
محمدعلي علوي كیا
پژوهشگر

     اشاره
در فـاصلـه  ســـال هاي 1293 ق/ 1255 
ش تـا 1372 ق/ 1331 ش مردي روحـاني 
و دانشــمند از شــیعیان افغانستان به نام 
حیدرقلي خـــان قزلباش معروف به سردار 
كابلي در شهر كرمانشاه زندگي مي كرد كه 
به تقوا و دانش معروف و از نمونه هاي عالي 
اخالق و ادب دیني در عصر و زمانه خود بود. 
وي در علوم منقول )فقه و اصول( و معقول 
)فلسفه، حكمت و هیئت( صاحب رأي بود. 
زبان هاي عربي، انگلیســي، عبري و اردو را 
نیز خوب مي دانست و بعضي از كتب خارجي 
را به فارسي ترجمه نموده و در زمینه زبان 
عبري پژوهش هایي انجام داده بود. همچنین 
او اولین كســي است كه كتاب انجیل برنابا 
را از عربي به فارســي برگردانده و با نسخه 
انگلیسي آن تطبیق داده است. این نوشتار 

اشاراتی به احوال اوست.

كرمانشـــاه،  كابلــي،  ســردار  كلیدواژه ها: 
حيـدرقلي خان، قزلباش
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زندگي حيدرقلي خان ســردار كابلي، جز چهار 
سال نخســت كه در كابل گذشت مابقي در هند 
)الهور(، عراق )نجــف و كاظمين( و بيش از نيم 
قرن آن هم در ايران )كرمانشــاه( سپري شد. وي 
دانشــمندي اهل علم و ذوالفنــون بود و عمرش 
به تحقيق و تفحــص در رياضيات، هيئت و نجوم 

گذشت.
ســردار عنواني بود كه در دوران اعتبار و قدرت 
امیر شیرعلي خان افغان به نورمحمدخان، پدر 
حيدرقلي خان داده شــد. پس از افول ستارة اقبال 
خاندان امير شــيرعلي خان كه با دخالت انگليس 
اتفاق افتاد سرزمين افغانستان براي سكونت آنان 
تنگ شد. اميرزادگان آواره غربت شده و به الهور 
تبعيد شــدند و در پي آنان جمعيتي از مالزمان و 
وابســتگان آنان نيز به هند رانده شدند. از جمله 
رانده شــدگان تبعيدي، خاندان نورمحمدخان 
سردار افغان، از وابستگان نظامي امير مخلوع، بود 
كــه به كوچ اجباري تن داده و ملك آبا و اجدادي 
و مكنت خانوادگي را فرو گذاشتند و ديگر مجالي 

براي بازگشت به وطن مألوف نيافتند.
در اين ايام نورمحمدخان كودكي چهارســاله به 
نام حيدرقلي داشت. حيدرقلي در 18 محرم سال 
1293 ق در محله شيعه نشــين قزلباش چنداول 
كابل ديده به جهان گشــوده بود )كيوان سميعي، 
1347: 547( و چــون خانــدان وي از تيول داران 
نظامي بودند از همــان كودكي عنوان خان را نيز 
بر نام كودك افزودنــد. دوران كودكي وي مقارن 
ايامي بود كه افغانســتان درگيــر جنگي نابرابر با 
قواي انگليس شده بود كه به زعم خود مي كوشيد 
امنيت مرزهاي هند را تضمين نمايد و دولت هاي 
دست نشانده بر آن بگمارد. اين جنگ ها به معاهده 

شوم گندمك1 )1897 م( انجاميد. 
در پي شــورش عمومي و قتل كيوناري ســفير 
انگليس، قواي نايب الســلطنه انگليس كابل را به 
تصرف خــود درآوردند و در پــي آن اميرمحمد 
يعقوب، فرزند شيرخان، ابتدا عزل و سپس به الهور 
تبعيد شد )1258ـ1265 ش(. )1297ـ1304ش( 
و در پي آن خانواده سردار نورمحمدخان نيز تبعيد 

شدند.  )لين پول و ديگران، 1370: 507( 
حيدرقلي از دوران كودكي خود در كابل چيزي 
به خاطــر نمي آورد و جز لهجه غليظ و شــيرين 
افغانــي يادگاري از آن روزگاران با خود نداشــت. 
دوران كودكــي حيدرقلي در الهور گذشــت. او 

