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نوشید وسرزمین  شهادت  جام  شنسب  خاندان  از  ی  ستاره  امروز  از  قبل  سال  هشت  و  هشتصد 

وسیع از اقصای خاوردورتا شام و عراق را بسوگ نشاند، شهادت سلطان شهاب الدین نه تنهادرآن 

زمان ضایعه جبران نا پذیر بود، بل روندحاکمیت دود مان شنسبی را نیز به مخاطره انداخت، عدالت 

اجتماعی، سیاست مردم ساالر، توجه به علم ودانش وده ها روند دیگربه خاموشی فروهشت و یاروند 

پا برجاست.پیشرفت غوری هابه کندی و بطالت انجامید، بهر صورت یاد و خاطره آن مردبزرگ هنوزدر دل تاریخ 

امسال سالیاد  اروپایی  افغانستان مقیم کشور های  و فرهنگ  با علم  مناسبت شخصیت های  بدین 

شهادت این سلطان بزرگ و سپهساالر غوری را در شهراسکندر بورگ دنمارک طی کنفرانس علمی 

تحقیقی و پژوهشی گرامی داشتند،  مقاالت علمی تحقیقی، صحبت های دوستانه وهم پذیری شرکت 

کننده هادر کنفرانس گویایی از برازندگی تاریخ پرشکوه امپراطور غوری بوده و دانشمندان مادر هر 

سرزمینی که هستند در یاد وطن و شخصیت های ملی و سیاسی خویش اند.

این کنفرانس که به تاریخ 24 جوزای 1393 دایر گردیده بود، نقطه ی عطف است به باز خوانی و یاد 

آوری تاریخ پر جالل آریانای بزرگ دیروز) افغانستان امروزی(.

بلی ؛ ما تاریخ نمی خوانیم، بلکه در توضیح و غنای تاریخ پر افتخارکشور مان قدعلم کرده ایم و تاریخ 

که در کنج فراموشی سپرده شده بود، زنده ساخته و از شکوهمندی امپراطوری بحث می کنیم که در 

برابر سایر امپراطوری های غاصب و بهره گیرنده بی بدیل بوده است.  

غوری هااگر بر سرزمینی مسلط می شدند، مطابق به نیاز همان سرزمین به آبادانی، رفاه و احیای علوم 

می پرداختند و چنان شایستگی را بکار می بردندکه حتی غالمان زرخریدشان که از اهلیت برخوردار 

بودندبه مسند ونصب عالی کشوری نایل می گردانیدند.

سالیادسلطان شهادت سلطان شهاب الدین غوری همان روزگاری را بیاد می آورد که سرزمین پهناور 

هند را یکی از غالمان آن به کمال صداقت ، درایت و کاردانی رهبری می کردو ضمن رشد و اعتالی 

دین مقدس اسالم آبادی های درآن مرزوبوم انجام یافت که امروز ازنادرات تاریخی محسوب می 

شود، اما با تأسف ما هنوز نتوانستیم به غافله دیروز بپیوندیم و خود را به ردیف آنها جا دهیم حرکت 

امروزی ما از آدرس انجمن فرهنگی جهانداران غوری تنها صحبت هشتصد سال و اندی دیروز است 

که افغانها و جهانیان بار دیگربه تاریخ فراموش شده ی سرزمین آریانای بزرگ آشناوافتخارات آنرادر 
مخیله ی شان ضبط و درج نمائید.

کنفرانس سکندربودگ کشور دنمارک نشان میدهد که دانشمندان و قلمبدستان کشور ما در هرجایی 

که هستند روان شان متوجه به حالت آشفته و بیمار گونه ی این کشور بوده و برای معرفی تاریج با 

عظمت کشور شان از هرنوع کوشش و جهشی دریغ نمی ورزند، شنسبانیه اقدام نیک و باارج این 

شخصیت های بزرگ و توانمند را به دیده ی قدرنگریسته و از اقدام بجای شان در قسمت معرفی 

شخصیت سلطان شهاب الدین بار دیگرتمجید می نماید.

گرامی باد سالیاد شهادت سپهساالر بزرگ امپراطوری غوری ها سلطان شهاب الدین غوری

هشتصدو هشتمین سالیاد شهادت سلطان شهاب الدین غوری

آغاز سخن
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دوستان ارزشمندومهمانان گرامی ؛ درود برشما !

درود بـر شـما که ، هـزار هـا کیلومتر ویا فرسـنگها 
دورتـراز دیار مـان، باهمـت واالواتحـاد فکرو عمل 
اینجـا )شهراسـکندر بورگ( کشـور دانمـارک گرد 
هـم آمدید تا در موردگذشـته ی سیاسـی خراسـان 
و هنـد و بخـش از تاریـخ هـزاره امـروز، برهمـان 

جغرافیـه سـخن بگوئیم. 

دوستان گرامی !

مـی سـتایم همـت واالی تکاتـک شـما را کـه در 
و  تـان  کشـور  فکـر  در  هنـوز  دور  هـای  فاصلـه 
بخصـوص رادمـردان تاریـخ بـا افتخار تـان بوده و 
بـا وصف همـه مصروفیت هـا از 808 مین سـالروز 
شـهادت سـپه سـاالرامپراطوری بـا هیبـت غوریاد 
مـی نمائیـد، ایـن همت شـماو این شـهامت شـما 
قابـل تمجیـد و درخـور سـتایش اسـت، مطمئنـم 
فراموشـی  بورطـه  شـمارا  رسـالت  ایـن  تاریـخ 
نسـپرده نسـل هـای بعـد از ایـن اقدامـات علمـی 
و عملـی شـما توصیـف قابـل مالحظـه ای خواهـد 

. شت ا د

بلـی ؛ چرخـه ی زمـان وجبـر تاریـخ مارا واداشـت 
تـا بـرای تثبیت هویت هزار سـاله، عظمت شـاهانه 

و ابهـت عالمانـه سـرزمین مـان تفکر نویـن را به 
 عمـل گرفتـه و روی زندگـی دیـروز و امروزخـود
مـردم و جامعه ی خودبیندیشـم، آنچـه نگفته مانده 
و یـا جرئـت گفتنش از دسـت مـا رفته بـود، کنون 

بگوئیـم و در آینده بـه گفتارمان عمـل نمائیم.

بلـی ؛ چهـار سـال و اندی بـا همین شـکوه و جالل 
سـیمینار علمـی بیـن المللـی را کـه اکثریـت شـما 
سـازمان دهندگانـش بودیـد درمرکـز کشـور عزیز 
مـا افغانسـتان دایر نمـوده نکات اساسـی که الزم 
به گفتن داشـت گفته شـد، آن حرفهـا و بحث های 
علمـی ثبـت تاریـخ ودرج کتـب پرمحتـوای گردید 
کـه امروزمـورد مداقه هموطنـان ما قـراردارد، حاال 

آنانیکـه منکـر تاریـخ بودنـد، یـا بخش از 
تاریخ را افسـانه می پنداشـتند،  فهمیدند 
کـه تاریـخ با افسـانه فـرق کلی داشـته و 

افسـانه به کسـانی زیباسـت که از 
بینـش کمتری برخورداراسـت.

افسـانه سـرایان و قصـه گویـان حاال 
درک مـی نمایندکـه نهـادی بایـد این 

تاریـخ را ورق بزنـد کـه از عمـق 
جامعه سـر بـرآورده و بـدون در 
نظـر گرفتن تعلقات و بسـتگی 

آن  بـه  هـا  بعضـی  کـه  هـای 
توهـم داشـتندخط زریـن زندگـی 

انسـانی را تـداوم مـی بخشـد.

دانشمندان و مهمانان گرامی ؛

این نخسـتین بار اسـت کـه فراتر 

فــراز هــای از پیــام انجمــن فرهنگــی جهانــداران غــور در ســیمینار علمــی تحقیقی 

1393 

ی

808 میــن ســالیاد شــهادت ســلطان شــهاب الدین غــوری 24جــوزا
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از مـرز هـای افغانسـتان بـرای برگـزاری کنفرانس 
 شـکوهمندعلمی، به نسـبت معرفی تمدن و فرهنگ

آمـوزه هـای فرازمند، اورنـگ جهانداری در سلسـله 
مهـم  همایـش  غـور  شـاهان  هاوجهـان  غـوری 
تاریخـی، دربـاره ی سرگذشـت تاریخی خویشـتن 
تحـت نـام » سـیمینار علمـی، تحقیقـی هشـتصدو 
هشـتمین سـالیاد شـهادت سـلطان شـهاب الدین 
غـوری« برگـزار مـی کنیـم ومانیزبازبـان حقیقـت 
مبتنـی بـر بنیـاد واقعـی درآن حوالـی سـخن مـی 

. نیم ا ر

انجمـن فرهنگـی جهانـداران غـوری تنها سـازمان 
اجتماعـی، فرهنگـی، ادبی،هنری، غیر وابسـته ، غیر 
دولتـی ویک نهاد مسـتقل پژوهشـی اسـت که بنای 
دیـد ودریافت و درک نـگاه رابر باز بینـی وبازخوانی 
رویـداد هـای تاریخ هزاره ی پسـین ودر سـرزمین 
افغانسـتان اسـاس نهاده اسـت وآن پیکر تراشـی 
هـای وهـم انگیزوتوهمـات پیکـر شـده در تاریـخ 
را دسـت کـم درحـوزه مفاهیـم اجتماعـی ومبانـی 

تاریخـی بـدون تحریف بـاز تعریـف نماید.

