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 هایفرهنگیفعالیت

قطعات ادبی، از زبان عربی و  هٔ هـ ش با ترجم ۱۳۵۱سال فضل الرحمن فاضل کار نویسندگی را از 

استاد فیض  های مکرر برادر بزرگش  اثر تشویق های ادبی در روزنامه بدخشان به  نگاشتن پارچه

الرحمن فایض که متصدی "صفحه جوانان" و متصدی "صفحه دین و دانش" آن روزنامه بود و 

 است.  "بدخشان" آغاز کردههٔ روزنامهای آقای غالم حسین فعال، مدیر مسئول  تشویق
 

هاوآثارچاپشدهترجمه

 ، چنین است:  موصوف که در کابل، پشاور، الهور، دهلی، جاکارتا، بن و قاهره به نشر رسیده ها و آثار ترجمه
 عمار فرزند یاسر .1
 تحقیق )نمایشنامه( .2
 دو چهره )نمایشنامه( .3
 رمه )نمایشنامه( .4
 امریکایی که من دیدم .5
 خلل در کجاست؟ .6
 اسالم و جاهلیت .7
 اخالص .8
 توحید .9

 دعوتگر نامور استاد احمد زی شهید .11
 ماه مبارک رمضان هٔ روز .11
 مبادی اساسی فهم قرآن .12
 مسلمانان بیدار شوید! .13
 ردی بر شبهات دشمنان اسالم .14
 ای به سوی مرگ دریچه .15
 نعمتهای بهشت .16
 بشریت هٔ اسالم و آیند .17
 هایی از سیرت پیامبر اکرم در مورد رازداری درس .18
 جاکارتا هٔ دوشیز .19
 مجاهدین درمسکو )سفرنامه( .21
 زندان سیار .21
 شهید پیروز استاد فیض الرحمن فایض )زندگینامه( .22
 نماز ستون دین .23
 دعوتگر و وسایل او .24
 درس فی قلب المعرکة )ترجمه از فارسی به عربی( .25
 سرطان سرخ .26
 سیرت نبوی؛ در سها و اندرزها .27
 گفت و شنود سه دعوتگر نامور پیرامون حکومت اسالمی .28
 مالشاه بدخشی: آثار و افکار )ترجمه از زبان اردو( .29
 مقاالت( هٔ بازتاب رویدادها )گزید .31
 های سقوط در نیمه راه مبارزه انگیزه .31
هللا خان تا صدارت محمد هاشم خان( ترجمه از  خاطرات ظفر حسن ایبک )افغانستان از سلطنت امیر حبیب .32

 بان اردوز
 تندیسی برچکاد آزادی )در مورد شهید احمد شاه مسعود( .33
 غازی نامور، مالصاحب چکنور )ترجمه از زبان پشتو( .34
 ستاره دین، موالنا نجم الدین آخند زاده )ترجمه از زبان پشتو( .35
 نقش تعصب قومی در سقوط دولت اسالمی اندلس .36
 «پیام افغانستان»هایی از  پیام .37
 ی االفغانی؛ بیدار گر عصرسید جمال الدین الحسین .38
 ها )گستتنر( حکایاتی از پیامبران برای شیر بچه .39
 بانوی قهرمان؛ خوله دختر ازور .41
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 دژ الموت .41
 ها تعصب ویرانگر تمدن .42
 العالقات األفغانیة المصریة فی مرآة الوثائق و الصور .43
 صرخة عبر القرون و سبع قصص أخری) ترجمه از زبان فارسی( .44
 افراط در دین و زندگی .45
 سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان .46
 های بارز اعتدالگرایی نشانه .47
 تعصب دینی و اجتماعی هٔ درمان واقعی پدید .48
 ها و فرهنگ وسطیت رسانه .49
 ین اختالف در اسالمئآ .51
 داکتر َخولَه فاضل( ها ) گردآورنده دیباچه .51
 اعتدالگرایی هدف شرعی و متمدنانه .52
 ید جمال الدین افغانیس هٔ چاپ شد هٔ نیچریه نخستین رسال .53
 حقیقت جهاد در اسالم .54
 رسان قیام کربال زینب پیام .55
 داکتر َخولَه فاضل( های دیگر) گردآورنده دیباچه .56
 موالنا منصور انصاری ) ترجمه اززبان پشتو( .57
 افغان، افغانستان و اقبال .58
 دار شاعران معاصر افغانستان، استاد خلیلی طالیه .59
 1ربی(رقاصه و سیاسی) ترجمه از زبان ع .61