نخستين نغمات دانش را در اين دوران شنيد، قلم 
در دســت گرفت و كتابت آغاز كرد. حيدرقلي در 
ايــن ايام تحت مراقبت هاي پــدر دوره مقدماتي و 
تحصيل در مدارس عمومي را آموخت. او رياضيات 
را طبق اصول و روش نوين فرا گرفت، زبان انگليسي 
آموخت و بر اثر مراوده و معاشــرت با مردم قادر به 
سخن گفتن، خواندن و نوشتن به زبان هندي شد. 
گام هاي اوليه دانش را به خوبي و محكم برداشــت 
و تا 11 سالگي عالوه بر زبان هندي و سانسكريت، 
فارســي و انگليســي را نيــز آموخت )مدرســي 

چهاردهي، 1354: 211(.
در اين زمان نايب الســلطنه انگليــس حاكم بر 
هندوســتان بود و بر امور آن با سياست و دسيسه 
حكمراني مي كــرد. حيدرقلي خان جوان هم طبعًا 
شــاهد خشم پنهان و نفرت آشكار مردم هند عليه 
استعمار انگليس بود. دوران اقامت اجباري خاندان 

سردار در الهور هند، هفت سال به درازا كشيد.

در عتبات )1271 ـ 1265 ش(
خانــدان ســردار نورمحمدخان كابلي در ســال 
1304ق از الهــور به عتبات در عــراق كوچيدند، 
زيرا ديگر اميدي به تغييرات مطلوب در افغانستان 
نداشتند و بازگشت آن ها به زاد و بوم به امري بعيد 
بدل شده بود. هنگام كوچ به عتبات حيدرقلي خان 
نوجواني يازده ســاله بود و سودايي جز آموختن و 
آموختن نداشــت. پدرش نورمحمدخان مردي كه 
ســرد و گرم چشيده بود دوســت داشت فرزندش 
عالمــي ديني شــود از ايــن رو آمــوزگاري به نام 
سیدســالمت علي را به خدمت گرفــت تا به او 
ادبيات انگليسي بياموزد و رياضيات وي را تكميل 
نمايد و از معلم ديگري به نام شــیخ علي اصغر 
تبریزي، كه مدرس علوم ديني بود، خواهش كرد تا 
به منزل آنان آمده و به حيدرقلي جوان دانسته هاي 
خــود را بياموزاند و او مدت شــش ســال آنچه از 
ادبيات عرب و فقه اصول و علم كالم مي دانست به 
حيدرقلي كه طبعي تشــنه آموختن داشت ياد داد 

)كيوان سميعي،49:1363(.
بيت ســردار نورمحمد رنگ و بوي ديني داشت. 
او از مصاحبت علماي مذهب شيعه كه مقيم نجف 
و كاظمين بودند بهره مي برد و اين موهبتي بزرگ 
بــراي حيدرقلي جوان نيز بود تا در همنشــيني و 
مصاحبــت مردان علــم و ادب و اهل فضل روزگار 

بگذراند و خوشه چين معرفت آنان گردد.
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از جملــه اين عالمان ديني سیدحسن صدر از 
اكابر علماي شيعه و صاحب كتاب معروف »الشيعه و 
فنون االسالم« و حاج ميرزا حسين نوري، معروف به 
محدث نوري، صاحب كتاب »مستدرك الوسايل« 
بود. مردي كه عشــق به گردآوري كتب حديث و 
متون ديني و نسخ قديمي در او چنان بود كه گاه 
لباده از تن درمي آورد و مي فروخت تا كتابي مطبوع 

خود تهيه نمايد )همان: 50(
دوران اقامــت حيدرقلي خــان در عتبات براي 
وي ارمغان فراوان داشــت. او بر اثر تشويق اين دو 
دانشمند بزرگ به ســوي علوم ديني گراييد و در 
راه تحصيــل ادبيات عرب فقه اصول و كالم ديني 
گام هاي اســتوار و بلند برداشــت و به عنوان يك 

روحاني جوان باهوش سرشار شناخته شد.