دوسـتان گرامـی همراهـان بـا عـزت سـیمینار بـا 
عظمـت امـروز؛

انجمـن فرهنگـی جهانداران غـوری همانطوریکه در 
حرفهـای نخسـت گفته شـد از همـان آغازیـن روز 
هـای فعالیـت خویـش بـه تدویـر سـیمینار علمی و 
بیـن المللـی امپراطوری غـوری هادسـت یازید و در 
شـعاع و روشـنی این سـیمینار باعظمت، گردهمآیی 
یا همایش تاریخی ششـصد نفری را در شـهر هرات 
راه انـدازی و ضمـن آن نمایندگـی فعـال خویش را 
درآن والیـت با علـم و فرهنگ ایجاد نمـود، کار کرد 
هـا و کار نامـه های انجمـن نه تنها دسـت از گردن 
قلـم برنداشـت بـل در حـل منازعـات مردمـی نیز 
سـهم رضائیـت بخـش را بـازی نمـوده و کماکان 
ایـن فعالیـت انجمـن در هـرات بصـورت 
حـوزوی ادامـه دارد، چیزی نگذشـت که 
غـوری هـای والیـت بادغیس که سـالها 
هویـت خـود را پنهان میداشـتند با 
الهـام از حمایـت معنـوی انجمـن 
بـا همایـش بیدریـغ این سـازمان 
در  نفـری  همایـش1500  فرهنگـی 
قلعـه نـو مرکـز آن والیـت با شـرکت 
اراکیـن دولتـی و فعالیـن انجمـن 
کـه  نمودنـد  اعـالم  و  دایـر 
70%نفـوس بادغیس را غوری 
هـا تشـکیل مـی ده ند،اکنـون 
از خـود تعمیرمشـخص و اداره ی 
معینـی دارد، بهمین منـوال در والیت 
فاریـات بصـورت خود جـوش غوریها 
از تبـار های تاجیـک، تایمنی، ایماق 

وسـایر غـوری تبـاران هسـته فعالیـت خویـش را 
اسـاس گذاشـته و درتعریـف تاریخ شـکوهمند غور 

همـت مـی گمارند.

شـب شـعر یکـی از فعالیـت هـای ادبـی و تاریخی 
انجمن فرهنگـی جهانداران غوریسـت که در هرات 
شـاهد برگـزاری آن بـوده ایـم ، درهمـان همایـش 
تـوده ی کثیـری از فرهنگان غـوری و هراتی حضور 
بهـم رسـانیده و در قالـب اشـعار بسـیاری از آنهـا 
گوشـه هـای تاریـخ امپراطوری غـوری بـه توضیح 

واقعـی گرفته شـد.

انجمـن، مجلـس تبـادل افـکار، دیـد گاه هـا، نیـاز 
هـا و مشـوره هـای یکصدو پنجـاه تـن از محصلین 
پوهنتـون کابل را شـاهد بـود که عالقمنـدی آنان را 
نسـبت بـه گذشـته غوری هـای بـا افتخـار و آینده 
غـور عقـب نگهداشـته شـده به بحـث گرفتـه بود. 
همچنیـن تشـویق محصلیـن پیشـتاز والیـت غـور 
در کانکـور 1392 کـه بـرای مـردم شـان افتخـار 
آفریدنـد از تدابیربرحـق ومردم دوسـتانه ی انجمن 

. ست ا

ارتباطـات  غـوری  جهانـداران  فرهنگـی  انجمـن 
مؤثـری را چـه در داخـل و چـه در خـارج کشـور 
برقرارداشـته و روابـط خوبـی را بـا 80% والیـات 
کشـوربرقرار و بـا سـازمانهای خارجی چـون : بنیاد 
فرهنگی شـهریار تهـران و مرکز تحقیقات اسـالمی 
هندوسـتان تأمیـن نمـوده و اثـرات نوشـتاری ایـن 

انجمـن بـا ایشـان تبادلـه میگردد.

دوستان گرامی، شاعر گفت 

 بهر کاری که همت بسته گردد

اگر خاری بودگلدسته گردد

مـا اقـدام نمودیـم، بیائید بـرای گلزار نمـودن خاره 
هـای تولیـد شـده و تاریـخ فرامـوش شـده ی غور 
همـه باهـم در تکاپوی تاریـخ پر افتخارغـور برآمده 
یکبـار دیگـر وبـا رسـالتمندی  تمامترباهمـت بـی 
دریـغ تـان عظمت غـور و غوریان را بصـورت علمی 
و فرهنگـی در جهـان تبارزدهیـد. نشـرات مـا طـی 
گزارشـات جـدا گانـه ی انعـکاس داده شـده که از 

حوصلـه این زمـان بیرون اسـت.

فرخنـده بـاد 808 مین سـال شـهادت سپهسـاالر 
و حامـی امپراطـوری غـور سـلطان شـهاب الدیـن 

ی ر غو

با سپاس
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حلول پرمیمنت ماه صیام و قیام، ماه پرفیض و 
برکات به فردفرد مردم مسلمان افغانستان و 
جهان مبارک ؛ با اغتنام از فرصتبدست آمده 
الزم دیده شد تا مطلب کوتاهی پیرامون فواید روزه را دراین 

شماره از ماهنامه شنسبانیه خدمت خواننده گرامی تقدیم 
نموده و به تک تک شمادر قسمت ادای فریضه روزه ی ماه 
مبارک رمضان توفیق مزید از بارگاه احدیت استدعا نمایم .

 بلـی؛ دوسـتان خواننـده ؛ خداونـد منـان در آیـه مبارکه 183 
سـوره بقـره فرمـوده، ترجمـه : ای اهـل ایمـان روزه بـر شـما 
مقـرر و الزم شـده، همـان گونـه کـه بـر پیشـنیان شـما مقرر 

والزم شـد، تـا پرهیز گار شـوید.
رسـول اکـرم)ص( مـی فرماینـد : ترجمـه : کاخ اسـام بر پنج 
پایه اسـتوار اسـت، شـهادت که خدایکی اسـت ومحمد رسول 
اوسـت، بر پای داشـتن نمـاز، دادن زکات،حـج و روزه رمضان.

از بـاب مهندسـی تدین وطراحـی تعبدی و نقشـه ریزی اصاح 
فـردی و اجتماعـی کاخ مخمـس اسـام بـر پنـج پایه اسـتوار 
شـده کـه سـنخ و جوهـر دیـن را تحصل مـی بخشـد، روزه با 
ماهیـت متبلـوراز صبر ی کـه مبارزه بـا نفس و جهادبا سـنبل 
 شـرو فسـاد ) ابلیـس لعیـن( در جوهر آن تخمیر شـده اسـت
در کنـار دیگـرارکان اربعه اسـام قـراردارد، حکـم بداهه عقل 
اسـت که هـرگاه یکـی از پایه های بنـا فروریزد انهـدام پذیری 
آن از احتمـال بـه یقین مبدل می شـود، پس به یقیـن اگر روزه 
از مجمـوع ترکیـب اعتقـادی کسـی خـارج و از صـف باورهای 
 ایمانـی او بیـرون رودو تصدیـق جایـش را بـه انکارتخلیه کند
بنـأ دیـن کامـأ ویـران و منهـدم گردیـده و جـای ایمـان را 
کفراشـغال مـی کندواگـر روزه جـزء عقیـده وباورهـای ایمانی 
بـوده ودر مجموعـه بنا دین از اسـاس فـرو نمی افتـد، اما خلل 
مـی پذیـرد، علی الحسـاب انـکار از روزه، کفر ، تـرک آن گناه 
کبیـره و تارک آن در زمره ی فاسـقین بشـمار مـی رود، عقیده 
طـراح عمـل و کـرده هـا، تـراوش باورهاسـت و عمـل اگرمانع 
وجود نداشـته باشـدمقتضای عقیده اسـت، پس علـی القاعده 
رفتـار و کـردار انسـان الهـام گرفته از تفکـر و عقیده اوسـت 
بـر مبنـای این اصل درسـت فلسـفی و قاعده انسـان شناسـی 
اسـت که اسـام ایمان بخـدای یگانه و باورداشـتن به رسـالت 
حضـرت محمـد)ص( را اصـل دیـن و قاعـده تدین قـرارداده و 
اعمـال و کردارکـه صوم )روزه( هم بخشـی از آن اسـت حیثیت 

دارد. را  نتیجه 

روزه درمیـان مجموعـه احکامـی تشـرعی در ردیـف احـکام 
دسـت اول یعنـی فرایض قرارداردکـه منکر از آن خـارج، تارک 
آن فاسـق اسـت ووقـت آن مـاه رمضـان و رکن آن امسـاک از 
خـورد و نـوش و مقاربـت جنسـی از طلـوع صبـح تـا غـروب 

آفتـاب می باشـد.
روزه کـرده زیبـا و نیکـو خصلتـی اسـت کـه زندگی واپسـین 
انسـان راسروسـامان بخشـیده و نه تنها سـعادت آور است که 
از جـزا هـای منفی و عذاب الیـم جلو گیری می کنـد، برای ارج 
نهـادن به جایـگاه صوم مبین احکام شـریعت اسـامی حضرت 
محمـد)ص( فرمـوده اند کـه بـرای پذیرایـی از روزه داران یک 
دروازه مخصـوص بنـام ) بـاب الریـان( گشـاده مـی شـودکه 
فقـط روزه داران ازآن وارد جنـت شـوند، روزه خصوصیت ویژه 
دیگـری داردکـه انسـان را از آتـش دوزخ  وقایـه مـی کندکـه 
ایـن مطلـب را هـم در نکته هـای گهر بـار پیامبر اسـام درمی 
یابیم » اصوم جنــه « روزه سـپر اسـت، روزه نفـس های آلوده 

