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  ذکر خيری از قاضی سعدالدين خان
 )٢(کندهاری " خان علوم"و خاندان 

  

  
 

  "خان علوم" قاضی سعد الدين خان
  قاضی القضات عهد اميرعبدالرحمن خان، اميرحبيب اهللا خان ويک سال درعهدامانی

  
ندپدر وپدرکالنش ازشخصيت های علمی  وفرهنگی وقضائی کشور بود که تاليفات ، مان"خان علوم" قاضی سعدالدين

ظاهرًا نخستين وظيفه ملی وی اينست که  به نمايندگی ازاميرعبدالرحمن خان به . متعددی از وی برجای مانده است
 بحيث  والی عنوان رئيس هيئت تعيين خط سرحدی بين ايران وافغانستان ومستملکات روس سهم فعال گرفت و بعد

 سال دراين مقام در هرات اجرای وظيفه نمود و سپس به عنوان قاضی القضات کابل از هرات به ١۴هرات مقررشد و
 سال يعنی از اواخرعهداميرعبدالرحمن خان تا دوره اميرحبيب اهللا خان ويک سال در ٢٠کابل فرخوانده شد ومدت 

واکثريت کتب علوم دينی آن عصر که از طرف دولت . نمودعهد امانی به حيث قاضی القضات کابل اجرای وظيفه
افزون .افغانستان به چاپ رسيده، از نظر او گذشته است ودرعين حال مشاور امورشرعی شخص پادشاه نيز بوده است

برآن درسره کردن وصحت نمودن سراج التواريخ، سهم فعال وچشمگيرداشته است، چنانکه در ديباچه آن از وی ياد 
  .شده است

قبل از اينکه به ويژه گی های شخصيت قاضی القضات سعدالدين خان پرداخته شود،اين حکايت جالب از قلم يکی از 
وقتی خان علوم قاضی عبدالرحمن خان در شيوه کی کابل چشم از جهان پوشيد، : نوادگانش در باره وی   شنيدنی است

هنگامی که  . ضات کابل مقرر وبه مرکز فراخوانده شدقاضی سعدالدين خان که والی هرات بود ، به حيث قاضی الق
کاروان شتر،بار وبنۀ والی هرات را انتقال ميداد،حسودان وبدخواهان به امير خبردادند که سعد الدين خان در مدت 

 شتربار است همه ازقالين های قيمت ٨٠حکمرانی خود مال وثروت فراوانی جمع نموده ويک کاروان که متشکل از 
راه با مقداری طال وظروف انتيک وجواهراتی است که با ظلم وشکنجه از مردم هرات گرفته و درصندوقها بها هم

امير ازاين خبر نهايت  خشمگين می شود وروزيکه کاروان به نزديک کابل ميرسد، . باربسته وبا خود حمل ميکند
روان ميرسد، می بيند که  واقعًا همه شترها امير به بهانه شکار از کابل بيرون ميرود و بطرف ارغنده همينکه به کا

سعد الدين خان در پيشاپيش کاروان با اهل وعيال خود . است بار از صندوقهای بزرگ وقفل های گران سنگ
امير از ديدن آن همه صندوقها  عصبانی شده  . قرارداشت ودرعقب وی عمله وفعله کاروان بزرگی را هدايت ميکردند

بدستور امير .  آيد ودستور ميدهد تا صندوق ها را از شترها بزير بکشند وقفل ها را بشکناننددرعقب کاروان فرود می
يکی دو، سه ، چهار وپنج وشش و ده ، پانزده وبيست صندوق را شکسته بازميکنند،اما اميرمشاهده ميکند که درهمه 

امير دوباره .ياط ودقت جا بجا شده انداين صندوقها کتاب های نفيسی در ميان پارچه ها پيچانده شده وبا کمال احت
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دستور ميدهد که ديگر صندوقها را نشکنانند وازآنجا با غضب  به کابل باز ميگردد و همان کسی را که چنين اطالع 
نزديک بود شخص صادقی را درچشم من خوار : نادرستی را به وی داده بود، به سزای اعمالش ميرساند وميگويد

  )١۶.(اخالص وارادت امير در مورد قاضی سعدالدين خان بيش از پيش ميگردداز آن است که . نمايند
. داستان ديگری هم از برخورد امير با قاضی سعد الدين خان حکايت ميشودکه آنهم جالب ودر نوع خود بی نظيراست