مهاجرت به كرمانشاه
خاندان ســردار كابلي پس از شش سال اقامت 
در عراق سرانجام تصميم گرفتند از اين سرزمين 
كوچ كنند. آنان به ايران آمدند و ســاكن كرمانشاه 
شــدند. شــايد آب وهواي معتدل و نزديكي آن به 
عتبات و يا دعوت روحانيون كرمانشــاه به منظور 
تبليغ در اين مهاجرت مؤثر بوده است. باري، آنان 
در سال 1271 شمسي در كرمانشاه ساكن شدند. 
كرمانشاه در اين ايام مهم ترين شاهراه زيارتي غرب 
ايران و دروازه بين النهرين بود كه شيعيان ايران و 
آسياي ميانه را به وصال محبوب ترين يادگارهاي 
مقدس و مورد احترام خود مي رساند. عبور پرشمار 
كاروان هاي زيارتي فضاي زندگي در اين شــهر را 
به شــدت تحت تأثير خود قرار مي داد. مردم شهر 
به مهمان نوازي شهرت داشتند و خدمت به زايران 
اهل بيت عصمت و طهارت را براي خود و شهرشان 

آبرو و اعتبار مي دانستند.
»بعضي اوقات تا بيســت هزار حيوان باركش در 
عرض يك ماه از چهل كاروان ســراي شــهر عبور 
مي كردند. درواقع كليــه راه هاي زميني كه زائران 
ايران، قفقاز و آسياي ميانه را به مكان هاي مقدس 
مي رســاند همه از كرمانشــاه مي گذشت« )اوبن، 

.)178 :1363

منابع درآمد و شیوه ارتزاق سردار كابلي
خاندان سردار نورمحمدخان كابلي پس از استقرار 
در كرمانشاه ثروتي در خور داشت كه بخشي از آن 
تعينات موروثي بود. آنان براي گذران امور چاره در 
آن ديدنــد كه با اين ثروت امالكي خريداري كنند 

و اجاره دهند. آنچه از اين راه عايدشــان مي شــد 
رقــم معتنابهي بود، چندان كــه روزگار به راحتي 
مي گذراندند. جز اين، ماترك ديگري هم به سردار 
رسيده بود، از جمله جعبة جواهراتي بود كه به قصد 
فروش آن سفري به بغداد و بمبئي نمود و سرانجام 
با سرمايه آن، امالكي ديگر در هليالن، زردالن، قلعه 

شاخاني و خليفه رستم خريداري كرد.2
درآمدهای ناشــی از اين امالک چندان بود که 
خاندان سردار کابلی بی بيم و هراس از تنگدستی 
روزگار را به راحتــی می گذراندند. حيدرقلی خان 
ســردار کابلی بخش عمده ای از همين سرمايه را 
وقف علم اندوزی نمــود و کتابخانه ای معظم تهيه 
کرد که در ناحيه غرب ايران کم نظير و آثار نفيس 
فراوان از نسخ خطی و متون کمياب در آن فراهم 
شــده بود. مزيد بر اين، روح قناعت و ساده زيستی 
و پرهيز از زياده خواهی کار زندگی را بر وی آسان 

نموده بود.

الزم به ذکر اســت کــه پس از عــزل و تبعيد 
اميرزادگان کابلی و مالزمان رکاب و خدمتکارانشان 
براســاس قــرارداد گندمک، نايب الســلطنه هند 
انگليس پرداخت مقرری ثابت ماهانه ای را به آنان 
برحسب جايگاه، منصب و مقام آن ها، پذيرفته بود. 
شادروان سميعی می نويسد: »خاندان سردار كابلي 
نيز از اين بند قــرارداد بهره مند بودند. آنان حوالة 
مســتمري خود را به بانك شاهي مي بردند و پس 
از تســعير وجه آن را دريافت مي كردند. مستمري 
مزبور به روپيه تعييــن گرديده بود و به پول رايج 
ايران تســعير و پرداخت مي شد. به ياد دارم مبلغ 
آن در سال 1317 ـ 1318 ش قريب 3000 ريال 
مي شد. از نظر خاندان ســردار كابلي اين وجه به 
ازاي اندكــي از اموال، امالك و دارايي هايي از آنان 
بود كه توسط استعمار انگليس مصادره شده بود« 

)كيوان سميعي، 1363: 17(.