بـه معصیـت را از زنـگار معصیـت پاکیزه مـی کند.
کـه  اسـت  درمانـی  روش  وهـم  وقایـوی  تدبیـر  یـک  روزه 
آشـکاراترین تأثیـر درمانی اش دردسـتگاه هاضمـه خواهد بود 
دسـتگاه هاضمـه فعالترین دسـتگاه بدن می باشـد کـه مرکب 
اسـت از: دهان، غـدد بزاقی، مـری، معده و غددمترشـحه آن و 
لوزالمعـده ترشـحات هضمی و غیره، در طول یکسـال دسـتگاه 
هاضمـه باوقفـه کار می کند، ضـرور باید اسـتراحت کندومواد 
غذایـی ذخیره شـده در بـدن مانند چربـی ها قندیـات و غیره 
بایـد به مصـرف برسـد، اسـتراحت دسـتگاه هاضمـه و عملیه 
مـواد مصرف مـواد ذخیره شـده فقـط بوسـیله روزه انجام می 

شـودو نتیجتـأ روزه فواید ذیـل را دارد :
مصرف کردن چربی های متراکم بدن در صورت عدم . 1

مصرف تبدیل به مریضی چاقی می شود.
دفع فضوالت و سموم متراکم در بدن.. 2
فرصت دادن تجدید قوا برای حجرات و غده های بدن.. 3
کاهش رسوبات مضره دربدن.. 4
باگرسنگی بدن واکنش نشان داده و نشاط میل به غذا و . 5

فعالیت وتحرک در بدن تجدید می شود. همه دوکتوران 
این روش را تأئید نموده و اخیرأ اروپایی ها هم به اهمیت 

آن پی برده اند، یک طبیب اتریشی بنام »بارسلیوس«  می 
گوید: ممکن است فایده گرسنگی در معالجه باالتر از کار 

برددارو باشد. » بر گرفته شده از کتاب طب در قرآن«.

به پیشواز ماه مبارک رمضان
نویسنده:  موالنا اعتصام
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ــرگ باســتونی کوچــک  ــه شــکل ســه ب ــی ب 2 - کمان
ــه شــکل  ــزرگ. 3 ـ موتیفــی ب و سرســتونی نســبتا ب
ــله  ــک سلس ــده . 4 ـ ی ــه ش ــم بافت ــای باه ــان ه کم
ــا. ــای خرم ــرگ ه ــکل ب ــه ش ــی ب ــات نبات  تزئین
 5 ـ یــک سلســله از خوشــه هــای ســه دانــه یــی . در 
ــا ریــک و تاریــک بقایــای ســاختمانی  دروازه ورودی ب
ــاق  ــده میشــود. در چهــار گوشــه ات ــد دی ــد مانن گنب
یــک نــوع تزئیــن بــا پارچــه هــای ســنگ بــه عــرض 

ــوم  ــک س ــا ی هــر ضلــع مربــع متمایــل بــه تقریب
ــه  ــی ب ــت ضلع ــه هش ــس ب ــورد. پ ــم میخ چش

ــای صراحــت میتــوان  ــه ه ــه خراب ــت ک گف
نمونــه  کاملــی از امتــزاج فرهنگی الرونــد 
ــد  ــان و هن قابــل غوری شــمارمیرود.  بــه 
ــت  ــاد آوری اس کــه صنعــت معمــاری ی
در  زمــان حکمرایــی غوریــان 
و  ــزرگ د ــلطان ب س

غــور یعنــی 

غیــاث الدیــن و شــهاب الدیــن بــه حــد اعلــی خــود 
ــام در اطــراف و اکنــاف امپراطــوری  ــن ای رســید در ی
ســاختمان هــای متعــددی چــون مســاجد ، منــاره هــا 
، بازارهــا ،کاروان ســراها، حمــام هــا، قصرهــا و خانــه 
هــا بوجــود آمــد. پایــان ســخن : بــا جــرأت میتــوان 
ــر  ــای هن ــن نموده ــی از مهمتری ــه یک ــرد ک ــا ک ادع
ــار  ــاجد چه ــژه مس ــه وی ــد، ب ــاری باش ــامی معم اس
ایوانــه و ســتون دار کــه معــرف هنــر معماری اســامی 
ــر  ــد نأثی ــکوه، میتوان ــای باش ــن عمارته ــت. ای اس
فرهنگهــای متفــاوت در درون تمدن اســامی را نشــان 
دهــد. از نخســتین بناهــای اســامی در افغانســتان تــا 
ــاری را میتــوان در تعــداد  ــان آث هنــر معمــاری غزنوی
ــی  ــزرگ و عظیم ــای ی ــای بناه ــه ه ــادی از ویران زی

مشــاهده کــرد کــه هنــوز در اطــراف و محــات غزنــی 
پراکندهانــد. مولفیــن اولیــه اســامی عصر غزنویــان، از 
تعــداد   زیــاد باغهــا، مســاجد، منارههــا، مدرســه ها و 
قصرهــای غزنــی یــاد میکننــد. در حالیکــه از آثــار بــه 
جامانــده از عصــر غوریــان در افغانســتان، منــار جــام 
 در والیــت غــور اســت کــه در قــرن دوازدهــم میــادی
و گمــان میــرود ایــن منــار یــا بـُـرج پیــروزی نمایانگــر 
ــد.  ــان باش ــلۀ غوری ــت سلس ــوه، پایتخ ــهر فیروزک ش
مســجد جامــع هــرات ٬ شــاه مشــهد و مســجد الرونــد 
و مســجد فیــروز کــوه و دههــا آبــده دیگــر در گوشــه 
ــان  ــس و ارزگان و بامی ــرات و بادغی ــف ه ــای مختل ه
بــه چشــم میخــورد کــه بــه امــر و هدایــت ســاطین 

ــده اســت .  ــتر غــوری اعمــار گردی ــازات بیش امتی
در  تنهــا  امپراطــوری  ن ایــن  نســتا فغا ا
ــاری خاصــه نمیشــود بلکــه  ــد آث در هن

ــر میخورد  ــه نظ کــه بــا گذشــت ب
ســال  قامــت 8۰۰  هنــوز 

ــته  اســت : افراش

منــار قطــب ٬ مدرســه فیــروزی٫ مســجد قــوة االســام 
و .... روی ایــن منظــور میتــوان از پشــتیبانی و عاقــه 
مفــرط ایــن دودمــان در اعمــار و ســاختمانها پــی بــرد 
ــش  ــه آرام ــع ک ــر مقط ــتان در ه ــران افغانس . بناب
داشــته و دســت بیگانــگان    از کشــور مــان دور بــوده 
اســت افریــده هــای بــه چشــم میخــورد کــه مانــدگاه 
ــش را  ــوم خوی ــایه ش ــگ س ــه جن ــا هنگامیک ــد ام ان
پهــن مینمایــد همــه داشــته هــا بربــاد گردیــد مــردم 
ــا  ــد . ب ــده ان ــانیده ش ــودی کش ــرت و ناب ــه مهاج ب
اضافــه آفــت هــای طبیعیــت کــه طغیــان اســت مهــار 

ــدنی . ناش

استاد شاه محمود محمود  ...مسجد و مدرسه الروند
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عبدالعزیزرحیمی غوری

ــی  زمان
ــایه  ــا س ــان ه ــاالی انس ــت ب ــر و جهال ــی کف ــه تاریک ک
ــده  ــت دور ش ــوت و عدال ــت ،اخ ــود از صداق ــده ب افکن
ــان  ــن ش ــانی از بی ــرافتمندانه انس ــی ش ــد و زندگ میرفتن
ــت بســیار دختــران  ــود از جهال ــر بســته ب رخــت ســفر ب
ــت  ــای دس ــت ه ــد و ب ــور مینمودن ــه گ ــده ب ــود را زن خ
ســاخته خــود را پرســتش مــی کردنــد در چنیــن حالتــی 
ــوال  ــاع و اح ــه اوض ــر ب ــان نظ ــم الش ــرآن عظی ــات ق آی
ــه  ــه مرحل ــه ب ــور مرحل ــل الن ــرا جب ــار ح ــروع از غ ش
ــزول  ــن ن ــد، در اولی ــازل گردی ــدص ن ــرت محم ــرای حض ب
آیــه اقــراء بــود پیغمبــری شــان را مســجل گردیــد و بــه 
ــرآن  ــد، ق ــاز نمودن ــامیت آغ ــت و اس ــوت وحدانی دع

بخاطــر اصــاح جامعــه 
از  بشــریت  نجــات  و 
و  کفــر  پرســتی  بــت 
گردیــد  نــازل  ضالــت 
ــق و  ــتورالعمل، سرمش دس
ــایل  ــده مس ــون کنن رهنم
ــد ــوی گردی ــادی و معن  م
بــه ماحظــۀ آن مــردم 
و  اختافــات  منازعــات 
ســایر پدیــده هــای منفــی 
کــه بــر وحــدت و هــم 
بســتگی مــردم لطمــه وارد 
میکــرد حــل مــی نمودنــد.