 که قاضی از باری اميرعبدالرحمن خان ميخواهد شيوۀ عدالت گستری قاضی سعدالدين خان را بيازمايد وخوشبختانه
داستان از اين . اين آزمون سربلند وموفقانه بيرون می آيد ومايه خوشنودی امير و افتخار خاندان علومی ميگردد

هنگامی که امير دربخارا به حال تبعيد بسر می برد، روزی به پول احتياج پيدا نمود وازشخصی که در : قراراست  که
سالها بعد که سرداربه افغانستان  امد وبرتخت امارت کابل تکيه . گرفتبخارا با اودوست شده بود مبلغی پول قرض 

زد، آن دوست بخارائی اطالع می يابد که سردار عبدالرحمن خان به پادشاهی افغانستان رسيده است،  اگر به 
مسترد افغانستان برود وهمان پول قرض خود را از امير درخواست کند،آيا امير او را خواهد شناخت وپول او را 

خواهد کرد يا خير؟ با اين نيت از بخارا به کابل آمد وچند روز بعد خود را به حضور امير رسانيد وبا گفتن نام ونشان 
مرد بخارائی با اندوه بسيار از دربار برگشت .مگر اميراز قرض  وی منکرشد. خود پول خود را از امير تقاضا کرد

رکه روبرو ميشد داستان قرض دادن به امير وانکار او را از گرفتن وچند روزی در کابل سرگردان ميگشت  و با ه
آنکه اين داستان را می شنيد به مرد بخارائی ميگفت برو برادر پشت کارت، گرفتن پول از . پول از وی بيان ميکرد

 به وی سرانجام روزی يکی از شنوندگان داستان مردبخارائی.امير عبدالرحمن کار اسانی نيست وزورفيل ميخواهد
مشورت داد که نزدقاضی القضات سعدالدين خان برو وعليه امير عارض شو، شايد قاضی به عرضت گوش کند 

قاضی . شخص چنين کرد ونزدقاضی سعدالدين خان رفت و عليه امير عارض شد. وچاره ای شرعی برايت بسنجد
 تا نظر به حکم شريعت محمدی مدعی ومدعی عليه حاضر محکمه گردند:"القضات هم در زير عريضه وی امرداد

   ."مدعی عليه يا پول را بدهد ويا قسم بخورد که پول را نگرفته است
در روز موعود امير از ازدربار بيرون می شود و با شمشيرآخته . بنابرين موضوع  به استحضار امير رسانيده ميشود

اال رفته پهلوی وی بنشيند، اما قاضی وبرهنه  يکراست به دارالقضاء می رود وميخواهد نزديک قاضی القضات ب
القضات  همينکه چشمش به امير می افتد،بدون انکه از جايش بلند شود با دست اشاره ميکند که پيش نيايد 

امير عبدالرحمن خان با شنيدن اين . وميگويدجای شما امروز پهلوی مدعی شما است  تا محکمه به قضاوت بپردازد
بخدا قسم که اگر غير ازاين : و می اندازد وخطاب به قاضی سعدالدين خان ميگويددستور قاضی شمشير را به يکس

واکنون که ترا چنين عادل ديدم خاطرم از جانب شما بسيار شاد . حکم ميکرديد گردنت را با اين شمشيرقطع ميکردم
يخواستم به اين دوست م: وبعد قصد و نيت خود را از نپرداختن پول به دوست بخارائی بيان ميکند و ميگويد. گشت

سپس امير قرضش را به قرضدار می پردازد و او  راضی از کابل باز . بخارائی  اجرای  عدالت را نشان بدهم
  )من علومیږاز ياد داشتهای جناب انجنيرخو.(ميگردد

...." دينازالة الشين فی حق الوال"هجری قمری، کتاب ١٣٠٧به گفته مرحوم حبيبی، خان علوم سعدالدين خان درسال 
  )١٧.(خود را نوشت

قاضی سعدالدين خان به گفته دانشمند نامدار کشورعالمه رشاد،شاعر چيره دستی نيزدر زبانهای دری وعربی بود 
  :نمونه کالم شعردری وی  اينست. موجود است" طالع"واشعار او دراين دوزبان به تخلص 

