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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 
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«افغان، افغانستان و اقبال»  

 باز هم خدمت سترگ دیگر از

 فضل الرحمن فاضل گرامی و سفارت افغانستان در قاهر

 یمآشنا خودش زندگی و افکار به نخست( برد پا به پا و بگرفت دستم) افغان سید حضرت که است دهه سه از بیشر

 وی .نمودم حاصل را شناخت افتخاربه شمول اقبال الهوری  شان شاگردان و دوستان از ای عده با سپس و ساخت

 بود، آشنا هم دیگران و خان خوشحال بابا، شاه احمد هرات، پیر سترگ، موالنای سنائی، حکیم با قبالً  که درحالی

 و پیروان با آشنائی با لندن و هند در(، میباشد مزین دری در به آن دوازده او اشعار دیوان پانزده جمله ز ا چنانچه)

 آنرا اقبال اما و گشود را ره افغان سید معروف قوله ب گردید، افغان جمالی ها اندیشه عاشق افغان سید دوستداران

 : بود گفته سید وصف در اقبال خود چنانچه نمود، هموار

امام"  افغانی"   تاتار  مقتـدی                            قـیام اندر مرد دو  دیدم و مرفـت          

اقبال در زمان زندگی و بعد از مرگ در افغانستان دوستداران زیادی داشت و دارد  شعر  زیبا و نهایت پر مفهوم او 

 :دائیه بخاطر دارم که گفته بودرا از دوران مکتب ابت

 ملت افغان در آن پیکر دل است   آسیا یک پیکر آب  و  گل  است

 در   گشاد   او    گشاد     آسیا   از   فساد   او   فساد       آ سیا

بیات او و معارف و ادب بلکه بار ها شده که سیاست مداران ما هم ا ا اهل فرهنگهنه تن

چنانچه سردار محمد داود خان در یکی از بیاناتش این شعر را در بیانات شان افزودند 

 اقبال را خواند که:

 

 ان در خاک تا کی؟چو موران آشی   ؟کی     تا چاک   زندگانی  قبای 

 تالش   دانه  در  خاشاک  تا کی؟   به  پرواز  آی  و شاهینی  بیآموز

 حامد کرزی هم به این بیت اقبال پناه برد که:

 خدا   آن   ملتی   را  سروری  داد

 بنوشت که تقدیرش به دست خویش 
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اقبال به کوشش و همت دوست نهایت فرزانه و دانشورم جناب فضل  سال روز تولدمین  140امسال به مناسبت 

از زبان حماسی و « و اقبالاافغان، افغانستان » را بنام  «عبدهللا بختانی خدمتگار» الرحمن فاضل رساله استاد گرانقدر

ر کابل اقبال نشر شمسی( د 1335سال قبل ) 60پر غنای پشتو به در دری آراسته و نشر نمودند. این کتاب استاد حدود 

 که خوشبختانهشان را در این رستا در رساله فوق جمع آوری نموده اند  یافته بود. جناب بختانی مجموعه پژوهش های

این گنجینه بما هم  قاهره در افغانستان سفارت در شان فرهنگی همکاران در اثر توجه نهایت عمیق جناب فاضل و

 رسیده که بار دیگر این خدمت فرهنگی را ستوده و به فرد فرد این فرزانگان فرهنگی حرمت بی انتها می رسانم.

)فاضل مترجم  یادداشتی  دررا نوشته است و زیست نامۀ کوتاه اقبال بعد از مقدمه خود شان؛  پرفیسور بختانی 

گرامی و شاعر شیوا بیان آقای محمد افسر رهبین... آثار اردوی اقبال را به نظم " دانشمند  گشتهگرامی(  چنین افزود 

( ترجمه کلیات منظوم اقبال به زبان فارسی 2017شیوای پارسی ترجمه کرده است در اواخر اکتبر سال روان میالدی)

 ".مائی شدناستاد افسر روهبین در دانشگاه دهلی رو  به حضور مترجم

و بتخانه  کعبه در سالها زندگی "دار و ندار اقبال را چه عالی در چند سطر خالصه نموده و نوشتند: استاد بختانی 

را فاش ساخت  «اسرار خودی»، را بی پرده گفت «رموز بیخودی» برون آمد «زیادانای ر» نالید، تا از بزم عشق

پس چه باید کرد ای :» را باز گفت «پیام مشرق» «بانگ درا»نامید، با  «زبور عجمش» مغز قرآن را برداشت.