ــرادری  ــوده ب ــاب نم ــرادر خط ــن را ب ــام مؤمنی ــرآن تم ق
ــرآن  ــد، ق ــری میباش ــاوات و براب ــی مس ــتلزم زندگ مس
تحقــق بخــش عدالــت اجتماعــی و تامیــن کننــده 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد، ت ــی باش ــانی م ــای انس ــبت ه مناس
ــود  ــی ش ــراه نم ــل نمایدگم ــرآن عم ــکام ق ــربه اح بش
ــاَرٌک  ــاُه ُمَب ــاٌب أَنَزلَْن ــد:» َوَهـــَذا ِکَت ــد S مــی فرمای خداون

ــوَن« . ــْم تُْرَحُم ــواْ لََعلَُّک ــوُه َواتَُّق َفاتَِّبُع
ترجمــه : و ایــن ]قــرآن[ کتابــی اســت مبــارک کــه آن را 
نــازل کــرده ایــم; پــس از آن پیــروی کنیــد و تقــوا پیشــه 

ســازید، باشــد کــه مــورد رحمــت قــرار گیریــد.
قــرآن کریــم طوریکــه خداونــد فرمــوده بســیار بــا برکــت 
ــت  ــر و منفع ــده خی ــر گیرن ــه در ب ــبب اینک ــت و س اس

و  دینــی 
دنیــوی مــی باشــد،خداوند امــر بــه پیــروی از آن 

ز مــی نمایــد و هدایــت مــی دهــد کــه پرهیــزگاری کنیــد  ا
ــذر  ــت ح ــه درآن اس ــه ک ــب آنچ ــرآن و تکذی ــا ق ــت ب مخالف
نمائید،خداونــد وعــده مــی دهــد اگــر آن را بپذیریــد و بــه آن 
ــد. ــی گیری ــرار م ــن ق ــت م ــورد رحم ــد م ــت نورزی مخالف

عمر فاروق )رض( می گوید حضرت رسول اهلل )ص(  فرمودند:
» قــال عمــر رضــي اهلل عنــه : أمــا إن نبیکــم صلــی اهلل علیــه 

وســلم قــد قــال  :  
) إن اهلل یرفــع بهــذا الکتــاب أقوامــًا ویضــع بــه آخرین صحیــح 

) مسلم. 
ترجمــه ،خداونــد بــزرگ 
ذریعــۀ ایــن کتــاب گروهــی 
از مــردم را مرتبــه بلنــد 
ــام  ــا را در تم ــد و آنه میده
دنیــوی  و  دینــی  امــور 
ــی  ــراز م ــر اف ــاب و س کامی
ســازد و گروهــی دیگــری را 
ــی  ــل م ــوار و ذلی ــت خ پس

ــد. گردان
ــی  ــت اله ــن نعم ــلمًا ای مس
ــی  ــانی م ــال کس ــامل ح ش
و  احــکام  از  کــه  باشــد 
هدایــات قــرآن پیــروی مــی نماینــد ، دســاتیر و اوامــر آن را 
در عمــل پیــاده مــی گرداننــد و همیــن قــرآن نســبت تمــرد 
و عــدم اطاعــت از آن خــوار و ذلیــل مــی گردانــد و بــه آنهــا 

ــد. ــی کن ــی عطانم ــزت و ترق ع
همچنان عایشه صدیقه)رض( می گوید:

ــر  ــرای ه ــه :» از ب ــد ترجم ــوده ان ــام فرم ــم اس ــر معظ پیغب
ــد  ــی باش ــی م ــا حکم ــی و ی ــرافت حقیق ــی و ش ــز بزرگ چی
کــه انســان هــای غیــر متعهــد بــه اســام بــه آن افتخــار مــی 
ــرافت و  ــار ، ش ــی ، افتخ ــد، بزرگ ــی ورزن ــات م ــد و مباه کنن
انســانیت امــت مــن قــرآن اســت و از همــه مهمتــر ایــن اســت 
کــه تــاوت قــرآن کریــم و عمــل کــردن بــه آن نشــان محبــت 

همــراه خداونــد )ج( و پیغمبــر آن مــی باشــد.
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رحمت اهلل آزاد 

ــب  ــا و وجای ــت ه ــام مکلفی ــده تم ــن کنن ــرآن تعیی ق
ــود  ــی و بهب ــرو اجتماع ــجام ام ــت،برای انس ــلمین اس مس
زندگــی دینــی و دنیایــی هدایاتــی ســریح و روشــن دارد 
ــرات ایــن  ــرای تامیــن اتفــاق و وحــدت پیامــد هــا و اث ب
ــران «  ــوره آل عم ــه »1۰3 س ــوم در آی ــر مفه ــه پ دو کلم
بــه تفصیــل از جانــب خداونــد کریــم بیــان گردیــده کــه 

ترجمه آن چنین هست: 

ــن  ــن مبی ــرآن و دی ــه ق ــی ک ــته اله ــه رش ــی ب » همگ
اســام باشــد در آویزیــد و چنــگ بزنیــد از نعمــت هایــی 
کــه خداونــد بــه شــما عطــا کــرده یــاد آور شــوید زمانــی 
کــه شــما دشــمنان همدیگــر بودیــد و راه نجــات خــود را 
نمیدانســتید آنــگاه میــان دل هــای شــما الفــت داد و بــه 
وســیله نعمتــی کــه خداونــد بــه شــما داد بــا هــم دوســت 
شــدید و از بهــر عــداوت و خصومــت گذشــتید ایــن امــر 
ــت و  ــر خصوم ــما از اث ــه ش ــت ک ــورت گرف ــی ص زمان
عــداوت در پرتــگاه آتش قــرار داشــتید و از آن هاکتشــما 

ــات داد.« را نج

ــرده و  ــت ک ــخ ثاب تاری
ــه  ــان داده ک ــه نش تجرب
ــه در آن  ــی ک ــر ملت ه
اتفــاق و وحــدت وجــود 
تمــام عرصــه  در  دارد 
هــای زندگــی موفــق 
اســت و بــه ســهولت 
مشــکات  میتوانــد 
و  نمایــد  مرفــوع  را 
شــرافتمندانه  زندگــی 
نمایــد. ایجــاد  را   ای 
اســام  پیغمبــر 
محمــد  حضــرت 
ــم  ــریت معل ــی بش  منج
ســاختار  نظیــر  بــی 
مومنیــن   معنــوی 
ــه  ــاع ب ــث اجتم را از حی
ایــن ترجمــه معرفــی 

ــدارد: می

در  مومنیــن  تمــام   «
جهــان ماننــد جســم 

واحــد انــد زمانــی کــه یکــی از اعضــا مبتــا بــه بیمــاری 
غــم و مصیبــت میگــردد ســایر اعضــا را بــرای حمایــت و 

ــد« ــرا میخوان ــکاری ف هم

ــام  ــن اس ــروان دی ــایر پی ــر و س ــاران پیغمب ــاب ی اصح
ــه  ــر ک ــار پیغمب ــر ب ــث گه ــرآن و حدی ــه ق ــه متبرک از آی
ــا  ــوده عم ــتفاده را نم ــی اس ــد اعظم ــد ح ــر داده ش تذک
در بیــن خــود وحــدت و اتفــاق روحیــه اخــوت و برابــری 
ــه  ــن وارد مدین ــه مهاجری ــی ک ــد زمان ــی نمودن ــاد م ایج

ــادی  ــی م ــر آنهــا دارای ــه اکث منــوره شــدند مــردم مدین
خــود را بــه آنهــا از روی عطوفــت و مهربانــی نصــف مــی 

ــد . کردن
شــایان ذکــر اســت زمانــی کــه رســول معظــم اســام از 
ــه تنــگ آمدنــد تصمیــم هجــرت را  دســت کفــار مکــه ب
ــه دو جهــت  ــروز را ب ــه ام ــروز و مدین گرفتنــد یثــرب دی
ــی  ــن میراث ــر زمی ــه س ــه مدین ــد اول اینک ــار نمودن اختی
و از نــگاه آب و هــوا و معیشــت بســیار مســاعد بــود دوم 
اینکــه اســام در دل مــردم مدینــه قبــا جــا گرفتــه بــود 
خصوصــًا  در قبیلــه اوس و خــزرج امــا در میــان آنهــا طــور 
ــه از  ــا اینک ــت ت ــان داش ــونت جری ــگ و خش ــداوم جن م
هــر دو قبیلــه مردمانــی جهــت ادای مراســم حــج آمدنــد 
نماینــده شــان را نبــی کریــم دعــوت کــرد آنهــا اجابــت 
ــان  ــرای ش ــر ب ــد پیغمب ــر آمدن ــه پیغمب ــه خان ــوده ب نم
ــد  ــم پذیرفتن ــا ه ــرد آنه ــکش ک ــه را پیش ــرح مصالح ط
ــرای هجــرت انتخــاب کــرد  ــه را رســول اهلل ب لهــذا مدین
زمانــی کــه بــه مدینــه 
ــان  ــن زم ــد در کمتری آمدن
ریشــه هــای اختــاف و 
نــزاع را بــه تامیــن محبــت 
از  ســوختانده  بــرادری  و 
ــدت  ــاق وح ــن بردند،اتف بی
ــان  ــن ش ــکاری در بی و هم

ــد. ــاد گردی ایج

و  تاریــخ  ماحظــه  بــه 
ــن کاری را  ــه اولی روایات ثق
کــه پیغمبــر بــزرگ اســام 
ــام  ــوره انج ــه من در مدین
دادنــد عــاوه بــر اینکــه دو 
قبیلــه اوس و خــزرج را بهم 
ــن  ــاختند در بی ــد س متح
مهاجریــن و انصــار روحیــه 
ــد  ــاد نمودن ــرادری را ایج ب
ــا  ــایل ب ــام مس ــه در تم ک
ــکاری  ــاوات و هم ــم مس ه
میکردنــد حتــی حاضــر 
شــده بودنــد بعضــی کــه دو 
زن داشــتند یکــی را طــاق 
ــود  ــر خ ــرادر مهاج ــه ب و ب
ــا  ــر خصوص ــن عص ــلمانان ای ــفانه مس ــا متاس ــد ام بده
مســلمانان افغانســتان همــه در خــواب غفلــت فــرو رفتــه 
از تمــام کشــور هــای جهــان عقــب افتادنــد یگانــه چیزی 
کــه امــر حتمــی ضــروری و رمــز پیــروزی هســت اتفــاق 
و وحــدت اســت ایــن پدیــده میتوانــد مــردم افغانســتان 
ــکات  ــاند و مش ــانی برس ــامی و انس ــی اس ــه زندگ را ب

ــازد. ــوع س ــی را مرف ــگ کنون جن

رمز اتفاق و وحدت
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...چگونه کتاب بخوانیم

