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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )چهل و سوم مقالۀ ( 
  

  
  
  

                                                                                    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                       
  ٢٠٠٦ سپتمبر٢٨ برلين ، 

  
  

  

  پوهانِد عالمه
  مرحوم عـبد الحی حبيبی

  
  .آنچه می نويسم، در واقع برانگيخته از يک لغت و يک کلمه است

 سپتمبر بود که مرا به ياد اين ٢٨ودم و بامدادان امروز، سری نزده ب"  کابل ناتهـ"ديريست  که به سايت با تمکين 
صدر صفحۀ اول سايت را تصويری از عالمۀ مرحوم مغفـور پوهاند عـبد الحی حبيبی، صفا بخشيده  .  سايت انداخت

 داکتر مقاالت بلند باال از جناب. و ذيل آن را مقاالتی از دانشوران وطن، که در بارۀ اين استاد کم نظير، نوشته اند
. محمد اکرم عـثمان، جناب پوهـنوال رسول باوری، جناب استاد صباح  و جناب محمد آصف آهـنگ ، به نظر ميرسند

  :وقـتی يکی از مقاالت  را کشودم،  اولين سطرش چنين جلوه  کرد 
  
  )١(" .بدالحی حبيبی از اکاظم و اکابر دانشمندان افغانستان استـالمه استاد عع"
  

 به تشويشم انداخت و به فکرم اندر کرد، که مبادا چنين لغتی وجود داشته و اين کمتريِن از آن بی خبر "اکاظم"کلمۀ 
. است" بزرگترينان"و در معنای " اعظم"باشد که جمع " اعاظم"به قـرينه دريافـتم که اين لغت مشکوک بايد . مانده

شتباه تايپی تشويقـم کرد، تا بدين بهانه دست به قـلم همين يک ا. ،  نيز در همين معناست"اکبر"جمع " اکابر"چنانکه 
ببرم، به اصل موضوع بروم، چيزی در مورد آن عالمه بنگارم، تا از دين بزرگی که اين شخصيت واال و کم نظير 

  .وطن ما  بر همه راهـپويان عـلم و دانش افغانستان و منطقه دارد، اندک اداء گردد
بل ناتهـ  از مدتها قـبل بر آن شده بود، تا به بزرگداشت و تبجيل  شخصيت پرمقـدار و  از قـرائن پيداست، که سايت کا

را بديدۀ " کابل ناتهـ"من در حالی که اين اقـدام پسنديده و سپاسگزارانۀ  سايت . چندين بعدی پوهاند حبيبی، بپردازد
البته اگر از پروگرام اين سايت . يمقـدر مينگرم، ميخواهم دين کوچک خود را در مورد يک شخصيت بزرگ اداء نما

، "ادای حق بزرگان"بفحوای اينکه، .مقاله ای تقـديم ميکردم" سر وقـت"به موقع اطالع مييافـتم، به گفـتۀ ايرانيان 
وقـت و زمان نميخواهـد و هـر وقـت و هـر زمانی که به اين امر توسل جسته شود، بجاست ، اين چند سطر مختصر 

  .را عـرضه ميکنم
در شرح زندگانی، شخصيت و آثار مرحوم پوهاند حبيبی بسيار گفـته اند و از جمله نويسندگان ياد شده، در سايت 

پوهاند مرحوم است، که " پرکاری"آنچه بايد به صراحت گفـته شود، ُبعد . نوشته های متينی تقـديم کردند" کابل ناتهـ"
اگر عمر استاد را که به هـفـتاد و چهار . می يابيم و می شناسيمدر حد ايشان کمتر کسی را در قـلمرو و منطقۀ خود 
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او را از آن وضع کنيم، به حدودًا  چهل سال ميرسيم، چهل سال ... رسيد، در نظر گرفـته و دورۀ  دبستانی  و تعـلم  و 
  .        پربار و ثمر آوری، که آن همه آثار را  از نوک خامۀ ايشان بجا گذاشت