 .را نوشت  «اقوام شرق

درخشید بر مغرب نیز پرتو افگند گویا ستاره بخت انسان و نور ستاره اقبال در شب تیره و تار در آسمان مشرق 

 ب درخشان، از افق شرق میهن ما طالع گردید.  دانای راز،کباری این کو .نوری به سان عاطفۀ انسانی انسانیت بود

را سرود و این هدیۀ ارجناکش را به پادشاه  «پیام مشرق» ....راز دار ما شد آن که شرق و غرب را نیک می دانست

 پیشکش نمود...افغانستان، اعلیحضرت امان هللا خان 

ری و نادانی است و به شاه کشور مشوره اگویا حکیم شرق مشخص ساخت که علت العلل پسمانی های ملت افغان ناد

ه تهذیب این ملت غیور علم را از سینۀ احرار و ثروت را از داد که ب

 "... سینۀ کهسار میهنش بر گیرد

نام نامی استاد گرامی جناب » البته این اثر نهایت ارزشمند استاد بختانی به

 اهدا شده است.« عبدالهادی داوی

اقبال از دیدگاه سخنوران » عنوانی داریم به نام در بخش دوم رساله

 خلیل هللا در این جا اشعار قاری عبدهللا ملک الشعرا ــ استاد «نافغانستا

خلیلی ــ امیر حمزه شینواری ــ  موالنا قیام الدین خادم ــ صوفی عبدالحق 

بیتاب ــ گل پاچا الفت ــ استاد ابراهیم خلیل و مرثیه ملک الشعرا قاری 

 عبدهللا را درج نموده است. 

جنبه های مشترک سروده های خوشحال برخی از » عنوانی دیگر این اثر

" خوشحال خان ختک و داکتر اقبال و می نویسد که :  نام دارد  «و اقبال

آن دو شاعر بزرگ شرق هستند که گونه شعوری و آگاهانه به تاریخ، 

رزه شناسائی نموده و سپس برای نابودی آن مردانه وار مباتخار می کنند رنج ملت خویش را فرهنگ و مفاخر خود اف

 می کنند."

اثر  «عالمه اقبال در ادب فارسی و فرهنگ افغانستان» حکایتی است از موالنا محمد سلیم راغی به نقل از کتاب

" روزی در الهور به منزل اقبال رفتم و در را زدم خوشبختانه که عالمه اقبال پروفیسور دکتور اسد هللا محقق جهانی 

و  داخل مهمان خانه شدم شناسائی اجازه ورود به مهمانخانه اش را داد.را  باز کرد و بدون پرسش و در خودش 
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اقبال ورودم را خیر مقدم گفت و از چگونگی دعوت جویا  سپس گفتم من بنا به دعوت جناب عالی اینجا آمده ام ستم.نش

 شد ورقه ای را از جیبم بیرون آوردم برایش دادم که در آن همین شعر عالمه اقبال 

گرد من زنید ای پیکران آب و گل حلقه  

نیاکان شما  دارم از   سینه  در  آتشی   

گفتم: اهل بدخشان. اقبال خورسند شد  محبت آمیزی گفت: شما اهل کجائید؟ اقبال بیت فوق را خواند و با نگاه متبسم و

ً مردم بدخشان مردم ذهین و ظریف اند» و گفت ی شما اجازه است هر و با مهربانی و بزرگواری گفت: برا« واقعا

 وقت خواستید تشریف بیاورید."