کتاب خوان و خواننده ی کتاب

کتابخــوان  بــا خواننــده ي  کتــاب  تفــاوت  دارد - کتابخــوان  
کســي  اســت  کــه  ذوق  مطالعــه  دارد و بــه  آن  عــادت  کرده  
ــد -  ــي  مي کن ــاب  زندگ ــاي  کت ــوان  در دنی ــت  کتابخ اس
اماخواننــده  کتــاب  کسي اســت  کــه  بــه  صــورت  تصادفــي  

ــود. ــرو مي ش ــاب  روب ــا کت ب

ــد را  ــتش  مي رس ــه  دس ــه  ب ــر چ ــاب  ه ــده  کت خوانن
کنــد.  هدایــت   اورا  که ذوقــي   آن   بــي   مي خوانــد، 
مي شناســد  را  زمــان   و  کتــاب   دنیــاي   کتابخــوان  
ــم  ــس بیایی ــي  دارد پ ــراي  کتابخوان ــم  ب ــه اي  منظ وبرنام

ــیم. ــوان باش ــه کتابخ ک

نکاتی ارزنده در باره خواننده گان کتاب

ــاس   ــه  احس ــد ک ــه  دهی ــدن  را ادام ــي  خوان ــا زمان ت
ــنده   ــدف  نویس ــي  ه ــد به راحت ــد و بتوانی ــتگي  نکنی خس
ــرد  ــث  کاهش کارک ــي  باع ــه ي  طوالن ــد. مطالع را دریابی

ذهنــي  و فراگیــري  مي شــود

هنــگام  خریــد کتــاب ، تنهــا بــه  شــهرت  نویســنده  توجه  
نکنیــد چــه  بسیارنویســندگان  و مترجمــان  گمنامــي  کــه  

مطالعــه ي  آثارشــان  مفیدتــر اســت .

هرگز زیبایي  ظاهري  کتاب  شما را نفریبد.

و  خشــک   کتابهــا  مقدمه هــاي   معمــول   طــور  بــه  
مال انگیزنــد. بــه  خاطرهمیــن  خواننــدگان  آنهــا را 
ــي   ــت  ازمطالب ــرده اي  اس ــا مقدمه فش ــد - ام نمي خوانن

کــه  در صفحه هــاي  بعــد نویســنده  مفصــل  

پس خوانــدن   مي کنــد.  مطــرح  
مقدمــه  مي توانــد شــما را بــا ســاختار اصلــي  مطالــب  کتــاب  

ــت . ــم  اس ــیار مه ــه  بس ــن  نکت ــري  ای ــناکند. فراگی آش

ارزیابــي  محتــواي  یــک  کتــاب  ـ برخــاف  ظاهــر آن  ـ هرگــز 
ــش   ــس  پی ــد. پ ــت  نمي آی ــه  دس ــه  ب ــد دقیق در مدت چن
ــي   ــه  قضاوت ــاب  هیچ گون ــاره  کت ــدن ، درب ــت  خوان ــا دق از ب

ــد. نکنی

یــک  ضرب المثــل  مشهوراســت کــه مي گویــد: »میــخ  
ــه   ــب  را نگ ــب ، اس ــل  اس ــي دارد؛ نع ــب  را نگه م ــل  اس نع
مــي دارد؛ اســب ، ســوار را حفظ مي کنــد؛ و ســوار یــک  

ــد.«  ــات  مي ده ــور را نج کش
کتــاب  خــوب ، فــرد رامي ســازد و فــرد جامعــه  و تاریــخ  
را مي ســازد؛ پــس  اگــر بــه  کتــاب  خوبي برخــورد 
ــه  دیگــران  نیــز معرفــي  کنیــد. یکــي   ــد، آن  را ب کرده ای
ــت   ــش  و مثب ــت  اندی ــي  مثب ــاختن  اجتماع از راههاي س

ــت . ــن  اس رفتارهمی

همان گونــه  کــه  غواصــان  بــراي  بــه  دســت  آوردن  
مرواریــد رنــج  ســفر به ژرفــاي  دریــا را بــه  جــان  
ــج   ــد، دانش بي رن ــت  آوردن  مرواری ــه  دس ــد، ب مي خرن
ــوب  گاه   ــاب  خ ــه ي  کت ــا مطالع ــه  بس ــس  چ ــت . پ نیس
ــطحي   ــز از س ــاب  آوردن  و پرهی ــا ت ــد، ام مال انگیزباش
خوانــدن ، فرجــام  خوبي برایتــان  در پــي  خواهــد داشــت .

دقــت  در مطالعــه  یعنــي : »تمرکــز کامــل  فکــري  برمطلبي  
ــه  مقــدار  کــه  بایدفراگرفتــه  شــود.« و ایــن ، بســتگي  ب
ــن   ــه  دارد. رژه  رفت ــب  هنگام مطالع ــه  مطل ــان  ب توجه ت
ــان ،  ــمان ت ــا از برابرچش ــات  و صفحه ه ــات  و جم کلم
هرگــز بــه  معنــاي  فهمیــدن  آنهــا نیســت . عامــل  اصلــي  
ــوع   ــري  موض ــراي  فراگی ــزه « ب ــتن  »انگی ــز داش تمرک

مــورد مطالعــه  اســت .

ــد؛  ــا رد نکنی ــول  ی ــده  یــک  نویســنده  را مکمــل  قب عقی
ــا  ــي  ی ــل  عقل ــرش  آن  دلی ــدم  پذی ــرش  یاع ــراي  پذی ب

ــید. ــته  باش ــي  داش دین

میــز مطالعه تــان  بایــد بــه  گونــه اي  باشــد کــه  چیزهایــي  
را کــه  الزم  داریــد دردســترس تــان  قــرار گیــرد. کتابهاي  
ــن ،  ــم ، پاک ک ــذ، انواع قل ــع ، کاغ ــاي  مرج ــت ، کتابه لغ
ســنجاق، گیــره  کاغــذ، نوارچســب ، خط کــش  و... را 

ــد. ــاي  دهی ــوي)خزه(  آن  ج ــد در کش بایدبتوانی

ــراق  ــان  نبایــد ب میــز مطالعه ت
باشــد؛ زیــرا انعــکاس  نــور آن  باعــث  خستگي چشــم  خواهــد 

شــد. اگــر بــراق اســت ، آن  را بپوشــانید.

اگــر از آنهایــي  هســتید کــه  حــواس تــان  زود پــرت  
بگذاریــد. روبروي دیــوار  را  میزتــان   مي شــود، 

ــل و  ــم و تحصی ــد ذوق درس و تعلی ــه خداون ــد اینک ــا امی  ب
مطالعــه کتابهــای مفیــد را نصیــب مــان بگردانــد تــا در تمــام 
ــم  ــی تصمی ــه و منطق ــه، آگاهان ــود عالمان ــی خ ــب زندگ جوان

ــرم.  بگی

انجینیر عبدالکریم نیازی
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       زندگی  وهنر مغاره نشینان
 هنر دنیای کهن

تهیه کننده : محمد حسیب حزین یار

انســان هــای اولیه یــا انســان هــای دوران کهــن آنهایــی بوده 
انــد کــه بــرای نجــات از رخــداد هــای طبیعــی، بقــای زندگــی 
، و گذرانــدن هــر چــه بهتــر و امــن تــر زندگــی خــود در غــار 
هــا مســکن گزیــده بودنــد . آنهــا بــرای فراهــم نمــودن غــذا 
، شــکار میگردنــد ، بــرای شــکار ابــزار آالت دســتی برایشــان 
مســیاختند ، و زندگــی شــان را بــر اســاس روابــط میــان هــم 

و الگــوی تعیــن شــده شــان منحیــث رهبــر میگذراندنــد. 

تــا ســالی چنــد شــکار آنــان شــکل انفــرادی داشــت ، شــکار 
ــد و  حتــی روز  مــورد نظــر را نمــی توانســتند بدســت بیاورن

هــا روز هــا را بــه گرســنگی ســپری مینمودنــد.

تــا آنکــه هنــر بــه داد شــان رســید. آنــان بــا ترســیم نمــودن 
ــرای  ــاختند ب ــکاری میس ــت راه ــکار در حقیق ــکال ش اش
ــر  ــکار ب ــی ش ــی را از چگونگ ــدف و نقوش ــت آوردن ه بدس
دیــواره هــای غــار هــا ترســیم مینمودنــد. آنهــا معتقــد بــر 
ایــن بــاور بودنــد کــه بــا ترســیم نمــودن شــکار ، روح آنــرا 
تســخیر کــرده و آن شــکار را تحــت کنتــرول خــود میاورنــد.

ــینان(  ــاره نش ــه ) مغ ــای اولی ــان ه ــت انس ــان جه از هم
ــد و  ــی زدن ــاد نقاش ــه ایج ــت ب ــودآگاه دس ــا خ ــورت ن بص
آثــار نفیســی را از خــود بــر دیــواره هــای مغــاره هــا بــر جــا 

ــتند. گذاش

غار السکو که در منطقه دور دونی فرانسه موقیعت دارد ، بر 
حسب تصادف توسط دو پسر بچه ای که سرگرم بازی با توپ 

شان بودند در سال 1941 کشف شد. سگ متعلق به این دو پسر 
بچه که دنبال توپ شان میرفت ناگهان در سوراخی افتاد و 

ناپدید شد وپسر ها که صدای سگ از داخل سواخ به گوش شان 
میرسید آنقدر به دنبال شان رفتند تا به درون غار هاسیدند، 

وقتی کبریت روشن کردند متوجه نقاشی های باشکوهی از 
پیکره ها و جانوران بر روی دیوار ها شدند. 