 است:  به چاپ رسیده قاهرهآقای فاضل در  شماری از آثاری که با مقدمه، تحشیه و ویراستاری
چاپ نخست ، کابل، وزارت اطالعات و  مخلص کندهاری شینواری( محمد حضرت میاروشان) از علی هٔ حالنام -1

ش(1388فرهنگ )  
  ش(1393مصر) –أثر اإلسالم فی العلوم و الفنون ) از عالمه سلجوقی( چاپ نخست ، قاهره -2
 ش(1394مصر) –چاپ نخست ، قاهره   الدین األفغانی( )از سید جمالالرد علی الدهریین -3
 ش(1394مصر) –والنا حنیف بلخی ( چاپ نخست ، قاهره یادی از شهید موالنا عبید هللا صافی) از م -4
 –چاپ نخست ، قاهره الدین األفغانی(  سید جمال به زبان فارسی{ ) از«}نیچریه» هٔ رسال متن اصلی -6

  ش(1395مصر)
 ش(1395مصر) –چاپ نخست ، قاهره  افکار شاعر) از عالمه سلجوقی( -7
چاپ  دوستی افغانستان و مصر( هٔ ک أفغانستان و ملک مصر ) معاهدمعاهدة المودة والصداقة بین جاللة مل -8

 ش(1395مصر ) –نخست ، قاهره 
ش(، چاپ دوم ، 1395مصر ) –چاپ نخست ، قاهره  سراج األخبار ) از محمود طرزی( هٔ سید در روزن هٔ سد -9

 ش(1397کابل، وزارت اطالعات و فرهنگ )
 ش(1395مصر) –چاپ نخست، قاهره  عبقریان او نوری قصی ) از مرحوم شفیق( -11
 ش(1395مصر) –چاپ نخست ، قاهره  محمد موسی شفیق )کتابات، حوارات و خطابات( -11
 ش(1396مصر) –چاپ نخست، قاهره  از قاهره به کابل ) از محمد صادق المجددی( – 12
 ش(1396مصر ) –چاپ نخست، قاهره اکبرنامه )از حمید کشمیری( -13
 ش( 1396مصر ) –اسالمی ) از پوهاند غالم محمد نیازی شهید( چاپ نخست، قاهره مأخذ دوم فقه  -14

                                                           
 کتاب های دیگر:(  1
 ش(1397مصر ) –چاپ نخست، قاهره  سفیران افغانستان در مصر -61  

 ش(1397مصر) –چاپ نخست ، قاهره  الخطب المصریة -62
 ش(1397مصر ) –چاپ نخست ، قاهره   دیگر) گردآورنده داکتر زینب فاضل( های دیباچهپس از  -63

 ش(1397مصر) –چاپ نخست، قاهره دوستی میان افغانستان و مصر پیمان -64

 ش(1397مصر ) –چاپ نخست، قاهره ونړد افغانستان او مصر د دوستی ت -65

 ش(1397مصر )–چاپ نخست، قاهره معاهدة المودة بین أفغانستان ومصر -66

 ش(1398امورخارجه ) و آثار، مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت عبدالهادی داوی؛ افکار -67

 ش(1398امام قاضی خان ، کابل) امام محمد شیبانی و -68

 ش(1399ها و اندیشه ها ، کابل ) رفاعه طهطاوی؛ نبشته -69
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ستراتیژیک وزارت ، چاپ نخست، مرکز مطالعات «امان افغان» هٔ امان افغان، کلکسیون سال نخست جرید -15
 ش(1398امور خارجه )

 سیر دبستان بدخشان ) از جمشید شعله( کابل، سبا کتابخانه -16
شدهبهزبانپشتو:آثارترجمه


"سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان"  هٔ ترجمه رسال، ياو د افغانستان نومیال يسید جمال الدین افغان -1

 ش(1393چاپ نخست، قاهره ) توسط آقای دکتور محمد لطیف بهاند.
چاپ شده سید  هٔ نیچریه نخستین رسال"  هٔ رسال هٔ ، ترجماپ شوی رسالهدین افغانی لومړنۍ چلنیچریه د سید جمال ا -2