«پروفیسور عبدهللا بختانی خدمتگار»  

اثر جناب فاضل بیانیه های استاد بختانی خدمتگار  به مناسبت یاد بود از سی سالگی وفات عالمه اقبال  در این در 

سبت ادر کابل که به زبان دری به منسفارت پاکستان در کابل و همچنین متن بیانیه سید ابرار حسین سفیر پاکستان 

زندگینامۀ پروفیسور دکتور عارف عثمانوف در اخیر همین سال تولد اقبال ایراد شده بود را اضافه نموده اند.  139

که در دپارتمنت پشتو فاکولته ادبیات کابل لیسانس خود را بدست آورده  اس و محقق جمهوری ازبکستاننافغانستان ش

محیط » نامه برا  خود دوم تیزس  بعداً و  به پایان رسانید« نثر گل پاچا الفت»را تحت عنوان  خویش بود و بعداً تیزس

می علوم ازبکستان بدست خود را از اکاد دکترایدفاع و سند « فرهنگی هرات و شعر کالسیک خوشحال خان ختک

دین بهزاد و مکتب نقاشی او ــ خوشحال ورد. از آثار مشهور پروفیسور عارف عثمان آثاری چون نثر الفت ــ کمال الآ

هفت پیر بخارا شریف می خان ختک و مکتب ادبی او ــ شاعران انقالبی افغانستان طریقه های صوفیه آسیای میانه ــ 

 باشد.

ً اثری است قابل مطالع و  هاین اثر نهایت ارشمند استاد بختانی خدمتگار با ترجمه و پیوست های فاضل گرامی واقعا

صمیمانه تبریک باز هم را عمیقا می ستایم و به جناب فاضل و همکاران شان  تعمق بیشتر و بیشتر که این خدمت شان

 می گویم.

 اقبال .است شده به مناسبت سالگرد تولد اقبال الهوری نشر است که دومین اثر ارزشمند «مثنوی مسافر» 

 باشد می  مصادف که ستا او" مجدد  والدت سال( "  م ۱۹۱۵ ـ ۱۹۱۴) ی سالها که دارند مشترک نظر همه شناسان

 خواهان آزادی نشراتی ارگان ترین عمده از یکی که"  افغانیه االخبار سراج" انقالبی و گرانه بیدار نشرات بدوران

 اقتباس ترکیه و میانه آسیای ، ایران مصر، هند، در جریده آن مقاالت و  مضامین ت،رف می حسابه ب مرکزی آسیای

 در آن توزیع و ورود رابطه همین در شد گران استعمار کاخ های پایه شدن لرزان باعث که میگردید، چاپ دوباره و

 قبل سال پنج و بیست که نحوی مانه به. میشدند جریمه و مجازات آن کنندگان مطالعه میانه آسیای در و  ممنوع هند

 .داشت  مجازات آن مطالعه و بود ممنوع ترکیه و هند مصر، در" الوثقی عروة" توزیع و ورود  آن از

 بعد وی چنانچه داشت،  برازندهء نقش" االخبار سراج"  اقبال" مجدد والدت" در که میتوانیم گفته تام صراحته ب پس 

 کش پیش)  را" مشرق امپی" یعنی خود اشعار از دیوانی امانیه دوره در افغانستان آزادیخش قیام پیروزی از

 م ۱۹۵۸ سال تا که نمود(  اجالله و ملکه  هللا خلد ستانافغان قلهمست دولت روای فرمان خان هللا امان امیر اعلیحضرت

 : که میخوانیم آن از بخشی در و بود شده چاپ تجدید بار نه ،

 کار  پخته  پیران مثل  و  جوان نو   شهریار   ای  کامگار    امیر   ای

 است جم و  جام  ات سینه میان دل   است محرم ها پردگی   از تو چشم

 تو  دشوار    کند   آسان  تو  ـزمح   تو کوهسار چون   پاینده   تو  عزم
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 بـند   شـیـرازه  را  پاره صـد  ملت   بلند    من   خیال   چون تو  همت

 بـسی  داری   شاهنشاهی  از   هدیه

 بـسی   داری  گران  یاقوت و  لعـل

 ایران چاپ اقبال دیوانهای در که بود نوشته خان هللا امان اعلیحضرت درباره هم دیگری ابیاتی اقبال عنوان همین در

