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1

کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

دکتور عنایت هللا شهرانی
دکتور عنایت هللا شهرانی فرزند شادروان الحاج آخوند مال عباد هللا
خان در هشتم قوس سال ( 1231ه.ش) در قریهء شهران خاش بدخشان

om

تولد شده ،تعلیمات ابتدائیه را در مکتب "معروف خاش" متوسطه را در
مکتب "ابن سینا" در کابل و لیسه را در "داراملعلمین کابل" در سال

i.c

(1691م) به اتمام رسانیده است.
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وی در سال ( 1693م) شامل فاکولتهء جدید التأسیس " تعلیم وتربیه"
در جملهء اولین شاگردان یا دورهء اول فاکولتهء مذکور ثبت نام کرد و نیز

sh
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از اولین فارغان بشمار میرود .درجهء ماستری را در دانشگاه اریزونای
ایاالت متحدهء امریکا در سال ( 1691م) و درجهء دکتورا را نیز در
یونیورسیتی اریزونا در سال ( 1619م) بپایان رسانیده است.
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t

ارتباط عنایت هللا شهرانی با هنر از آوان طفولیت آغاز و تا اکنون سال
( 3213م) دوام داشته است .در انکشاف استعداد هنرییش پدر و مادر و

na

یک تعداد استادان مکتب ابتدائیه نقش اساس ی و ارزنده داشتند ،زیرا
بدوران خوردسالی نقاش ی های باالی دیوار ها و دروازه های خانهء حویلی

w

w

w

.e

شان با ذغال و پنسل میکرد و لی این کار والدینش را متأثر نساخته ،بلکه
ً
منظما آفرین ها برایش نثار میکردند.

3

کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

مجسمه های گلی او از حیوانات و طیور ،استادان مکتب ابتدائیه را
بشور آورده و تشویق میکردند .در صنف پنجم کارهای دستی او چون
تفنگچه و غیره برایش شادباشها آورد ،چنانچه استاد عبدالبصیر وافی به
تفنگچهء ساخت عنایت هللا شهرانی باروت انداخته و آنرا آتش داد و تیر
به نشان اصابت کرد و زمانی این عمل انجام یافت که جمله شاگردان و
استادان بوقت تفریــح در صحن مکتب بودند.

om

بدوران مکتب ابتدائیه دو نفر از استادان حسن خط مرحومین محمد

مجتبی خان و نور محمد خان به عنایت هللا شهرانی دروس خوش خطی

i.c

دادند و اخیر الذکر بمانند معلم خانگی در خانه نیز اورا درسهای

ra
n

خوشنویس ی میداد و از آن سبب وی در خطاطی و حسن خط ید طوالنی
داشت ،استادان حسن خط میفرمودند که" :بنویس ،بنویس تا که شوی

sh
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خوشنویس".

شهرانی در مکتب متوسطهء ابن سینا در کابل در مضامین کاردستی،
حسن خط و رسامی از شاگردان ممتاز بود ،چنانچه در مضمون حسن

ya
t

خط که استادش ارواح شاد آغا صاحب سید ایشان حسینی بود نمرهء
بلند میگرفت .نقاش ی را نزد استاد محمد اسحق بدیعی استاد رسم مکتب

na

ابن سینا تلمذ کرد در متوسطه استعداد نقاش ی اش بخوبی انکشاف
و از جانب استادش تحسین ها میگرفت.

w
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نمود و برسامی های پورتریت انسان ،حیوانات و مناظر طبیعی دست میزد

2

کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

ً
تا ختم دورهء متوسطه فقط از ذغال ،مخصوصا پنسل کار میگرفت و
علت آن هم نبود آالت و اسباب رنگ های آبی ،روغنی و پاستلی بود .استاد
بدیعی که خداوند اورا غریق رحمت فرماید در ایران جان خود را به حق
تسلیم کرد ،به شاگردان خویش کارهای پنسلی را زیادتر تأکید میکرد و
ً
عالوتا گاهگاهی نقاش ی های رنگه اش را در صنف به نمایش میگذاشت تا
شاگردان از آن مفکوره بگیرند.

om

بدورهء لیسه در داراملعلمین کابل درجهء نقاش ی عنایت هللا به حدی

i.c

رسیده بود که یکی از استادان زبان انگلیس ی امریکائی جریدهء انگلیس ی را
تهیه می نمود تا شاگردان مضمون انگلیس ی با خواندن آن بهتر بدانند و

ra
n

عنایت هللا ،کارهای نقاش ی و دیزاین آن جریده را انجام میداد.
در همین سال صنف دهم عنایت هللا شهرانی جایزهء سالون خزان را

sh
ah

باساختن یک کاسهء چوبی بدست آورد .در آن وقت معلم نقاش ی
داراملعلمین کابل استاد عبدهللا شهنواز ومعلم کار دستی وابری سازی

ya
t

گلبدین خان بودند که چندی بعد غالم محی الدین شبنم بجای استاد
ً
شهنواز معلم رسم مقرر گردید و غالبا استاد گلبدین خان که معمر بود
به تقاعد سوق داده شد که درین وقت شهرانی در مکتب منحیث یک

na

رسام شناخته شده بود.
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در دورهء لیسه رسم های بیالوژی ،کیمیا و فزیک را در چارت ها به

استادان ترسیم مینمود و استادان از آن ها به تدریس کار میگرفتند .یکی
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کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

از استادان فزیک بنام محمد اسلم خان کتابی را در فزیک تألیف کرد و
بیش از صد رسم آن کتاب را شهرانی با نوک آهنی رسامی نمود و از کارش
استادان و اداره تقدیر نمودند.
در صنف دوازدهم عنایت هللا شهرانی نقاش ی های بزرگ و ارزنده را
انجام داد و پورتریت های اشخاص را ازروی عکس هایشان انالرج
میکرد ،چنانچه چهرهء یک استاد ترجمان در ملل متحد را بنام استاد

om

محسن فراهی بقلم پنسل نقاش ی کرد و مورد تقدیر یک تعداد از استادان
ً
خارجی که پروفیسوران ملل متحد بودند قرار گرفت ،بعدا با مشاهدهء

i.c

تابلو های دیگرش عکاس مرکز ملل متحد در کابل را فرستادند تا عکس

ra
n

تابلوها و خودش را گرفته در آن دفتر آویزان نمایند و دفتر مذکور او را
منحیث نقاش شناخت و پروفیسور گوپتای هندی از موضوع خوش ی ها

sh
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نشان میداد.

هم چنان در صنف دوازدهم یک تغیر عمده در افکار هنری عنایت هللا
شهرانی وارد شد و آن اینکه در آن سال مرحوم استاد محمد شاکر سامی
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(فرزند محمود سامی پاشا مشاور اعلیحضرت امان هللا خان) که هنرمند

na

درجه یک کشور مان بود منحیث استاد نقاش ی داراملعلمین کابل مقرر
ً
شد .چون شهرانی شهرت هنرمندی یافته بود ،بنا اجازهء رفت و آمد و

.e

استفاده از دفتر نقاش ی و رسم را داشت ،و نقاش ی های استاد شاکر را
بصورت مستقیم از روی اشخاص مشاهده میکرد و از آن اصول ترسیم
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کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

پورتریت را می آموخت ،هم چنان در ترتیب و تنظیم نمایشهای سالون
خزانی از طرف داراملعلمین سهم گرفت.
در صنف دوزادهم عنایت هللا شهرانی یک کتاب سواد آموزی را تحت
راهنمایی استاد محمد یوسف خان محسنی کوهستانی تألیف و نقاش ی و
خطاطی کتاب مذکور را خودش تهیه نمود و استادان مکتب عالءالدین
آنرا نیک پسندیدند.

om

بعد از فراغت از صنف دوازدهم به سال ( 1693م) و سپری امتحان

کانکور شمول دانشگاه بخواهش خود بفاکولتهء جدید التاسیس تعلیم

i.c

وتربیه ثبت نام کرد .در سال اول فاکولته دو کار عمده را در نقاش ی انجام

ra
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داد ،یکی اینکه از روی مایکروسکوب آمیب ها ،حجرات وغیره را در
مضمون ساینس رسامی مینمود و داکتر محمد صدیق خان آنها را درج
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ah

کتاب خود می ساخت .دو دیگر پروفیسور استاد محمد فاضل کتاب
"نوابغ ساینس" را ترجمه میکرد و پورتریت های فالسفه را با نوک آهنی در
آن کتاب نقش می بست .شهرانی درین دوره با هنرمندان شهر کابل و آثار
مثبت میکرد.
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آنان اندک -اندک آشنایی حاصل نمود و به انکشاف فکری او تاثیرات

na

در صنف دوم فاکولته ،در پروگرام های نصاب تعلیمی ،مضمونی را

.e

بنام "هنر" شامل کرده بودند که استاد عبدالغفور برشنا آن کورس را

تدریس مینمود و از کورس مذکور عنایت هللا شهرانی استفادهء اعظمی
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کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

نمود و استاد برشنا برایش توصیه میکرد ،تا کارهای نوک آهنی را تقویه
دهد ،همچنان استاد برشنا نه تنها موضوعات سکیج کردن دورنما ،و
اصول رنگ آبی را تدریس نمود ،بلکه در بارهء تاریخ هنر در افغانستان
چندین لکچر ارائه داشت و از تاریخ مذکور یعنی سال ( 1692م) عنایت
هللا شهرانی ارتباطش را با استاد برشنا قایم و تا وقت مرگ از راهنمایی
های پرقیمت او فیض یاب میگردید.

om

باری هم استاد برشنا ،عنایت هللا شهرانی را بخدمت استاد غوث

الدین در مکتب صنایع کابل جهت آموختن استفاده از رنگ روغنی

i.c

فرستاد ،ولی استاد غوث الدین به روز دوم وی را به شاگردی خویش

ra
n

نپذیرفت.

