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 م١٢/٠٨/٢٠٠٨                  کانديدای اکادميسين سيستانی
 
  

  ذکر خيری از قاضی سعدالدين خان
  و

  کندهاری» خان علوم«خاندان 
  

من ږچار سال قبل يکی از منسوبين خاندان دانشور علومی، آقای انجنيرمحمدنعيم خومدتی اين مثنوی تأخيرشد،
جلد اول کتاب سراج )۵۶۵ص (از صفحه اول وسوم وآخرعلومی، چند ورق ياد داشت با سه صفحه فوتوکاپی رنگه 

التواريخ  را برايم ارسال کرده بودند به اميد آنکه من ضمن بحث وتبصره ای درباره  سراج التواريخ ،از سهم گيری 
متاسفانه من درهمان اوقات دچار . در اصالح وتکميل آن اثر يادی کرده باشم" خان علوم"قاضی سعدالدينخان 

بی شدم وبا تشويش از اين ناحيه وديگر مشغله های فرهنگی فرصت ميسر نشد تا درهمان زوديها ازسهم مريضی قل
مؤثر خان علوم قاضی سعدالدين خان دراصالح  روايات تاريخی درمتن وتعويض نام کتاب سراج التواريخ ذکرخيری 

يکی دو روز قبل من دنبال .  يب گرديدندآن يادداشتها در دوسيه يی برای مدتی درطاق فراموشی غا.بعمل آورده ميشد
وقتی . من علومی افتادږمطلبی در دوسيه های ياد داشتهايم ميگشتم ، اتفاقًا چشمم به ياد داشتهای آقای انجنير خو

  وکتابخانه غنی شان )خان علوم(قاضی سعدالدين خان آنراباز کردم، ديدم در اين نامه اطالعات سودمندی در باره 
کابل که اکنون  بخاک توده يی مبدل شده ،وجود دارد  که دقت و استفاده از آنها برای تکميل احوال  خان درشهر کهنه 

  .علوم سعدالدين خان کمک ميکند
از جمله کتابهای کتابخانه قاضی سعد الدين خان، يکی هم نسخه قلمی جلد اول  : آقای خوزمن علومی متذکرشده که
اء خود فيض محمدکاتب مزين بوده وآنرا به منظور اصالح به جناب قاضی سراج التواريخ است که بقلم وامض

سعدالدين خان سپرده بود وقاضی مرحوم به اصالح آن باقلم سرخ پرداخته و من همين نسخه را با خود دارم ونيت  
ا فوتوکاپی چند صفحه آنرا برای شم. دارم آنرا درصورت برقراری امنيت درکشوربه موزيم ملی افغانستان اهدا کنم

  . کرده ميفرستم انشاء اهللا قابل استفاده خواهدبود
من، به نظرميرسد  که اين نسخه جلد اول سراج التواريخ بوده ږبه رويت فوتوکاپی  صفحات ارسالی آقای خو

مسمی کرده بود ، ولی " تحفه الحبيب"درجلد اول فيض محمدکاتب ،اثرش را .،وجلدهای دوم وسوم هم داشته است
سعدالدين خان علومی حين مالحظه واصالح متن کتاب ،درصفحه سوم در سطرنهم ، آنجا که فيض محمد قاضی 

ذکر کرده، برنام تحفة الحبيب با رنگ سرخ خط کشيده وبجای آن در حاشيه سمت "تحفة الحبيب"کاتب،نام کتابش را 
سراج "قاضی، کتاب خود را  فيض محمد کاتب هم برطبق نظر .  را نوشته است"سراج التواريخ" راست  نام 

تراوش فکر وانديشه قاضی القضات سعدالدين خان علومی است، نه " سراج التواريخ" پس نام .  ناميده است"التواريخ
از کاتب واز آنجا که کاتب ، قاضی را در مسايل تاريخی شخصيت وارد ومطلع می دانسته ، بنابرآن نظريات 

  .گذاشته است" سراج التواريخ"يکرده ونام کتاب خود را نيز اصالحی قاضی را درکتاب خود رعايت م
هردو از عمر خيلی طوالنی برخوردار بودند، " خان علوم"چون قاضی سعدالدين خان وپدرش قاضی عبدالرحمن 

