
  
  
  

   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

  
  

  
 Literary  - Cultural  ادبی  ــ  فرهنگی

  
   

                                                                            دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  
  ٢٠٠٨ جون ١٨برلين، 

  
  
  
  

  "هفت قلم"و استاد " فرزند استقالل"
   خاک کشيدبرخ در نقا

  

  انا هللا و انا اليه راجعون
  

" فرزند استقالل"همين لحظه نوشتۀ کوتاهی از قلم جناب فضل الرحيم رحيم از نظرم گذشت و دانستم که 
استاد « : ايشان در بدو مقالۀ خود چنين نويسند . رخت از جهان بربسته و اسير زندانِ  خاک گرديده است

می " فرزند استقالل"عزيزالدين وکيلی پوپلزائی، خطاط هفت قلم، نويسنده و مورخ شهير کشور، خود را 
ست با استرداد استقالل افغانستان از چنگ ناميد و برای اين گفته اش دليلی هم داشت ان اينکه او در

  »....انگليس، ديده به جهان گشوده بود
  سال روان عيسوی به عمر هشتاد١٠٫٠٦٫٠٨استاد عزيزالدين وکيلی پوپلزائی، بتاريخ ...  « :و باز نويسد 

  ». نو سالگی داعی اجل را لبيک گفته و با جهان فانی وداع نمود و
  

  :ائی سوانح استاد وکيلی فوفلز
در مورد احوال و آثار استاد عزيزالدين وکيلی فوفلزائی  "  دانشنامۀ ادب فارسی"  جلد سوم ١٠٩٠صفحۀ 

  :چنين آرد 
، خوشنويس، شاعر و )تاريخ تولد ــ شرح از من است( هـ ش ١٢٩٧فرزند حاج نظام الدين وکيلی، کابل  « 

 پوپلزائی، از مردان ولی محمد خان. استپلزائی  قوم پوزايیوی از قبيلۀ ايوب . *تاريخ نگار افغانستانی
پدرانش از سه نسل پيش از او وکيل بودند و او تخلصش را . قدرتمند دورۀ پادشاهی احمد شاه ، نيای او بود

از کرد و آغ  کار در مطبوعات افغانستان را١٣١٧فروردين / وکيلی از حمل . رگزيدببه همين سبب وکيلی 
شد، هجده سال ديگر هم ) متقاعد ــ شرح از من است ( باز نشسته ١٣٥٢شهريور  / با وجود آن که در سنبلۀ

لنامۀ کابل، و روزنامه ندون، ساای آريانا، هنر ، عرفان، کابل، ژومجله ه. در امور مطبوعاتی فعاليت کرد
وی در . ی بودند که وکيلی با آنها همکاری داشتهای انيس، اصالح، هيواد و طلوع افغان از نشريه هاي

عضو در مجلس مشورتی علمی وزارت . ی يافت"هفت قلم"سوی دولت افغانستان لقب ش از ١٣٤٢سال 
  ....اطالعات و کلتور و نيز شورای عالی آرشيف ملی بود

  : چاپ وی ازينقرارند ز آثار آمادۀشماری ا
   



  
  مرحوم عزيزالدين وکيلی پوپلزائیاستاد هفت قلم 

رده سده است؛ تاريخ مطابع و جرائد افغانستان؛ تاريخ اتاريخ که خالصۀ چهتاريخ دورۀ امانيه؛ تقويم و 
، که در رن اخير اعليحضرت احمد شاه غازی؛ نگاهی به تاريخ طالبان علوم در دو قزمانابداليان قبل از 

 آن به نظم و نثر، از شخصيت هايی که در راه صلح، امنيت، استقالل و تمدن اسالمی افغانستان خدمت کرده
ش در دهلی نو آغاز کرد؛ حشمت ١٣٧٣ياد کرده است؛ سياحتنامۀ دهلی که نگارش آن را در سال اند؛ 

. جز اينها شماری از آثار وی به چاپ رسيده اند.  ش آغاز کرد١٣٧٤التواريخ که نگارش آن را در جدی 
)  شرح از من استــ" تجديد کننده"به کسر دال اول يعنی (احمد شاه وارث و مجِدد : از جملۀ آثارش 

؛ تذکار ديوان همايون )ش١٣٣٣کابل (؛ تيمور شاه درانی )ش١٣٥٩کابل (امپراتوری افغانستان در دو جلد
؛ هنر خط در ) ش١٣٣٧کابل (؛ درة الزمان فی تاريخ شاه زمان) ش١٣٣٤کابل (اعلی يا وزارت ماليه