نورمحمدخان مردي كه سرد و گرم چشیده بود دوست 
داشت فرزندش عالمي دیني شود از این رو آموزگاري به 
نام سیدسالمت علي را به خدمت گرفت تا به او ادبیات 

انگلیسي بیاموزد و ریاضیات وي را تكمیل نماید و از 
معلم دیگري به نام شیخ علي اصغر تبریزي، كه مدرس 
علوم دیني بود، خواهش كرد تا به منزل آنان آمده و به 

حیدرقلي جوان دانسته هاي خود را بیاموزاند
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در محضر شیخ عبدالرحمان مكي
شــهرت و فضيلــت حيدرقلي خان در 
كرمانشاه چنان بود كه هرگاه رجلي ديني 
يا اديبي دانش پژوه به شهر وارد مي شد به 
ديدار او مي آمد و يك چند در منزل وي 
اقامت مي كرد. از جمله اين عالمان شيخ 

عبدالرحمان مكي بود.
شيخ عبدالرحمان بر فقه مذاهب اربعه 
احاطه داشــت و به علوم غريبه آگاه بود. 
اندكي هم طب مي دانست و با زبان فرانسه 
نيز آشنايي داشت. اين موهبتي بود غريب 
و كمتر دست يافتني براي حيدرقلي خان 
كه تشنه معرفت بود. حيدرقلي خان از اين 
فرصت نهايت بهره را برد و نزد وي علومي 
از قبيل علم اوفاق3 اعداد، رمل، جفر و غير 
آن را فرا گرفت. اما چيزي كه بيش از همه 
اهميت داشت تبحر عبدالرحمان مكي در 
ادبيات عرب و اطالع شگرفش از دقايق و 

ظرايف آن بود.

مرگ پدر و عنوان سرداري
ســردار نورمحمدخــان كابلــي پــدر 
حيدرقلي خان در سال 1334 ق )1295 
ش( پس از 14 سال سكونت در كرمانشاه 
ديده از جهان فرو بست. پيكر او را به نجف 
اشرف منتقل كردند و به خاك سپردند. 
پس از او حيدرقلي عنوان ســردار كابلي 
يافت. درواقع براساس سنت رايج لقب و 

عنوان پدر به پسر رسيد.
سردار كابلي پس از يك چند اقامت در 
كرمانشاه با دختر مرحوم آقامحمدصادق 
آل آقا، ملقب به صدرالشــریعه، كه از 
علماي كرمانشاه و از نوادگان آقامحمدعلي 
بهبهاني مجتهد معروف و قدرتمند اوايل 

عصر قاجار بود ازدواج كرد.
ســردار كابلي بيــش از نيــم قرن در 
كرمانشــاه زندگي كــرد. در اين ايام جز 
يــك چند كه نــزد عبدالرحمــان مكي 
زانوي شــاگردي زمين زد و كسب فيض 
نمود، مابقي عمر را در گوشــه كتابخانه 
خود كه گنجينــه اي پربها از آثار و متون 
ديني علمي و ادبي بود به تحقيق و تتبع 
پرداخت. ســردار ميلي به سير و سياحت 
نداشــت، و جز چند سفر كوتاه به هند و 

ســردار بود كارگاه كوچكي راه انداخت، 
آالت و ادوات كيميا فراهم آورد و بوته اي 
ســاخت و قرع و انبيق بــه كار انداخت و 
شب ها بدان مشــغول بود. سردار در آغاز 
بيشتر از روي كنجكاوي چون دستيار در 
كنارش بود و نسخه ها آزمايش مي كرد و 

يادداشت بر مي داشت.
پس از آنكه عبدالرحمن كرمانشاه را ترك 
كرد آالت و ادوات را به جا گذاشت، با اين 
ميل عجيب كيمياگري كه وسوســه اش 
ديگر در جان ســردار افتاده بود. با وجود 
پنهان كاري فراوان آزمايشــات شبانه اش، 
سردار روزها در كوي و برزن زبانزد عام و 
خاص بود. در شهر پيچيده شد كه سردار 
كيميا داند و چيزي نخواهد گذشــت كه 
از مس طال سازد. روزي در كوچه از زبان 
ميرزامحمدعلي مظلوم شاعر عارف مسلك 

كرمانشاهي به كنايه شنيد:
جوهر زرنيخ چو شد ته نشين
ناز كن آنگاه به خاقان چين

بدين گونه يك چند سردار عمر گران بها 
و ســرمايه خود را در ايــن راه هدر داد. 
هرچند كه ياران دلسوز او را از اين سوداي 
محال بازداشتند اما او نسخه ها )فرمول( 
تهيه كرد و يك به يك آزمايش مي نمود.