بسياری روايات سراج التواريخ از روی چشم ديدها وخاطرات اين پدر وپسر ياد داشت  شده ودر سراج التواريخ 
خود فيض محمدکاتب نيز ازکمک های معنوی قاضی سعد الدين خان درصفحه سوم کتابش به . فته است بازتاب يا

کتاب سراج التواريخ که نميشود با يکی دوجمله  از عهده تعريف آن بدرآمد، برای اهل پژوهش .نيکوئی ياد کرده است
  . خی استتاريخ معاصرافغانستان يکی از منابع غنی اطالعات اجتماعی وسياسی وتاري

 از قول آقای داکتر حليم تنويرخواندم که، وزارت اطالعات وفرهنگ افغانستان موفق bbcچندی قبل من در سايت 
 هزاردالر خريداری  ٢۵  ازنزد ورثه کاتب به مبلغ "تحفة الحبيب"شده تا آخرين نسخه قلمی سراج التواريخ  رابه نام 
من فهميده نميتوانم  که نسخه ايکه وزارت . ا در آينده فراهم کندو در آرشيف ملی بگذارد و امکانات چاپ آن  ر

اطالعات وفرهنگ از ورثه آن مرحوم خريداری کرده، آيا غير ازنسخه ايست که با قلم وکتابت فيض محمدکاتب به 
التواريخ نام تحفة الحبيب برای اصالح به مرحوم قاضی سعدالدين خان داده شده، وقاضی مذکور نام کتاب را به سراج 

اصالح کرده وتا کنون نزد انجنيرمحمدنعيم خوژمن، نواسه يکی ازپسران  قاضی سعدالدين خان علومی محفوظ مانده 
است؟ من اميدوارم وزارت اطالعات وفرهنگ دنبال اين کاربگردد واگرنسخه خريداری شده،غير از نسخه ای باشد 

  . بدست آورد ودر آرشيف ملی قراربدهدکه نزد آقای خوژمن نگهداری ميشود، اين نسخه را نيز
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ميخواهم با توجه به ياد ) که در پايان اين گفتار ازوی بيشتر ياد خواهم کرد(من علومی،ږمن ضمن تشکر از آقای خو
، آن  شخصيت  نامدار )خان علوم (داشتهای ايشان نکات  تازه وجالبی   را در مورد قاضی القضات سعدالدين خان

ائی کشور به عالقمندان وی دراينجا انعکاس دهم،اماقبل  ازسخن در باره وی بايد ديد که علمی و فرهنگی وقض
چه کسانی بوده اند واز چه ويژه گيهای علمی وقضائی بهره مندبوده اند؟ ولی ازهمين حاال " خان علوم"خاندان 

ی ونيکنام وخدمتگذار وطن خاطرنشان ميکنم که اين نوشته دربرگيرنده همه جوانب زندگی پربار اين خاندان علم
 / ٨/ ٨سيستانی. نيست ، بلکه بر بخشی از گوشه های زندگی معروفترين افراد اين خاندان  روشنی خواهد انداخت

٢٠٠٨[  
  

  :خاندان خان علوم کندهاری
يکی ازخاندانهای علمی، فرهنگی وصاحب نام ونشان تاريخی، در دورۀ سلطنت سدوزائی ومحمدزائی، خاندان قاضی 

قاضی نصراهللا خان بارکزائی که با دودمانش .راهللا خان کندهاری، قاضی القضات عهد سلطنت احمدشاه بابا استنص
در محل ارغسان قندهار زندگی ميکرد، در زمان سلطنت احمدشاه بابا به مقام قضا در پايتخت کشوريعنی قندهارمقرر 

ا حسن صورت وکمال صداقت وعدالت خواهی از عهدۀ گشت و تاپای سلطنت احمدشاه بابا به اين مقام باقی ماند وب
  .پرمسئوليت قضا به در آمد

بوده که از معاصران احمدشاه " ی نيکهړژ"به قول مرحوم پوپلزائی، اين شخص پدر مولوی محمداسمعيل معروف به
ائی به شمار وتيمورشاه درانی واز دوستان نزديک ومشاوران با دانش سردار پاينده خان ابن حاجی جمالخان بارکز