  :مخمس برغزل حافظ شيرازی
  :مطلع

  چه گردی دلشاد              درتغـيـر بود اين معرکۀ کون و فساددوست  در جنگ من و! دشمن
  گربه يک چشم زدن می شود عکــس او ايجاد              شکرايزد که ميان من و او صلح فتاد

  حوريان رقص کنان ساغر مستانه زدند
  :مقطع

  از جوابطالع از شعر توباشد همه چون ُدر خشاب            کی توان گفت، غزل عارف شير
  چون شنا نيست ترا، پای منه  در گرداب              کس چو حافظ نکشيد از رخ انديشه نقاب

  )١٨(تا سرزلف سخن را به قلم شانه زدند
 

درسال اول سلطنت اعليحضرت امان اهللا خان غازی نيز سمت قاضی القضاتی ) خان علوم(قاضی سعدالدين خان 
شمسی در شيوه کی کابل پدرودحيات گفت وهمان شب پسرش عبدالکريم ١٢٩٨ ميزان۴داشت وسرانجام به تاريخ 

خان نزدشاه  امان اهللا خان رفته او را از مرگ پدرخود مطلع ساخت ودر مورد محل خاک سپاری آن مرحوم هدايت 
واعليحضرت غازی ميفرمايد که قاضی مرحوم شخص بزرگ بود بايد درهمان شيوه کی بخاک سپرده شود . خواست
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وطبعًا اراکين دولتی نيز شاه ) ١٩(فردا شخص اعليحضرت در تشيع جنازه اش اشتراک ميکند.برش زيارت گرددو ق
به خاک )درباغچه مقابل قلعه که از مسجد فاصله زيادی نداشت(غازی را همراهی کردندو جنازه با احترام خاصی 

. ف مهمانان واهل خانواده مرده دارميگرديدسپرده شد و تا سه روز نان از ارگ شاهی به شيوه کی آورده ميشد وصر
  .*امروز مقبره آن مرحوم به زيارت مردم محل مبدل شده است

 شاه  امان اهللا بحدی گرويده خدمات صادقانه وفضيلت معنوی  خاندان خان علوم وقاضی سعد الدين خان بود که وقتی 
عبدالرحيم خان نواسۀ قاضی ،در توطئه قتل شاه امان اهللا  در راه پغمان با چند نفرديگر دستگير و بحضور شاه آورده 

 شدند،شاه  از اعدام عبدالرحيم منصرف شده و با قلم خود به شدند،وهريک به گناه خود اعتراف ومحکوم به اعدام
 عبدالرحيم گلوله ئی را که ميخواست به سينه من فيرکند، درپای خودش !جد بزرگوارم: "قاضی سعدالدين خان نوشت 
هللا شاه امان ا)٨"(فقط امان اهللا. من او را بخاطر خدمات شما بخشيدم، شما آرام باشيد. اصابت کرده وزنده است

 خطاب کرده که يک دختر قاضی سعد الدين خان به نام نواب جان، خانم جدبزرگواربخاطری به قاضی سعدالدين خان 
قاضی سعدالدين خان بعد از مطالعه خط اعليحضرت  فورًا نفرمی فرستد وبه طبيب زندان . امير حبيب اهللا خان بود

 کند وبه مداوای او بپردازد و طبيب هم اطاعت ميکند ودر نيجه اخطارميدهد که نبايدگلوله را از پای عبدالرحيم بيرون
من علومی اين نامه را نزد پدر کالن خود محمدفاروق خان ږانجنير نعيم خو. عبدالرحيم از اثر خون ريزی می ميرد

  .علومی ديده  ودر ياد داشتهای خود آنرا برای من نقل کرده است
واقع در " خان مال"بل زندگی ميکردند، مگرمنزل خاندانی شان در کوچه گرچه قاضی سعد الدين خان در شيوه کی کا

آقای انجنيرخوږمن علومی نوشته ) خان علوم(ومنزل قاضی محمدسعيد" خان مال"در مورد کوچه . شوربازاربود
از کوچه شوربازاربطرف چپ يعنی شمال، کوچۀ خان علوم جدا ميشد که بعد از يک ميدانی وفاصله : است که
متردروازه بزرگ دوپله ئی به عرض پنج متر وبلندی شش متر از چوب ضخيم به چشم ميخورد که تاسالهای سيصد
بعد از دروازه در دوطرف کوچه، حويلی ها با ديوارهای خيلی بلند موقعيت داشتند وسپس يک .  ش پابرجا بود١٣٣٧