وزگار مؤلف و صد و هشتاد و هشت افغانستان در دو قرن اخير که نمونه هايی از استادان گذشته و همر
؛ )ش١٣٤٦کابل (؛ تاريخ خرقۀ شريفۀ قندهار)ش١٣٤٢کابل (نمونۀ گوناگون خط  وی را در بر دارد

منظومۀ بزرگداشت سيد جمال الدين افغانی که به مناسبت بزرگداشت هشتادمين سالگرد مرگ وی منتشر 
؛ چاپ ديوان رحمان بابا؛ )ش١٣٦٧(؛ تحفة المولود)ش١٣٥٥(؛ خزينةاالشراف )ش١٣٥٥کابل (شد

فرهنگ کابل باستان؛ غزنه در دو قرن اخير؛ رسالۀ ديوان اعلی در تاريخ ادارات  افغانستان؛ دارالقضاء 
؛ رسالۀ برگهای خزانی، چاپ ديوان اشعار تيمورشاه ) ش١٣٦٩کابل (در  افغانستان

  )ختم نقل قول(»).ش١٣٥٦کابل(درانی
سال بزيست و اين عمر شريف طوالنی را وقف ادب و هنر ) ٩٠(رد، نود استاد وکيلی عمری بس درازر ک

وفلزائی به صراحت ف از فهرست آثار استاد. و تاريخ وطن نموده از خود فيضِ  جاری به ارمغان گذاشت
اندگار ر ماين همه آثا. بودپربار اين آب و خاک فوق العاده و ديده ميشود که وی يک فرزند پرتالش، پويا 

چراغ وی يک عمر عرق ريخت، دود .  کار هر دانشمند نيست، با اين تعددعلمی زرگوار کتب بهنری و
 بديع و جليل را به مادر وطن و فرزندان وطن راحت را برخود حرام گردانيد، تا اين همه آثار خورد، خواِب

بدين خاک و  عالوه بر آن، اين همه کارهای سترگ بدون عشق به وطن و بدون دلسوزی خاص .تقديم کرد
استاد وکيلی پوپلزائی که از قوم پشتون بود، تقريبًا نود . احيای مجد و افتخارات تاريخی آن، ممکن نميگرديد

درصد آثار خود را بزبان ارجمند دری آفريد و گنجينۀ تاريخ و فرهنگ و ادب اين زبان را غناء بخشيد؛ 
بسر رسانيدند و " زبان دری"عمر خود را در پای درست به مانند بسا دانشمندان ديگر دلسوز پشتوزبان که 

  .اين زبان ملی و بس گرامی ما را غنی تر گردانيدند
وقتی اين سطور را مينويسم حيفم می آيد و دريغها همی خورم که چرا بعض دری زبانان ناسپاس، 

يوسته با زبان ارجمند پشتو عناد می ورزند و غرض می نامند، پ"افغانستانی"خصوصًا افغانانی که خود را 
 و ضديت علنی خود را در هر مقاله و هر جريده و در هر گفتار و سيمينار و هر غير قابل باورورزی های 

در حالی روا و زبان ارجمند ايشان، اين همه ناسپاسی را در حق پشتونان . سر بازار ابالغ همی کنند
 اين همه خدمات ارزنده و کم مانند را  تقديم ادب وطنمی بينند که پشتونان ميدارند که خود به چشم سر 

  .همی کننددری زبانان " زبان مادری"و دری 
پوهاند عالمه مرحوم عبد الحی حبيبی که نيز پشتون بود و در عصر ما چون او دانشمندی نه در افغانستان 

رد و بزرگ نوشت، هشتاد درصد آثار خود را در  اثر ذيقيمت خ١٣٢و نه در منطقه سراغ ميگرديد و جمعًا 
  :وی در وصف استاد وکيلی فوفلزائی چنين نويسد . زبان گرامی دری تقديم کرد

اکنون که داستان آفرينش خط را در افغانستان شنيديد و نمونه های تاريخی را هم ديديد، ما خوانندگان « 
مواريث هنری گذشتگان ما درين .  می آوريمگرامی خود را به تماشای پديدۀ هنری خط در عصر حاضر

نيز خوشبختانه زنده اند،  و ممثل بزرگ اين هنر درين وقت استاد قادرالقلم عزيزالدين وکيلی عصر 



فوفلزائی قندهاری ولد مرحوم جاجی نظام الدين خان ساکن کابل اند، که با وجود داشتن مرتبۀ اولين در 
  .رخ و شاعر نيز ميباشندصف خوشنويسان اين زمان، نويسندۀ مؤ