این نقاشی ها در حدود 1۰۰۰۰ سال در میان محفظه های خشک 
و زیر زمینی سالم مانده بودند ، اما هنگامی که در غار ها بروی 

همگان گشاده شد آن نقاشی ها بشدت صدمه دیدند چون پس 
از انتقال یافتن رطوبت توسط انبوه بازدید کننده گان بر روی 

این نقاشی ها الیه های آهکین ایجاد کرد و باعث تار شدن رنگ 
شان گردید بنآ در های غار ها بروی مردم بسته شد.

سبک نقاشی غار نشینان

سبک هنر غار نشینان را میتوان به دوشکل تحت برسی 
قرار داد :

ناتوریالستی)طبیعت گراNaturalistic (: بدین لحاظ . 1
سبک هنر مغاره نشینان ٌرا طبیعت گرایانه گفته اند که 

هدف هنر مند غار نشین بازتاب واقعیت بوده است. 

انتزاعی )هندسی Abstract(:  هنر مند مغاره نشین . 2
بدلیل بهره گیری از قوه حافظه اش قطعآ شکل دقیق 
سوژه را با تمام پیچیدگی هایش به وجود بسیار ساده 

مبدل میکرده است. 

هنگامــی کــه ســنیور مارســلینور دوســوتواوال در ناحیــه 
ــاری  ــه غ ــرش ب ــرد نظ ــردش میک ــپانیا گ ــمال هس ش
ــاده  ــای افت ــنگ ه ــش س ــال پی ــزاران س ــه ه ــاد ک افت
ــی   ــد هنگام ــال بع ــه س ــانیده بودند.س ــار راپوش ،درب غ
ــت  ــار درون آن رف ــاهده غ ــرای مش ــوتواوال ب ــه دوس ک
نظــرش متوجــه عامــات عجیبــی شــد. یکــروز دختــر 
کوچــک اش را نیــز بــه همرایــش بــرد چــون مثــل پدرش 
لزومــی نبــود کــه خــودش را خــم کنــد و نقاشــی هــا را 
ــت و نظــر  اش را نقاشــی  ــار رف ــل غ ــر داخ ــد. دخت ببین

ــرد. ــب ک ــودش جل ــی بخ ــک گاو وحش ی

بعــد از گــزارش دادن ایــن غار بــه باســتان شناســان، آنرا 
 تقلبــی دانســته و جــز آثــار ماقبــل تاریــخ آنرا نشــمردند.
ــتان  ــه باس ــداد هنگامیک ــن روی ــد ازای ــال بع ــا 1۰ س ام
ــرا  ــار آلتامی ــاالی غ ــان را ب ــات خودش ــان تحقیق شناس
ــط   ــخ  رب ــل از تاری ــالهای قب ــه س ــرا ب ــد آن ــام دادن انج
داده و جــز غنــا منــد تریــن آثــار آنــرا شــمردند دقیقــآ 

ــود. ــده نب ــر زن ــوتواوال دیگ ــه دوس همنگامیک
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دنیای کودک

ش در خانـواده ی که کودک نباشـد فضـای خانه  مـو خا
کودکاننـد  زندگیسـت،  ی  نغمـه  فاقـد  که و 
محیـط  بـه  را  خانـه  هـر  خامـوش  جـو 

هیجانـی  بـازی هـای کودکانـه، حرفهای 
امـا  نغـز و شـرین مبـدل مـی کننـد، 

امروزنا هنجـاری های زندگـی از لحاظ 
و  فرهنگـی  اجتماعـی،  اقتصـادی، 

سیاسـی در هر گوشـه و کنار کشور 
ما بشـکلی مـوج مـی زند، کـه در 
تربیـه و رشـد کـودک اثـرات نـا 

میمـون داشـته و تفکـر کودکان 
کـه  کشـد  مـی  سـوی  بـه  را 

فـردای نـا بایسـت در انتظـار 
شـان اسـت.

اقتصـاد  و  تربیـت  بیـن 
تربیت و سیاسـت تربیت 
ی  رابطـه  مدنیـت،  و 

نمیخواهیم  کـه  اسـت 
حولـش  و  هـوش  در 
از  ولـی  بگردیـم، 

مـی  کلـی  دیـد 
بگوئیـم  توانیـم 

و  ارزش  کـه 
یـک  قیمـت 

جامعـه معادن 
ی  تهـا و ثر

ی  و ر
و  زمینـی 

زمینـی  یازیـر 
بلکـه  بـود،  نخواهـد  آن 

قیمـت آن منـوط بـه مغـز هـای 
پرورش یافته و انسـانهای سـاخته شـده 

ی اسـت کـه در آنجا زندگـی می کننـد و به کار 
پردازنـد. مـی  تـاش  و 

فقـدان تربیـت صحیح همه گاه برای بشـریت یـک فاجعه 
بوده اسـت، جنگ جهانـی اول و دوم نشـان دادکه چگونه 
انسـانها بـدون مرعی داشـتن حقـوق یکدیگر که ناشـی 
از تربیـت غلـط شـان بـود، بجـان هـم افتادنـد و خـون 
هـای شـانرا برزمین جـاری سـاختند.    یکی از شـاخصه 
هـای مهم تربیت کـودک در محیـط مکتب اسـت، مکتب 
یگانـه کانون انسـان سـازی بعـد از محیط خانواده اسـت 

مربیـون و اسـتادان مکاتب در تربیه سـالم اطفال دسـت 
اول داشـته و بـا اختصـاص اندک وقـت از تقسـیم اوقات 
درسـی، اصول و فنـون زندگـی را به کودکان مـی آموزند 
هرچنـد زندگی اطفال در شـرایط کنونی وابسـته به 
اقتصـاد و تجمات اسـت، اما معلـم با تحلیل 
همـه جانبه مـی تواند کـودکان را به 
مسـیر اصلـی زندگـی شـان 
حسـادت  فاقـد  کـه 
ورزی  کینـه  هـا، 
هـا و رقابـت هـای 
اسـت  تجماتـی 

سـازند. رهنمون 
روان  توانـد  مـی  معلـم 
کـودکان را بـه بینهایـت 
برسـاند  زندگی  پیشـرفت 
هـای  مهـارت  از  آنهـارا 
زندگی که سـازش در شـرایط 
زمان اسـت بهـره منـد گرداند 
رقابـت های کـه به لبـاس، طرز 
رفتـار، مصـارف لحظـات تعطیل 
صـورت میگیـرد کامـأ دورنموده  
شـریفانه  ردیـف  یـک  در  را  همـه 

قراردهـد.

برچیـدن  مکاتـب،  کنونـی  یونیفـورم 
کانتیـن هـا از داخـل مکتب هـا و تعین 
نوکریـوال هـا در خصـوص داخـل نمودن 
مـواد غذایـی و پوشـش لبـاس در اوقـات 
رسـمی در مکاتـب نوعـی تربیـت بایسـته 
ی اسـت کـه اگـر بـه همیـن منـوال ادامـه 
یابدمشـکات و هنجـار هـای که بیـن کودکان 
گاهـأ رخ میدهـد کامأ برداشـته شـده و کودک 
هـم در مکتـب و هـم در خانـه بیـک شـخصیت 

معنـوی و آینـده سـاز مبـدل گردد.

دادن انگیـزه بهسـازی و تغیـر ذهنیـت در کـودکان 
کـه گلهای تازه ی بوسـتان زندگـی اند از محیـط خانواده 
تـا کانـون علمـی و پرورشـی مکاتـب رسـالت مشـترک 
مسـئولین خانـواده و آمـوزگاران در مکاتـب انـد و از این 

روند بایـد قاطعانـه حمایـت گردد.

کودکان گل های تازه ی بوستان زندگی اند
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چسان خوانم ترا ای کردگار پاک سبحانـم   

                                   که تو پاکی ومن آلـودۀ زنگارعصیانم 

اگرنام توبرخورشید خوانم آب میگردد 

                            چون این سیاره خاکی به پیچ وتاب میگردد

توآن نوری کـه هرچشمی نداردتاب دیدارت

                    تو آن ذاتی که هـرفکری نـدارد تاب پندارت

چسان گویم بمن بنما جمال ای پاک دلدارم

                                   که مـن تاب نگاه نور پاکت راکجا دارم؟

چسان گویـم بیا انـدردلم ای منبع پاکـی 

                                   که توپاکی  نمی زیبد ترااین خانه خاکـی

تشنۀ جانـم  ببار ای ابـررحمت بـرکویر

                                که ازسوزعطش خشکیده اشک من بمژگانم

اال ای ازتوهردم صد نشانه درجهـان پـیدا 

                                  توجاری دردل یک قطره واندر دل دریا 

میان قلب یک ذره توروشن همچو خورشیدی 

                              توخورشید جهان راکمترازیک ذره سنجیدی

ترا اندرزمیـن ودرمکان درالمکان جـویم 

                             ترا دریک اتم درکهکشان وآسمان جویم

ترا اندرسحـر انـدراذان صبحدم جـویـم

                                  ترا اندرغروب روشن خورشید هم جویـم 

ترا اندرسکوت نیمه شب درها لۀ مهتـاب

                                  ترا درلـرزش یک شاخه یا انـدر زالل آب 

ترا درنغمه مـرغی که ازدرد جفا نا لد 

                                  ویا درخنـدۀ طفلی که دردنیای خود با لد 

ترا اندرثبات یک مجـاهد دردل سنگر 

                                   ترا اندر نگاه آرزومنـدانۀ مادر 

ترا اندرفلسطین صبور وعزم ُستَوارش 

                           ترا درجوشش خونش ترا درقلب بیـدارش 

ترا ای دوست اندرهرُسُرور وهرغمی جویـم 

                        ترا درزندگی تا مرگ وبعد ازآن همی جویـم

دلم را ازغبار جهل وعصیان پا کتر گردان 

                             مـرا درعرصۀ عشق و وفا بیباک ترگردان 

شعور ملتم را ای خدا بیدار تر فرما  

شکوه وعزمشان را ای خـدا ُستُوارترفرما  

 