اين داالن به .دروازه بزرگی قرارداشت ميدانی بزرگ ويک داالن بلندکه از زيرآن يک گادی گذشته ميتوانست با 
حويلی مرکزی  بيشترازيک جريب . حويلی کوچک ومهمانخانه يی منتهی ميشد که اطاق های بزرگ وطوالنی داشت

حويلی در سه سمت خود خانه های سه منزله روبه .بود که با درخت های توت کهن سال و شاه توت مشجر شده بود
ی برج پنج منزله يی خود نمائی ميکرد که از پائين تا باالاطاق های زياد داشت که درطرف شمال حويل. حويلی داشت 

برج بلند که از آنجا ميشد همه شهر کهنه را ديد،يکی از بلندترين نقاط . راه باالرفتن  آن نيز اززير خود برج بود
ا چوکات آنرا که از گادر چوب شهرکابل در آن زمان بشمار ميرفت وگفته ميشد که يک منزل ديگر هم داشته که  تنه

ضخيم يک پارچه وزيرآن پايه هايی به فاصله يک متر قرارداشت موجود بود وتمام اين چوکات بندی با چوب باهم 
  . محکم کاری گرديده بودند وهيچ ميخ آهنی درآن  بکارنرفته بود

  محل رفت وآمد قاضی ها وعلما در منزل دوم وسوم آن کتابخانه واطاق بزرگی برای نشستن وپذيرائی مهمانان و
آنهاکتابها را می ديدند وبه جر وبحث می پرداختند و يا از محمدفاروق خان علومی پسرقاضی سعدالدين . دينی بود

آقای . محمدفاروق خان علومی،  دراين حويلی زندگی ميکرد وميراث دار پدرخود بود. خان حل مشکل ميکردند
نه . بصورت تخنيکی محافظت نميگرديد واکثريت شان را موريانه خورده بودکتابها :خوژمن علومی ميگويد که 

چنانکه . فهرستی وجود داشت که اگرکسی کتابی را می برد دوباره برگرداند واکثرًا نمی آوردند وکتاب مفقود ميشد
علومی آنرا از از نزدپدرکالنم برده بود، سه سال بعد شيرجان ) پدرصبغت اهللا مجددی(يک کتاب را مياجان مجددی

نزد ظاهرشاه آورد که گفته بودند اين کتاب را کسی برای من تحفه داده ولی من عين کتاب را دارم واين کتاب را به 
اين کتاب به محمدفاروق علومی تعلق : پدربزرگ من عادت داشت که در ورق اول کتاب مينوشت. صاحب آن بدهيد

وی اين نوشته ظاهرشاه کتاب را به شيرجان علومی سپرده بودند که واز ر. دارد،هرکه دعوا کند دعوايش باطل است
آن کتاب ازصايب تبريزی وقلمی خوش خط به قلم خود شاعر بود که مهروامضا شده . از کاکايت است وبه او برسان

  )٢٠.(بود
نهادنمودم پيش) محمدفاروق علومی(چندبار به پدرکالن خو١٣۵٧ و١٣۵۶ آقای خوژمن متذکر ميشود که درسال های 

که کتابها را به کتابخانه عامه که پسرشان محمدولی علومی عمری  درآنجا کار کرده واز اشخاص صاحب قلم 
وصادق کشور بود بدهد تا  اوغرفه يی را بنام قاضی سعد الدين خان در کتاب خانه باز کنند ، مگر ايشان حاضر 

 محمدفاروق علومی فوت ١٣۶١وسرانجام در . م را بيجا نميکنمتا من زنده ام کتابهای پدر: نگرديدند وهمواره ميگفتند
 ٢٢ اطاق آن ٢٢در . خانه اش به هزاره ها به کرايه داده شده بود . کرد وکتابها هم بعد از مرگش همه به تاراج رفت

  .رت رفتندفاميل  زندگی ميکردند با آنکه دروازه کتابخانه قفل شده بود، مگر آن قفلها شکسته شدند وکتابها به غا
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  ٥از  ٤ :تعداد صفحات