 ش(1395چاپ نخست، قاهره )جمال الدین افغانی" توسط آقای فضل محمد حسینی 
توسط آقای سلیمان  «زینب پیام رسان قیام کربال» کتاب  هٔ زینب، د کربال د پاڅون پیغام رسوونکۍ، ترجم -3

 ش 1399 هٔ صافی، چاپ نخست کابل، سنبل
 

 اپ:چ هٔ های آماد کتاب
 اصول دعوت .1
 آمریکا از دیدگاه سید قطب .2
 سفری به سوی فردا .3
 حقوق زن در اسالم .4
 شهیدان هٔ زیستنام .5
 های دوران جهاد حرف .6
 قهرمان سترگ صالح الدین ایوبی .7
 امام اعظم ابوحنیفه .8
 هللا دهلوی )تحقیق( الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، از شاه ولی .9

 قاتل حمزه .11
 ناصر خسرو، لعل بدخشان .11
 کتابشناسی توصیفی سید جمال الدین افغانی .12
 ناصر خسرو فی مصر .13

 

وامادرمصر:
 2م )2113جوالی  24در سفارت افغانستان در مصر به تاریخ  را طوری که گفتیم کار آقای فضل الرحمن فاضل

عدلی  آقای م به2113نوامبر  27خویش را به تاریخ  هٔ هجری خورشیدی( آغاز کرد و اعتمادنام 1392اسد 
 رئیس موقت جمهوری عربی مصر تقدیم نمود. منصور

-Afghanistan (Weeklyاز کارهای قابل لمس او در مصر، تاسیس هفته نامه به زبان انگلیسی به نام 
Review)2 به نشر رسیده  شماره آن به صورت منظم 211م تا کنون بیش از  2114سال  از آغاز که است

 1393عالمه صالح الدین سلجوقی" در سال  هٔ است.او در پهلوی تاسیس کتابخانه ای در سفارت به نام " کتابخان
و جمع آوری کتاب های چاپ افغانستان، به نشر و چاپ مجدد برخی از کتاب های  م(2114هجری خورشیدی)
 با نشر کنند؛ همت گماشته است که گارند وترجمه میرساله ها و آثاری که نسل نو می ن خصوصمفید وسودمند، به 

و این کاریست در خور  3رسد عنوان کتاب می 151سفیران افغانستان در مصر( شمار آن به کتاب حاضر )
 ستایش.

جمهور کشور، مدال عالی دولتی سید جمال الدین افغانی را  رئیس جاللتمآب دکتور محمد اشرف غنی به پیشنهاد او
دکتور محمد عماره اهدا کرد که طی محفل باشکوهی در سفارت  جمال الدین شناس شهیر مصری پروفیسور به سید

 افغانستان به موصوف تفویض گردید.
اسناد و  آوری مصر و افغانستان، توجه به بازسازی سفارت و جمع انجمن دوستی های مداوم با اعضای نشست
دهد و نامگذاری تاالری به نام "تاالر دوستی  ومصر را بازتاب می ستانافغان هایی که روابط تاریخی میان عکس

م دریکی از هوتل های مشهور 2114مارچ  24در  در تجلیل با شکوه از نوروز مصر " و پیشگامی و افغانستان
د آوری از آن یا بایست کارهایی است که هٔ نوروز، از جمل هٔ شش سفارت از کشورهای آسیایی حوز قاهره همراه با

 کرد.

                                                           
م به نشرات خویش ادامه داد که با پایان یافتن وظیفهء  2018تا سپتمبر  Afghanistan (Weekly-Review)نامهء   ( هفته2

 قاهره، نشر آن متوقف گردید. )حماد( آقای فاضل در

عربی و دو زبان رسمی کشور به چاپ رسیده   عنوان کتاب به زبان 174( در دوران ماموریت آقای فاضل در قاهره مجموعاً 3

 گرفت . إن شاء هللا )حماد( در آخر این کتاب اشارت صورت خواهد است که به نام های آن
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ای که در دوران تصدی سفارت انجام داد، نصب تندیس سید جمال الدین افغانی در "باغ  یکی از کارهای برجسته
آزادی و دوستی قاهره" است که عمالً تندیس سید واالگهر افغانستان،نصب گردید و این جانب دکتور محمد علم 