راز و نیـاز با خـالق هستی
عایشه عنقا نیازی

عکس روی جلد قســمتی از مسجد قوت االسالم دهلی

طرح صفحه شناسه :محمد حسیب حزین یار

 پشــتی ســوم داخلــی :صفحــه اول قرانکریــم از موالنــا

کاماللدیــن غــوری

 جلــد پشــتی :نقاشــی منــار جــام ازخانــم ممتــاز

رسوریــار
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،وجوبـات  فرایـض  از  اعـم  عبـادات  تمـام  در 
از  ار حتمـی اسـت و  نوافـل نیـت  ،سنن،مسـتحبات و 
طریـق نیت نـوع عـادت مشـخص میگردد،نیـت چه در 
زبـان تذکـر داه شـود و چـه در قلـب قصد نـوع عبادت 
تشـخیص گـردد صحیح اسـت ولی بهتر آن اسـت که در 
زبـان آورده شـود اخاص همـان طوریکه در دین اسـام 
پدیـده الزمی پنداشـته شـده در ادیـان سـماوی و امم 
دیگـر نیز جزئی ماموریت شـان بـوده خداونـد کریم در 

 : این مـورد فرمـوده 
ترجمـه» بـه امـت هـای پیشـین امـر نشـد جز بـه آن 
کـه خداونـد رادر اخـاص بپذیرنـد در حالیکـه در دین 

دارند.« اسـتقامت  ابراهیمـی 
پیغمبـر اسـام حضـرت محمـد )ص( نیـز در رابطـه به 

نیـت فرمـوده اند :
» انما االعمال با لنیات«

تمـام اعمـال مربـوط هسـت بـه نیـت ؛ و در نیـت خیر 
اخـاص و رضای خداوند شـرط میباشـد زیـرا اخاص به 
معنـی جویا شـدن و کسـب رضایـت خداونـد در انجام 
اعمـال مجـوزه ،تصفیـه و تذکیـه نفـس از شـائبه های 
شـخصی و دنیایـی انسـان مسـلمان جـز بخاطـر رضای 
خداونـد و رسـیدن به مـدارج عالـی انسـانیت و آخرت 
هیـچ کار و عملـی را بایـد انجـام ندهد،اخـاص یکی از 
ثمـره هـای درخـت توحیـد اسـت کـه منحصـر کردن 
از  بـرای خداونـد و اسـتعانت جسـتن  عبـادت خـاص 
پـروردگار مطابق آیـه » ایاک نعبـد و و ایاک نسـتعین« 
مـی باشـد.اخاص در نیـت از نـگاه اهمیـت ،حقیقـت 
،انگیـزه ،و ضـرورت قابل تعریف اسـت ایجـاب می نماید 
کـه روی هر کدام از حیـث مفهوم و محتوا و مشـخصات 

از لحـاظ تعریفـی ذیـا بحث شـود:
اهمیت اخاص در نیت :. 1

ثمـر  مثمـر  زمانـی  عبـادات  و  طاعـات  تمـام 
میگـردد کـه تـو ام باشـد بـا نیـت خالص،پایـه 
و اسـاس کار هـای دینـی و عبـادی مربـوط می 
گـردد بـه نیـت هیـچ کار طاعتی بـدون اخاص 
نیـت مفیـد وقع نمی شـود از ابو موسـی عبداهلل 
بـن قیـس اشـعری )رض( روایـت شـطلده کـه 
گفتـه اسـت : از پیغمبر خـدا )ص( در باره مردی 
کـه از روی شـجاعت یـا تعصب قومـی و یا دیگر 
ملحوظـات مـی جنگید پرسـیده شـد کـه کدام 

اینهـا در راه خداوند اسـت؟«
پیامبـر فرمودنـد :» هر کـس که به قصـد ائتای 

دیـن خـدا بجنگد آن در راه خدا اسـت «
اسـت  ایـن  نیـت  اهمیـت  نیـت  اهمیـت 
تعیـن  آن  هدفمنـدی  بـا  را  هـا  آرمـان  کـه 
اسـت. قلـب  بـه  مربـوط  نیـت  و  کنـد   مـی 

از ابـو هریـره عبدالرحمن بن حمزه روایت شـده 
اسـت که پیامبـر جلیل القدر اسـام فرمودند :

» خداونـد بـر اجسـام و صـورت هـای شـما نظر 
نمیکنـد بلکـه بـه قلـب و اعمـال شـما نـگاه می 
کنـد کـه شـما اعمـال را بـر مبنـی کـدام نیت و 

بـرای چـه منظـور انجـام مـی دهید.«
حقیقت اخاص در نیت: . 2

حقیقـت اخـاص ایـن اسـت کـه هر مسـلمان 
بسـازد  محـدود  را  خـود  عبـادات  و  طاعـات 
خـاص برای رضـای خداونـد ظاهر و باطـن  طور 
یکسـان متوجـه خداوند باشـد در عبـادات آن 
تظاهر ،تشـهیر ،ریا و سـمعت  راه نداشـته باشد 
بنـده در انجـام هـر نـوع طاعـت و عبـادت چه 
سـری و چه علنی باشـد بایـد خالق خـود را در 
نظر بگیـرد از تمـام توقعـات تعریـف و توصیف 
بپرهیـزد در حـال عـادت فقـط معبـودش را بـا 
حضـور دل بـدون مقاصـد دنیوی سـتایش کند.

انگیزه اخاص:. 3
هـر شـی تابـع سـبب علـت و انگیزه می باشـد 
انگیـزه اخـاص در نیـت این اسـت کـه پوینده 
گان و جوینـده گان راه خـدا بایسـت بـر مبنـی 
اخـاص و حصـول رضـای خداوند صرف مسـاع 
نمایند،حصـول رضـای خداونـد انگیزه اساسـی 
اخـاص هسـت که در عبـادات ارتباط مسـتقیم 
دارد ،عبـادات رابطـه مـی گـردد بیـن خداونـد 
و بنـده بـا درک ایـن موضـوع انسـان معتقـد 
و مسـلمان روحـًاو فکـراً انگیـزه مـی گیـرد که 
کسـب    وجـه  بهتریـن  بـه  را  خداونـد  رضـای 

. ید نما
ضرورت اخاص :. 4

مفهـوم کسـب رضایـت  بـه  را  اخـاص  چـون 
خداونـد تعریف نمودیـم لذا ضـورت اخاص امر 
الزامـی مـی باشـد انجام عبـادات با نظر داشـت 
اهمیـت ،اخـاص ،حقیقـت ،انگیـزه و ضـرورت 
اخـاص انسـان را به هـدف رضایت وخشـنودی 
خداونـد  رسـاند،رضایت  مـی  متعـال  خداونـد 
انسـان را تقـرب و مطلـب اصلـی و هـدف کلی 

گـردد. می  رهنمـون 
خاصـه ایـن کـه همـه طاعـات باید بـا خلوص 
نیـت بـرای رضایـت او تعالی صـورت گیرد در 
غیـر آن نـه عبادت اسـت و نـه ثوابـی در آن 

میباشـد. مضمر 

اخالص در نیت 
نویسنده : عبدالباری از مرغاب والیت غور
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قسمت اول:
در فرهنگ لغات معاني مختلفي براي کلمه »مشکل« به  کار 
رفته است همچون سختي، دشواري، گرفتاري، راحت نبودن، 
آسان نبودن، وجود اخال یا اشکال در کار یا شيء و یا فرد 

و معانی دیگر. 
یا  و  نگوییم  را  کلمه  این  ما  که  نیست  روزي  گفت  مي توان 
باالخص  افغانستان-  عزیزمان  کشور  در  بخصوص  نشنویم 

از  لحظه  هر  که  ما  کشور  سیاسی  فعلی  دروضعیت 
مشکات سیاسی شروع تا مشکات اقتصادی 

اصلی  جزء  که  قبیل  ازاین  موضوعاتی  و 
آیا توجه کرده اید  ترین مشکات هست. 
رایج) م، ش،  بسیار  این چهار حرفي  که 
با خود  بار منفي سنگیني را  ک، ل( چه 
گوش  به  زیر  جمات  آیا  دارد؟  به همراه 

شما آشنا نیست؟؟؟
 هر کي مشکل خودش را داره.	
 مشکل داشتم.	
 مشکات کشور زیاد هست	
 به کشور مشکل تراشی میکنند 	
 باید 	 مسئولین  زیادند  مردم  مشکات 

مشکات مردم را حل کنند.
 با خودش مشکل داره، با همه مشکل داره.	
 شد 	 اضافه  اینم  بود  کم  خودمون  مشکات 

و...
راستي وقتي این همه از این کلمه بدون آنکه توجه کنیم چه 
در  هیچ  مي کنیم  استفاده  مي گذارد  ما  روان  روي  بر  اثراتي 

مورد آن اندیشیده ایم.
به دیدگاه هاي مختلف در مورد مشکات و منشاء  ادامه  در 

آنها و همچنین اصول ساده برخورد با انواع آن مي پردازیم.
مي دانند.  خود  بدشانسي  از  ناشي  را  مشکل  عده اي 
اینان  زبان  ورد  لنگه«  پاي  به  سنگه  »هرجا  ضرب المثل 
مي باشد. این گروه بدشانسي و یا متأسفانه بدبختي خود 
را  خویش  زندگي  بهبود  براي  تاش  و  دانسته  حتمی  را 

بي  اثر مي دانند.
این  در  که  دیدگاه هایي  تمام  باشیم  داشته  توجه  تذکر: 
این دیدگاه ها یک  دارندگان  و  نوشتارمي آید نسبي هستند 
مثال  بعنوان  مي شوند.  شامل  را  خفیف  تا  شدید  از  طیف 
ادامه  را  کوشش  و  تاش  عده اي  شده  ذکر  گروه  همین  در 

