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 :اهداء 
به روح پاک جنت مکان استاد محمد صدیق روهی که 

نظر به نبوغ ذاتی و وسعت نظر و بزرگواری که خداوند برایش 

ارزانی کرده بود ، از انتقادات علمی لذت می برد و همواره 

شاگردانش را به کنجکاوی و سوال کردن و نقد تشویق می 

 . مل باشد تواند  ، کا نمود ، و میفرمود ، هیچ انسان نمى

 شاگرد کوچک شان عنایت اهلل شهرانی 
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 به نام خدا

 

 سرآغاز

کتاب  سودمندی «  شرح احوال و آثار  استاد عبد الحی حبیبی»

کتور عنایت اهلل شهرانی  در است که نویسندهء دانشمند و پرکار میهن د

،  هستهء این کتاب را مقالهء  ستم  نگاشته ا 0223زمستان سال 

تفصیلی ایشان  راجع به استاد عبد الحی حبیبی تشکیل می دهد و از 

را برای  می خواسته است آنشهرانی مطالعهء آن بر می آید که استاد 

خصیت و کارنامه شاست  به خاطر بزرگداشت از  کنفرانسی که قرار بوده

در کالیفورنیا  از طرف انجمن عبد الحی حبیبی ،   پوهاندهای درخشان 

مقاله اش در آنجا به ارسال دارد ، تا د یابد ، اانعقفرهنگی افغانستان ، 

مطالعهء کامل ت گردد، اما از ئوسیله  برگذار کندگان آن  گردهمایی  قرا

املی  برگذار نمی گردد  و ید که آن کنفرانس  نسبت عوآ می براین کتاب 

این باعث می شود که   دکتور عنایت اهلل شهرانی به مثابه  شخصیتی که 

را انکشاف  خویش ءداند ، مقاله کتاب را می قدر بزرگان و قدر  نوشته و

مقاالتی که  در مورد  استاد حبیبی  داده  و همچنان در صدد  شده است تا

آن کنفرانس ایراد گردد ، تا حد توان شته شده و یا قرار بوده است در انگ

 .را  گرد آورده و  از آن کتاب  سودمندی تهیه دیده است  همه
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نوشته های  سودمندی از  مرحوم سید قاسم  ،مقاالتاین در جمع 

د زریاب و مقاله جالبی از ایام  زندگی استاد حبیبی ررشتیا ، استاد رهنو

پاینده محمد کوشانی ، مقالهء در پاکستان در دهه پنجاه میالدی به قلم  

دکتور عبد الغفور  روان فرهادی و مقالهء  آقای عبد الرشید بینش  و چند 

که خواندن مقالهء  سودمند دیگر را نیز  ضمیمهء این کتاب ساخته است  

 زآگاهی اجهت برای همه  به ویژه برای نسل جوان   ،نبشته هاآن همهء 

کشور  و شناخت آثار و آفریده  های   آشنایی  با نخبگان تاریخ گذشته و

 .نماید ایشان  ضروری می

هجری شمسی  در قندهار تولد و در   9021پوهاند حبیبی در ثور 

هجری شمسی در کابل داعی اجل را لبیک گفته است ، اینک  9333ثور 

ردد  گ میدو سال سپری  وفات او سی و  از تولد  او یک صدو شش سال و از 

رم  که این کتاب را  به مناسبت  یک  صدو  ششمین  و من افتخار دا

سالگرد تولد آن  مورخ ، مبارز، ادیب و دانشمند پیشگام وطن  در قاهره به 

 یهنان  و پژوهشگران  مصریم شجویان  عزیز و همنطبع می رسانم  تا دا

 ومن اهلل  التوفیق         .ده بهینه نمایندااز آن استف و پارسی دانان جهان ، 

 فضل الرحمن فاضل

 سفیر افغانستان در مصر

 قاهره  -هجری خورشیدی  9911ثور 
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 پیشگفتار

 
این کتاب در بارۀ یکی از شخصیت های بزرگ معاصر افغانستان 

 . عالمه عبدالحی حبیبی نوشته شده است 

در سطور بعدی نوشته شده است که ارتباط این نگارنده با شادروان 

« امید » قع شده است، چند سال پیش در جریدۀ استاد حبیبی چگونه  وا

اعالن شد که انجمن فرهنگی افغانستان در کالیفورنیا، سیمیناری را در 

دارد  ، رئیس انجمن مرحوم استاد غالم حضرت  بارۀ استاد حبیبی برپا می

کوشان از من تقاضا نمود تا در بارۀ استاد حبیبی مقاله ای بنویسم و به 

و یکی از جنابان آن را قرائت نماید و چنانچه که آن آدرس شان بفرستم 

مقالهء  . کار را انجام دادم ، ولی با تأسف و درد فراوان آن سیمینار برپا نشد 

من  خیلی مطول بود ، لذا به فکر آن شدم تا آن را بزرگ تر ساخته به 

شکل یک رساله یا کتاب به طبع برسانم و به یاری خداوند آن فکر نیک 

 .عمل پوشید جامه 

استاد عبدالحی حبیبی یکی از بزرگان اول علم ودانش در افغانستان 

بود و او در علم تاریخ دانشمند بی بدیل و در علوم ادبی و تصوف مقام 

عالی داشت و آن بزرگوار سر هر فرد افغان حق دارد تا در باره اش نوشته 

 .های ترتیب دهند 
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دم که نوشته خویش را به بعض بعد ار تکمیل کتاب ، به فکر آن افتا

دانشمندان پشتو زبان بفرستم تا نظر خود را برایم بنویسند و از جمله به 

سه نفر چون پروفیسور استاد میر حسین شاه خان ، محترم داود موسی و 

محترم اسحق نگارگر فرستادم تا در زمینه اگر اشتباهات رخ داده باشد؛ 

پرفیسور میر حسین شاه خان و جناب . اصالح و بعداً برایم مسترد نمایند 

داود موسی بسی جای ها را اصالح و نظریات خویش را در هر صفحه که 

الزم بوده به پنسل و یا قلم سرخ نشانی کرده  و نوشتند و از لطف های 

 .شان ممنون و مشکورم 

دلیل معطلی کتاب ارواح شاد حبیبی زیاد بود، از یک طرف در ظرف 

ر بار به افغانستان سفر نمودم و از جانب دیگر چند یک و نیم سال چها

کتاب هنری سر دست بود که آنها را تهیه نمودم و مهمتر از همه این که 

بنده را منحیث رئیس عمومی اتحادیۀ هنر مندان انتخاب کرده بودند و 

تا این که خداوند لطف نموده و اینک . می بایست بسیار مصروف می بودم 

و شاید . استاد حبیبی را بقدر توان تکمیل و تهیه داشتم کتاب ارواح شاد 

این کتاب بسیار اغالط داشته باشد و شاید هم در میان یک تعداد مردم 

تواند  یک اثری باشد که به نام آن عالمه تمام  مقبول واقع نگردد، ولی می

 .شود 

بنده در موضوعات حالت بی طرفی را اختیار کرده ام، بعض بر اشعار  

لی قدر حبیبی حمله کرده و بعض ها تا حدی  جهات مختلف شان را عا

تقدیر و تایید کرده اند ولی اگر ارواح شاد استاد حیات می داشتند یقیناً از 
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انتقادات رنج نبرده؛ بلکه منحیث یک پروفیسور بزرگ استقبال 

 .میفرمودند 

زمانی که یک انسان در مطبوعات و جهان شهرت می یابد طبعا 

ن خوب و خراب در بارۀ شان نوشته می شود ، ولی در بارۀ ارواح شاد سخنا

توانم  بگویم که او یک دانشمند عالی مقام  عالمه حبیبی همین قدر می

بود و در عصر حاضر نظیرش را در دانش کمتر سراغ خواهیم داشت و نام 

باشد  و خدایش  نامی اش ورد زبان همه قلم بدستان و محققان می

 .بیامرزد 

ازتمام خوانندگان پشتون و غیر پشتون متوقع ام به نظریات علما و 

حقیقت » منقدین خرده نگیرند بلکه به دیدۀ قدر نگرند، زیرا گفته اند که 

امید وارم این کتاب مصدر خدمتی « برقیست که از تصادم افکار برمی آید 

 . انباشد ، به روح پاک و پرفتوح عالمه حبیبی و احیای فرهنگ افغانست

یک تعداد دانشمندان را که به . در حصۀ بعدی کتاب مقاالت 

سیمینار استاد حبیبی نوشته بودند،آورده ایم تا باشد زوایای حیاتی آن 

ناگفته . ارواح شاد خوبترو واضح تر، طور یادگار به اخالف باقی بماند 

ها نماند که درین کتاب کسانی در بارۀ استاد نوشته اند که هیچ یک از آن 

باشند  و خوب است که در بارۀ استاد از زبان آن ها  پشتون االصل نمی

 با احترام                                                              .چیز هایی باید خوانده شود 

 شهرانی 
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 شرح احوال و آثار استاد حبیبی
 

 فلک آنچنانش نوازش نمود

 که چون دوستش دشمن ازجان ستود

 دگر کار و بارش به جایی رساند

 که چشم جهان بینی درو خیره ماند

 :چند کلمه در بارۀ استاد حبیبی به گونۀ مقدمه 

ن ، عالم مرحوم استاد عبدالحی حبیبی از اعجوبۀ زمان و نوادر دورا

متبحر و دانشمند بزرگوار افغانستان معاصر است که تمام عمر گران 

در زبان فارسی . لیف کرد پربهای خود را صرف نوشتن و تأ قیمت و

در افغانستان سبکی دارد که بدون تردید او را میتوان صاحب « دری»

بود که  یصالحیت فارسی نویسی او به حد. سبک دری شمرد 

فکر  را در تحریرات با یخصوصه و اصطالحات ب لغات توانست  مى

 . در زبان دری بیاورد، رسا و قلم توانا 

مرحوم حبیبی که بدون شک از علمای بزرگ زمان ما بود ، یادگار 

حبیبی خود یک شاعر بلند پایۀ . قلمی زیادی را به جا گذاشت های 

او در که یکی از نمونه های شعر فارسی  باشد  مى زبان فارسی و پشتو

 .این کتاب آورده می شود 

استاد مغفور به پنج زبان  فارسی ، پشتو ، انگلیسی ، اردو و عربی 

 . دانست  را مىهندی و سانسکرت چون تألیفات دارد و زبان های دیگر 
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پروفیسور حبیبی در پوهنتون کابل منحیث پروفیسور به بسیار 

ه تقدیم و به ثمر عظمت و وقار کار کرد و شاگردان زیادی را در جامع

رد زبان های شاگردان ، حلقه های علمی وِ ،دانش تاریخی وی. رسانید 

سسات تحقیقی چه در داخل کشور و چه در خارج از مملکت ما ؤو م

را که یک مضمون فوق می آید که آن مرحوم تصوف  میاده ب. بود 

کار ه چسپ است و تدریس آن یک صالحیت خاص بالعاده خوب و دل

های زیادی آن را تدریس نمود و دوران مشعشع و بسیار  الس ،دارد

طوالنی تصوف را با طریقه های مختلف آن شرح وبسط داد و کتابی را 

همچنان مرحوم استاد بیتاب مضمون تصوف را . بدان نسبت تهیه داشت 

استاد . و رساله ای  را در آن باره هم نوشته اند  کردند  مىتدریس 

پشتو را تدریس کرد و چندین اثر در آن رشته حبیبی تاریخ ادبیات 

 .نوشت 

ها یا به اسم فراری و تبعیدی و یا از  استاد عبدالحی حبیبی مدت 

سر برد و در آن جا نه تنها اندوخته ه روی نارضایتی به پاکستان حیات ب

بعد از . ها به جا آورد ، بلکه یادگار های مهمی را هم به جا گذاشت 

جمله اولین پروفیسور های پوهنتون کابل پذیرفته بازگشت به وطن در 

 (پوهاند  )شد و تألیفات متعددۀ او باعث آن گردید که فول پروفیسور 

 .در قدم اول پذیرفته شود 
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عالوتاً این استاد بسیار دانا و پر معنی نویس  در انجمن تاریخ ، 

رشیف پشتو تولنه ، وزارت اطالعات و کلتور ، موزیم و کتابخانه ها و آ

 .های ملی و غیره کار های بسیار ارزنده و پسندیده کرده است 

آن مرد قندهاری با علم و دانش و صاحب فضیلت  در تاریخ 

را طوری شرح و  یاو نوشته های تاریخ. نویسی ذکاوت عجیب داشت 

بسط میدهد که به خواننده سوالی پیدا نمی شود و حقیقتاً لیاقت او در 

 .نویسی قابل وصف و تمجید زیاد است دانی و تاریخ  تاریخ

از تصادف نیک با این استاد بزرگ نگارنده را چندبار اتفاق 

مالقات افتاد و اینک چند خاطره ای را که با آن ها داشتم برشته تحریر 

اب های او تبصره خیر خاطرات، در بارۀ معدودی  از کتمی آورم و در ا

زرین آن استاد ، دوستداران مینمایم تا باشد شمه ای از دانش و آثار 

 .فرهنگ افغانی آگاهی حاصل کنند 

هنر در » دلیل اولین مالقات من این بود که بعد از تکمیل کتاب 

به خانۀ شان رفتم و خودشان تشریف نداشتند و باخانم « افغانستان 

محترمۀ شان عرض مطلب کردم و گفتم  که نظریۀ آن استاد در 

ه و همین که به روز موعود ب. استه خصوص  کتاب من ضرورت افتید

ه خانۀ شان رفتم استاد تشریف داشت و به ظرفیت دو صفحۀ  تشویقی ب

آن ها چهرۀ نیمه ترکی  و نیمه . شکل تقریظ در کتاب نوشته بودند 

پشتونی داشتند واکسنت  شان هم به همان قندهاری وطنی ما میماند که 
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ده و آهسته سخن  میگفتند و شین را بمانند شین فارسی و عربی تلفظ کر

 . ضمناً بی حد و اندازه شفقت و محبت نشان دادند 

ضمن صحبت استاد فرمودند که در بارۀ تاریخ هنر در افغانستان 

دسترس ما نیامده و از آن دقیقۀ مالقات ه ولی هنوز ب ؛آثار زیاد است

فکر نوشتن یک کتاب بزرگ در بارۀ ه اول استاد و من ، آن مرحوم ب

ریخ هنر افغانستان گردید که داستان آن کتاب را در همین مقاله در تا

 . قطار تألیفات و آثارشان خواهید خواند 

روزی باز به خاطر طلب معلومات علمی به خانۀ شان : خاطرۀ دوم 

رفتم و این بار کتابخانۀ بزرگ و غنی شان را برایم نشان دادند و در میان 

ی اسناد را دیدم و دانستم که او شیلف ها صدها دوسیه و بندل ها

در همین  بار .  باشد  مىصاحب یکی از گنجینه های بزرگ  فرهنگی ما 

از نزد خانم  محترمۀ شان یک قطعه عکس استاد را بدست آوردم ، بعد 

را با پنسل انالرج کردم باز به خانۀ شان رفتم و خانم شان  که آن از این

استاد مرا به پیشبرد هنر و احیای  تاز من خوشی ها کرد ، در این مالقا

هنر در افغانستان تشویق کرد و گفت که در میان نقاشان ، نویسندگان 

کم هستند بناءً وظیفۀ تو در این راه سنگین است وسعی کن تألیفات 

تاحال یگانه  ،زیادی را به انجام برسانی  و واقعاً از محصول تشویق آن ها

کتاب ها در بارۀ هنر نقاشی و نقاشان  کسی هستم که زیاد تر از دیگران
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دست ه انستان وموسیقی نوشته و عالوتاً مقاالت زیادی را تحریر و بغاف

 . نشر سپرده ام 

استاد حبیبی در این مالقات مرا خوب شناخته بود و یک جلد مجلۀ 

لغات » ادب را با خود داشته و به نوشتۀ مضمون فولکلوری من به عنوان 

که در آن مجله چاپ شده بود ، « دری بدخشان مستعمل در لهجۀ 

 باشد  مىتبصره نمود و گفت این کار از کار های  بسیار عمدۀ  خودت 

و لطفاً دوام بده و به آخر برسان و از محصول تشویق آن مرحوم تا حال 

 .کتاب های فولکلوری نوشته ام 

 :دیدار آخرین 

های کی از کتاب در این دیدار با استاد جنگ علمی رخ داد ، من ی

 ردسالی خوانده بودم که حکایتگر دودمان تیموری بود وشان را در خ

که استاد در جوانی  و اوایل عضویت در انجمن تاریخ  شد  مىدانسته 

قهرمانی های  ،را نوشته و تا که توانسته بر آن ها تاخته و بر خالف آن

محترمانه برایشان که البته  داد  مىها نشان  افغان ها را زیاده تر از آن

 ،گفتم که استاد هر چه که در بارۀ افغان ها میفرمائید درست و به جاست

. چرا به آن ها این چیز ها را نوشته اید  دانید  مىاما خود به تاریخ بهتر 

فقط تبسم معنی داری را بجا  ،آن استاد شادوران نه اعتراف کرد و نه رد

ن فرمود که فقط دو دقیقه انتظار مه را جنبانید و ب آورد و چند باری سر

 ولبعداً استاد کتاب ضخیمی را آورد و چند صفحۀ ا. بکشید می آیم 

را کنده و در آن کتاب با خط خاص خود که روش مخصوص  آن
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گفتند . بود « هنر عهد تیموریان»و این کتاب . داشت بمن یادگار نوشت

و هنر دوست که این کتاب را برای شما و مانند شما جوانان هنرور 

 .نوشته ام 

استاد حبیبی را بعضی ها به جعل کاری در تاریخ وطن متهم می 

مگر باید دانست . سازند و خود نگارنده هم مدتها به همین فکر بودم 

که اولتر از همه استاد حبیبی یکی از دانشمندان درجه یک افغانستان 

ی قلم بدستی او در زمان. است که بدیل آن کمتر مادر دهر زائیده است 

کرد و ضمناً زیست که در مملکت ما مسئله انکشاف دادن زبان پشتو از 

طریق حکومت در نظر گرفته شده و ضمناً او خود یک از اشخاص 

عللی در تقویۀ  ،حکومت در نزدو نیز رفت  مىشمار ه اصیل قندهاری ب

 .پشتو وجود داشت 

از بلند  من یک علت عمدۀ توجه حکومات افغانستان را به پشتو

در عهد رضا شاه زبان : پروازیهای پان ایرانیست ها می شمارم به این که 

پان ایرانیست ها بسیار باز شده بود و همه افغانستان را جزء ایران می 

شمردند و از موجودیت تاریخ مستقل افغانستان منکر شده بودند و تا 

های کابل بعد از در مجله و کنون شاید وارثان پان ایرانیست ها زنده اند 

 .اثرات شان منعکس یافته است شمسی هجری  1115

موضوع پان ایرانیست ها ، گرچه در سال های هزارو سیصد و دۀ 

هجری شمسی و بعد از آن در میان ممالک همسایه احساس گردید و 
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به انکشاف  عکس العمل های هم نشان داده شد ، که در افغانستان منجر

دری » گردید ، و به عوض آن کلمۀ « فارسی » مۀ پشتو و از بین بردن کل

،  رفت  مىآورده شد ، اما حرکت برادران ایران بسیار فعاالنه به پیش  « 

مبالغات و تفوق طلبی و تغییر  دادن تواریخ بعد از آن شدید تر شده 

رفت ، ما البته صدها اسناد داریم و از همه گذشته ، فقط یک نمونه از 

« مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان » حترم دانشمند م ءنوشته

در کتاب احوال و آثار و اشعار امیر سید علی همدانی ، که در سال 

ه هجری شمسی در اسالم آباد در منزاپرنتینگ کار پوریشن ، ب 1115

ار خواندان آن بدانند و تا دانشمندان .  آوریم  مىطبع رسیده است 

که هر چه که می  باشند  مى ما ، کسانیبفهمند که دانشمندان و عل

روی حقیقت باشد و جامعه را به طرف اصالحات  ،  د ازنویسند ، بای

 .راهنمایی نمایند  ، صلح جویی ، راستگویی و حق نویسی و عدالت

صفحه را که جناب مدیر دانشمند مرکز تحقیقات و اینک یک  

جا مطالعه  و  گان یکفارسی ایران و پاکستان نوشته است عیننا با خوانند

های  او دراین مقدمه نامی از غز گذاریم  مىقضاوت  معرضدر ابعد

محمد ابن قاسم ، سلطان محمود غزنوی ، تیموریان ، بابریان ، غوری ها 

 :شده است ن، مجدد الف ثانی و غیره برده 

اسالم در میان عرب ها ظهور کرد اما در ابالغ پیام و تعلیم » 

ر اترین فعالیت ها را ایرانیان عهده د رین و عمیقده تگستر ،معارف

مرکز و شمال و غرب و جنوب شبه قاره ، » شدند در جنوب آسیا 
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در ترکستان و دیگر مناطق مسلمان نشین چین و شوروی « ...اندونزی و 

صغیر و نواحی مجاور آن در اروپا ، در افریقای شرقی و  ی، در آسیا

زائر اقیانوس هند و در سواحل مدیترانه در ج« ... مغرب اقصی » شمالی 

و حتی در بالد « ...از اندلس و  یبخش های» و کرانه اقیانوس اطلس 

عرب هرجا خبری از تبلیغات اسالمی و اثری از معارف این آئین پاک 

را داشتند و بالنتیجه در بود ، مبلغان و دانشوران ایران مؤثر ترین حضور 

ن و فرهنگ اسالمی جامۀ ایرانی در بر این سر زمین ها تمد کثیری از

کرد و مثالً با آن که در خود ایران کتاب های مهم علمی و دینی غالباً 

دین زبان  به عربی نگارش می یافت ، در بسیار از نقاط نامبرده فارسی را 

بر جا نهادند  و علم و معرفت شناختند و میراث فرهنگی  عظیمی  که 

و مشهود است  روح اسالمی کامالً محسوسکالبد فارسی آن ، در کنار 

دی  هم که از فارسی به زبان و لغات و اصطالحات دینی و غیر دینی زیا

تأییدی دیگر است  –و پاره ای هنوز هست  –می آنان را ه یافته های بو

 . بر نقش سترگ ایرانیان در این مورد

ج ر و ترویمیر سید علی همدانی از عارفان نامی ایران است که نش

مرهون  –تا حدود زیادی  –در مرز و بوم پهناور شبه قاره  اسالم

 «. اقدامات و کوشش های او و یاران و بستگان او است

غات هیتلری ناسیونالیزم افراطی آلمان نه یدر همین سالها بود که تبل

، بلکه اراضی  آورد  مىشمار ه تنها متکی بر خاک های از دست رفته ب
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و این طور ناسیونالیزم آلمانی  کردند  مىم خود دعوا دیگران را نیز به نا

نزد اقوام شرقی از قبیل ترک ها ، عرب ها ، ایرانی ها و حتی  هندو ها 

هجری شمسی  1113م گردید و در همان فضا بود که در سال اع

فرمان پشتو صادر گردید ، یعنی که تدریسات همه مکاتب و « م1919»

و برگردانده شود و این به معنی این بود مدارس دولتی از فارسی به پشت

ای ایرانی های : ند به ایرانی ها که داد  مىکه در حقیقت افغان ها نشان 

توسعه جو اگر زبان شما فارسی است زبان ما پشتو است که هرگز شما 

که البته این پیام بعد از مدتی ناکام شد و همان بود . بدان پی نمی برید 

خان توروایانا از حضور شاه محمود خان که سردار نجیب اهلل  

صدراعظم وقت این فرمان را حاصل کرد که یک عده مدارس والیات 

زبان تدریس ابتدایی باشد و آن جا  ،که اکثریت مردم فارسی میگویند

که پشتو زبان ها اکثریت دارند پشتو زبان ابتدایی شناخته شود و 

باالخره همه افغانان . اند تدریسات عالی به زبان فارسی هم چنان باقی م

به خود آمدند و افتخار فارسی را هم از دست ندادند و دانشمندان ما از 

روی مطالعات تاریخی در یافتند که گهوارۀ زبان شاهنامۀ فردوسی 

خراسان و افغانستان قدیم است و نه تهران و اصفهان و از همین جا بود 

افغانستان پشتو و دری  هـ ش زبان های رسمی1131که در قانون اساسی 

خوانده شد به معنی این که برای ایرانیان نشان دادند و فهمانیدند که 

در حقیقت در همان سال قانون   باشد  مى« دری » یک زبان دیگرما 

 .تائید گردید « پشتو» اساسی بود که در بخش زبان ها تقویۀ زبان 
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ویت داشت ، استاد حبیبی در سازمان های انکشاف پشتو نه تنها عض

بلکه در رأس قرار داشت و علت این که او را همواره در رأس  قرار 

چون که . کامالً از روی ذکاوت خدا داد و علمیت او بود  ،ندداد  مى

 گرفت  مىبود که توجه خاص به پشتو صورت  یان همان دورانورد

چند تألیفات پشتوی  –ولی بآن هم تألیفات فارسی او برابر به چند 

 طرف اگر دیوان خوشحال ختک را که بار بار به مناطق آن.  اوست

طبقات » فقط ترتیب کتاب .ترتیب و تهیه داشته است ،سرحد طبع شده 

او آن قدر ارزش دارد که هم زبان فارسی وهم تاریخ وطن را « ناصری 

اگر او درجایی که موضوع تاریخی را به . حیات تازه بخشیده است 

یی دیگر از روی تحقیق حقیقت را به صورت پشتو نسبت میدهد و جا

و  نوشت  و مى دانست  مىباالخره او مردی بود که . خاص نشان میدهد 

 .  ماند  مىکه لفظی یا کلمه ای از قلم او باز ن نوشت  مىچنان با فکر رسا 

پشتو را دوست داشت و به . استاد حبیبی مرد محدود فکر نبود 

ت داری به پشتو نزد من این است ارزش دوس،  کرد  مىپشتو خدمت 

که اگر پشتو را دوست داشت ، ترکی و تاجیکی را هرگز بد نگفته 

 .است و به قومی دیگری طعن نکرده است 

پوهاند حبیبی تحصیالت مسلکی نداشته و شهادتنامه دوکتورا به 

تاریخ در دست ندارد ، اما یک مؤرخ بزرگ است ، و او به جای این 

که همان قومی را که به  داند  مىمی ترجیح دهد ، بهتر که قومی را برقو
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خوب بنویسد و قومی دیگری را محترمانه به جای خودش  ،او تعلق دارد

 . گذارد  مى

من به دیدار آخرین خود با مرحوم حبیبی که شرح آن را در سطور 

قبل گفتم ، گفته بودم که در ساحات ادبیات فولکوری تألیفات دارم و 

عرض کردم که ضرب المثل های چهار زبان ، اوزبیکی ، نیز برایش 

تاجیکی ، پشتو و بلوچی را گرد آوردم ام و برایم گفت که از پشتو را به 

کدام اندازه دارید گفتم قریب به سه هزار و یا زیاتر از آن ، فکری 

کردند و گفتند از کجا جمع کردی گفتم از محیط و از پشتو زبان های 

ی اکسنت زبان اعاله ین ، باشندگان کابل و غیره ، بکابلی یعنی متعلم

این خو کار بزرگ است با شما کی به این مفکوره » قندهاری فرمود که 

واقعاً استاد ، احساس . بهاءالدین مجروح  گفتم پوهاند سید« کمک کرد 

ن اخوشی کرد و موفقیت مرا از خدا خواست و حاال بنگرید که متعصب

 چه کسانی هستند ؟

ه آن وقت ها مرحوم محمد صدیق روهی که در سابق بدر 

دارالمعلمین کابل معلم و استاد مضمون پشتوی من  نگارنده بود و مرا 

 زو یکی ا کرد  مىمی شناخت ، منحیث رئیس پشتو تولنه ایفای وظیفه 

دوستداران واقعی  فولکلور بود ، به پشتو سخت محبت داشت و از زبان 

جانب یکی از  ن مرد محترم که اینای. فارسی خوشش می آمد 

» از کارم بی نهایت تقدیر کرد و کتاب  ،شاگردانش در مکتب بودم

را به دفتر نشراتی شان فرستاد و گفت که با آن ها « پشتو امثال او حکم د
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مشوره کن و این جمع آوری را طوری ترتیب بدهید که شکل یک 

قلم خودش می  هکتاب مستقل را بگیرد و گفت در آخر یک تقریظ ب

 . نویسد 

حاال بخوانید ماجرا را که در شعبۀ نشراتی و یا اعضاء رفتم یکی از 

نو این افتخارات را ما خود » متعصبین کم ظرف به من گفت که برادر 

از تصادف نیک در آن . « مان پشتو زبان ها چرا نکنیم که تو میکنی 

بیه او را درس مجلس شاگرد عزیزی داشتم که در فاکولتۀ تعلیم و تر

م ، و نصراهلل خان نام داشت ، او با من داد  مىروانشناسی و تعلیم و تربیه 

 نماید  مىبه بیرون بر آمد و گفت شخصاً بدون رسمیات با من همکاری 

و اینست داستان و ماجرای پشتو تولنه و وسعت نظر شان که کار غیر 

گانه ها کار بد پشتون به آنها و خدمت به غنای فرهنگ پشتو توسط بی

طور  است و از همین باید دانست که یکی از علل پسمانی پشتو همین

 . باشد  مىماجرا ها 

ولی ماجرای کتاب پشتوی من تمام نشد و مرحوم استاد سید 

و می گفت که  کرد  مىبهاءالدین مجروح روزانه یک بار به من تیلفون 

هر دو کتاب ضرب تا این که  ،قصۀ ضرب المثل های پشتو به کجا رسید

صورت دو کتاب مختلف ه رسی وضرب المثل های پشتو باالمثل های ف

آمادۀ چاپ گشتند و تعلق گرفتند به ریاست نشرات وزارت اطالعات و 

ای زیاد بسی هرئیس  آن شخص بود که مرا از وعده خالفی . کلتور 
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به جایش  ی دیگری به اسم داکتر اکرم عثمانتا این که شخص. رنج داد 

 یمقرر گشت ، این شخص عجیب کلتور و فرهنگ داشت ، شخص

ب و مهربان و دانشمند معلوم میشد امالً مطابق میل من ، خیلی ها مهذک

دپشتو » و کتاب ها به مطبعۀ دولتی فرستاده شدند و گفتند که کتاب 

به سمینار انکشاف پشتو بعد از طبع رایگان توزیع گردد « امثال او حکم 

 . د وهمانطور هم ش

پایان نیافت ، من در « امثال و حکم فارسی » و اما ماجرای کتاب 

نوین  م که وزیر اطالعات و کلتور مرحوم پوهاندداد  مىفاکولته درس 

به عجله زیاد به وزارت احضارم کرد و دو موضوع را در میان  گذاشت 

 برداشته میشود و اسمای« شهرانی » ، یکی این که در پشتی کتاب کلمۀ 

طقوی قابل قبول نیست با بسیار سختی آن را بر سرش قبوالندم ، اما من

داستان مدهشی دیگری به میان آمد و گفت که در یک ضرت المثل 

گفتم « و نه کدو ، خاک در سرهر دو  نه کل ماند» آورده ای که 

؟ باالخره دانستم منظور « وی هنوز هم نمیدانی » گفت  ؟موضوع چیست

و مرحوم داود خان که نو کودتا کرده بود ، گفتم  او از ظاهرشاه  خان

بسیار ساده است همان ضرب المثل را چاپ نکنید و این وقت ، نزدیک 

امثال و حکم فارسی » به وقت شام و ماجرا ها همه خاتمه یافت و کتاب 

 . را فوراً به غرض طبع به مطبعه فرستاد « 

، زیرا از سال  می ترسم از آن که دور از اصل موضوع قرار نگیرم

های زیادی به خاطر داشتم که استاد حبیبی آن استاد بزرگ را در وقتی 
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روح اش را شاد ساخته و دعا ها نصیبش گردانم و از وقت ها یاد نمایم 

 . که انشاءاهلل در این رساله از سوانح عمری آن نیز بحث  خواهیم کرد 

و مردمان   تا اینجا در بارۀ عمومیات پوهاند حبیبی سخن گفتیم

شاید به  این  فکر باشند که این گفته هایم در بارۀ استاد حبیبی بی معنی  

درین  بخش در بارۀ  ،خاطر اثبات آن چه که گفته امه است و من ب

کتاب ها ومشخصات شان که استاد تألیف و یا تعلیق کرده اند می 

ر خوانده با -نویسم و نا گفته نماند که همۀ  این کتاب های ضخیم را بار

 دنام پوهانه نام تعلیق و تحشیه به و مفاد گرفته ام و آن کتابی را که شما ب

حبیبی میخوانید ، قبالً باید بدانید که تعلیق و تحشیه و تصحیح یک 

ظرفیت ، درایت و علم عمیق کار دارد و این کار استاد حبیبی یک کار 

نیست  خارق العاده است که از دست کسی دیگری به آسانی پوره

البته تألیفات دیگری را پوهاند حبیبی . وارزش آن باالتر از تألیف است 

دارند که بی حساب هستند ، من این کتاب هایی را که درینجا معرفی 

 . مینمایم ، تنها کتاب هایی هستند که خوانده و استفاده کرده ام 

 

 

*** 
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 نکاتی چند پیرامون یک تعداد از کتاب های استاد حبیبی 

 :ظهیرالدین محمد بابر  -1

دلیل تألیف این کتاب آن است که آقای محمد یعقوب واحدی 

عضو سابقۀ انجمن تاریخ روزی برای این نگارنده گفت که استاد حبیبی 

دمان در یکی از مجالس از او پرسید که فرضاً روزی فرا رسد که به مر

ض صفحات شمال به قول سراج در سابق به عو» صفحات شمال  

اجازه داده شود تا « وایخ و دیگر مأخوذات ترکستان صغیر میگفتند الت

زبان  رسمی اوزبیکی خود را احیاء بسازند شما کدام یکی از لهجه های 

تورکی را انتخاب خواهید کرد ، در جواب شنید که لهجه و روش 

از بازار  ،نوشته های بابرشاه را ، فقط یک سال بعد از این سوال و جواب

تألیف حبیبی « بابرشاه  ظهیرالدین محمد» خریدیم به نام  کتابی را

 .شادروان 

ستاد مأخوذ رد و زیاده تر معلومات ااندک خاین کتاب به ضخامت 

با آن که کتاب مذکور در .  باشد  مىک بابری از بابرنامه و یا توزو

زودی نایاب گشت و ارزش این کتاب در ه ب ،مطبعه دولتی طبع گردید

 بکسحدی است که یک نسخۀ آن که در ه ن افغانستان بنزد اوزبیکا

 ،کاالی من در مزارشریف وجود داشت آن را از میان کاالیم

 . دوستداران بابرشاه ربودند 
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آغاز این کتاب با تصور رنگه ایام جوانی بابرشاه صورت میگیرد 