در ختم سال سوم فاکولتهء تعلیم وتربیه که شهرانی از صنف سوم به

sh
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چهارم ارتقا میکرد ،در رخصتی زمستانی کورسهای داخل خدمت معلمان،
کورس هنر را تدریس کرد واز لکچر های صنفی اش کتابی را بنام "راهنمای
تدریس آرت برای معلمین" تألیف نمود و بزودی در همان وقت ریاست

ya
t

مؤسسه تعلیم وتربیه کتاب را منحیث کتاب درس ی بچاپ رسانید .نوشتن
این کتاب عنایت هللا شهرانی را موقف بلند داد و این کتاب رهنمای

na

تدریس هنر در افغانستان شمرده شد که بعد ها به سال ( 1252ه .ش)

.e

وزیر معارف وقت با پرداخت بخشش نقدی امر طبع پخته را داد که در
مطبعهء معارف در یک هزار نسخه بچاپ رسید و در آن کتاب دو تقریظ
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کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

استاد عبدالغفور برشنا و استاد غالم محی الدین شبنم موقف شهرانی را
درمیان هنرمندان و معارف بلند ساخت.
در سال چهارم فاکولته عنایت هللا شهرانی از جانب یک مشاور امریکایی
فاکولتهء تعلیم وتربیه بنام داکتر ای.ریچارد کینگ به دفتر آژانس باختر
وزارت مطبوعات فرستاده شد تا با هنرمند امریکایی باسم "ری .ان .رایت"
طراحی و کمرشل آرت را بیاموزد ،چنانچه که همین سال ( 1695م) از

om

مهمترین سالها برای انکشاف قریحه هنری موصوف بشمار میرفت ،زیرا
عنایت هللا شهرانی در ضمن تمرین در آن دفتر ،یکنوع دیزاین های

i.c

مخصوص مثلثی و بعدها منحنی را بوجود آورد و نمونهء کارش بزودی

ra
n

دوبار با شرح و بسط در "کابل تایمز" به زبان انگلیس ی و نشرات فارس ی
بچاپ رسید و استاد امریکایی که متخصص نقاش ی بود این اختراع و

sh
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شیوهء رسامی شهرانی را مخصوص شهرانی دانست و چنانچه در کابل
تایمز این شیوه بنام وی چاپ و تثبیت گردید.

همچنان محمد شفیع راحل که مضمون دنباله دار "مارکوپولو" را

ya
t

مسلسل در روزنامهء انیس بچاپ میرسانید ،در هر شماره نمونهء طراحی
ابتکار شهرانی را در مقدم مضمون بچاپ میرسانید .روزی از روزها استاد

na

غوث الدین از این شیوه به شکل رنگه تابلویی را نقاش ی کرد ولی استاد

.e

امریکایی بمقام وزارت مطبوعات عارض شد و گفت که از کار عنایت هللا

شهرانی تقلید شده است ،استاد غوث الدین بزودی موضوع را حل کرد و

w
w
w
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فرمود که او خودش استاد سبک ریالیزم می باشد و دیگر به این شیوه
عالقه نخواهد داشت.
اما دوسال بعد غالم محی الدین شبنم غزنوی که در دفتر آرت با عنایت
هللا شهرانی همکار بود ،همین روش عنایت هللا شهرانی را به موافقه و
مشورهء خودش بصورت رنگه کار کرد که استادان بزرگ چون استاد
یوسف کهزاد ،خانم سیمون شکورولی از آن تمجید و تحسین کردند و

om

بعد ها شبنم به همان شیوه کارهای خودرا انجام میداد .شیوهء مذکور بر
رنگ سیاه و سفید که طرح وابتکار خاص شهرانی بود ،در میان خارجیـها

i.c

شهرت زیاد پیدا کرد و صدها تابلویش به این اسلوب بفروش رسید.

ra
n

ناگفته نماند که سبک کوبیزم که زیاده تر شکل هندس ی را دارد ،در
سابق و جود داشت ولی روش شهرانی شکل ورنگ دیگری داشت که از

sh
ah

تمرین دیزاین ها با نوک آهنی و قلم های کلیوگرافی بدست آمد و
متخصص خارجی چون موضوع را از نزدیک مشاهده میکرد بعد از
مشوره با متخصصین دیگر آن اصول را ،اصول و طرح خاص شهرانی

ya
t

پذیرفتند.

در همین سال چهارم فاکولته ریاست فاکولتهء تعلیم وتربیه محصالن را

na

وادار کرد که هرکس از فاکولته فارغ التحصیل می شود باید مونوگراف

.e

بنویسد و عنایت هللا شهرانی عنوان موضوع تیزس خود را "هنر در
افغانستان" ثبت نمود ،که باکمک و همکاری استاد برشنا کتاب مذکور را

w
w
w
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تألیف و به اتمام رسانید و این کتاب اولین تذکره نقاشان در افغانستان
بشمار میرفت و استادان عبدالحی حبیبی و عبدالغفور برشنا در آن کتاب
تقاریظ عالی نوشتند و در سال (1252ه .ش) به امر وزیر معارف داکتر
علی احمد پوپل در یکهزار جلد در مطبعهء معارف بطبع رسید .کتاب
مذکور مأخذ و سند عمده دربارهء شناسایی و آشنایی با هنرمندان نقاش
معاصر افغانستان محسوب میگردد .کتاب "هنر در افغانستان" تا کنون

om

مورد استفاده هنرمندان و پژوهشگران قرار گرفته است .نوشتن کتاب

i.c

فوق زمینهء خوبی را برای عنایت هللا شهرانی مساعد ساخت تا با هریک
از نقاشان از نزدیک صحبت نموده به کارهای سبک و حیات و زندگینامهء

ra
n

شان آشنایی حاصل نماید.

عنایت هللا شهرانی از سال ( 1699تا 1691م) عالوه از تدریس مضامین

sh
ah

روانشناس ی و تعلیم وتربیه در داراملعلمین کابل و کالج عالی مکتب موصوف
مضمون هنر را تدریس و در مکاتب شهر کابل با شبنم منحیث سوپروایزر
در مضامین هنر با استادان کار کرد.

ya
t

وی چندین نمایش نقاش ی را در وزارت مطبوعات ،مرکز فرهنگی امریکا
در کابل ستاف هاوس امریکایی ها و کتابخانه دانشگاه کابل بصورت

w

w

w

.e

دنیایی را با شبنم انجام داد.

na

انفرادی و جمعی برپا کرد و از عایدات فروش تابلوهای خود یک سفر نیم
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دوبار هم کورس های سلک سکرین را در مرکز فرهنگی امریکا در شهرنو
با یک تعداد نقاشان جوان کابل زیر نظر متخصصین امریکایی فراگرفت و
تابلو های ساختهء دست هنرمندان مذکور به نمایش گذاشته شد و
توسط خارجیان تعداد زیادی از آنها خریداری گردید.
عنایت هللا شهرانی چندین سال منحیث رسام در کنار وظیفهء اصلی
اش بمؤسسهء تعلیم وتربیه ایفای وظیفه نمود و ده ها کتاب را نقاش ی و

om

بچاپ رسانید ،و مدتی کوتاهی در دائرة املعارف افغانستان رسامی کرد و

بنابر پیشنهاد رئیس دانشگاه وقت داکتر عبدالاحمد جاوید ،پورتریت های

i.c

روئسای دانشگاه کابل را نقاش ی نمود و در آن وقت استاد جاوید پورتریت

ra
n

ذغالی مهاتما گاندی را که توسط شهرانی بسایز بزرگ رسامی شده بود به
وزارت تحصیالت عالی هندوستان برده و هدیه کرد.

sh
ah

در سال ( 1699م) بنابر پیشنهاد استاد دیزاین و کمرشل آرت خانم "ری
 .ان  .رایت" عنایت هللا شهرانی به نزد خانم آرلین فریدمین ،یکنفر محقق
و نقاش امریکایی طرز کار واستفاده از رنگ روغنی را بصورت مسلکی

ya
t

آموخت وسالهای زیادی با آن هنرمند محشور بود وخانم فریدمین در
بارهء "چارچتهء کابل" کتابی را تألیف کرده است.

na

اگرچه بعد از فراغت از فاکولته تا سال ( 1691م) بصورت باملقطع در

.e

فاکولتهء تعلیم وتربیه تدریس می نمود ولی در سال ( 1691م) به اثر

کامیابی در امتحان رقابت رسمی بفاکولتهء مذکور برنده شده و در کدر

w
w
w
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ً
تدریس ی رسما منحیث استاد پذیرفته شد .در سال (1695م) بنابر پیشنهاد
پروفیسور میر حسین شاه خان رئیس فاکولتهء ادبیات و علوم بشری
بحیث استاد شعبهء دو صنفهء نقاش ی و هیکل تراش ی (هنر های زیبا) که
ً
جدیدا در فاکولتهء ادبیات تاسیس شده بود وظیفه گرفت.
در سال(1699م) طی یک امتحان رقابتی در میان استادان برنده
شناخته شد و به اخذ سکالرشیپ فولبرایت کامیاب گردید .وی تا اواسط

om

سال ( 1691م) ماستری خویش را در هنر و مسلک دومی (ماینر) در تعلیم

وتربیه در یونیورستی اریزونای ایاالت متحدهء امریکا به اتمام رسانید و در

i.c

آنجا در چند نمایش با هم صنفان امریکایی سهیم شد و باری هم به
کرد.

ra
n

تنهایی نمایش از نقاشیهای دورهء ماستری اش را در شهر توسان اریزونا برپا

sh
ah

در سال ( 1691م) به افغانستان رفت و دوباره استاد شعبهء هنرهای
زیبا مقرر گردید و همزمان بخاطر تألیفات متعددش در فولکور
افغانستان به محصالن خارجی مضمون فولکور را تدریس نمود.

ya
t

در فاکولتهء ادبیات وعلوم بشری که شعبهء کوچکی بنام هنر های زیبا
در نقاش ی و هیکل تراش ی وجود داشت ،کورسهای نقاش ی را تدریس کرد .در

na

وقت آمریتش عنایت هللا شهرانی خواست که شعبهء هنرهای زیبا را

.e

بفاکولتهء ارتقا دهد و پروگرامهای دیپارتمنت های موسیقی ،تیاتر،

سینماتوگرافی و تعلیم وتربیه را نوشت و هر چهار شعبه را تأسیس نمود و

w
w
w
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بودجهء ساالنهء هنر های زیبا را که در حقیقت فاکولتهء مستقل بشمار
میرفت و بنام آمریت هنرهای زیبا گفته می شد ،بمقدار چهارصد وپنجاه
هزار افغانی از ریاست دانشگاه کابل تخصیص بودجهء ساالنه را گرفت و
در همه رشته ها استادان مسلکی را برعالوه استادان اصلی شعبهء
هنرهای زیبا از خارج دانشگاه مقرر نمود و برای بار اول در تاریـخ
ً
افغانستان خصوصا موسیقی و تیاتر را به سویهء اکادمیک در قطار

om

مسالک دیگر اجتماعی و سیاس ی ارتقاء و قرار داد واین عمل از یادگارهای

زرین در تاریخ هنر در افغانستان بشمار میرود.