جريدۀ اميد خوانده بودم، که جناب داکتر عـنايت اهللا شهرانی، عالمه حبيبی افغان را با عالمه دهخدای   فکر کنم در 
ايرانی مقايسه کرده و گفـته بود، که آثار گرانبار عالمۀ افغان بيشتر و سنگين تر است، از آنچه عالمۀ ايرانی از خود 

انعکاس دادم، که باعـث برافـروختگی کسی  زير نام ) ٢(تم من فـقـط همين يک نکته را در يکی از مقاال. بجا مانده
  . گرديد"  عـلی ياور"

وقتی لست آثار بيشمار و گرانبار پوهاند حبيبی را از نظر ميگذرانم و خصوصًا می بينم، که اين دانشمند نخبۀ منطقه 
که دست به سينه بر مزار شيخ الرئيس چقـدر و چه آثار گرانقـدر از خود بجا گذاشته، بی ُمحابا بياد روزی می افـتم، 

دوازده سال پيش بود که بدين آرزوی ديرين نايل شده و بخاطر . بوعـلی سينای بلخی در شهر همدان، ايستاده بودم
ساختمانی باعـظمت، مرقـد اين ُاعجوبۀ دهـر را در آغـوش گرفـته و . زيارت مزار پور سينا، رهـسپار همدان گشتم

  :  قـرار دارد؛ با تنديس باشکوه  مـرمـرين سفـيد و در ذيلش رباعـيی از خود بوعـلی " بوعـلیميدان "در مقابلش 
  

  دل گرچه درين باديه بسيار شتافـت          يک موی ندانست ولی موی شگافـت
  )٣(  ال ذره ای راه نيافـت    آخر به کمــد بتافـت      ـاندر دل من هـزار خورشي                        

  
 ٢٩٨نوشته بودند، که بوعـلی . در محوطۀ آرامگاه،  کتابخانه ای تعبيه کرده و آثار ابن سينا را به نمايش گذاشته اند
با توجه به عمر کمی که ابن سينا . اثر خرد و بزرگ در رشته های مختلف عـلوم  و فـلسفه تأليف و تدوين کرده بود

خصوصًا  با در .  کشيده، اين عـدد بزرگ، باور نکردنی به نظر ميرسد سالگی رخ در نقاب خاک٥٨داشته و در سن 
نظر گرفـتن اين که، بوعـلی عالوه از پرداختن به عـلوم و فـلسفه، شغلهای رسمی هم داشته و خوشگذرانی هم بسيار 

  .بلی؛ چنين کار سترگ  عـلمی فـقـط از نوابغ و نوادر دهـر ساخته است. ميکرده است
آمد " آمد گپ"آنچه آمد بر سبيل . طعًا در صدد مقايسۀ مرحوم پوهاند حبيبی با بوعـلی سينای بلخی  نيستممن درينجا قـ

و فـقـط ميخواستم واضح  بسازم، که تأليف اين قـدر آثار بيشمار و باعـظمتی که ازعـالمه حبيبی باقی مانده، از هـر 
 اثر در ظرف چهل سال،  يعنی  ــ١٣٢ــ و به گفته ای يکصد و پانزده . نويسنده و دانشمند و مؤلف ساخته نيست

  .سه اثر برجسته در هـر سال، کاريست نه آسانبيشتر از 
عـالمۀ بی نظير ما و منطقه، پوهاند عـبدالحی حبيبی، با وجوی که خود از قـندهار و پشتون بود، اکثريت قاطع و 

چون ". خوب است که چنين کرد"يد بتوان گفـت،  که بيشتر از دوثلث  آثار گرانبار خود را به دری نوشت، و شا
بسا گرفـتن خشم برافـروخته شدن و  که اين عالمۀ پشتون به زبان پشتو نوشته، باعـث همان چند اثر معدودی