در کابل نقاشی شده است و اصل تصویر اکنون « م1555» که  در سنۀ 

 . ندن قرار دارد در موزیم ل

شمسی در کابل به ظرفیت یکصد وپنجاه  1151سال ه طبع کتاب ب

 . باشد  مىصورت یافته و مشتمل برسه بخش   صفحه و نه

مان واسالف عمومیات و سوانح بابر یعنی  دود در بارۀ: بخش اول 

بابر ، فتح کابل و قندهار وبدخشان ، لشکرکشی های بابر و از فتح دهلی 

 . نماید  مىبرشاه بحث تا مرگ با

در خصوص شخصیت علمی و ادبی بابر یعنی تألیفات : بخش دوم 

ترجمه های آن به زبان های » بابرشاه چون  بابرنامه یا توزوک بابری و 

رساله عروضی ، «  باشد  مىدیگر واصل نوشته به زبان تورکی سمرقندی 

ص بابر و کتاب دیوان بابر، مبین ، نظم رسالۀ والدیه ، خط بابری ، شخ

های گم شدۀ بابرشاه و در بارۀ تجلی شخصیت بابر در بابر نامه بحث 

 . نماید  مى

اسی و اداری بابر ، در خصوص شخصیت سی: بخش سوم 

تشکیالت  ،، مسکوکات ، اوزان ، فواصل ، اوقات تشکیالت ملکی

عسکری ، تجارت و غیره و نیز در خاتمه در بارۀ عایله و فرزندان بابر و 

 . نماید  مىها بحث  قبور آن
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در تألیفات دیگر استاد حبیبی دیده می شود که وی دربارۀ 

شخصیت و عظمت بابرشاه اعتراف داشته و گاه گاهی بعضی یادداشت 

در بارۀ  بابرشاه به کتاب  رۀ بابرشاه دیده می شود مثالً ، از او در با یهای

روف و ابر از شاهان  معب» : چنین می یابیم « تاریخ مختصر افغانستان » 

بدخشان و  لف افغانستان است که از بلخ وخونریز ودالور و عالم و مؤ

وی به فارسی و . مملکتی فسیح  حکم راند  کابل و قندهار تا دهلی بر

» تورکی شعر میگفت و دارای چند تألیف مهم است و در جمادی الثانیه 

یت او در کابل در در آگره وفات یافته و بنابر وص« م1515 -هجری911

« م 1636هجری ـ  1556» دفن شد و مزار او را شاه جهان در  ،باغ بابر

تاریخ  199ـ193ص « » تعمیر کرد که تاکنون در کابل مشهور است 

 « افغانستان مختصر

 : ـ جنبش مشرطیت در افغانستان  8

این کتاب غالباً در اواخر حیات مرحوم حبیبی نوشته شده و در 

هجری شمسی به طبع رسیده است  1163کمونستان به سال زمان تسلط 

بسیاری از اسناد حقایق . صفحه بالغ میگردد «  113» که ظرفیت آن به 

چشمدید است که از دوره های امیر عبدالرحمن آغاز و تا عصور بعدی 

استاد بسی رجال و بزرگان وطن را با . حکایت ها دارد  ،اخالف او

خوبی شرح کرده اند ، این کتاب گرچه ه ب افکار سیاسی و سوانح شان

زودی دانستند که در ه ولی بسیار ب ،مطابق  آرزوی خلقی ها طبع شد

بارۀ وطن دوستی و خود ارادیت  زیاد گفته شده است ، همان بود که 
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کمونستان از کردۀ  خود پشیمان گشتند و دانستند که آن ها به صورت 

ولی کار از کار گذشته  ،ارندها قرار د غیر مستقیم آلۀ دست شوروی

 .مردم کتاب را خوانده بودند و تکثیر هم شده بود و بود 

کتاب مذکور  نه تنها یک دورۀ سیاسی افغانستان را حکایت 

ادبی افغانستان را ، بلکه می توان از نوشته های استاد یک دورۀ  کند  مى

أخذی هم چنان این کتاب برای این نگارنده یک م. استخراج کرد  هم

بسیار ارزنده بود که در بارۀ مرحوم شاه محمد ولی خان دروازی وکیل  

و نیز در . از آن استفاده کرده ام خان السلطنت  دورۀ امیر امان اهلل 

خصوص دودمان شخص مرحوم استاد حبیبی معلومات زیادی است که 

 .یک اندازۀ آن معلومات را از این کتاب به دست آورده ام 

دانشمند عالی ، ستاد حبیبی اکه پیش از  باشد  مىری قابل یاد آو 

شروطیت مدالدین هاشمی ، در بارۀ جنبش سید سعمقام جناب پروفیسور

کتابی را تهیه و به طبع رسانیده بود و کتاب استاد حبیبی بعد از پوهاند 

 . هاشمی تحریر یافته است 

 : ـ طبقات ناصری  1

یک آدمک یکی از افغانستان قبالً این کتاب را در دفتر داکتر لود

ولی بعداً از پشاور یک جلد مکمل . شناس  های امریکا دیده بودم

کتاب  مذکور را خریداری نموده و حاال با خود دارم و این کتاب از 

استاد در طبع اول کتاب . به ایران نشرشده است « دنیای کتاب » طریق 
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معروفترین  کتب  طبقات ناصری یکی از مهمترین و» :  آورد  مىچنین 

تاریخ زبان پارسی است که تقریباً هفت قرن پیش از این به قلم یکی از 

دانشمندان خبیر خراسان قاضی منهاج سراج جوزجانی در دهلی نوشته 

 .«ص اول طبقات ناصری« »شد 

میگردد  که استاد حبیبی موفق به خواندن این کتاب بعد از این

گفتم دریغا  و افسوسا که کتابی  و با خود از نظرم گذشت» : میگوید 

سالست و نزاهت انشاء و طراوت ، از دیدۀ شوقمندان  و بدین خوبی

مخفی بماند ونسخۀ کامل آن بچاپ نرسد و مورد استفادۀ آن و این قرار 

 .« طبقات ناصری  2و1ص « »نگیرد

شمسی در بنگال به نشر  1125سال ه اگر چه چند طبقۀ این کتاب ب

استاد حبیبی  با عزم متین خود نسخ مختلفۀ این کتاب رسیده است ولی 

. بزرگ و ضخیم را در یافته و تصحیح ، تحشیه وتعلیق کرده است 

حیات دادن دوباره به این کتاب از کار های خارق  ،طوری که گفته آمد

 . باشد  مىالعادۀ استاد حبیبی 

بقات تعلیقات بر کتاب ط» : در اخیر کتاب این عنوان را می یابیم 

و این قسمت با آن که نامش تعلیقات است در حقیقت کتاب  « ناصری 

ضخیمی است که در حدود دست کم سیصد صفحه نوشتۀ خود حبیبی 

و یکی از معتبرترین نوشته های استاد حبیبی است و باید  باشد  مى

مرزهای » اعتراف کنم که مأخذ  بسیار مهم من در نوشتن کتاب  

استاد . مین تعلیقات حضرت حبیبی بوده است ه« همزیستی زبان ها 
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چون موءلف کتاب » : حبیبی در آغاز کتاب تعلیقات خود میفرماید 

یکی از نویسندگان معروف زبان پارسی و مؤرخین دانشمند خراسان 

است الزم دیدم که شرح احوال و آثاروی را در آخر کتاب بنویسم و 

جا  ر دست است ، یکزندگانی مؤلف و دودمان وی ده آنچه راجع ب

فراهم سازم تا خوانندگان محترم را تصفح و ورق گردانی نیازی  نیفتد و 

 . « جا گرد آید  مآثر و احوال دانشمند هم یک

همچنان در قسمت های اخیر همین کتاب تعلیقات یا اثر استاد 

حبیبی ، آن مرحوم یک عده لغات ترکی را با ریشه های شان بیطرفانه و 

 .ح و بسط داده اند عالمانه شر

صورت وقایع و تفکیک حوادث با در نظر ه کتاب طبقات ناصری ب

داشت دوران به بیست و سه طبقه تفکیک گردیده و استاد با درایت خدا 

داد و هوشیاری بی مانند از روی  عمق و معلومات تاریخی تحشیه 

دست اعجویۀ زمان ه کتاب مذکور  در حقیقت ب. وتصحیح کرده است 

اج سراج جوزجانی به افتخار ناصرالدین قباچه یکی از سالطین  منه

دهلی نوشته شده است و یکی از مؤثق ترین کتاب های تاریخ وطن ما 

در کتاب مذکور مؤلف آن هم  . که نشرش هم کم نظیر است  باشد  مى

دیده است و نیز این کتاب یکی  وطن ما بسیاری از وقایع را به چشم سر

، این عجب کتابی است وقتی  باشد  مىبر تاریخ مغول از کتاب های معت

داران مغولی بنویسد در راج میخواهد در بارۀ هر یک از سرکه منهاج  س
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 را به  نسبت کافر بودن آن  مغول ها« لعنت اهلل علیهم » آغاز کلمۀ 

آورد ؛ ولی در متن معرفی از صداقت و راستکاری و پرنسیپ های  مى

بسیار خوش بودند که بمیرند  یزند و میگوید که بی مانند آن ها حرف م

ولی کذب و دورغ و ریا نداشته و مفاد گفتار منهاج سراج همین است 

 .که دلیل موفقیت عظیم مغول ها توان شمرد 

زیبا و سلیس نوشته و تاریخ  دورۀ اوائل  غزنویان را  گرچه بیهقی 

ما بازگو می سبک فارسی نویسی یک هزار سال پیش فارسی ادبی را به 

ولی بدبختانه جلد های  مختلفی از آن کتاب معدوم گشتند و ، سازد 

« طبقات ناصری » اما کتاب . تنها محدودی از آن نوشته بما رسیده است 

ه تکمیل آن زحمت را حضرت حبیبی به حدی کاویده و به حدی ب

ترین نکته را غور وتعمق نموده وبه نقد و بررسی  کشیده است که جزئی

گونۀ مثال در بخش طبقۀ دوازدهم که ه ب. ن محتاطانه دست زده است آ

اعجوبۀ زمان منهاج سراج شعر مشهور ابو عبداهلل رودکی یا پدر شعر 

دربار سلجوقی ها داده و آن  تاجیکی منسوب است به امیر معزی شاعر

 :این مطلب آغاز می یابد سروده به 

 بانگ جوی مولیان آید همی

 آید همیبوی یار مهربان 

 شاه سرو است و بخارا بوستان

 سرو سوی بوستان آید همی
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استاد حبیبی در پا ورقی تألیف خودش یعنی تعلیقات چنین 

 : نماید  مىاوت ضق

این قصه و شعر به قبول اغلب تذکره نویسان منسویست به ابو » 

عبداهلل جعفرابن محمد رودکی شاعر معروف آل سامان و یگانه مأخذی 

ار را به معزی  و دربار سنجر منسوب داشته همین کتاب که این اشع

اما شعر معروف باال بی . « طبقۀ دوازدۀ کتاب مذکور  261ص « »است 

 . باشد  مىتردید از آن استاد ابو عبداهلل رودکی سمرقندی 

ضخامت کتاب طبقات ناصری بسیار بزرگ است و بیش از یک 

های دیگری صفحه بندی هزار صفحه میگردد و طبقات مختلف به گونه 

ارزش این کتاب در تاریخ افغانستان ، ایران ، هند و ماوراء . شده است 

 .النهر بلند است 

 :ـ زین االخبار1

زین االخبار حواشی وتعلیق استاد حبیبی اول از طرف بنیاد فرهنگ 

قلم ارواح شاد مولوی خال محمد ه ایران به چاپ آفست طبع شد که ب

 .د خسته نوشته شده بو

نیز شهرت داده « تاریخ گردیزی » استاد حبیبی این کتاب را بنام 

 331ویا  332در حدود» : م که پشتی کتاب را بدینگونه میخوانی. ت اس

، چاپ کتاب در « هجری قمری به تصحیح و تحشیۀ عبدالحی حبیبی 
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طبع رسیده ه صفحه ب 111به حجم  1162سال ه تهران خیابان جمهوری ب

 . است 

غاز کتاب مرحوم نفیسی و مرحوم عالمه محمد قزوینی مقدمه در آ

شان به  ها نوشته و بعداً مرتب کتاب یا استاد مغفور حبیبی با قلم توانای

کتاب زین االخبار . گفتار مختصر اکتفاء ورزیده اند نوشتن یک پیش

صفحۀ دیگر به قلم استاد حبیبی به نام « 115»دارای نوزده باب و در آن 

 . افزوده شده است  تعلیقات

در سلسلۀ متون » : مرحوم استاد حبیبی در آغاز مقدمه می نگارد 

تاریخ و ادبی پشتو و دری که قبالً تحشیه و تعلیق وطبع کرده ام ، امثال 

طبقات ناصری، طبقات صوفیه ، پته خزانه ، کلیات خوشحال ختک ، 

رک و غیره دیوان عبدالقادرخان ، دیوان احمد شاه درانی ، نوای معا

اینک متن تمام و کامل زین االخبار عبدالحی گردیزی را نیز با مقابلۀ  

 13ص « » دو نسخۀ مکشوف دنیا و تحشیه و تعالیق الزمه نشر مینمایم 

 .« زین االخبار 

 تیب این کتاب یکبار دیگر به احیایتهیه و تر استاد حبیبی با

افغانستان را  خیبا شکوه وطن  دست برده و دوره های تاری تاریخی

چنین به نظر می » : استاد در اوایل کتاب میفرماید . روشن ساخته است 

آید که عبدالحی گردیزی کتاب خود را در عصر سلطنت عبدالرشید بن 

هجری که سال جلوس اوست وپیش از آن  331سلطان محمود بعد از 
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هجری نوشته شده  331ـ332که طغرل بندۀ محمود کشته شود در حدود 

 . «زین االخبار  19ص « » است 

گردیزی به گفتۀ خودش فر آورده یا گرد »: که دارد  مىعالوه 

شمار می آید و ه آورندۀ این کتاب شخص مطلع و دانای عصر خویش ب

استاد دانشمند بزرگ  وی محضرشریف طوری که خودش گوید

 بوریحان بیرونی را درک کرده و ازو مطالبی را شنیده بود و از فحوای

مطالب این کتاب برمی آید که در نوشتن زین االخبار مخصوصاً دو 

« کتاب معروف البیرونی یعنی کتاب الهندو آثار الباقیه را در نظر داشت 

 .« خبار زین األ 21ص »

داشت و آن قدر  یاستاد حبیبی طوری که گفته آمد مغز تاریخ

ئینه معلوماتش مانند آه حافظه او در تاریخ بلند بود که در وقت تألیف ب

در مقابل چشمان او ظاهر میشد و طبعاً در تطبیق و مقابله های اسناد 

برای اثبات قول خود در عمق  تحقیق و . بسیار زیاد از حوصله غنی بود 

زین االخبار « 616»در صفحه  آوریم  مىتحشیه و تعلیق او چنین مثال 

پاورقی چنین به اصل متن گردیزی آمده و استاد در « کامروت » کلمۀ 

ت ناصری در طبقا» : میدهد  حیت دانش و احتیاط کاری را به خرجصال

آمده است ، منارسکی شکل صحیح « مرودکا» نام این جای مکرراً 

 « زین االخبار  611ص » . «داند که آسام باشد« کامروپ » کلمه را 
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 بار ـ بار استفاده کرده ،از این کتاب استاد حبیبی نگارندۀ این سطور

ن جا آورده است و یک سند اعالی محققاو اندوخته های مفیدی را به 

 . رود  مىشمار ه ب

 :ـ فضایل بلخ 5

والدین ابوبکر عبداهلل بن عمر بن  تتألیف شیخ االسالم صفی المل

داود واعظ بلخی با ترجمه فارسی عبداهلل محمد بن حسین بن محمد 

هنگ نتشارات بنیاد فرحسینی بلخی با تصحیح وتحشیۀ استاد حبیبی ، ا

 .«شمسی هجری 1155»خانۀ داور پناه ایران ، چاپ

مرحوم استاد حبیبی در آغاز کتاب به شناسایی کتاب معلومات 

کافی میدهد و بعداً به حواشی و تصحیحات دست برده شرح حال و 

دقت از نظر گذارانیده ه مکشوفات هفتاد شیخ بزرگ را در این کتاب ب

و استاد حبیبی در اخیر  رسد  مىصفحه «  195» است ، اصل کتاب به 

کتاب تعلیقات مطولی را برشتۀ تحریر در آورده که اقالً به صد صفحه 

عمق بخردانۀ استاد حبیبی قابل غور است ، در بارۀ بلخ . بالغ میگردد 

دارد که تا حال کسی نگفته است ، چون پروفیسور حبیبی  یگفتنی های

تصوف و کنه وکیف و تاریخ تصوف است که به  ییکی از اشخاص

از آن رو این کتاب را بیش از حد رنگ و برگی داده و  باشد  مىوارد 

از عهدۀ سخت ترین لغات عربی و اصطالحات خاص تصوفی بر آمده 

را که حضرت حبیبی درین کتاب آورده ، چنان  یپاورقی های. است 

تاد حبیبی در پنداشته می شود که کتاب را خودش نوشته است ، نبوغ اس
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به آسانی می توان  ،دانش کتاب ها و شناسایی آن را درین کتاب

 .دریافت وتصور نمود 

 :ـ تاریخ مختصر افغانستان  3

 هجری 1163»نگارش از مرحوم استاد حبیبی ، تاریخ چاپ آخرین 

با مقدمه ای از سازمان مهاجرین مسلمان افغانستان ، متن کتاب « شمسی 

تصاویر آورده شده فحه و بعد از آن گراف ها و ص«  123» در حدود 

 دی در نزد من نگارنده معتبر است که استاد بااین کتاب به ح. است

یافت نام های بزرگان ودردانایی و حوصله افزایی و خصوص وقایع 

که در دیگر تواریخ کم است نوشته های  افغانستان وچیز های بکری

ین کتاب در کابل به طبع رسیده و اصالً ا.  مستند را تقدیم داشته است 

. به زبان پشتو نیز به ترجمۀ مرحوم عبدالروف بینوا به چاپ رسیده است 

چاپ آخرین کتاب که غالباً در پشاور صورت گرفته است ، و در 

مقدمۀ سازمان مهاجرین درین کتاب چنین جمالت تند و تعرض آمیز را 

ک نویس ها یکی هم میر از جملۀ این تاری»:بر مرحوم فرهنگ میخوانیم 

محمد صدیق فرهنگ است که در کابل مشاور ببرک کارمل بود و 

به امریکا گریزی کرد اما در حقیقت برای  ،نام مخالفت باویه ظاهراً ب

روسها در آن جا کاری را انجام میدهد که در کابل از اجرای آن کار 

ی را برشتۀ تحریر کتاب« افغانستان در پنج قرن اخیر »وی به نام . عاجز بود 

داری نیز  در آورده که در مقدمۀ آن از اصول تاریخ نویسی و امانت
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حرف میراند اما در حقیقت این کتاب شیطانی را فقط و فقط برای تفرقه 

اندازی قومی و لسانی نگاشته وعمداً خواسته است که دری زبانان را با 

جنگ تحمیلی  پشتون ها مخالف ساخته و بر مردم افغانستان عالوه بر

خویش « تاریک» وی در . روس ها جنگ دیگری را نیز تحمیل نماید 

تالش ورزیده که بر علیه پشتون ها از جعلیات ، افترا آت ، واهیات و 

بهر صورت این . کار بگیرد و برای توهین آن ها بهانه ها ببندد  یافوا های

گانه و ست جواب جدا ک فرهنگ که مملو از بی فرهنگی هاتاریخ تاری

 . کتاب جدا گانه میخواهد 

وسعت نظر علمی  شرط بزرگ تاریخ نویسی داشتن وجدان پاک و

مورخ است که خوشبختانه ما چنین مورخان نیز داریم که از این جمله 

یکی هم شادروان عالمه حبیبی است که وجدان پاک داشت و رگ ـ 

ساکنین  رگ و قطره ـ قطره خون او عشق افغانستان عزیز و عشق تمام

او در پهلوی این عشق پاک ازهرنوع غرض و مرض مبرا . آن مواج بود 

دستش آمد ، برای قدامت ه ب« پته خزانه » اگر برای قدامت پشتو . بود 

 .« تاریخ مختصر افغانستان  6ـ1ص»بود« زبان مادر دری »دری در تالش 

 :تبصرۀ نگارنده به نظر نویسندگان سازمان مهاجرین 

یۀ مبارکه آ . ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكمْ : لرحمن الرحیم بسم اهلل ا

ن شکن داده است ، بسیار از متعصبین وطن جواب همۀ متعصبان را دندا
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عمل تشکیل داده اند ، ورنه درمیان طبقات عوام  مارا  تعلیم یافتگان بی

 . بلکه شاید هم نباشد  ؛این فساد و فتنه نه تنها کم است

اولین اعتراض من به نویسندۀ این مقدمه که از روش نویسندگی 

این است که چه ضرورت است که عقده ،  نماید  مىیک نفر نمایندگی 

را در مقدمۀ کتاب مرحوم استاد حبیبی بکشاید و مرحوم  های درونی

 باید آن شخص بداند که علم.فرهنگ را با پوهاند حبیبی مقایسه کند 

ی حد زیاد او ، خاصتاً در تاریخ لزومی ن و تألیفات ببرابر به بحر بیکرا

با آن که مرحوم فرهنگ یک عالم  . ندارد که با کسی مقایسه گردد

و استاد حبیبی که خود جامع . بزرگ و نویسندۀ توانای وطن بودند

که شخصیت با  که با مرحوم فرهنگبه نسبت این  ، ماالت بودندالک

ز هم  تفاوت کلی و در دو راه مختلف ا باشند  مىفضیلت وطن  ما نیز 

چرا باید بدون مورد یکی خوب و یکی هم بد گفته شود ، .  قرار دارند 

همچنان همین نویسندۀ مقدمه که جناب فرهنگ را بد گفته منظور او 

که به نسبت این و دانسته نشد و چرا با اسناد ثابت نساخته و نگفته است 

 .باشد   آن بد مى

و غالباً با شرکای او به مرحوم فرهنگ کلمات  این مقدمه نویس

« تاریک نویس »و تفرقه اندازی و غیره را با عالوه ساختن « شیطانی»

نگارنده را وادار به  کنجکاوی نموده ناگزیر کتاب  ،نسبت داده اند

مرحوم فرهنگ را که ناشر دانشمند آن جناب انجنیر احسان اهلل مایار از 



 45  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ  استاد عبدالحی حبیبی

 
 

خواندم و در متن آن کتاب چیزی  باشند ، مىپشتون های اصیل وردک 

نیافتم و حتی برای مزید  ،که بر علیه پشتون ها نگاشته شده باشد

معلومات به جناب  گرانقدر انجنیر احسان اهلل مایار تیلفونی صحبت 

و  بود مودند و گفتند که کتاب بسیار خوب کردم و گفتۀ مرا تصدیق فر

 . باشد  مىضد کسی ن

مرحوم فرهنگ نموده این است که او اندک یگانه چیزی که 

جرئت به خرچ داده و مسایل را در بارۀ پشتون ها عریان تر گفته است و 

و ما از آن  نوشت  مىای کاش در خصوص اقوام دیگر افغانی هم 

منحیث یک کتاب تاریخی فرهنگ کتاب مرحوم . یم کرد  مىاستفاده 

ی ها این نگارنده با یک مأخذ خوبی باشد و در برخی جا تواند  مى

 .شرح آن درینجا گنجایش ندارد  باشد،  مىایشان موافق ن

تاریخ غلط ه هم داکتر کاکر ب« غلزایی ها »در قسمت وجه تسمیۀ 

کرده و از تعصب بیجا کار گرفته و هم مرحوم فرهنگ باید حقیقت را 

حقیقت همانست که . کرد  مىخذ مختلف مراجعه آمی  نوشت و در م

ا همان طایفۀ شریف و مشهور خلجی ها هستند و در این غلزایی ه

به ترجمۀ « حدود العالم » لف ؤمجهول المبه کتاب خصوص بنگرید 

ول نوشته مششاه خان و مأخذ دیگر تاریخی به  پروفیسور میر حسین

 . های مرحوم استاد حبیبی 

تهمت داکتر کاکر به حدی در مقابل فرهنگ بی مورد است که 

به فرهنگ نسبت « غل ـ زوی »را « تسمیه»تحلیل این وجه یعنی این که 
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میدهد ، در حالی که  مرحوم شیر محمد ابراهیم زایی یکی از پشتون 

« تواریخ خورشید جهان»سال ها پیش در کتاب  ،های آن طرف سرحد

ه و چون او ب. این افسانۀ بی ریشه را مثل مرحوم فرهنگ آورده است 

جای  این که ه تان باکی نکرده است ، بحیث پشتون از آوردن آن داس

 . غم تاریخ پشتون ها را خورده است ،چند دشنام به غیر پشتون برساند 

به این عقیده است که  ،بار تولد ترک شناس بزرگ روسی هم

غلزایی ها عبارت از همان قوم خلجی  اند که بعداً غلزایی شدند ، 

ل و مترجم حواشی لف آن مجهوؤهمچنان در کتاب حدود العالم که م

پوهاند میر حسین شاه خان  ،و تعلیقات استاد مینورسکی آن کتاب

 :در بارۀ اقوام غلزایی چنین آمده  باشد  مى

ی که خلج نوعی از ترک هستند که در روزهای قدیم در سر زمین»

احیۀ سجستان در عقب غور واقع بود جا گرفتند، آن ها اهل بین هند و ن

مار . کنند  مىلباس ترکی دارند و ترکی صحبت  النعم هستند و چهره و

ایران شهر در خلج و یاخلج بقایای یفتلی ها را   Marquartکوارات 

 . « حدود العالم  195ص « »می بیند 

قبیله های ترک الغوز والخرلوج را در منطقۀ بین »: و همچنان گوید 

نجا سیستان و غارچ و بست ذکر کرده می توانیم بگوئیم که غور دری

 .«حدود العالم  191ص « »عبارت از خلج است 
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مشهور است که ترکان خلج پدران افغان » : عالوتاً می آید که 

   L. Damesاین حقیقت را  . هستند  Ghiljaiغلجائی ، های غلزی 

اما بار  ؛ه وارد کردههدر دایره المعارف اسالم تحت عنوان غلزایی شب

حت عنوان خلجی در همین دائره ت  T.W.Haigتولد زیرعنوان خلج و 

خلج قومی از ترکان از حدود خلج به ...  کند  مىالمعارف آن را تائید 

مقام  جاآنکه و در نواحی غزنین صحرائیست  حدود زابلستان افتادند

به سیاهی   ، کردند ، پس به سبب گرمی هوا لون ایشان متغییر گشت

گشت و طائفه ای از آن  مایل شد و زبان نیز تغییر پذیرفت و لغت دیگر

را مردمان « خلخ»د وجمله به حدود باورد افتادند و بهر کی مقام ساختن

 .« حدود العالم  191ص « »ه تصحیف خلج میخوانند ب

که اقوام  آوریم  مىما در بسی از منابع دیگر اسنادی را بدست 

و در حقیقت صورت  باشد  مىن« غل ـ زی »غلرایی بصورت قطع از 

 . نماید  مىج و یا خلخ را اداء دیگر خل

و آنچه که با نویسندۀ سازمان مهاجرین موافقه  دارم این است که 

لقب داده و راست گفته است و یقین دارم کسی « عالمه»استاد حبیبی را 

پشتو زبان بوده و از نوشته های عریان  ،که کاتب آن سازمان بوده

م فرهنگ روزنۀ یک مرحوم فرهنگ بد برده است ، در حالی که مرحو

ولی متأسفانه مرحوم فرهنگ  ،بحث را به تاریخ پشتون ها باز نموده

و بلوچ ها چیز ها نتوانسته است در بارۀ اوزبیک ها ، تاجیک ها و هزاره 

های علمی بنویسد و آن ها را متوجه تاریخ شان بسازد و بر خالف به 
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در جواب . ته است مفاد پشتون ها آن ها را وادار به تحقیقات بیشتر ساخ

صفحات  دردیگر سازمان مهاجرین که در بارۀ پته خزانه نوشته اند، 

 .دیگر این کتاب مفصالً در آن بحث گردیده است 

 :ـ پیغام شهید  7

عبدالحی حبیبی مدیر طلوع افغان » عبدالحی حبیبی ، : سراینده 

ک در ، این  دیوان کوچ« ، کابل ، مطبعه دولتی  1111قندهار ـ میزان 

صفحه به طبع رسیده است و نمایانگر آن است که استاد یکی از « 21»

شعرای شیوابیان و خوش قریحۀ فارسی است و این کتاب سراپا به شعر 

را به  ستاد در سوگ محمد نادر شاه خان سروده و آنا فارسی است که

البته این شعر نمونۀ کالم . محمد ظاهرشاه فرزند او هدیه کرده است 

، گویند که استاد حبیبی هجویه ای  باشد  مىحبیبی در شعر فارسی  استاد

دست نگارنده نیامده است ه را به استاد شادروان خلیلی هم سروده که ب

دست نیاوردم و به گفتۀ آقای ه و نیز اشعار پشتوی استاد حبیبی را ب

نمونۀ .  باشد  مىحسین علی یزدانی استاد حبیبی شاعر  خوب پشتو نیز 

 :فارسی شعر 

 یاد رفتگان
 در جـــــهان  آبرو و افتــــخار              از نیــاکان غیـــورت  یـاد  آر

 آن نیاکانی که شاهـی کرده اند            تاجـداری  کامرانی کرده انــد

 از صفاهــان تابه بنـگال ودکن              می نمودنـدی دواسـپه تاخـتن

 چنان               ازهرات و بلخ وبست وسیسـتاندور غزنی رابیـــاد آور 



 49  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ  استاد عبدالحی حبیبی

 
 

 لــحظۀ دریاد دوارهــم گــری            تا توانــی مرد آی و مــرد زی

 گه به آئین شهنشاهان غور                    وا نما چشمی بدقت هم به غور

 آنکه می درخشید همچون آفتاب   گه ز فر و تاب محمود و شهاب           

 ایت قصۀ یادی نما                  بال بکشا در جهان اعتالکن حک

 میرسی تا منزل خیرالملل      جان من اندر رۀ سعی و عمل  

 از عمل در قلب اویک لمعه نیست      ملتی  کواز خودی بیگانه زیست  

 کی بساحل میکشد رخت حیات      اینچنین قومی زبحر کاننات    

 پهنۀ گیتی به پهنای امل            زندگانی زندگانیهای امل

 مستی از جرعه های این سبو     ای خوشا قومی که دارد آرزو  

 دست و پایی زن برای جستجو        قوم من ای ملت مردانه خو     

 آبروی رفته آوردن بکف     جدید آثار سلف   می توان ت

 انعصر نورا آفریدن میتو      نغمۀ دیرین سرودن می توان  

 جاده های آرزو پیمودنت        شاید آن فر کهن آوردنت 
 همچو اسالف غیورت نامور          تاکه گردی خودشناس و خودنگر

 گه زبلخ و غزنۀ مینونشان         که سرای داستان بامیان

 گه بیاد مجد آن فریاد کن    گاه فر قندهارت یاد کن  

همه آورده  ،هی موضوعاین شعر طوالنی بود عمداً به خاطر کوتا

 .نشد 

 

*** 
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 :ـ تاریخ افغانستان بعد از اسالم  9

مشتمل بر اوضاع سیاسی ، اداری ، فکری ، اجتماعی  و اقتصادی 

هجری نوشتۀ استاد حبیبی ،  255هجری تا حدود نخست در دو قرن 

از نوشته های   این کتاب ضخیم. هجری 1161چاپ خانۀ آشنا، ایران 

 . باشد  مىصفحه « 1553»ی است و دارای مطول استاد حبیب

در کتاب مذکور اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسالم و 

عصر ماقبل و مابعد آن تصریح شده است و عناوین جلی و درشت آن 

نظری به سیاست و کیش و صنعت خط ، زبان ها ، آئین : چنین است

یران چینی در هار ، زا، معبد زون، معبد شاببودایی، کیش  های دیگر

افغانستان ، دودمان های شاهی ، لویکان غزنه ، رتبیالن زابل ، کابلشاهان 

، نپکیان ، امرای شمال  هندوکش ، تگینان ، شیران بامیان و سوریان 

 . غور

در کتاب روان شاد حبیبی طبق سنت خدمات ضمنی اش به پشتون 

ابدالیان را به  و یا پشتو لویکان غزنی را پشتون گفته و به جای این که

یفتلی ها منسوب سازد ، یفتلی ها را به ابدالیان یعنی کل را تابع جزء 

ولی در حقیقت هر دو یک مفهم را میدهد که این  ،ساخته است

ل زیاد و اسناد دالی.  کند  مىموضوع یک تحقیق دیگری را ایجاب 

و از اویغور یکان پشتون نیستند و یفتلی ها در اصلیت کافی داریم که لو

 .و ارتباطی به  ابدالی ها ندارند  باشند  مىتی ها یسزردیا
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 ،این کتاب در حقیقت یک دائره المعارف و از معتبرترین کتاب ها

و استاد حبیبی این کتاب را در واقع به  رود  مىاز نگاه تحقیق بشمار 

قضاوت شارحان و مفسران گذاشته است ، و نگارند، این سطور، این 

مانند کتاب های دیگر آن مرحوم مورد استفاده قرار داده ه بکتاب را نیز 

و مفاد زیادی را از آن گرفته است ، ولی انتقادات زیاد در آن موجود 

را به پشتو نسبت میدهد ، ولی « خان»استاد کلمۀ  ،ین کتابر ااست ، د

از جمع لغات تورکی ثابت می سازد ، و باید در کتاب طبقات ناصری 

 . باشد  مىاصالً تورکی  انگفت که کلمۀ خ

 :ـ هنر عهد تیموریان 0

داستان این کتاب را به .  باشد  مىاز بر جسته ترین کتاب های استاد 

یاد استاد حبیبی آمد که ه نوشتن این کتاب زمانی ب. دارم د یاه خوبی ب

بسیار با شکوه هنر در  به تاریخ در تقریظ کتاب من یاد آور شده بود که

به این کار  ،ید تحقیق نمایم ویقیناً او خود از آن وقت به بعدافغانستان با

بزرگ اقدام نمود ، کتاب باالخره در ایران چاپ شد و ماجرا جویان 

مطبوعاتی به آن دانشمند بزرگ طعن دادند که چرا او کتابش را در 

ایران چاپ نمود و در کنار آن چرا چهره های سلطنتی ایران در آن 

خره استاد حبیبی مجبور شد تا جواب همه این دور از باال. گذاشته شد 

چند ، فرهنگیان را دندان شکن بدهد و یک جمله گفت و در اخیر آن 

جمله موجز فرمود که دوباره در این موضوع اگر مردم بنویسند ، قاطعانه 

و ضیاع وقت ننموده چیزی نخواهد نوشت و آن جمله   کند  مىتوجه ن
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یعنی ای مردم دور از  انصاف بدانید « من بخس بث هفباعو» : چنین بود 

فروختند برادران یوسف او را به پول » که منظور شما آن است که 

پول هنگفت به عیاشی ها  ،آخر آن دورۀ افغانستان شاهی  بود. « اندک 

یم ملیونم داد  مى« چادرملکه»باد میشد و آن همه پولی را که ما به نام  

کتاب به مصرف میرسید ، صدهزار کاپی از حصۀ آن اگر به طبع این 

. « قدر زر را زرگر بداند » که  دانست  مىولی استاد  ، آن امکان داشت 

او می ترسید که مبادا آن دُر نایابش که شیره  و عصارۀ فرهنگ مان بود 

مفقود شود و ناگزیر خواست که اقالً یک بار همان کتاب به نام فرهنگ 

و این که ایرانی ها از . لش آرام میگیرد بعداً د. وطنش چاپ شود 

اقدامات فرهنگی خود عکس شاه و ملکه شان را گذاشتند یک کار به 

زیرا به مجرد این که چند .  رود  مىکاری دیگری به شمار ن ، جز طفالنه

شکوه دبدبۀ هرات باستان ، روق میزدید به جز از وطن و هنر مردم وطن 

حبیبی  کی از آن ها خواسته بود که این  حرفی ندارد و بیچاره شاد روان

کار را بکنند و اینک دیده شد که نه آن شاه ماند و نه آن شکوه و دبدبه 

 . و کتاب تا ابد مورد استفاده گردید 

ما در صفحات و مطالب گذشته از خدمات او به پشتون ها و 

 هنر عهد تیموریان» تاجیک ها سخن گفتیم و این کار استاد یعنی کتاب 

همچنان و اساساً خدمت بزرگی است به مردم افغانستان که مرحوم « 

حبیبی دوران حدود صد سالۀ تیموریان را در هرات زنده می سازد و 
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میفرماید همین طایفۀ تیموری ها و یا طوایف ترکان سمرقند خطۀ ما را 

