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 استاد آصف فکرت 
  شمع ديگری ازعلم و فرهنگ که خاموش شد

  

  «هنگام بهار است عزيزان وطنم کو»  

  ٢٠٢٢می  ۶

  
 

برجستۀ افغانستان به سن هفتاد و شش سالگی  مترجم    و  نويسنده، محقق، نسخه شناس   ،شاعر  آصف فکرت هرویاستاد  
ی که مصدر خدمات زيادی در عرصه های مطبوعات، ادبيات  د.ونموحق تسليم  ه  کانادا جان بپس از بيماری طوالنی در  

به کارهای علمی، ادبی و تحقيقی خود ادامه داد و   ١٣٦١و فرهنگ کشور گرديده بود پس از مهاجرت به ايران در سال  
 بيشتر در حلقات علمی و ادبی ايران درخشيد، بطوری که به اثر دوری از محيط فرهنگی افغانستان در سال های اخير

  نسل جوان کشور با نام و آثار او کمتر آشنايی دارند.  

  

در   ثانوی  دوره مکتبپس از به پايان رساندن  و  به جهان گشود  دهيدخورشيدی در هرات    ١٣٢۵آصف فکرت درسال  
درجۀ ليسانس را در ادبيات   گرديدهادبيات پوهنتون کابل  زبان و فاکولتٔه  شاملالدين غوری شهر هرات ليسه سلطان غياث

به هند    از انستتيوت ارتباطات جمعینگاری   ماستری را در رشته روزنامه کابل و سپس درجۀ  دانشگاهفارسی دری از  
آورد و   .دست  در کندز  «بيدار» و «فارياب» منتشره  مدير مسئول روزنامه های  به وطن منحيث  از برگشت  وی پس 

را به عهده داشت. های متعددی  های انيس و جمهوريت مسووليتروزنامهم داد و در  ميمنه خدمات شايان مطبوعاتی انجا
از کودتای هفت ثور سال   اجرای وظيفه نمود. پس  افغانستان  ادبيات راديو  استاد    ١٣۵٧مدتی هم به حيث مدير هنر و 

و   تنگ  دليل  به  خطر  فکرت  افغانستانشدن  پُر  در  ژورنالستيک  و  علمی  کارهای  های   رفتننپذي،عرصٔه  سياست 
  ١٣٦١در سال  زادگاه خود را   ،شورویاشغالگر  حضور نيروهای  حاکم بر کشور و    استبداد  ،رژيم پوشالیمطبوعاتی  

اقامت گزيد  ترک و پناهنده شد و در شهر مشهد  ايران  ادب  یحلقات علم.  به  که از مرحوم فکرت    یبا شناخت  رانيا  یو 
ادب  یعلم  يیداشتند استعداد و توانا آستان   یکتابخانه خطو نسخه شناس  فهرست نگار  به سمت    او  با گماشتناو را    یو 

 په اروپا کی دميـشـته افغانانو د )ولنو فدراسـيون 
 فدراسـيون سازمانهای افغانهای مقيم اروپا 

Federation of Afghan Resident  

Organizations in Europe   
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 یک يسه سال به عنوان    بيبه تهران سفر کرد و قر  ١٣۶۵سال    درگرفتند. مرحوم فکرت  به کار  رضوی در مشهد    قدس
. شد و ويراستاری  نگارش    ،مشغول کار پژوهشی»بزرگ اسالم  المعارفة  ريدا«سيموسسه تازه تاس یاصل  ی از اعضا

 یآستان قدس رضو  ۀمجموعاز   ینهاد  ی کهاسالم  یپژوهشها  اديگشت و در موسسه بنربه مشهد ب  ١٣٦٨وی در سال  
نگارش شد  قيتحق  ولمشغ بود   در سال    و  آنکه  ديار رحل    ١٣٧٧تا  آن  در  و  مهاجرت  کانادا  افگندبه  استاد  اقامت  .از 