  .وطن ما گرديده است" پشتو ــ ستيز"نويسندگان 
 دوگانه داشته، يکی مثمر و ديگری ، اثر"زبان دری"اين را به صراحت بايد گفت که انهماک دانشمندان پشتون به 

و جای تعجب هم ندارد، که در زبان ملی پشتو آثار ." زبان پشتو"و مخرب برای " زبان دری" مثمر برای .مخرب
  .متنوع و کثيرالعدد علمی نداريم

ثر ، ا"تاريخ گرديزی"يا " زين االخبار گرديزی"از کتب معظمی که به تصحيح پوهاند حبيبی چاپ گرديده، يکی 
معروف ابوسعيد عـبدالحی بن ضحاک ابن محمود گرديزی، مؤرخ نامدار قـرن پنجم هـجری وطن ما ، يعنی دورۀ 

چاپ اين اثر ذيقـدر بدون شک از کارهای بزرگيست، که استاد حبيبی با تحمل مشقات . غـزنوی افغانستان است
  :فـرمايد " مقـدمۀ مرتب"چنانکه خود در . فـراوان  و توانفـرسا بدان انهماک ورزيده است

 اين کتاب که دارای مباحث و نکات بسيار کارآمد و مغتنم تاريخی و انشای روان و لطيف دری است، تاکنون ــ « 
جز يک دو فـصل آن ــ بطور يک  متن کامل نشر نشده بود، و ارباب ذوق و دانش همواره خواهان بودند، که تمام 

و چون ترتيب اين متن از روی نسخ خطی ناقـص کار دشواری .  داشته باشندمتن کتاب زين االخبار را در دسترس
  ) تاريخ گرديزی١٨صفحۀ  (».بود، بنابران تاکنون هـيچکسی به طبع آن همت نگماشته بود

  : نشر کرده بود، نويسد ١٣٣٣که بسال " تاريخ گرديزی"مرحوم استاد سعيد نفـيسی ضمن مقـدمه ای بر چند فـصل 
به همين جهت تا کنون کسی را . االخبار بسيار نادرست و پريشان و آشفـته است، و افـتادگی بسيار داردنسخۀ زين « 

و چنانکه خوانندگان از همين اوراق . يارای آن نبوده است، که متن کتاب را سراسر با همه اهميتی که دارد، چاپ کند
تنها قـسمتهايی از آن را که .  آنرا از نو نوشته امپی خواهـند برد، تصحيح آن کار بسيار دشواريست و من تقـريبًا

چون اين قـسمتها . ميشده است با کتابهای مشابه آن بسنجند، جسته و گريخته اين سوی و آن سوی، چاپ کرده اند
  ) مرحوم پوهاند حبيبی ١٣٦٣تاريخ گرديزی چاپ  "٩صفحۀ  ( ».برای چاپ آسانتر و آماده تر بوده است

  :، چنين فـرمايد " زين االخبار"يبی  در پراگراف های بعدی مقـدمۀ خود بر چاپ پوهاند مرحوم حب
از نسخه های خطی اين کتاب اکنون فـقـط  دو نسخۀ مکشوف در انگلستان موجود است، که يکی نسخۀ کينگز کالج « 

 ١١فـورد که به تاريخ در هـندوستان باشد، و ديگر نسخۀ کتابخانۀ بادليان در اکس.  هـ٩٠٣ يا ٩٣٠کيمبرج محررۀ 
ولی در برخی موارد اختالفی . در هـند نوشته شده و اين نسخۀ دوم، نقـل همان نسخۀ نخستين باشد.  هـ١١٩٦ذيحجۀ 

  .با اصل دارد و برای نسخه بدل مفـيد است
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دارد و چون  ) ٤(اين هـر دو نسخه از آغاز ناقـص بوده و چند صفحۀ ابتدای آن افـتاده؛ و هم در بين کتاب اسقاطی
  .نسخۀ ديگر آن در دنيا مکشوف نيست، البد همين دو نسخه را با وجود نواقـص و اسقاط  آن مغتنم بايد شمرد

