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فضل الرحمن فاضل

سفیران افغانستان در مصر
بخش سیزدهم
خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
این نوشتهٔ جناب محترم فضل الرحمن فاضل در شکل یک کتاب تدوین شده است بنا ًء افغان جرمن آنالین آنرا با
همان فورمات در خدمت شما قرار می دهد.
با ُحرمت

صالح الدین سلجوقی

وفات عالمه صالح الدین سلجوقی:
عالمه صالح الدین سلجوقی سرانجام در  16جوزای  1349هجری خورشیدی داعی اجل را لبیک گفت و در
شهدای صالحین به خاک سپرده شد.
د پاڼو شمیره :له  1تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وفات او افغانستان و جهان عرب را لرزاند .انور السادات معاون رئیسجمهور مصر به مناسبت وفاتش تعزیت
نامه فرستاد .رادیو کابل و نشرات چاپی از استاد مرحوم یا آور شدند و در رثای او مقاالت و مرثیههای زیادی از
طرف ارادتمندانش به نشر رسید که به گون ٔه نمون ٔه مرثیه ای را که استاد خلیلی و استاد پژواک در مورد او سروده
اند در اینجا میآورم:
بعد از وفات عالمه سلجوقی  ،استاد خلیلی در رثای او چنین سرود:
خورشییییید اهییییل علییییم  ،بلنیییید آسییییمان فضییییل
سیییییلجوقی آنکیییییه دهیییییر بنیییییازد بیییییه نیییییام وی
بعیییید از وفییییات حضییییرت جییییامی دگییییر ندییییید
شیییییمعی بیییییه روشییییینایی وی محفیییییل هیییییری
فرهنییش شییرغ و بییرب بییه بییال کمییال خییویش
شیییییهباز فکیییییر چیییییری نیییییوردش ن ُمییییید طیییییی
رازی کییییه حییییل نگشییییت بییییه قییییانون بییییوعلی
از مولییییوی شیییینیده بییییه سییییوزنده سییییاز نییییی
سیییال وفیییات وی چیییو خلییییل ز طبییی جسیییت
گفتیییا کیییهر بییییاد رحمیییت عییییام خیییدا بییییر ویر
و استاد عبد الرحمن پژواک در رثای او گوید:

ار چه گریه به چیزی که از رضیای خداسیت
بییییه نیییی دییییین و بییییه دسییییتور عقییییل هییییر دو
خطاسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت
بمییییرد عقیییل چیییو اسیییتاد دیییین و دانیییش میییرد
چییو عقییل مییرد ،تییوان رضییا و صییبر کجاسییت
بیییییه حییییییرتم کیییییه چسیییییان آسیییییمان نمیافتیییییاد
کییه او فتییاد وهنییوز اییین بنییای هییرزه زیباسییت
زهمیییییییدمان تیییییییو آنجیییییییا سییییییینایی و عطیییییییار
ز رهبیییران تیییو آنجیییای شیییمس و موالناسیییت
سیییتاره حیییافظ و سعدیسیییت بیییر یسیییار و یمیییین
نشسییته بیییدل و خاقییانی انیید بییر چ ی و راسییت
تیییییو رفتیییییی و همیییییه مردگیییییان زنیییییده هنیییییوز
ببیییین تفیییاوت ره از کجیییای تیییه بیییه کجاسیییت
سییییه پیییوش چیییو پیییژواک ای جیییوان امیییروز
کیییه میییرط پییییر طریقیییت مصییییبت برناسیییت
اینجانب با نخستین روزهای ورود به قاهره از نقش ،اهمیت و شهرت قبلی عالمه سلجوقی و اثر گذاری او در
گسترش روابط میان افغانستان و مصر آگاهی داشتم .از همینرو ،به مثابه ارجگذاری از فعالیت های گسترد ٔه او ،محل
متروکی را برای کتابخانهٔ سفارت بازسازی کردیم و نام آن را نیز ر کتابخانهٔ عالمه صالح الدین سلجوقیر گذاشتم.
افزون بر آن ،به نشر مجدد شماری از کتاب های او و یا آنچه در مورد وی نگاشته شده بود  ،همت گماشتم که در زیر
به برخی اشارت صورت میگیرد:
 -1چا مجدد کتاب رأثر اإلسالم في العلوم والفنونر که این کتاب نخستین بار در سال  1375هجری قمری به
چا رسیده بود و در سال  1435هجری قمری (2014م) شصت سال بعد از چا نخست  ،از طرف سفارت تجدید
چا گردید و در رمضان 1438هجری قمری (2017م) برای سومین بار به چا رسید.
 -2ترجمهٔ کتاب مشهور عالمه؛ یعنی تجلی خدا در آفاغ و انفس که به زبان عربی تحت عنوان رتجلی هللا في
اآلفاغ واألنفسر توسط پژوهشگر مصری بانو ر مي فوزي نصارر از زبان فارسی به زبان عربی ترجمه شده است و
پژوهشگر یادشده ،ماستری خویش را با این ترجمه ،از پوهنتون االزهر به دست آورده است.
 -3کتاب ر األدیب األفغانی المعاصر العالمة صالح الدین سلجوقي آراء وأفكارر که توسط بانورمى فوزي نصارر،
دانشجوی مرحلهٔ داکتری زبان وادبیات فارسی ازهر شریف در مورد زندگینامه ،آثار و اندیشه های عالمه سلجوقی
د پاڼو شمیره :له  2تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نگاشته شده است .این رساله در سرطان  1394هجری خورشیدی از طرف بخش فرهنگی سفارت افغانستان در
قاهره اقبال چا یافته است.
 -4رسال ٔه رتأثیر اسالم بر فلسفه و هنرر که توسط آقای خواجه بشیر احمد انصاری از عربی به فارسی ترجمه شده
و این رساله همراه با متن عربی آن از طرف سفارت در قاهره به چا رسیده است .
 -5رسال ٔه رالمناجات (راز ونیاز)ر که در حقیقت مقدم ٔه کتاب وزین رتجلی خدا در آفاغ وانفسر است و توسط بانو
رمی فوزی نصارر به عربی ترجمه و از طرف بخش فرهنگی سفارت به چا رسیده است.
 -6نشر مجدد رسالهٔ رعالمه سلجوقي نویسند ٔه مقتدر وعالیمقامر که آقای بالم حبیب نوابی در حدود  ۱۳مقاله و
نبشتهٔ عالمه سلجوقی را گرد آورده و نخستین بار آن را در سال ۱۳۳۲هجری خورشیدی در فیض آباد بدخشان به
چا رسانده بود .رساله یاد شده در سال  1380در پشاور تجدید چا گردید و ما آن را در قاهره در سال 1395