فکرت صدها نوشته و مقالۀ علمی و ادبی در نشرات مختلف ايرانی و افغانی به نشر رسيده که از آن جمله در سال های 
او به نام    نيتازه تر مجلۀ وزين «بخارا» به نشر می رسيد.  اخير مقاالت شان بيشتر در   در   »پشت دروازه هند«کتاب 

  چاپ است. در دست رانيا

  

هجرت  فکر محيط  در  کارهای    نيزت  کشور  رسمی  و  ملی  زبان  دو  پژوهشیعلمی  ارزندۀ  برای  داد  و  از  که    ،انجام 
از  که  »  هرات  یزبان گفتار  ،یهرو  یفارس»  و «بهتر سخن موالنا  افتيلهجه بلخ و در« آنجمله می توان از کتاب های  
می  فرهنگ جامع لغات گفتاری لهجٔه های بلخ و هرات  و    پژوهشنامهاند و  ارزش  بسی پرنظر زبانشناسی و تاريخ زبان  

اين کتاب ها که بعداً  ندهجری شمسی انتشاريافت  ٧٠در دهٔه    شدهتدوين    و  که به همت استاد فکرت تأليف  باشندنام برد  .
که در رابطه با  ا  رنظريات برخی شرق شناسان غربی  ند می توانند  اقبال چاپ يافت   نيزتوسط انتشارات بيهقی در کابل  

  ات استعمار پسند داده اند، اصالح کند.   يدری نظر- تاريخ زبان پارسی

  

  است:  قرار ين زيی که مرحوم فکرت تاليف، ترجمه يا ويرايش کرده اند ااز کتابها شماری 

و «گر عشق نبودی» که سومی بر عالوۀ  هت خاک ره يار»  ک«ن  ،ی»يبنام های «نسيم شيدای  مجموعٔه شعر  سه - 
 . به سبک نو را نيز حاوی می باشدسروده شده حاوی اشعار  شيؤه کالسيکه ب رموزوناشعامجموعٔه 

 »  ترانه های پشتو –«لندی - 

 «لغات زبان گفتاری هرات»  - 

 «فارسی هروی، زبان گفتاری هرات» - 

 «لهجه بلخ و دريافت بهتر سخن موالنا»  - 

 » هرات ريمناجات پ « - 

 مقدمه بر فقه شيعه (ترجمه از انگليسی)  - 

المکان»  که درقرن  آترجمٔه « -  المشهوره فی کل  المرجان فی ذکر مدائن  هجری توسط اسحق بن حسن   ۴کام 
 از عربی)(ترجمه منجم تأليف شده بود 

 »اول بر تابوت استعمار خيم« ترجمهٔ  - 

 »گزارش سفارت کابلترجمۀ « - 

 ستوارت الفنستون از انگليسی به دریمنتترجمٔه کتاب «افغانان» اثر  - 

 »  ١٣٢۴ -  ١٢٠٧تاريخ افغانستان در سال های  - ويرايش «عين الوقايع  - 

 ويرايش «پيراستۀ تاريخنامۀ هرات» - 

 احوال دولتمردان افغانستان در روزگاران امير امان هللا خان» نوشتۀ سيد مهدی  –ويرايش «کرسی نشينان کابل - 

 فرخ

 http://fekrat.kateban.comشمار زياد مقاالت علمی و ادبی منتشره در سايت   - 

 http://www.yaadhaa.blogspot.caشمار زياد مقاالت علمی و ادبی منتشره در سايت   - 

  

و   خانواده اش. وفات اين عاشق علم و فرهنگ را به ه باشدشهرت و جادر بند مرحوم آصف فکرت عالم تر از آن بود که 
  شاد باد! استاد فکرتيم. روح ي جامعٔه فرهنگی افغانستان تسليت ميگوبه 

  

 (کميتٔه فرهنگی فارو) 

 

  


