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 2022/ 11/ 22کاندید اکادمیسین سیستانی                                                               

 طنه سردارنصرهللا خانلالس بیانخدمات فرهنگی 
 قبل از رسیدن به امارت  

 
 فیسلطنت شاه امان هللا واسنقالل مجدد افغانستان تال خیمحمدکاتب، وتار ضیف خیسراج التوار درکتاب
شده  ادیاو ، ذکرسردارنصرهللا خان ز ینیهللا خان وجانش بیحب ریبخصوص در موضوع قتل ام یپوپلزائ

توجهم رابخود جلب نکرد ، مگر  یمهم یزیتذکرات چ نیاست،اما درا
مرحوم  فیتال« افغانستان دیمطابع وجرا خی"تار کتاببا مطالعه  نکیا

نائب السلطنه  ۀدر بار یموضوع سخت مهم وخواندن کی ،یپوپلزائ
 یتوجهم را بخود جلب نمود و آن ذوق سرشار او به مطالعه کتابها

 بانیبخصوص انس والفت با شاعران واد یواجتماع یخیوتار یادب
 شناس است. دلیب
هللا خان وبرادرش  بیرحبیکه ام افتمیمطابع در خیمطالعه کتاب تار با
وخواندن  اتیمطالعه ادب یبرا یالسلطنه هردو ذوق وشوق فروان بینا

 یشاعر نامدار درسبک هند نیا راشعاریوتفس لیوتحل دلیاشعار ب
 داشتند.

شناسان معروف کابل را  دلیاز  ب یوسردار نصرهللا خان  انجمن
  یخوان دلیمجلس ب کیداده بود  که هر هفته از طرف شب  لیتشک

 لیپرداختند و بر تاو یم دلیب وانیانجمن به حوانش د یو اعضا شدیم ریسردار دا یدر منزل شخص
 .خواندندیم  دلیدراقتفا از ب یا اشعاری دادندینظر م  دلیکالم ب هاتیو استعارات وتشب راشعاریوتفس

 نی. واگراشدیمشخص م دلیفهم او ازاشعار ب یدانش وخرد اشخاص از رو ،یافغانستان عصرمحمدزائ در
)آدم دانشمند(  رزایبود، آنگاه به لقب م یهمراه م یسیوخوشنو یبا شعرسرائ دلیفهم ودرک شخص از شعر ب

 . دیگردیمعروف م
 یاست که فهمش از توان انسانها دهیچیپ الیدر صور خ دل،چنانیب ست،اشعارین یکاراسان دلیاشعار ب دنیفهم
 کیشناسان خود را  دلیوب رفتیبشمار م  لتیفض کی دلیاشعارب  دنیکه فهم نستیاست ، ازا دیبع یعاد

 آورند. یبحسابه م یسروگردن بلندتر از شاعران عاد
 

 :دیتوجه کن دلیعزل ب  نیمشکل است. طور مثال به ا یلیخ دلیشعر ب قیکردن دق حیروتشریتفس
 نرسیدن له آهنگ و یک دعا قاف زارــه        ا نرسیدنـن زمـاست به آن انجم دهــرسان
 ا کجا نرسیدنــم تــدو گام ره وه بیک        مل غرور ترددــدر محــــشد چقـــک نفس

 ابتداي تگ و تاز و برانتها نرسیدن بر        که جهان چیده سعي هرزه تالشان تأملي
 قام تا نرسیدنـــندین مــاند بچ یدهــــرس        و کعبه مپرسید کاین خیال پرستان زدیر
 را سعي هیچ جا نرسیدنـرساند م بخود        عف نارسائي طاقتــاز مدد ض ویمــچگ

 پا نرسیدنـمژه چون اشک و تا باز چکیدن         ه داردـــــن بساط چــرزه مآلم دریـه تالش

 دعا نرسیدنـر باغ مـــر ثمـب یدهــــنــــت        اشکم چو نخل شمع چه حاصل زآبیاري
 دح در دماغ ما نرسیدنــاست ق شکسته        شد بدور تخیلــا کــــه اگر همه خم امل