  )١.(ميرفت و در زمره علمای دينی عصر تيمورشاه صاحب نام ومقام ارجمندی بود
،يکی از شخصيت های معروف عهد سلطنت "خان علوم"مولوی محمداسماعيل، پدر مولوی محمدسعيد ملقب به 

 پس از قتل سردار مولوی محمدسعيد همان مردی بود که. زمانشاه، شاه محمود وشاه شجاع واميردوست محمدخان بود
پاينده خان وديگر سران اقوام درقندهار که از ترس زمانشاه هيج کس  راجرئت برداشتن اجساد  مقتولين نبود، از 

وسال بعد هنگامی که وزير فتح خان به . زمانشاه اجازه گرفت وجسد او را به قريه ذاکرقندهار انتقال داد ودفن نمود
ه، اقوام خود را به قيام واداشت، او دروازۀ شهر قندهار را بروی شورشيان باز انتقام خون پدرخويش برضد زمان شا

شاه محمودسدوزائی، پس از تصرف . نمود وهوا داران شاه محمود به شهر داخل شدند وطبل سلطنت  به نوا درآوردند
به مقام قاضی القضاتی بخشيد وسپس او را با خود به کابل آورد و" خان علوم"قندهار، مولوی محمدسعيدخان را لقب 

قاضی محمدسعيدخان در اکثر سفرهای جنگی شاه محمود ووزير فتح خان همرکابی ميکرد ودر . سلطنت برداشت
آخرين سفروزير فتح خان به هرات از کابل وزير را همراهی کرد وظاهرًا درقندهار توقف نمود، تا آنکه وزير فتح 

درقندهارقاضی محمدسعيدخان از وزيرحتی . هار فرستاده شدخان توسط شهزاده کامران کور ومحبوس به قند
وقتی شاه محمود و شهزاده کامران در سيداباد وردک دست به جنايت هولناک . المقدورپرستاری  ودلجوئی می نمود

قتل وزيرنامی کشورزدند، بازهم همين قاضی محمدسعيد خان بود که جسد پاره پاره وزير را برپشت اسپ به غزنی 
  .ل داد ودر جوار زيارت علی الال مدفون وفاتحه براو خواندانتقا

قاضی محمد سعيدخان بارکزائی، ارادت واخالص فراوان داشت واين " خان علوم"وزير فتح خان نيز نسبت به 
ارادتمندی وی از متن حکمی برمی آيد که در مورد انصراف تعقيب عدلی عبدالکريم خان اسحاق زائی ناظر سردار 

خان وکيل الدوله از مدرک باقيداری پول تعمير مسجد پل خشتی کابل، عنوانی قاضی مذکور از طرف وزير محمدعلم 
قسمتی ازاز اين حکمنامه بنابر ضبط جناب پوپلزائی در تاريخ تيمورشاه درانی به قرار ذيل . فتح خان صادر شده است

  :است
  )شاه محمود(متن حکمنامه وزير فتح خان حسب االمر اشرف اعلی

آنکه عاليجاه شريعت دستگاه، گنجورخزاين فضل وکمال وخازن حال وقال، دانای اسرار معقول ومنقول، خوانای " 
رموز فروع واصول، عقده گشای مسائل تدقيق ورهنمای طريق تحقيق، کامروای طالبان علم، کاشف رموز معانی، 

درسه اقادت وافاغت، زينت پيرای محکم فصاحت اکمل علمای اجل، کافه قاطبه قاطنين درانی افغان، رتبت افزای م
وبالغت، محسن االخالق علمای فهمای نجفه قضات بلندآيات بلده طيبۀ کابل موالنا محمدسعيدخان درانی خواجه زائی 
بارکزائی که به يمن توجهات بال نهايات وعواطف جهان درجات پادشاه صداقت آيات شريعت صفات علويت سماک 

عاليشان ُدرُدران محمودشاه پادشاه ضل اهللا جالس اريکۀ سنيه احمدشاهی شهريار ولی نعمی برتبه ممالک مداربندگان 
 محله عاليه شرعيه دارالسلطنه کابل سرفرازگرديده نزول سعادت شمول آن زبده رفيعه خان علما وقاضی القضات