هـ .خورشیدی ،برای سومین بار به چا رساندیم .
 -7کتابرافکار شاعرر یکی از آثار ارزشمند استاد سلجوقي است که در 280صفحه به مناسبت یک صد و
بیستمین سالگرد تولد استاد ،در قاهره تجدید چا گردید.
فعالیتهای فرهنگی استاد سلجوقی حین تصدی سفارت افغانستان در قاهره ،نهایت برجسته است .ازهر شریف و
سایر نهاد های دینی و علمی بار بار میزبان عالمه سلجوقی بودند تا او راج به موضوعات گوناگون سخنرانی کند و
این سخنرانی های او ر مجم اللغة العربیةر یا مهمترین فرهنگستان زبان و ادبیات در جهان عرب را وا داشته بود تا
عالمه را به حیث عضو آن فرهنگستان بپذیرد و استاد هم راج به زبان و ادبیات عربی حرف های تازه و بِکری به
شنوندگان عرب خویش گفته بود که از جمله سخنرانی مشهور او راج به زبان فصیح عربی تحت عنوان راللهجات
العامیة فرقت بین األممر است که ادیبان بلند قامتی چون عباس محمود العقاد و دکتور منصور فهمی و سایر اعضای
فرهنگستان را وا داشته بود تا لب به تحسین عالمه سلجوقی بکشایند.
از کارهای ماندگار استاد سلجوقی حین تصدی سفارت مصر در قاهره ،نقد و رد او به زبان عربی بر میرزا لطف
هللا خان اسد آبادي است  .همان شخصی که ادعا داشت خواهر زادهٔ سید جمال الدین افغانی است و در سال ۱۹۲۶م
رساله ای را در برلین به نام رشرح حال وآثار سید جمال الدین اسد آبادي معروف به افغانير به چا رسانده بود .این
کتاب در سال ۱۹۵۷م سالهایی که عالمه سلجوقی در قاهره به حیث سفیر افغانستان ایفای وظیفه میکرد توسط یک
تن مصری به نام دکتور عبدالنعیم حسنین و یک تن ایرانی به نام استاد صادغ نشأت به زبان عربی ترجمه و با
تعلیقات و حواشی تحت عنوان رجمال الدین األسد آبادی المعروف باألفغاني ،کما یقدمه ابن أخته میرزا لطف هللا خانر
به چا رسید  ،کتاب یاد شده که سید جمال الدین افغاني را میخواست ایراني ثابت کند  ،باعث ایجاد بوبایی در
مصر گردید و عالمه سلجوقی با نشر مقاالت و ارائه سخنرانی ها  ،آن همه ادعا ها را نقش بر آب کرد.
یکی از این سخنرانی هایی که عالمه سلجوقی راج به سید جمالالدین افغانی در مرکز جمعیت رالشبان المسلمینر(
جوانان مسلمان ) ایراد کرد ،خشم مطبوعات ایرانی را بر افروخت و روزنامه ردنیار در شمار ٔه موری 1337/2/20
خویش نوشت :ر سفیر کبیر افغانستان به کسری انوشیروان دادگستر ،حمله شدید نمود و یک شاه دادگر ساسانی را
استعمارطلب بزرط شرغ نام نهادر
این خبر که تحت عنوان دومی ر اعتراض دولت ایران به دولت افغانستانر درج شده ،در تفصیل آن آمده است  :ر
جریان کنفرانس صالح الدین سلجوقی سفیر کبیر افغانستان در مصر در بار ٔه ملیت سید جمال الدین اسدآبادی معروف
به افغانی  ،به ایران رسیدو در این دو روز مورد مطالع ٔه مقامات دولتی قرار گرفت .صالح الدین سلجوقی اخیراً طی
بیاناتی که در تاالر جمعیت شبان المسلمین قاهره ایراد کرد ضمن شرح زندگی سید جمال الدین و رد ادعاهای ایرانیها
در ملیت اسدآبادی او ،شدیدا ً به کسری انوشیروان ،شاهنشاه دادگستر ساسانی حمله کرد و گفت :کسری از
استعمارطلبان بزرط شرغ بود که حکام زیردست او،بنده وبالمی بیش نبودند .سفیر کبیر افغانستان در قاهره سپس به
ذکر اوصاف و کردار و رفتار انوشیروان دادگر پرداخت و تهمت های زننده به این پادشاه نامی ایران داد وسپس
کمونیسم ومزدک فارسی و قوم یهود و کسری را با هم مقایسه کرد و گفت :کسری سرآمد همه بود وبالد خداوند را
تحت استعمار خود قرار داده بود.