به نزد والی قاهره آقای مهندس عاطف عبد الحمید رفتیم و آقای  آورم که نخستین بار برای استئذان حماد ، به یاد می
او مثل شیخ محمد عبده و  هٔ های سیدجمال الدین افغانی و نام بردن شماری ازشاگردان برجست فعالیت با بیان سفیر

تی میان دو یکی از نمادهای دوس  سعد زغلول، از والی قاهره اجازت کسب کرد تا تندیس سید جمال الدین به عنوان
و دو کشور )مصر و افغانستان( درباغ آزادی و دوستی قاهره نصب گردد که جناب والی قاهره نیز رسماً   ملت

نزدیک طی محفل رسمی از آن پرده برداری یا نقاب کشایی  هٔ همچو اجازتی را صادر کرد. قرار است در آیند
 4صورت گیرد.

 جمهوری اسالمی افغانسان وزارت زراعت ،آبیاری و مالداریآقای سفیر در دوران سفارت به نمایندگی از 
وزرات زراعت و  زراعت" را با رئیس روابط خارجی هٔ های علمی و تخنیکی در عرص همکاری هٔ "تفاهمنام

 به امضا رساند. 2116اپریل  21اصالح اراضی جمهوری عربی مصر به تاریخ 
انجام کارهای  نشیند و همیش در دارم، طرز بیانش بر دل میشناختی که من از سی سال بدینسو با آقای فاضل 

های بارز اوست که سبب  گی نوع همکاری دریغ ننموده است. فروتنی از ویژه سودمند و خیر، پیشگام بوده واز هیچ
 کاری و یارسیدن به هدفی، به او مراجعه کند. شود هرکسی برای مشورت می

وبه  او اهل علم و فرهنگ است کالم هٔ بینم. فشرد اومت را در برابر خود میمن وقتی نگاهش می کنم، کوهی از مق
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 12تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 
 با پروفیسور دکتور احمد الطیب ، امام اکبر و شیخ ازهر شریف همراه

 

 
 م2116اگست  18جمهور مصر.  رئیس هٔ با نمایند

 

 
 مصری, با پروفیسور دکتور محمد عماره دانشمند شهیر و سید جمال الدین شناس
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 م2114دیم تسلیت به مناسبت وفات مادرش. مالقات با پاپ تواضروس دوم جهت تق

 

 
 مهندس ابراهیم محلب رئیس شورای وزیران مصر نامه  

 

 
 تندیس سید جمال الدین افغانی در قاهره لوحهٔ 
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 م  2118تندیس سید جمال الدین افغانی در باغ آزادی قاهره. اگست 

 
 پاپ تواضروس دوم نامهٔ 
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 آقای حلمی النمنم وزیر فرهنگ مصرنامهء 

 

 
 جمهور مصر رئیس دفتر رئیس امه ای از جنرال عباس مصطفی کاملن

 

 
 نامه ای از پروفیسور دکتور احمد الطیب امام اکبر و شیخ ازهر
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مودت و دوستی میان  مصر راجع به نودمین سالگرد امضای معاهدهٔ  آقای سامح شکری وزیر امور خارجهٔ  نامهٔ 

 مصرافغانستان و 
 

 
 

 
 به دکتور محمد عمارهاألفعانی تفویض مدال سید جمال الدین 
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 جمال الدبن افغانی پروفیسور دکتورمحمد عماره، بعد از دریافت مدال عالی دولتی سید

 

 
 م2118ون در حال مصافحه با آقای تواضروس رهبر روحانی قبطیان) مسیحیان( مصر. وادی نطر

 

 
 چاپ سفارت در قاهره Afghanistan (Weekly-Review)هفته نامهء  211شمارهء
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قاهره ) قبل از رونمایی رسمی(. آقای عظیم هللا ورسجی معاون  افغانی در باغ آزادیجمال الدین  تندیس سید

 هجری خورشیدی 1397جوزای  توت دیپلوماسی وزارت امور خارجه.انستی
 

 
 الرحمن فاضل سفیر سابق افغانستان در قاهره فراخوانی فضل برگهٔ 
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