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

  :پسر بجا مانده بدين نامها١١از قاضی سعد الدين خان 
  .عبدالشکورخان، بعداز فوت پدر رتبه قاضی القضاتی يافت-١
  .عبدالغنی خان، تا رتبه جنرال ملکی رسيد ودرجنگ استقالل شرکت ورزيد ودين ملی خود را ادا کرد-٢
وبعد حاکم غزنی ومدتی حاکم اعلی مشرقی وزمانی نايب عبدالکريم خان،درعهد امانی حاکم مهاجرين وناقلين -٣

الحکومه مزارشريف وسپس رئيس تنظيمه هزاره جات و در آخر نايب الحکومه قندهاربود وچهارمرتبه به زيارت 
  .بيت اهللا مشرف گشته است

   نوراحمدخان-۴
   محمدحسين خان-۵
  .ه است احمدعلی خان، سی سال قاضی ابتدائيه ومرافعه شهرهرات بود-۶
   نصرالدين خان-٧
   غالم حسين خان-٨
   محمدفاروق خان-٩
   محمدابوبکر خان-١٠
   محمدعثمان خان-١١

  
  عبدالکريم خان نايب الحکومه

 
من، عبدالکريم خان در مزارشريف کارهای پرثمری انجام داده که هنوز نام او دربرخی از کارهای ژبه قول آقای خو

آخرين وظيفه او درعهدشاه .يم آباد ونهرکريم آباد وتعميرات دولتی وباغات وغيرهعام المنفعه ذکر ميگردد، مثل کر
وقتی شاه امان اهللا از سلطنت دست گرفته راهی قندهار شد،عبدالکريم خان، اقوام . امان اهللا ، حکومت قندهار بود

غزنی با شاه  امان اهللا در . درانی قندهار و اطراف را جمع آوری ولشکری ترتيب داده  بسوی کابل  حرکت ميکند
روبروميشود و او را استقبال نموده برای گرفتن تاج وتخت  از چنگ بچه سقاو تشويقش ميکند، ولی شاه پيشنهاد وی 
را نمی پذيرد وچون عبدالکريم خان برنظرخود پافشاری ميکند، شاه همان دم کاغذ وقلم می طلبد وعبدالکريم خان را 

عبدالکريم . را مقررو جانب قندهار حرکت ميکند) وزيرحربيه(ای او عبدالعزيزخانازحکومت قندهار برطرف وبه ج
خان باخاطرآزرده  در رکاب شاه امان اهللا تا سپين بولدک وچمن او را همراهی ميکند وبعد به کابل برميگردد وديگر 

من درعمرم يک : يگويدباری نادر خان او را به همکاری دعوت مينمايد اما اوم.ازکار دردولت صرف نظرمينمايد
عبدالکريم وقتی از تنگدستی شاه امان اهللا درايتاليا خبرميشود، . بادار داشته ام ،نميتوانم هر روز يک بادار جديد بگيرم

مبلغی پول  وطال  به او ميفرستد، به خاطر اين همنواهی سردار هاشم خان او را احضار واخطار ميدهد که ديگر 
  ) ٢١.(اينکار را تکرارنکند

  

  :پسران  عبدالکريم خان
  عبدالرحيم خان-١
  عبدالعظيم خان-٢
   نظام الدين خان-٣
پدرداکترعبدالواحدکريم، دپلومات وسفيرافغانستان درعهدظاهرشاه و داودخان درمصر، ( قاری عبدالخالق خان-۴

  .)ند، ملی ومستقل استنامبرده شخصيت دانشم. اکنون در ويرجينيای امريکا زندگی ميکند واشنگتن و فرانسه، عراق،
   جنرال عبدالقيوم خان-۵
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  علی احمدخان-۶
  محمدولی خان-٧
مدتی مسئول جريده اتفاق اسالم هرات وبعد  اهل مطبوعات و نويسنده، اديب و عبدالباقی خان کريمی، شاعر،- ٨

  .رئيس ديوان محاسبات بود
   محمدحسين خان-٩
   قيام الدين خان-١٠
   عبدالحکيم خان-١١
عضوشورای عالی (عضو ستره محکمه رئيس پوهنزی حقوق  و  علی کريمی، درعهدظاهرشاه، استاد و غالم-١٢

  ) قضا 
 . غالم عمرخان، بعد از کودتای داودخان به جنرالی رسيد ومدتی با داودخان همکاری نمود-١٣

  
  باقی دارد

 