راقـم اين سطور عـبدالحی حبيبی چند سال قـبل، عـکس های هـردو نسخۀ مذکور را در فـلم بدست آورد، و حـيف 
بنابراين به ترتيب و تصحيح و تحشيه و تعليق و مقابلۀ آن کمر دانست که چنين کتاب سودمند طبع  و نشر نشود، و 

بست و نسخۀ نخستين را که اصيل تر بود، اساس کار قـرار داد؛ و اختالفات نسخۀ دوم را در پاورقی آن بعالمت 
خـر صبط کرد، بر لغات و کلمات و مطالب آن شرح و تعليقی را از روی آثار ديگر و کتب مؤلفان متقـدم و متأ" ب"

نوشت و اغالط  وارده را با ضبط اصل آن در پاورقی، باستناد کتب دگر و گاهی هم به حدس خود تصحيح نمود،  و 
و تمام حصص مقـطوعۀ کتاب را که در هـر دو نسخه فـوت شده، نيز نشان . اين مطالب را در پاورقی اشارت کرد

  . در پاورقی معين کردداد، و آنچه برای تصحيح متن از کتب ديگر گرفـت، همۀ آنرا
باين ترتيب نسخۀ حاضره جامع نخستين مکشوف کنونی است و شايد در آينده نسخۀ مکمل اين کتاب بدست آيد و 

  ")تاريخ گرديزی "١٩ و ١٨صفحات  (».دانشمندان مابعد به تکميل آن همت گمارند
درک ميگردد، که ترتيب اين کتاب با چه از گفـته های مرحوم عـالمه حبيبی و استاد مرحوم سعيد نفـيسی به درستی 

دشواريهائی توأم بوده و استاد بزرگوار ما، همۀ اين رنجها و مشقات را به گردن گرفـته و اثری بسيار نافع تاريخی 
  .را در دسترس اهـل دانش و تتبع گذاشته است

لم مرحوم استاد سعيد نفـيسی و دگری ، دو مقـدمۀ ديگر نظر را بخود ميکشاند، يکی بقـ"مقـدمۀ پوهاند حبيبی"پيش از 
استاد نفـيسی مرحوم مقـدمۀ خود را بر چند فـصل کتاب که خود نشر کرد، . به قـلم مرحوم عـالمه محمد قـزوينی

نوشته شده، چنان که هـر دو " عـکس نسخۀ خطی"و مقـدمه ای را که مرحوم عـالمه قـزوينی نوشت، بر . نوشته بود
حاضر نوشته نشده " تاريخ گرديزی"پس هـيچ کدام ازين دو مقـدمه بر کتاب . ت هم ميگوينداستاد موضوع را بصراح

، که اهـتمام کارهای تخنيکی " هما رضوانی"و ديگری " زهـرا دالوری"و من حدس ميزنم که دو خانم ايرانی، يکی 
د حبيبی صريحًا ميخواسته، که اين چون استا. و فـنی کتاب را به عهده داشتند، درين کار غـيرُمجاز  دست داشته اند

چنين ) ٥( کتاب ٢٣در صفحۀ " مقـدمۀ مرتب"پوهاند عالمه حبيبی ضمن . دو مقـدمه در آخر کتاب جای داده شود
  :آرد 
مخفی نماند که عـالمۀ مرحوم محمد قـزوينی و مرحوم سعيد نفـيسی برين کتاب مقـدمات بسيار نافع و ممتعی « 

چون هـردو مقـدمۀ .  چاپ شده است١٣٣٣ و طبع مرحوم سعيد نفـيسی ١٣١٥ طبع تهران نوشته اند، که در آغاز
من آنرا در پايان اين کتاب در ضمن تعـليقات آورده مذکور، نهايت سودمند و دارای نکات مهم بود، 

  ».ام، که برای شناسايی کتاب خواندنی است
دمه های مرحوم قـزوينی و مرحوم نفـيسی بايد در آخر از نوشتۀ پوهاند مرحوم واضحًا استدراک می گردد، که مقـ