د پاڼو شمیره :له  3تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

به قرار اطالع ،قرار است به رمحمد شایستهر سفیر کبیر ایران در افغانستان تعلیمات کلی داده شود تا با وزیرامور
خارجه افغانستان ،با نقد بیانات صالحالدین سلجوقی که اتفاقا ً جنب ٔه وهمی هم داشت ،گله نماید و از اوصاف کسری
انوشیروان دادگر ،اطالعاتی به افغانها بدهد و جبران نطق مذکور را جدا ً خواستار گردد.ر
صالحالدین سلجوقی وقتی که از عکسالعمل ایرانیان اطالع حاصل میکند در نامهای که به وزیر امور خارجه
مینویسد ،راج به نشر خبر روزنام ٔه دنیا می گوید:ر....را به دقت خواندم و مرا خنده گرفت از سخافت و پا درهوا
بودن روزنام ٔه ردنیار اگرچه از طرف دیگر جای گریه هم بود.ر
عالمه سلجوقی در نامه اش مینویسد :ر در بار ٔه اینکه نوشته است من نوشیروان را دشنام داده ام ،من میگویم که
در آن مجلس نام نوشیروان گرفته نشده است .ایشان لفظ رکسریر را خیال نوشیروان کرده اند .ولی کسری لقب هر
پادشاه فارس و مخصوصا ً ساسانی است و کسری معرب است از رخسرور طوری که قیصر نیز مخصو رجولیس
سیزرر نیست ولقب عمومی است به پادشاهان روم وایناست طوری که در نطق من آمده است راکاسرهر جم کسری و
قیاصره جم قیصر است که کسی اسم علم را جم نمی کند و گفته نمیشود ،رضاها و حسینها.ر
عالمه سلجوقی در پایان می نویسد:رحاضرم به هر ایرانی در هر جایی که بخواهد در این موضوع با او مباحثه
1
کنم و به محکمهای که بخواهد با او حاضر گردم.ر
فعالیت بارز دوم عالمه سلجوقی در این راستا ،طرح آشنایی با نویسند ٔه مشهور شیخ محمود ابوریه  ،سید جمال
الدین شناس مصری است .ابو ریه در مورد سید قبالً چهار عنوان کتاب نوشته بود و وزیر معارف افغانستان به عنوان
سپاسگزاری ،نامهٔ امتنانیه و یک تخته قالیچهٔ افغانی را هم به موصوف تحفه فرستاده بود.
عالمه سلجوقی و شیخ ابو ریه با همکاری هم کتاب رالرد على الدهریینر یاترجمهٔ عربی رسالهٔرنیچریهر سید را
آماده چا نموده و در سال  1960م به چا رساندند  .استاد سلجوقي بر کتاب یاد شده مقدمهٔ جالب و فراگیری را در
 ۲۲صفحه نگاشته است  .در آن مقدمه در حالی که خالصه و فشردهٔ آن کتاب را بیان نموده  ،در مورد سیدجمالالدین
حرفهای جالب دیگر نیز گفته است .این مقدمه تحت عنوان رمقدمة بقلم الفیلسوف صالح الدین سلجوقي سفیر
2
أفغانستان في جمهوریة العربیة المتحدهر بر صدر کتاب ر الرد علی الدهریینر آمده است.
در جم دست آوردهای عالمه سلجوقی در قاهره ،میتوان به مساعد ساختن زمینهٔ امضای قرارداد ثقافتی میان
دولت شاهی افغانستان و دولت جمهوری مصر به تاریخ  20مارچ 1956م نیز اشارت کرد که باب جدید گسترش
روابط فرهنگی میان دو کشور کشوده شد وشاگردان زیادی جهت تحصیل رهسپار مصر شدند و همچنان شماری از
مصریان در چوکات همکاری میان رادیو قاهره و رادیو کابل جهت آموزش و فراگیری زبان پشتو و فارسی عازم
کابل گردیدند .یکی از این دانش آموختهها ،پرفیسور دکتور عفاف السید زیدان است که با استفاده از بورس تحصیلی
افغانستان از سال  1968م تا سال 1971م برای آموختن زبان فارسی و کار روی سند داکتری اش در دانشگاه کابل،
زیر نظر استادانی نظیر استاد خلیل هللا خلیلی ،پروفیسور محمد سرور همایون ،عالمه عبدالحی حبیبی و پوهاند دکتور
عبداالحمد جاوید سپری کرد.
موافقتنامه یادشده حاوی  12ماده بود آن را با آقای محمود فوزی ویر امورخارجه مصر به تاریخ  20مارچ
 1956برابر با  30حوت  1334ش ( 8شعبان 1375غ) به امضا رساند که اسنا مصدق ٔه آن به تاریخ  25حوت
 1336ش بین دکتور علی احمد پوپل وزیرمعارف و آقای فرید ابو شادی سفیر کبیر مصر در کابل تعاطی گردید.
همچنان زمین ٔه امضای موافقت نامه خدمات هوایی میان دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری لبنان نیز به
صالح الدین سلجوقی سفیر افغانستان در قاهره تفویض و صالحیتنامه عنوانی موصوف به تاریخ  2میزان 1337
هجری خورشیدی (  24سپتمبر 1958م) از طرف محمد نعیم وزیر امور خارجه و معاون دوم صدارت عظمی
صادر گردید.