علما ونخبه فقها را در مسند نشانه ارشاد اوامر شريعت باصناف مبارکی مبارک  وباالف فرخندگی فرخنده خواسته 
  )٢(..."اين مقصد بزرگ را به آن سرآمد فقهای قوم بارکزائی معلوم ومشهورداشته رقم می نمايم
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چنانکه مالحظه ميشود، دراين حکم نامه واقعًا کمال حرمتگزاری وقدردانی وارادتمندی اشرف الوزراء وزيرفتح خان 
همچنين دراين حکمنامه از ميرواعظ خطيب مسجدپل خشتی ومعاش ومستمری او ومؤذنان  وخدمين . مشهود است

ل مساجد شهر کابل را در صالحيت واختيار وخدمه آن تذکر رفته واجرای مصارف وموقوفه وانتخاب اشخاص مسئو
  .قاضی القضات محمدسعيد خان بارکزائی گذاشته است

  :سجع مهرقاضی القضات محمدسعيد خان درعهد شاه محمود بدين بيت منظور شده بود
  

  )٣(محمدسعيد از فضل حق مشهودشد             قاضی القضات شاه محمودشد
  

د فاضل ودانشمند همچنان مورد احترام واخالصمندی شاه سدوزائی قرارگرفت در عهد سلطنت شاه شجاع نيز اين مر
  :به او بخشيد وسجع مهر اوبدين بيت زينت يافت" مربی الفضال" ابقاکرد ولقب ) قاضی القضاتی( واو را به مقام سابق

  
 زکلک خانه تقديربرنگين قضا                 نوشته اين که محمدسعيد هر دو سرا

  
 هزارنسخه ١٨آن شاه شجاع وی را به سرپرستی کتابخانه نسخ خطی ارگ شاهی که گفته ميشود دارای عالوه بر

) م١٨۵۶=هق١٢٧٢(بعدها اميردوست محمدخان پس از آنکه قندهار را با کابل ملحق نمود. قيمت بها بود، نيز گماشت
ه بزرگ علمی به خاندان علومی تعلق  هزارنسخه را به مولوی محمدسعيد خان علومی بخشيد که واقعًا گنجين١٨اين 

  )۴.(گرفت
 از عهد احمدشاه بابا تاعهد شاه محمودسدوزائی به چند شخصيت "خان علوم"آقای پوپلزائی  معتقد است که لقب 

بزرگ علمی کشور اطالق شد، اماصرف اين لقب درخاندان قاضی نصراهللا خان بارکزائی تاعهد سلطنت محمدزائی 
  )۵.( ماندشهرت پيداکرد وباقی 

ميالدی وقتی امير دوست محمدخان به قندهار رفت، نخستين اقدام وی اين بود که مولوی ١٨۵۶= هق١٢٧٢درسال 
را که پير وخانه نشين شده بود، به روی تخت روان نزد خودخواست ومجددًا وی را به " خان علوم"محمدسعيد خان

پيش تخت روان قاضی القضات درشهر قندهارحرکت کند حيث قاضی القضات قندهار مقرر وامرکرد تا منادی درپيشا
  )۶.(وعزل قاضی غالم محمد و تقررمجدد مولوی محمدسعيد خان راعوض او به گوش مردم برساند

اميردوست محمدخان در بازگشت از قندهار  قاضی محمدسعيد خان را با خود به کابل آورد ووقتی بنابه دعوت 
قاضی محمدسعيدخان بارکزائی را نيز ) ١٨۵۶( از کابل به  پشاور برودانگليسها خواست در رأس هيئت بزرگی

  ) ٧.(همراه خود برد
چنان معلوم ميشود که که اميردوست محمدخان مانند برادربزرگ خود، وزير فتح خان به قاضی القضات سخت 

ی وعدالت گستری واين خلوص نيت او نسبت به وی عالوه براينکه از جهت فضيلت علمی وتقو. ارادت داشته است
اين مرد بزرگ بوده است،بلکه به اين دليل که هردو ازيک تبار ويک عشيره نيرومند کندهار منشاء گرفته بودند وپدر 
وپدرکالن خان علوم معاصرو دوست نزديک پدر کالن اميردوست محمدخان ،حاجی جمالخان بارکزائی نيز بوده 