i.c

در همین هنگام یازده نفر از فارغان با استعداد و برجستهء هنرهای زیبا

ra
n

را که مدتی شاگردان الیق شهرانی بودند در کدر علمی مقرر نمود و یکی از
بزرگترین مشکل یافتن استادان تا جایی حل گردید .البته کارهای بسیار

sh
ah

زیادی را در قسمت ارتقای شعبه بفاکولته نمود و فعالیت های دیگر هنری
را با استادان جدید التقرر انجام داد که در مقالهء "خاطرات من از
تاسیس فاکولتهء هنرهای زیبا" نوشته شده اند.

ya
t

شهرانی در سال ( 1611م) راه هجرت را در پیش گرفت و در شهر پشاور
به درخواست داکتر محمد انورخان و استاد واصل نور به حیث اسوشیتد

na

پروفیسور در یونیورسیتی پشاور مقرر گردید .در آنجا عالوه بر تدریس

w

w

w

.e

دربارهء آسیای مرکزی نقاش ی های پورتریت های اشخاص برجستهء تاریخ
ً
افغانستان و آسیای مرکزی را با رنگ روغنی انجام داد و ضمنا در کنار

12
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این وظیفه در فاکولتهء جغرافیه دانشگاه مذکور منحیث مشاور وظیفه
یافت.
عنایت هللا شهرانی در اواسط سال ( 1613م) به امریکا هجرت نمود و
در سال ( 1612م) در یونیورسیتی اریزونا منحیث شاگرد دورهء دکتورا
پذیرفته شد و در سال ( 1619م) به اخذ دیپلوم داکتری در مسلک تعلیم
وتربیه با ماینر هنر (مسلک دوم) کامیاب گردید و بعد از فراغت بمدت دو

om

سال در یک تلویزیون تعلیمی منحیث طراح و خطاط ایفای وظیفه نمود و

بعد از آن گاهگاهی نقاش ی مینمود ولی نه بقدر کفایت.

i.c

در سال ( 1662م) ،از امریکا به پاکستان نقل مکان کرد و منحیث

ra
n

مستشار تعلیمی در رابطهء عالم اسالمی کار کرد و سپس بنابر درخواست
دانشگاه بین املللی اسالمی اسالم آباد بحیث استاد و رئیس بخش

sh
ah

مطالعات آسیای مرکزی یا ممالک جدید الاستقالل از دست وسلطهء
روسها مقرر شد و یک سال بعد منحیث فول پروفیسور ارتقاء نمود.
بعد از سال (1665م) که بسال مذکور دوباره به امریکا آمده بود ،روبه

ya
t

نویسندگی آورد و کتاب های زیادی را در ادبیات  -تاریخ ،فولکلور و هنر
نوشت که تعداد مجموعی کتاب های تألیفی اش بیش از پنجاه کتاب و

na

مقاالتش به بیش از سه صد بالغ میگردد و اولین شخص می باشد که
را زنده ساخته است.

w

w

w

.e

دربارهء هنر در افغانستان تالیفات زیاد دارد و تاریخ هنر معاصر افغانستان

14
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روش و اسلوب نقاش ی عنایت هللا شهرانی که در کتاب های راهنمای
تدریس آرت و نقاشان مهاجر تألیف استاد شبنم غزنوی ،در حصهء
سوانح اش آورده شده است که در فن کاپی کردن و اسلوب ریالیزم
استعداد و مهارت زیاد دارد و طراح و مبتکر سبک و روش خاص در یکی از
انواع کارهای نقاش ی خود میباشند.
روش عمومی کارهای نقاش ی شهرانی بگونهء ریالیزم بوده در رنگ آبی

om

تابلو های بسیار قشنگ و زیبا می سازد و اکثر کار های او بفروش رسیده

i.c

اند .نقاش ی های مستقیم از مقابل شخص را انجام داده که یکتعداد کاپی
های آن موجود میباشند .نقاش ی های پورتریت های خانم "ری.ان.رایت" و

اوست.

ra
n

داکتر کینگ وغیره از نمونه های کارهای نقاش ی های مستقیم و آزاد

sh
ah

در کتاب "راهنمای تدریس آرت" شبنم ،عنایت هللا شهرانی را در شمار
نخبگان اول هنر چون پروفیسور غالم محمد میمنگی ،استاد عبدالغفور
برشنا ،استاد محمد سعید مشعل ،استاد غوث الدین و استاد کریمشاه

ya
t

خان آورده است که بزرگان هنر معاصر افغانستان را تشکیل میدهند.
چونکه استاد شبنم غزنوی از صنف دهم مکتب داراملعلمین تا کنون

na

( 3212م) با شهرانی محشور بوده و شاهد همه کار های عمدهء شهرانی

w

w

w

.e

در هنر به جامعهء افغانستان میباشند و تا جائیکه معلوم است و اندکی

15
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هم در باال اشاره شد هیچکس چه در گذشته و چه در حال برابر وی در
بارهء هنر و هنرمندان تألیفات ندارد.
در بین سالهای ( 1691م تا  1611م) شهرانی عالوه از اینکه به
محصالن هنرهای زیبا دروس نقاش ی را تدریس مینمود ،منحیث رئیس
بخش نقاشان و خطاطان اتحادیهء هنرمندان کار میکرد.
هم چنان در سال ( 3221م) اتحادیهء را بنام "اتحادیهء سراسری

om

هنرمندان افغانستان" در امریکا تأسیس و خودش منحیث اولین رئیس

انتخابی مقرر گردید.

i.c

با نوشتن سوانح هنرمندان شاید شهرانی یگانه کس ی باشد که همه

ra
n

هنرمندان افغانستان را بصورت عمومی بشناسد .او بیش از نود در صد

sh
ah

موسیقی نوازان و آواز خوانان افغانستان را در کتاب "ساز و آواز در
ً
افغانستان" معرفی کرده و خاصتا با نقاشان افغانستان مصاحبه ها
کرده و با هر یک دید و وادید های را انجام داده و با آنها آشنایی حاصل
نموده ،دربارهء سبک روش کار و نیز وضع حیاتی شان معلومات داده

ya
t

است .دربارهء ممثلین افغانستان هم چنان آشنایی زیاد دارد و در تهیه
کتاب "پدر تیاتر استاد عبدالرشید لطیفی" با پروفیسور عبدالواسع

w

w

w

.e

هنرمندان بازیگری و تمثیلی را ذکر کرده است.

na

لطیفی همکاری ها کرده و مقالهء مطولی در آن افزوده و اسمای اکثر
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عنایت هللا شهرانی با استادان بزرگ چون :برشنا ،غوث الدین ،خیر
محمد یاری ،خیر محمد عطایی ،قربانعلی عزیزی ،کریمشاه خان ،شاکر
سامی ،محمد سعید مشعل ،همایون اعتمادی ،فکری سلجوقی ،یوسف
کهزاد ،سید مقدس نگاه ،خانم سیمون شکور ولی ،حسین ارمان،
عبدالوهاب مددی ،ظاهر هویدا ،سلیم سرمست ،فقیر محمد ننگیالی،
رحیم بخش ،الطاف حسین ،وحید قاسمی ،نوریه پرستو ،رحیم مهریار،

om

سیما ترانه ،شبنم غزنوی ،عبدالقیوم بیسد ،داکتر نعیم فرحان ،خان آقا

i.c

سرور ،عزیز هللا هدف ،احمد شاه علم ،عبدالستار جفایی ،زلیخا نورانی،

حمید جلیا و ده های دیگر محشور بوده و دیدن ها گفت و شنود ها

ra
n

کرده است .داکتر عنایت هللا شهرانی در میان حلقه های نقاشان شهرت
ً
زیادی داشته ،در مرکز ستاف هاوس امریکایی عموما نقاشان کابل تابلو

sh
ah

های خویش را بفروش میرسانیدند .تابلو های شهرانی هیچ وقت از آنجا
دوباره بخانه آورده نشده اند جمله بفروش رسیده است .یک تابلوی
بسیار عالی او را در یکی از نمایشات نقاش ی سفیر امریکا در کابل خریداری
داشت.

ya
t

نمود و از آن به حد اعلی توصیف میکرد که آن تابلو داستانی بخصوص ی

na

در رقابت ها و جوایز مطبوعاتی شهرانی چندان حصه نگرفته است،

.e

فقط یک بار در جوایز نقاش ی یک تابلوی خود را بنام "جادهء خلق" در
جایزه گذاشت و برندهء جایزهء مطبوعاتی شد ،اما چون به کلمهء "خلق"

w
w
w
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در آن وقت حساسیت ها بود نامش را در نشرات "جادهء مردم"
گذاشتند.
در خصوص نقاش ی وی دو نفر از استادان از استعدادش توصیف ها
میکردند ،یکی استاد خیر محمد عطایی که خداوند جایش را خلدبرین
سازد و دیگر شبنم غزنوی ،آنها میفرمودند که در استعداد با وی کمتر
کس ی رقابت کرده خواهد توانست و افسوس مینمودند که چرا عالوه

om

برنقاش ی بکار های دیگری اشتغال دارد ،ارواح شاد استاد خیر محمد

i.c

عطایی هنرمند بلند آوازهء افغانستان که عمر گرانبهای خویش را در

خدمت معارف سپری کرده بود با عالقهء فراوان میخواست که در

ra
n

نقاش ی ،استاد شهرانی باشد و شهرانی هم چنان با احترام و اعتمادی که
به شخصیت آن بزرگمرد داشت میخواست مدتی را بشاگردی او زانو

sh
ah

بزند ،ولی مرگ به استاد مهلت و مجال نداد و نیز پیش از وفات آن مرحوم
شهرانی مصروف تحصیل هنر در ایاالت متحدهء امریکا بود.
و اینک خالصهء کارهای هنری عنایت هللا شهرانی:

ya
t

الف .کتاب ها و تالیفات دربارهء هنر:

na

 .1اصول تدریس آرت تربیوی ،اولین کتابیست که درین رشته تألیف
شده ،چاپ در مطبعهء معارف ( 1252خورشیدی)؛

.e
w
w
w
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 .3هنر در افغانستان ،اولین تذکرهء نقاشان افغانستان ،چاپ در
مطبعهء معارف ( 1252خورشیدی)؛
 .2تاریخچهء مختصر هنر در افغانستان ،اولین رسالهء کدر علمی که
بشکل مضامین در نشرات کابل به نشر رسیده است.
 .4تعلیم و تربیهء هنر در افغانستان ،بزبان انگلیس ی رسالهء تیزس
ماستری؛

om

 .5ارزیابی امتحانات هنر در مکاتب ثانوی ایاالت غربی امریکا ،بزبان
انگلیس ی تیزس داکتری؛

i.c

 ،Artists in Afghanistan .9در حقیقت ترجمهء کتاب هنر در

ra
n

افغانستان که با خانم نانس ی دوپری آنرا بزبان انگلیس ی ترجمه
کرده ،و تغییرات زیادی بر آن آورده شده است.