سال (چون نه اين دو مقـدمه بر اين کتاب نوشته شده اند و نه اين دو دانشمند حين ترتيب  کتاب . کتاب آورده ميشدند
اين که ناشر " دنيای کتاب"پس کارمندان . در قـيد حيات بودند، که بر کتاب مقـدمه مينوشتند)  است١٣٦٣چاپ کتاب 

ــ بدون اجازت استاد " هما رضوانی"و " زهـرا دالوری"کتاب است  و نيز دو خانم سابق الذکر ايرانی ــ هـر يک 
تا جائی که بر من روشن گرديده، بعض دانشمندان . حبيبی تصرفی در کتاب  روا داشته و امانتداری را از ياد برده اند

دانشمندان " ديگران" گردن بلند تر نشان بدهـند، خصوصًا که اين ايرانی ميکوشند، خود را  از ديگران،  يک سر و
  .افغان باشند

چنانکه ميدانيم، دانشمند .  شبيِه چنين کاری را در حق يکی از مؤلفات ديگر دانشمندان افغانی نيز روا داشته اند
خ هـرات در دورۀ تيموريان معروف ديگر افغان، مرحوم داکترعـبدالحکيم طبيبی،  کتاب ممتع و نافعی در مورد تاري

" انتشارات هـيرمند ــ  تهران" در ١٣٦٨در سال    و"تاريخ هـرات در عهد تيموريان"نوشت، که معنون بود به 
  :را بدينگونه ميخوانيم" انتشارات هـيرمند"در صدر صفحۀ مشخصات کتاب، يادآوری . بچاپ رسيد

  
  يادآوری 

  فًا نظرآراء و نظريات مطرح شده در اين کتاب صر
  نويسندۀ آن بوده   چاپ و انتشار آن از سوی ناشر

  .به منزلۀ تائيد مطالب اين کتاب نيست
  انتشارات هـيرمند

  
نديده و نخوانده ام، که ناشر و مؤسسۀ نشراتی در مورد کتابی که خود چاپ و نشر ميکنند،   من تاکنون در هـيچ جائی 

مورد و بسيار زشت و گزنده است، چون آراء و مطالب  مطروحه در چنين تذکری اصًال بی . چنين تبصره ای بکنند
هـر کتاب، خواهی نخواهی نظر مؤلف آن را بازميتاباند و در هـيچ جائی کتابی را نخواهـيم يافـت، که مؤلفـش خالف 

انتشارات  "اما آوردن چنين نکته و ذکر چنين جمله بر جبين کتاب، ميرساند، که. نظريات خود را در آن مطرح نمايد
از خواندن متن کتاب دلگير و حتی مويدماغ گرديده، چه مرحوم داکتر طبيبی حقايق را گفـته و مطالب را " هـيرمند
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يقينًا اگر منافع مادی مدنظر نمی بود، شايد . برخالف آنچه دانشمندان جعلکار ايرانی نوشته اند، مطرح کرده است
  .اين کتاب را اصًال نشر نميکرد" ناشر"
را در مقايسه با " ايرانی"در آخر اين مقالۀ مختصر بد نيست عـمق دقـت و وسعـت نظر تاريخی دو استاد برجستۀ  

" زين االخبار"مرحوم استاد نفـيسی ضمن مقـدمۀ خود بر چند فـصل . ، از نظر بگذرانيم"افغان"يک استاد برازندۀ 
  :چنين فـرمايد 

 ضحاک بن محمود گرديزی،  بپادشاهی عـبدالرشيد ابن مسعود غـزنوی زين االخبار را ابو سعيد عـبدالحی بن« 
  )مرحوم پوهاند حبيبی١٣٦٣چاپ " زين االخبار "٨صفحۀ  (»....بپايان رسانيده است ) ٤٤٤ ــ ٤٤١(

