيحــ
ــسلمان ــه  مـ ــسا بـ ــا را كليـ ــول ترسـ ــساجد قـ 7 را مـ

  

  

بي جرم و گناه شاعر را به مدت يازده سال در بنديخانة پل چرخي به همين اتهام، 
گذراند،   اديم در اين مدت نه تنها  عذاب و مشقت زندان را از سر مي8.كنند آباد زنداني مي فيض
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وده شاعر را مبتالي عذاب  غم و الم وي را دوچند افز،بلكه زخم زبان حسودان و آزار دشمنان
 شاعر از آزادي محروم شدن خود را با وجود همة اينها، . گرداند سخت روحي و جسمي مي

  :كند دشمنان را مالمت نمي ،از طالع واژگون خود ديدهناشي 
ــستم     ــار هـ ــت بركنـ ــام راحـ ــن از ايـ ــت و مـ ــار اسـ   بهـ

  ار هــــستمـ دوســــتان و همــــدم و يــــار و ديــــزجــــدا ا
  بل خوش و زاغ و زغن هم خوش       چمن خوش، گل خوش و بل     

ــستم    ــوگوار هـ ــن سـ ــرا مـ ــون چـ ــالع واژگـ ــو اي طـ 9بگـ
  

  

در اين اي   قصيده، بدخشان خدادادخانجديد حاكم پس از آزادي از زندان به فرمانشاعر 
  :سرايد كه دو بيت آغازين آن چنين است رابطه مي

  س آزاد آمدــــمرغ جان بار دگر از قف     اد آمدـاز به فريـــــب دل من بــندليع
  10م وقت در اين ملك خداداد آمدـحاك     دوش گفتند به گوشم كه خدا داد تو را

كرد،  زير فشار سنگين مشكالت زندگي ميطي چند سال باز هم شاعر پس از اين دوران، 
او را دستگيري و موجب تغييراتي كلي در  تا اينكه باز هم شخص فاضل و خيرخواه ديگري

نام داشت كه عالوه بر اعطاي الدين مجروح  شمسوقت وزير عدليه ص اين شخ .زندگي وي شد
 در اين موردنظر  دكتر خوش. محيط علمي و ادبي كابل ساختوارد  طغراي آزادي به وي، او را

هاي  ه به حلقيابي راه. ش بوده محيط كابل درس جديدي در زندگيورود اديم ب«: گويد مي
 ،داوم با مطبوعات كشورهاي م را و افراد دولتي، تماس شع با ادبا، فضال،ارفكران، ديدروشن

  وهاي جديدي يافت شعر او را غنا بخشيد، مضمون شعرش غني شد، اشكال شعرش قالب
 اديم در محيط ادبي كابل صاحب ، بعد از اين11.»شناخت بيشتري از شعر و شاعري پيدا كرد

  .استاد سخن شناخته شدچون هم افغانستان سراسرآبرو و اعتبار بلند گرديد و در 
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 .كرد  براي يار و ديار گريه و ناله ميبه وطنش بود واما دل شاعر غريب هميشه مايل 
 1983آرزوي ديرينة شاعر بار نخست سال . اوستبيانگر حسرت شاعر  شعر هايقالب

 پيش به شاه كه چند سال الدين ن فخريكوچكش برادر بسيارهاي  تالشاز بعد . برآورده شد
 حضور او دردر جِليكول مقيم شده بود، اديم به تاجيكستان آمد، اما بود و گشته ن بروط
  . فغانستان بازگشت ازود پايان يافت و شاعر باز به» خارج«

همان تاجيكستان ي اديم باز م، تاجيكستان در آستانة به دست آوردن استقالل1990سال 
ية نويسندگان، مطبوعات، راديو و اهل ادب و فرهنگ وي را با دلگرمي پذيرفته، اتحاد. شد

. دري عصر كنوني استقبال نمودند - تلويزيون كشور وي را چون پيشاهنگ شعر فارسي
. شكوراف، كمال عيني، د. ، معاصميهاي اديم با دانشمندان محمدجان   و صحبتمالقات

