
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 2022جنوری    15شنبه            سیون فارو                                        فدرا        

     
 یون ـ ولنو فدراسټته افغانانو د  ـ شـپه اروپا کی دمی          

   
 اروپا های مقیم  یون سازمانهای افغان ـفدراس          

Federation of Afghan Resident Organizations in Europe           

               

غربت  محیطکابل در فلسفه درپوهنتون استادسابق  ، یانیسمندر غور

! درگذشت  

 

درا بتاریخ  ز  میگذرد،  کمی  مدت  او  غور   بستگان  1۴00جدی    ۳گذشت  خبر    یان یعبدهللا سمندر 

در فلسفه    شی ها  نوشته را از ورای    ی انی غورکه  افغانستان    ی کردند. جامعه فرهنگ  د ییدرگذشت او را تأ 

 فرهنگ افغانستان یک ضایعهٔ بزرگ میداند.   ، مرگ او را برای حوزهٔ علم وشناخته

  پوهنتون را در    ات یشرع   یان یهرات زاده شد. استاد غور   غوریاندر    یورشید خ   1۳1۵در سال    او

کابل     پوهنتوندر  را از پوهنتون االزهر مصر بدست آورد.      ماستری خویش    کابل خواند و مدرک

کابل را به عهده    پوهنتون   ی ماعبخش علوم اجت  ت یآمر  ت یهم مسئول  یو مدت   کرد ی م  س یفلسفه تدر

 . داشت 

آثارش را بشکل مقاالت علمی و فارغ از تعصبات دینی نوشته است. هر گاه این  ی  استاد غوریان

هر موضوع بشکل کتاب تدوین گردد، از آن    متعلق بهمقاالت به اساس موضوع تقسیم بندی و آثار

 یم: گیر می نام استاد غوریانی  چند اثر  ازکتب ارزشمندی بدست می آید. در اینجا بر حسب مثال 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 صی ازعروه الوثقی سیدجمال الدین افغان تخلی ترجمهٔ  •

 رسالۀ ماتریالیسم دیالکتیک و ماده ومعنی  •

 مشخص   رسالۀ دیالکتیک مجرد و •

 باره برکلیسم در فلسفه   فلسفی در ۀرسال •

کابل    پوهنتون   شماره از مجله شرعیات 12عنوان تقدم شعور بر ماده که در تحت  مقاالت تحقیقی   •

 به نشر رسید. 

 ای کیهانی به اساس تیوری نسبیت انشتاین. مقاالتی راجع به پروازه  •

 زیبایی شناسی  مقاالت تحقیقی زیرعنوان زادگاه هنر و •

 معروف مصر توفیق الحکیم دانشمند  ترجمه مقاالتی از  •

آثار استاد غوریانی درمدتی قبل   تأمالت فلسفی عالمه عبدهللا سمندر  »کتابی تحت عنوان    برخی 

توسط انتشارات امیری در کابل به چاپ    تدوین و  پروفسور سید حسن اخالق  همت به    «غوریانی

به  رسیده است  او را  تحلیلهای  افکار و  استاد سمندر غوریانی  نشرشدهٔ  این کتاب و سایرمقاالت   .

   د.داخواهد  انتقال آینده نسلهای 

ابن سینا و هگل  اندیشه   درپهلوی   سمندر غوریانی،  افکار فالسفهٔ  های فلسفی سقراط،  به معرفی   ،

مال هادی    ،  چون مال صدران سینای بلخی از سرزمین ما برخواسته بودند،  ب الم که چون اجهان اس

نیز پرداخت. وی در زمانی فالسفهٔ برخواسته از سرزمینی که امروز    سبزواری و عبدالرزاق الهیجی

به نام افغانستان یاد میشود پرداخت، که نسل جوان با عدم آگاهی از گنجینه های علمی کشور خود،  

ن سینا  ب با شور وشوق به آثار فالسفهٔ اروپائی رو آورده بودند. حال آنکه  افکار فلسفی و آثار طبی ا

 مواد اساسی درسی را در پوهنتونهای اروپا تشکیل میداد.   1۹تا قرن  

 

فارو درگذشت این دانشمند شناخته شدهٔ وطن را ضایعهٔ بزرگ برای خانوادهٔ اش و خانوادهٔ بزرگ  

با    اندیشمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان دانسته و علما و  

اعتقاد به اینکه غوریانی از طریق آثارش در اذهان مردم زنده خواهد  

 بود، نبود فزیکی او را  به مردم افغانستان تسلیت میگوید. 

 کمیتهٔ فرهنگی فارو

 

       