 )1بخشی از نامهء شماره  954مورخ  1337/5/7هـ ش عالمه سلجوقی عنوانی وزیر امورخارجهء افغانستان.
 )2اینجانب نیر ا فتخار داشتم تا این کتاب را با مراجعه به متن اصلی "الردعلی الدهریین" چاپ شده در سال 1886م در بیروت،
و درج همه مقدمههایی که دراواخر قرن  19و قرن  20بر کتاب یاد شده نگاشته شده بود؛ دو بار در قاهره به چاپ برسانم  .چاپ
نخست آن به مناسبت یک صد و پنجاهمین سالگرد نخستین ورود سید به قاهره و چاپ دوم آن به مناسبت یک صد و هشتادمین
سالگرد تولد سید جمال الدین افغانی و مناسبت نصب تندیس سید در باغ آزادی قاهره درتابستان سال  1397هجری خورشیدی(
2018م).
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افزون بر آن ،با تالشهای استاد صالح الدین سلجوقی موافقتنام ٔه تجارت در هفت ماده ،میان افغانستان و
جمهوری عربی متحد به تاریخ  20حمل  1339برابر با  9اپریل 1960م در کابل به امضا رسید  .این موافقتنامهٔ
مهم را بالم محمد شیرزاد وزیر تجارت افغانستان و آقای محمود بدوی الشیتی معاون وزارت اقتصاد جمهوری
متحد عرب به امضا رساندند که اسناد مصدقهٔ آن به تاریخ  15میزان  1342برابر با  8اکتوبر  1963م توسط
بالم محمد سلیمان سفیر افغانستان در قاهره و آقای حسین خالد حمدی تبادله شده است.
عالمه سلجوقی که در اواخر ماموریت در قاهره ،به حیث شیخ السفراء و به اصطالح عربی ر عمید السلک
الدبلوماسیر در مصر شناخته میشد دریکی از کنفرانسهای مهم ریاست عمومی فرهنش اسالمی جام االزهر
شریف به تاریخ  5مارچ  1960م در مورد شرح و تفسیر آیت مبارکهروکذلک جعلناکم أمة وسطاًر بیانی ٔه مبسوطی
ایراد کرد که شنوندگان وحاضران را به وجد آورد .دکتور محمدالبهی که بعدا ً به حیث وزیر اوقاف تعیین شد ،او را
وا داشت افزون بر سپاسگزاری از حضور و سخنرانی عالمه سلجوقی ،طی نامه رسمی چنین بنگارد :ر یسر
اإلدارة العامة للثقافة اإلسالمیة باسم مشیخة الجام االزهر أن تتقدم إلی سیادتکم بأخل شکرها و عمیق تقدیرها
للدور الکبیر الذی أسهمتم به علی منبر القاعة األزهریة الکبری فی تنویر رأی العام و توجیهه إلی الوسائل واألسس
3
السیاسیة التی تکفل الوصول إلی ما نرجوه جمیعا ً لوطننا العربی و مجتمعنا اإلسالمی من عزة ومجد وازدهار.ر
محصالن افغان آن زمان در مصر مثل محمد موسی شفیق ،بالم محمد نیازی ،محمد کبیر ،موالنا محمد گالب
بشار ،خان محمد خان شلگری ،بالم صفدر پنجشیری ،بالم محی الدین دری ،همیش از لطف وتوجه او برخوردار
بودند .همچنان در زمان سفارت عالمه سلجوقی در پهلوی شمول در ازهر شریف ،شاگردانی هم در رشته های
زراعت ،طب ،اقتصاد و پولیس به قاهره آمدند که عبارت بودند از :عبد الفتاح عطار ،محمد یعقوب بارکزی،
حبیب هللا منصف ،فیضان الحق ،عبد الستار صافی ،عبد الصمد ازهر ،محمد جلیل شمس ،محمد اکبر ،سالم خان،
محمد شفیق وجدان ،عنایت هللا رشید ،عبد الغفور باهر،میر احمد شاه ،محمد حبیب سراج ،رحمت هللا فخری و بالم
مصطفی لطفی .در زمانی که عالمه سلجوقي در قاهره به حیث سفیر ایفای وظیفه میکرد ،روابط رهبران
افغانستان و مصر در سطح باالیی قرار داشت و در همین دوران جمال عبد الناصر و محمد انور السادات در
۱۹۵۵م بعد از پایان یافتن کنفرانس باندونش در اندونیزیا به کابل رفتند و مورد استقبال گرم محمدظاهرشاه و محمد
داود خان صدراعظم افغانستان قرار گرفتند و در این سفراز آرامگاه سید جمال الدین افغانی در پوهنتون کابل نیز
دیدار به عمل آوردند .همچنان محمد ظاهرشاه به تاریخ  22اکتوبر سال ۱۹۶۰م به قاهره آمد و یک هفته را در آن
سپری کرد و برنامهٔ فرهنگی مهمی تحت عنوان رهفتهٔ افغانستانر گشایش یافت ،تیمهای ورزشی افغانستان و مصر