هنر خطاطی را در کشور عزيز خود ما نشان داده باشيم، از برای اينکه در پايان اين کتاب نمونه های زندۀ 
استاد گرامی موصوف خواهش کرديم که نمونه های انواع خطوط خامۀ توانای خود را ضميمۀ اين کتاب 

قطعه از نمونه های مختلف خطوط خود را برای ) ٣٥ (استاد دانشمند اين خواهش ما را پذيرفته و. فرمايند
تکميل و تزئين اين کتاب بما سپردند، که با تشکر در صفحات آينده آنرا عکاسی کرده ايم ، و خوانندگان 
محترم ديده ميتوانند که فروغ هنر کهن در افق وطن می درخشد، و کشور عبداهللا مرواريد و مير 

خدای توانا بر برکات . از وجود هنرمندی چون استاد عزيز خالی نيستعبدالرحمن و سيد عطامحمد شاه 
عالمه عبدالحی  ، اثر استاد "تاريخ خط و نوشته های کهن افغانستان "٢٥٢صفحۀ ( » .خامه اش بيفزاياد

  )حبيب اهللا رفيع: مطبعۀ دولتی کابل، مهتمم ١٣٥٠چاپ حبيبی، نشر انجمن تاريخ و ادب، 
  

   
  

، در وصيف استادی استاد وکيلی پوپلزائی در هنر خطاطی و " خليلی افغان"خليلی يا همان استاد خليل اهللا 
، که ) کتاب باال٢٥٥مأخوذ از صفحۀ (، رباعی غزا و بس زيبائی  سروده "خِط  شکست"بالخاصه در 

  :اينک از نظر خوانندۀ ارجمند ميگذرد 
  

  ــزاين هنر خامۀ تستـــح خـــــــــــــَمثـــَل به خــوشنويسی  ز نخست         مفتاای گشته 
       ننوشته کسی شکسته را چون تو، درسته خـــــــــــــــــدا لوح و قلم را ايجاد    تا کرد

  

  
  



 هم شاعر بود هم مؤرخ و هم خوشنويس، اما هنر اصلی استاد کماالت بود؛بدون شک که استاد جامع ال
و وی در همه انواع خط مهارت تام .  بود و فريد و يگانۀ روزگارخوشنويسی بود که اندرين فن ظريف آيتی

داشت، ولی در خط شکست هيچ کس به مقام شامخش نميرسيد؛ نه در افغانستان و نه حتی در استادانه 
  . شايد هيچ کس پيش از او نيز بر تمام انواع خطوط تا اين حد به استادی نرسيده باشد.منطقۀ ما

تاريخ خط و نوشته های کهن در "ع مختلف خط استاد وکيلی فوفلزائی که از کتاب و اينک چند نمونۀ انوا
  : اثر عالمۀ فقيد پوهان عبدالحی حبيبی سکن گرديده " افغانستان

            

     



  

           
  
  

            



                                                                               
                     

        
                                                      

          
  

در حالی که انبوه آثار هنری و علمی آن رسانم،  را به پايان میو مختصر  اينک که اين يادنامۀ سپاسدارانه
 آه و حسرت و در عالم َعجز و مرد خدا و آن فرزند برومند وطن در آرشيف  ذهنم جلوه می فرمايند، با

عاليمقام و بزرگوار و آن  که روان آن استاد ، نياز ميکنمبی نياز آن تواب رحيم ، خداوند  نياز، از درگاه
نماياد و به بازماندگان بفردوس برين ، مأوايش را  داشتهخدمتگار صادق وطن را قرين عنايات خويش

  !دامايفربعطاء جزيل اجری ، صبری جميل و  سوگوارش
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



              :توضيح
می " افغانستان"، " افغان"اسم اتباع وطن عزيز ما را در عوض " دانشنامه"ــ در مورد اينکه چرا اين * 

گذری انتقادی بر جلد سوم "زير عنوان " دانشنامه"من ضمن نقدی که بر اين . آورد حديث بسيار است
اين مقاله  در جرائد ملی .  روشنی انداخته امدر زمينه اندک" دانشنامۀ ادب فارسی ــ دانشنامه يا دشنام نامه؟

و " افغان"البته در مورد . نشر گرديده" آئينۀ افغانستان "١١٠افغانی خارج از وطن ــ از جمله شمارۀ 
تمام اين مقاالت در . مقاالت يشمار نوشته ام که همه در سايتهای انترنتی اشاعه يافته اند" افغانستانی"

بسی ازين مقاالت در بعض جرائد افغانی خارج . موجود اند" ن جرمن آنالينافغا"آرشيفم در پورتال 
  .. و غيره نيز نشر گرديد اند" افغان رساله"، " درد دل افغان"، " آئينۀ افغانستان"افغانستان، از جمله 

  