وطن  شمردند و تا جان در بدن داشتند هرات یا مرکز اصلی خراسان 

 .ر عرفان علم ، ادبیات و هنر شهرۀ آفاق دادندباستان را د

هنر » مقاله ای را که راقم این سطور به خاطر نقد و برسی کتاب 

به طبع رسیده « امید » هفته نامۀ  126نوشته و در شمارۀ « عهد تیموریان 

 .است در ختم آورده می شود 

از کتاب های بسیار نایاب و روشن « هنر عهد تیموریان » کتاب 

ندۀ هنر باستانی وطن عزیزما افغانستان است که به قلم ارواح شاد کن

« شاهنشاهی  2515» نوشته و تحقیق شده و در سال « رح » استاد حبیبی 

 .( ایران )در چاپ خانۀ خواجه به طبع رسید است 

مجموعۀ صفحات این کتاب به یک هزارو هجده صفحه بالغ 

دا داد این کاری را که باید میگردد که مرحوم عالمه حبیبی با قدرت خ

یک دستگاه علمی و یا یک تعداد از اعضای اکادمی تاریخی که به هنر 

 .ند ، نوشته و نقد و بررسی کرده است داد  مىوارد می بودند انجام 

از همان کتاب های مهم افغانستان « هنر عهد تیموریان » کتاب 

عیت های است که هریک معلومات مندرجه اش در هر کتاب به موق

مختلفه و هر موزیم و هر کتاب خانه های شخصی و کلکسیون های 

مختلفه موجود بوده و مرحوم حبیبی به هر شکلی که توانسته این کتاب 

بزرگ و مهم و با ارزش را ترتیب دهد ، بدون تردید کار خارق العاده و 

ور که از زبان پروفیس ییتا جا.  باشد  مىدور ه از عقل یک انسان عادی ب
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آغا صاحب میر حسین شاه خان آگاه شدم در قضیۀ تکمیل این کتاب 

 .دستگاه تعلیمی بین المللی یونسکو مداخله داشته است 

ارزش این کتاب اوالً بر این است که هنر دورۀ رنسانس هرات 

باستان و در مجموع افغانستان را احیاء نموده و نشان داده است که 

انند شهر های فعلیۀ هنری اروپایی بود مه هرات شهرستان فرهنگی ما ب

 .رود   مىکه اکنون آن شهر ها در اروپا پایتخت هنرستان ها به شمار 

 کردند  مىبه درجۀ دوم اگر این کتاب را مرحوم حبیبی ابتکار ن

 کسی دیگر موفق به تألیف این کتاب نمی گشت و چنانچه دیده شد که

ین کتاب اعلی هنوز توجه کسی در سابق نوشته و حتی کسی هم به ا نه

که گفته آمد  طوری. مانند این کتاب بنویسد ه نکرده و چه جایی که ب

» که کتاب بسیار ناقص تالیفی خودم را نویسنده این مقاله به نام  زمانی

 ،به نزد استاد حبیبی بردم تا تقریظی در آن بنویسند« هنر در افغانستان 

و  باشد  مىو خوب است و مفید ت لفظ استاد این بود که این کتاب اولین

آیا خبرداری که تاریخ هنر در افغانستان به مانند آفتاب شعله دارد و باید 

بر آن تحقیق شود و اینک آن مرد بزرگوار تاریخ هنر وطن را خود 

 . آفتابی ساختند 

به مرحلۀ سوم محتویات این کتاب در خور توجه است و ببینیم 

فصل  عطر می دهد و متن مذکور به پنجمشک نوشتۀ استاد چطور بوی 

 : قرار بزرگ گنجانیده شده است از این 
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سوابق کتاب نویسی و کتاب آرایی ، سوابق تزئین و تذهیب و 

کتاب آرایی و نقاشی در عصر اسالمی ، تیمور و تیموریان ،  ،نقاشی

مصوری مکتب هرات ، بهزاد و مکتب او ، دنباله مکتب هرات ، افزایش 

ی و تزئینی در خط ، دورۀ عروج خطوط ، منابع ادبی تاریخ جنبۀ هنر

ثار باقیۀ هنر کتاب سازی خط در ادبیات فارسی ، آهنر تیموریان ، هنر 

نسخه واثر ، « 2633»متفرعات آن مشتمل بر ، تمیوریان از مکتب هرات 

مرحوم  }تمل برنامهای  هنروران چند مجموعۀ هنر مطبوع وفهرستها مش

نام های  {کردند   نرمند ، هنرور را استعمال مىر به جای هحبیبی زیاده ت

مخطوطات و آثار هنری  ، فهرست فصل دوم منابع ادبی تاریخ هنر 

تیموریان ، فهرست عمومی فصل اول تاریخ مختصر هنر آسیای میانه ، 

فهرست فصل دوم نام های مؤلفان منابع تاریخ هنر ، فهرست فصل سوم 

فهرست فصل چهارم رجال و آثار هنری عصر هنر کتاب سازی و خط ، 

تیموریان ، نام های رجال عصر تیموریان ، فهرست چند مجموعۀ هنری 

لۀ هنر عهد تیموریان و مجموعۀ عکس های آبدات ممطبوع ، تک

 . تاریخی و هنری در ختم کتاب 

مانند یک تعداد نخواسته است معلومات و ه مرحوم استاد حبیبی ب

او در حقیقت عصارۀ مغز خود را . گور ببرد ه خود ب اندوخته خود را با

خداوند . به ما یادگار گذاشت و خودش به امر الهی رو به آخرت کرد 

ما را حوصله و غیرت آن دهد که بتوانیم  آثار قیمتی او را یکی بعد 

بیش از به تعداد کتاب های استاد مرحوم  تا کنون . دیگر زنده بسازیم 
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شود ، اگر مرحوم دهخدا با تألیف و ترتیب  هشتاد جلد تخمین می

ولی معاونین و همکاران زیاد داشته  ؛فرهنگش در بسیار نویسی نام دارد

اما مرحوم استاد حبیبی فقط خودش بود و میز و چوکی و کتاب خانۀ ، 

چنانچه به . شخصی اش ، با آن هم توانسته است بیش از دهخدا  بنویسد 

فیسورمیر حسین شاه خان باری دوستان آن استناد گفتار آغا صاحب پرو

مرحوم به شوخی کتاب های تألیفی اش را یکی باالی هم چیدند و 

کتاب های او از قدش بلندی کرد و این موضوع در مطبوعات وقت 

خوبی ه این موضوع در مقالۀ محترم رهنورد زریاب ب. انعکاس کرد 

 . نوشته و توضیح شده است 

خود را در جملۀ « هنر عهد تیموریان »  استاد حبیبی که در کتاب

« 2515»در سال  . خادمان هنر معرفی نموده با هم خواهیم خواند 

شاهنشاهی  مرحوم حبیبی صاحب هشتاد کتاب بوده این که بعد از آن 

طبقات » کتاب های . تالیفاتش به چند رسیده است باید تحقیق گردد 

و ده ها اثر او نشان « موریان هنر عهد تی» و « زین االخبار »و « ناصری 

دهندۀ آن است که استاد حبیبی بر حق استاد کامل بوده وطوری که 

در زبان فارسی چنان تسلط داشته که بدون شک او را  ،گفته آمد

با آن که اکثر تألیفات حبیبی . صاحب سبک فارسی می توانیم بشماریم 

خصوص  آن نادرۀ دوران فارسی است در گفتار او یک اکسنت به

قندهاری گری اش به گوش میرسید و نیز استاد حبیبی را می توان ستون 
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فقرات انکشاف زبان پشتو دانست و اگر قدر خدمات او را پشتو زبانان 

در پشتو ، فارسی زبانان در فارسی و در مجموع به ملت افغانستان و 

 بسی قابل تأمل و دانند  مىمردمانی ن دنیا، ممالک همجوار و زوایای

 .ناباور کردنی خواهد بود 

 : ـ تحقیق برخی از اماکن تاریخ بیهقی  19

عنوانی است که استاد حبیبی این مقاله را در دانشگاه مشهد به 

برای این که ما از عمق . نسبت یاد نامۀ ابوالفضل بیهقی خوانده است 

دانش استاد حبیبی بهتر آگاه شویم چند کلمه از آن مقاله را اینک نقل 

مایم و نا گفته نباید گذاشت که استاد حبیبی مقاالت زیاد در مین

 . خصوص اماکن دارند 

در بخش باقیماندۀ تاریخ بیهقی که از تصاریف روزگار نجات » 

یافته و حاوی وقایع سلطنت امیر مسعود بن سلطان محمود غزنویست ، 

عالوه بر ارزش ادبی ، در تاریخ اجتماعی و سیاسی ، یگانه کتاب 

اهمیتی که این کتاب . نمایۀ پر معلومات سود مندی شمرده می شود گرا

عزیز دارد ، منحصر به ادب و تاریخ نیست ، بلکه از نگاه جغرافی نیز 

ارزشی بسزا دارد و نامهای بسا از اماکن و محل و قوع آن را روشن می 

افغانستان آن را سندی قوی و ارزنده  یسازد که ما در جغرافیای تاریخ

موضوع  کتابی شده « اماکن تاریخ بیهقی » م ، و تنها همین  شرح دانی

من در مدت . که به همت ارباب کاوش و جستجو نگاشته آید  تواند  مى



 شرح احوال وآثارــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58

 

 
 

چهل سال اخیری که با این کتاب پسندیده آشنا شده ام  همواره به حل 

 . «یاد نامۀ بیهقی حبیبی  121ص « »لغات و کلمات آن توجهی داشته ام 

استاد حبیبی در این کتاب به خاطری ارزش دارد که ما  تحقیق 

نام جایها بیهقی ذکر نموده ه یم برخی کلماتی را که بدانست  مىهنوز ن

ظرفیت این مقاله در حدود . در کجا و از چه لغتی  ترکیب گشته اند 

که پروفیسور میر حسین شاه خان  باشد  مىشانزده صفحۀ پختۀ چاپی 

 . م فرستادندفوتوکاپی آن را برای

 دودمان  استاد عبدالحی حبیبی

در یک فوتو کاپی سه صفحه ای که دو صفحۀ کتاب در یک 

در آن موجود است « 159»تا « 153»صفحۀ مستند کاپی شده و از صفحۀ 

های مشهور  در بارۀ خاندان« اوضاع فکری و اجتماعی » تحت عنوان 

آن « 155»صفحۀ  علمی و روحانی  افغانستان ذکر ها رفته است و در

گفته جناب استاد راشد سلجوقی ه نسخه بدون ابتدا و انتها و نشانی که ب

در بارۀ دود مان علمی استاد عبدالحی .  (1)باشد« هرات»غالباً مجلۀ 

این یک پراگراف از آن . حبیبی سخنان بسیار مؤثق آورده شده است 

 :نسخه آورده شده است 

                                                           
پروفیسور استاد میر حسین شاه خان فرموند که استاد عبدالحی حبیبی خود در بارۀ مال  –1

. مقالۀ بسیار مفصل را به چاپ رسانیده اند « آریانا » حبیب هللا جد اعالی خود از مجلۀ   
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یل از عصر هوتکیان در قندهار دود مان علمی مال بابر موسی خل»

بود که فرزندش مولوی فیض اهلل در عصر احمد شاهی استاد خانوادۀ 

شاولی خان اشرف الوزاء مؤلف رسالۀ تدریس در منطق است و بعد از 

خر این مولوی  حبیب اهلل  مشهور به محقق قندهاری بن فیض اهلل در اوا

که مؤلف « هـ 1261ـ  1211»در قندهار زندگانی داشت  عصر سدوزایی

سی وسه جلد کتاب در معقول و منقول به زبان های عربی ، دری و 

و منطق و اصول فقه  یپشتو است و آثار بکر و تازۀ انتقادی را در ریاض

ی وبعد از وی مول. ه است نوشت  مىو دیگر علوم مروجۀ اسال

عبدالرحیم پسرش و مولوی عبدالروف نواسه و مولوی عبدالواسع و 

های ما ه از مشاهر علمی دور لروفای عبدالرب پسران مولوی عبدمولو

و ترتیب قوانین عدلیه خدمات شایانی   بعد مذکور در صحافت و معارف

این نسخه فوتوکاپی که از آن پاراگراف گرفته شد چاپ « »نموده اند 

. پخته و در افغانستان به فارسی دری افغانستان نوشته و چاپ شده است 

بو آخوند قالۀ خود استاد در بارۀ جدش مال حنسخه همان مشاهد همین 

 .« باشد

مولوی حبیب اهلل معروف به محقق قندهاری که از شهرت زیاد در 

میان علما و دانشمندان برخوردار بود با آنکه از پدرش مولوی فیض اهلل 

علمی آنها ذکری به میان آمد ،  و از پدر کالنش آخوند مال بابر و مقام

 تواند  سر سلسله خاندان  حقیقت مولوی حبیب اهلل مىاما در 

هم از « حبیبی»آخوندزادگان قندهاری به شمار برود و چنانچه تخلص 
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و اآلبای این ببنام ا توانست  مىذ گشته است و گرنه ونام این دانشمند مأخ

 .گذاشته شود « بابری»آخوندزادگان قندهاری یعنی مال بابر 

هم « بومالح»ندهاری که گاهی او را محقق قمولوی حبیب اهلل 

که در جمله یکی از کتاب  باشد  مىگفته اند صاحب تألیفات زیادی 

ترجمه « زیچ الوغ بیکی»ا الوغ بیک یا خاقان تیموری را بنام رزهای می

زبان می شود که مال حبیب اهلل آخوند  و از آن دانسته. کرده است 

 . ه است دانست  مىترکی 

 ییاضبیک تیموری دانشمند دیگری که از را الوغ میرز ءاز نوشته

الدین محمد سمرقندی ءنام عاله ب باشد  مىدانان معاصر الوغ بیک 

و قوش چی . را تفسیر کرده است « زیچ الوغ بیکی »چی معروف به قوش

که شاگرد قاضی زاده بود تا تفسیر زیچ الوغ بیکی با قاضی زادۀ مذکور 

  .همکاری داشت 

الحی ب اهلل از نوشته های پروفیسور عبدد مولوی حبیدربارۀ فرزن

دست می آید که مولوی ه حبیبی و سراج التواریخ چنین معلومات ب

در آرشیف ملی یک مکتوب » بود است  عبدالرحیم شخص معروفی

صفحه به خط قاضی  نسخ در دو یبسیارفصیح عربی با خط بسیار زیبا

الرحیم بن مولوی حبیب طال محمد پشاوری موجوداست که به نام عبد

 .« جنبش مشروطیت  159ص « »اهلل محقق قندهاری نوشته شده 
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استاد حبیبی در جای دیگری مولوی عبدالرحیم را چنین معرفی 

که گویا این که فرزند مولوی عبدالرحیم همان مولوی   دارد  مى

و بعداً در جنبش  عبدالروف مشهور است که بعد از قتل پدرش فراری

این مولوی عبدالروف مؤسس » . سیاسی سهم فعال  میگیرد  های فکری

از مشاهیر علمای افغانی در اویل قرن بیستم است که در جنبش  ،انجمن

 . فکری عصر دست داشت

« ق  1293»کاکر قندهاری است که در شوال  وی پسر عبدالرحیم

درون بنای خرقۀ شریفۀ قندهار به دست خود امیر عبدالرحمن خان 

 . «مشروطیت 3ص » 132ص .س .، بنگرید سراج التواریخ   ج کشته شد 

و دانسته می شود که مخالفت امیر عبدالرحمن خان با مولوی 

عبدالرحیم از موضوع طرفداری مولوی به سردار محمد ایوب خان بود 

و بعد از ختم . شده بود عبدالرحمن یکجا و که با او علیه لشکر  انگلیس

ر علیه انگلیس و امیر عبدالرحمن خان که با که به جهاد ب یجنگ علمای

امیر عبدالرحمن همه را اعدام نمود  ،فتوی داده بودند ،انگلیس یکی بود

. 

ف یا اخالف مولوی حبیب تاد حبیبی به معرفی مولوی عبدالرؤاس

ف در شهر تولد مولوی عبدالرؤو» : آورد   ن مىاهلل محقق قندهاری چنی

در خاندان مولوی حبیب اهلل « ق  1261 پنج صفر» قندهار روز دوشنبه 

معروف به محقق قندهاریست که از پدرش علوم منقول و معقول 
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 سره فراگرفته و مدتی پس از قتل پدرش بر دست امیر از وطن در تبعید ب

 .« مشروطیت 9ص« »برد 

که در خانوادۀ  اسنادی از اول» : دارد  که  حبیبی عالوه مىاستاد 

وده و اکنون در آرشیف ملی در دوسیۀ خاص نویسندۀ این سطور ب

ف مولوی عبدالرؤو« طیت مشرو 6ص « »...سراج االخبار محفوظ است 

یس انجمن دانشمندان مقرر می ئحیث ره دوران امیر حبیب اهلل خان به ب

ریس این انجمن مولوی » :کردند   مىو نام مکمل او را چنین ذکر . شود 

سر مدرس مدرسۀ شاهی  « خاکی» ف خان قندهاری متخلص بهعبدالرؤو

مولوی خاکی در سه زبان عربی ، فارسی ، پشتو  .و مالی حضور بود

 .« مشروطیت9ص « »ادیب و نویسنده و شاعر بود

وف آخوند زادۀ ءتبحر مولوی عبدالرماستاد دو نفر پسران عالم 

نام های مولوی عبدالواسع آخوندزاده و مولوی عبدالرب ه قندهاری را ب

که هر یک دارای شخصیت های علمی و  نماید  مىزاده معرفی آخوند 

مشهور بودند و معلوم است که مولوی  عبدالواسع صاحب تالیفات 

و در بارۀ یکی از فضالی  دیگر این خانواده به نام مولوی  باشد  مى

است که غالباً آن دانشمند  صالح محمد و ترجمۀ او یاد دهانی شده

 .  باشد  مىمرحوم استاد حبیبی یکی از عموهای   عالیقدر
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کتاب ها و آثار مولوی حبیب اهلل را در فاکولتۀ ادبیات خریداری 

که معلوم نیست چند اثر مولوی مذکور در فاکولتۀ ادبیات .نموده بودند

 .خریداری شده باشد

میگویند که استاد حبیبی به « آخوندزاده» خاندان مال حبیب اهلل را 

صراحت در کدام ه د و خودش نسبت خود را باین خاندان ارتباط دار

 . جایی ذکر نکرده است

خطاب کرد ، « عبدالحی خان » گفتند روزی استاد حبیبی را کسی 

از . هستم « آخوندزاده » نیستم ولی « خان»استاد حبیبی فوراً فرمودندکه 

این دانسته می شود که استاد حبیبی بر لقب آخوندزاده عالقمند بوده اند 

بوآخوند یا مولوی آخوند زادگی به خاطر اسم مشهور مالحته این و الب

مسایل دینی ، علمی، باشد  که آثار او  در  ق قندهاری مىحبیب اهلل محق

 .  باشد  مىعرفانی و ریاضیات و هندسه 

مولوی فیض اهلل پدر آخوندزاده مولوی حبیب اهلل نیز از علمای 

یادگار ه ب« منطق» جملۀ جید روزگار بوده و رساالت زیادی را از 

 .گذاشته است 

اقعه آخوند زاده التواریخ فیض محمد کاتب هزاره و در سراج

 : آورد  مىعبدالرحیم خان کاکری را چنین 

قندهار شده، رایت تصرف  چون سردار محمد ایوب خان داخل» 

ب خود که مردم شهر و اطراف را روی دل جان عزم اینه ب بر افراخت

برانگیزد علمای  ،ر عبدالرحمن خانیمت اعلیحظرت اکرده، به مخالف
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اربت با ن ساخته در باب معاونیت خویش و محشهر و اطراف را انجم

امیر موصوف فتوی خواست و از جمله آخوندزاده عبدالرحیم خان 

کاکری که معلم شهزاده عبداهلل  خان و لیعهد اعلیحضرت امیر شیر علی 

زد ، زبانعلما که در علم و فضل خان مرحوم بود با چندتن دیگر از 

که یاری دادن سردار  دروزگار و معتمد صغار و کبار بودند فتوی دادن

محمد ایوب خان معاونیت در دین است و پیکار و مصاف دادن با امیر 

زیرا که او  ،ت سیدالمرسلینالرحمن خان و لشکر یانش حفظ شریععبد

ان احرام جهاد بربسته خرا انگلیسان امیر خوانده و سردار محمد ایوب 

مذکور را « محمد ایوب خان » ور المر اختر طالع سردار مذکآخرا..... 

، در « عبدالرحمن خان » و خود اعلیحضرت واال .... قت زوال رسیده و

 ،قرین فتح و پیروزی داخل شهر قندهار شده«  ق هـ 1293» ماه شوال 

قل زایی که فتوی فومال عبدالرحیم آخوندزاده کاکری و مالعبداالحد ف

« سراج التواریخ 132ص « » یاسا رسانیده بر تکفیر سپاه کابل داده بودند ب

یعنی قانون « یاسا » عموماً کلمه کشتن را به  ،مرحوم فیض محمد کاتب

 .  نماید  مىچنگیزی استعمال 

 :بعضی مشخصات دیگر استاد عبدالحی حبیبی

ستاد حبیبی میان آمد و ا هلیفات استاد ذکری بدر اوراق پیشتر از تأ

ن سعی کردم و م رود  مىشمار ه ن افغانستان بیکی از بزرگترین مؤلفا
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کامیاب ،دست بیاورم ه لیفی استاد را مکمل بکه فهرست اسمای کتب تأ

 .نشدم 

استاد حبیبی در پشتو و پشتو نگاری شخص مبتکر بود و اولین 

قرار بود که این که تاریخ ادبیات پشتو را نوشت و  باشد  مىشخصی 

ولی بعد از ختم  ؛جلد بسیار ضخیم به اتمام برساند رهاچکتاب را در 

جلد دوم کار ایشان نا تمام ماند و اشخاص دیگری هم نتوانستند آن را 

 . پایۀ تکمیل برسانند ه ب

فارسی، پشتو ، اردو ، . ارد بود ه زبان های مختلف واستاد حبیبی ب

ه قرار نوشتۀ خود استاد ، و ب دانست  مىخوبی ه ب راعربی ، انگلیسی 

« لف هشتاد جلد کتاب ، پشتو ، فارسی ، اردو ،عربی و انگلیسی مؤ

نت بسیار قوی داشت ولی استاد حبیبی به زبان انگلیسی اکس . باشد  مى

ده ـ در نوشته به آن زبان تسلط داشت ، هم چنان که به فارسی ، کن

رت سکدر سان.  نوشت  مىالی و ع کنده سخن میگفت ولی زیبا و سلس

ولی به سویۀ یک متخصص  کرد  مىت و از آن استفاده ها شمهارت دا

 .گیرد  از آن کار بی توانست  مىن

رت اداره را ودوش داشته و صر استاد حبیبی مقامات اداری را نیز ب

ولی درهمه حال تحقیق  و تتبع را بهتر از دیگر  دانست؛  مىبه خوبی 

 . ه است داد  مىح مشغولیت ها ترجی

به  ،زمانی که استاد عبدالحی حبیبی پروفیسور در پوهنتون کابل بود

مخصوصاً که شاگردان  ،شاگردان خویش محبت و مهربانی داشت
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، جوابات را بسیار واضح و  کردند  مىسواالتی را به حضورش بلند 

 . که یک استاد مسلط بودند  گویا این ،شرح و بسط میرسانیدند

استاد عبدالحی حبیبی بسیار زیاد بودند ، از هر طبقه و هر  دوستان

قوم و هر ملیت با او تماس داشتند ، مرحوم استاد شایق افندی  ، مرحوم 

 .استاد محمد کریم نزیهی جلوه از دوستان نزدیک استاد بودند 

بود با قامت متوسط  ، با وقار و دارای چهرۀ  یاستاد حبیبی شخص

وصله ، دور از کینه و بت مالیم ، دارای صبر و حگندمگون ، دارای صح

شخص بسیار مصروف ،  به نفس ، دارای اعتماد کامل بغض  و حسد ،

کنار این همه اوصاف برگزیده استاد را دوستانش . با وجاهت و مهربان 

و دوستان را .گفتند که ظریف طبع و خوش زبان و شوخ خاصیت بودند 

  .ند آورد  مىدر مجالس در خنده 

تو استادعبدالحی حبیبی شاعر بسیار بلند پایۀ زبان های فارسی و پش

رسم  الخط .  باشد  مىدرج این رساله بودند که نمونۀ شعر فارسی اش 

که گفته آمد در فارسی  استاد حبیبی کامالً مشخص بوده و طوری

 .نویسی استاد سبک خاص و صاحب سبک مخصوص بود 

ن دین بودند و به گفتۀ خودش و خانوادۀ استاد حبیبی همه عالما

 . آخوند زاده ها یاد می شوند خانوادۀ نام ه ب ،شانخانوادۀ  ،دیگران

ستاد عجز آن را تقدیم الیفات و تعداد نوشته های چون در باال از تأ

که  اریم ولی چون حتی المقدور تا جاییدست نده داشتم که مکمل ب
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یگردد و یک موضوع را به دست آمده چند کتاب شان در این جا ذکر م

 یباید نوشت که جناب حبیب اهلل رفیع باری با این نگارنده تیلفون

و کتابی را  باشند  مىفرمودند که آن ها هم آثار استاد را در حال یافتن 

هزار مقالۀ » دست دارند که عنوان کتاب را غالباً  سر بنام استاد حبیبی

 : یک تعداد کتب استاد  ه باشند و این استکرد  مىمس« استاد حبیبی 

، « کتاب دری »طبقات طوفیه از خواجه عبداهلل انصاری  ـ تصوف 

کلیات خوشحال ختک ـ دیوان عبدالقادر خان ـ دیوان احمدشاه درانی 

تاریخ خط و نوشته های « دو جلد»ـ نوای معارک ـ تاریخ ادبیات پشتو 

افغانستان ـ پشتو کهن ـ سر رشتۀ طریقۀ خواجگان ـ پشتانه شعراء ـ تاریخ 

و لویکان غزنی  ـ تذکرۀ الشعراء ـ نگاهی به سالمان وابسال جامی ـ 

ن منصور ـ مهردل خان  مشرقی قندهاری ـ بافغان و افغانستان ـ شاشی ا

فغانی ـ البیرونی ـ طبقات ناصری ـ اال نسب و زادگاه سید جمال الدین

خ مختصر افغانستان ـ هنر عهد تیموریان ـ ظهیرالدین محمد بابرشاه ـ تاری

پیدایش و انکشاف  شیوه های خوش نویسی عصر  ، فضایل بلخ

تاریخچه مختصر « انگلیس » تیموریان ـ تاثیرات فرهنگی هرات بر آسیا 

زین االخبار  .  هرات ـ تاریخچۀ مکتب هرات نر مخطوطات افغانستان ـ ه

ـ تاریخ  حی گردیزی ـ پیغام شهید ـ جنبش مشروطیت در افغانستانلعبدا

بیهقی ـ یک  یافغانستان بعد از اسالم ـ تحقیق برخی از اماکن تاریخ

تحقیق نوین در بارۀ کابل شاهان ـ تاریخ خط و نوشته های کهن 

بوعلی سینا دافغانستان از عصر قبل التاریخ تاکنون ـ هفت کتببۀ قدیم ـ 
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بلخی ژوند لیک ـ اصل خلجیان افغانی ـ تاریخ افغانستان در عصر 

ورگانی هند ـ بابر په افغانستان کی ـ نوم ورکی  مؤرخین ـ دافغانستان ک

ـ پنجاه مقاله ـ و غیره « جلد اول » پیشلیک ـ راهنمای تاریخ افغانستان 

و  رسد  مىکه جمعاً تالیفات استاد نزدیک به یک صد جلد کتاب 

لغ به هزار مقاله با د حبیبی به قرار گفته آقای رفیع، شاید مقاالت استا

 . گردند 

 سوانح استاد حبیبی به قلم خودش 

:  پوهاند حبیبی به قلم توانای او و اینک صفحه ای از حیات هنری 

دۀ این کتاب ، ملیت افغان متولد در قندهار نویسن« عبدالحی»حبیبی 

جلد کتاب  پشتو ، « هشتاد»لف ؤساکن کابل م« م1915« »افغانستان»

جلد آن طبع نشر « 63» که از آن جمله فارسی ، اردو ، عربی ، انگلیسی 

 :گردیده و از تالیفات او آن چه به تاریخ خط و کتابت دارد 

مشتمل بر  خط و نوشته های کهن در افغانستان ،تاریخ : الف 

پیدایش خط از آغاز تاریخ تا کنون با  تصاویر و بیان خط در دورۀ قبل 

جنبۀ هنری و تزئینی از اسالم و خط و کتاب در دورۀ اسالمی و افزایش 

 161+112در عصر تیموریان و مکتب هرات خط  و دورۀ عروج خطوط

 . م 1911عکس طبع انجمن تاریخ کابل 
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پیدایش و انکشاف شیوه های خوشنویسی عصر تیموریان و : ب 

 12در جملۀ افغانستان جلد « انگلیسی» مظاهر هنری آن برابنیه و کتب 

 .م طبع شده 1915کابل  3/1شمارۀ 

لۀ در مج: « انگلیسی » تاثیرات فرهنگی هرات بر آسیا : ج  

 م طبع شده  1961شمارۀ اول کابل  21افغانستان جلد 

طبع کابل « انگلیسی » تاریخچۀ مختصر مخطوطات افغانستان  -د

 م 1961

تاریخچۀ مکتب هرات و مخطوطات هنری این  ،هنر هرات : هـ 

فصل دوم این کتاب « .....»؛ مکتب و متفرعات آن مشتمل برسه  فصل 

که « م  16و 13هنر کتاب سازی آسیای میانه قرن برای طبع در مجموعۀ 

-111ص . « به انگلیسی تلخیص شده نشر میگردد ، از طرف یونسکو 

 .هنر عهد تیموریان ، تألیف حبیبی 119

سخن من  نمی خواهم در بارۀ مرحوم حبیبی حرافی و احساساتی  

هنری خدمات از  ه ایبه قلم خودش فقط گوشبگویم و این نوشته 

دیگرش لیفات ز آن هم موجود است و چه رسد به تأاوست و زیاده تر ا

ش خاص دارند که شاید به توجه علما که هر کدام به ذات خود ارز

تالیفات ناب شان شرح و معرفی گردد ، این نوشتۀ استاد عبدالحی 

و دلیل آن هم این حبیبی در فصل آخر این کتاب آورده شده است 

خود شخص است ، لذا نوشتۀ آن ست که بهترین شرح احوال به قلم 

احسن میدانیم و نیز نوشتۀ استاد رشتیا آورده مرد وطن را تکرار بزرگ
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ید خواند که هدر مقالۀ استاد فرهادی خوا. شده است که صواب دارد 

 .ثر و مهم نوشته اند ؤاستاد حبیبی در خصوص ادب سی جلد کتاب م

مقالۀ در بارۀ استاد حبیبی در جراید به سه قابل یاد آوری است که 

و یکی  چاپ دهلی جدید « میزان»نشر رسیده است دومی آن در جریدۀ 

 .به کانادا « زرنگار »  دردیگر

« آزاد افغانستان » جناب دوکتور محمد حسین بهروز در جریدۀ 

در بارۀ استاد هـ ش مقالۀ پر کیف  1111سال  مسال اول شمارۀ هفت

نوشته اند و محترم محمد معصوم هوتک نیز در بارۀ استاد عبدالحی 

پشتو استاد را به خوبی معرفی  به زبان « دلویانو یاد » حبیبی تحت عنوان 

 .« 1111اسد    «15نگارشمارۀ  زر» داشته اند 

محترمه پوهنمل رحیمه تقریباً یک کتاب در بارۀ  استاد حبیبی 

.... و 13ـ  11در شماره های مختلف  «میزان»در جریدۀ که  استنوشته 

به نشر رسانیده « از طرف سفارت افغانستان » در دهلی م 1993به سال 

ها بار در بارۀ استاد حبیبی از جانب ه در این شکی نیست که د. اند 

دانشمندان نوشته و به طبع رسیده است ، چون که استاد حبیبی در  لماءع

دست آورده و عموم دانشمندان از ه نام جاویدان را ب تاریخ افغانستان

 .  نمایند  مىی ای شان استفاده های تحقیقی و مأخذنوشته ه

*** 
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 استاد عبدالحی حبیبی در میزان قضاوت

 
 :اد حبیبی تبصره در بارۀ  بعضی از گفتار مرحوم است

بدون تردید استاد عبدالحی  حبیبی از طرف بعضی از شخصیت 

های غیر پشتون در بارۀ نوشته ها و طرفداری های استاد از پشتو و 

ما در سطور قبلی گفتیم که استاد از . پشتونوالی انتقاد گردیده است 

دانشمندان بزرگ و شخصیت های مهم وطن محسوب  و حتی در رأس  

اه نویسندگی و زیاد نویسی قرار میگیرد ، و بی درنگ باید همگان از نگ

قضاوت شود که او دشمنی با هیچ قومی ویا زبانی نداشت و وجیبه یک 

 .عالم هم همین است که باید بی تعصب باشد 

چون او یک پشتون قندهاری بود از طرف دیگر به زبان پشتو تسلط 

شاعر خوب پشتو که یک  داشته و صاحب صالحیت بود ، نیکوتر این

هم بود ، بناءً با دلسوزی زیاد که به عقب ماندگی زبان پشتو داشت ، 

 .  کرد  مىگاهگاهی در نوشته های خود به جانب پشتو توجه 

پژوهشی » جناب آقای حسین علی یزدانی در حالی که در کتاب 

در  نماید  مىبر مرحوم استاد حبیبی تاخت و تازها  « در تاریخ هزاره ها 

شیبر همان طوری که قبالً نیز » :  آورد  مىوص کلمه شیبر چنین خص

اشاره نمودم یک کلمۀ ترکی مغول است که گاهگاهی با پسوند های 

،  261ص « »و غیره « شیبرغان»، « شیبرتو»مغولی ترکیب می شود مانند 
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در این جا الزم به یاد آوری است که . « پژوهشی در تاریخ هزاره ها 

حبیبی برای آن که » : انی غلط نگفته اند و نیز میگویند آقای علی یزد

خن : وقت کابل را پشتو زبان معرفی کند ، می نویسد  شاه « خنجل»