با هم مسابقهٔ دوستانه دادند که جمال عبد الناصر و محمد ظاهر شاه در استدیوم ورزشی قاهره جهت تماشای آن
حاضر شده بودند .پوهنتون قاهرههم در همین سفر ،به پادشاه افغانستان دوکتورای افتخاری داد .همچنان در سال
۱۹۵۷م مرحوم سردار محمد داود خان صدر اعظم افغانستان به قاهره سفر تاریخي اش را انجام داد .افزون بر آن
سردار محمد نعیم خان وزیر امور خارجه ،عبدالرحمن پژواک ،دکتور محمد یوسف خان  ،دکتور عبدالغفور روان
فرهادی و سایر بزرگان از قاهره بازدید به عمل آوردند .از تصادف نیک در کابل هم آقای فرید ابوشادیبه حیث
سفیر مصر ویا سفیر جمهوری متحد عرب ایفای وظیفه میکرد که شخصیت فعال ،متشبث ،آگاه و نزدیک به نظام
مصر بود و با استاد سلجوقي نیز روابط دوستانه ومشورتی داشت و در راه گسترش روابط میان قاهره و کابل،
نقش فراموش ناشدنی دارد .نامههایی که از فرید ابوشادی در دست است ،مطالعهٔ آنها ،عمق این پیوند را آفتابی
میکند.
دکتور نجیب کیالني ادیب نامور مصری که بیش از  80اثر دارد و به نام ادیب متعهد در جهان اسالم شناخته
میشود  ،گفته است :
اصطالح رادب اسالمي ر را برای نخستین بار از زبان سفیر افغانستان استاد صالح الدین سلجوقي شنیده است.
او می افزاید :سلجوقي در شمار کسانی است که دایرهٔ ادب اسالمي را گسترش داده اند.
پروفیسور دکتور شوقي ضیف دانشمند و لغوی شهیر مصری که بیش از ۱۰۰عنوان کتاب ادبی ،تاریخی و
پژوهشی دارد ،نوشته است :نظریهٔ ادب اسالمي در نیمهٔ دوم قرن بیست میالدی توسط صالح الدین سلجوقي ،سید
قطب ،و دکتور نجیب کیالني به وجود آمده است.
از استاد صالح الدین سلجوقی این آثار به نشر رسیده است:
 -۱آیینهٔ تجلی .
 -۲اشعار پراگنده .
 -۳گوشه ای از پیغام تو .
 -۴مقدم ٔه علم اخالغ .
 )3مجله" افغانستان" شماره  38سال چهارم
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 -۵جبیره .
 -۶نگاهی به زیبایی .
 -۷تجلی خدا در آفاغ و انفاس .
 -۸تقویم انسان .
-۹مقدمه و ترجمهٔ تهذیب االخالغ ابن مسکویه .
 -۱۰نقد بیدل.
 -۱۱محمد ( ) در شیرخوارگی و خرد سالی (ترجمه).
 -۱۲أضواء علی میادین العلم والفن و الفلسفة ( .چا قاهره)
 -۱۳اثر اإلسالم فی العلوم والفنون
 -۱۴نیخوماخوسی ( ترجم ٔه اثر ارسطو)
 -۱۵افسانهٔ فردا ( .چا اسالم آباد)
چه بهتر که یاد این سفیر دانشمند افغانستان را که دست باالی او در فلسفه و ادبیات ،او را فیلسوف بلند قامت و
ادیب عالیمقام معرفی داشته است ،به عنوان حسن ختام ،با درج چکامهٔ بلند او که دانش دایرة المعارفی او را نیز
آفتابی میکند  ،پایان بریم و این کتاب را به آن آذین بندیم :
شییییییبی ز کجــییییییـروشیهای گنبدگــییییییـردون
ز سـیییـاز شعبدههـــــیییـای ســیییـپهر بوقلمیییون
بُییدم بییه پیییر فلــییـک گییرم در خطییاب و عتییاب
کییه ای سییتمگر بیید فعــییـل ک نهییاد حـییـرون
ز کییین تسییت کــییـه کفــییـار گشییته مسییتولی
ز کید تست کیه اسیالم گشیته خیوار و زبیون
چـــیییـرا رواج اقــیییـانیم در اقیییالیم اســـــیییـت
چــییـرا شییعایر توحییید گشییته اســـییـت نگییون
چرا کـــراسه اسیالم در حضییض بیال اسیت
به اوج دبدبه و طنـــــطنه اســــیـت انگلییون
چراسـییـت حـییـالت شییامات اییین قییدر ویییران
ز چیسیییت حالیییت بطحــیییـاش ایییین چنیییین واژون
همــــــییـه بقییاع مقییدس بییه دسییت کفییر اسیییر
فســـــیییـرده گیییـشته ز اثقـیییـال کاپتوالسییییون
زمییین قییدس و حکـییـومت بییه دسییت متفقییین
جزییییرة العـیییـرب و حکــیییـم انگلوسیییـاکسون