 باعث بنياد و ديگران چشمة الهام شاعر را به جوش آورد و. قناعت، ش. كرمشايف، شاعران م
  :مندي در اين شعرها نيز صدا داده است لهآهنگ شكايت و گ. هاي تازه گرديد  منظومهآفرينش

  وضاحتزان هر سه در اين صفحه نويسم به 
  ...اه قناعتــــــنگآي و ــــاز عاصمي و عين

  عمرم به هدر رفت و به هشتاد رسيده است
  12اري و زحمتوزين عمر نديدم به جز از خ

 به زادگاهش غربت از نيم قرن بيشكرد كه پس از   اظهار خرسندي ميشاعر همچنين
  :ه استكرد مالقاتبرگشته، با اهل علم و ادب آن 

ــم و ادب   ــالم علــــ ــسراي عــــ ــر در دانشــــ   بــــ
ــدم   ــان آمـــ ــدار اديبـــ ــشتاق ديـــ ــل و مـــ   مايـــ
ــت     ــاله رفـ ــه سـ ــدوه پنجـ ــن انـ ــردرد مـ   از دل پـ
ــا شـــور و هيجـــان آمـــدم    در محـــيط شـــاعران بـ
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ــا  ــوي مـ ــرد سـ ــل خـ ــو طفـ ــدههمچـ   روي در فرخنـ
ــف ــادي ك ــان، ش ــدم  زن ــزان آم ــان و خي ــان، افت 13كن

  

  

 در سن ي و.افغانستان بازگشت سفر سه سال در تاجيكستان ماند و دوباره به اديم در اين
  .چشم از جهان فرو بست سالگي 96

 شعر آغاز سرودن به »الدين زمان«سالگي با تخلص  الدين اديم شغناني از دوازده سيدزمان
چون طبع خروشان . ز مهاجرت به افغانستان در بين اهل فضل آنجا شهرت يافتپس ا. كرد

اما . انتخاب نمودبراي خود  را »ونحجي« تخلص ،ة شاعر محمد صديقصي توهداشت، ب
  او بهانةداد كرده، براي از بين بردن  و عصيان معنياعتراضيك نوع تخلصي را دشمنانش چنين 

 اين تخلص اب  تا آخر عمر وانتخاب نمودبراي خود  را »يماد«پس شاعر تخلص . مناسب يافتند
  .كرد تخلص مي »اديم شغناني« به طور كامل يا »اديمي« تقاضاي وزن ه و بعضاً بسرود شعر مي

در « جلد، در سه» اشك حسرت«هاي  اديم شغناني از خود چهار كتاب شعر را با عنوان
 مجموعة شعرها به زبان تاجيكي و -»اديم دو ساحل«، »گ عشقآهن«، »دل غبار بدخشان

سليقه بود و يك اثر نثري را   خوشاي هاديب همچنين نويسند.  استگذاشتهيادگار به شغناني 
  .را در بر داردوي  تيليف نمود كه مسايل عقيدأت» سرشك حسرت«با عنوان 

گوناگون دار و   اشعارش دامنهنوعموضوع و . سرود مي اديم شعر را با سبك كالسيك
بند و رباعي از خود  عي، مسدس؛ مثنوي، ترجقالبهاي غزل، قصيده، مخمسدر .  استتجه

، نعتها و مسايل ديني و مذهبي، حمد و  اشعارش موضوع.  گرانبها باقي گذشته استيآثار
آموزي، شكايت  پروري، فضيلت علم و علم اجتماع، عشق، عرفان، بهاريه، پند و اندرز، معارف

  .دوستي، مناقب و غيره را در بر دارد هجوري، وطناز روزگار، غريبي و م
. شاعر طبع روان خداداد داشته، سخنش به آهنگ كالسيكي روان و شيوا و شيرين است

