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 ۲۷/۱۲/۲۱۱۲         احسان لمر

 های هشت دانه الماس از گنجینه
 « فضل الرحمن فاضل» 

م را برای« سده سید در روزنهء سراج االخبار» لطف نموده برایم نوشتند که رساله جدید شان  چندی قبل جناب فاضل عزیز
 آنرا باز نمودم این دانه های الماس در بین آن بود: می فرستند، اما پوسته رسان پاکت پر وزنی برایم آورد وقتا

 ()سده سید در روزنه سراج االخبار 
 ( یا متن دری پشتو و عربی ماهده دوستی افغانستان  و مصر که در حضور اعلیحضرت شاه ) معاهدة مودة و صداقة

 امان هللا خان و اعلیحضرت پادشاه مصر به امضا رسد.
 و بیان حال نیچریان( تالیف حضرت سید افغان. )حقیقت مذهب نیچری 
 .)معرفی االثار الکامله یا میراث فکری سید جمال الدین افغانی ) 
 .عبقریان او نوری قصی( اثر مرحوم محمد موسی شفیق ( 
 )نوشته خود آقای فاضل ) زینب پیام رسان قیام کربال. 
 .عمار فرزند یاسر( نوشته صابر عبده ابراهیم ( 
 نا صافی.ندگی شهید موالیادی از ز 

 در که است کتابی(38) سومین و هشتاد این و... " : بدین گونه این فرزانه دانشمند عزیز وطن ما قسمی که خود شان  نوشتند 

ه پس بی دلیل نیست ک است." یافته چاپ اقبال قاهره در افغانستان سفارت فرهنگی بخش طرف از اخیر چند ماه و دو سال طی
ره صفات در بام بتواناست که بعید  صاحب گنجینه ارزشمندی بزرگی استمهتمم مترجم و  مولف، نویسنده،جوان بگویم که این 

 :زیرا  هر یک از این آثار چیزی بنویسم
 بشمار م صفحه و سرانگشت کنم تر که   نیست کافی بحر آب را تو فضل کتاب

 به اختصار یاد آور شوم که:اگر اجازه باشد 
 

 (ش5821ــ  5921ــ به کوشش فضل الرحمن فاضل  ) سده سید در روزنه سراج االخبار

 
 عنوانی که است«  کابلی محمد سلطان »نامه  : شامل که. اهدا شده است استاد گرامی نجم العرفا حیدری وجودیبه این اثر 

السید » تحت عنوان« جرجی زهدان» مقاله ترجمهء  نموده بود که ضم آن ارسال االخبار سراج محرر سر«  طرزی محمود»
سلسله در ادامه عنوان )طرزی محمود آن ترجمه، که بعد از نشر را  ارسال نموده بود  جریده الهالل مصردر  « جمال الدین

ه این کبقلم خویش نوشت. « سید افغان» سترگ  ش در باره آن عبقریخودچشم دید ها گفتار، شنیده ها و  مشاهیر افغانستان( 
 می باشند. جمال الدین افغان دو نوشته نخستین مقاله ها در مطبوعات کشور در مورد سید

 
 (5293می 83) ماهدة مودة و صداقة ــ اعداد و  تقدیم فضل الرحمن فاضل 

 »را به مصر از جراید مصری مثل  و همراهان« املکه ثری» و « شاه امان هللا خان»  این رساله که اخبار سفر اعلیحضرتین
" ... او پادشاهی است که مصریان بار ها نام و کار نامه های او را شنیده اند و و غیره ترجمه نموده که نوشته بودند: « البالغ

بعد از اخبار جریان چنگ زدن به آزادی به گوش شان رسیده است ...."  از پیشرفت ملت او و دالوری او در گاه گاه خبر های
 ء امضا و تعاطی شده را بین دو کشور با فوتو آن به نشر رسانیده اند.ماهده، این مسافرت 

 
 «افغانی» ) حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان  ــ نوشته موالنا جمال الدین حسینی 

 به کوشش فضل الرحمن فاضل و مقدمه های فاضل و میر سعید بریمن

 بخش فرهنگی سفارت افغانستان در قاهرهناشر مین سالگرد چاپ نخست رسالهء نیچربه ــ  586مناسبت ب

قمری نوشته که از وی در مورد نیچر و  1211محرم  11این رساله را سید افغان به جواب نامه موالنا محمد واصل مورخ 

است از طبیعت و طریقه نیچریه، همان طریقه دهریه " نیچر عبارت نوشته بود که نیچریان پرسیده بود و سید با دالیل  واضح 
 به اثر این ترجمهیاد نموده از در مقدمه فاضل گرامی تاریخچه چاپ متعدد این اثر را در دیگر زبانها و کشور ها است...." 