چراسییت مفــییـرش اســییـالم بوریییای خمییول
چراسیییت مسیییند کفـیییـار فــیییـرش سیییـقالطون
تییو نیییز عیسییوی کـــییـوز معــــییـدل و محییور
شییده اسییت شــییـکل چلیپییا بییه چهییـره ات مکنییون
تیویی بییه صـــییـورت دجییال و مـییـن نمیییدانم
بیه عیسییی از چــییـه سیبب گشییته چنییین مفتییون
نحـــیییـوست تیییو شیییده ســیییـهم ملــیییـت اسیییالم
ســیییـعادت تیییـو شیییـده وقیییف ملــیییـت ملعیییـون
ز گــــــــییـردش تییو نشیید هیــییـر بنییده خییرم
ز چنبییر تییـو نشیید هیـییـر گــــــییـردنی بیییرون
نزیسییت شـــییـیردلی در جهیییان بییدون گزنییید
ز روز و شب کیه دوسیک بسیته دریین هامیـون
تییونیز بگییذری از خـییـود کییه خییون خلقییی را
سییتاند از تییـو یقییین حکـــــییـم خییالق بیچییون
چییو گییوش کییرد فلییک از میین اییین خطییاب رصییین
جییواب داد بییه مـــییـن کییای سییفیه سییفله دون
مزن تو طعنیه ترسیا کــــــــــیـه نیسیتم ترسیا
کـــییـه هسییت مهییر محمیید بییه سییینه ام مییدفون
د پاڼو شمیره :له  6تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وجییود نیسییت مییرا تییا کــــییـه خییوانیم موجییود
اراده نیسییت مییرا تییا کـــــــییـه دان ییم مطعییون
ز ک نهییادی خـیییـود نحیییس گشییته بیییه جهیییان
چرا کنی تو زحــیـل را بیه نحسییت مطعیون
از آن زمییان کــــییـه ز اوج شییریعت افتییادی
بییه چـــــییـاه ذلییت و ادبــــــییـار رفتییه واژون
بییه آب دیییده وضــــــییـو سییاز پیین نوبییت را
مبییاش در صییف هییم عیین صـییـالتهم سییاهون
برو به صوب اوامر کــــــیـه عاقبیت برهیی
مرو بیه راه منیاهی کــــــــیـه نیسیتی میاذون
به طور قرب برانی ز صــدغ چون موسیی
به قعر خیاک دراییی ز بخــیـل چیون قیارون
دروغ شیید سییبب بهییت در حییق نمــــــییـرود
ز صدغ شید بیه جهیان افصیح اللسیانهارون
از آن نمییایی سرگشییته در فضــییـای خمییول
کییه دور گشییته از شییمس فضییل چییون نبتییون
تییویی ســـییـوار خییر جهـــییـل در رهٔ حرمییان
حریییف بییر شــــــییـده بییازی پلییین و بربییالون
تو بر شتر زده بار برید و خصـــیـم ظرییف
مهار کـــــیـرده هـــیـوا را بیه رشیته سییمون
کنییی تییو تعبیییه سیییماب وحشییت انییدر گییوش
کشییید حلقییه گیتییی بــییـه سیییم خــییـود تلفییون
توخفتییه در چییه یلییدای جهییل چییـون خفیییاش
شد از خفای تو اعـدا هــــــیـر یکیی یدسیون
ز حکمیییت اسیییت کیییه توحیییید گشیییته مسیییتحکم
عقییول را بییه خییـداوند کـــــــییـرده راهنمییون
همین نوشته عطیار بیه صفــیـحه مین و بیس
فیییان طائفیییـة الحکمــــیییـة هــــــیییـم العیییالون
همیشییه رخییت بییرون کییش ز محفــییـل شییعرا
کـــییـه هسییت بهــــییـره شییان یتییبعهم الغییاوون
اگـــــییـر تییو منییزل اال الییذین میجــــــییـویی
سرای ذکر وطین را بـــــــیـه نغمیه محیزون
ز عشق او به جهان شو همیشه سـر گیردان
ز خــــار بم به فغان بیاش چیون گرامیافون
اگییر چییه دسییت تییو از نقیید و جیینس آن خالیسییت
ولی به حب وطــــن سیاز سیینه را مشیحون
به عـــــزم تربیتش شیو چیو ایین شیه بیازی
بییه فکــــــییـر تقییویتش بییاش همچییو نییاپلیون
رسییول گفییت کییه حییب الییوطن میین االیمییان
بییه اییین ببییین بــــییـه حقیقییت نییه گییل مسیینون
نمیییای میییدحت او را تیییو در فیییراز و نشییییب
سیییـرای منقبیییتش را تیییو دردهــیییـا دوقلیییون
مآخذ
 -1آرشیف سفارت افغانستان در قاهره
 -2پر طاووس  ،جلد دوم اثر موالنا محمد حنیف حنیف بلخی ،چا
2018م