کم واستوار داشته، واز اين طريق درس اتحاد وصميميت وقوم لذا امير ميخواست اين رشته را همچنان مح.است
چنانکه اميرشيرعلی خان و امير محمدافضل خان وامير عبدالرحمن خان . پروری را برای فرزندان خود داده باشد

شور را واميرحبيب اهللا خان و امير امان اهللا خان نيز ثم به ثمه به تاسی از روش پدران ونياکان خويش اين خانواده دان
  .همواره احترام ميکرده اند

 سال ٨٠از عمر بسيارزياد برخوردارشده وبيش از " خان علوم"بنابرکتاب تيمورشاه درانی، قاضی محمدسعيدخان
زندگی اش را وقف مسايل شرعی وکار قضا نموده است وسرانجام درکابل داعی اجل را لبيک گفت و در نزديکی 

واقع شوربازارکابل بنام همين شخص از " خان مالخان"يا " خان مال"د وگذرمدفون ش) ع( مزار عاشقان وعارفان
  )٩.(عهد شاه محمود سدوزائی تا امروز معروف شده است

از قاضی محمد سعيد، اين مردنامورعلم وفضيلت دوپسر بنامهای مال عبدالسالم ومال عبدالرحمن ، بجا ماندند که 
مولوی عبدالسالم قاضی القضات .  ومنقول بهره کافی ووافی داشتندهردوی آنها مانند پدر خويش از علوم معقول

عهدامير شيرعليخان درهرات بود ومهرقضای او در يکی از احکام شرعی که در مورد متولی خرقه قندهار نوشته 
  :شده به اين عبارت آمده است

  )١٠(خاک پای تويا رسول انام          سرمه هردو چشم عبدالسالم
  

: در ياد داشتهای خود در مورد قندهار ازقاضی عبدالسالم در يک مورد اينطور يادآورشده اندعالمه رشاد 
ميالدی که اميردوست محمدخان به قصد فتح هرات به قندهار رسيد، سردار محمداسماعيل ١٨۶٢=هق١٢٧٨درسال
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

وقاضی عبدالسالم خان ابن سردارمحمدامين خان را به حيث والی قندهار وسيدنورمحمدشاه را به حيث نايب والی 
  ) ١١.(علومی را به بحيث قاضی قندهار مقرر نمود

، ] جلد دوم محفوظ در کتابخانه انجمن تاريخ ٧٠٠در صفحه [مرحوم حبيبی در حاشيه يک جلد کتاب تيمورشاه درانی 
 خان به هند قاضی عبدالسالم خان با سردار محمدايوب:"در مورد قاضی عبدالسالم علومی چنين ياد داشت کرده است

  ." رفت و در آنجا مرده است وبقايای احفاد او را من در الهور ديده ام
جناب پوپلزائی از سه پسرقاضی عبدالسالم خان به نامهای قاضی نورالدين خان، قاضی شمس الدين خان وعبدالعظيم 

  )١٢.(خان نام برده است
  

  ":خان علوم"قاضی عبدالرحمن خان 
شناخته شد وبحيث قاضی "خان علوم" امير دوست محمدخان به مقام پدرش يعنی رتبه مولوی عبدالرحمن از جانب

هق با امير ١٢٧٨=١٨۶٢اين شخص در سفر الحاق هرات به کابل درسال . مقرر گشت) کابل(القضات پايتخت کشور
قول پوپلزائی از . دوست محمدخان به هرات رفت وبدون شبهه برجنازه اميرکبيردر هرات نمازخوانده است

رئيس هيئتی بود که )خانعلوم(مولوی عبدالرحمن : ميرمحمدحسن دبيرکه گويا فتحنامه هرات رانوشته است،ميگويد که
از طرف امير کبير برای تثبيت وضبط دارائی واشياء قيميتی خانواده شهزاده کامران ووزيريارمحمدخان تعيين شده 