sh
ah

 .9قانون طرب ،تعلیق و تحشیه و معرفی هنرمندان موسیقی ،چاپ
در سویدن ( 3221عیسوی)؛
ً
 .1اصال کتاب قانون طرب را استاد سر آهنگ در بیست صفحه

ya
t

ترتیب داده و شهرانی آنرا شرح و بسط داده در حدود بیش از
دونیم صد صفحه ساخته است.

w

w

w

.e

فامیل او ،چاپ در پشاور؛

na

 .6پیر خرابات (استاد قاسم افغان) کتابیست دربارهء استاد قاسم و

16
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 .12سیر هنر در افغانستان ،کتابیست که به افتخار تأسیس اتحادیهء
سراسری هنرمندان افغانستان در امریکا تالیف شده و آمادهء
چاپ می باشد.
 .11شرح احوال و آثار پروفیسور غالم محمد مصور میمنگی ،چاپ
در پشاور؛
 .13رساله دربارهء استاد بهزاد و هنر عهد تیموریان.

om

 .12ساز و آواز در افغانستان ،در برگیرندهء عمومیات موسیقی نوازان
افغانستان ،چاپ در کابل.

i.c

 .14خطاطان افغانستان ،آمادهء چاپ.

ra
n

 .15نقاشان افغانستان ،آمادهء چاپ.
 .19یادی از نقاشان افغانستان ،چاپ در جریدهء کاروان بصورت

sh
ah

مسلسل ،کالیفورنیا.

 .19ملکهء قلب ها ،لتا منگیشکر ( از رساالت عمده و مهم شهرانی).
 .11شگوفانی هنر در عهد تیموریان هرات ،چاپ در مجلۀ آریانا

ب .مقاالت و کارهای دیگر در رابطه با هنر:

na

ya
t

برونمرزی،سویدن.

پروفیسور عبدالواسع لطیفی ،چاپ در کانادا.

w

w

w

.e

 .1مقدمه و ایدیت در کتاب "استاد عبدالرشید لطیفی" ،تألیف

32
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 .3همکار در کتاب "میوزیک ان ده ماین" تألیف داکتر لورین سکاتا،
این کتاب دربارهء موسیقی سه والیت افغانستان بدخشان،
هرات و هزاره جات بحث میکند ،چاپ در امریکا.
 .2تحریر بیش از صد مقالهء هنری چاپ در نشرات داخلی و خارجی.
 .4همکار و ترجمان به داکتر دانا هام والش ،دربارهء نقاشان
افغانستان.

om

 .5تأسیس شعبات موسیقی ،تیاتر ،تعلیم و تربیه و سینماتوگرافی به
سویهء دانشگاه در دانشگاه کابل ( 1612م).

i.c

 .9ارتقاء شعبهء هنرهای زیبا به سویهء فاکولته ( 1612م).

ra
n

 .9اولین آمر مستقل هنر های زیبا ( 1612م).
 .1رئیس اتحادیهء نقاشان از ( 1696تا  1611م).
( 3221م).

sh
ah

 .6موسس اتحادیهء سراسری هنرمندان افغانستان ،در امریکا
 .12اولین رئیس انتخابی اتحادیهء سراسری هنرمندان افغانستان از

ya
t

( 3221تا  3222م).

 .11مشاور و سوپروایزر هنری در مکاتب ابتدائیهء شهر کابل از

na

( 1699تا 1691م).

w

w

w

.e

 .13عضو تهیه و ترتیب پروگرامهای هنری در وزارت معارف.
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 .12رسامی والستریشن به کتاب های مؤسسهء تعلیم و تربیه و دائرة
املعارف.
 .14رسامی پورتریت های روئسای دانشگاه کابل و فالسفهء آسیای
مرکزی یونیورسیتی پشاور.
 .15مقاالت دفاعیه دربارهء هنرمندان افغانستان و بیاد بود
هنرمندانیکه در خارج دار فانی را وداع گفتند.

om

داکتر عنایت هللا شهرانی یگانه کس ی می باشد که دست کم شانزده

i.c

کتاب دربارهء هنر و فرهنگ افغانستان تالیف نموده و در مطبوعات

افغانستان و خارج از کشور به معرفی هنر و هنرمندان و دفاع از حقوق

ra
n

آنها نوشته ها بیادگار مانده است و طوریکه گفته آمد مقاالت بیشماری را
در آن رشته نوشته است.

sh
ah

البته معلومات صفحات گذشته و لست فوق دربارهء خدمات و
تألیفات و کارروائی های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی که تنها دربارهء
سوابق هنری موصوف می باشد و سوانح عمری او با تألیفات و آثار او در
دیگری نشر شده است.

w

w

w

.e

na

ya
t

ساحات مختلف چون تاریخ ادبیات و تعلیم وتربیه با مقاالتش در جاهای
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بعد تاریخی:

کارهای داکتر عنایت هللا شهرانی
در رشتۀ تاریخ

om





na

.e
w

w

w





ya
t



sh
ah




ra
n

i.c

تألیف کتاب "شاه محمد ولی خان دروازی وکیل السلطنت شاه
امان هللا غازی" چاپ در پشاور.
"محمود سامی پاشا ،مشاور نظامی شاه امان هللا غازی" چاپ در
کابل و جرمنی.
"تاریخچۀ اقوام در افغانستان" چاپ چهارم در کابل.
"شگوفانی هنر در عهد تیموریان هرات" چاپ در سایت ها و آریانا
برونمرزی ،سویدن 3213م.
ابراهیم بیک  ...وجهاد ملت بخارا" چاپ در مجلۀ پیمان ،امریکا.
شرح احوال استاد عالمه عبدالحی حبیبی" چاپ در مجلۀ پیمان،
امریکا.
تعلیق و تحشیه در کتاب های همایون نامه ،تألیف گلبدن بیگم
و ظهیر الدین محمد بابرشاه تألیف عالمه حبیبی ،نا چاپ.
تاریخچۀ فاکولتۀ تعلیم و تربیه ،چاپ در کابل.
خاطرات من از تأسیس فاکولتۀ هنرهای زیبا ،چاپ درکابل.
مشاهیر بدخشان ،ناچاپ.
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"بیگم های بلند آوازه" در حال چاپ در کابل.
ترکان فارس ی گوی ،نشر در سایت فیفتا.
شجرۀ شهریاران ترک ،نشر در جریدۀ جهش.
مرزهای همزیستی زبانها ،چاپ در امریکا.
زمانه شگوفه بهار ،چاپ در امریکا.

om

رساالت:



w

w

w

.e

na

ya
t



sh
ah






ra
n

i.c




کابل در پرده های تاریخ ،کاروان کالیفورنیا ،دهۀ نود عیسوی.
سامانیان ،چاپ در آریانا برون مرزی ،سالنامۀ موقوفات داکتر
افشار ،ایران ،تهران.
دری یا زبان درباریان ،چاپ درکتاب نثر فارس ی در افغانستان،
راه نیستان ،انقره و . . .
غزنی و سنایی ،مجلۀ درد دل افغان.
امیر سبکتگین ،چاپ شده.
سلطان محمود غزنوی از دیدگاه دانشمندان و سخنوران.
زندگی نامۀ عالمه صالح الدین سلجوقی ،سالنامۀ موقوفات
افشار ،تهران ،ایران.
سردار بیدل شناس ،عبدالعزیز حیرت ،درد دل افغان.
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بعد ادبی:

کار های داکتر عنایت هللا شهرانی
در رشتۀ زبان و ادبیات

i.c

om

طوریکه میدانیم داکتر عنایت هللا شهرانی زیادترین تألیفات را در رشتۀ
هنر انجام داده است که به همان پیمانه دربارۀ ادبیات فولکلوری بیشترین
تألیفات را دارد.

w

w

w

.e

na




ya
t




sh
ah




ra
n



فرهنگ تاجیکی ،چاپ در پشاور ،دنبالۀ کتاب "لغات مستعمل در
لحجۀ دری بدخشان" تألیف شهرانی.
فلک های کهسار ،در چهار فصل چاپ در مجلۀ آریانا.
دوبیتی های تاجیکی ،چاپ مرکز فرهنگی ایران و پاکستان ،دنباله
فلک های کهسار.
امثال و حکم فارس ی ،چاپ در کابل  1254ه.ش و دنبالۀ آن؛
ضرب املثل های دری افغانستان ،چاپ هفتم شامل نه ونیم هزار
ضرب املثل فارس ی دری.
د پشتو امثال او حکم ،چاپ در کابل  1254ه.ش ،و دنبالۀ آن:
د پشتو متلونه ،چاپ در کابل ،شامل چهار هزار ضرب املثل
پشتو.
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رساالت:

sh
ah

ra
n

i.c

om

 گور اوغلی ،شامل پنجاه و دو داستان حماس ی از صفحات
شمال ،چاپ در سلسله فولکلور و  . . .آمادۀ چاپ مکمل.
 افسانه های مردم ،نا چاپ.
 یمگان ،تعلیق و تحشیه ،چاپ در یونیورسیتی دهلی.
 دیوان هاللی چغتائی ،تعلیق و تحشیه آمادۀ چاپ.
 زیب النساء مخفی ،چاپ در کابل.
 مخفی بدخش ی ،چاپ در دهلی.
 عائشۀ درانی ،چاپ در کابل.
 تعلیقات درکتاب "افکار شاعر" عالمه سلجوقی" ناچاپ.
 زندگینامۀ سید زمان الدین عدیم شغنانی ،چاپ در کانادا.
 برگردان کتاب های دوبیتی های تاجیکی و ضرب املثلهای دری
افغانستان برسم الخط سیرامیک در حال چاپ.

w

w

w

.e

na

ya
t

 سلسال و شاه مامه ،چاپ در سویدن.
 نفوذ زبان فارس ی در نیم قارۀ هند ،چاپ در هند و . . . .
 پاره های دوبیتی های تاجیکی ،چاپ در ایران نامه و ایران و ده ها
مقالۀ ادبی و فولکلور که بچاپ رسیده اند.
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بعد ادبیات عامیانه
و فولکلور شناس ی
داکتر عنایت هللا شهرانی در تحقیق و جمع آوری ادبیات عامیانه در
افغانستان در جملۀ پیشقدم ترین شخصیت ها بشمار می آید.

om

عالوه از اینکه با محققین فولکلور شناس خارجیها همکاری نموده ،در

فاکولتۀ ادبیات منحیث استاد مضمون فولکلور برای محصالن خارجی

i.c

ایفای وظیفه نموده است.