 در کارکران پشتو تا کنون نامی موجود است که آن. مخفف خان است 

یر ژوب م از مشاهتلفظ کنند و خنتما خان در اوایل قرن بیست« خنتما »را 

 . « ، یزدانی از قول استاد حبیبی  261ص « »کویته بود 

آورده که در اصل کتاب استاد « کارکران پشتو » آقای یزدانی 

و همچنان در گفتار استاد حبیبی باید  باشد  مى« کاکران پشتو » حبیبی 

آمده و درین شکی « الف»با حذف « خان»که از « خن»عرض کرد که 

ن سطور در گارندۀ این. ه صورت قطع ترکی است نیست که این کلمه ب

تحقیق کرده و ثابت نموده است « مرزهای همزیستی زبان ها » کتاب 

من بار ها گفته ام که استاد حبیبی .  باشد  مىکه این کلمه کامالً ترکی 

بزرگوار  گاهی کلمات و اقوام را به پشتو می کشاند ، اما چون عالم و 

مثالً در .  نماید  مىالفی دانشمند بلند پایه است ، در جایی دیگر آن را ت

خان » :  آورد  مىهمین کلمۀ خان خود استاد در تعلیقات طبقات ناصری 

ملک اعظم و هر یکی از بنی افراسیاب که خاقان هم نامیده می شود ، : 

اما خاقان ملک اعظم ترکست و خان رئیس ایشان ، پس خاقان مانند 

طبقات  311ص « » شاهنشاه فرس ، خان خانان و رئیس الرؤسا باشد 
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و استاد حبیبی در تعلیقات همین کتاب و اقعاً به لغات « ناصری ، حبیبی 

 . و ریشه های ترکی خدمت بسزا کرده و حق گفته است 

که ترکی را به پشتو توجیه کرده است « تورۀ»استاد همچنان کلمۀ 

و احتمال دارد که  رود  مىشمار ه این کلمه نیز از کلمات قدیمۀ ترکی ب

 ،کلمۀ مذکور از طریق خلجائی ها و یا غلزایی ها که ریشۀ ترکی  دارند

آمده باشد و بعضی اصطالحات ترکی هنوز هم در میان پشتون های 

غلزایی که به قرار روایات ثقۀ کتاب حدود  العالم از نسل ترک 

موجود است که البته بعداً به همه پشتو زبان ها این کلمات  باشند  مى

چنانچه داکتر راعی برالس در مقاله لغات . ل بوده است مورد استعما

ماهنامۀ  35، 33مستعمل  ترکی و مغولی در زبان پشتو در شماره های 

جرگه ، ولس،آتن : مثالً .  نماید  مىکاروان سخنان نگارنده را تثبیت 

خان و غیره را صبغه و ریشۀ ترکی میدهد و من نیز ، کوچ، یرغل، ایمل 

تعدادی از آن لغات را که ترکی « ای همزیستی زبان ها مرزه» در کتاب 

« آنه»آنا»: آورند  مىآقای راعی . به اثبات رسانیده ام  باشد  مىو یا مغلی 

به ترکی به معنای مادر است ، در گذشته در بین غلجایی ها و ابدالیها : 

دالی اب در احمد شاهما« آنه ناز و» ناز وآنا . شد ه است  اد بکار برده مىزی

 . «  33کاروان ، شمارۀ « مشهور است 

مرحوم استاد حبیبی یک بحث مفصل را در بارۀ لویکان غزنی 

نوشته اند و نیز کتابی هم به صورت مستقل به این نام از تألیفات آن 

 واین استاد دیده میشود که میگویند لویکان از عشیرۀ پشتون ها بوده اند
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ا در همان زمان به شمول لویکان امر هم تاحدی قابل تأمل است ، زیر

شاهان از قبیل تگین شاهان ، رتبیل شاهان  ، همه که الویکان هم گویند

استاد حبیبی در بارۀ . یفتلی ها و کابلشاهان اتراک بودند، ، کوشانیها 

یک به نظر میآید که کلمۀ لویک یا الوچنین » : کلمۀ لویک میفرماید 

ر پشتو ساخته شده باشد و در آخر آن به معنی عظیم یا سردا« لوی » از 

تجلیل الحاق شده که نظایر آن در پشتو و « ک»مطابق قوانین این زمان 

اما در . «  16تاریخ افغانستان بعد از اسالم ، صفحه « » فارسی فراوانند 

این امیر لویک از مردم » : صفحه قبل این کتاب استاد می  آورند که 

: عالوتاً  لویک را در همین صفحه به شکل  .بود « شاید تازیک » ی مبو

غزنین افتاد و ممالک زاولستان ه چون الپ تگین بعد از حوادث ایام ب» 

« بیرون کردند « ؟انوک« »امیر الویک » فتح کرد و غزنین از دست 

 . « ،همان کتاب  15صفحۀ 

اولتر از همه این است که این دو نقل قول و گفتار مرحوم حبیبی با 

ولی  ؛را پشتو فرموده اند از هم مفارقت دارند که ایشان آن «لویک»

نگارنده به این که  لویک ها یک فرد نبودند و بلکی  خاندانی بوده اند 

به بغالن ـ » :  آورند  مىهمان کتاب استاد  11در صفحۀ . موافقت دارد 

یعنی  این که فغفور همان کلمۀ ختای « وی از طرف شاه فغفور لویک 

» : ت که به شاهان استعمال میگردد ، عالوتاً استاد میفرماید که ترکی اس

مان اما این الویک به نظر نویسنده یک شخص نبود ، بلکه دود 
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با  و اراضی مربوط آن سلطنت رانده و بزرگیست که در غزنه و گردیز

 «  همان کتاب  12ص «» کابلشاهان و رتبیالن زاول اتحاد و قرابتی داشتند 

را که استاد ذکر میفرمایند منظور از « قرابت »  در این جا

را « خویشاوندی »خویشاوندی است  و هم چنان در جای دیگری کلمه 

ن اسالمی رتبیالن را به فرمو دۀ استاد اآورده اند که طبعاً همه مؤرخ

حبیبی از نسل ترک و ترکی زبان دانسته اند ، پس لویک ها هم به آن 

. عنی لویک که استاد آن را لغت پشتو دانسته اند نه به م ،نقطه تعلق دارند

لویک خانان با » همان کتاب استاد عنوانی دارند به نام  32در صفحۀ 

زودی میرساند که لویکان از همان خاندان ختایی ه و این ب« خاقان 

و طوری که در سابق هم گفتم و باز میگویم که استاد حبیبی  باشند  مى

و یا فارسی تشبیه کرده و قاطعانه  فیصله نکرده این الفاظ که پشتو است 

ی  این کلمه را پشتو میگوید و اینجا در اخیر نام یو چنانچه دیدیم  در جا

و قس  آورد  مى« تازیک » و در جایی دیگر  آورد  مىخاقان ترکی  را 

 . علی هذا 

که استاد حبیبی الویک ها را به  کابل شاهان نسب قرابت  از این

کابلشاهان را مؤرخین به نام » : لیل اش را این طور میرساند میدهد ، د

های مختلف یاد کرده اند برخی ایشان را به اعتبار کیش و آئینی که 

برهمن یا هندوشاهان یا بودایی شمرده اند و جمعی از  ،داشته اند

ص « » مؤرخان ایشان را از بقایای کوشانو ـ هیفتلی  یا ترک خوانده اند 

 .« افغانستان بعد از اسالم  ، تاریخ 13
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را « لوی»و حاال بشنوید از استاد قیام  الدین راعی برالس که کلمۀ 

لوی در زبان مغولی اصالً به معنای » : و میگوید . به مغولی  می کشاند 

باز هم « لویه جرگه » ترکیب . تمساح و مجازاً  به معنای بزرگ است 

به شکل محلی و عالی آن از  اختصاصی به زبان پشتو دارد ، جرگه ها

. تشکیالت اداری  مغل هاست که در کشور ما تا امروز باقی مانده است 

« » . یعنی خان بزرگ نیز از جملۀ همین ترکیب هاست « لوی خان » 

همچنان کلمات کوچ و چوکی و غیره بدینمنوال  «   52کاروان ، شمارۀ 

 . باشند  مىکلمات ترک و مغول 

که پشتو  زبان  ها و فارسی  کردند  مىیار  کوشش استاد حبیبی بس

یت کنند و چنانچه لویک ها و کوشانی  ها و بزبان ها را  از نژاد آرین  تث

که کوشانی ها و یفتلی  یفتلی  ها را خواستند آرین ثابت سازند در حالی

و در حقیقت از اقوام ختایی جداگشته و  باشند  مىهانیز از جمله اتراک 

 . ک قوم منتهی می شوندیه هردو ب

چون بحث ما زیاده تر برسر کلمه لویک و الویک و انوک و غیره 

دژ » : اشکال آن است ، ببینیم که ادموند کلیفورد باسورث چه  میگوید 

از دست ابوعلی یا ابوبکر لویک بیرون کرده ،  را  سر انجام شهرغزنه 

، گرگ یا سگ ترکی به معنی شبل ، کفتار « آنگ»بنابرین  انوک از 

با آن که کینه های اسالمی  و مذهبی داشت و بر خالف ادعای « است 

که در مسلمان بودن او تردیدی نیست و  کرد  مىمارکوارت که تصور 
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صورت کلی نامش بسیار .... یحتمل از اعقاب همان زنبیلی باشد 

حاکم کابل دانسته اند که در  بعضی او را برادر زن؛ مشکوک است 

حکومت یکی از جانشینان آلپتگین در تالش برای باز پس گار روز

و «  ، تاریخ غزنویان  16ص « » گرفتن غزنه از کابل طلب یاری کرد 

یقیناً طوریکه گفته آمد و دالیل آورده شد این گروه از همان گروه 

که در طی قرون در سر زمین های کابل ، زابل ،  باشند  مىهای ترکانی 

 . ت حکومت کردند غزنی و قندهار و بس

ابدالی ها را یکی  و استاد حبیبی در جای دیگری قوم یفتلی ها

آریایی ساخته شده  (ابدالی)اسم مردم هفتالی » بطور مثال . دانند   مى

ها را « هفتالی»و در چند جای  دیگر « ، تاریخ افغانستان 33ص » است 

از امکان خوانده است ، در حال که در آن این دعوا خارج « ابدالی»

چندان بر « ابدال » نیست و در تاریخ بسیار قدیم پشتون ها ، به کلمهء 

کلمۀ ابدال عربیست جمع بدل و بدیل به معنی مردم  .خوریم  نمی

ه ای شریف و صالح و نیکو کار و مردان خدا ، بنابران به هر طائفه و قبیل

ته این مفهوم که ار ابدال بیاید و البمدر ش تواند  مى ،که تعلق داشته باشد

برساند که ابدال عربی از هپتال  تواند  مىکلمۀ ابدال یک کلمۀ عربیست 

 .ترکی گرفته نشده و از هم فرق کلی دارند

و بدون  کنند  مىامروز یفتلی  ها تا هنوز به زبان ترکی صحبت 

« هفتالی»یر حروف یو شاید با اندک تغ باشند  مىتردید از طوایف ترک 

« پ»مثالً عرب ها شاید نتوانسته باشند که  .مبدل شده باشد« ابدالی» به 
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ولی ما دالیلی زیاد داریم که همه یفتلی ها از  ؛را تلفظ نمایند« هپتالی»

نظیر هپتالیان یا هونهای سفید اصلیت ترکی یا مغولی » : اقوام ترک اند 

ر مثالً هپتالیان که لقب شاهوا» و «  ، تاریخ غزنویان 253ص « »داشتند 

که دیده ایم  طوری همان .داشتند ، مرکز دولت شان بامیان بود«  تگین»

شتر مناطقی که در قسمت شرقی افغانستان یدر اوایل عصر اسالمی ، در ب

کنونی است ، عناصر ترک وجود داشتند که عبارت بودند از ترکان 

که در فالت میان کابل ، غزنه و بست « غزنی»و غز « غلزی»خلج 

بدین ترتیب از دیر باز در حواشی . کردند  مىر نشنی زندگی  چاد

ص « »شرقی خراسان آمیزه ای از اقوام مختلف ترک مسکن داشتند 

 .« ، تاریخ غزنویان  253

و اگر اسناد  باشند  مىاین تبصره های فوق فقط مسایل علمی 

ند بدون تردید این همه سواالت را به خوشی داشت  مىحبیبی حیات 

 . نمودند  استقبال هم میجواب داده و 

 :استاد عبدالحی حبیبی و استاد قیام الدین راعی برالس 

و اما در خصوص ترک بودن یفتلی ها که به رد نظریات مرحوم 

قلم استاد قیام الدین راعی برالس آورده شده است چنین ه استاد حبیبی ب

شهور ابدالی ها یکی از قبایل م» : مرحوم حبیبی می نویسد : میخوانیم 

تالی که از آریا افغانستان و هند است ، ریشۀ نام ایشان به قبیلۀ اپتال و یا اپ

جای هون سپید آریایی سپید به کار ه استاد حبیبی ب )های سپید بودند 
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ن ترکان و مغوالن که این گونه طبقه بندی در گذشته در میا ( برده است

از منابع تاریخی  ه در میان آریائیان ، در هیچ یکرایج بوده است ، ن

زرد دیده نشده  یسیاه و آریای یاصطالحاتی چون آریایی سپید ، آریای

است ، اما در میان ترکان و مغوالن چون قرغز های سیاه ، تاتار های 

ها رایج بوده است و  و مانند این« نیاکان چنگیزخان » اه یسفید ، تاتار س

اریخی به همین شکل در همه منابع ت ،گذشته از این ها هون های سفید

این قبیله در باختر و تخار ستان دولت مقتدری « به کار برده شده است 

ید گفتار جناب استاد یبه تا«  51کاروان شماره « » .....تأسیس کردند 

راعی تا هنوز هم اندر میان ترک ها اصطالح قره مغول یعنی مغول سیاه 

 . وجود دارد 

» :  نمایند  مىحبیبی چنین نقل  استاد راعی از نوشتۀ استاد مرحوم

به اساس اشارات تواریخ .... » : مرحوم حبیبی در جای دیگر مینویسد 

 چینی  زبان اینان نیز مغولی و یا ترکی نبوده است ، بلکه مخلوطی از

بوده  ( ی استاد حبیبی تعبیر شخص) لهجات ترکی  و زبان های آریانا 

مشترک نشأت کرده است ، کلمۀ هون خان هم از همین زبان . است 

م از شمال به  165اینان در اصل یوی چی است ، این هپتال در سال 

هپتال ها که نام ایشان تا هنوز در والیت ... جنوب سرازیر شدند 

م با فتح بلخ 312باقی مانده است ، به سال « یفتلی»بدخشان بصورت 

بی شرق در قسمت های جنو. دولت ساسانی  را به خطر مواجه ساختند 

و زابل  را فتح نموده دولت مقتدر « قندهار » مناطق کابل ، گندهارا 



 شرح احوال وآثارــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 82

 

 
 

تاریخ » هپتالی را در خاک های افغانستان امروز پایگذاری کردند 

 .«  51از اکاروان ، شمارۀ «  15مختصر افغانستان ، ج ا ، ص 

چون استاد راعی دانشمند فرزانۀ وطن از مطالعۀ عمیق تاریخ 

خ ترک برخوردار می  باشند و در عین وقت محصل مخصوصاً تواری

ه دوران استادی استاد حبیبی در آن فاکولته بودند به ب ،فاکولتۀ ادبیات

مانند من نگارندۀ این سطور ، به مرحوم حبیبی احترام خاص دارند ، من 

بلکه به عوض ؛ نمایم  ید میینه تنها نوشته های جناب استاد راعی را تا

: حده نوشتۀ آن ها را باز هم در این جا عالوه میدارم گفتار پیشکش علی

 «28   .p Afghanistan of afghan  » دربارۀ زبان هون ها بدون

زوماً متناقض سخن گفته است ید ترکی بوده است و مرحوم حبیبی لترد

 . محققان غربی مطالب زیادی نوشته اند . 
 «in the proto-Bulgarian inscription , tekin . T., Tuna 

Bulgarlari ve dilleri Menges, K, Altaic ele,ents   » 

، هپتال  کند  ارائه مىاستاد حبیبی در جایی که شجرۀ هپتالی ها را 

شاخۀ قبیله هفتالیت  را دو« غلجی ، غلجایی » و خلج «  ابدالی ـ یفتلی»

در قسمت کلمۀ خلج باید گفت که . که حقیقت تاریخی است  داند  مى

ان این کلمه را هم از جهت خصوصیت های فونولوجیک و هم از محقق

چون . نظر شکل امالیی به شیوه های مختلف نوشته و خوانده اند 

است خلج ها « ل»و « خ»خلجی که اشکال اصلی آن خلج به فتح 

مانند  کنند  مىهمانطوری که استاد حبیبی در تاریخ مختصر افغانستان باد 
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یکی از قبایل بزرگ هون سفید و ترک تبار بوده  «ها ی یفتل» ابدالی ها 

  G Derfer. ترکشناس و محقق معاصر آلمانی پروفیسور دورفر. اند 

 of Khalaj  The Turkish در اثر خود به نام زبان ترکی خلج 

Language   این کلمه بعداً با . درین مورد روشنی انداخته است

ارسی به اشکال غلجی خصوصیت های فونولوجیک زبان های پشتو و ف

، غلجی غلجایی ، غلزی ، غلزایی و غیره نوشته و خوانده شده « بفتح غ »

 . است 

 کنند  مىامروز خلجی ها در جنوب غرب شهر قم در ایران زندگی 

غلجایی ها و یا غلزایی ها طوری که معلوم . و به ترکی صحبت مینایند 

در آخر نام خود بیکی  « خیل » است منسوییت خود را به افزودن پسوند 

یل ، طوطا خیل ، و غیره مانند ، ابراهیم خ. نشان میدهند از سلسلۀ قبیلوی 

خیل ، ایل کلمه ایست ترکی به معنای عشیره ، طایفه و غیره ، ابدالی . 

چون  کنند  مىها این منسوبیت را با افزودن پیوند زی ، زوی افاده 

 . بارکزی ، پوپلزی و غیره 

د حبیبی ترک بودن هفتالیت ها را خودش با اسناد ارائه  هر چند استا

، مگر باز هم آن را بنابر ملحوظات سیاسی آریایی االصل  کند  مى

در دوران » : مینویسد   Richard Nyropریچارد نیروپ .  داند  مى

احمد خان ، پشتون ها شامل گروپ های زیادی بودند که مشخصۀ 

بسیاری از آنان . نژادی آنها مبهم بود  اصل. مشترک شان زبان پشتو بود 

ند ، در حالیکه عدۀ آنها مانند دانست  مىخود را از احفاد قبایل آریایی 



 شرح احوال وآثارــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84

 

 
 

 Afghanistan a country study p   « ». غلزایی ها ترک بودند 

 . «  52کاروان شمارۀ « »  19 .

خلج » : فرمود  از زبان پروفیسور میر حسین شاه شنیدم ام که می

تایی بوده است در نزدیکی های قندهار که مردمان هزاره در آن روس

و ازین چنین مفاد بدست می آید که قریۀ خلجی ها و « زندگی داشتند 

 .ارتباط آن ها با غلزایی ها 

ابدالی ، ) یخی و القاب حکمداری افتالیت ها در باره گذشتۀ تار» 

نابع عربی و غربی به شکل یبغو ، تگین و خان در م (یفتلی ، هون سفید 

معلومات زیادی موجود است ، سیاح مشهور چینی شوان چوانگ 

در اوایل اسالم حین سفرش در مناطق مختلف افغانستان  (هیوان تسنگ)

امروزی از شهزاده های ترک با لقب یبغو در تخارستان و کابلستان یاد 

تاریخ سیستان ضمن شرح .  کردند  مىکه به ترکی صحبت  کند  مى

حات اردوی اسالم و رسیدن آنان در سرحدات  خراسان از رتبیل فتو

مقابله پرداختند ، یاد به که باجمع آوری عساکر ترک  (هیاطله ) شاهان 

حتی جمهور محققان برین «  156تاریخ سیستان ، ص »  کند  مىآوری 

ترکی به معنای   lltaberعقیده اند که رتبیل شکل تغییر یافته ایلتبر 

« » ست که در سنگ نبشته های اورخون نیز آمده است ا شروحاکم و پی

 . «  52کاروان ، شمارۀ 



 85  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ  استاد عبدالحی حبیبی

 
 

در مدت » : ارواح شاد استاد حبیبی نیز خودشان چنین میفرمایند  

سه قرن اول اسالمی در تاریخ افغانستان نام امراء و حکمداران برده می 

ود ، اضافه می ش  Tiginشود ، که در آخر اسمای ایشان کلمۀ تگین 

ولی مانند امرای ، این سلسله شاهان شاید ازیک خاندان معین نباشند 

شمال هندوکش ایشان نیز  از عناصر کوشانی هفتلی اند ، که در ازمنۀ 

قبل االسالم به صفحات شمالی هندوکش و تخارستان آمده و درینجا 

ملیت و فرهنگ و تمدن این سرزمین را پذیرفته و از رجال همین کشور 

غنداب و هلمند ره میشوند و حتی به نام یکی از ایشان بین مجرای اشمرد

و غرب قندهار کنونی ، شهری بود که در دورۀ غزنویان آن را تگین 

گفتندی و در تواریخ فارسی و عربی نام آن برده می شود « تگناباد »آباد 

» کلمۀ ترکیست و محمود بن حسین کاشغری (ت ) کسر ه تگین  ب... 

تگین : ه مرد دانشمند و لغوی ترکست درین باره چنین گوید ک« هـ 366

گین غالمی را تاست  و تورکان  کمش در اصل لغت به معنی غالم و عبد

آلب تگین  به معنی غالم . گفتندی که چهرۀ وی مانند سیم روشن بود 

تاریخ افغانستان بعد  159ص« ... چاالک و قتلغ تگین عبد مبارک است 

در لغت « تگین»وتاً به سخن استاد حبیبی باید افزود که عال. « از اسالم 

 . ترکی معنی شهزاده را میدهد 

» : داکتر قیام الدین راعی برالس در تحقیقات خویش ادامه میدهند 

دانشمند  مشهور ترک کوپولو در دائره المعارف ادبیات ترک تحت 

اره می تلخیص  تحقیقات دانشمندان غربی در ین ب با» ابدال » مادۀ 



 شرح احوال وآثارــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 86

 

 
 

نویسد که ابدالی ها با مسکون شدن در جنوب شرق افغانستان امروزی 

زابل ، کابل ، غزنه ، قندهار و هرات با اهالی  محلی و یا  قبایلی که بعد 

از ایشان در این نواحی مسکون شده، آمیخته و با حفظ بخشی از 

مشخصات فرهنگی خود ، در مرور زمان زبان اصلی خود را از دست 

حیث زبان اصلی  ه برخی پشتو وبرخی هم زبان فارسی دری را ب ، داده

وضیحات مختصر فوق می توان به این از ت.... ه کار برده اند خود ب

 :حقیقت دست یافت 

ابدالی ها دوام سلسلۀ هون های سپید اند که قبیله ای از اقوام « 1»

 .زبان های  آلتایی به شمار می آیند 

ی بود از قبایل گوناگون ترک که به زبان اقوام آلتایی ترکیب« 2»

 . ند کرد  مىهای مختلف ترکی صحبت 

هون های سپید که در خراسان ظهور کردند منسوب به سلسلۀ « 1»

ترکان یوی چی بودند که کوشانی ها وساکاها نیز گروه های فرعی آن 

 .به شمار می آمدند 

صفت پشتون و غلجایی ها به ( درانی ها ) انتساب ابدالی ها « 3»

این بدان میماند که هزاره ها . متکی بر اصل زبانی بوده است نه نژادی 

 .را تاجیک خوانند 
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به  کنند  مىی را که به زبان فارسی دری صحبت ییفتلی ها« 5»

حیث  بقایای هون های سپید ، نمیتوان آریایی دانست و تاجیک خطاب 

 . کرد 

( یونانی)است ، افتالیس  را به خود گرفته کلمۀ هون این اشکال« 6»

، هیطل  (پشتو)، هپتال ابدال ( فارسی)، خیون ، هون ( رومی)، هیونیتس 

این تعداد  اشکال امتیاز مشخصه  (دری)، یفتل ، یفتلی ( عربی) ، هیاطله

یعنی الفاظ متعدد به معنی واحد می پیوندد ، . تسلسل اتنولوژیک است 

ای همۀ این الفاظ خون هونی در جریان است به عبارت دیگر در شریانه

 .« 52کاروان ، شمارۀ « »...

از نوشته استاد راعی برالس و نیز از تحقیقات دانشمندان ترک و 

دست می آید که هفتالی ها یا هیاطله یا ه مغول شناس چنین مفهوم ب

و چنان که استاد راعی برالس ارتباط  باشند  مىیفتلی ها از طایفۀ ترک 

 .یفتلی به اثبات رسانیدند  یلی ها را به وجه احسن با ترک هاابدا

امپراطوری صحرا » نیز در کتاب   Rene Groussetرنه گروسه 

هستند که بر سر  یهیاطله که نیز بدون تردید مغول» : میگوید « نوردان 

نامیده می شود ، بر ترکستان روسی و « هیسمیرچپ»که امروز  یزمین

تا « شمال قره شهر »ی و کابل  از یلدوز علیا گرفته سغدیان و ایران شرق

مرو و از بالخاش  و آرال گرفته تا قلب افغانستان و پنجاب تسلط داشتند 

 . « ، امپراتوری صحرانوردان  156ص « » 
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ا شادروان استاد حبیبی تا اینجا که مناقشۀ استاد راعی برالس را ب

دون استدالل  نیاورده و استاد راعی گفتار  خویش را ب ،مادامه دادی

و « استاد »، « محترم»منظماً اسم گرامی  ارواح شاد حبیبی را با کلمات 

و همچنان منظماً به نوشته و استدالالت آن مرحوم  نماید  مىغیره ذکر 

نمایند ، به  تاد را رد نمىو قاطعانه نوشته های اس آورند  مىامر تصدیق 

و  کنند  مىمرحوم حبیبی را تائید  ه بعضاً دالیل و نوشته هایعلت اینک

ک بودن هر چند استاد حبیبی تر» :  آورند  مىبعضی وقت به این شکل 

و یا «  51کاروان و شماره « » کند  مىاد ارائه هفتالیت ها را خودش با اسن

مرحوم حبیبی هپتالی ها را  ابدالی ها ، یفتلی ها را در اصل یوی چی » 

و غیره «  51کاروان شماره « »ریخی است که این واقعیت تا داند  مى

 .  آورند  مى

در حقیقت استاد راعی با مرحوم حبیبی مناقشه ای را انجام داده اند 

که ثابت نمایند که هفتالی ها و ابدالی ها در اصل همه از قوم ترک 

همه آن ها را به شمول ، هستند و استاد شادروان حبیبی سعی داشته 

کنند  و دانسته می شود که لزومیت برسر استاد  هزاره ها آریایی ثابت

حبیبی وارد بوده است و در برخی از نوشته هایش به بسیار آسانی این 

ولی چون او عالم متبحر بوده است ، باز هم   ، لزومیت ها یافت میگردد

نتوانسته از حق چشم بپوشد و گفتار خویش را به جای دیگری بروی 

 .حقیقت کشانیده است 
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 :سور میر حسین  شاه خان و استاد حبیبی پروفی

پروفیسور میر حسین شاه خان از شخصیت های فضیلت مند  و  

، که مدت ها عمر گرامی  باشند  ندان بلند پایه افغانستان مىدانشم

خویش را به خدمت در پوهنتون کابل سپری نموده اند ، اصل شان 

ل حیات از احترام قندهاری و از سادات آن دیار هستند ، ایشان در طو

صادق القول و صاحب  باشد  فیان بر خوردار و نیز شخصی مىاطرا

 . سخنان متین و درست 

من در وقت نگارش رسالۀ استاد حبیبی چندین بار با جناب پوهاند 

 باشد ، مىصاحب  سخن گفتیم و یک تعداد معلومات من از زبان ایشان 

این که استاد حبیبی  استاد پوهاند میر حسین شاه با من در قسمت 

همچنان .  باشند  مىصاحب  یک سبک در فارسی است همنوا و متفق 

بزرگ استاد  خان از بسیار مسایل حیاتی و خانوادهاستاد میر حسین شاه 

   .حبیبی معلومات داشتند و از همکاری های خویش دریغ نفرمودند

تاد پوهاند میر حسین شاه خان یکی از طرفداران بسیار معتدل اس

در مقابل  یدهد  که استاد حبیبی مرد متعصب و یقین م باشند  مىحبیبی 

را  یکه استاد حبیبی خدمات نمایند  مىغیر پشتون نبوده اند و نیز عالوه 

که به زبان فارسی نموده به مراتب بیشتر و مؤثر تر از آن است که استاد 

ه خان همچنان پوهاند میر حسین شا. حبیبی به پشتو کرده باشند 

استاد حبیبی در افغانستان کم  ،میفرمایند که در تألیف و کثرت نوشته

 .  نظیر و در قطار دانشمندان نخبه و مهم ممالک دیگر به شمار میروند 
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 نظریات نجیب مایل هروی در خصوص استاد حبیبی

 «تاریخ و زبان در افغانستان » و گفتاری در بارۀ کتابش 

 

« تاریخ و زبان در افغانستان » به نام  آقای نجیب مایل کتابی را

 .شار به چاپ رسیده است سته نشراتی افنوشته و در ایران در د

زبان های دیگر  ر این کتاب سعی داشته فارسی را برجناب مایل د

ترجیح دهد و از جانب دیگر تمایل ایرانی  گری و شیعه گری او در 

 :نوشتارش به خوبی هویداست او میگوید 

که به قول آقای عبدالحی حبیبی پشتو زبانی که فارسی را چندان »

 11»از راه تحصیل فرا گرفته حبیب اهلل قندهاری  دانشمند پشتو زبان قرن 

حدود سی و سه کتاب و رساله در پیرامون مسایل دینی و علمی « هـ ق 

 115ص « »و عرفانی  و ریاضیات و هندسه به زبان فارسی نوشته است 

گرچه آقای هروی سعی داشته که بگوید . « در افغانستان تاریخ و زبان 

بال تردید پشتون ها به فارسی می نویسند و تحت اثر زبان وسیع و زیبای 

تحصیل فارسی می آیند من هم بدین باورم که مولوی حبیب اهلل  بدون 

ه و در جامعۀ قندهار همگان خاصتاً علما دانست  مىفارسی را  رسمی

باریان و کردند  و حتی در ت  را به فارسی مىمراسالنوشته و خوان  و 

مانند احمد شاه ابدالی ، تیمورشاه  درانی  ، شاه ه حکام اشعار فارسی را ب
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شجاع الملک و غیره می سرودند و در آن وقت شاید رشته تخصصی 

« آخوند  وحب» در فارسی موجود نمی بود تا از آن مولوی صاحب 

 : شروطیت استاد حبیبی میخوائیم که در کتاب م. تحصیالت نماید 

) از طرف مولوی صالح محمد قندهاری چون ترجمۀ پشتوی آن 

 6سال { سراج األخبار} 25شمارۀ در  (یکی از عموهای استاد حبیبی 

میالدی هم منتشر شد موجب  1911می  21. ش  1296جوزای   2مورخ 

. « مشرطیت  129ص « »نگرانی نمایندۀ سیاسی برتانیه در کابل  گردید 

حوای مطالب فوق بر می آید که هر دانشمند پشتو زبان گویا این که از ف

ند بنویسند و ترجمه نمایند ، چنانچه یکی از توانست  مىبه هر دو زبان 

مر اسالف استاد حبیبی در بارۀ یک کتاب غالباً اصول فقه مال محمد ع

رفته است   ارات هرات از آن ذکرسلجوقی  شرح داده که در کتاب مز

هم چنان شما یک تعداد زیاد شاعران پشتو را می یا بید که به زبان 

همین طور بودند . فارسی شعر سروده اند ولی عکس آن دیده نمی شود 

به فارسی می سرودند و  ،مانند پشتون هاه شاهان متقدم ترکی زبان که ب

 .ندنوشت  مى

ار اند و مدافع  آقای عبدالحی حبیبی از محققان پشتو زبان قنده» 

زبان پشتو نیز هستند ، اما ایشان اغلب آثار تحقیقی و پژوهشی خود را به 

زبان فارسی نگاشته اند و این نیز دلیل دیگر یست بر عالی بودن و افضل 

تاریخ و زبان  115ص « »بودن واژگان و فرهنگ زبان فارسی  

 .«افغانستان
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زبان های  ی ، بسیار زود افضلیت فارسی را برجناب آقای مایل هرو

صواب است ، استاد عبدالحی اعالن میدارند که این یک کار  نادیگر 

حبیبی خود از مدافعان بزرگ زبان فارسی است و او مرد متعصب نبود 

فارسی را هم دوست داشت  داشت  مىهمان طوری که پشتو را دوست 

 . در فارسی نویسی روشی به خصوص داشت 

محترم مایل هروی باید به یک موضوع متوجه شوند که فارسی 

و زبان فارسی را خود فارسی زبانان انکشاف  باشد  مىزبان چندین ملیتی 

بنگرید دربار تیموریان ، را  بنگرید دربار محمود غزنوینداده اند و 

هرات و هند را و بنگرید دربار سلجوقیان را که آن ها این زبان را 

بخشیدند ، چون که تعصب   یه اند و رنگ وبوی خاصانکشاف داد

 .  باشند  مىنداشتند و متعصبین شخصیت های کم ظرف 

تنها « تاریخ و زبان افغانستان » جناب آقای مایل هروی در کتاب 

بر سر مشاوران استاد حبیبی قهر نیست ، بلکه بر سر محمود کبیر و 

امان اهلل خان هم غضب  مسعود فرزند او و امیر حبیب اهلل خان و امیر

نشان میدهد و استاد حبیبی ، امیر حبیب اهلل خان و امیر امان اهلل خان را به 

نسبت پشتون بودن وسنی بودن و سلطان محمود کبیر و سلطان مسعود را 

 . به خاطر ترک بودن و سنی بودن شان 

علی رضا سردار سپاه حبیب  قتل کلنل » : ناب مایل می فرماید ج

کردن حسنک وزیر  امان اهلل خان بی شباهت به بردار ان به وسیلۀاهلل خ
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و  نیست ، زیرا هم مسأله مذهب و هم جانبداری از پدر و پدریان امان اهلل

تاریخ و  13ص « » نماید  مىان هم چگونگی اتهامات در هردو همس

 .« افغانستان  در زبان

ان غزنویان اواخر دوران امارت امیر حبیب اهلل بی شباهت به دور»

 15ص « »و اصحابش بر جامعه نیست  سیطرۀ مسعود و بعد از محمود

مسعودیان حسنک و زیرا به بهانۀ  - ردارحسنک دیگر ب». « همان کتاب 

تاریخ و زبان  11ص « ». قرمطی بودن خصمانه در غزنین بردار کردند 

بردار  در این جا آقای مایل اشتباه کرده ، حسنک را در بلخ. « افغانستان 

 13ص « »و حسنک قربانی این سفلگان نابخرد » کردند نه در غزنی  ، 

 .« افغانستان   در  تاریخ و زبان

او  ، کند  مىمالت زیاد که آقای مایل  بر سر محمودیان ح از این

چاپ ایران به اهتمام آقای « دیوان  عالمه اقبال  الهوری  » را به کتاب 

خوانند که یک ایرانی  دهیم و بمراجعت می 13سروش صفحۀ احمد 

دانشمند و بی تعصب در بارۀ محمود چیها گفته است ، هم چنان شخص 

 : مانند ه به توصیف محمود چه گفته ب دوسی فر

 چو کودک لب از شیر مادر بشست

 گهواره محمود گوید نخسته ب

شاه » نل علی رضا عرض میگردد این که نامش  اما در خصوص ل

و فقط  او یک  باشد  مىاز سادات شیعه و از غزنی است و « علی رضا 

عه و یصاحب منصب گارد محافظ سلطنتی بوده و اگر او در میان ش
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نخست او را به خدمت دربار شخصیت  داشت ، مىهزاره مقام روحانی  

به مانند امیر حبیب اهلل چکار و بعداً اگر واقعاً  مردم به او  ،های فحاش

ند داد  مىشهادت قتل  را ن ،م تا دم مرگ به اوارادت داشتند ، باید مرد

در حالی که یک عسکر عادی جاغوری این شهادت حق و یا نا حق را 

داد ، و باز هم حسنک وزیر با این شخص اصال راه مقایسه را ندارد زیرا 

و او کار گردان  حسنک وزیر  ، یک وزیر شهنشاء نیم قارۀ آسیا بود

هان اسالم و غیر اسالم از نام این بزرگ یک امپراتوری  بود که ج

امپراتوری در حذر بودند و باز در کنار این همه داغداری های آقای 

نجیب مایل باید عرض شود که حسنک وزیر از ایران نبود ، و نیز او 

 :نه شیعه با دالیل ذیل  ،  سنی بود

تنها یک نفر حسنک به اتهام ساختگی رافضی  بودن اعدام » 

سلطنت  215ص « »قتل التونتاش خوارزم شاه عقیم ماند  گردید و توطئه

 « غزنویان 

نک و باز این که آقای مایل درد بسیار به خاطر قتل و اعدام حس

من موافق باشند که در دربار  محمود و مسعود  وزیر کشیده اند باید با

هردو شهنشاهان  بزرگ اسالم و ترکی زبانان نام دار جهان که ترک و 

به زیر فرمان شان حیات بسر می بردند مثل حسنک وزیر تاجیک همه 

 .صدها  حسنک دیگر وجود داشت 
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و نیز از جانب دیگر حسنک وزیر در بسا امور بی گناه نبوده ، 

 : چنانچه که میخوانیم 

حسنک بیش از هر کس دیگر ، به خاطر رفتار اهانت آمیزی با »

د تیز کرد ، وی کینۀ او را برخو ،مسعود در مقام یک شهزاده داشت

مسعود را به هنگامی که والی هرات بود به اتالف ثروت هرات و بلخ 

سلطنت  213ص « » . متهم کرده بود و مشرفانی بر او گماشته بود 

 .«  غزنویان 

شمی نظیر صاعدیان و تبانیان پیشوای حتدر تیشاپور خاندان م» 

بهره می برد  حنفیان بودند ، این مذهب از حمایت محمود و مسعود غزنه

سالطین غزنویان غالباً اعضای خاندانهای بزرگ حنفی را به ماموریت .. 