  .بود
قاضی "محمدافضل خان وعهدحکومت اميرعبدالرحمن نيز رتبه اين شخصيت فاضل در عهد امير شيرعليخان وامير 

سجع مهرقاضی عبدالرحمن خان درعهد سلطنت اميرشيرعليخان واميرمحمدافضل خان با اين . داشته است " القضات
  :بيتها مزين بوده است

  تاقيام رکن دولت با اميــربا فــراست           عبدالرحمن قاضی شرع نبی انور است
  رکن ملت ازامير افضل است          عبدالرحمن قاضی شرع نبی انور استتا اساس 

  
گفته ميشود قاضی عبدالرحمن کتابی  در رد عقايد وهابيه نوشته بود که در مطبعه مصطفايی باالحصار کابل به طبع 

له هذا موسوم به حجة الحمداهللا که رسا:"اتفاقا جناب پوپلزائی در پشتی کتاب مذکور اين عبارت را خوانده.رسيده است
، "خان مالخان"قويه در ابطال عقايد وهابيه غويه از تاليفات عالمه زمان وفهامه دوران مالعبدالرحمن الشهر به 

حسب االمر بندگان سکندرشان اميرکبير اميرشيرعليخان ُدر ُدران، والی ممالک افغانستان حفظ ماهللا من الحوادث 
ر دارالسلطنه کابل در مطبعه مصطفاوی به اهتمام ميرزا محمدصادق حليه طبع الدوران به حرمت نبی آخرالزمان د

  )١٣.(ميالدی١٨٧١مطابق " هجری قمری١٢٨٨پوشيده، سنه 
فيصل التفرقه "به نام های ) خان علوم(بنابرنوشته مرحوم عالمه حبيبی، کتاب های ديگری هم از مولوی عبدالرحمن

 ١٨٧٢ هجری مطابق ١٢٨٩تاليف در سال )ظاهرًا آرشيف ملی(نه خطی کابلمحفوظ در کتابخا" بين النصال والناجيه
 ١٨٣۴هق مطابق ١٢۵٠در رد عقايد رافضيه تاليف در" نصيحة المؤمنين وفضيحة الشياطين" و) ١٠٧(ميالدی

  )١۴.(ميالدی محفوظ در کتابخانه شخصی آقای سليمی قندهاری بازمانده اند
د پدربزرگوارخويش از عمر دراز بهره مند شده وچون يکی از رجال مطلع مانن) خان علوم(مولوی عبدالرحمن خان

وآگاه عصر سلطنت اميرکبير وامير شيرعلی خان واوالدۀ آن دو بوده است، لذا اکثروقايع واتفاقات تاريخی را از زبان 
الرحمن خان در قيد او ياد داشت می کردند، زيراکمتر رجالی مانند آن پسر وپدراز عهد زمانشاه  تا زمان اميرعبد

  .حيات بوده اند
قلعه نه "در شيوه کی کابل صاحب اراضی زراعتی وقلعه يی بوده که ) مولوی عبدالرحمن خان بارکزائی(خان مال

وهم در آنجا وفات وبه خاک . هنوز ميان مردم محل معروف ومشهور است" قلعه خان علوم"به نام " برجۀ شيوکی
 خان به اين شخصيت علمی وروحانی کشور اعتقاد راسخ داشت وميگويند وقتی اميرعبدالرحمن. سپرده شده است

اميراز مرگ او مطلع شد، به فرزندان خود هدايت داد که جنازۀ او را شما خود بردوش خود برداريد، زيرا خدماتی 
  )١۵.(فرموده بودکه او وپدرش به خاندان ما نموده است، هرگز فراموش شدنی نيست وآنها نيز چنان کردند که امير 

چهار پسر به نامهای مال سعد الدين خان والی هرات وقاضی القضات کابل ، ومال ) عبدالرحمن خان( از خان علوم
نام آورترين اين برادران .عبدالعزيز خان قاضی جالل اباد ومالعبدالودودخان قاضی بلخ ومحمدحسن خان باقی ماندند

  : در زير قدری برسوانح او مکث ميکنيمبود که" خان علوم "قاضی سعدالدين خان 
  

  باقی دارد
  
 