است:

sh
ah

ra
n

کتاب هایی را که در ساحۀ فولکلور افغانستان تألیف نموده قرار ذیل

" .1فلک های کهسار" کتاب دوبیتی های فارس ی تاجیکی که در چهار
فصل در مجلۀ "آریانا" در سال های 1251ه و بعد از آن بچاپ
رسیده است .این کتاب اولین و بزرگترین مجموعه ای بود که در

ya
t

افغانستان بچاپ رسید .اکنون کتاب مذکور بصورت مکمل با
افزایش دوبیتی های دیگر زیر عنوان "دوبیتی های تاجیکی"

na

بدسترس مردم

قرار دارد ،در ایران بچاپ رسیده و در

w

w

w

.e

تاجیکستان به سیرالیگ برگردانیده شده است.
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" .3فرهنگ تاجیکی" این کتاب تحت عنوان "لغات مستعمل در
لهجۀ دری بدخشان" چندین سال در مجلۀ وزین ادب نشریۀ
فاکولتۀ ادبیات پوهنتون کابل بچاپ میرسید و اکنون منحیث
کتاب "فرهنگ تاجیکی" چاپ و مورد استفاده می باشد .کتاب
مذکور اولین فرهنگ زبان فارس ی تاجیکی در افغانستان می باشد.

om

" .2ضرب املثل های دری افغانستان" این کتاب در سال 1254ه
ً ُ
بنام "امثال و حکم دری" بچاپ رسید ،اکنون با داشتن تقریبا نه
و نیم هزار ضرب املثل زبان دری بزرگرین مجموعۀ ضرب املثلها

i.c

در ممالک افغانستان ،تاجیکستان و ایران بشمار می آید که باری

ra
n

هم در ایران بچاپ رسیده و در تاجیکستان به حروف سیرالیگ

برگردانیده شده است.

sh
ah

" .4د پشتو متلونه" این کتاب در سال 1254ه بنام "امثال او حکم"
ً
در کابل بچاپ رسید و فعال بنام "د پشتو متلونه" با اضافۀ امثال
بطبع رسیده و در وقت خود بزرگترین مجموعۀ امثال پشتو

ya
t

بچاپ میرفت.

 .5ضرب املثل های تورکی اوزبیکی ،شامل هفتصد مثل تورکی که

na

در کتاب "آقای داکتر عارف عثمان" عالوه گردیده است.

.e

" .9گور اوغلی" یا کتاب داستان های حماس ی تورکستان و صفحات

شمال اولین بار توسط داکتر شهرانی ثبت و تحریر گردید ،و در

w
w
w
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کابل در مجلۀ فولکلور بمدیریت ارواح شاد استاد محمد صدیق
روهی مضمون وار بچاپ میرسید و حاال بحیث کتاب مستقل در
آورده شده .در تاریخ افغانستان این کتاب اولین و پیشقدم
بشمار می آید و کس ی تا کنون درین باره ننوشته است( .به
ادبیات خالص تاجیکی محلی بدخشان)
" .9افسانه ها" کتاب افسانه ها هنوز بچاپ نرسیده ،اما بصورت

om

پراگنده در خارج زیور چاپ یافته و اکنون بصورت کتاب مستقل

i.c

آمادۀ چاپ می باشد.

در افغانستان داکتر عنایت هللا شهرانی در ساحۀ فولکلور بیشترین

ra
n

مضامین و کتاب ها را تحریر و بطبع رسانیده است و از اولین شخصیت
های فولکلور شناس و فولکلور نویس بشمار می آید.

sh
ah
ya
t
na
.e
w
w
w
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بعد تعلیمی:

پیرامون کارهای بنیادی
داکتر عنایت هللا شهرانی

om






sh
ah



ra
n

i.c

تخصص اولی داکتر عنایت هللا شهرانی تعلیم و تربیه و تخصص
دومی تحصیلی در رشتۀ هنر بسویۀ داکتری.
نویسندۀ اولین تذکرۀ هنرمندان در کتاب "هنر در افغانستان" با
تقاریظ عالمه حبیبی و استاد برشنا ،تألیف در  31سالگی.
کتاب "اصول تدریس آرت تربیوی" اولین کتاب رهنمای تعلیمی
آرت ،با تقاریظ استاد برشنا ،تألیف در سن  32سالگی.
تألیف دو کتاب امثال و حکم دری و پشتو اولین کتاب های
ضخیم در همان رشته در وطن.
شعبات نقاش ی و هیکل تراش ی که مربوط فاکولتۀ ادبیات بود ،آن
دو شعبه را جدا ساخته با تاسیس شعبات دیگر منحیث فاکولتۀ
مستقل هنر های زیبا در قطار فاکولته های دیگر پوهنتون قرار
داد.
شعبۀ موسیقی را بار اول در فاکولتۀ هنر های زیبا تأسیس و
صبغۀ دانشگاهی داد.

ya
t

w

w

w

.e

na
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om

شعبۀ تیاتر را بار اول بسویۀ اکادمیک در فاکولتۀ هنر های زیبا
تاسیس نمود.
بزرگترین اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان را در سال
3221م در خارج اساس گذاشت و در  36مملکت جهان نمایندگی
های هنری و فرهنگی افغانستان را تأسیس نمود.
در ساحۀ فولکلور در افغانستان بیشترین و زیاد ترین مقاالت و
کتب را نوشت.
در ساحۀ هنر ،شانزده کتاب و بیش از صد مقاله نوشت.
داستان های حماس ی گور اوغلی را نیز بار اول برشتۀ تحریر در
آورد.
دست کم سیصد مقاله در عمومیات و خصوصیات فرهنگ
افغانستان تحریر کرد.
هنرمندانیکه در خارج و یا در داخل وفات می یافتند ،بعد از مرگ
شان مقاالت زیاد در خصوص حیات هنری شان انتشار میداد.
صد ها فعالیت های دیگر هنر ،چون سیمینار ها ،نمایش ها و
دفاعیه ها و حمایه ها از هنرمندان.
تألیفات و مقاالت زیاد دربارۀ تعلیم و تربیه و تعلیم و تربیۀ هنری.




i.c


w

w

w

.e



na
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i.c

om

قسمت دوم

sh
ah

ra
n

نمونه های از آثار نقاش ی

ya
t
na
.e
w
w
w
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om
i.c
ra
n
sh
ah
ya
t
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w

w

w

.e

ابتکار شیوهء جدید توسط شهرانی ،سال  5691م ،چاپ در کابل تایمز ،
کابل  5691م
در ختم مضمون باال سبک مخصوص ابتکار شهرانی شناخته شده است.
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om

sh
ah

ra
n

i.c

عنایت هللا شهرانی بوقت تألیف کتاب های
"هنر در افغانستان" و "راهنمای تدریس آرت"

ya
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.e
w

w

w

عنایت هللا شهرانی در پاکستان ( 5661م)
در یونیورسیتی بین املللی اسالمی در اسالم آباد

24

کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

عنایت هللا شهرانی
در کنـ ـار ت ـ ـابلـ ـ ـ ـویش "ب ـ ـابرشاه" در
یونیورسیتی پشاور سال 5695م

om
i.c
ra
n
sh
ah
w

w

w
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na

ya
t

عنایت هللا شهرانی
سال  1009م
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om
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sh
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w

w

w

.e

na

پورتریت خانم گلجان شبنم ،توسط عنایت هللا شهرانی ،کار پنسلی
کابل  5691م
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om
i.c
ra
n
sh
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w

کار ذغال توسط ع .شهرانی پورتریت بابه جوالی
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om
i.c
ra
n

sh
ah

نقاش ی مستقیم برنگ آبی بدون سکیج پنسلی
توسان اریزونا ،اثر شهرانی  5611م

ya
t
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w

w

.e

na

پورتریت دختر قندهاری
کار پنسلی 5699 ،م کابل
از شهرانی
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sh
ah

ra
n

i.c

om

جادهء مردم ( ازدحام شهر کابل)
برندهء جایزهء مطبوعات
اثر شهرانی،
کابل 5691 ،م ( 5419ه .ش)

w

w

w

.e

na
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t

شگوفه ،رنگ روغنی،
توسان اریزونا ،کار شهرانی
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om
i.c
ra
n
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شیرین فرهاد ،ترکیب میناتوری با ریالیزم،
رنگ روغنی ،پشاور  5691م ،اثر شهرانی
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اط ـ ـراف شه ـر هـ ـ ـ ـ ـرات در قـ ـرن پـ ـانـ ـزده
(رنگ روغنیمزج ریالیزم و میناتوری)
اثر شهرانی ( پشاور 5691م)

om
i.c
ra
n
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w

w

w
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na

لیلی و مجنون ،رنگ روغنی،
مـ ـ ـزج میناتوری بـ ـ ـ ـ ـا ریالیزم
اثر شهرانی (پشاور 5691م)
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om
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ah

بدخشان ،رنگ روغنی اثر شهرانی
سال  5611م
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om
i.c
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n
sh
ah
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از راست به چپ:
محـ ـ ـم ـ ـ ـد نجی ـ ـم آری ـ ـ ـا (معین وزارت
مطبوعات در وقـ ـت افتتاح نم ـایش
شهرانی) ،نفر دوم شبنم غزنوی و
نفـ ـ ـر سـ ـ ـ ـ ـوم عن ـ ـایت هللا شهـ ـران ـ ـ ـ ـی
5699م ،کابل.
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w

w

w

.e

na

ya
t

Enayat Shahrani in his Studio, Kabul Teachers Training College.
Mahatma Gandhi by Enayat Shahrani, Kabul 5699
پورتریت مهاتما گاندی توسط ذغال از عنایت هللا شهرانی
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sh
ah

ra
n

i.c

om

جنرال محمد ع ـ ـلی خ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
رئیس س ـابقهء قول اردوی
وزارت دف ـ ـاع افغانست ـان،
رن ـگ آبـ ـ ـی  ،کابل  5610م
کار شهرانی
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na