مي دهند اما در نهایت انتظار بُرد یا پیروزي را ندارند.  
تمام  مسبب  را  دیگران  که  هستند  افرادي  دوم  گروه   
بدنبال  سختي ها  با  مواجهه  در  و  مي دانند   مشکات 

و  مي آورند  روي  بیرون  به  بیشتر  هستند،   مقصرین 

مسئولیتي را متوجه خود نمي دانند و چون در اکثر مواقع 
 حریف بیروني را قدرتمند تر مي پندارند ممکن است یکي 

از این دو نقش را برگزینند:
بازي  را  قرباني  نقش  زندگي  در  و  شده  افسرده  یا  الف- 

مي کنند.
و  کرده  پیدا  تهاجمي  حالت  یا  ب- 
دارند  را  دیگران  از  انتقام  در  سعي 
را  ضعیف ترها  مي کنند  تاش  و 
متاسفانه  که  چیزی  نمایند.  قرباني 

در کشور ما زیاد هست.
که  هستند  مردمي  سوم  دسته 
بدون اعتماد به نفس، رشد کرده اند 
چلفتي  پا  و  دست  و  ضعیف  را  خود 
مي پندارند و منشاء تمام مشکات را 
شخص خودشان مي دانند و هر چه این 
تصور را تکرار مي کنند اعتماد به نفسشان 
کمتر مي شود. در ضمن این افراد نیم نگاهي 
به منشاء ضعف خود دارند و روزگار و فلک  هم 
مي انگارند،  آن  مسئول  را  خود  والدین  یا  و  را  غدار 

بنابراین گاهي با گروه اول و یا دوم همپوشاني دارند.
گروه چهارم افراد منطقي و فیلسوف هستند که مشکات 
را بعنوان یک واقعیت عیني قبول کرده و سعي مي کنند 
براي مشکل  به یک منشاء  و معموالً  بیابند.  را  ریشه آن 
مي دانند  عاملي  چند  را  مشکات  اکثر  بلکه  نمي رسند 
ارائه  از آن  بیرون رفت  براي  راهکاري  اغلب مواقع  و در 

نمي دهند.)بعلت تعدد عوامل ایجاد کننده مشکات(
به استقبال  انسانهایي عملگرا هستند که  جماعت پنجم 
با  دنبال حل مسائل هستند، مواجهه  مشکات مي روند، 
سختي براي ایشان در حکم احساس زنده بودن است. از 
نظر سایر گروه ها گاهي اینان براي خود مشکل و دردسر 
از  را  لذت  بیشترین  اینان  نهایت  در  ولي  مي کنند  خلق 

غلبه بر مشکات مي برند.
گروه ششم انسانهایي با تربیت دیني و عارف مسلک بوده 
که وجود مشکات را فرصتي براي تجدید و تحدید رابطه 
خود و خداوند یگانه مي دانند. اینان به مشکات به چشم 
آزمونهاي الهي و یا راه هایي براي شناخت بیشتر خود و 
خداوند عالم نگاه مي کنند. بنابراین از مشکات استقبال 
کرده و فرصتي براي تعالي دنیوي و اخروي خود مي دانند.

گر طبیبانه بیایي به سر بالینم
به دو عالم ندهم لذت بیماري را

باقی دارد...

چگونه بر مشکالت غلبه کنیم

انجینیر عبدالکریم نیازی
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ــه  ــا ماهنام ــکار ب ــرات هم ــی ه ــتان مل ــر نگارس مدی
ــن  ــود را چنی ــه خ ــر ماهنام ــه راپورت ــبانیه ب شنس

ــود : ــی نم معرف
ــر  ــه هن ــال1383 از فاکولت ــار درس ــرور ی ــاز س  ممت
ــن  ــال بدی ــه س ــارغ و ازن ــرات ف ــون ه ــای پوهنت ه
ــا و  ــم ه ــت خان ــاء ظرفی ــد و ارتق ــرای رش ــرف ب ط
ــای  ــش ه ــان در بخ ــی ش ــطح آگاه ــردن س ــد ب بلن
مختلــف فرهنگــی، هنــری، ســواد آمــوزی، صنعتــی 
و اقتصــادی در شــهر وولســوالی هــرات حتــی خــارج 
ــت  ــه صف ــل ب ــوده وی دراوای ــت نم ــت فعالی از والی
ــأ  ــی و فع ــتان مل ــری نگارس ــی آثارهن مدیربررس
ــر عمومــی نگارســتان ملــی، معــاون  ــه صفــت مدی ب
ــر  ــه هن ــو اتحادی ــمی عض ــای تجس ــر ه ــون هن کان
منــدان افغانســتان و معــاون مجتمــع مشــارکت رفــاه 

ــد. ــی نمای ــه م ــای وظیف ــی ایف اجتماع
ــر هنــری در داخــل و  ــا حــال صــد هــا اث نامبــرده ت
خــارج از کشــور بــرای عاقمنــدان هنــر بــه نمایــش 
گذاشــته وبــه بیــش از 2۰ نمایشــگاه داخلــی و 
خارجــی اشــتراک نمــوده، اثــر هــای وی در چندیــن 
ــرم  ــتقبال گ ــورد اس ــیده و م ــاپ رس ــه چ ــاب ب کت
ــر  ــن تقدی ــال چندی ــا ح ــت، ت ــه اس ــردم قرارگرفت م
ــی  ــف دولت ــای مختل ــه از ارگانه ــین نام ــه و تحس نام

ــت. ــوده اس ــب نم ــی کس ــر دولت و غی
مســئولیت   1392 ســال  از  ســروریارکه  خانــم 
ــگاه  ــت در نمایش ــده داراس ــی را عه ــتان مل نگارس
ــن  ــتراک و در چندی ــی اش ــهر غزن ــی ش ــن الملل بی
نمایشــگاه کــه از طــرف امورزنــان بــه مناســبت هــای 
مختلــف برگــزار شــده بــود، نمایشــگاه صــد ســال بــا 
ــدازی  ــه دوربیــن راه ان ــه از طــرف مجل مطبوعــات ک
شــده بــود، بــه همیــن منــوال در نمایشــگاه آمریــت 
گرحنــدوی کابــل نیــز شــرکت فعــال داشــته اســت.
ــش از 35  ــذب بی ــب و ج ــار در جل ــرور ی ــم س خان
ــرق  ــوری، مع ــی، مینیات ــی، نقاش ــری خطاط ــر هن اث
کاری نیــز مبــادرت ورزیــده و جایــگاه شــامخ کســب 

ــت. ــوده اس نم
فعالیت ها

راه انــدازی کــورس آموزشــی در بخــش هــای هنــری 
بطــور رایــگان بــرای اشــخاص بــی بضاعــت و معلــول 
جــزء فعالیــت هــای خیــر خواهانــه ایــن بانــو بشــمار 

میــرود.
ــر  ــن هن ــی بهتری ــرای معرف ــس ب ــاختن دیتابی س
ــم  ــر خان ــت دیگ ــان فعالی ــری ش ــار هن ــدان و آث من

ــت. ــار اس ــرور ی س

ــه  ــه روزان ــتان ک ــی نگارس ــگاه دائیم ــور نمایش دیک
صــد هــا هنــر دوســت بــه طــور ســیر علمــی از آثــار 

آن دیــدن مــی نماینــد.
ســاختن یــک بــورد مشــورتی بــرای نگارســتان کــه 
اعضــای آن متشــکل از اســاتید فاکولتــه هنــر هــای 
زیبا،پوهنتــون هــرات،  انســتیتوت اســتاد  کمــا 
ــر  ــه بهزادودیگ ــگار خان ــتادان ن ــزاد،  اس ــن به الدی

ــد. ــی باش ــری م ــای هن ــاد ه نه
ســاخت یــک بروشــور بــرای تمــام آثاردســت داشــته 

نگارستان.
خانــم ســرور یــار بطــور مســتقیم بــا بخــش فرهنگی 
فرهنگــی  انجمــن  مرکــزی  دفتــر  ارتباطــات  و 
جهانــداران غــوری همــکاری اش را بــه بخــش هنــری 
ــت  ــم اس ــته مصم ــام داش ــبانیه اع ــه شنس ماهنام
ــور و  ــدان غ ــار هنرمن ــوع آث ــاب از مجم ــک کت ی
ــوری را  ــداران غ ــتانی جهان ــار باس ــم آث ــرات و ه ه
ــوری  ــداران غ ــی جهان ــن فرهنگ ــکاری انجم ــه هم ب
ــای  ــگاه ه ــن در نمایش ــاند، همچنی ــاپ برس ــه چ ب
ــدازی گــردد توجــه  ــرار اســت درهــرات راه ان کــه ق
ــار باســتانی دوران امپراطــوری غــوری  ــه آث عمیــق ب
ــزودی یــک  ــه همیــن منــوال ب هــا داشــته باشــد، ب
ــوری را  ــن غ ــاث الدی ــلطان غی ــزرگ س ــس ب عک
ــب و  ــر تی ــتان ت ــن نگارس ــدان ای ــق هنرمن از طری
بطــور تحفــه بــه لیســه عالــی ســلطان غیــاث الدیــن 

ــد. ــدا نمای ــوری اه غ
ماهنامــه شنســبانیه از همــکاری هنــری خانــم 
ــی  ــع دارد در معرف ــوده توق ــتقبال نم ــار اس ــرور ی س
ــوده  ــک نم ــه را کم ــر ی ــن نش ــوری ای ــن غ ــر که هن
و بــا آثــار هنــر تجســمی در غنــای هنــری ماهنامــه 

ــد. ــتانه نمای ــاعی دوس مس

آشنایی با همکار جدید شنسبانیه
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