 شبنم گلزارش از هوا نرسیدن داختــگ        داشت جهات ظهور تنگ فضائي زبسکه
 در وانرسیدنــر یک بقــیر بهـگ رسیده        یاـت اشــقـیـر حقــاگـــاست تماش لـتغاف
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       )بیدل(است آینه پرداز جرأت من بس
 دمیدن و تا جبهه از حیا نرسیدن عرق

 (ینیواصف حس ی)ارسال

 18در دهه هشتاد قرن  یدران مورشاهیطبقه اشراف جامعه افغانستان به زمان ت انیدرم یخوان دلیب ۀسابق
 دلیب یرا از هند باخود آورده بود و برا دلیب وانیبود،او د یخود شاعر زبان در مورشاهی. چون تگرددیبرم
داشتند در  ینام وشهرت یاعررا که در سرودن شعر وش یو کسان کردیرمیدر دربارخود تدو یمجالس یخوان

 .کردیآن مجالس دعوت م
از  بیوپسرش عندل یوسردارغالم محمدخان طرز یسردارمهردلخان مشرق یسرداران قندهار انیدرم

 ..دو تن اولی درهنرخطاطی وتذهیب کتاب سرافراز اقران بودنبودند.  دلیسبک ب رویپ یتوانا یشعرا
 

 السلطنه: بیدربار نا یشناس دلیانجمن ب یاعضا
 

 ،یکابل سیخان خوشنو عقوبیمحمد رزایم-1
 ،یرمضان کابل یابن مفت یمستغن یمال عبدالعل-2
 ،یکابلدوست ریمالپ-3
 ،یمحمدعل رزایم-4
 هللا خان، بیرحبیحضورام ی[،منشدیغالم محمدخان ]نو رزایم-5
 مال عبدالجبار ولدگل آخندزاده ساکن سرخاب،-6
 ،یمال عبدالرحمن برادرمال عبدالجبار سرخاب-7
 کوهدامن کابل، ۀساکن زم یمال عبدالرحمن طوط-8
 س،یخوش نو نیدحسیس رزایم-9

 ،یفراه عقوبیمحمد یمولو-10
 مدانور بسمل.مح-11

العمارت" ]قصرصدرات[  نیسردارنصرهللا خان معروف به"ز یانجمن اغلب درعمارت شخص نیا مجالس
 (28۵همان ،ص ، ییپوپلزا. « )شدیرمیدا

واز  دلیهللا خان و سردارنصرهللا خان نائب السلطنه که از مشتاقان آثار ب بیرحبیام» سدکهینویم یپوپلزائ
در  خیمطالعات فروان داشتند، بعد از اتمام طباعت سراج التوار خیوتار اتیدراز درعلوم وادب انیسال

خانه کابل، اراده  نیماش یروفح ۀدر مطبع دلیبرالس متخلص به ب رزاعبدالقادریم وانیجلد[، به طبع د2]
« به تعداد دوهزارجلد از طبع برآمد... یشمس 129۵/ یقمر133۴دال، درطول سال  فینمودند.و تارد

 نیغورو دقت آخر دلیبرصحت اشعار ب دلیب اتیومقابله کل بیح،ترتیکه بعد از تصح یشخص نیآخر»و
 (28۵)همان،ص  «هللا خان بود.  بیرحبیام کرد،یم
 

"حرکت"شامل واز  ۀکلم دلیمصراع ب کیدر»که :  کندیم تیرا روا یجالب تیاز قول پدرخودحکا یپوپلزائ
بعرض  ریتا آنکه موضوع بحضور ام نبردند، یآن پ افتیانجمن بدر اتی.هشدیم دهیوزن خارج د

 یملک هند ودهل ۀپرورد دلیچون ب گفت: بود یهللا خان که شخص نکته سنج وشعرشناس بیرحبی.امدیرس
بود. مردم هند کلمه "حرکت" را بر وزن  انیهند ۀهمان لهج دلیرزاعبدالقادربیم ۀمحاور ۀاست، لهج

انجمن قانع شدند  ی.اعضادیبرا یه آنطور تلفظ شود از وزن نموهرگا ندینما ی"فرحت" و"شربت"تلفظ م
 ات،خودیه حیوتصح بیتبعد از تر خیرا مانند سراج التوار دلیهللا خان، دبوان ب بیحب ریوهمان بودکه ام