  :اند و خودش نيز گفته است  شعرش را قدر نموده،از اين لحاظ، شاعران زمانش وي را ستوده
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  14د بر طبع روان منــــشاينگ      لب تقدير ب  ميان شاعران نامم به نيكي ياد خواهد شد
 رگ و جان او و خون درداند كه  اديم حرفة شاعري را براي خود ازلي و اجدادي مي

  :درآمده است
  بــه نــشتر هركــه بــشكافد رگ دل را و شــريانم    

ــ ــايم   وايس ــوع رگه ــت در مجم ــوان ياف ــعر نت   15 ش

ــور دارد    ــع پرشـ ــا طبـ ــم گويـ ــين هـ ــراي همـ   :و بـ
ــ ــخنر هب ــام س ــبع  هنگ ــر ط ــ اني اگ ــه ش ــدم ب   ور آي

16به جاي قطـرة خـون شـعر ريـزد از رگ و شـريان              
  

  

اديم در سرودن غزل و ترنم عشق به سبك و اسلوب بيدل و حافظ، در ايجاد شعر عرفاني 
الدين بلخي و حكيم سنايي و در ايجاد قصايد به حكيم ناصر خسرو پيروي نموده  به جالل

  .است
نظر  و تربيت يافته، به قول خوشاديم شغناني كامالً در مكتب معنوي حكيم ناصر خسر

نهال برومندي از باغ دانش پير شاه ناصر گرديد كه ثمرة وافري از اين تناور درخت «پاميرزاد 
 اديم از يك طرف فلسفة مذهبي حكيم ناصر خسرو را در ايام 17.»معنويت در دست است

يكي : هنگ آمد و شباب عميقاً آموخت، از جانب ديگر تقدير و سرنوشت آنها هماجوانينو
هاي همجوار و  شيوه كه موضعدر مگان و ديگري  دشمنان و تعقيبات آنها در درة ياز جور

  .اند آسا هستند، مهاجر و زنداني شده دوزخ
از جمله بيشتر . اش به ايجاديات او خيلي زياد است از اين لحاظ تأثير افكار پير معنوي

چون شاعر . اند  قصايد ناصر خسرو سروده شدههاي حالي اديم در وزن و قافيه و مضمون  قصيده
هاي شكوه و ناله، هجور است، اكثر اشعار وي را آهنگجبرديده و آزارديده، غريب و م
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از .  استگذاشته گرفته، عنوان اثرهاي خود را نيز محزونانهحسرت، ناكامي و غيره در بر 
  :گفته است» اشك حسرت«جمله در خصوص نامگذاري كتاب 

.) ا. س- تنظيم نشده است )فارسي(بر اساس حروف الفباي (ة مرتب غيرمنظم اين كتابچ«
 نظر اين كه تمام هالدين، متخلص به اديم شغناني از نقط آثار و افكار ناچير كمينه سيدزمان

عمر در جهان غربت و عالم مسافرت گذشت و از ثمرة زندگاني جز حسرت و پريشاني بهرة 
  ...نهادم» اشك حسرت«اچه را مطابق احوال زندگي خود ام، نام اين ديب ديگري نيافته

  ز گمنـــامي بـــه روي شـــعر نـــامم يافـــت شـــهرت را
ــرت را    ــزاران درس عب ــنعت ه ــن ص ــك زي ــرفتم لي   گ
ــد    ــت شـ ــف غربـ ــاتم وقـ ــر و دوران حيـ ــام عمـ   تمـ

ــام ايــن ديباچــه زان رو     »را» اشــك حــسرت«نهــادم ن

  

اين ب دارد كه شايد محققي به جانبه و جداگانة علمي را طل آثار اين شاعر تحقيقات همه
  به احوال و آثار او اشارهموجزما در اين مقالة كوچك به طور خيلي . كار مبادرت ورزد

  .كرديم، تا براي خوانندة امروز، هر چند اندك، اطالعاتي داده باشيم
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