پ ـ ـ ـورتریت پروفیسور داکتر ریچ ـ ـ ـارد  .ای  .کین ـگ
مشاورامریکایی فاکولتهء تعلیم و تربیه و استاد
نگـارنده و مشوق درجه یک شهرانی در خصوص
نقاش ی ،رنگ آبی ،کابل سال  5610م.
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sh
ah

ra
n

i.c

om

امیر علی شیر نوایی ،کار شهرانی،
کاپی 5695 ،م

ya
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na
w

w

w

.e

حضرت جامی،
کاپی ،کار شهرانی  5695م
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sh
ah

ra
n

i.c

om

بابرشاه ،کار شهرانی ،کاپی،
پشاور  5695م

ya
t
na
w

w

w

.e

رودکی،
کاپی ،کار شهرانی ،پشاور  5695م
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sh
ah

ra
n

i.c

om

امیر خسرو بلخی ثم دهلی
کار شهرانی  5695م پشاور

ya
t
w

w

w

.e

na

کنشکای کبیر ،کار شهرانی
پشاور  5695م
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sh
ah

ra
n

i.c

om

زردشت ،اثر ع .شهرانی ،روغنی
( کاپی پشاور  5695م)

ya
t
na
w

w

w

.e

سلطان حسین بایقراء  ،رنگ روغنی،
کار از شهرانی پشاور  5695م

46

کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

sh
ah

ra
n

i.c

om

فینگ ـ ـر پـ ـ ـرنـ ـت
(نقـاش ی ب ـا انگشت ـ ـان)،
کار شهرانی  5691م
داراملعلمین کابل

ya
t
w

w

w

.e

na

پورتریت استاد
علی رضوی،
کار شهرانی
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کابل قـ ـدیم ،رنگ آب ــی
ب ـ ـا ن ـ ــوک آه ــنی ک ـ ـ ـ ـ ـ ــار
شـهـ ـ ـ ــرانی5691 ،م

sh
ah

ra
n

i.c

om

داراملعلمین کابل

w

w

w

.e

na

ya
t

ت ـ ـابل ـ ـوی "ج ـ ـ ـادهء م ـ ـردم"
اثـ ـ ـر عن ـ ـای ـ ـت هللا شهـ ـ ـرانی
برندهء جایزهء مطبوعاتی
در سـ ـ ـ ـ ـ ـال 5691م کابـ ـ ـ ـ ـل
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om
i.c

sh
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n

این عکس در صفحهء س ـ ـ ـوم روزنامهء م ـ ـ ـلی "انیس" دوم حوت سال 5411
شمس ی بچ ـ ـ ـاپ رسیده و مضمون پائین در زیـ ـر عکس مذکور در روزنامهء
انیس چنین است" :ب ـ ـ ـ ـه سلسلهء نمایشهای آرت و رسامی در مرکز کلتوری
سفارت امریکا در شهرنو کابل قرار است در حدود پنجاه قطعه آثار رسامی
شاغلی عنایت هللا شهرانی (طرف چپ) و شاغلی غالم محی الدین شبنـم در
معرض نمایش قرار داده شود .این نمایش بساعت چهارونیم بعـ ـد از ظهر روز
سه شنب ـه دوم حوت  11افتتاح شده تا ده حوت همه روزه از ساعت  1الی
 9بعد از ظهر برای تماشا باز خواهد بود .هردو نفر مذکور معلمین لیسهء
داراملعلمین کابـ ـ ـل انـ ـ ـد .شهرانی مضمون روانشناس ی و شبنم آرت تدریس
مینماید .این دو نفر از اعضـ ـ ـای فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال انجمن آرتیستهای افغانستان
بشمار میروند" .
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مسافر ،کار شهرانی  5699م

om
i.c
ra
n

کوچی ،کار شهرانی
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na

چوپان ،کار شهرانی
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om

sh
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ra
n

i.c

سفر در کلفگان تخار ،کار شهرانی  5699کابل
کار نوک آهنی
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کوچی ،نوک آهنی کار شهرانی ،کابل  5699م
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om
i.c

یورت (خیرگاه) پامیر  ،کار شهرانی 5699م نوک آهنی

ra
n
sh
ah
ya
t
na
.e
w

w

w

منار چکری شیوه کی ،کار شهرانی ،نوک آهنی 5699م
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om
i.c

sh
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n

کوچی ،کار نوک آهنی (سبک خاص شهرانی) ،کابل 5691م

ya
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زیارت ،کار نوک آهنی شهرانی ،کابل 5691م
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om
i.c
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n

این تابلو در سال 5411ه.ش مطابق 5691 ،میالدی در ورکشاپ آرت باختر
آژانس وزارت مطبوعات توسط شهرانی ابتکار و اختراع گردیده و از طرف

sh
ah

وزارت مذکور در روزنامۀ کابل تایمز بنام سبک خاص شهرانی تثبیت و اعالن
گردیده است.

(بتاریخ دوم نومبر سال  5691م)
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om
i.c
ra
n

کابل تایمز ،نومبر 5611
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i.c

om

قسمت سوم

تقاریظ هنرمندان و دانشمندان بزرگ در دو کتاب

ra
n

تذکره نقاشان افغانستان و اصول تدریس هنر

sh
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تقریظ به کتاب" اصول تدریس آرت تربیوی"

sh
ah

ra
n

i.c

om

ارجمند شاغلی عنایت هللا شهرانی محصل صنف چهارم پوهنځی تعلیم
وتربیه دو سال قبل منحیث شاگرد و در سال گذشته طور سامع در
ساعات درس من در پوهنځی حصه گرفتند.
شاغلی شهرانی استعداد شایان و ذوق مفرطی در رسامی دارند آنچه از
اساتذه و ارباب فن در اصول تدریس آرت نمایش ی و انتزاعی انداخته اند
آنرا بصورت یک رساله در رشتهء تحریر آورده اند.
ً
مطالعهء این اثر برای معلمین و خصوصا معلمین رسم خالی از فایده
نیست .من به این جوان با اخالق و باذوق پوهنځی تعلیم وتربیه که در
آینده معلم و مربی خوبی خواهند شد راجع با این اثر شان تبریک گفته و
موفقیت مزید برایشان مسئلت میکنم.

استاد عبدالغفور برشنا

w

w

w

.e

na
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t

مشاور وزارت معارف و آمر مکاتب آرت و صنعت
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تقریظ به کتاب "اصول تدریس آرت تربیوی"
ازسالیان درازیست که مضمون آرت بنام رسم و کاردستی در مسلک
سایر مضامین مفیده جزو پروگرام درس ی معارف افغانستان عزیز
شناخته شده وتوسط معلمین ورزیدهء مسلکی بصورت خاص عملی و در

om

مکاتب تدریس میشود.

ً
نظر به اقتضای عصر و زمان آرت ابتکاری که فعال سراسر مردم جهان

i.c

را بخود متوجه ساخته ایجاب میکند که باید شاگردان در پهلوی کارهای

بتوانند.
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عملی بصورت نظری نیز در بارهء مزایای آرت ابتکاری تحریر و تقریر کرده
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بنابر آن ضرور می افتد تا یک اندازه مواد برای تدریس جنبه های عملی
و نظری آرت ابتکاری تهیه و بدسترس معلمان کشور گذاشته شود.
ً
مخصوصا تجلی که درین چند سال اخیر باثر اقدامات و نیک بینی های
وزارت جلیلهء معارف نصیب مسلک آرت و هنر های زیبا در مملکت شده
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قابل قدر است.

na

این مضمون تازه را که آقای عنایت هللا شهرانی تحت عنوان آرت ،با

w

w

w

ارزش است.

.e

ذوق و عالقهء خاص هنری خویش در رشته تدریس آموزش آرت ابتکاری
ً
نگاشته اند واقعا برای بهتر ساختن اصول تدریس آرت خیلی مفید و با
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من بحیث یک آرتست موفقیت این نویسندهء جوان را پیش از پیش تمنا
و افزایش همچو اشخاص هنرمند را در وطن عزیز از بارگاه خداوندی
استدعا دارم.
غالم محی الدین شبنم
استاد مرکز آرت تربیوی داراملعلمین کابل
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تقریط به کتاب " هنر در افغانستان"
کتابی را که شاغلی شهرانی در بارهء نقاشان و یا هنر های زیبا در
افغانستان تحریر داشته و کوشش ورزیده تا نظری هم به نقاشان معاصر
افگنده مختصری از سوانح هرکدام را تا جائیکه در قدرت او بوده است

om

جمع آوری نماید بزعم من خدمتیست شایسته و قابل قدر ،زیرا
ً
هنرمندان گذشتهء ما غالبا نام و شهرت شان را باخود بگور بردند و

i.c

اسمی از ایشان بدبختانه برای ما باقی نمانده است .همچنان که برای

ra
n

نسل موجوده اسم هیکل تراشان قرن شش و هفت میالدی ،نقاشان قرن
هفده ،هژده و نوزده میالدی و معماران چیره دست دورهء سلطان حسین

sh
ah

میرزا و یا دورهء سدوزائی و محمد زائی در قرن نوزده برای ما مجهول
است ،در صورت عدم توجه اسم و شهرت هنرمندان معاصر ما نیز از
خاطر ها فراموش میگشت .من این اقدام نیک شاغلی عنایت هللا شهرانی

ya
t

را میستایم و به جوانان معاصر توصیه میکنم تا خدمت او را بنظر
تحسین دیده کوشش نمایند تا در بنای تعمیر هنر و ثقافت این مملکت
آینده سازند.

.e

na

باستانی خشت دیگری بگذارند و آنرا باعث فخر و مباهات نسل های

w

w

w

استاد عبدالغفور برشنا
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تقریظ به کتاب " هنر در افغانستان"
کتاب هنر و رسامی افغانستان که هنرور جوان شاغلی عنایت هللا
شهرانی نوشته اند ،مطالعه شد.
چون درین مورد تا کنون کتاب جداگانهء که حاوی شرح حال هنروران

om

معاصر و تخلیقات هنری ایشان باشد ،ترتیب نیافته است ،بنابرین این
سعی نویسندهء جوان و هنرور عنایت هللا شهرانی در خور قدردانی و

i.c

تحسین است ،چون خود نویسندهء گرامی هنرمند است ،او میتواند آثار
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هنروران معاصر را از نظر هنر تشخیص و تقدیر نماید.
در بارهء تاریخ هنر در دوره های سابق تاریخ افغانستان بسا منابع و

sh
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مراجع در زبانهای خارجی و فارس ی داریم ،واغلب هنرمندان دورهء درخشان
هنر تیموریان هرات را میشناسیم ،ولی راجع به هنر وران متأخر کتابی در
دست نبود.
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t

من مساعی مؤلف جوان و هنرمند این کتاب را در خور ستایش میدانم
و امیدوارم که در قدم های دیگر به تکمیل بیشتر آن موفق شوند و دوره
العجاله باید این کتاب نشر شود.