ی از مرگ با گذارش کوتاه.... اداری بر می گزیدند  های سیاسی و

قاضی صاعد به دربار ...  کند  مىس حنفیان یاد قاضی از او به عنوان رئی

دادن اجازه یی از عباسی فراخوانده شد تا توضیح دهد که چرا در فتوا

بنای مرقدی بر قبر خلیفه هارون الرشید در نزدیکی طوس سرباز دایر بر 

 .« سلطنت غزنویان  111ص « » زده است 

از گفتار باال که میگویند سالطین غزنوی غالباً اعضای خاندان های 

بزرگ حنفی را به ماموریت های سیاسی و اداری بر میگزینند معلوم 

و اگر به تاریخ بیهقی جناب مایل . ه است است که حسنک هم سنی بود

ل حسنک وزیر یک نفر رجوع کنند خواهند یافت که یکی از علل قت
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که او  کرد  مىسهل روزنی بوده که هر آن پافشاری فارسی زبان به نام 

 . عدام گردد اباید 

بودن ویا  آوریم  که نشان دهنده سغدی ل را مىدرینجا چند نقل قو

 :  نماید  مىتوضیح سنی بودن حسنک را 

شاخه های جنبی خاندان میکالی ، ابو علی حسن بن  از از یکی» 

محمد معروف به حسنک به دنیا آمد که سر انجام زندگی او به تفصیل 

پدر حسنک در سال های آخر دولت . در کتاب بیهقی آمده است 

. با مرگ مفاجات پدر . سامانی حافظ منافع محمود در نیشاپور بود 

طۀ زیبایی و واسه جوان به خدمت محمود پیوست و سلطان او را بحسن 

داد که تاپایان حیاتش بر او « حسنک»مانی صراحت گفتارش نام خود

او و  به التفات دربار. ان بود احب برید سیستحسنک روزگاری ص. ماند 

سنت خانوادگی آنان که به ریاست شهر می رسیدند ، سبب گردید که 

واسطۀ تقربی که  در ه حسنک ب... نیشاپور گردید او نیز مدتی رئیس 

 315نزد سلطان داشت بعد از بر کناری میمندی از مقام وزارت در سال 

و عدم  یم از نامزاد های جا نشنی او بود وعلی رغم جوان 1523ق 

بر گفتۀ ابو نصر  تجربه در حکومت مرکزی به وزارت برگزیده شد ، بنا

« » انتخاب حسنک به وزارت پیشمان شد مشکان ، محمود خیلی زود از 

 . « سلطنت غزنویان  133ص 
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از رویداد های مهم در زندگی اجتماعی قاضی ، منازعۀ طوالنی او »

بود ،  و رهبرشان ابوبکر محمد بن اسحاق بر قدرت در شهر با کرامیان

این منازعه سر انجام با پیروزی وسنت وانتصاب رئیس غیر روحانی 

جای رهبر کرامی ، قاضی با خاندان ه ریاست شهر بموافق قاضی به 

متنفذ میکالی روابط نزدیک داشت ، از وقتی که هنوز عالمی جوان بود 

 « سلطنت غزنویان « » از حمایت این خاندان بهره مند گردید 

سلطان آوازۀ  ،و خواجه علی میکالی در آن ایام بر سر کار بود.... » 

اه گرگان خواجه علی فرمان داد تا بر سر ر بهتبانیان را به خاطر آورد و 

از ن از تبانیان مانده اند و کیست بپرس چند ت»چون به نیشاپور رسد  

د همگان را بنواز و از ما امی.  د ایشان که غزنین و مجلس  ما را شای

و صادق باگر چه  خواجه علی هم به ا« نواخت و اصطناع و نیکویی ده 

ح و هم به ابوطاهر  تبانی عنایات بسیار کرد، تبانی ، خواهرزاده ابو صال

حسنک « م  1521/ ق  313» اما نتیجه مثبتی عاید نگردید ، لکن در سال 

 119ص « » از سفر حج که عاقبتی شوم برایش ببار  آورد باز گشت 

 . « سلطنت عزنویان 

شهور بودند و تبانیان که حامی و مچون صابونیان از شافعیان 

نفیت بودند و خواجه علی  میکال با ایشان تماس های طرفدار  بزرگ ح

نزدیک بر قرار ساخت و این میرساند که او خود یک حنفی بوده است 

خاندان های   از بانفوذ ترین» : نه شیعه و سغدی بوده است  نه ایرانی  

متالهین ، ، یان هنوز سخن نگفته ایم ، این خاندان نیشاپور یعنی میکال
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ادبای بسیاری پرورش داد ، اگر چه اعضای این  محدثین و شعرا و

شتر در جامۀ صاحب  منصبان اداری و گاه یخاندان در عصر غزنوی ب

لشکری دارای مقامات شامخ  بودند تا در جامۀ علماء و اهل  دین ، آغاز 

. شهرت آن ها در مشرق عالم اسالمی از اوایل عصر عباسی است 

اما ظاهراً . وم و بهرام  گور میرساند سمعانی نسبت آنان را به یزد گرد د

یاکان این خاندان از میان ن. این خاندان سغدی بود نه ایرانی  خاستگاه

در « م  121/ق153»درسال . ی که از اعیان سغد بود شور دیواستی نا

از این زمان اسالمی . ل رسید به قتالنهر  جنگ با اعراب مهاجم به ماور

خلفای نخست عباسی ایرانیان را به . شود جداد شان ظاهر می ادر میان 

و به این طریق  کردند  مىمهاجرت به پایتخت خود بغداد تشویق 

قیادت  خاندان میکالی تحت... میکالیان به محیط خالفت کشیده شدند

م ابو جعفر  953/ ق  131در نیشاپور توطن کردند و در سال   ابوالعباس

 ظاهراً..... را به او وا گذارد  عتبی وزیر آل سامان شغل  دیوان رسایل

یس نیشاپور گردید ئاز این خاندان است که ر ابوالعباس نخستین کس 

ستن نوۀ او ابو القاسم علی به دولت غزنه می بینیم که این پیوو با ... 

خواجه علی . یان غرق شده اند خاندان به کلی در دستگاه اداری  غزنو

، محمود او را به غزنه کشانید و او ها در کتاب بیهقی  ظاهر می شود بار

سلطنت غزنویان  123ص « »در آن جا متوطن شد و رئیس  شهر گردید 

 ». 
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آخرین وزیر محمود ، ابو علی حسن بن محمد معروف به » 

حسنک اندکی پس از جلوس مسعود پس  از آن که تمام دارایی خود 

طریق  به سلطان فروخت اعدام شد و با این« طوع و رغبت »را به 

«  » سلطنت غزنویان  63ص » .صورت ظاهر قانون نیز رعایت گردید  

بدون شک حسنک نیز نظیر صاحب منصبان دیگر در انباشتن جیب 

و شاید هدایایی که حسنک از سفر حج برای  کرد  مىخود تردیدی ن

« سلطان آورده بود ، بخشی از آنچه بود که به زور از مردم ستانده بود 

 . « غزنویان  سلطنت 135ص »

در کتاب تالیفی آقای  نجیب مایل هروی تاخت  و تاز ها بر یک 

تعداد به صورت عریان آورده شده است و معلوم است که جناب  مایل 

در این تاخت و تاز ها عالقۀ فراوان دارند ، چناچه در بارۀ حضرت 

حمالت زیاد کرده اند که جواب شان را آقای محترم « رح»ی امج

گوشۀ »نام ه چاپ مشهد مقدس ب« امت»نور احراری در مجلۀ   عبدالعلی

ه اند نوشت  نوشتۀ آقای مایل در بارۀ حضرت جامىدر  رد « ... یچشم

 . باشد  مىکه قابل خواندن و توجه 

 آوریم  مىو حاال نظریات آقای  نجیب مایل را در خصوص زبان ها 

 . باشد  مىکه یک تعداد افکار شان قابل تردید 

به عنوان مواجه می « تاریخ و زبان افغانستان » کتاب  152فحۀ در ص

ولی بعد از خواندن نوشته « همه زبان ها برابر اند » شویم که میگوید 

های آقای مایل چنین پیداست که او فارسی را برتر از همه زبان ها 
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و نیز به لفظ تاجیکی اعتنایی ندارد و آن را ساخته و یافته   داند  مى

برای « تاجیکی « و گزینش اسم » .  داند  مىتسلط روس ها دوران 

و پیشینۀ   نماید  مىگویش فارسی تاجیکستان شوروی کامالً جدید 

 تاریخ و 15ص « » تاریخی ندارد و در گذشته استعمال نداشته است 

 .« زبان در افغانستان 

ص « » ریزد  را در پای خوکان نمی« در دری » ولفظ ناصر خسر 

 . « کتاب  هان 12

که ناصر خسرو تاجیکی  میگفته و عناد او بر آل  دانند  مىهمه 

ادب فارسی ، چگونه او لیه بودن است نه زبان و یسلجوقی به خاطر اسمع

ناصر خسرو شاعر و فیلسوف اسمعیلی ». دربارهم باشد  نخواست مداح

شغلش  را در « م  1511ـ  1512« » ق  315ـ 365متوفی میان سال های »

ت قیان در مرو، رها ساخت و به قصد زیاردستگاه حکومتی  سلجو

 .« تاریخ غزنویان  22ص « » اماکن مقدس اسالمی رهسپار سفر شد 

کار ساختگی است که یک این فقط «  تاجیکی » و در خصوص 

که یکی « تاجیکی » جناب نجیب مایل فرموده است ورنه همان لهجۀ  

مردم ما آن را در جملۀ  که باشد  مىاز برجسته ترین لهجات فارسی 

زبان می شمرند و ، شمارند ، بلکه به خاطر  غرور نیشنلستی  لهجات نمی

حق هم بر آن ها است زبان تاجیکی بسیار قدیم است و در آن باره 

زبان تاجیکی ابو  کتب بسیار معتبر قدیمی وجود دارد و یکی از بزرگان،
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پدر شعر تاجیکی اش خطاب  مر قندی  است که او راعبداهلل رودکی س

 .  کنند  مى

« فرهنگ تاجیکی » نگارندۀ این سطور یک کتاب بنام  نباینجا

تالیف نموده ام که تفاوت زبان  تاجیکی را با فارسی معیاری و حتی 

در تاجکستان و اوزبکستان نیز از این  و . دری معیاری نشان میدهد 

جود دارد که باید به وبه نام فرهنگ و اصطالحات تاجیکی فرهنگ ها 

 . آن ها مراجعه نمود 

گی مآبی را در گفتار نجناب نجیب مایل کلمات غرب زدگی و فر

ار آن کلمات می نشان زیاد آورده اند و باید یک موضوع دیگر را در ک

را  افزودند و آن عبارت یک اصطالح است که به قاموس  شان آن

 .  باشد  مىتوصیه مینمایم که عبارت از ایرانی مآبی 

ی که از یو حال بنگرید که آقای نجیب مایل در بارۀ علی شیر نوا

یعنی وزیر نکته یاب » : بزرگترین حامیان زبان فارسی است چه میگوید 

ود و ترکی زبان  ، اما  همو نیز به زبان امیر علی شیر نوایی نیز ترک ب

اریخ و ت 159ص « » فارسی آبی تازه زد و بازار دیگر گونه ایجاد کرد 

 «زبان افغانستان 

خوار شمردن زبان ها در بین پیشینیان عرب و عجم نمونه های »  

درست مذکور آن چنان ولی در زمان تیموریان فکر نا. د زیادی دار

شدت پیدا کرد که امیر علی شیر نوایی وزیر با تدبیر آن روزگار کتابی 

را به محاکمه   و در آن زبان فارسی« محاکمه اللغتین » نام  ه نوشت ب
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کشید و کوشید تا بر اساس پنداشت های ذوقی  خود زبان ترکی را بر 

 . « ... تاریخ و  152ص « »فارسی  بر تر نماید 

مشکل  عمده جناب آقای مایل اینست که یکی بر حق  و تعمق 

رنه این ته هایشان ریشۀ تاریخی ندارد؛ ونمی اندیشند و دوم این که گف

از جمله نابغۀ روزگار علی . های بسیار مقنع دارند همه احساسات جواب 

در هر دو زبان تسلط داشته و او از روی فهم گفته است و  یشیر نوای

زیرا  ،بدان موافقت کرده است والی بزرگ هرات خاتم الشعراء جامیم

آقای نجیب ، ه و غالباً تورک بوده دانست  مىهم به ترکی  جامی خود

بل از این ی ندانند ، من برای شان مشوره میدهم قمایل که غالباً باید ترک

اید که بر حق کتاب او قابل تائید و که این تاخت و تاز را بر علی شیر نم

تقدیر است ترکی را بیاموزد و راقم این سطور که به لطف خداوند سواد 

که عظمت زبان ترکی و فراوانی لغات و  دانم  مى ، ترکی  نیز دارم

د مقابله شود ، است که اصالً به فارسی نیمتوان حدیه کلمات ترکی ب

 . های فراوان دیگر دارد که نمیتوان از آن انکار کرد  البته فارسی مزیت

و باز در کنار آن همه مقایسات احساساتی ، لطفاً آقای مایل اسم 

یک تعداد از رهبران و قایدین فارسی زبان  را بنویسند که در کدام 

ن ها به فارسی خدمت کرده اند بر خالف وقت و در کدام مملکت آ

تیموریان ترکی زبان ، ، عزنویان ترکی زبان ، سلجوقیان ترکی زبان 

فارسی را فارسی بابریان ترکی زبان و صد های دیگر ترکی زبان ، 
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ی متولد در نعمت آباد هرات یامیر علی شیر نوا .ساختند و قس علی هذا 

م می شود که آقای مایل درین جا و از هراتیان ترکی زبان است  و معلو

 . فقط غیر از فارسی کس دیگر را نمی شناختند 

ای کاش این همه قضاوت ها عادالنه می بود و من که از فارسی 

م و لی می بینم کرد  مىهمه الفاظ آقای مایل را تائید ، دوستان می باشم 

در  یکه هیچ نوع وجدان تاریخی ، قضاوت تاریخی  و نمک حالل

شده نداده  خادمان زبان و فرهنگ فارسی به خرجل اتراک یگانه مقاب

 : آقای مایل باز میگوید . است 

کی که در سیصد سال اخیر از صرف نظر از اقلیت کوچک ازب»

یافته اند و به زبان  هشمال رود آموی به سواحل جنوبی آن رود خانه را

تردۀ این چغتایی و ترکمنی خود سخن میگویند ، سایر مردم نواحی گس

، مخفی نماند  کنند  مىکشور به یکی از دو زبان فارسی و پشتو تکلم 

که هزاره های مغولی  نژاد از دیر زمان در افغانستان زبان قومی خود را 

که چغتایی بود از دست داده و زبان فارسی را وسیله تفاهم برگزیده اند 

 . « تاریخ زبان و ادبیات  115ص »

غرق  پژواک ابتذال» یل  باز در اندیشۀ مادر گفتار فوق  آقای 

اوزبیک ها سیصد سال پیش از شمال رود آموی  نیامده اند : است  زیرا 

، بلکه از روی تاریخ روشن و نمایان دانسته میشود که آنها به مراتب قبل 

سکونت داشتند ، چنگیزخان ابواآل بای  اوزبیکان   هدر همان خط،  از آن

مشورۀ من . صد سال قبل  لخ آمده بود و نه  سهسال قبل به بهفت صد 
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در جواب این گفته های جناب مایل همین است که باز به تاریخ واضح 

و روشن افغانستان مراجعه فرمایند و حقایق را بدون احساسات درج 

به اخالف به  ؛ما یادگار گذاشته انده نموده و به آن شکلی که اسالف ب

 .یادگار بگذارند 

نجیب مایل اوزبیک را با ترک هم چنان نتوانستند  جناب آقای 

یک  ه ب« اوزبیک » متمایز بسازند و نیز نتوانستند دریابند که چرا  نام 

گروه ترک ها  گذاشته شده است و لطفاً  در مورد  این دو هم باید اوالً 

بعداً نظریات جامع و محترمانۀ خود را ، مطالعه و صرف وقت نموده 

همه  مشکالت نا آگاهی  ،و من نمیتوانم درین مختصر. ارائه دارند 

قط میگویم باید ترک را با تاریخی جناب مایل هروی را بیان دارم و ف

تان در لحیده بشناسند و نیز باید از آن آگاه شوند که اوزبیکساوزبیک ع

بلکه ترکستان است و وجه تسمیۀ  باشد؛ حقیقت نشمین اوزبیک ها نمى

چون که زمانی یکی از زریاد . میل کرده اند تح را روس ها به غلط آن

های مغولی به نام اوزبیک خان شیبانی در ترکستان حکومت نموده و 

و اوالد او را از بین  تیمور نشین های دربار ترکان سمرقند یعنی تخت

 . برده و منطقه را تصاحب شده بود 

یی و و به زبان چغتا» فرمایند  آقای نجیب مایل هروی هم چنان می

باز هم در جواب می گویم که جناب آقای محمود افشار از « ترکمنی 

« پژواک ابتدال » رحم و لطف کار گرفته نگذاشتند که کتاب به نام 
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و اسم با مسمی به آن  شد  مىال ذگذاشته شود ورنه این کتاب سمبول ابت

خدا این  آقا را انصاف دهد اوالً هزاره ها هیچ وقت .  شد  مىگذاشته 

تان چین ارتباط داشتند سترکی  ترک به به ترکی چغتائی نمی گفتند بلکه 

و ترکی چغتایی اصالً وجود ندارد و چغتائی یکی از فرزندان 

چنگیزخان مغولی است و او نه صاحب زبان مشخص و نه ادیب ناموری  

یاد گار مانده باشد ، بلکه او از طرف خان ه است که از او کتاب ها ب

قرر گشت و از آن است که بعضی ها نشینی ترکستان م بزرگ در تخت

ا آگاهانه ترکی را به نام ترکی چغتائی گفته اند که حقیقت ندارد و ن

است باید «  تاریخ و زبان در افغانستان» چون کتاب آقای مایل به نام 

ایشان این آگاهی را داشته باشند که چغتائی  را با ترکمنی در یک 

و  باشد  مىترکمنی طبعاً یکی از زبان های ترکی ردیف قرار ندهند  و 

خاصتاً زبان های  ،نه ترکی  چغتایی و این کار باز به مراجعه به زبان ها

گرچه گفته آمد  جناب آقای  . کند مىترکی  و یا آلتایی ضرورت پیدا 

نماند که هزاره  مخفی» اند  مایل هروی باز از تاریخ کار گرفته و گفته

از دیر زمان در افغانستان زبان قومی خود را که چغتایی های مغول نژاد 

 .«  115ص « »...بوده از دست داده 

هزاره ، در خواهند یافت  تاریخ مراجعه بفرمایند جناب مایل اگر به 

بلکه آن ها از باشندگان بسیار قدیم افغانستان  باشند  مىها مغول نژاد ن

ای سفید میپیوندند و زبان در نسب به ترک های توکیو و یا هون ه ،بوده

جناب .  باشند  مىآن ها ترکی  ختایی بوده اصالً اهل ترکستان چینی 
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را از زبان دری هزارگی نوشته  یاستاد شاه علی اکبر شهرستانی قاموس

اند که ثابت می سازند اصالً زبان آن ها ترکی بوده و لغات و کلمات 

ل ها و ترک ها ارتباط مغولی  هم در آن زبان جا داشته ، چون که مغو

 . خونی و محطیی دارند 

نویسی ارواح شاد استاد حبیبی به  نحاالبته نگارندۀ این سطور از سو

خاطری به حاشیه نویسی رجوع کرد که جناب نجیب مایل هروی بر 

د یبا ،که بر بزرگان می تازد ستاد تاختن هایی کرده است و اگر کسا

ال را بیان بدارد و نه این که ابتذ ق راحقای ،اوالً خودش در نوشته ها

مثالً درین حصه از نوشته های جناب مایل در خصوص زبان ها . بیاورد 

 : چند کلمه آورده می شود 

پامیر نظر افگنیم واز دیدگاه زبان  آنگاه که بر منطقه کوهستانی» 

ان ها ، ارسی کنیم به اسامی زبشناسی و لهجه شناسی آن منطقه را و

، منجی ،  (غلچه ئی )ی ، وخی  ،  هجه هایی چون سجنگویش ها و ل

یودغا ، اشکاشمی  ، سنگلیچی  ، یاز غالمی  ، زباکی ، سریکی  ، شغنی 

 .، ارموری آشنا خواهیم شد 

این همه زبان و لهجه فقط در منطقه پامیر افغانستان معمولست و 

روبرو  در ینجا به چندین غلط نویسی و ابتذال«  31ص « » .... متداول 

در «  ارموری»ندارد و مثالً اصالً  وجود «  سنجی » می شویم مثالً  کلمۀ 

این همه زبان ، و لهجه » گفته نمی شود  ولی آقای  مایل میگوید  پامیر
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اورموری » با آن که آوردن « فقط در منطقۀ پامیر افغانستان معمول است 

ک کرده و نه غلط محض است آقای مایل نه لهجه ها را از هم تفکی« 

ی  را که در هردو پامیر دلچسپ تر از همه  این که زبان قرغز ،زبان ها را

را « زیباکی » نیز . قطعاً فراموش کرده اند  ، تکلم می شود بزرگ و خرد

 . نوشته اند « زباکی » 

نوشت  مىای کاش  جناب آقای مایل قبل از این که کتاب خود را 

ای پامیری معلومات می اندوختند و به ر بارۀ زبان هدند الزم بود که 

رک دند تا زبان های پامیری را خوب درجوع می نمو ۀ المعارفدائر

رموری در بان  های مرکزی افغانستان چون اوکرده و آن ها  را با ز

 را خشیبدو دوم این که کتاب مرحوم شاه عبداهلل . ابتذال نمیگذاشتند 

آخذ و منابع مر مرحله رسوم از د . ندپامیر میخواندزبان های در بارۀ 

 .جهان در خصوص زبان های پامیر استفاده می جستند 

آقای  ، شاه عبداهلل بدخشی تالیف« ارمغان بدخشان » در کتاب 

 قت شاه صاحب  اینبیژند که مهتمم کتاب اند در خصوص دفرید 

شاه عبداهلل این پدیده را به دقت در ارمغان مینگرد ، » : چنین میگویند 

مهمتر این که به تشابه و نزدیکی این زبان ها از لحاظ خانوادگی می 

پردازند ، و خانوادۀ زبان های پامیری را بررسی و پیوند آن ها را از 

این مسأله . لحاظ زبان شناسی با ارائۀ نمونه های مشخص بیان میدارند 

در شرایطی که هنوز زبان شناسی به مفهوم امروزی در کشور ما شناخته 
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ص د ، ارمغان بدخشان « »نشده بود ، از اهمیت بزرگی بر خوردار است 

 ». 

و بعد از آن در همان کتاب می یابیم  216هم چنان در صفحات 

زبان ها را بدین شکل از هم تشخیص و  یکه مرحوم شاه صاحب بدخش

وق جای  میدهد نی زبان ها را در ردیف سلسلۀ در ف، یع نماید  مىمقابله 

 :  آورد  مىن هر یک  اصطالح خودش را با امانت داری خاص و در پائی

فارسی ـ سانسکرت ـ انگلیسی ـ پشتو ـ شغنی  ـ واخی ـ اشکاشمی » 

 .«ارمغان بدخشان  216ص »  «  و تخاری 

ارموری  زبانی است که در لوگر گفته می شود و آقای  مایل 

و یا از هوا به  هروی درین باره چنان خیز بزرگ زده و آن را یا از زمین

صورت قاطع در آن ه زبان های پامیر نسبت داده است و گفته که ب

 .  باشد  مىجاست و متأسفانه این مطلب شان به صورت قطع نادرست 

آورد ند ،  قوسین مىرا اندرمیان « غلچه ئی » این که آقای مایل 

ر را ازبان های کهس« غلچه »دانم  که  را مىولی این  ؛ممفهوم را ندانست

 . می گویند 

 یپامیر که یک دسته ای  از زبان  ها آریانی شرق یگروه  زبان ها

 : در حال حاضر چنین است  باشند  مى
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شغنی که در .  2. ی که در چین هم سخن گفته می شود واخ.  1

جانب شرق افغانستان در تاجیکستان نیز سخن گفته می شود و شهر 

 . ی بدخشان در تاجیکستان است مختار خودمرکز « خاروغ » عمدۀ آن 

 . نجی که در داخل افغانستان گفته می شود زبان م 1

و هر  باشند  مىاین زبان ها که مستقل  عالوه باید کرد که عدۀ

لهجه های دیگری نیز وجود  ،کدام دستور زبان و اشعار عامیانه دارند

ی فوق دارند به مانند یودغا و سریکلی که هر کدام به یکی از زبان ها

 . الذکر ارتباط دارند 

ات زبان های پامیر با آن که علما در تجسس و تکاپوی مطالع

، باز هم در بعض از آن زبان ها سواالت موجود است مثالً  باشند  مى

صورت گرفته  ، گرچه در تاجیکستان مطالعات زیادزبان اشکاشمی 

عۀ چند است ولی تاجائیکه میگویند که شاید زبانی باشد که از مجمو

آن گری است که به یزبان د «یازغالمی »زبان پامیر تشکیل یافته و نیز

 . توجه باید کرد 

ستاد ادر نوشته های جناب مایل هروی که در بارۀ شاد روان 

« حبیبی و دیگران « » حبیبی و یارانش » عبدالحی بعضی کلمات به مانند 

رگ مرد وطن که آورده اند که لزومی نداشت به این بز« اصحابش » یا 

استعمال گردد و اگر  ،نظیرش در علوم در افغانستان کمتر بروز کرده

باید اوالً خودش با تمام معنی  نماید  مىکسی هم اینطور  اعتراضات را 

 یاما در سطور قبل. درعلوم باشد ی باکفایت و صالحیت شخص
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اشتباهات بزرگ جناب مایل را نوشتیم و چنانچه گفته شد جناب 

ند عبدالعلی  نور  احراری هروی در  رد نوشته آقای نجیب مایل دانشم

بسیار عالمانه نوشته اند و هنوز از جناب مایل « امت»هروی در مجلۀ 

 . جوابی شنیده نشده است 
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 د عبدالحی حبیبیمقاالت در بارۀ استا

 
مقاالتی را که در صفحات بعدی مطالعه میفرمائید عبارت از 

داشت مرحوم استاد باشند  که  باید در سیمینار بزرگ مىمضامینی 

بر معاذیری آن  ند و بناشد  مىعبدالحی حبیبی در کالیفورنیا خوانده 

 سیمینار برگزار نگردید  و از بخت نیک یک تعداد مقاالت آن سیمینار

 .  دست آوردم  وضم کتاب استاد عبدالحی حبیبی می سازم ه را ب
 سید قاسم رشتیا 

 یادی از یک دانشمند بر جستۀ معاصر وطن 

 (1)   استاد عبدالحی حبیبی قندهاری 

 !مدیر مسئول از هفته نامۀ امید 

به انجمن فرهنگی افغانستان در کالیفورینای شمالی ، یک تعداد 

یت های دانشمندی که دیگر در میان ما نیستند ، مقاالتی در بارۀ شخص

رسیده ، اینک یکی از آن ها را در باره مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی ، 

گمان غالب یکی از آخرین ه ته و بشجناب مرحوم سید قاسم رشتیا نگا

نوشته های مرحومی است  ، و بعد از ارسال آن به انجمن ، بال فاصله به 

 . ه و چند روز بعد به رحمت حق پیوستند شفاخانه انتقال یافت

                                                           
1) 

713ـ جریده امید شماره 
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مرحوم رشتیا به ضمیمه مقاله یک نامه هم ارسال کردند که حاوی 

با احترام غالم . لطفاً آن را مقدمۀ مقاله جادهید  .  باشد  مىمطالب عمده 

 . حضرت کوشان  رئیس فرهنگی افغانستان 

 .دوست دانشمند و گرامی و قدر دانم آقای  کوشان بزرگ 

امۀ مملو از احساسات محبت و عالقمندی و قدرشناسی شما را ن

گرفته از خواندن آن من و خانم هر دو ، بسیار مسرور و محظوظ 

. ما شما را  یک دوست واقعی و صمیمی خود میدانیم . م یگردید

همچنین قوی جان کوشان واقعاً خلف الصدق شماست ، و شخصی 

وفا که من از روابط خود با  ااست بسیار راست و صمیمی و متواضع و ب

،  دانم  مىاو نهایت درجه رضایت دارم و او  را از هر حیث قابل اعتماد 

 . خدا به او کمک فرماید که در همه امور زندگی موفق باشد 

وفات مرحوم داکتر محمد یوسف واقعاً یک ضیاع بزرگ است ، 

 . خداوند او را در جوار رحمت خود جا دهد 

ما ، مضمون کوتاهی در بارۀ مرحوم استاد نظریه خواهش ش

این وسیله تقدیم میدارم ، امیدوارم مورد پسند ه عبدالحی حبیبی نوشته ب

یک عکس او را هم فرستادم که در موقع نشر مضمون . شما واقع گردد 

این که بزرگان سلف را به ارتباط قسمت . از آن استفاده خواهد شد 

بالنوبه مراسم تجلیل از آن ها  ،داده های مختلف کشور مورد توجه قرار

همین سلسله از ه را بعهده گرفته اید ، کار بسیار پسندیده است ، و باید ب
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و جلد از عالقمندی شما که د. طرف انجمن فرهنگی ادامه یابد 

هیوارد شمال کالیفورنیا سپرده اید ،  خاطرات مرا به  کتابخانه عامۀ

 .سید قاسم رشتیا دوستدار  . صمیمانه تشکر می کنم 

 یادی از یک دانشمند برجستۀ معاصر وطن

 استاد عبدالحی حبیبی قندهاری  

به تحقیق استاد عبدالحی حبیبی فقید یکی از درخشان ترین چهره 

 رود  مىشمار ه های علمی و فرهنگی وطن عزیزما در  دوران معاصر ب

نیم قرن  ۀ تبرجس که نام او برای همیشه در قطار فرهنگیان انگشت شمار 

اخیر در خاطرۀ پژوهندگان تاریخ و فرهنگ کشور به خط جلی باقی 

 . خواهد ماند 

استاد عبدالحی حبیبی فطرتاً طالب العلم بود و تا آخر زندگی طالب 

او از مشغولیت های زندگی تنها به  کتاب و مطالعه . العلم باقی ماند 

همین دو ه را بعشق و عالقۀ مفرط  داشت و بیشتر اوقات عمر خود 

او شخص ذکی ، دراک با حافظه قوی و استعداد . ص داده بود یتخص

 کرد  مىهر کتاب را که یکبار مطالعه . اخذ هر قسم معلومات بود 

توانست   آن مىمطالب عمده آن در دماغ او نقش می بست و از برکت 

ات به عین کلم هدو باره به یاد آورد ، رور سال هاآن مطالب را بعد از م

طور  ، روز رکار و با حوصله بود و در یک شباو شخص پ. افاده نماید 

اوسط بیش از  ده ساعت را به مطالعه و یادداشت گرفتن و نوشتن صرف 

کالنترین خوشی بری او بدست آوردن یک مأخذ جدید و یا .  کرد  مى
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بود که از آن سخت لذت  دا کردن یک مطلب تازه و ناگفته و بکرپی

 . می برد 

او در عین زمان شخص خلیق و متواضع بود و به القاب و عناوین 

ورتبه و مقام اهمیت زیادی قائل  نبود ، از همین جهت چنان که شایستۀ 

در اوقات به نام مشاور ، مقام علمی او بود به مقامات بلند نرسید ، و اکثر 

 . کرد  مىپله های پایین مقامات رسمی قرار داشت و از آن شکایتی ن

بخل علمی نداشت  ،استاد عبدالحی حبیبی برخالف اکثر دانشمندان

بلکه آنچه را خودش  دانست  مىو بالعکس میکوشید نه تنها آنچه را 

ا کمال حوصله مندی به بکشف کرده بود هم بدیگران انتقال  بدهد و 

هر موضوع  درسواالت همکاران و دیگران ، بالخاصه جوانان با استعداد 

او به تمام معنی یک عالم بود و از . مفصل ارائه  نماید جواب مکمل و 

و یا می آموخت ، به صورت بسیار   کرد  مىاین لحاظ آن چه را مطالعه 

. خاطر می سپرد و هیچ گاه از یک موضوع سرسری نمی گذشت ه ثقه ب

او حاضر بود ساعت ها بلکه روز ها  و هفته ها را برای درک واقعیت 

و تا تمام اطراف موضوع به او روشن نمی یک مطلب صرف نماید 

او در واقع یک  ، ، بنابر آن کرد  مىگردید ، آن موضوع را ترک ن

 . محقق بود که این حقیقت در تمام نوشته های او آشکار است 

میالدی  دی یک خانواده  1915استاد عبدالحی حبیبی در سال 

الحق از اوالدۀ پدرش آخندزاده عبد. علمی مشهور قندهار به دنیا آمد 
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بود ، که از طرف امیر « حبو آخند » حبیب اهلل آخندزاده مشهور به 