دال آنچه به  فیتا رد دلیب وانی. واز آن سبب است که درتمام دنمودیشخصاً با غور و دقت تمام مالحظه م
 (28۶همان اثر،ص  .«)شودینم دهید یطباعت یغلط کیاست  دهیطبع رس

استعداد  داشته بوده باشد قریحه وخود سردار نصرهللا خان هم درسرودن شعر  دیکه  با  کردمیمن  فکرم
 .گرفتیعالقه نم  دلیحد به شعر ب نیتا ا داشتیواگر نم
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  یدرکامنت اری نهیم یاز  کواسه  گان سردارنصرهللا خان بنام عل یکیو وستیپ  قتیبه حق مانمګ نیا اتفاقن
شان  یشاعر بود و به اصطالح اسم شعر زیالسلطنه مرحوم خود ن بیتشکر،البته نا»نوشته اند:  نیچن

 یلی" به خود اسم فامییای"ناصر ض ای" و ای"ناصر ض شانیاز خلف ا یتعداد لیدل نی"ناصر" بود. به هم
 ایشان "ض یگردد چنانکه لقب شاه یعبدالرحمن خان م ری" منسوب به مرحوم امایانتخاب کردند. البته "ض

 گردد: یآغاز م تیب نیاز اشعار سردار نصر هللا خان مرحوم با ا یکی" بود. نیالمله و الد
 "گرفت هایو ماف ایاز دن خاطر/دلم در حلقه داغ محبت جا گرفت تا"

در سبک هندی یعنی بیدل بوده  توانانیز شاعری  گ سردارنصرهللا خانقتیل پسربزرخان سردار عزیزهللا 
نتی متذکر شده اند مدرکانبیله مبارز  داده اند. خانمشهادت اش دیوان چاپی  اب هادی ابوی از وجوداست وجن

ی دیگر آمده تدرکامناند.شایق افندی  دگانازنواسردار عزیزهللا خان قتیل خانم شایق افندی بود واو  دخترکه 
من . سردارنصرهللا خان ازنوادگانپسران سردار عزیزهللا خان قتیل واست که عظیم هللا ضائی وناصر ضیاء 

بیشتر بشناسم ولی مثل اینکه ایشان چندان عالقه ای به معرفی سردارنصرهللا را عقاب واخالفعالقمندم تا ا
 خود ندارند.

 

 کتابخانه بزرگ: کی سیخان وتاس سردارنصرهللا
 

 دلیبلند شعر ب یو معان دلینصرهللا خان ذوق وشوق سرشار به کتاب ومطالعه داشت و به شعر ب سردار
کتابخانه سردارنصرهللا خان درمنزل اول اقامتگاهش  کندیم تیروا ییپوپلزا د،آنطورکهیورزیعشق م

کتابخانه بزرگ  کی سیکتب متنوعه و تاس یداریوخر یدر جمع آور شانیداشت.ا تی)قصرصدرات( موقع
با علما وادبا سرورکارداشت ودر دربارخود  شهیتوجه نمودوشخص علم پروروادب گستر وهم یلیوجامع خ

که سردارنصرهللا  ی.کارمهمکردیبرگزارم یوادب یومجالس علم دادیدانشمندان وهنروران را بار م شهیهم
که از  یخط سیمهم و نفا تیهزار جلدکتاب نها 18همان  یکتابخانه خودانجام داد جمع آور یغنا یخان برا

خان  دیمحمدسعیمحمدخان آنها را به مولو ردوستیمانده بود وام یدر باالحصارکابل باق یعهد شاهان دران
خان –خان  نیسعدالد یبود که ممکن است آن کتابها نزدقاض افتهیبود، ودر دهیات بخشالقض یقاض

که  اشدیخان جو نیالقضات سعدالد یازقاض نیهللا خان[موجودباشند، بنابر بیرحبیالقضات ام یعلوم]قاض
 عیضا ایاز آن نسخ معتبر یاریبس سالبه کتابخانه او بسپارند.چون در مرور شصت  هیهد ای یاگربطورفروش