عبدالحی حبیبی

w
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های بسیار روشن هنری افغانستان را در تاریخ بیشتر مطالعه نمایند و علی
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یک نظر گذرا بر کتاب هنر در افغانستان

sh
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دانشمند محترم داکتر عنایت هللا شهرانی ،هنوز محصل دانشگاه کابل
بود که احساس و عالقهء خودرا با آفرینش های هنرمندان و فرهنگیان
معاصر گره زد وتا حد امکان نیرویی که در خود ذخیره داشت ،در راه
معرفی شخصیت ها و آفریده های هنری و ادبی شان گام های استواری
برداشت.
کتاب " هنر در افغانستان" مؤید زحمات دوران تحصیلی ایشان است
که در سال (  1252ه .ش) مطابق ( 1691م) در مطبعهء معارف بچاپ
رسید ،وسخت مورد استفادهء مراکز هنری و عالقمندان قرار گرفت .من
در آن سالها شاهد عینی زحمات و تالش های خستگی نا پذیر استاد
شهرانی بودم ،که در تألیف این کتاب چه مشکالت خستگی نا پذیر را
متحمل شده است.
این کتاب که از دورهء زندگانی پروفیسور غالم محمد میمنگی تا
نقاشان سالهای پنجاه هجری شمس ی را دربر گرفته است .بهترین
پاسخگوی پرسش ها ونیازمندی های هنر آموزان بود ،حتی اکثر دست
اندرکاران هنر که چهره های شناخته شده هم بودند ،از فرود وفراز های
تاریخ صنایع مستظرفه کشور عزیز خود ،اطالعات کافی نداشتند.
نا گفته نگذاریم که به تائید گفتار استاد شهرانی در تألیف این کتاب،
روانشاد استاد برشنا که نامش بسان مشعلی در قلمرو هنر اصیل
افغانستان همیشه فروزان است ،نقش عظیمی داشته و به استاد
شهرانی از هیچگونه تشویق و رهنمایی دریغ نکرده است.
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sh
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این کتاب تا امروز یک غنیمت بزرگی برای هنر دوستان است ،ولی
نکتهء قابل تذکر اینست که امروز همه پدیده های زندگی در مسیر
تحوالت شگفت آوری قرار گرفته و همزمان هنر نیز دامنهء آفرینش های
خود را وسیع تر کرده است ،به ویژه کشور عزیز ما که با گذشته دو
دهه ،طاعون سکوت و شکنجه را در گورستان تاریخ سپرده ،بیمورد
نیست که استاد شهرانی با تجدید نظر جامع تر و مشرح تر این کتاب را
دوباره بدست نشر بسپارد ،چه با انقالبات تکنالوژی در همه ساحات
زندگی ،نیازمندی ها بیشتر شده و خواست های انسان امروز پیش از پیش
ً
فراختر شده است ،خاصتا نیاز های هنر آفرینان جوان را چه در داخل و
چه خارج از مرز کشور در شناخت شخصیت های گذشتهء خود بیشتر
ً
شده و عجالتا این کتاب یگانه اثریست که رقیبی در کنار خود ندارد.
بائیست خاطر نشان ساخت که کارهای فرهنگی و هنری استاد شهرانی
تنها به تألیف این کتاب خالصه نمی شود ،بلکه آثار زیادی را درین زمینه
ها تا کنون بدست نشر سپرده وچکیده های دیگر او هم آمادهء چاپ
است ،که بدون شبهه خدمات مقدس شان در روشن ساختن زوایای
تاریک فرهنگ و هنر قابل هرگونه ارجگذاری است.
من بحیث یک هنرمند خارج از دایرهء هنر به علت ناتوانی هایی که در
خود سراغ دارم ،این همه خدمات چشمگیر استاد شهرانی را از هر رهگذر
ستایش نموده از خداوند بزرگ برای شان طول عمر و سعادت بی پایان
می خواهم تا در غنامندی گنجینه های فرهنگ و هنر ،بانیروی وطنپرستی
خود گام های بیشتر بردارند.
(نوشتهء استاد کهزاد ،امید شمارهء  549صفحهء هفتم)
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هنر وطالیه داران هنر در افغانستان

om

i.c

ازنای و قلم که شعله افروز بـ ـ ـود
پرشور وخروشنده شب و روز ب ـ ـ ـود
ای دوست شنو ،راز دل خسته ی ما
فریـاد زم ـ ـان و استخ ـ ـوا نس ـ ـوز بود
"فروغ هستی "
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هنر وطالیه داران هنر در افغا نستا ن:
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"هنر در افغانستان" اثر با ارزش پژوهش ی وتاریخی پروفیسور دکتر
عنایت هللا شهرانی است .استاد عنایت هلل شهرانی در هشتم قوس سال
 1231خورشیدی برابر به یازدهم نوامبر  1643میالدی در روستای شهران
ولسوالی خاش والیت بدخشان افغانستان دریک خانوادۀ فرهیخته وترک
تبار بدخشان تولد یافته است .استاد عنایت هلل شهرانی فرزند روانشاد
الحاج عبادهللا شهرانی عالم دین بوده ،در ولسوالی خاش وظیفۀ معلمی
داشته اند .درچنین محیط آموزش ی و پرورش ی مساعد استعداد های
درخشانی از جمله پروفیسور داکتر عنایت شهرانی جوانه زد رشد کرد وپر
برگ وبارشد .پروفیسور دکتر عنایت هلل شهرانی تعلیمات آغازین خودرا
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sh
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i.c