  :استاد مرحوم حبيبی در پاورقی همان صفحه مينويسد 
طبع تهران ( مه يی که بر زين االخبار نوشته مرحوم سعيد نفـيسی درينجا و نيز مرحوم محمد قـزوينی در مقـد« 

عـبدالرشيد را بن مسعود بن محمود نوشته اند، .)  ش١٣٣٢ بيست مقالۀ قـزوينی طبع تهران ٢٥٧و ص .  ش١٣١٥
در حالی که باتفاق ُجمهور مؤرخان عـبدالرشيد فـرزند مستقـيم محمود است، نه فـرزند مسعود کما زعم، رجوع کنيد 

 طبع قاهـره ٤١٨و معجم االنساب زامباور، ص .  ش١٣٤٢ طـبع حبيبی در کابل ٢٣٥ ــ ١ری طبقات ناص(به 
جای تعجب است که عـالمۀ  ).و غـيره. م١٩٢٧ تاليف خليل ادهم طبع استانبول ٤٥٤و دول اسالميه ص . م١٩٥١
در حالی که در سلسلۀ ! !!نين سهو شده و مرحوم نفـيسی نيز آنرا پيروی کرده استزوينی مرتکب چقی مانند قــمحق

  » .دالرشيد نيست، که جای التباس و اشتباه شده باشدبغـزنويان شخص ديگری به نام عـ
  

  :حسن ختام 
دوستی خبير که سالها در ايران بسر برده بود،  يک سال پيش نکته ای را برايم گفـت، که حسن ختام اين مقالش 

ک زمانی از استاد عـالمه پوهاند حبيبی خواسته بودند، تا با ديد به گفـتۀ وی،  مقامات عـلمی ايران ي. ميگردانم
به قـرار . کشور ايران  را بنگاردمتقـن، مطمئن و مطابق به واقع تاريخ گسترده و استواری که از تاريخ منطقه دارد، 

لی چند مانع اين فـرمودۀ  وی، مقـدمۀ چنين امری سترگ و در خور اهـميت  فـراهم هم  شده بود، که با تأسف مساي
  . کار گرديد

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

   :اتتوضيح
  
، که صيغۀ " اکرم"و " اجمل"ميشود، بر وزن " اکظم"ض کنيم، مفـردش را کلمۀ درست  فـر" اکاظم" ــ اگر ١

به اين حساب ". خشم خود را فـرو بخورد و بردبار باشد "به کسی اطالق گردد، که " کاظم"است و " کاظم"تفـضيلی 
  .   نيستاما اين لغت با چنين مدلولی در جملۀ باال مفهوم. است" بردبارتر"کسيست، که از همه کس دگر " اکظم"
.  ــ آورده  شده بود٢٠٠٦ مارچ ٢٤ــ مؤرخ " درد در کجا و باد و بخارش در کجا؟"ــ اين نکته در بخش دوم مقالۀ ٢
  .)قابل دريافـت است" افغان ــ جرمن ــ آنالين"اين مقاله در آرشيف بنده در پورتال  ( 
ن رباعی  بوعـلی سينای بلخی در ارتباط  ذره شگافـت" ــ بنده شرحی مختصر بر اين رباعی نوشت  و زير عـنوان ٣

اين مقاله در . ــ به نشر سپرد"  افغان  جرمن آنالين"در سايتهای مختلف افغانان ــ از جمله در پورتال " و آفـتاب
  .نيز نشر گرديده و در آنجا بردوام قابل دسترس است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  )فـرهـنگ عميد ..." ( چيزهای بيهوده و  سهو و خطا "، يعنی " َسقـَط"ـتح اول، جمع  به ف" اسقاط" ــ ٤
اثر ابو سعيد عـبدالحی بن ضحاک ابن محمود گرديزی، به تصحيح و تحشيه و تعليق عـبدالحی " تاريخ گرديزی" ــ ٥

  .         ــ  تهران١٣٦٣حبيبی، چاپ دنيای کتاب ، 
 

 