 در آن اول نشر از بعد سال چهار و هشتاد یعنی ش 1411 سال در بریمن سعید میر آقای توسط بار نخستین برای پشتو، زبان

 طبع پاریس در و ترجمه 1112 سال در فرانسوی  نویسنده(  A.G.GILCHON)ضمناً این کتاب سید توسط . نموده استد یا کابل
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ضل گرامی یک بار دیگر آنرا در اختیار اهل فضل و فرهنگ فاو  .بود نوشتههم  را سید سوانح آن مقدمه در عبده محمد که ،شد
 قرار دادند.

 
شمسی مرکز فرهنگی  5863فکری سید جمال الدین افغانی ــ مولف فضل الرحمن فاضل سرطان ا میراثار الکاملة یاالث) معرفی 

 المان(« د حق الره» 
نگاهی به العروة  الوثقی ــ مراة  هالعروة الوثقی  ــ دعوة الفارس الی اتحاد مع االفغان ــ کوتا» این مجموعه پر غنا تحت عناوین 

 جمال الدین افغان و فوتو بعضی اخبار و آثار سید جمع بندی شده است.مزین بوده ، تعدادی مقاالت و کتب سید « و..... العارفین
 

 ) عبقریان او نوری قصی ــ نوشته محمد موسی شفیق(
 

جود در آرشیفی مو" استوار بر اسناد  شفیق نکته نهایت جالب دیگر اثرموسی در این رساله در پهلوی تجدید چاپ اثر شادروان 
قبول بورس تحصیلی او از مصر " دوران تحصیل، و چگونگی یای فراموش شده ان زورت افغانستان در قاهره، برخی از آسفا

 که نهایت دلچسپ می باشد. "ت متحده و بعد تقرر وی به حیث سفیر افغانستان در قاهره هم اشاره شدهالابه ای
 

 محل چاپ قاهره( 5821چاپ نخست ــ   ) زینب پیام رسان قیام کربال ــ نوشته فضل الرحمن فاضل

 سه دختر هم بود. زینب نام ماندگار است در تاریخ اسالم، دو زینب نام همسران پیغمبر اکرم)ص( بودند. زینب دختر ایشان
بدین گونه با ذکر نام آور دیگر هم می باشد،  و دهها زینب حضرت علی زینب کبری ـ زینب وسطی و زینب صغری و....

تاریخی و شخصیت های تاثیر گذار اسالمی در این کتاب  از حضرت زینب الکبری پیام رسان قیام کربال حکایتی جالبی نوشته 
 شده است.

 
 عبده ابراهیم ــ ترجمه فاضل ـ ) عمار فرزند یاسر ــ نوشته صابر

 (نشرات پامیر 5831پ سوم حمل چا
ین نوشته از آغاز کار های مطبوعاتی فاضل گرامی حکایت دارد او این اثر را در دوران حاکمیت صد روزه اخیر حفیظ هللا ا

در هجرت به پشاور نوشته و طبع شد. این رساله از شکنجه های مسلمین و بربریت آن نظام  و دور از سلطه و حاکمیت امین
 سخن می گوید.صدر اسالم، مقاومت و صبر و شکیبائی آنها 

 
 ) یادی از زندگی شهید موالنا صافی ــ مولوی حنیف حنیف بلخی ــ

 سفارت افغانی در قاهره( 5821چاپ نخست حوت 

خود اثر مختلف نوشته بود که یکی در باره  22صافی بود  عبید هللا جناب مرحوم محمد حنیف حنیف که از شاگردان موالنا

 حضرت موالنا صافی بود.
 24یعنی  جوانی ) عنفواندر شان  را به پشتو ترجمه نموده بودند. از بزرگترین یادگار« العروة الوثقی» صافی استاد عبید هللا 

تاسیس مدرسه اسدیه بلخ می باشد. او بیدار گر بود و بیدار گری به  م(1141شمسی ) 1411سال در سالگی( و آغاز کار شان 

شاگردان ازبک و تاجیک استاد صافی حتی قول از استاد بختانی ه ب تدریس می کرد، تعصب تمامی معنی عاری از تبعیض و
به  1411می فرستادند. استاد صافی در دوران اختناق تره کی ـ امین در حمل « زیری» را به مجله  بزبان پشتو مقاالت شان

 بود. ایشاناین رساله مختصر بیوگرافی  شهادت رسید.
انی سید جمال الدین افغ» ، «سید جمال الدین افغانی او د افغانستان نومیالی» چونآثار دیگری  ان جناب فاضلدر مورد سید افغ

 را هم نوشته اند.« بیدار گر عصر» و « در مورد رسالهء نیچریه« » و نخبگان افغانستان
 فاضل گرامی حرمت و ارزش بی پایانبدین گونه با بدست آوردن این گنجینه با ارزش به شخصیت و کار کرد بزرگ فرهنگی 

وی  توام با دهها مقاله شان را در نظر بگیریم غنیمت بزرگی  ءاثری که نوشته یا ترجمه و یا جمع آوری شده 14. اگر قایل هستم

 در عرصه فرهنگ و ادب کشور محسوب می شوند. مطالعه آثار این دوست عزیز فرهنگی را به دوستان توصیه می نمایم.
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