 یبود وقاض ادیز یلیخ زیبود ن ماندهیوبفروش رسانده شده بودند، معهذا آنچه باق لیوم فیح ایشده و 
ً کتابها بیخان آنها را به نا نیسعدالد خان هنگام  نیسعدالد یکه خودقاض یالسلطنه اهدا کرد .عالوتا
السلطنه تعلق گرفت.  بیبه کتابخانه نا زیکرده بود ن یرجمع آو اتیگروالیخود درهرات ود تیمامور

 تیتعداد کتب گرانبها را از وال کی زیخوشدلخان ن نابیقندهار ولو یهمچنان سردار محمدعثمان خان وال
 یهللا خان اهدا کردند .وقت بیرحبیکرده به کتابخانه سردارنصرهللا خان وکتابخانه ام یقندهار جمع آور

از  یکیحاصل نمودند، هر یالسلطنه آگاه بیاز ذوق نا اتیوال انیداران ومستوف تهوسررش انیروالیسا
السلطنه برسم تحفه  بیآن به کتابخانه نا میوتقد مهیوکتاب قد ینسخ خط یسبقت جسته درجمع آور یگرید

 هیاجوسر هیائیعصرض یکتابخانه ها نیتر یاز غن یکیکتابخانه سردارنصرهللا خان  قیطر نیاهدا کردند وبد
 .دیگرد

 رمحمدمحسنیم ،یقندهار ینیپش دعطامحمدی:س لیالسلطنه( اشخاص ذ بیسردارنصرهللا خان)نا درکتابخانه
 داحمدخانی،سیرکابلیخان جوانش فیعبدالل رزایبسمل،م ،محمدانورخانیفراه عقوبیمحمد یمولو ،یقندهار

 رزای،میخان منش نیعبدالحس رزایخان تائب،م یمحمدعل رزایغالم محمدخان،م ی]کابدار[ ،منش
 بیحضور نا ،مالزمیمحمدسرورخان اسحاقزائ ،مالیمحمدرضاخان کابل خیش ،یریمحمدعمرخان کشم

ورنج بردند. چنانکه براثر توجه  دندیکش ارزحمتیالسلطنه وشخص سردارنصرهللا خان بس
به دربار سردارنصرهللا خان  یقمر 130۵محمدکاتب درسال  ضی،مال ف یمالمحمدسرورخان اسخاقزائ

تحفة »کتابخانه بود که کاتب، مولف  نیو از برکت هم دیواستنساخ کتب شامل گرد فیتأل اتیودره یمعرف
 (۵8۴-۵80" شد.)همان ،ص خی"سراج التوار یعنی «بیالحب
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 ادینائب الحکومه قندهار، تعداد ز نابیکه :خوشدلخان لو سدینویخان[ م نیاز قول پدرخود]نظام الد یپوپلزائ
الدوله بکابل فرستاد  نیسردار امان هللا ع یکرده برسم تحفه برا یقندهار جمع آور اریرا ازد یقلم یکتاب ها

الدوله خواهش کرده  نیاز ع ییوبموجب رقعه  دیخان نائب السلطنه رس خبر به سمع سردار نصرهللا نیوا
نگهداشت کتابخانه  یاست، اگربرا دهیالدوله رس نیارجمند نورچشم ع یخوب برا اریبس یکتابها دمینوشت:شن

 کیالدوله بجواب او محترمانه نوشت که :درخصوص  نی. عشومیخوشوقت م یلیخ دیحضورمن بفرست
آرزودارد تا  زین نیکمتر نی، ا خواهدیدارم وآنچه دل آن بزرگوار م یسع اریخود هم بس منکتابخانه منظم 
 یند نورچشم سعادتمند را ازتحفه هاشوم. نائب السلطنه بجواب نوشت:من دل آن ارجم ابیخدا بخواهد کام

 نتیزو بیز یاما کتابها را بالضرور از جناب شان برا سازم،یخاطرخواه من]از[ جانب خود خوش م
الحکم هللا  ست،یاست محکوم کس ن دعشقیدل ص»الدوله بجواب نوشت: نی.عدارمیکتابخانه خودتقاضا م

 (۵8۴همان،ص «)والملک هللا
 ییالدوله به انتظام کتابخانه  نیآزرده خاطرشد.اما ع ینائب السلطنه ازخواهش خود منصرف وهم قدر بعداً 