ســردار راهي زيارت امام رضا)ع( شد. 
در حرم پس از زيارت و توسل دو ركعت 
نمــاز بر پا داشــت و از خداي آرامشــي 
دوباره طلبيد و نگارش كتابي در فضايل 
اميرالمؤمنين را نذر كرد. چنين شــد كه 
آرامشــي دوباره بر جان سردار نشست. او 
نيز نذر خود را به جا آورد و كتاب »اربعون 
حديثا في فضايل اميرالمؤمنين« را در 4 

مجلد تأليف نمود.

مسئله قبله
ســردار در هيئت و نجــوم و رياضيات 
اســتاد و نظراتش مورد اســتناد علماي 
زمان خــود بود. او براســاس مطالعات و 
تأمالتي كه در قواعد علم هيئت و اصول 
رياضي داشــت، معتقد بود كه در تعيين 
قبلة محراب مســاجد كرمانشــاه دقت 
كامل صورت نگرفته اســت. لذا براساس 
مدل تحقيقي خود، هنگام نماز، قبله نما 

عراق روزگار ثابتي داشت.
گفتيم كه ســردار كابلي، به تعبير 
آن روزگار، عالمــي ذوالفنون بــود. او با 
اكثر علوم قديــم و پاره اي از علوم جديد 
آشــنايي و حتي بر علوم غريبه اشــراف 
داشت و در بسياري از آن دانش ها تفحص 
عالمانه مي نمود. در رياضيات استاد بود، 
بر ادبيات عرب تســلط كامل داشــت و 
در فقــه و كالم و حديــث صاحب رأي و 
نظر بود. سردار، زبان هاي فارسي، عربي، 
اردو و هنــدي را خوب مي دانســت و با 
زبان هاي فرانســه، التين و سانســكريت 
آشــنا بود. تاج العروس )فرهنگ عربي به 
عربــي در 20 جلد اثــر محمدبن محمد 
مرتضي زبيدي( و دايرئ المعارف بريتانيكا 
را همــواره در كنار خود داشــت و كمتر 
شــبي بر او مي گذشــت كــه كتابي در 
رياضيــات مطالعه نكند. وي همچنين به 
فهرست نويسي و حاشيه نويسي بر متون 

قديمي مي پرداخت.
»ســردار خط ثلث، رقاع، نســتعليق و 
شكســته را زيبا مي نوشــت. نمونه خط 
سردار را مي توان از حواشي وي بر كتاب 
»شهاب« تأليف قاضي ابوعبداهلل خضاعي 
و در »غايئ التعديل« مشاهده نمود كه هر 
دو كتاب به طريق افســت چاپ گرديده 

است« )نجومي، ش 49: 56(.
سردار كابلي عمرش را در تحصيل علوم 
ديني گذراند و تتبعات گرانقدري از خود 
به يادگار نهاد. او نزد استادان مشهور فقه 
اصول و حديث در زمانه خود تلمذ كرد تا 
به درجه اجتهاد رسيد »از آقاي محمدعلي 
مدرس چهاردهي، آقا سيدحســن صدر، 
سيدمحسن امين عاملي و چند تن ديگر 
از بزرگان اجازه اجتهاد دريافت داشــت 

)مدرس چهاردهي، ش 5: 211(.

این میل عجیب كیمیاگري!
ســردار عمري به تحقيق و تفحص در 
علوم و فنــون گذراند. يك چند نيز عمر 
و سرمايه اش در راه كيمياگري گذاشت. 
اين وسوسه را استادش عبدالرحمن مكي 
به جانش انداخت. استاد مكي اهل صنعت 
كيمياگري بــود و در ايامي كه در منزل 
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در توضيــح اوزان و مقياس. اين كتــاب با مقدمه 
دكتر عبدالنبي قزلباشان فرزند سردار كابلي و با 
همكاري شركت سهامي انتشار در سال 1352 به 

