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 2022می  08یکشنبه                                                                         فدراسیون فارو 

 استاد آصف فکرت 

 شمع دیگری ازعلم و فرهنگ که خاموش شد
 

 »هنگام بهار است عزیزان وطنم کو«

 2022می  ۶

 

افغانستان به سن هفتاد و شش  مترجم    و  نویسنده، محقق، نسخه شناس  ،شاعر  آصف فکرت هروی استاد   برجستۀ 

بیماری طوالنی در   از  ی که مصدر خدمات زیادی در عرصه های  و  د.نموحق تسلیم  ه  کانادا جان بسالگی پس 

به کارهای علمی، ادبی و   ١٣٦١پس از مهاجرت به ایران در سال  ،مطبوعات، ادبیات و فرهنگ کشور گردیده بود

تحقیقی خود ادامه داد و بیشتر در حلقات علمی و ادبی ایران درخشید، بطوری که به اثر دوری از محیط فرهنگی  

 نسل جوان کشور با نام و آثار او کمتر آشنایی دارند.   افغانستان در سال های اخیر

 ثانوی  دوره مکتبپس از به پایان رساندن    و  به جهان گشود  دهیدخورشیدی در هرات   ١٣2۵آصف فکرت درسال  

درجۀ لیسانس را  گردیدهادبیات پوهنتون کابل  زبان و  فاکولتهٔ    شاملالدین غوری شهر هرات  در لیسه سلطان غیاث

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

 

میـشـته افغانانو د ټولنو فدراسـیون  په اروپا کی د        

فدراسـیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا         
Federation of Afghan  Resident  
 Organizations in Europe   
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از انستتیوت ارتباطات  نگاری   ماستری را در رشته روزنامه کابل و سپس درجۀ   دانشگاهدر ادبیات فارسی دری از 

وی پس از برگشت به وطن منحیث مدیر مسئول روزنامه های »بیدار« و »فاریاب«   .به دست آوردهند    جمعی

های    های انیس و جمهوریت مسوولیت  روزنامهم داد و در  منتشره در کندز و میمنه خدمات شایان مطبوعاتی انجا

را به عهده داشت. مدتی هم به حیث مدیر هنر و ادبیات رادیو افغانستان اجرای وظیفه نمود. پس از کودتای متعددی 

  ، عرصهٔ کارهای علمی و ژورنالستیک در افغانستانشدن  پُر خطر  استاد فکرت به دلیل تنگ و    ١٣۵٧هفت ثور سال  

زادگاه  ،شورویاشغالگر حضور نیروهای  حاکم بر کشور و  استبداد  ،رژیم پوشالی سیاست های مطبوعاتی  رفتننپذی

با   رانیا  یو ادب  یحلقات علم.  به ایران پناهنده شد و در شهر مشهد اقامت گزید  ترک و  ١٣٦١در سال  خود را  

و  فهرست نگار  به سمت    او  با گماشتناو را    یو ادب  یعلم  ییکه از مرحوم فکرت داشتند استعداد و توانا  یشناخت

به تهران سفر    ١٣۶۵سال    درگرفتند. مرحوم فکرت  به کار  رضوی در مشهد    آستان قدس  یکتابخانه خطنسخه شناس  

مشغول ی«بزرگ اسالم  المعارفة  ریدا»سیموسسه تازه تاس یاصل  ی از اعضا  یک یسه سال به عنوان   بیکرد و قر

ی  اسالم  یپژوهشها  اد یگشت و در موسسه بنر به مشهد ب  ١٣٦8وی در سال  .  شدو ویراستاری  نگارش   ،کار پژوهش

به کانادا مهاجرت   ١٣٧٧تا آنکه در سال    و نگارش شد  قیتحق  ولمشغبود   یآستان قدس رضو  ۀ مجموعاز   ینهاد  که

.از استاد فکرت صدها نوشته و مقالۀ علمی و ادبی در نشرات مختلف ایرانی و افغانی اقامت افگندو در آن دیار رحل  

تازه  مجلۀ وزین »بخارا« به نشر می رسید.  به نشر رسیده که از آن جمله در سال های اخیر مقاالت شان بیشتر در  

 چاپ است. در دست رانیدر ا «پشت دروازه هند»کتاب او به نام  نیتر

از  که    ،انجام داد  و پژوهشیعلمی  ارزندۀ  برای دو زبان ملی و رسمی کشور کارهای    نیزت در محیط هجرت  فکر

  (تقریری)یزبان گفتار  ، یهرو  یفارس«  و »بهتر سخن موالنا  افتیلهجه بلخ و در»آنجمله می توان از کتاب های  

فرهنگ جامع لغات گفتاری لهجهٔ و    پژوهشنامهاند و  ارزش  بسی پراز نظر زبانشناسی و تاریخ زبان  که  «  هرات

هرات   و  بلخ  باشندهای  برد،  می  تألیف  نام  فکرت  استاد  همت  به  دههٔ    شدهتدوین    و  که  شمسی    ٧0در  هجری 

نظریات برخی شرق  ند می توانند  اقبال چاپ یافت  نیز. این کتاب ها که بعداً توسط انتشارات بیهقی در کابل  ندانتشاریافت

 ات استعمار پسند داده اند، اصالح کند.  یدری نظر -که در رابطه با تاریخ زبان پارسیا رشناسان غربی 

 است:  قرار ین زیی که مرحوم فکرت تالیف، ترجمه یا ویرایش کرده اند ااز کتابهاشماری 

و »گر عشق نبودی« که سومی بر عالوۀ  هت خاک ره یار«  ک »ن  ،ی«یبنام های »نسیم شیدای  مجموعهٔ شعر  سه -

 . به سبک نو را نیز حاوی می باشدسروده شده حاوی اشعار  شیوهٔ کالسیکه ب رموزوناشعامجموعهٔ 

 « ترانه های پشتو –»لندی -

 »لغات زبان گفتاری هرات« -

 »فارسی هروی، زبان گفتاری هرات« -

 »لهجه بلخ و دریافت بهتر سخن موالنا«  -

 « هرات ریمناجات پ» -

 مقدمه بر فقه شیعه )ترجمه از انگلیسی(  -
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هجری توسط اسحق بن حسن    ۴کام المرجان فی ذکر مدائن المشهوره فی کل المکان«  که درقرن  آترجمهٔ » -

 از عربی()ترجمه منجم تألیف شده بود 

 «اول بر تابوت استعمار خیم» ترجمهٔ  -

 «گزارش سفارت کابلترجمۀ » -

 ستوارت الفنستون از انگلیسی به دری منت ترجمهٔ کتاب »افغانان« اثر  -

 «  ١٣2۴  - ١20٧تاریخ افغانستان در سال های   -ویرایش »عین الوقایع  -

 ویرایش »پیراستۀ تاریخنامۀ هرات« -

  احوال دولتمردان افغانستان در روزگاران امیر امان هللا خان« نوشتۀ سید مهدی   –ویرایش »کرسی نشینان کابل -

 فرخ

 http://fekrat.kateban.comشمار زیاد مقاالت علمی و ادبی منتشره در سایت   -

 http://www.yaadhaa.blogspot.caشمار زیاد مقاالت علمی و ادبی منتشره در سایت   -

خانواده  . وفات این عاشق علم و فرهنگ را به  ه باشدشهرت و جادر بند  مرحوم آصف فکرت عالم تر از آن بود که  

 شاد باد! استاد فکرتیم. روح یجامعهٔ فرهنگی افغانستان تسلیت میگوبه و  اش

 )کمیتهٔ فرهنگی فارو(                                                             
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