سفارت افغانستان در قاهره  ،فبروری

د پاڼو شمیره :له  7تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 -3آثار هرات  ،اثر استاد خلیل هللا خلیلی ،ناشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی  ،نشر عرفان ،تهران هجری
خورشیدی  ،1383چا دوم،
 -4مجل ٔه رافغانستانر چا قاهره ،شماره های گوناگون دهه شصت میالدی
 -5تجلی خدا در آفاغ و انفس  ،ناشر کتابفروشی فضل ،مهرماه  1363هجری خورشیدی
***

شیر زاد وزیر تجارت افغانستان ،جمال عبدالناصر و عالمه سلجوقی

جمال عبدالناصر ،سردار محمد نعیم خان و عالمه سلجوقی

عالمه سلجوقی در دفتر جمال عبد الناصر .می 1961م
د پاڼو شمیره :له  8تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نامهٔ نویسندهٔ مشهور مصری عباس محمود العقاد عنوانی عالمه سلجوقی

خبر نشر شده در مطبوعات که جمال عبدالناصر از صحت عالمه سلجوقی استفسار کرده است

استاد پژواک  ،جمال عبد الناصر  ،محمد نعیم خان و عالمه سلجوقی
د پاڼو شمیره :له  9تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

استاد سلجوقی و جمال عبدالناصر در حال مصافحه

جمال عبد الناصر در اقامتگاه سفیر افغانستان (شارع العروبة) حین مصافحه با محمد نعیم خان وزیر امور
خاجه و معاون صدارت عظمی

.
انور السادات و عالمه سلجوقی

نمایندگی سیاسی یمن که در آن دوران ر کشور شاهی یمن متوکلیر یا رالمملکة المتوکلیة الیمنیةر نامیده میشد،
از در دست قرار گرفتن رسالهٔ راثر اإلسالم فی العلوم والفنونربه عالمه سلجوقی اطمئنان میدهد.قابل یادآوری
میداند این رساله که در سال  1956م برای نخستین بار در قاهره به چا رسیده است؛ بخش فرهنگی سفارت
افغانستان در قاهره با درک اهمیت آن ،رساله یاد شده را برای بار دوم و سوم بالترتیب در سالهای 2014م و
 2017م نیز به چا رسانده است.
د پاڼو شمیره :له  10تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مصاحبه عالمه سلجوقی با مجلهٔ رصوت الشرغر چا قاهره
راج به ادبیات  ،شعر و فلسفه .سپتمبر 1958م

نامهای از عالمه سلجوقی عنوان نویسند ٔه نامدار مصری استاد توفیق الحکیم ،به خاطرپذیرفتنش به حیث عضو
فرهنگستان زبان عربی ( مجم اللغة العربیة) در قاهره 6 .اپریل 1956م

د پاڼو شمیره :له  11تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

از آخرین عکسهای عالمه سلجوقی در قاهره

د پاڼو شمیره :له  12تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

عالمه سلجوقی در حال تنظیم کتاب های خویش  ،قبل از ترک قاهره ،و آمادگی سفر به کابل .می 1962م .
ثور  1341هجری خورشیدی

اثر اإلسالم فی العلوم و الفنون  ،چا سوم در قاهره

کتاب ر افکار شاعرر و شمار دیگری از آثار عالمه سلجوقی -چا قاهره
بقیه دارد
د پاڼو شمیره :له  13تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