عبدالرحمن خان در اثر صراحت لهجه و داشتن افکار آزاد اعدام 

عبدالحی جوان تحصیالت ابتدایی را در مکتب خرقه . (1) گردیده بود

یز مبارکه در قندهار فراگرفته و پس از فراغ تحصیل به تشویق عبدالعز

طلوع افغان بود ، در سال  به بابا که در آن وقت مدیر جریدۀ خان مشهور

در سلک کارکنان جریدۀ مذکور شامل گردید ، و به اثر لیاقت و  1921

زودی مقام معاونی مدیر ه شوق مفرط او که به نویسندگی داشت ب

که عبدالعزیز خان به کابل  1911جریده را حائز گردید ، و در سال 

مطبوعات وزارت خارجه را اشغال کرد ، حبیبی  شده مدیریتخواسته 

که شاه امان اهلل  1929او در سال . جریده ارتقا یافت  جوان به مدیریت

فقید از کابل به قندهار آمد ، سخنگوی رژیم امانی بود ، مردم را 

ازطریق نشرات جریده مذکور به پشتیبانی از شاه موصوف علیه حبیب 

 . می نمود  اهلل کلکانی ترغیب

به حیث مدیر عمومی پشتو تولنه و  1931عبدالحی حبیبی در سال 

» معاون ریاست مستقل مطبوعات تعیین گردید ، و کمی بعد در راس 

به حیث  1936در سال . به وزارت معارف تبدیل شد « پشتو سترتوپ 

به حیث وکیل التجار چمن  مقرر  1931رئیس معارف قندهار و در سال 

                                                           
مرحوم سید قاسم رشتیا به عوض مولوی عبدالرحیم که عبد الرحمن خان او را اعدام ـ   (1

نموده بود اشتباهاً  

مولوی حبیب هللا را نوشته اند ـ ع شهرانی
  )  
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در اولین انتخابات آزاد به وکالت مردم قندهار  1933و در سال گردید ، 

و یکی از عضای برجسته و فعال در دوره هفتم شورای ملی انتخاب شد 

ولی زمانی که حکومت وقت . ممثل آرمان های مردم بود و ی شور

 1951رویۀ تشدد را به مقابل آزادی خواهان در پیش گرفت ، در سال 

فت و علم جمهوریت را بلند کرد و جریده ای را مخفیانه به پاکستان ر

اما دیری نگذشت که ازنیات واقعی . نتشار داد اهم به همین نام 

 1961حکومت پاکستان به مقابل افغانستان اطالع حاصل کرد در سال 

زمانی که روابط افغانستان و پاکستان روی  قضیه پشتونستان قطع شد ، به 

ه کابل باز گشت و مورد عفو قرار معیت هیئت سفارت افغانستان ب

گرفت ، و به حیث استاد فاکولته ادبیات و پس از چندی به حیث رئیس 

از طرف هیئت علمی پوهنتون  1966در سال . آن فاکولته تعیین گردید 

به او عطا گردید  و در همان سال به ریاست انجمن « پوهاند » کابل مقام 

مشاور وزارت اطالعات و 19 13تا  1911تاریخ مقرر شد ، و از سال  

 . را حائز بود  عضویت اکادمی علوم 33تا  1935کلتور و از سال 

استاد عبدالحی حبیبی در تمام  این دروۀ طوالنی مشاغل  فرهنگی 

و اداری در پهلوی وظایف روز مره به یک سلسله تالیفات مهم پرداخته 

یم و آن ها است که ما صرف مهمترین آن ها را در ینجا دکر می کن

 : عبارتند از 



 009  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ  استاد عبدالحی حبیبی

 
 

تاریخ افغانستان بعد از اسالم ـ نسب و زادگاه سید جمال الدین 

کار مهم دیگر او کشف و . افغانستان در ـ نهضت مشروطیت  یافغان

بود که قدامت « پته خزانه » معرفی و تشریح و تحشیۀ کتاب مشهور 

بر عالوه مقاالت . باال می برد  میالدیتاریخ و ادب پشتو را تا قرن هشتم 

ت متعدد علمی و تحقیقی در مجله کابل و مجلۀ آریانا و دیگر مطبوعا

زودی مجموعۀ آن ها به ه د است بافغانستان نشر نموده است که امی

 . و انتشار یابد  بسسات فرهنگی ترتیؤهمت م

دری ادیب  کامل بود و همچنین و استاد حبیبی به زبان های  پشتو 

خذ انگلیسی تا آن حد که از آثار و مآ، عربی  و به زبان های اردو 

 . داشت  یموجود درین زبان ها استفاده کرده بتواند ، دسترس

نگارندۀ این سطور از زمان طفولیت با مرحوم حبیبی آشنایی داشته 

و این آشنایی از دورۀ متعلمی در مکتب قندهار آغاز و در دوره های ما 

کار ادامه یافت ، و عالیق خاص را بعد در ریاست مطبوعات به حیث هم

در سفر  1933به خاطر دارم که در سال . وجود آورده بود ه میان ما ب

الیکه من معاون  در ح. هیئت مطبوعاتی به هند با هم یکجا بودیم 

وعات بودم ، استاد حبیبی رئیس شق پشتوی وزارت ریاست مستقل مطب

التر بود ، اما وزارت معارف بود که از روی رتبه رسمی موقعیت من با

خارجه برای این که او پشتو زبان بود ، وی را رئیس هیئت معرفی کرد 

بود  ، ولی استاد همین که از کابل به سوی پشاور حرکت کردیم به من 

ریاست را نداشته ، اصالً برای چنین تشریفات  گفت که خواهش
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بگیرم که کرد و ظیفۀ ریاست را من به عهده  آمادگی ندارد، او خواهش

البته این خواهش .  داد  مىاین از خود گذری و بزرگواری  شان را نشان 

خوشبختانه مقامات حکومت .  م توانست  مىرا خود سرانه قبول کرده ن

هند  بر تانوی قبال این مشکل را حل  نموده و مرا از لحاظ رتبه رئیس 

 . هیئت شناخته بودند 

چنانچه در موقع تجلیل از همکاری های ما همیشه ادامه داشت ، 

در دورۀ  1911که در سال  یالدین افغان سید جمال وفاتهشتادمین سال 

اثبات افغان بودن سید را  جمهوریت صورت گرفت ، ما هر دو موضوع

او موضوع نسب و خانوادۀ سید را انتخاب  . یکجا به عهده گرفتیم  با هم 

 و جستجوی قبرستان ی خانوادۀ سیدنمود که شامل تحقیق در شجرۀ نسب

اجداد او در کنر بود ، و من عالقمندی خاص  سید را به افغانستان و 

افغان ها در تمام دوران حیاتش  با گفتار ها و نوشته های خود او که 

، و هم نظر  کرد  مىجا و در هر موقع افغان معرفی هر خود را در 

قرار دادم ، که دوستان و معاصر ان او را درین مورد اساس ارزیابی خود 

هر دو اثر ما به طور یک جایی  و متمم یک دیگر موضوع افغان بودن 

چنانچه در اثر همکاری . سید را از دو جهت جدا گانه به اثبات میرساند 

و اثر «  یسید جمال الدین افغان نسب و زادگاه» اثر استاد زیر نام نزدیک 

جا به مجلس یک« تان ی و افغانسسید جمال الدین افغان» من تحت عنوان 
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علما و شرق شناسان کشور های  مختلف شرقی و غربی پیش شد ، و 

 .مورد عالقمندی زیاد قرار گرفت 

همچنین در یک مراسم فرهنگی دیگر من و استاد با هم یک جا 

بودیم و آن محفل برگزاری  پنجاهمین سال و فات عالمه اقبال الهوری 

ش از کودتای کمونستی در کابل م کمی پی 1913بود که در ماه مارچ 

 ، ما هر دو در آن برای سخنرانی دعوت شده بودیم. صورت گرفت 

به  1911زیرا هر دو فیض مالقات عالمۀ فقید را هنگام سفرش در سال 

افغانستان حاصل کرده بودیم ، من به حیث عضو انجمن ادبی و مهماندار 

 ءمدیر جریدههیئت فضالی هندی در کابل و استاد حبیبی به حیث 

طلوع افغان در قندهار ، و هردو در بیانات خود روی مفاهمه قبلی ضمن 

تجلیل از مقام بلند علمی ، ادبی و فلسفی عالمه اقبال که هرکدام از جنبۀ 

یم ، از مالقات های خود با داد  مىآن را مورد ارزیابی قرار  ، جدا گانه

 .یان کردیم او نیز تذکر داده خاطرات خود را در آن باره ب

بار دیگر در دوره حکومت کمونیست ها هر دو به نام اعضای 

یخ دایمی انجمن تاریخ با اکادمی  جدید التاسیس علوم که انجمن تار

عده دیگر نویسندگان یک یک شعبه آن بود ،  جلب شدیم و از 

تقاضا به عمل آمده بود که در کار های علمی وفرهنگی آن  سرشناس ،

یریم تا به اصطالح آن ها تاریخ افغانستان سر از نو اکادمی حصه  بگ

هر دو با وضع مشکلی رو برو بودیم و باالخره هر کدام . تدوین گردد

موضوعی را انتخاب کردیم که به تاریخ نزدیک کشور که مورد عالقه 
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. آن ها بود ربطی نداشته و ضمناً بخشی از تاریخ افغانستان را در بر گیرد 

ضت مشروطیت عصر امیر حبیب اهلل خان را انتخاب جنانچه استاد نه

مشترکاً  (و برادرم میر محمد صدیق فرهنگ مرحوم  )نمود و من 

را به مناسبت فرا «  1335ـ  1319» رویداد دومین جنگ افغان و انگلیس 

و به . رسیدن صدمین سال وقوع آن ، موضوع نوشتۀ  خود قرار دادیم 

زودی راه ه آن ها خالص کردیم ، و من ب این قسم عجالتاً خود را از  شر

 . مهاجرت را در پیش گرفتم 

اگر چه استاد حبیبی در کابل ماند ، اما با کمال شجاعت پیشنهاد 

رد « پدر وطن » رژیم کمونستی را برای شامل  شدن در دستگاه بدنام 

خود در گوشۀ عزلت به مطالعات و پژوهش  را کرد و سالیان اخر عمر

به عمر  1933در سال   فرهنگی وقف نمود ، تا آن کههای علمی و 

 . رسالگی داعی اجل را لبیک گفت هفتاد و چها

خالصه استاد عبدالحی حبیبی از آن دانشمندان کم نظیری بود که 

متاسفانه امروز در کشور ما یکتن به این سویه و این صفات برجسته 

ع علمی فرهنگی حق شایستۀ آنست  تا مجامه سراغ کرده نمی شود ، و ب

ادب از شخصیت واالی علمی او و شیفتگان تاریخ  ،کشور بالخاصه

 :به قول حکیم سنایی . پیوسته تجلیل و قدر دانی نمایند 
 سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
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 ( 1)استاد عبدالحی حبیبی

 

 کالیفورنیا فریموت ـ،    پاینده محمد کوشانی

 

مطلب آتی مقالتی است از جناب پاینده محمد کوشانی یکی از 

مامورین سابقه دار و خدمتگزار الیق و صادق وزارت امور خارجه ، با 

تحصیالت عالی در رشتۀ خدمات امور خارجه در یونیورستی آکسفورد 

لندن ، که عهده های متعددی را در وزارت خارجه هم در داخل و هم 

 .  باشد  مىدوش داشته و از دپلمات های ورزیدۀ افغانستان ر ب در خارج

در سال هایی که او سکرتر سفارت افغانستان در کراچی بود ، 

جناب کوشانی . مرحوم عبدالحی حبیبی به پاکستان پناه سیاسی برده بود 

 . در بارۀ آن ایام معلومات مفیدی داردکه با هم می خوانیم 

نا بود از طرف زرگداشت حبیبی مرحوم که بمحفل باین مقاله برای 

چون . نیا دایر شود ، تحریر یافت ورانجمن فرهنگی افغانستان در کالیف

فرزند حبیبی مرحوم مانع تدویر محفل شد ، این مقاله را که دارای 

انجمن فرهنگی به نشریه امید می فرستد تا مورد . مطالب دلچسپ است 

 .استفادۀ خوانندگان آن واقع شود 
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دوست محترم غالم حضرت کوشان از من خواهش کردند هر چه 

طی چند سطر به دفتر شان معلومات  دانم  مىراجع به مرحوم حبیبی 

، بدهم ، من با وجود مریضی شدید که مانع شور دادن هر دو دستم شده 

ن افتخار را  که راجع  به استاد بزرگوار و محقق توانای افغانستان ای

مطلب مختصر راجع به اقامت آن مرحوم در سفارت  مرحوم حبیبی چند

، اینجا برای شما می  دانم  مىکبرای افغانستان مقیم کراچی پاکستان 

 . نویسم 

نوشته ها و تحقیقات مرحوم استاد عبدالحی حبیبی که معرف 

شخصیت علمی وی است ، نه تنها در افغانستان ، بلکه در بسیاری محافل 

ند فرانسه ، عراق ، ایران و یک عده کشور علمی کشور های جهان مان

عده ای از متعصبین راجع به کشف . های دیگر به نظر قدر دیده میشود 

پته خزانه حبیبی مرحوم گفته اند که راجع به موجودیت و حقیقت پته 

ثابت کنند  توانند  مىخزانه شک و تردید دارند ، ولی خالف آن را هم ن

 . 

ویسنده های بزرگ ایران را در مجلۀ نمن  تبصره و تقدیر علمی  

سخن چاپ ایران خوانده ام ، افسوس که من افتخار شاگردی این استاد 

وجرئت تبصرۀ زیاد راجع به کار ازین ر. ار را هیچ وقت نیافته ام بزرگو

 . و شخصیت علمی این نامور افغانی را ندارم 
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راچی از تقدیر الهی ، زمانی من سکرتر  سفارت افغانستان در ک

آقای حبیبی در دورۀ ششم و هفتم . بودم با استاد محترم آشنا شدم 

از طرز اداره .  کرد  مىشورای ملی افغانستان از والیت قندهار نمایندگی 

و کار حکومت وقت مانند یک عده دیگر شخصیت های ملی در 

فعالیت اصالحاتی چنین نواقص را . شورای ملی ، ناراض و شاکی بود 

غانستان مشکل و نا ممکن می دید ، لهذا تصمیم گرفت در در داخل اف

خارج افغانستان به پشاور مهاجرت کند و فعالیت ضد حکومت را از آن 

 . جا به فراغت خاطر شروع نماید 

حکومت پاکستان از این مسافرت حبیبی حسن استقبال  کرد و 

همه  بعضاً یا. برای حبیبی موتر رسمی ، خانه ، و دفتر  علیحده داد 

مرحوم . مصارف خانه و فعالیت های مطبوعاتی حبیبی را می پرداخت 

حبیبی وقتی  که به  سفارت افغانستان آورده شد ، برای همه گفت در 

. ابتدا حکومت پاکستان به من نمی گفت چه کار کنم  ، چه کار نکنم  

اما بعد از چند وقت پاکستانی ها شروع کردند که مرا علیه منافع 

من به پاکستانی ها گفتم من یکنفر افغان هستم . تان استعمال کنند افغانس

من اگر کسی می بودم که استعمال . و برای افغانستان خدمت میکنم 

حاال شما می خواهید . دست هموطنان خود استعمال میشدم ه شوم ، ب

 یمرا به منافع کشور خود استعمال کنید ، من نه عنوان رئیس جمهور

ه موتر ، نه خانه و نه دفتر شما را تحت این شرایط قبول می افغانستان ، ن

 . کنم 
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از آن روز به بعد پیش آمد پاکستانی ها نسبت به من به سردی 

موتر ، دفتر ، خانه را از من پس گرفتند ، و مرا از پشاور به ملتان . گرائید 

خان ،  خان صاحب ، برادر خان  عبدالغفارداکتر . انتقال دادند 

وقتی که به ملتان آمد ، من بدیدنش . ظم پاکستان غربی بود صدراع

نیم قد دارم ، هوای ملتان بسیار گرم  و رفتم ، به او گفتم من اوالد قد

. کدام جای دیگر روان کنید از شما بسیار خوش می شوم ه است ، مرا ب

چند ماه بعد به کراچی انتقال یافتم و به مدیریت مجلۀ سروش که به 

 .مقرر شدم  شد  مىی هر ماه نشر زبان فارس

مرحوم حبیبی پس از آن ، از پیش آمد حکومت پاکستان ناراض 

. با آقای محمد هاشم میوندوال در هوتل  فلتیز الهور دیدن کرد . شد 

حبیبی در این دیدار از پشیمانی خود به مرحوم میوندوال قصه کرد آقای 

فغانستان در کراچی شد ، میوندوال تفصیل این دیدار را وقتی که سفیر ا

حبیبی عین شکایت و پشیمانی خود را به آقای غالم .به مرکز نوشت 

از قرار معلوم  صافی . حسن صافی قونسل افغانی در پشاور نیز گفته بود 

مرحوم برای بخشیدن حبیبی نزد سردار محمد داود به تاکید صحبت 

، یعقوب کاکر   حبیبی از طریق مدیر افغان نیشنل  بانک ، آقای. کرد 

 پشیمانی خود را از آمدن به پاکستان به سفارت افغانستان در کراچی

ضمناً حبیبی گفت اگر حکومت افغانستان موافقت کند به وطن . رسانید 

در این وقت داکتر عبدالظاهر خان مرحوم سفیر . خود بر می گردم 
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ا با افغانستان و جناب روان فرهادی سکرتر اول سفارت وظیفه گرفت ت

روان فرهادی  در گوشه  و کنار دعوت . حبیبی شخصاً صحبت کند 

، صحبت و مطالب  حبیبی را  داشت  مىهایی که حبیبی در آن شرکت 

از کابل . به سفارت و از آنجا به وزارت خارجه در کابل اطالع داد 

. حیث  مستشار فرهنگی  معرفی کنند ه هدایت  داده شد که حبیبی را ب

. گفته شد که برای عفو خود عریضه ای به کابل نوشته کند به حبیبی  

از . مرحوم حبیبی هم عریضه نامه ای عنوانی سردار محمد داود نوشت 

کابل به سفارت هدایت داده شد که حبیبی  عریضه خود را به عنوان 

حبیبی هم عریضۀ دیگر . اعلیحضرت محمد ظاهر خان نوشته کند 

دایت داد که حبیبی را به ات خارجه هوزر. نی اعلیحضرت نوشت عنوا

یک جلد پاسپورت سیاسی به اسم عبدالحی حبیبی . دهید  سفارت جا

مستشار مطبوعاتی  سفارت افغانستان ، به آقای حبیبی  داده و گفته شد 

 . ستان پناهنده شود نبه سفارت افغا تواند  مىکه حاال 

اسالم  این وقت حکومت پاکستان پایتخت خود را از کراچی به

اکثر  وزارت خانه های پاکستان به اسالم آباد نقل .  داد  مىآباد انتقال 

سه وزارت ، از آن جمله وزارت مطبوعات   مکان کردند به استثنای  دو

حبیبی اطالع داد که اگر در چند روز آینده به سفارت ، انتقال . پاکستان 

تان به اسالم داده نشود ، مجبور می شود که با وزارت مطبوعات پاکس

آن وقت تماس گرفتن با  سفارت افغانستان مشکل خواهد . آباد برود 

در عین حال  حبیبی گفت که به تکسی های پاکستان اعتماد کرده . بود 
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به کدام ماموریت  ، ، زیرا تکسی وان او را به  عوض سفارت تواند  مىن

 . د بیاید باید موتر سفارت که دریور آن افغان باش. پلیس خواهد برد 

از قضیۀ  حبیبی در سفارت ، غیر داکتر ظاهر خان سفیر ، داکتر 

داکتر ظاهر  خان به من و . روان فرهادی و من ، دیگران اطالع نداشتند 

یا شما الزم آداکتر روان فرهادی گفت  سفارت  موتروان افغان ندارد ، 

اگر که من به حیث سفیر حبیبی  را به سفارت بیاورم ؟  دانید  مى

. حکومت پاکستان خبر شود ، رسوایی کالن به راه خواهد انداخت 

آقای  فرهادی گفت که به آقای کوشانی معلوم است که من درایوینگ 

موتر را تازه یاد گرفته ام و هنوز حاکمیت حاصل نکرده ام  ، اگر  من 

لهذا من ، کوشانی  گفتم میروم . موتر را ببرم امکان اکسیدنت دارد 

بیبی را می آورم ، اگر حکومت پاکستان بداند این کار را من آقای ح

ساعت از خاک خود  23خواهد داشت که مرا در  ظرف حق کرده ام 

مرحوم داکتر ظاهر خان گفت اگر از تو تقدیر نشود من . خارج کند 

 . دیگر در دستگاه حکومت کار نخواهم کرد 

بنز سفارت به از موضوع به آقای حبیبی اطالع داده شد که موتر 

دریوری کوشانی در سرک قبرستان نزدیک خانۀ حبیبی می آید و خود 

فردا شب  من رفتم و حبیبی را در محلی که .  کند  مىرا به او معرفی 

حبیبی  گفت که برویم فامیل او را . گفته بودیم ، دیدم وگفتم بفرمایید 

بود که صاحب سه پسر و یک دختر  ، حبیبی عالوه بر خانم. بگیریم 
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با آمدن حبیبی در سفارت ، پلیس پاکستان . همه به سفارت آورده شد 

سفارت افغانستان را محاصره کرد ، تا آن که سه ماه بعد مناسبات 

 آن وقت حبیبی با دیگر. قطع شد سیاسی بین افغانستان و پاکستان 

 .  اعضای سفارت به کابل آمد 

کردند حبیبی را  وقتی که کمونیست ها روی کار آمدند ، کوشش

حبیبی از مراجعه مکرر کمونیست ها به . دستگاه خود جلب کنند ه ب

تنگ آمد به آن ها گفت شما زبان مرا نمی فهمید ومن زبان شما را ، مرا 

 . خداوند رحمتش کند . به  کار های علمی خودم بگذارید 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرح احوال وآثارــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 031

 

 
 

 

 (1  استاد عبدالحی حبیبی مرد پر فضیلت و دانش

 

 عبدالرشید بینش: ه قلم ب

فتاد انگاهم به مضمونی  ،می 13 تاریخ 111در جریدۀ امید شماره 

قبل از مرگ ناگهانی ، که جنت مکان زنده یاد استاد سید قاسم رشتیا 

شان در پیرامون مرحوم استاد عبدالحی حبیبی نوشته و به انجمن 

ب تجلیل از ، تا به تقریفرهنگی افغانستان در این خطه فرستاد بودند 

اما متأسفانه این سالگرد ، . فات پوهاند حبیبی به نشر برسانند سالگرد و

 چنانچه دانشمند محترم آقای غالم حضرت کوشان قبال علت آن را در

رگزار شده نتوانست ، و بنابر این یکی از جراید امید توضیح دادند ب

ه از جا های دور گفتنی ها در قفسه سینه ها نا گفته ماند ، و نبشته هایی ک

در بارۀ این شخصیت ممتاز علمی و تاریخی کشور ما به انجمن فرهنگی 

 . رسیده بود ، نا مطبوع بجا ماند 

آوانی که خبر برگزاری همچه یک محفل را در . این ارادتمند 

جریدۀ امید مژده دادند ، قصد داشتم  چهار سخنی به پاس  ارادت و 

زمان اقامت شان در شهر چمن  آشنایی نزدیکی که  با ایشان در

دست آورده بودم ، به یاد بود پوهاند حبیبی مرحوم در این ه بلوچستان ب

                                                           
733هفته نامه امید شماره ـ  (1  
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اما وقتی . گردهمایی به عرض برسانم و یادی از آن گذشته ها نمایم 

دیدم که برگزاری این محفل  به تاخیر افتاد ، از دوست محترم آقای 

علت را توضیح دادند ، و آن  کوشان علت را جویا شدم ، و ایشان با تاثر

خاطرات زنده که میخواستم در برابر عالقمندان گفته آید ، بار دیگر 

تا این که نوشتار بلند باالی استاد . مانند یک عقده روی دلم آرمید 

تباط روحی شان را با پوهاند حبیبی اسم رشتیا را که به حق دوستی و ارق

 و تصویر روشن استاد حبیبی را در این مقالت ثابت ساخته اند ، مطالعه

 . ه کردم درپای این یاد بود مالحظ

پیش از عرض مطلب ، بار دیگر باید بگویم که استاد رشتیا ، آن 

چه را منحیث یک دوست و یک همکار قدیم در بارۀ شخصیت برازندۀ 

علمی استاد حبیبی نوشته و توصیف کرده اند ، بسیار بجا نوشته اند ، و 

انسان اکادمیک و اندیشمند ، و یک محقق و پژوهشگر تعریف از یک 

، آن چه  تواند  مىباریک بین و شکیبا باال تر از این تصور هم شده ن

پیش مسلم عالقمندی شان را به این دوست از دست رفته شان بیش از 

زندگی  اداری  و شخصی پوهاند  ساخت  ، همانا گزارش های مى

ود که قسماً از حافظه و قسماً از حبیبی از دوران کودکی تا رحلت ب

او   گردیده و تک تک تا پایان حیات روی مآخذ مستند گرد آوری

تذکار یافته بود ، که احسنت به این حضور ذهن مغفور جنت مکان 

استاد رشتیا، و آرشیف معتبری که در این سر زمین غربت با خود داشتند 

 . 
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وفات شان در این جا  اما این ارادتمندشان ، اگر احیاناً سالگرد 

تجلیل هم می گردید ، بیانیۀ کتبی نداشتم که در آن پیرامون این عالم 

متبحر و این مرد فکور قرائت نمایم ، و چنانچه در مقدمه این نوشته 

مد ، صرف می خواستم تا چشمدید های خود را در طول مدت آگفته 

ی  اجرای کوتاهی  که در چمن بلوچستان به صفت وکیل التجار افغان

عرض برسانم ، که آن خاطره را ه ، جسته و گریخته ب کردند  مىوظیفه 

در مجله نامۀ خراسان شماره چار سال « کف شناس » در زیر خاطرۀ 

که در شهر فریمونت به همت عزیزم قوی کوشان مدیر مسئول  1991

کاری یک عده از فضالی دانشمند دیگر به نشر می رسید ، ه همامید و ب

 . رده ام نقل ک

 .به هر حال بیش ازین حاشیه نروم و روی مطلب بیایم 

میالدی بود که استاد حبیبی به صفت وکیل التجار  1931سال ! بلی 

افغانی وارد چمن شدند ، و بنده در آن جا به حیث نمایندۀ بانک ملی 

م ، وبا مختصر آشنایی که با هم در کابل کرد  مىافغان ایفای وظیفه 

تر یمیت ما در این شهرک بادیه نشین و غیر مدنی ، بیشداشتیم ، صم

ه رفت و آمد ها و دید و وادید ها محکمتر شد ، و منحیث دو همسای

 . گرمتر  گردید 

ت خدا بود ، و ستان در آن زمان به صورت کل یک دشچمن بلوچ

تنها موجودیت  یک خط آهن ، بنگله که نام یک هوتل را داشت ، اما 
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، دیگر صفایی  شد  مىیک هوتل  در آن آثاری دیده ناز مزایای مدنی 

نداشت ، یک تعداد خانه ها آهن پوش و خشت پخته هم داشت که 

وکالت التجاری و بانک ملی  و یک تعداد نمایندگان و . شعبات ویزه 

 .سر مایه داران و تجار میوه آن ها را اشغال کرده بودند 

، خاصتاً افغان های مامور  بنابر این در این شهر عزلت ، همسایه  ها

ربت سرا دم را غنیمت می یک اقلیت بودند ، در این غ پیشه که در

و یا روز های تعطیل را در هم صحبتی شمردند ، و ساعات فراغت 

کرد ند ، و خوشبختانه تمام این خانه ها  همدیگر با خوشی سپری مى

م داشت نزدیک به دروازۀ دخول حویلی یک اتاق و تشناب جدا گانه ه

مزاحم ( چون در آن وقت هنوز رفع حجاب نشده بود ) تا مهمان ها 

 .نشوند 

تا زمانی که استاد حبیبی به چمن نیامده بودند ، من اغلب ساعات 

از رخصتی دفتر را ، چون خانم هنوز در کابل بود ، به دیدن فراغت  

خان ،  مرحوم حافظ عبدالغفارمامور  ویزه میرزا عبدالغفور خان ، برادر 

یم ـ خدا کرد  مىم و ساعتی باهم اختالط رفت  مىچۀ منزل شان اردر س

بیامرز مرد خوش صحبت و خوبی بود ، و بیشتر سخنها وقصه هایش 

خدا بگوشش گران  -روی دو موضوع چرخ می خورد که تقریباً 

، یک نواخت شده بود ، و درین پسانها گپ به شوخی های  -نرساند 

یکی از  خدمات برجستۀ شان در وزارت خارجه از . لفظی رسیده بود 

صورت ملفوف آن  دمتگزاری ها را به به  گذشته و حال این بود که 
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و حیای حضور  استفهام را از .  کرد  مىکریدت  خود شان حساب 

 .  داد  مىحضور شان اجازه ن

ن بود ، مامور صاحب ویزه یک بزشیری را یموضوع دوم بسیار شیر

روی حویلی شان که ه ز مالدار های اچکزایی خریده و بیک سال پیش ا

ریسمانی بسته و هفته دو بار به نفر شان می ه پر از سبزه و سغالت بود،  ب

بعضی اوقات وقت با اسلم خان ترجمان . سپردند که آن را بدوشد 

تجارت خانه حاجی نورالدین خان که از دوستان ما و از آشنایان 

بود ، و جوان خوش بر خورد و خوش طبع صمیمی مامور صاحب ویزه 

یم، اسلم خان ، پس از احوال رفت  مىبذله گویی بود ، به دیدن شان  و

! پرسی های اهل و عیال و فرزندان ، می پرسید که مامور صاحب ویزه 

بز تان چه حال دارد  ؟ و مامور صاحب ویزه بی خیال ، بادی  در گلوی 

خدا ای جوانمرگ ، به قدری آباد  می انداخت و میگفت اسلم خان ، به

ای و ختها هر دو روز بعد  یک چارک شیر میته ، شیر بز در  شده که در

اسلم ! ای هوای داغ و گرم چمن هزار مرض ره به خدا عالج میکنه 

و  داد  مىجان ما هرانه سخن را با یک خنده گک کنایه دار دور 

تا . دیق می کنم میگفت هر وقت روی شیر بز تان قیماق گرفت مه تص

این که کدام خدا  نشناس مطلب را  در خفا به مامور صاحب  ویزه 

رسانده بود و او مجبور شد تا در ظرف یک هفته بز پر از  بار از شیر  

خود را از چمن منزل خود دور و از سوال های گوشه دار و نیشدار اسلم 
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مور صاحب جان ترجمان خود را فارغ سازد ، متعاقب این کار دیگر ما

 . ویزه ، اسلم را به حضور خود نپذیرفت ، و قصه ها بر مال شد 

خشی قوی بخدایا باز گپ از گپ بر آمد ، و نوشته کشال شد ، ب

 .جان کوشان ، دیگر فقط روی پوهاند حبیبی مرحوم حرف می زنم 

گفتم که محبت و رفاقت من و حبیبی صاحب روز به روز صمیمی 

د ، و قرار گذاشتیم که عصر ها وقتی آفتاب داغ  تر و خود  مانی تر میش

،  نماید  مىتموز  دامن برمی  چیند و در عقب  کوه کوژک  غروب  

وان بودیم ، م ، و اگر الف نزنم ، چون هر دو جاغلباً همه روزه قدم بزنی

فاصلۀ شش مایل راه صحرا را تا دهنۀ تونل کوژک می پیمودیم و پس 

 . بر می گشتیم 

م استاد حبیبی یک دانشمند پر معلومات و دانست  مىکه  از آن جا

خاصتاً یک مورخ زبده در تاریخ افغانستان بود ، در فاصلۀ این راهپیمایی 

نیرنگ خاصی او را وامی داشتم تا هر روز شمه ای از تاریخ  دراز با

مبارزات و پیکار های قهرمانان وطن ما را به شیوۀ مقبولی که داشت باز 

خداند . ، و مغز پوک و خالی مرا کمی روشن و پر سازد گو نماید 

غریق رحمتش فرماید ، روی اخالق خجسته ای که داشت این تمنای 

دیگر مرا همه روزه می پذیرفت و وجود مبارکش در آن ساعت ها 

ن داشت ، و آهسته آهسته مطالبی را حکم یک مکتب سیار را برای م

و لهجۀ خاص که آمیخته با اکسنت م ، با گفتار مالیم کرد  مىکه آرزو 
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accent تنویر  فارسی قندهاری بود ، و واقعاً خوشم می آمد ، مرا

 .  ساخت  مى

یک روز از تاریخ احمد شاه کبیر و جنگ های مکرر او با 

فرمانروایان هنود ، و روز دیگر  ، سواالت مرا در بارۀ  میرویس بابا  و 

نیم ساعت  ، و در فاصلۀ هر بیر پاسخ می گفتمبارزات این قهرمان ک

نصوار دماغ  خود را تازه می  ساخت ، و در خالل گفتار های تاریخی 

ه لطیفو  داد  مى طبعی به خصوص که داشت سخن  را دوراش  با خوش 

 . های خنده داری می گفت تا از خشکی مضمون کاسته باشد 

همه آقای حبیبی، این : یک روز به یادم هست که از ایشان پرسیدم 

جنگ ها و پیکار های متواتر و پر خرجی که منجر به کشتار  هزار ها 

افراد و هزار ها  احشام و حیوان  در میادین پانی پت به فرماندهی احمد 

شاه کبیر به منظور تسخیر دهلی و غیره مناطق این سر زمین  بار ها 

صورت میگرفت ، به نظر شما که یک مورخ معتبر می باشید و با همه 

تاریخی تسلط دارید ، ارزش این را داشت که  یم و کیف و زوایاک

تخت دهلی  را پس از این همه رنج سفر و مخارج گزاف ، تسخیر و باز 

و یا مسلمان دهم پس  از حصول  یک جزیۀ  سنگین به فرمان روایان هن

 بسپارد ؟ 

چشمان ریزش را به سوی من خیره ساخت ، کمی مکث کرد و آن 

پرسش خودت ظاهراً سوالیست که در اذهان بعضی گاه گفت این 
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اشخاص که با چگونگی ایجابات و سیاست های آن زمان آشنا 

، اما حمالت و غزوات احمد شاه درانی به  نماید  مى، خطور  باشند  مىن

هندوستان علل و عوامل بسیاری دارد که شرح کشال میخواهد ، مغز را 

یت را به ه خواص انسانی این واقع، تنها می خواهم از نگاخسته میسازد 

خودت بگویم که احمد شاه درانی از سرکشی و تخلف به عهد سخت 

بدش می آمد ، و همین که می دید و می شنید  که فرماندهان هند که 

در حیطۀ  قدرت او بودند ، از ایفای تعهدات شان سر کشی نموده و از 

، و یا می شنید که  باز می زنند ، باج نمی پردازند پرداخت عواید سر

ها باالی مسلمانان در سرزمین مرهته  یعنی  جنبش  مذهبی  هندو اردوی 

و غرور سازند ، احساس  و عواطف اسالمی  هند ظلم و فشار وارد می

کرد  ، که طبعاً آن  کشی  مىملی   و افغانی  اش او را تحریک به لشکر 

ن زمان غنایم  و ، اما در عی آورد  مىات و خسارات را بار همه تلف

هان  هندو و مسلمان در  فتی را که با مقهور ساختن  فرمانباجهای هنگ

، غرور ملی مذهبی این مرد جنگی  را  آورد  مىدست ه آن سر زمین ب

، نمی  گذاشت با  هر قیمتی  که شده سلطۀ اسالم و  کرد  مىتطمین 

که روی  افغان را از خاک پهناور هندوستان و کشمیر دور نگهدارد ، 

 . این انگیزه ها هفت بار به هندوستان لشکرکشی نمود 

این همگامی های ورزشی  و در عین حال تدریسی ، برای من که 

شاگرد ابجد خوانی هم در قبال عظمت علمی این مرد نبودم ، به قدری 

ارزشمند و مفید  واقع  گردید که تازمانی  که از وطن آواره شدم ، 
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، و  گرفتم  مىاشتم و از ایشان در همه احوال خبر دل ده ارادت او را ب