طبع رسيده است.
ـ تبصرئ الحر في تحقیق الُكر

ـ شرح خطبه حضرت زینب)س( در كوفه
ظلّ الشاخص،  اسرار  في  العلم الشاخص  ـ 

در اعمال فلكي
ـ شرح قصیده المّیة ابیطالب

علم  در  ـ تحفئ االجّله فــي معرفئ القبله، 
هيئت

ـ كشف القناع في تحقیق المیل و الذّراع
ـ شرح تهذیب المنطق

ـ تحفئ االحباب في بیان آیات الكتاب
ـ ُدرّ النثیر، سه جلدي

ـ رساله اي در نقد تفسیر طنطاوي
بيان  در  امیرالمؤمنین)ع(،  ـ شرح حدیث 
ُقطر و محيط شــمس و قمر و بيان اختالف افقي 

شمس مطابق با اكتشافات عصر حاضر
ـ مصابیح القواعد در رياضيات جديد

ـ مناهج العرفان في علم االوفاق
ـ رساله اي در استخراج اوزان مركب

ـ رساله اي در معرفت جّو
ـ رساله اي در اســرار جفر جامع، در 28 

صفحه
ـ شرح دعاي صباح

ـ العلق النفیس فیما یطرب به الجلیس
ـ نظم باب حادي عشر

ـ رســاله اي فارســي در معرفت تواریخ 
مشهوره.

ترجمه ها
ـ ترجمه كتاب التحصين في صفات العارفين

ـ ترجمه كتاب هندســه مســاحت ابتدايي از 
انگليسي

ـ ترجمه الكنز المبذول للغني و الفقير از عربي
ـ ترجمه و شرح دعاي ندبه

ـ مناظــرات )ترجمه المراجعــات تأليف عالمه 
سيدشــرف الدين عاملي. ســردار اين كتاب را در 
ســال هاي پايان زندگي اش در سال 1342 ش در 

كرمانشاه به چاپ رساند(.

در توصیف سردار
سردار كابلي بيش از نيم قرن در كرمانشاه زندگي 

مي گذاشت.
زماني كه آيت اهلل حاج آقا حســین قمي از 
مجتهدان بنام و از علماي طراز اول شيعه سفري به 
كرمانشاه داشت و چند روزي در شهر اقامت نمود 
دربارة قبله مساجد شهر و ابهاماتي كه در اين باره 
وجود داشت از سردار سؤاالتي نمود. سردار با ادب 
تمام محاسبات خود و جزئيات دقيق آن را توضيح 
داد. توضيحــات وي چنان دقيــق بود كه آيت اهلل 
قمي يكســره آن را پذيرفت و آن را به كار بست و 
در اين باره به علماي شهر گفت: در فقه موضوعاتي 
است كه در خارج از دايره تخصص فقيه است و در 
آن بايد به اهلش رجوع كرد، مانند همين بحث قبله 
كه بايد به اهل هيئت مراجعه نمود و مانند تقسيم 
ارث كه بايد از اهل حســاب استفاده كرد و برخي 
مسائل طب... آنچه در اين يكي دو روز فهميدم آن 
است كه اين شخص )ســردار كابلي( در هيئت و 
حساب بسيار مهارت دارد و مي توان به نظرياتش 

سميعي، 169:1363(. استناد كرد )كيوان 
سردار بعدها مطالعات خود در اين باره را تكميل 
كرد و كتابي در مورد قبله شناسي نوشت. اين كتاب 
»مشــتمل بر يك مقدمه و بيست فصل است كه 
مؤلف طي آن از ارتباط قبله شناسي با علم جغرافيا، 
حساب، مثلثات و هندسه صحبت داشته و با اثبات 
كرويت زمين اســتخراج جهت قبله را به وســيله 
عمل به دايره هندسه، سلك بسيط، عرض اوسط 
و مركاتور و اشــكاالت عمل به هركدام از آن ها را 
تبيين كرده است. سردار در اين كتاب با توسل به 
استدالل رياضي بر فرضيه هاي قبله شناسي قدما از 
جمله اقوال خواجه نصيرالدين طوسي در تذكره و 
فاضل خضرمي در شرح تذكره ايراداتي وارد كرده 

است«.