خود  یشهزادگ ۀدرهمان دور یاریوآثار بس دیورز یم یسع وستهیمدنظر اوبود، پ یکه اصالً کتابخانه مل
 سیاز نفا یقسمتش[1299-1298واموال او]در دادیبدست آورد. پس از خاتمه کارنصرهللا خان وضبط جا

کتابخانه سردار نصرهللا خان درنزد  سیارنفیکتب وقطعات بس یعنی. دیآثاراو بدست افراد استفاده جو رس
به ضبط امول  هیاو برحسب فرمان دولت امان راکهیماند، ز یباق انیسال ریتا د یخان فراش باش نیمحمدام

 (۵8۴همان ،ص «)نائب السلطنه مقرربود. اءیواش
بیت العلوم حبیبیه بنام  نیز اهل مطالعه وصاحب کتابخانه ایکه: امیرحبیب هللا خان میگویدپوپلزائی 

بشکل موزیم وآرشیف وکتابخانه خاص نیز « شاذ ونادر»بنام مهم دیگری یک ادارۀ  وافزون  برآن .بود
ها را در در ترتیب داده بود وآثارکمیاب ونفیس وحیرت آور را در آنجا نگهداری میکرد وبعضی اوقات آن

قصرباغ باال ویا باغ بابرشاه ویا برج شمالی ارگ وداخل حرمسرا وغیره اتاقها وسالونهای مجلل، قطعات 
، نظام الدین خان )پدر وکیلی « شاذونادر»نفیس وبعضی کتابها را به نمایش میگذاشت. سرمنتظم ادارۀ 

امتعۀ این اداره عالیه حیات من »میگفت: پوپلزائی،پسرمامای علیاحضرت سراج الخواتین( بود.امیرهمه وقته
یعنی عظمت وحیثیت تاریخی افغانستان به آن وابسته است.چراکه مفاخر درجه اول معنوی ومادی « است.

سرزمین افغانی درادارۀ عالیه شاذ ونادر فراهم آورده شده است وموجودیت همین اداراه وکتابخانه 
 ( 580)ص « ۀ کابل را تشکیل داد.ش موز1298حضورانرواال بود که بعد از سنه 

امیرحبیب هللا خان وسردار نصرهللا خان که  منظوراز شرح وبیان این مطالب اینست تا جوانان ما بدانند
تحصیل ودانش  ازو بیسواد وجاهلی نبودند مردمان ، امیر عبدالرحمن خانفرزندان وسردار محمدعمر خان 

لحاظ  بهو بودند.بهره مند باشد وادبیات فارسی شرعیعصرخود که همانا علوم دینی وتسلط برمناسک 
فارسی  ادبیاتتاریخ وومطالعات خود در علوم اجتماعی  اثر برکه قرارداشتند در سطح باالیی فرهنگی 

تشکیل با عالوه برسرودن شعرسردارنصرهللا خان  .چنانکهبشمار میرفتندبرجسته عصر خود شخصیتهای 
از سوی  بیدلشعر توضیح معانی تعبیروواشعار بیدل خواندن مجالس ادبی و انجمن بیدل شناسان وتدویر

خویش ونوازش حمایت مورد را شناسان بیدل  انجمن و را فراهم کرد بیدل دیوان چاپ زمینه  عضای انجمنا
 د.میداقرار

پس از قتل  جویوصلح خلیق وعلم دوست وادب پرورو بیادشخصیت  نیاسردارنصرهللا خان،که  متاسفانه
بعد از  خود افتاد و یباطن لیالممالک خالف م یچون مستوف یعناصر خود غرض یها هیدردام توط برادرش 

توطئه  اگر دیترد.بدون دیگرد سیعناصر گماشته انگل شانهیندیشدن درارگ شکار اقدامات عاقبت ن یزندان
 یدر بند قرغه بمنصه عمل درنم السلطنه( بیضبط احواالت نا سیمحمداختر)رئ یاز سو ترور شاه امان هللا

 یبمرگش نم وجرثقیل ارگ منتقل نمیشد السلطنه دوباره بزندان  بینا دی، شاوافشا وخنثی نمیشد امد
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