 .م کرد  مىعرض اخالص 

 چنانچه در داستان کف شناس منتشرۀ مجلۀ وزین نامۀ خراسان

ارام هندو به خاطر پروفیسور مهاراج شرح رفته ، در دعوتی که الله بو

کف شناس  بین المللی در منزل خود گرفته بود ، استاد حبیبی و محمد 

ز پروفیسر مهاراج بوساطت ن پشتون و اینجانب ، هرسه نفر ارسول خا

ارام که دوست هم شهری ما در شهر چمن بود ، خواهش  نمودیم الله بو

تاکف دست مرا بخواند ، و آقای حبیبی در اصل محرک این تقاضا 

د ، پس از وگردید ، و استاد مهاراج که یک شخصیت جهانی در دنیا ب

ه ما پرسید که آیا آنچه در خطوط سر نوشت ما قبول این تقاضا ، از هم

می بیند به وضاحت بگوید و یا این که کتمان کند ؟ استاد حبیبی فرمود 

 . که میخواهد واقعیت ها گفته شود 

دست او را گرفت ، و دقایق طوالنی  کف  و کالر آن را باشیار 

و های انگشتان او به دقت  مالحظه  کرد و روی کاغذ خط ها کشید ، 

آنگاه گفت که یکسال و چند ماه بعد در یک حالت بحرانی و آشفتگی 

از این شهر بیرون میگردی و بار دیگر از کشور خارج میروی ، بزرگ 

.  نماید  مىمیشوی  ، اما بعد ها تاریکی های زیادی در برابر تو قد علم  

 . مغز متفکر داری ، و این قبیل چیز ها بسیار گفت 
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و رسول خان پشتون را دید ، واقعاً حقایق را دید و به نوبت فال مرا 

ما دونفر هم بدان دچار شدیم که تفصیل آن در مجلۀ نامه خراسان آمده 

 .است 

یک سال بعد ، یک روز به عادت معمول به دفتر می رفتم که 

شکور چرسی آشپز خانه ما با تاثر به من اطالع داد که حبیبی صاحب 

با تعجب و اضطراب زاید . ساخته شد وکیل التجار از چمن خارج 

شام  ها الوصفی بر او بانگ زدم که دیوانۀ چرسی چی میگی  ؟ دیروز تا

نفر حکومتی و منصب دار ها به خانه اش  دیشب: گفت ! قدم می زدیم 

وارخطا به . ند به خدا معلوم دریخت و او را به  موتر بردند که کجا بر

دیدم به دروازه منزلش . ار شدم سوی  منزلش  در همسایگی  ما  رهسپ

دفتر  غفور خان مامور ویزه ه با عجله ب. قفل زده و مهر والک کرده اند 

گفتم چه شده ؟ چه واقعه رخ داده  است ؟ . رفتم ، دیدم متاثر بود 

، و آن گاه  اضافه کرد که امروز  پولتیکل چمن و  دانم  مىهیچ ن: گفت 

خواهد شد ، و بعد با همان شیوۀ ته را  مالقات و علت را جویا یکو

خاص  دپلماتیک خود با یک نوع تبختر بیان نمود که مکتوب پروتست 

 . و اخطار را هم نوشته ام تا به پولتیکل بسپارم 

و . خلص کالم این که بعد از مدتی خبر استاد از کابل برایم رسید 

واسته چون متعاقب  رفتن او شان من نیز به کابل خوسته شدم ، از من خ

بودند تا اوراق طبع شده تاریخ طبقات ناصری را که زیر تصحیح  خود 
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داشته و در یکی از مطابع شهر کویته برای چاپ سپرده بودند ، از آنجا 

 . گرفته با خود به کابل بیاورم 

وقتی از تاریخ طبقات ناصری ذکر کردم ، بر سبیل تذکر از صفت 

م باید بگویم که بعضاً شب ها پرکاری و پژوهش  استاد حبیبی مرحوم ه

وقتی به منزل او می رفتم ، و خانواده اش در کابل بود ، میدیدم که 

استاد در یک حلقه فراخی که اطرافش  را کتاب  های متعددی  از کهنه 

یک  شب به شوخی گفتم که . و نو گرفته ، نشسته و مشغول  کار است 

ته می کنی که پیش از خبی ، مثلی که در این حلقه قصیده پآقای حبی

چهل روز است در پیرامونت حصاری از این همه گنج العرش ها کشیده 

قصیده پخته  ،با تبسم خاصش  گفت که نه قربان ، ما  مردمان خام! ای ؟

کرده نمی توانیم ، مرا سنگینی طبقات ناصری سخت پچق کرده و از 

 .  توانم  مىن این کار سخت پیشیمانم ، اما حاال از این کار دست کشیده

دراز نشده باشد ، از بسا  ودر این جا برای این که  گفتارم بسیار

دیگر قهرا منصرف  میگردم و به این چند جمله فشرده  گزارش های

عقیده ام را  در بارۀ این مرد مورخ و متفکر و عالم و نویسندۀ عالی مقام  

تان بود ، خاتمه ، که واقعاً یکی از  ستون های  فرهنگی  کشور ما افغانس

دهم و می گویم که او بر حق  خدمات برگزیده و شایسته ای را در راه 

 . احیای تاریخ ملتش انجام داد 
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د نام گرفته چنانچه در جریده امی. ی و آثار  پر ارزش  و گران  بهای

رشته نگارش و پژوهش  در آورد که شهرت و نام او را ه شده ، ب

خردمندان و مورخان کم نظیر وطن ما  جاودانه در صدر دانشمندان و

صحبت ومعاشرت و  در  پهلوی این همه تعریفات علمی ،.  دارد  مى نگه

وفای این مرد را در حلقۀ دوستان همدل باید توصیف کرد ، وبه  روح 

پاک و روان تابناک این فرزانه فرزند افغانستان که خداوند گواه است 

 ماوشان معاشرو دوست و ندیم بوددر درازنای  یک سال و نیمی  که با 

،  یک روز هم  حتی  بر سبیل  مقایسه و مثال ، باب تفوق و تعصب و 

گرایش های قومی و زبانی را برای دوستان خود نکشود و رجحان 

میان نیاورد ، ه نژادی را  بین تاجک و پشتون در صحبت های خود ب

 .درود می فرستم 

شیبی زندگی در در سر اخداوند را دراین سن و سال عمر که 

م که یک روز وقتی صحبت از نشر زبان پشتو به لغزشم گواه می گیر

به صراحت به من گفت که البته زبان پشتو ، صفت زبان ملی  گردید 

، و به زور و  تواند  مىاما زبان مکاتبه و دفتر شده ن. زبان ملی ماست 

یدش که چه خداوند ببخشا. عنف هم این آرزو بر آورده نخواهد شد 

 ..آزاده مردی بود 

 

*** 
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 «هنر عهد تیموریان » کتاب 
  1)  و صفحه ای از حیات پر بار مرحوم پوهاند حبیبی بقلم خودش

 

 اندیانا  -داکتر عنایت اهلل شهرانی 

 

و روشن  از کتاب های بسیار نایاب« هنر عهد تیموریان » کتاب 

قلم ارواح شاد ه ت که بزیز ما افغانستان اسکنندۀ هنر باستانی و طن ع

در « شاهنشاهی  2515» استاد حبیبی نوشته و تحقیق شده و در سال 

 .به طبع رسیده است « در ایران » چاپ خانۀ خواجه 

مجموعه صفحات کتاب به یکهزار و هژده بالغ میگردد که مرحوم 

استاد حبیبی با قدرت خدا داد این کاری را که باید یک دستگاه علمی 

تعداد از اعضای اکادمی تاریخ که به هنر  وارد می بودند انجام و یا یک 

تیموریان هنرعهد » کتاب . ند ، نوشته و نقد  وبررسی کرده است داد  مى

ان کتاب های مهم  افغانستان است که هر یک از معلومات از هم« 

مندرجه اش در هر کتاب به موقعیت های مختلفه و هر مرموزیم  و هر 

ی و کلکسیون های مختلفه موجود بود و مرحوم حبیبی کتابخانۀ شخص

بهر شکلی که توانسته این کتاب بزرگ و مهم  و با ارزش را ترتیب 

دور ه دهد ، بدون تردید کار خارق العاده و از عقل یک انسان عادی ب
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تا جائیکه از زبان جناب پروفیسر میر حسین شاه آگاه گشتم .  باشد  مى

 . ب دستگاه تعلیمی یونسکو مداخله داشته است ضیۀ تکمیل این کتاقدر 

ارزش این کتاب اوال بر این است که هنر دورۀ رنسانس هرات 

که هرات  تباستان  در مجموع  افغانستان را احیا نموده و نشان داده اس

مانند شهرهای  فعلیۀ هنری اروپایی بود که ه شهرستان فرهنگی  ما ب

به . روند   ها به شمار مىت هنرستان اکنون  آن شهر ها در اروپا پایتخ

کسی . ند کرد  کتاب را مرحوم  حبیبی ابتکار نمى اگر این درجۀ دوم 

دیگر موفق به تالیف آن نمی گشت ، چنانچه که نه در سابق کسی 

نوشت ، و حتی کسی هم به این کتاب اعلی هنوز توجه نکرده و چه 

اد می آورم زمانی که به یجای  آن که به مانند این کتاب بنویسند ، 

هنر در » کتاب بسیار نا قص تألیفی خود را نویسندۀ  این مقاله به نام 

نزد استاد حبیبی بردم تاتقریظی بر آن بنویسند  ، اولین لفظ « افغانستان 

، وآیا خبر  باشد  مىاستاد این بود که این کتاب توخوب است و مفید 

د آفتاب شعله دارد و باید بر آن داری که تاریخ هنر در افغانستان به مانن

آفتابی را تاریخ هنر وطن  ،تحقیق شود ، و اینک آن مرد بزرگوار

 . ساختند 

به مرحلۀ سوم محتویات این کتاب در خور توجه است ، و ببینیم 

مشک نوشتۀ استاد چطور  بوی عطر می دهد ، و متن  مذکور  به پنج 

سوابق کتاب نویسی و :   فصل بزرگ  گنجانیده شده است  ، ازین قرار

ی وکتاب آرایی ، نقاش کتاب آرایی ، سوابق تزئین و تذهیب  و نقاشی
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هزاد و و تیموریان ، مصوری مکتب هرات ، بدر عصر اسالمی ، تیمور 

و تزئینی در خط ،  یمکتب او دنبالۀ مکتب هرات ، افزایش جنبۀ  هنر

،  هنر کتاب سازی دورۀ عروج خطوط  ، منابع  ادبی تارخ هنر تیموریان 

و خط در ادبیات فارسی ، آثار باقیۀ هنر تیموریان  از مکتب  هرات و 

نسخه و اثر ، چند مجموعۀ هنر مطبوع  و  2633متفرعات آن مشتمل بر 

ه مرحوم حبیبی زیاد تر ب )فهرست فصل ها مشتمل برنامهای هنروران 

ی  مخطوطات و ، نام ها (ند کرد  مىجای هنر مند  ، هنرور را استعمال 

آثار هنری ، فهرست فصل دوم منابع ادبی تاریخ هنر تیموریان ، فهرست 

ای میانه ، فهرست فصل  دوم یتاریخ مختصر هنر آس، عمومی فصل اول 

منابع تاریخ هنر ، فهرست فصل سوم هنر کتاب سازی  ، لفانؤنام های م

م و خط فهرست فصل چهارم رجال و آثار هنری عصر تیموریان ، نا

های رجال عصر تیموریان  و مجموعۀ  عکس های آبدات تاریخی و 

 . هنری  درختم کتاب 

مرحوم استاد حبیبی که سوانح شان در همین مقاله به قلم خودشان 

آورده میشود ، به مانند یک تعداد نخواسته است معلومات و اندوخته 

برای ما حقیقت عصارۀ مغز خود را  او در. گور ببرد  هخود ب اخود را ب

ما را حوصله . آخرت کرد  ار گذاشت و خودش به امر الهی رو بهگیاد

وغیرت آن  دهد که بتوانیم آثار قیمتی او را یکی بعد دیگر زنده بسازیم 

بیش از صد جلد تخمین  به تعداد کتاب های استاد مرحوم تا کنون. 
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ی اگر مرحوم دهخدا با تابیف و ترتیب فرهنگش در بسیارنویس. میشود 

نام دارد ، ولی معاونین و همکاران زیاد داشته ، اما مرحوم استاد حبیبی 

 .فقط خودش بوده و میز وچوکی و کتابخانۀ شخصی اش 

چنانچه به استناد . با آن هم  توانسته است بیش از دهخدا  بنویسد

گفتار جناب پروفیسر میر حسین شاه ، باری دوستان آن مرحوم به 

ی اش را در کنارش یکی باالی دیگر چیدند و شوخی کتاب های  تالیف

کتاب های او از قدش بلندی کرد ، و این موضوع در مطبوعات و قت 

 . انعکاس کرد 

خود را در جملۀ « هنر عهد تیموریان » استاد حبیبی در کتاب 

» در سال . خادمان هنر معرفی نموده که اینک با هم خواهیم خواند 

ی صاحب  هشتاد کتاب  بوده ، و اینکه مرحوم حبیب« شاهنشاهی  2515

کتاب های . اید تحقیق گردد آن تالیفاتش به چند رسیده است  ب بعد از

و ده ها اثر « هنر عهد تیموریان » و « زین االخبار » و « طبقات ناصری » 

او نشان دهندۀ آن است که استاد حبیبی بر حق استاد بزرگی بوده و در 

سبک شته که بدون شک او را صاحب  زبان فارسی  چنان تسلط دا

لهجۀ به خصوص فارسی می توانیم بشماریم ، در گفتار او یک 

همچنان استاد حبیبی را میتوان  ستون فقرات . گوش میرسید ه قندهاری ب

انکشاف زبان پشتو دانست و اگر قدر خدمات او را پشتو زبانان در پشتو، 

 غانستان و ممالک همجوار ه ملت اففارسی زبانان در فارسی در مجموع ب

 . ندانند ، بسی قابل تأمل و باور ناکردنی خواهد بود 
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از حیات هنری  پوهاند حبیبی به قلم توانای ای اینک صفحه 

نویسندۀ این کتاب ، ملیت افغان ، متولد « عبدالحی » حبیبی :   خودش 

لف هشتاد جلد ؤساکن کابل ، م« م  1915« » افغانستان » در قندهار 

 63کتاب پشتو ، فارسی ، اردو ، عربی ، و انگلیسی ، که از آن جمله 

جلد آن طبع و نشر گردید و از تالیفات  او آنچه به تاریخ خط و کتابت 

 :دارد 

مشتمل بر  ، تاریخ خط و نوشته های کهن در افغانستان: الف 

پیدایش خط از آغاز تاریخ تا کنون با تصاویر و بیان خط در دورۀ قبل 

اسالم و خط و کتاب در دورۀ اسالمی و افزایش جنبۀ هنری و تزئینی  از

+  112خط و دورۀ عروج خطوط و در عصر تیموریان و مکتب هرات 

 . م  1911عکس ، طبع انجمن تاریخ کابل  165

پیدایش و انکشاف شیوه های خوشنویسی عصر تیموریان و : ب 

 22جله افغانستان جلد در م«  انگلیسی »مظاهر هنری آن بر ابینه وکتب 

 .طبع شده  1195کابل   1/3شماره 

در مجله افغانستان «  انگلیسی » تاثیرات فرهنگی هرات بر آسیا : ج  

 . طبع شده  1963شماره اول کابل  21جلد 

طبع کابل « انگلیسی » تاریخچه مختصر مخطوطات افغانستان : د 

 م  1961
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خطوطات هنری این تاریخچۀ مکتب هرات و م ،هنر هرات : هـ 

فصل دوم  این کتاب  برای   ،مکتب و متفرعات آن مشتمل بر سه فصل

« م  16و  13ه قرن میان یمجموعۀ مصور هنر  کتابسازی آسیا» طبع  در 

 « ». سکو نشر می گردد ، به انگلیسی تلخیص شده است که از طرف یون

 .« لیف حبیبی هنر عهد تیموریان، تأ 119ـ  111ص 

واهم در بارۀ مرحوم استاد حبیبی حرافی و احساساتی من نمی خ

سخن بگویم و این نوشته به قلم خودش فقط گوشه ای از خدمات 

لیفات از آن هم موجود است چه رسد به تأ هنری اوست ، و زیاده تر

دارند که شاید به توجه  ذات خود ارزش خاصه دیگرش که هر کدام ب

 . گردد  لیفات ناب شان شرح و معرفیعلما ، تأ

 

*** 
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 استاد عبدالحی حبیبی
 به قلم داکتر عبدالغفور روان فرهادی

 

استاد عبدالحی حبیبی ، مؤرخ ، ادیب ، و زبان شناس نامدار کشور 

، چون تبصرات و تعلیقات ایشان ، در این کتاب  ، به چاپ رسیده است 

ت ایشان مارۀ سوابق تحصیالت و خد، بنابرین به اجازۀ ایشان ، در با

امید است دیگر . محض در زمینۀ زبان شناسی مختصری ذکر میکنم 

جنبه های فعالیت علمی شان در دیگر کتب عمدۀ ایشان که در آینده به 

 . بیان شود  رسد  مىچاپ 

این دانشمند گرامی ، فرزند مال عبدالحق  آخوند زاده از دودمان 

 باشد  مىقق قندهاری عالم بزرگ مولوی حبیب اهلل کاکر ، مشهور به مح

، فلسفه و هندسه و نجوم  که در معقول و منقول از علوم دینی تا ریاضی

 . عربی  نوشته بود  وبه پشتو ، دری  کتب نافع

 1123ربیع الثانی   11تولد استاد عبدالحی حبیبی ، به تاریخ پنجشنبه 

 چون. ش در شهر قندهار  واقع شده  1239م   ، و ثور   1915ق مطابق 

زودی از سر او رفت ، دروس  ابتدائی را از دیگر علمای دینی ه پدر ب

ش ، در مکتب ابتدائی شالمار  داخل شد و  1299فرا گرفت و در سال 

 15و به عمر . دست آورد  ه ش شهادت نامۀ ابتدائی را ب 1153در 
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در یکی از مکاتب ابتدائی آن شهر ، به حیث « در عهد امانیه » سالگی 

 . ت خود را آغاز کرد معلم خدم

طالب جوان ، کتاب های پدر ، و از جمله کلکسون های سراج 

و دیگر کتب محمود طرزی و نیز « ش  1291ـ  1295» فغانیه أاالخبار 

بعضی نشرات دیگر مانند حبل المتین را می خواند ، که عالوۀ بر آثار  

ن و گلستان از قبیل مثنوی موالنا ، و دیوان حافظ و بوستا» ادبی  دری 

اما دقت علمی و روح تحقیق را در . پایۀ تحصیالت او بود « سعدی 

دروس علوم مروجه صرف و نحو عربی  و ریاضی و اصول فقه و منطق 

م زادۀ خود  مرحوم عبدالواسع و مبادی بالغت و عروض و قافیه از ع

 . فرا گرفته است « ش  1153مقتول »   شهید

بعداً . وم مولوی ابوالوفاء قندهاری بود استاد دیگر وی ، عالمه مرح 

و  کرد  مىاستاد ابوالوفاء ، در مدرسۀ نظامیه دکن هند تدریس علوم 

محمد حمیداهلل حیدر آبادی مقیم پاریس « ص»استاد معروف سیرۀ النبی 

 .  باشد  مىنیز از شاگردان سابق مرحوم ابوالوفاء 

ریده طلوع افغان ش معاون ج 1156استاد عبدالحی حبیبی ، در سنه 

پس از چند ماه دشوار  جنگ داخلی ، خدمت خود را . قندهار شد 

به مقام مدیری آن جریده رسید  1115درین جریده دوام داد و در سال 

زبان ها ی پشتو ، دری  نشر ه این جریده هفتگی را ب 1119و تا سال  

به  کرد و چند کتاب ادبی و درسی نیز در چاپ خانۀ سنگی طلوع افغان

 . چاپ رسانید 
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، و کتب عمدۀ  داد  مىحبیبی جوان پیوسته مطالعات ، خود را دوام 

آن زمان را به زبان های پشتو و دری و نیز به زبان های اردو و انگلیسی 

 .  کرد  مىو عربی  مطالعه 

شد و در عین زمان  هبه کابل آمد و رئیس پشتو تولن 1119در  

مشاور وزارت معارف ـ و  1125د در معاون ریاست مستقل مطبوعات بو

رئیس نخستین فا کولته ادبیات در پوهنتون کابل و ضمنا رئیس  1121در 

به مولد  1125پشتو تولنه و استاد تاریخ ادبیات پشتو بود تا آن که در 

 . ه رئیس اداره معارف قندهار گردید تشگخود بر

ملی و  ورا یکالت  دوره هفتم  ش ه وبعداً مشاغل  سیاسی ، او را ب

درین دوره نیز  کشانید ،«  1131تا سال  1115سال  از» دوری از وطن 

 . شتر گسترش بخشید یتحقیقات علمی خود را ب

به بعد ، در کابل ، مشاغل علمی را دوام داد و در  1131سال  ز ا

وی تفویض ه ریاست پوهنتون کابل رتبۀ علمی پوهاند را ب 1133سال 

مشاور  1151رئیس  انجمن تاریخ بود ـ و در سال  1151تا  1135کرد از 

 . امور فرهنگی صدارت گردید 

و تا کنون که به  باشد  مىاستاد حبیبی دارای نشان دوم معارف 

جمع علمی بین المللی در م  26مرحله هفتادمین سال زندگانی رسیده در 

جلد کتاب ، رساله به زبان های   31داخل و خارج اشتراک داشته و 

مقاله تحقیقی  555و و دری و عربی و اردو و انگلیسی و در حدود پشت
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جلد «  15» وادبی و سیاسی و اجتماعی نوشته اند ، که از آن جمله 

کتاب وی در  افغانستان و ایران و پاکستان و مصر و اروپا طبع شده است 

 . 

 :آثار استاد حبیبی 

ما در این .  باشد  مىدر حدود پنجاه اثر استاد حبیبی ، در بارۀ تاریخ 

 : ، که در بارۀ زبان شناسی یا ادب نگاشته است  آریم  مىجا آن آثار را 

شتو ، پـ نشر و ادارۀ ده ساله جریدۀ هفتگی طلوع افغان به زبان  1

 .دری 

 .ـ نشر و ریاست سه سالۀ مجلۀ کابل به زبان پشتو از پشتو تولنه  2

 ش 1111تو ، طبع قندهار ، ـ رسالۀ افغان و افغانیت ، به زبان پش 1

ـ ده هزار لغت دری به پشتو ، با مقدمۀ مفصل در باره زبان پشتو ،  3

 . ش  1111طبع قندهار، 

به مدد » ش  1113ـ نشر دو جلد خود آموز پشتو ، طبع قندهار  5

 « جمعی از نویسندگان 

ـ تصحیح و مقابله و تحشیۀ کلیات خوشحال خان ختک ، به زبان  6

 .پشتو 

ـ تصحیح و مقابله و تحشیۀ دیوان اشعار عبدالقادر خان ختک ،  1

 ش  1111طبع قندهار 

 . ش  1111ـ وضع اصطالحات پشتو ، طبع قندهار ، پشتو  3

 .ش 1119ـ تاریخچۀ سبک های شعر پشتو ، طبع کابل  9
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 .ش  1111ـ تاریخچۀ ادبیات پشتو طبع قندهار  15

مه دیوان احمد شاه درانی ، ـ تصحیح و مقابله و تحشیه با مقد 11

 ش  1125طبع کابل 

پته خزانه » ـ تصحیح و تعلیق و ترجمۀ دری تذکرۀ شعرای پشتو  12

 .ش  1122طبع کابل 

ش طبع سوم ، بامقدمۀ جدید و متن عکسی  1135طبع دوم ، تهران 

 .ش  1153در کابل 

به زبان » ـ تاریخ ادبیات ، پشتو جلد اول دورۀ قبل از اسالم  11

 ش  1125طبع کابل «  پشتو 

ادبیات پشتو ، جلد دوم ، از ابتدای اسالم تا سال هزارم  یځپوهن

 ش 1132هجری به پشتو 

ـ تاریخ ادبیات پشتو ، جلد دوم ، از ابتدای اسالم تا سال  هزارم  13

 ش  1132هجری به پشتو 

ش ،  1125ـ پشتانه شعرا ، جلد اول ، به زبان پشتو ، طبع کابل 15

 م 1951دوم پشتو طبع 

 1112ـ سردار مهردل خان مشرقی ، شاعر قندهاری طبع کابل  16

 ش 

ترجمۀ پشتو از دارمستتر به کمک شاغلی  ـ تدقیقات پشتو ، 11

  1125رشتیا و شاغلی بینوا ، طبع کابل 
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 ش  1123ـ تحقیقات راجع به پته خزانه ، طبع کابل ـ  13

دید در تاریخ غزنه و ـ پشتو و لویکان غزنه ، یک تحقیق ج 19

 . ش ـ به زبان دری  1132تاریخ ادبیات پشتو ، طبع انجمن تاریخ کابل ، 

» ـ تصحیح و مقابله و تحشیه و تعلیق با فرهنگ و فهارس  25

هـ ، طبع  331امالی شیخ االسالم عبداهلل هروی متوفی « طبقات الصوفیه 

 . ش  1132انجمن تاریخ کابل 

تحلیل کتیبۀ » ۀ افغانستان یا مادر زبان دری ـ زبان دو هزار سال 21

 .ش  1131طبع انجمن تاریخ کابل «  بغالن 

 م  1965ـ تاریخچه مختصر ادبیات پشتو به عربی طبع قاهره  22

 .ش  1136ـ متون دری طبع پوهنتون کابل  21

 . ش  1131پوهنتون  1ـ تاریخ ادبیات پشتو ، صنف 23

 . ش  1131پوهنتون  3ـ تاریخ ادبیات پشتو ، صنف 25

 .ش 1133بۀ قدیم ، طبع کابل یـ هفت کت 26

 .ش  1155ـ تاریخچۀ خط در افغانستان ـ طبع کابل  21

« یک رسالۀ پشتو در احوال و آثار و افکار وی » ـ پیر روشان  23

 . ش  1151طبع در مقدمه البیان ، پشتو کابل جدی 

مرحوم محمود ـ فردوسی و شاهنامه ، ترجمۀ مقاالت استاد  29

 ش  1155انی از زبان اردو ، کابل وشیر

 . ـ عدۀ زیاد مقاالت در مجالت افغانستان و دیگر کشورها  15

*** 
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 استاد عبدالحی حبیبی

 مردی از تبار دانش و فرهنگ
 رهنورد زریاب: به قلم 

 

در آغازین سال های دهۀ شست هجری خورشیدی ، ماهنامۀ 

گان در کابل به روی جلد یکی از نشریۀ اتحادیۀ نویسند« ونژوند»

این تصویر ، مردی را نشان . شماره هایش  ، تصویر جالبی را چاپ کرد 

کتاب ها که یکی . ستاده بود یکه در کنار ستونی از کتاب ها ا داد  مى

ند که ارتفاع آن ساخت  گری چیده شده بودند ، ستونی را   مىباالی دی

ستاده بود ، بلند تر یا«  ن کتابی ستو» از قامت مردی که در کنار این 

این  مرد را که سیمای خوشایند و مهربانی داشت ، همه . مینمود 

او استاد عبدالحی حبیبی ، . خوانندگان آن ماهنامه خوب میشناختند 

مرد  بزرگ روز گار  ما بود و آن کتاب ها  نیز اثر هایی بودند  یدانش

 . ه و تعلیق شده بودند ا تحشییکه با خامۀ توانای ایشان تألیف 

اهی  وونی  و کثرت کار های استاد گفزهر چند این تصویر بر 

، ولی این کمیت و چندی کار های استاد نیست که ایشان را  داد  مى

گرامی و احترام  بر انگیز ساخته است ، بل ، کیفیت و چونی کار های 

امروز هر .  دارد  مىجیل وا بشان است که همه گان را به ستایش و به ت

 داند  مىکسی که با فرهنگ و تاریخ کشورمان سر و کاری دارد ، نیک 
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پیر «  ات الصوفیه طبق» تحشیه و تصحیح کتاب های چون که ـ مثالًـ 

ابو سعید  عبدالحی گردیزی و نوشتن تعلیقات « زین االخبار » هرات و 

هنر »  بسیار سود مند و راهگشا بر آن ها و یا نگارش اثر بزرگی چون 

کار های ساده و سهل  نیستند ، در واقع ، پرداختن به « تیموریان هرات 

سترده و کوششی  میخواهد ی ، دانشی میخواهد  فراخ  و گچنین کار های

، و و عاشق وار  عظیم و پیگیر  و دلبسته گی و شوقی میخواهد فروان

 .این ویژگی ها در استاد حبیبی جمع بودند 

رسیده است که ، هر گاه و هر جایی ، پای امروز کار به جایی 

ان آید ، بیگمان ، نام بزرگ استاد حبیبی یخ افغانستان به میفرهنگ و تار

، زیرا این نام با پژوهش های تاریخی  و فرهنگی  رود  مىنیز بر زبان 

وی از این ره خورده است و ، در واقع خود جزکشور ما سخت گ

قین میتوان گفت که زنده گی و چنان که با ی. پژوهش ها شده است 

کار ها و کار نامه های علمی این دانشی مرد گرامی ، موضوع بررسی 

 . بود  توانند  مىهای گستردۀ آینده گان 

*** 

من در دانشگاه کابل افتخار شاگردی استاد را داشتم واما ، در 

آخرین سال دهۀ پنجاه و نخستین سال دهۀ شست هجری خورشیدی بود 

به استاد نزدیک شدم و با ایشان انس گرفتم ، استاد حبیبی ،  که بسیار

دانشمند مهربان و خوش  صحبتی بودند ، همه گان با ظرافتها ، نکته 

گویی ها و خوش زبانی های استاد آشنایی داشتند و از مصاحبت با 
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ایشان لذت میبردند ، در آن سال های یاد شده ، استاد عبدالحی حبیبی ، 

اطالعات و فرهنگ بودند و من ریاست بخش فرهنگ و مشاور وزارت 

هنر را در آن وزارت داشتم بسیاری از روز ها ، همین که ساعت به ده و 

م ، آواز داشت  مىگوشی را که بر . نیم میرسید ، تیلفون زنگ میزد 

 : خوشایند استاد را میشنیدم که میگفتند 

 آیید ؟  نمی.... ـ چای سبز تیار است 

 : م اد د مىجواب 

 ! ـ همین لحظه میرسم 

ۀ دوم ، به دفتر استاد ، و چای سبز آماده میبود ، و رفتم  به طبق و مى

، و من هیچ گاهی از شنیدن سخنان  کرد  مىآن وقت گفتگوی ما گل 

ا رنگ استاد فرهیخته سیر نمیشدم ، گپ های مان گونه گون و رنگ

که از استاد پرسیدم که آیا چطور شد ـ  دانم  میبود ، مثالً یک بار ـ نمى

به توانایی های  فوق طبیعی  در آدمیان باور دارند یا نی ، لبخند زدند و 

در این مورد  ، من یک چشم دید خودم را برای تان نقل » : گفتند 

میکنم ، دل تان که باور میکنید یا نمیکنید ، در آن سال  هایی که من در 

بسیار . روز دوستی به دیدنم آمد  پشاور ، در غربت به سر میبردم ، یک

«  . پریشان و مضطرب مینمود ، پرسیدم که چه حادثه یی رخ داده است 

دزدیده  اند و هر چه جستجو کرده ،  ای او گفت که تفنگش را عده

و افزود که تفنگ مال سرکار است ، اگر پیدا .  اثری از آن نیافته است 
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ش که حاال چه کار نشود ، کیفر سختی خواهد داشت ، پرسیدم

نزد پیری که مردم میگویند در یافتن  رود  مىگفت که . میخواهد بکند 

 . کمک کند  تواند  ، مىمال های دزدیده شده 

من هم که به موضوع  عالقه من شده بودم ، همراه با دوستم به » 

و لباسی  کرد  مىدیدن آن پیر مرد رفتم که در کلبۀ فقیرانه یی زندگی 

یشان داشت ، دوستم ماجرا بازگفت  و تأکید کرد که اگر شبیه در و

 .تفنگ یافت نشود ، کیفر سختی در انتظارش خواهد بود 

و ما . زی خاموش ماند پیر مرد چشمانش را بست و مدت درا آن» 

بی حرکت و بی صدا انتظار میکشیدیم که چه خواهد گفت ، سر انجام  

وستم را خطاب کرد و گفت ، بدون آن که چشم هایش را باز کند ،  د

که به فالن جای ، نزدیک تخته سنگ بزرگی ، تفنگ را زیر خاک 

 . کرده اند 

تخته . ما هردو برآمدیم و به نشانیی که پیر مرد داده بود ، رفتیم » 

در گوشه یی ، نزدیک همان تخته سنگ ، . سنگ  بزرگ را یافتیم 

دوستم . ک ریخته اند معلوم میشد تازه  آن جا خا. خاک نرم شده بود 

با پاره سنگی خاک ها را دور کرد و چیزی را که در نمد پیچیده شده 

 « ! بود ، بیرون آورد ، تفنگ خودش بود 

 : استاد باز هم لبخندی زدند و گفتند 

به چشم خود ... این رویدادیست که من به چشم خود دیده ام  

 !دیده ام 
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بسیار احساس تنهایی  ، خانهتاستاد ، هردوی مان ، در آن وزارمن و 

یم و دل های مان از آنچه در گرد و پیش مان کرد  مىو بیگانه گی 

 .  میگذشت ، گرفته و پر اندوه بودند

«  رخصتی بی معاش  » سر انجام ، من تاب نیاوردم و با گرفتن یک 

د ، با دل آن ریاست را رها کردم  و استاد هم ، سوگمندانه ، چندی بع

 . رود گفتند ر غم ، این جهان خاکی را پدافسرده و پ

*** 

استاد حبیبی که به زبان های فارسی و پشتو کامالً تسلط داشتند ، 

ند و با زبان تازی هم آشنا دانست  مىزبان های انگلیسی و اردو را نیز 

بودند ، فارسی را با لهجۀ شیرین قندهاری و با طرز و ادای خاص 

که این زبان را از سعدی و حافظ و خودشان گپ میزدند و میگفتند 

با این همه ، فکر میکنم که نگارش استاد ، غالباً ، به . جامی  آموخته اند 

 .نشر پارسی پیش از فتنۀ تاتار ، همانندی نشان میدهد 

کار نامه های ماندگاری که استاد حبیبی ، در زمینه های فرهنگ و 

قام بلندی برخوردار هستند و مو ادبیات فارسی ، انجام داده اند ، از ارج 

هر کدام این کار  نامه ها ، ستایش  واحترام  بسیار را نسبت به این 

 .انگیزد  بزرگ مرد  عرصۀ دانش و فرهنگ مان بر می

استاد  در زمینۀ   من به یاد دارم ، آخرین کار سترگتا آن جا که 

مند و ارجزبان و فرهنگ پارسی ، همانا تحشیه ، تصحیح و معرفی متنی 



 059  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ  استاد عبدالحی حبیبی

 
 