آثار و تألیفات
از ســردار كابلي آثار بسياري به جا مانده است. 
برخي تأليفات او را تا 70 اثر دانســته اند. بيشــتر 
اين آثار به زبان عربي و برخي نيز به زبان فارسي 
است. در اين ميان 9 جلد در علوم رياضي و بقيه 
در كالم و حكمت و نيز موضوعات ادبي و مذهبي 

و مسائل مختلف است.
مهم ترين آثار سردار عبارت اند از:

ـ االربعین في فضائــل امیرالمؤمنین، در 
چهار جلد كه دربردارندة 40 حديث از علماي اهل 
سنت در فضيلت و منقبت حضرت علي)ع( است.

ـ غایئ التعدیل في معرفئ االوزان و المكاییل، 

سردار كابلي عالمي 
ذوالفنون بود. او با 
اكثر علوم قدیمه 
و پاره اي از علوم 
جدید آشنایي و 
حتي بر علوم غریبه 
اشراف داشت و 
در بسیاري از آن 
دانش ها تفحص 
عالمانه مي نمود. 
در ریاضیات استاد 
بود، بر ادبیات عرب 
تسلط كامل داشت 
و در فقه و كالم و 
حدیث صاحب رأي 
و نظر بود
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كرد. اســتاد كیوان سمیعي به ياد دارد 
كه او »مردي با جاه و جالل و متوســط 
القامه بود. محاسنش مدّور و با چانه شايد 
يك قبضه مي شد و سپيدي آن بر سياهي 
غالب بود. عينكي سفيد بر چشم و لباسي 
فاخر در برداشت. در حالي كه فقط پيش 
پا را مي نگريســت. آهســته راه مي رفت 
و چنــد نفر افغاني كه ســرداري ماهوت 
سرمه اي رنگ با تكمه هاي درشت شير و 
دنبالش حركت  بودند  پوشيده  خورشيد 

سميعي، 1363: 9(. مي كردند )كيوان 
مردم كرمانشاه او را كه يك عالم ديني 
و روحاني وارسته با فضايل اخالقي ادب 
و تواضع بود، بســيار احترام مي كردند و 
گاه نكاتي درباره كرامات وي مي گفتند و 
بر آن مي افزودند. در پيرامون نسخ خطي 
گران بهاي كتابخانه سردار و نيز اسب هاي 
اصيــل و جواهرات قيمتــي و كميابش 
داستان ها بود و هر كس شاخ و برگي بر 

آن مي افزود.

داستان مرگ سردار
ســردار كابلي در ميــان عالمان ديني 
عصر و زمانه خود به دانش رياضي برجسته 
و كم ماننــد بــود. او در ســال 1371 ق 
ســفري به قم نمود كــه در آن به ديدار 
آیت اهلل العظمــي بروجردي رســيد. 
آيــت اهلل او را براي تدريــس رياضي در 
حوزه علميه قم دعوت نمود. ســردار امر 
مرجع تقليد شــيعيان را بر ديده نهاد و 
قصد بازگشــت و انتقال زندگي به قم را 

داشت، اما قرار عمر بر چيز ديگر بود!
»او هنــگام مراجعه به كرمانشــاه به 
علــت عارضه قلبــي در شــب هفدهم 
جمادي االولــي ســال 1372 ق )برابر با 
27 دي 1331 خورشــيدي و 17 ژانويه 
1953 ميالدي( هنگامي كه ســه ركعت 
از نماز عشــا را خوانده بود و براي اتمام 
ركعت چهارم در حال قيام بود، ناگهان به 
زمين افتاد و بدون اينكه بتواند كلمه ای 
سخن بگويد، در سن 79 سالگي جان به 
جان آفرين تسليم كرد« )كيوان سميعي، 

سال ششم: 37(.
مرگ سردار براي مردم كرمانشاه خبر 

تلخي بود و بيش از همه اهل علم و ادب را 
متأثر كرد. وجود و هم صحبتي او غنيمتي 
بود و فقدان او ضايعه اي ناگوار. جويندگان 
و پرسشگران از دانش او معرفت و نصيب 
مي بردند. كتابخانه ســردار بر اهل فضل 
و تحقيق گشــوده بود و با راهنمايي هاي 
خردمندانه گره از كارشــان مي گشــود. 
از آن جملــه محمدحســین جلیلي 
)فرزنــد آيت اهلل شــيخ هــادي جليلي( 
اديب و نويســنده برجسته كرمانشاه بود 
كه با تأثر عميق واقعه درگذشــت سردار 
را در مكتوبي به برادرش )حجئ االســالم 
عبدالجليل جليلي( خبــر مي دهد و در 