 فرزانهء و سترگ مورخ و محقق ولی دولت های وقت کشور ما(و خوشی  )شاید به اشاره  اند نموده حذف آنرا

 : است چنین هک نمودند  سراغ هند جراید از را آن «پوپلزائی وکیلی الدین عزیز جناب»

 شـوی قـوت  ایهسرم   دین   بهـر                       شـوی مت ا این صدیقان تاز

 الــهی     امــان    درگاه     بنــده                        شهی  فـر  به   هـمیـشه  باد

 هللا ظل       غازی    حق    سایه                        پناه  بسالت  و شجاست  شاه

 مبـیـن      فـتـحا      فـتحنالک    انا                        جبـیـن  بر  ترا   اقبال  رایـت

 قــریــب   فــتح  و   هللا  مـن نصر                        مجیب  قریـب ز لوایت  ثبت

 باد   تـو    بنام      اسـالم   خطـبه                       باد تو   بکام    ایام    اشهب

 ها   جاویـد    رفـعـت   طلبـد   می                        ها  امیـد بســته بتـو  که  دل

 باد    پاینده   و  دائم    تو     دولت                       باد  زنده تو سر از نبی  دین

 نیست استحقاق  است جهـد زندگی

 نیست   آفاق و انفس عـلم  به جز

دیوان مسافر »اقبال زینت بخش  بخش نخست رساله مسافر طبع سفارت ما در قاهره بوده و باقی همان  «پیام مشرق»

 در اقبالمی باشد در پایان چند صفحه فوتو های جالب از اقبال و سفر او به افغانستان و...به نظر می رسد   «اقبال

 اختتام در رسانیده. اثبات به اشعارش و دیوانها همه در را محبت و شقع این و بود، افغانستان عاشق حیاتش طول

 جوانان به  خطاب واقعیت در ولی گردیده طضب( عجم جوانان)  بنام اقبال دیوانها در آنچه« مثنوی مسافر»رساله 

 نشر شده است میباشد افغان

 

 غانفا جوانان به بالقا پـیام

 شما جان و من جان  عجم جوانان ای                   شما   خیابان در   سوزم   الله  چراغ چون

 شما     پنهان افکار  ام آورده بدست تا                   ام اندیشه   زندگی ضمیر در  زد ها غوطه

 شما *کافرستان در حرم طرح  ریختم                   گذشت پروین از برتر نگاهم دیدم مه و مهر

 **شما  بدخشان از دارم  که لعلی پارهء                  شرق   دستان   تهی نذر  کند  رنگینم  فکر

 شما  زندان دیوار  روزن از  ام دیده                   بشکنـد  غالمان زنجیر  که  مـردی  میرسد
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 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 ***گل و آب پیکران  ای  زنید من گرد  حلقه

 **** شما  نیاکان  از  دارم   سینه  در  آتشی

 جلد122 و دارند شان خوداز  ترجمه و نوشته کتاب 58 کنون تافضل الرحمن فاضل عزیز  که دانم می آوری یاد قابل

و در پشتی رسالۀ مسافر تصویری است از در ورودی سفارت  .اند نموده نشر قاهره در افغانستان سفارت در را کتاب

 تزئین شده بود.....« استآسیا یک پیکر آب و گل »افغانستان در قاهره که با شعر 

  در قاهره و شخص فاضل گرامی خواهانم.موفقیت های بی انتها به بخش  فرهنگی سفارت ما 

********************************* 

 .داشت شهرت کافرستان به نزدهم قرن اواخر  تا ما امروزی نورستان ـ* 

ً  دارد ساله هزار پنجًً  تقریبا المللی بین شهرت ما بدخشان لعل چون ـ**   جمال و مولوی ها ،سنائی ها اقبال بناعا

 .است نموده تشبیه آن بدخشان لعل به را افغانستان های الدین

 (. است دل پیکر آن در افغان ملت               است گل و آب پیکر یک آسیا)  بیت به اشاره  ـ*** 

 .   میباشند کابل والیت( پغمان) اهالی از اقبال اجداد که روایاتی بر  ـ**** 

 

 فضل الرحمن فاضل در دفتر کارش
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