روضة » تقریباً ناشناخته فارسی بود از سده های ششم یا هفتم هجری که 

 . نام دارد  و از سوی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است « الفريقين 

ارسی به شمار این کتاب که از نمونه های بسیار سالم و استوار نشر پ

ز بینش و سالمی ، با گونه یی ااسایل فقه میست در تواند  رفت ، اثر  مى

 .نگرش عارفانه 

معرفی کار ها و کار نامه های استاد بزرگوار ، به هیچ روی ، در 

و اما الزم است گفته آید که چونی و . این نبشتۀ مختصر نمیگنجد 

است که آوازه و شهرت چندی  این کار ها و کار نامه ها چنان بوده 

ا کانون ها و مرز های کشور خودمان بسی فرا تر برده و ت استاد را از

چنان که امروز ، . حلقه های علمی سر زمین های دیگر رسانیده است 

 یک ، از جمله هند وستان ، ایران ،نزد ودر شماری از کشور های دور 

یه ، نام عبدالحی حبیبی ، نام اوزبیکستان ، تاجیکستان و روس، پاکستان 

اریخ آشنایی نیست و دست اندر کاران فرهنگ و ادب فارسی و تنا

 . افغانستان ، با دستاورد های علمی ایشان در این زمینه ها ، معرفت دارند 

مردان کشور هایی که یاد کردم ، از  یاستاد با بسیاری از دانش

ی به  یاد نزدیک آشنا بودند و از هر کدام خاطره ها و حکایت های

به خواهش من ـ خاطرات سفر تاشکند و یک  داشتند ، از این میان ـ

هی را که در آن شهر ، با صادق هدایت ، نویسندۀ نامور ایران ، سپری ما

کرده بودند ، نوشتند و به من سپردند ، پسانتر ها ، من این نوشته را باز 
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نویسی کردم و به چاپ رساندم که در درازای سال ها بعد ، چند بار 

 .دیگر ، در نشریه های مختلف  چاپ شد 

ستاد که بگذریم ، ایشان در آوردن از کار های علمی و پژوهشی ا

کالم موزون و سخن منظوم نیز چیره دست بودند و من سروده هایی از 

استاد ، در همان آغاز دهۀ شست . ایشان را در زبان فارسی دیده ام 

هجری  خورشیدی ، دو پارچۀ چاپ ناشده از سروده ها شان را ، به خط 

این پارچه  ها را چندی بعد و امضای خودشان ، به من سپردند ، یکی از 

پارچۀ دوم را . چاپ کردم « ژوندون » از وفات استاد ، در ماهنامۀ 

نگهداشتم و در پایان دهۀ هفتاد که فضای سیاسی کشور باز تر شده بود 

« اخبار هفته »، این سروده را نیز ، همراه با یاد داشتی ، در جریدۀ 

با بابا عبدالعزیز قندهاری  ن را کردم ، استاد در این سروده ، دیدار شانشر

 . باز تاب داده اند « سرای موتی » ، در زندان 

، « خلیلی نامه » یا  « نفثة الصدور » ثنوی جالبی هم دارند به نام استاد م

وی را درهمان سال های غربت ، در پشاور سروده و در همان این مثن

ی که در پاسخ  نوثاین م. شهر ، به شکل جزوۀ کوچی چاپ کرده بودند 

سیار شاذ استاد خلیل اهلل  خلیلی سروده شده بود ، ب«  مثنوی  حبیبی نامۀ  

از همان چاپ سنگی  پشاور را باخط  و  و نادر است و استاد نسخه ای

 . امضای شان به من داده بودند 
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بنابر روایت پوهاند عبدالشکور رشاد ، هنگامی که حفیظ اهلل امین  ، 

را از میان بر داشت و بساط آموزگار  کبیر را برچید  نور محمد تره کی

ل تره کی  را در بیتی چنین اد عبدالحی حبیبی ، مادۀ تاریخ قت، است

 : گنجانیدند 

  «حد»بی « ظلمت»بهره نور محمد      گشت پیدا ز نسال قتل 

« حد»میشود و چون  کلمۀ «  1115»به حساب ابجد « ظلمت»واژۀ   

« ظلمت»از « بی»است ، با نظر داشت قرینۀ « 12»آن بجدی ارا که ارزش 

باقی میماند که همانا سال کشته شدن نور محمد تره  1153بکشیم ، عدد 

 .کی است 

استاد حبیبی ، بسیاری از واژه های کهن و اصیل پارسی را با چیره 

دستی تمام بکار میبردند ، چنان که در بیت یاد شده دیده میشود ، کلمۀ 

را « و فرومایه « دون»، « رهناس»و معنای  از همین واژه هاست  «نبهره » 

 . میرساند 

 هموطنان گرانمایه و حاضران فرزانۀ مجلس ،

جناب غالم حضرت کوشان به من نوشته بودند که انجمن فرهنگی  

ام علمی یل مقفورنیا ، در نظر دارد که برای تبجافغانستان در کالی

لی برگزار نماید و به من هدایت داده محف شادروان عبدالحی حبیبی  ،

بودند که در باب این دانشور نامور زمان  ما چیزی بنویسم که خواندن 

آن در حدود  پانزده دقیقه وقت را بگیرد ، و بر این هدایت شان تأکید 

 . هم ورزیده بودند 
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ن استاد بزرگ را به شتن در باب آثار و کار های علمی آو اما ، نو

نخست این که ، پانزده دقیقه یا : ر و حتی نا ممکن یافتم دو دلیل دشوا

نیم ساعت فرصتی نیست که بتوان در این فرصت به کار ها و کار نامه 

های علمی استاد پرداخت و حتی در چنین فرصتی نمیشود آثار استاد را 

دو دیگر این که ، در این . شتابزده هم که باشد نام گرفت و معرفی کرد 

هیچ یک از آثار و نبشته های علمی استاد در دسترسم  گوشۀ جهان ،

، ورقی چند را یاز این رو ، ناچار ، با یاد آوری خاطره گونه های. نیست 

سهمی هر چند  ،داشتتا از یک سو ، در این محفل بزرگ سیاه ساختم

چیز گرفته باشم و از سوی دیگر ، امر جناب کوشان نیز به جا شده ان

آورم که  ر ، عذر ناتوانیم را از زبان شاعر میباشد ، و در سخن آخ

 :گفته است 

 شرم آید از بضاعت بی قیمتم ولیک

 «نه ه فروش است وگوهری در شهر آبگین

کنم که بضاعت این عاجز از همان آبگینه هاست و از گوهر  وچه

 . در آن خبری نیست 

*** 
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 مرحوم عبدالحی حبیبی مرد فاضل و دانشمند بود

 م حسین فعالغال: بقلم 

 

لت مزاج ، امر و هدایت  دانشمند محترم دکتور  البا وصف ع

 ،ی عالمانه شانی  را که بادید وسیع خود و روشن گرعنایت اهلل شهران

جتماعی  و ادبی اشب  و روز  مصروف  تحقیق و تتبع مسایل ملی ، 

، و در بارۀ شخصیت های نامی کشور مطالبی  را گرد آورده  باشد  مى

غ زندگی آنان را روشن می سازند این  عاجز  پیرامون شخصیت ، چرا

آمد  شریفانۀ مرحوم عبدالحی  علمیت ، دانشمندی ، اخالقی و پیش

ت بودم خاطراتی دارم که حبیبی که شخصاً مدتی با ایشان هم صحب

 . تقدیم میگردد  اختصاراً

 مرحوم عبدالحی حبیبی را از زمانی که خودم در شعبه سوم نشرات

م از نزدیک  می شناختم ، کرد  مىریاست مستقل  مطبوعات کار 

ند کرد  مىمرحوم همچنانی که به زبان شیرین پشتوی قندهاری صحبت 

در ادای کلمات زبان دری مهارت خاص داشتند و اکثر نوشته های ، 

م و از کرد  مىبا دقت  مطالعه  شد  مىمرحوم را که به زبان فارسی  نشر 

 . م شد مىتفید هر کدام آن مس

زمانی که مرحوم عبدالحی حبیبی  رئیس انجمن تاریخ بود ، سه بار  

روی  موضوعات مختلف ، با وی مصاحبه هایی انجام داده ام که دو 
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نشر انیس مصاحبه  آن با تصویرشان به شکل راپور تاژ در روز های ملی 

شر شد و یک مصاحبه به شکل خبر رسمی از طریق آژانس باختر برای ن

 .در رادیو ، روز نامه و جراید کشور ارسال گردید 

 روز نامه بدخشان و آمر اطالعات مسئول  مدیرزمانی که من 

به امر رئیس جمهور از طرف وزارت  ،  والیت بدخشان بودموکلتور 

تی تحت ریاست مرحوم عبدالحی  حبیبی وارد أهیکلتور اطالعات و 

  .والی بدخشان با خود آوردمن و و نامه هایی را عنوانی  بدخشان گردید

یأت رفته بود که به امر رئیس جمهور ه تذکر من در نامه عنوانی

کلتور مکلف است به همکاری والی بدخشان و شخص  آمر اطالعات و 

را که در آستان حضرت قرآن شریف شبکه کاری  شده با الجورد 

با . د آرشیف ملی کابل انتقال بدهن باشد  به مىناصر خسرو موجود 

مرد  وصف زحمت کشی های ما مرحوم سید محمد دهقان شاعر  و

ولیان زیارت حضرت ناصر خسرو به فاضل والیت بدخشان و دیگر مت

انتقال قرآن شریف از داخل زیارت به کابل رضائیت نشان ندادند ، 

د که رین و مدلل مرحوم حبیبی سبب گردییالکن صحبت های ش

یأت اجازه دهند قرآن شریف توسط این ه ولیانمرحوم دهقان و سایر مت

 .به آرشیف ملی کابل انتقال یابد 

در طول چند روزی که مرحوم عبدالحی حبیبی و همراهانش در 

بدخشان بودند با وصف آن که والی بدخشان واکثریت مطلق آمران 
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همیشه به زبان فصیح فارسی  ،دوایر والیت بدخشان پشتو زبان بودند

ند که لهجه فارسی مردم بدخشان داشت  مىظهار و ا کردند  مىصحبت 

 .را خیلی خوش دارند 

مرحوم عبدالحی حبیبی در چند مهمانی محلی مردم بدخشان که 

و غذا های خوشمزه  گرفت  مىب معمول در قوش خانه ها صورت سح

ند که خاطرۀ داشت  مىبا صراحت اظهار  شد  مىمحلی در آن تهیه 

محبت و صفا و خلوص نیت تا آخر حیات  شیرین این مهمانی های پر از

مرحوم حبیبی به شورچای مردم بدخشان  .فراموش شان نخواهد شد 

ند  که در همه محافل از داد  مىهدایت عالقه فراوان پیدا کرده و اکثر 

 .شور چای  بدخشی استقبال خواهند کرد 

مرحوم حبیبی شخص قدر شناس و عالم متبحر بود ، هنگام وداع 

آباد حاضر شده بودند با فرد  که در میدان هوایی فیض اشخاصیبا همه 

ز مهمان نوازی های آن مردم فرد بغل کشی و رو بوسی کردند  و ا

 . رب اظهار شکران نمودند خوش مش

این شخصیت محترم علمی که مقام ارجمندی در فضل و دانش 

نی داشتند روی من را بوسیدند و از همکاری هاو زحمات من نیز قدر دا

 .روح شان شاد باد      .عمل آوردند ه  ب

*** 
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بازماندگان بزرگان سلف   

 (1 حق انحصارافتخارات شان را ندارند

 محمد حیدر اختر: به قلم 

 

هفته نامه امید گزارش مبنی بر  دایر  111در صفحۀ یازدهم شماره 

ف نمودن محفل یاد بود بود  پوهاند عبدالحی حبیبی که قرار بود از طر

انجمن فرهنگی افغانستان در امریکا دایر گردد ، با اصل نامه آقای 

ضمناً درین . میریس حبیبی پسر مرحوم پوهاند حبیبی به نشر رسیده بود 

نوشته هایی  از دانشمندان محترم چون مرحوم  ،گزارش تذکر رفته بود

ی شهران اهلل  سید محمد قاسم رشتیا ، داکتر روان فرهادی ، داکتر عنایت

، محمد سعیدفیضی ، رهنورد زریاب ، پاینده محمد کوشانی به انجمن 

فرهنگ نیز مواصلت کرده بود ، ولی نظریه تقاضای پسر پوهاند حبیبی ، 

 .فرهنگی معطل قرار داد  دایر شدن این محفل را انجمن

ظر بودم در زمینه سرو فاصلۀ بیشتر ار یک ماه تا کنون منتدر این 

گیان ، قلم بدستان و به خصوص آن عده از صدایی از جانب فرهن

دانشمندانی که رنج تحقیق  و تدقیق را در بارۀ زندگی نامه  و کارنامۀ 

پا از نظر اپوهاند حبیبی به خود داده اند ، و چندین کتاب را سر
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هجرت بار بار   را در حالت خاطرات گذشتۀ شان ،گذرانیده ، و شب ها

نتیجۀ همه کاوش ها که حتماً وقت  جستجو نموده اند ، و باالخره از

راه ساخته و دو ه ب زیادشان را دربر گرفته است ، و نوشتۀ تحقیق را رو

امریکا افغانستان در دسته بدون هیچ نوع توقعی خدمت انجمن  فرهنگی 

تقدیم  داشته اند  ، تا ازین طریق خدمتی اندک را در راه شناسایی بیشتر 

و از جانبی هم حق آن مرحوم را در دیار این نویسندۀ وطن انجام داده 

غربت ادا نموده باشند ، بلند شود که نشد ، هیچ یک از قلم بدستان ما از 

انجمن فرهنگی و یا این که از پسر مرحومی جویا نگشت که چرا چنین 

سرو صدا ها و چرا چنین تصمیم عاجل  و خط بطالن در زمینۀ دایر 

 نمودن یک محفل نیکو ؟ 

حقیر فقیر هیچمدان  با کمال احترام از آن عده دانشمندانی  این اءًبن

چرا : که عضویت انجمن فرهنگی افغانستان در امریکا را دارند ، میپرسم 

 چنین یک تصمیم عاجل را گرفتند ؟ 

درس ی هفته نامۀ امید و یا راساً به آدر ست است که پسر شان عنوان

مینار ها در یر نمودن همچو سدای» شما نامه ای ارسال  داشته نوشته اند 

، و شما « شرایط خطیر کشور عزیز ما افغانستان نتایج سود مندی ندارد 

بدون این که در مقابل دالیل مقنع بیاورید و عالقمندان ادب وفرهنگ 

 . را در جریان قرار بدهید محفل را معطل قرار دادید 

ل یاد مینار ها و محافیواضح است که تجلیل و یا دایر نمودن س

بدی به  وبود یک نویسنده ، یا هنرمند هیچگاهی تاثیرات خوب و یا
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اوضاع نابسامان افغانستان ندارد ، زیرا چنین محافل ، محافل فرهنگی 

نه محافل سیاسی ، که در آن نمایندۀ سازمان ملل  متحد ، گروه  ؛است

های متخاصم درگیر و نمایندگی حامیان خارجی شان شرکت داشته 

، هیچگاهی  شد  مىیاد بود پوهاند حبیبی دایر ه پس محفلی که  ب .باشند 

تاثیرات در اوضاع افغانستان نداشت و ندارد ، از طرفی  دانشمندانی 

چون استاد صالح الدین سلجوقی ، عالمه محمود طرزی ، استاد محمد 

حسین سراهنگ و امثال شان ، همانطوریکه افتخارات شان برای خانواده 

مورد افتخار کشور ما  ،شتر از آنیهمان اندازه و یا به ، ب رسد  مىها شان 

 .باشند  مىو مردم افغانستان نیز 

نویسندگان ، هنرمندان و ادیبان تا زمانی که حیات دارند ، آثار شان 

را در اختیار مردم شان قرار  مربوط و منوط  به خود شان است که آیا آن

شر و پخش  گردید  آورده های شان نمی دهند یا نه ، زمانی که آثار و فر

اهل مطالعه و فرهنگ قرار گرفت  ، آن گاه مردم اختیار ، و در اختیار 

. را می پذیرند و مورد  قبول  شان واقع می گردد یا خیر  دارند که آن

زمانی که نویسندگان و هنر مندان جهان فانی را وداع گفتند ، باز هم 

و  ز آثار نشر شده ایشان استفاده نمایندهمان فرهنگیان جامعه حق دارند ا

واده ها و باز ماندگان شان بحث و بررسی  قرار دهند ، نه فقط خان مورد 

اگر ادب  دوستان ما میخواهند جهت زنده نگهداشتن نام بزرگان ،  بناءً. 

ا گام های مثبت م ، دانش ، ادب ، تاریخ و فرهنگ معلم  برداران  عل
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ان یاد آوری نمایند و آثار گرانبهای شان را مورد بردارند  و از دانشمند

 !میدهند ، خانۀ شان آباد  بحث و بررسی قرار

پس قسمی که گفته آمدیم ، امروز هم پوهاند حبیبی و هر دانشمند 

آورده های شان مال تمام مردم میهن  ، با همه  آثار و فرو هنرمند دیگر 

اگر  . ن نیز میگردد افغانستان است ، و افتخارش نصیب خانواده شا

خدای ناخواسته دایر کنندگان همچو محافل حق تلفی در حق نویسنده 

دارند ، آن گاه  خانوادۀ نویسنده ، در قطار  سایر نویسندگان و قلم  روا

شان به دفاع بر  توانند  از حق مسلم و از حیثیت خانواده مىبدستان ، 

 .والسالم . خیزند 

*** 
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 (1)   رامون سمینار بزرگداشتسخنی چند پی

 مرحوم عبدالحی حبیبی
 عنایت اهلل شهرانی: به قلم 

 

وان خرد سالی و جوانی چون تجربه و دانشم کم بود ، و در آ

که مرحوم عالمه استاد  اکنون هم از بی دانشی ام رنج ها دارم  ، زمانی

که او  نار ها از دور  می دیدم ، گمان میبردمیحبیبی را در محافل و سیم

،  باشد  مىمانند دیگران یک مرد  ویا یک دانشمند عادی ه هم ب

مینار حقوق بشر در یس ،خصوصاً که محصل صنف سوم فاکولته بودم

حریم پوهنتون کابل برگزار گردید و مرحوم استاد حبیبی رئیس آن 

 . مجلس برگزیده شد 

ب ها را م  و کتادار این دم که به مطالعه و تالیف و تدقیق  سرو کار

مردی را در وطن ی نمایم ، در می یابم که چه بزرگبار بار پشت و روم

ما افغانستان خداوند خلق کرده بود که نتوانستم بار بار از صحبت پر 

فیض او استفاده نمایم ، و هم چنان که از صحبت  دو عالم  و عالمه 

ی م بودم ،  ولح الدین سلجوقی و استاد خلیلی محروبزرگ استاد صال

ها و حاال  سال ها شده که در پی جمع آوری آثار  ها و روز  شب
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» استاد  سلجوقی  و « افکار شاعر » . گرانبهای  آن بزرگان می باشم 

 .  باشند  مىاستاد خلیلی از نایاب ترین کتاب ها « فیض قدس 

باید قلباً تشکر  هنگی افغانستان در شمال  کالفورنیا،من از انجمن  فر

یای نام و آثار بزرگان حبه یاد بزرگان وطن می افتند و با ا نمایم  که

با کمال تاسف  اعالن غیر .  نمایند  مىوطن به فرهنگ افغانستان خدمت 

مترقبه آن انجمن به ما رسانید که سمینار مرحوم حبیبی  به نسبت 

به هرصورت  چون . مکتوب  یکی از فرزندان آن مرحوم دایر نگردید 

ال شده و شاید بهتر از حالت سمینار به روح مرحوم  موضوع اکنون با

 .حبیبی خدمات صورت بگیرد 

از نمایشات  وز ها در آغاز شهرت  پیکاسو ، یکیروزی از ر

که   مشهور او اعالن میگردید که در فالن روز افتتاح میشود ، و زمانی

فوراً به وقت دیگر افتتاح نمایش محول می  شد  مىوقت افتتاح نزدیک 

که مردم از این موضوع دلسرد شوند ، احساسات  دید ، به جای اینگر

 . و حس کنجکاوی شان ناقرار می گردید  شد  مىشان دو چندان 

مینار مرحوم استاد حبیبی چندمین مقاله را یبند ساختن س و اینک با

باید به صراحت لهجه . در جریده امید به خاطر آن مرحوم می خوانیم 

مینار یچه را که من در بارۀ مرحوم حبیبی در آن سواضح بسازم که آن 

نوشته بودم ، با مقاالت دیگر تفاوت داشت و چنانچه نوشته مرحوم 

به طبع  رسانید که نوشته شان عالی و در « امید » استاد سیدقاسم  رشتیا را 

 کرد  مىخصوص عمومیات و سوانح عمری مرحوم استاد حبیبی بحث  
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استاد عبدالحی حبیبی  مرد پر » بدالرشید بینش همچنان نوشته استاد ع. 

بازماندگان » و نوشته محترم محمد حیدر  اختر « فضیلت و دانش 

نیز زوایای دیگر « بزرگان سلف حق انحصار افتخارات شان را ندارند 

در نوشته جناب محمد .  کرد  مىزندگی مرحوم حبیبی  را توضیح 

فاصله بیشتر از یک ماه تا کنون درین » : حیدر  اختر چنین می خوانیم 

قلم بدستان و به و منتظر بودم در زمینه سرو صدایی از جانب فرهنگیان 

خصوص آن عده از دانشمندانی که رنج  تحقیق  و تدقیق  را در بارۀ 

ود داده اند و چندین زندگی نامه و کارنامه های پوهاند حبیبی به خ

ها خاطرات گذشته شان  را در پا از نظر گذرانده اند ، شب کتاب را سرا

 .«  6ص  119امید » حالت هجرت بار بار جستجو نموده اند 

برادر دانشمند آقای اختر مقاله دلسوزانه و واقعبینانه نوشته بودند و 

من عاجز در جمله کسانی  بودم که . ید میشود ینوشته هایشان سرا پا تا

کتاب  آن مرحوم را در باره استاد حبیبی مقاله نوشتم و دست کم هشت 

سراپا مطالعه کرده بودم وکتاب های  بسیار ضخیم از نگاه کثرت صفحه 

و بسیار  پرمعنا از نظر علم و دانش او را با خود داشتم و یقینا مطول ترین 

مقاالت که بیش از بیست صفحه می گردید ، از من بود ، و چهرۀ آن 

 . ده بودم مرحوم را در چوکات میناتوری نقطه گذاری هم نمو

شاید لغو سمینار بزرگداشت  مرحوم حبیبی به نسبت یک پارچه 

ی انجام رف کمیته انجمن فرهنگی به نسبت حبیبمکتوب فرزندش از ط
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یافته باشد و انجمن فرهنگی  بدین فکر افتیده باشند که هنوز هم مرگ 

آن مرحوم بر سر فرزندان محبوبش  سخت تاثیر کرده باشد که هنوز هم 

یاد ه های پدری و در آغوش  کشیدن های پدر بزرگوارشان بمحبت 

مینار باید انجام می یافت و باید احترام آن مرد یشان بیاید ، ورنه س

خطاب می نمایم ، بجا می « هرودت ثانی » بزرگ وطن که من او را 

 . گردید 

بهر صورت موضوع بند ساختن جناب میرویس حبیبی ، باز هم مرا 

» یش  نقاش پیکاسو کشانید که بدون دلیل میگفت سوی همان نماه ب

که بنده به فکر آن شدم که مقاله بیش از بیست  و این. « معطل شود 

» صفحه ای خود را دو چندان خواهم ساخت و رسالۀ کوچکی را به نام 

و یا اسم  دیگری تکمیل نموده نه تنها روح پر فتوح آن « حبیبی نامه 

ه معرفی فرهنگ وطن خدمت بزرگ بلکه ب ، مرحوم خدمت میشود

امیدوارم انجمن فرهنگی و کسانی که کاپی های نوشته و مقاله . میگردد 

مرا در باره مرحوم استاد حبیبی دارند ، آن را به نشر نسپارند ونزد خود 

حفظ  نمایند ، زیرا در مقاله بسی تجدید نظر ها صورت گرفته و ضمناً 

دست ه ومات زیاد تری را اکنون بدر باره سوانح عمری آن مرحوم معل

 .دارم 

آقای استاد محترم غالم حضرت کوشان رئیس ی از جناب من سوال

انجمن فرهنگی افغانستان  در کالیفورنیا دارم ، انکه چرا آنها توجه خود 

 را تنها به طرف علما و نویسندگان کرده اند ، چرا در باره بزرگان هنر
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ی پدر تیاتر  ، مرحوم سرتاج و د لطیفتیاتر چون مرحوم استاد عبدالرشی

غالم  ای موسیقی استاد محمد حسین سر آهنگ ، مرحوم پروفیسوباب

سس مکتب هنری در افغانستان و محمد میمنگی پدر نقاشی و مؤ

خطاطان بزرگ وطن چون مرحوم سید داود الحسینی  ، مرحوم سید 

مهمتر از ایشان آغا ، مرحوم مولوی خسته ، مرحوم شیر علی قانون و 

و « تاز خط ثلث  هیک» همه در بارۀ استاد عزیز الدین وکیلی فوفلزایی  

این انجمن نباید و ابسته بدان باشد که .  نمایند  مىغیره ، محافل برگزار ن

اعضای محترم آن عالقه و در آن رشته ها معلومات دارند ، بلکه اگر 

،  اشند ب مىشته های هنری کم عالقه ر اعضای محترم انجمن در

استاد همایون  ،از بزرگان هنر چون استاد سید مقدس نگاه توانند  مى

اعتمادی ، استاد یوسف کهزاد و استاد وکیلی فوفلزایی و غیره استفاده و 

 . طلب معاونت نمایند 

باید متذکر شد که علما و . بر میگردم در باره مرحوم استاد حبیبی 

و آنچه که  باشند  مىم مردم هنر مندان و نویسندگان مال مشترک عمو

.  باشد  مىنام گرامی همین اشخاص  ماند  ، مىبه تاریخ در آینده باقی 

، پدر  باشد  مىمرحوم حبیبی اگر پدر بیولوژیکی فرزندان عزیزش 

اکنون نوشته ها و . معنوی هزاران عالم و دانشمند و محقق نیز هست 

زرگان و نویسندگان ایران کتاب های مرحوم استاد حبیبی قریباً بیش از ب

هر یک از کتب او وزنین .  باشد  مىدر ایران مورد پذیرش و توجه علما 
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 کار« هنر عهد تیموریان » مانند ه است و نوشتن حتی یک کتاب او ب

که به مانند آن بنویسد و استاد به  نماید  مىیست نفر محقق را ایجاب ب

« یخ افغانستان بعد از اسالم تار» کتاب . تنهایی آن را تهیه داشته است 

تالیف مرحوم حبیبی به مجردی که از طبع بر آمد پنج صد جلد آن را 

علی العجاله ایرانی ها به قیمت دالر خریده و درمیان ایرانیان پخش 

 .کردند 

خالصه کالم این که مرحوم حبیبی بدون شک عالمه زمان بود ، 

است ، خدمات او   «سبک » مرد متعصب نبود ، او در فارسی صاحب 

در قرون اخیر بیشترین . در افغانستان بیشتر از همه به زبان فارسی است 

کتاب نویسی را او انجام داده است و شاید جمع کتاب های او تقریباً به 

بیست و چند هزار صفحه  برسد انتقاداتی که در باره آن مرحوم وجود 

کماالت . مرد متبحر بود  دارد ، به مانند قطره در مقایسه بحر است و او 

او بی حد زیاد است و درین مقاله همه گفتنی ها نمی گنجد ، و در 

 .خداوند  او را غریق رحمت بسازد . خواهد آمد « حبیبی نامه » رساله 

 

 

 

*** 
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 فهرست مآخذ

 

 . 1111ـ تاریخ و زبان در افغانستان ، نجیب مایل هروی ، ، تهران 

اکتر علی اکبر فیاض ، مطبعۀ دولتی ـ تاریخ بیهقی ، تصحیح د

1161 . 

» ـ سلطنت غزنویان ، استاد خلیلی ، انجمن تاریخ افغانستان ، کابل 

1111.  

عبدالحی حبیبی ، دنیای کتاب ، ،   ـ تاریخ افغانستان بعد از اسالم

 . 1163تهران 

اریخ بحر  االسرار فی مناقب االخیار ، به تصحیح و ـ بخش بلخ ، ت

 .هـ  1165مایل هروی کابل  ارستعلیق و فه

جلد اول ، حسین علی یزدانی ، حاج . ـ پژوهشی در تاریخ هزاره ها 

 . 1112کاظم ، چاپ دوم قم 

ـ جنبش مشروطیت در افغانستان ، پوهاند عبدالحی حبیبی ، کابل 

1163 . 

ـ افغانستان در مسیر تاریخ ، میر غالم محمد غبار ، ایران قم اسد 

1159  . 

 . 1131فارسی موالنا اقبال الهوری ، ، تهران  ـ کلیات
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دان ، رنه گروسه ، ترجمه عبدالحسین نور  ـ امپراتوری صحرا

 . 1163میکده ، ایران 

 . 1161ـ تاریخ افغانستان بعد از اسالم ، عبدالحی حبیبی ، تهران 

میان ه ـ دو مقاله از استاد راعی برالس که در متن از آن ها ذکر ب

 .و تکمیل این رساله سود برده است دۀ این سطور در تحقیقآمده ، نگارن

ـ نه کتاب را که بداخل این متن از تالیفات استاد حبیبی شرح گشته 

ان شمرد که ضرورت به ذکر دوبارۀ است از مراجع خوب این رساله تو

 .ن ها نیست آ

تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی ، « زین االخبار » ـ تاریخ گردیزی 

 . 1161تهران 

 . 1161بیژند ، کابل  مهتممـ ارمغان بدخشان ، شاه عبداهلل  بدخشی 

هرانی  ، مطبعه معارف کابل  ـ هنر در افغانستان ، عنایت اهلل ش

1155. 

ـ سراج التواریخ ، تالیف فیض محمد کاتب هزاره ، طبع در مطبعۀ 

 . ق  1111حروفی کابل ، جلد سوم الف 

 . 1132سین شاه  کابل ـ حدود العالم مترجم میر ح

ـ ترکستان نامه ، بار تولد ، ترجمه کریم کشاورز ، بنیاد فرهنگ 

 . 1166ایران 

ـ پته خزانه فی المیزان  ، قلندر مهمند ، پرنترز پبلیشرز ، بکسیلرز ، 

 . م  1933کوهات رود پشاور 
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 . 1111ـ دلویانو یاد ، محمد معصوم هوتک ، زرنگار ، کانادا سال 

فغانستان ، جریدۀ ملی ، دکتور محمد حسین بهروز شمارۀ ـ آزاد ا

 .خورشیدی  1111هفت 

میزان  جریدۀآثار ، پوهنمل رحیمه ، یـ عالمه حبیبی او دهغه تاریخ

 .م دهلی  1993سال  23شمارۀ 

، داکتر عنایت « ترکی و تاجیکی » ـ مرزهای  همزیستی زبان ها ، 

 . 1991اهلل شهرانی ، نیویارک 

غزنویان ، کلیفورد ادموند باسورث ، ترجمۀ حسن انوشه ، ـ تاریخ 

 . 2513تهران 

تحقیق برخی از اماکن تاریخ بیهقی ، » ـ یاد نامۀ ابو الفضل بیهقی 

 1155انی دانشگاه مشهد ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انس« بیبی عبدالحی ح

 . 

 
*** 

 

 

 

 

 

 



 079  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ  استاد عبدالحی حبیبی

 
 

 (رهقاه) افغانستتان  کتاب های چاپ شدهء بخش فرهنگی سفارت
 

 (م 4132 -4131) ش . هـ  3131 -3131سال های 
 
 سید جمال الدین افغانی او د افغانستان نومیالی -1
    أثر اإلسالم فی العلوم و الفنون-3
 دژ الموت -7
   تعصب ویرانگر تمدن ها -4
 نظرة عابرة إلی لغة البشتو -5
 (نخستین تحقیق) عربی عامیانه در حوالی بلخ  -6
 األفغانیة المصریة فی مرآة الوثائق و الصورالعالقات  -3
  تاتثیر اسالم بر فلسفه و هنر -8
 (المناجاة) راز و نیاز -3

 ملک شعراء أفغانستان؛ قاری عبد هللا خان  -13
 صرخة عبر القرون و سبع قصص أخری -11
     الرد علی الدهریین -13
 کابل در پرده های تاریخ   -17
 ی در شعر استاد خلیلی ژبررسی فرایند نوستال -11
    لندی -11
 آرامگاه بابر -13
 ماهیة المنظمات  الدولیة غیر الحکومیة -13
 (آراء و أفکار) العالمة صالح الدین السلجوقی  -18
  خوشنویسان -13
 أفغانستان بین قرنین -33
 سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان -31
 ةاستراتیجیات المنظمات الدولی -33
 افغانستان و اللغة العربیة عبر العصور -37
  د دین څو ستوری  -31
 ستوری څود ادب  -31
   تندیسی بر چکاد آزادی -33
  افراط در دین و زندگی -33
 المنظمات  فی حمایة حقوق اإلنساندور  -38
 پښتو څنګه وروزو ؟   -33



 شرح احوال وآثارــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 081

 

 
 

 عدیم شغنانی  -73
    ابن بطوطة فی افغانستان -71
 اء اللمغانیون فی بغدادالفقه -73
 عالمه سلجوقی نویسندهء مقتدر و عالیمقام-77
 المیاه االفتراضیة  -71
 العوامل  المؤثرة فی عملیة صنع القرارات  -71
 عاهالن و شعبان  -73
 گازرگاه مدفن پیر هرات -73
 د شرق نابغه    -78
 حکایات و روایات -73
 در مورد رسالهء نیچریه  -13
 بی ملسو هیلع هللا یلص  سیرة الن -11
 تجلی هللا فی اآلفاق واألنفس -13
 د اپین واټ    -47
 محمود طرزی رائد الصحافة األفغانیة -44
 دوازده جستار    -45
 د افغانستان د خلکو دجهاد ادبیات   -46
 کتابشناسی  محمود طرزی  -43
 یادی از شهید موالنا عبید هللا صافی   -48
    نقش محمود طرزی -43
 آیین اختالف در اسالم  -53
 دیباچه ها  -11
 خاورمیانه بعد از بهار عربی  -13
 «نیچریه» متن اصلی  رسالهء -17
 موالنا منصور انصاری  -11
 افکار شاعر -11
 (کتاب حاضر)  احوال و آثار استاد عبد الحی حبیبی  -13

 :چاپ  کتاب های آمادهء 
  الرد علی الوردی  -* 
 کابلستان -*
 السالطین الغزنویون -*
 (زړه لړید ) غبار خاطر  -*
 .جادهء افیون -*