رثاي او شعري مي سرايد:
اي دريغا كه دي، صرصر مرگ

گل بستان علم را بربود
دانشي مرد، حضرت سردار

آن كه خود وقف علم و دين فرمود
آن كه چون شمع زيت فكرت سوخت

تا كه بر جمع روشني بخشود
بعد هشتاد سال رنج فراق
در بساط وصال حق آسود

قدِر دانش اگرچه بود فزون
ليك بر قدر آن بسي افزود
اي بسا مشكالت الينحل

به سر انگشت فكر حل بنمود
به كالم و كتاب او بنگر

خواهي از ديد لؤلؤ منضود
اي دريغا كه دست مرگ به ِگل

رخ خورشيد علم را اندود
مگر از خاك اين سخن شنويم
كاسماِن سخن به خاك غنود

سال تاريخ او بخوان با آه
مرگ سردار مرگ دانش بود4

به موجب وصيتي كه ســردار كرده بود 
جنازه اش را به نجف منتقل كردند و بيش 
از ظهر روز دوشــنبه دهم جمادي االولي 
1372 در وادي السالم نزد قبر پدرش به 

خاك سپردند.
كتابخانه ارزشمند سردار را ورثه اش از 
كرمانشــاه به تهران آوردند و به معرض 
حراج نهادند! هرچند كه او خود بسياري 
از نســخ نفيــس و كتب نــادر آن را به 
كتابخانه هاي عمومي اهدا كرده بود. آنچه 

در حين مرگ وجود داشت قريب دو هزار 
مجلد مي شد كه اكثر آن چاپي و به زبان 
انگليسي فارسي و عربي و اغلب مزين به 

حواشي و تعليقات او بود.5

پي نوشت ها

1. عهدنامــه »گندمك« به تاريخ 26 مي 1879 م. ميان 
اميرمحمد يعقوب خان نواســه و »ســرلويس كيوناري« 
نماينده سياســي انگليس طي ده ماده به امضا رســيد. 
براساس اين معاهده بخش عمده اي از سرزمين تحت امر 
خاندان اميرمحمد و اســتقالل افغانستان يكجا به هندـ  
انگليس تسليم شد. در پي اين موفقيت دولت »ديزرايلي« 
در لندن از شــادي اين فتح عظيم و ســهل الحصول كه 
شــاهرگ هاي حياتي سوق الجيشي افغانستان را )بوالن، 
پيوار و خيبر( در دســترس انگليس گذاشته بود، جشن 

گرفت.
2. بخش عمده اي از اين امالك به واسطه خيانت مباشر از 
دست سردار كه با خوش نيتي فراوان به او اعتماد كرده بود 
از دست وي خارج شد و بدهي فراوان براي او به جا نهاد.
3. علم اوفاق موفق كردن شــكلي است كه عدد مجموع 
ســطور آن چه افقي چه عمودي و چه مورب با هم برابر 
باشد. در اين صورت شكل را موفق مي خوانند. در نتيجه 
اين تنظيم، انرژي هاي مستودع در متن كلماتي كه )آيات، 
اذكار، عزائــم و...( به صورت عدد درآمده و در مربع موفق 
شــده، كانوني شــده و تأثير خود را در عالم مثال شروع 

مي نمايد.
4. از مجموعه شخصي يداهلل عاطفي

5. از سردار كابلي سه پسر و يك دختر باقي ماند. پسرانش 
به ترتيب آقايان عبداالمير، زين العابدين و دكتر عبدالنبي 
مي باشند. آنان پس از مرگ پدر در خوزستان مقيم شدند. 
اما مرحوم غالمرضا كیوان سمیعي اديب و پژوهشگر 
كرمانشــاهي را مي توان فرزند معنوي سردار ناميد. اگر 
كوشش هاي ســميعي در ثبت لحظات و دقايق زندگي 
سردار نبود شايد دانش ما درباره اين عالم و محقق بزرگ 
معاصر نيز بسيار ناچيزتر باقي مي ماند. يادشان گرامي و 

روانشان شاد.
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