om

درمکتب ابتدایی ولسوالی متوسطه وثانوی را درلیسه ابن سینای بلخی -
دار ملعلمین کابل وتحصیالت عالی را در دانشکدۀ تعلیم وتربیت دانشگاه
کابل پیروزمندانه به پایان رسانید و دیپلومهای ماستری و دکترای خودر ا از
دانشگاه اریزونای ایاالت متحدۀ امریکا به دست آورده اند .اصول
تدریس هنر ،تعلیم و تربیه هنر در افغانستان و دوبیتی های تاجیکی،
ازنخستین وسودمند ترین آثار چاپی دوران جوانی پروفیسور دکتر عنایت
هلل شهرانی میباشد.
"هنر درافغانستان"و این اثر تاریخی هنری استاد عنایت هللا شهرانی یکی
از همان آثار ماندگار ی است که به باورم هیچ هنردوست هنرمند و هنر
پژوهی از پهلوی این اثر تاریخی -هنری و فرهنگی افغانستان باچشمان بسته
و بی تفاوت عبور نمیتواند.
این اثر تاریخی  -هنری ازسوی ریاست تألیف و ترجمۀ وزارت معارف با
مقدمۀ مؤلف و تقریظهای کار آگاهانه و رهگشای استاد عبدالغفور برشنا
و پوهاند عبدالحی حبیبی ،درسال  1252خورشیدی در  132صفحه و با
تیراژ یکهزار جلد در مطبعۀ فرانکلن وزارت معارف افغانستان ،طبع و
نشر شده است.
کتاب "هنر در افغانستان " هرچند ازکارهای آغازین پژوهش ی و مونوگراف
دوران دانشکدۀ پروفیسور عنایت هللا شهرانی بوده است و درست به
عمر  31سالگی فرایند کار پژوهش تدوین و تألیف ونشر آنرا بپایان
رسانیده اند.
ولی استاد بزرگ هنر نقاش ی؛ زنده نام عبدالغفور برشنا و روانشاد استاد
عبدالحی حبیبی ،در تقریظهای موجز و آموزنده خویش ،تالشهای پر امید
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مؤلف جوان و " هنرور افغانستان" را درخور ستایش پنداشته اند و اورا
در  1252خورشیدی به پژوهش گسترده تر ژرف تر و تکمیل دوره های
بسیار روشن و باستانی هنر به ویژه ،به پژوهش ،تدوین و تألیف کارنامه
های درخشان هنرمندان گمنام و نامدار دوران تیره و تار وسیاه سیطرۀ
استعمار بریتانیای کبیر و استبداد -استعماری ( دوران سدوزاییان ومحمد
زاییان افغانستان) نیز تشویق کرده اند.
بر پایۀ پژوهش استاد عنایت هللا شهرانی ،یکی از این هنرمندان چیره
دست افغانستان ،پروفیسور غالم محمد مصور میمنه گی بوده اند .این
ستارۀ درخشان هنر ،در والیت فاریاب افغانستان در سال 1353
خورشیدی زاده شد ،در کودکی یتیم واز مهر پدر محروم گردید .درهفت
ساله گی روبه کابل نهاد .نقاش چیره دست شد .به جنبش مشروطیت اول
پیوست و در پایان سال  1631به اروپا سفر کرد .فن چاپ سنگی را در
جرمنی آموخت .به کسب لقب پروفیسوری توفیق یافت .برای نخستین
بار مکتب صنایع نفیسه را در شهر کابل بنیاد نهاد .پروفیسور غالم محمد
مصور میمنه گی در رسامی و نقاش ی استعداد خالق داشت در معماری و
مهندس ی نیز از توانایی فراوان برخوردار بود .گهگاه شعر میسرود،
پروفیسور غالم محمد مصور میمنه گی پس از بازگشت به وطن بجای
امضای قبلی خویش به روایت پروفیسور عنایت هللا شهرانی فقط "غالم
محمد" را به رنگ سرخ می نوشته اند
تابلوهای گرانبهای این هنرمند شایستۀ میهن ،تا س ی وهشت سال پیش
در موزیم کابل محفوظ بوده است .پروفیسور غالم محمد بزبانهای ازبکی
فارس ی ،آملانی وانگلیس ی تکلم میتوانست شایستۀ گفتن است که استاد
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محمد کریم نزیهی شوهر دختر و مرحوم نجیب هلل سرخابی و محترم
محمد همایون سرخابی از نوه های فرهیخته پروفیسور غالم محمد این
معلو مات را در دسترس پروفیسور عنایت هلل شهرانی قرار داده اند.
پروفیسور غالم محمد خان و این خورشید درخشان هنر دریغا که
درصبح پنجم قوس  1214خورشیدی به عمر  93سالگی چشم از جهان
پوشید و در عاشقان و عارفان شهر کابل جاودانه شده اند .
پروفیسور غالم محمد میمنه گی به تلخی باید یاد کرد که پس از دهۀ
اول استقالل ،گردانندگان سیاست فرهنگی افغانستان ،با زبانها ،ادبیات
هنر ها هنرمندان معلمان پایه گذاری معارف نوین ،کار گزاران عرصۀ
فرهنگ روشنگران و روشنفکران افغانستان مستقل ،برخورد ضد ملی
ضد دموکراتیک آزادی کش و عاری از افتخار داشته اند و هر جا که در
آثار هنری  -پژوهش ی و تاریخی پروفیسور دکتر عنایت هلل شهرانی؛ نام
هنرمندان برجستۀ دوران استقالل یاد شده است ،بادریغ و درد قلم
رهبران سیاست فرهنگی دوران سلطنت از فرط تعصب و خشک اندیش ی
بر اوراق تاریخ هنر در افغانستان ،رنگ سیاهی را استفراغ و " قی!" کرده
است.
آثار این بدعت تاریخی هنوز هم درصفحه های تاریخ "هنر در افغانستان"
و در مطبوعات رسمی شنیداری و دیداری دولت اسالمی افغانستان ،در
دانشگاه کابل و وزارت فرهنگ افغانستان جلوه های ناخوشایندی دارد.
و در برابر واژه های دانشگاه ،دانشکده ،دانشجو و دانشور ازسوی رهبران
ثبات پرست وکژآهنگ سیاست فرهنگی افغانستان ،حساسیت جنون آمیز
نشان داده میشود.
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نخستین و نیرومندترین انگیزۀ تدوین کتاب هنر در افغانستان ،ذوق و
استعداد طبیعی این فرزند مردم هنر پرور بدخشان و وطن بوده است.
ً
ثانیا استادان داخلی و خارجی دانشکدۀ تعلیم و تربیت دانشگاه کابل
استعداد و ظرفیت بالقوۀ هنری را در بین دانشجوی جوان دانشکدۀ
هنرهای دانشگاه کابل ،شناخته و تشخیص کرده بوده اند.
ً
ثالثا در دوران تیره و تار استبداد استعماری ،تسلط زمینداری ،اربابی
وقبیله ساالری به آموزش پرورش استعدادهای هنری و گسترش فرهنگ
و غنای زبانها ،هنرها و نقش آفرینش ی ومعرفتی سخنوران و هنرمندان
مبتکر و خالق چندان توجهی نمیکرده اند ،بنابرین اهمیت وارزش کتاب
"هنر درافغانستان" در تازه گی و نو آوریهای آن نهفته است .این حقیقت در
تقریظ موجزی بازتاب یافته است که به قلم استاد عبدالحی حبیبی دربارۀ
اهمیت و ضرورت نشر کتاب "هنر در افغانستان" ،در سال 1252
ً
خورشیدی و سالهای آخر سلطنت محمد ظاهر( ،شاه مخلوع و متوفا) به
این الفاظ نوشته شده است:
"دربارۀ تاریخ هنر در دوره های سابق تاریخ بسا منابع و مراجعی در زبانهای
خارجی و فارس ی داریم و اغلب هنرمندان دورۀ درخشان هنر تیموریان
هرات را میشناسیم ولی راجع به هنروران متأخر کتابی در دست نبود.
من مساعی مؤلف جوان و هنرمند این کتاب را درخور ستایش میدانم
چون درین مورد تاکنون کتاب جداگانۀ که حاوی شرح حال هنروران
معاصر و تخلیقات هنری ایشان باشد؛ ترتیب نیافته است .بنابرین این
سعی نویسندۀ جوان و هنرور (عنایت هللا شهرانی) درخور قدردانی و
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تحسین است و امید وارم که در قدمهای دیگر به تکمیل بیشتر آن موفق
شوند و دوره های بسیار روشن هنری افغانستان را در تاریخ ،بیشتر
مطالعه نمایند و علی العجاله باید این کتاب نشر شود.
ولی عمده ترین انگیزۀ پژوهش تدوین طبع و نشر کتاب "هنر در
افغانستان" نزد مؤلف این بوده است تابه این بهانه ،با استادان رسامی
نقاشان و هنرمندان برجسته و آفرینشهای با ارزش هنری آنان از نزدیک
آشنا شود .استاد عنایت هللا شهرانی با باور ژرف و شناخت رمز و رازهای
پر از شگفتی پدیده های هنری استاد عبدالغفور برشنا ،به این حقایق
روشن آگاهی یافت که :رشد آگاهی ملی و همبسته گی رزمندۀ ملی مردم،
با رستاخیز فرهنگی ادبی وتحول کیفی جامعۀ مستعد به تکامل ما پیوند
ناگسستنی دارد.
بنابرین میتواند و باید نام و نشان و شهرت هنرمندان خالق ،این
معماران و پاسداران فرهنگهای مادی و معنوی جامعۀ چندین قومی و
ملی سرزمین مستعد به تکامل خود را به گونۀ آثار با ارزش هنری آنان،
جاودانه کند و از تجارب غنامند زنده گی این شخصیتهای چندین بعدی
و برجستۀ دوران استقالل افغانستان پند و پیامهای آزادی بخش و
سودمندی بیاموزد.
یکی از ین طالیه داران هنرهای شگفتی آفرین دوران استقالل وطن
استاد عبدالغفور برشنا بوده اند .این نقاش برجسته ،سخنور آگاه،
موسیقی دان و ترانه ساز پیشگام میهن ،دردهای ریشه دار ملی فرهنگی و
اجتماعی همه گروه های قومی و مذهبی میهن را تا مغز استخوان احساس
و در تار و پرده های موسیقی ،در تابلوهای نقاش ی و در تصنیفها و شعر
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های طرب انگیز خویش؛ به اشکال پدیده های گونه گون هنری با چیره
دستی بیان وزمزمه میکرده اند.
زنده نام استاد برشنا در همان نیمۀ اول سدۀ بیستم باشناخت ژرف
دردههای استخوانسوز ازنظر افتاده گان و هنرمندان کشور ،پیش و بیش
از هر بیروکرات دولت سلطنتی؛ آگاهانه ،پر خاشجویانه و داد خواهانه
نوشته اند که " :هنر ها ،استعدادهای تابناک هنری هیکل تراشان
میناتورکاران خطاطان و تذهیب کاران ،کاش ی کاران ،نجاران ،معماران و
ً
دیگر رشته های هنرهای ظریف و حرفه ها ،غالبا به جاودانی ساختن نام
و شهرت سالطین وامیران خدمت کرده است.
ولی نام و شهرت آفریننده گان میراثهای با ارزش هنری و پاسداران
صدیق فرهنگهای مادی و معنوی جامعه مستعد به شگوفایی ما ،با همه
رنجهایی که برای آفرینش این پدیده های خیره کننده هنری می کشیده اند
به گورستانهای گمنامی سپرده میشده است .براستی که تا کنون هیچ
امیری پادشاهی و رئیس جمهوری در شهر های تاریخی بلخ ،قندهار ،غزنی،
بامیان ،کاپیسا ،پروان ،تخارستان (به استثنای کارگزارن با فرهنگ شهر
هرات) چنین مراکز فرهنگی باغها و تفریحگاهی را بنام آفرینشگران آثار
هنری و فرهنگی و پاسداران واقعی میراثهای فرهنگی مردم افغانستان
آگاهانه یاد و آباد نکرده اند.
درحالی که تاجیکستان جوان طی بیست سال استقالل خود شاداب
ترین تفریحگاهها و مراکز فرهنگی شهر دوشنبه را بنام پایه گذاران هنر و
ادبیات تاجیکستان مستقل آباد کرده اند .اگر چه خرابکاران بنیاد زبان
ادبیات هنرها و فرهنگهای کهنسال و ریشه دار مردم میهن و گروهی از
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"غوالن آدمرو" درینجاو آنجا تبلیغات حسودانه و زهر آگین میکنند .ولی با
افتخار میتوان یاد کرد که در فردای قیام هفتم ثور  1259خورشیدی
زنده یاد استاد سعید مشعل و دیگر فرهنگیان شهر هرات ،به کابل
دعوت شدند .چراغ رهنمای سبک هنری کمال الدین بهزاد هروی به
همکاری فرهنگیان شهر هرات پس از دوران استقالل و رهبری شاه امان
هللا بار دیگر روشن شد ،همه پیشنهاد های خالق استاد سعید مشعل،
برای احیای "مکتب بهزاد" هرات ازسوی وزارت تعلیم وتربیت
افغانستان نوین با امتنان و سپاسگزاری پذیرفته شد و خودش نیز که
وارث شایسته هنر و هنروران ساللۀ کمال الدین بهزاد هروی بود .رهبری
"دبستان کمال الدین بهزاد" را به عهده گرفت و چراغ هنر و ریزه کاریهای
هنری بهزاد را در شهر تاریخی هرات روشنایی و فروغ نوین بخشید یاد
ونام این نقاش خطاط ،میناتورکار و هنرمند فرهیختۀ میهن به خیر
وجاودانه باد.
زنده گینامۀ موجز استاد مشعل این چراغ رهنمای "مکتب بهزاد هروی"
با کارنامه های هنری ،و بیان درد و داغها و رنجهای بیکران ایشان از
وحشت و غارتگری دوران سیطره طالبان به ویژه دردههای استخوانسوز
ویرانی آثار با ارزش نقاش ی و تندیسهای "اسپان سفیدی" که استاد مشعل
در روزگار جوانی آفریده بود ،به ویژه سوختن و برباد رفتن و غارت شدن
گنجینۀ بی نظیر نسخه های خطی دوران تیموریان هرات که غالبا از
پدر خطاط ،نسخه شناس و هنرمند چیره دست ایشان بجا مانده بوده،
در تارنمای "جاودان" به ایجاز و شیوۀ غم انگیزی باز تاب یافته است.
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اگر دردوران سلطنت بابر شاه ،باغی و خانه ای در شهر کابل بنام بابر
آباد شده بود از آن باغ و قصر شاهی نیز آگاهانه به سود شهریان کابل و
گردشگران کشور هندوستان و فرارود آمو بهره برداری درست صورت
نگرفت.
به هرحال کارداران فرهنگی سفارت خانه های هندوستان و ازبکستان،
به بازسازی باغ و خانۀ بابر شاه گرایش دولتهای خودرا ابراز داشتند.
وزارت تعلیم و تربیت جمهور دموکراتیک افغانستان نیز تالش پر امید
کرد تا خانۀ بابر شاه به شکل موزیمی در آید و درکنار و نزدیکی این باغ
بنای نوینی برای مکتب موسیقی و خانه فرهنگی نیز آباد گردد و با چنین
تدابیری زمینۀ پرورش و مشق دانش آموزان مکتب موسیقی در فضای باز
و هوای پاک ودور از مناطق مسکونی و درین تفریحگاه عمومی فراهم
شود ولی علیرغم این پیشنهادهای سازندۀ وزارت تعلیم و تربیت و همکاری
خیر خواهانۀ روانشاد مجید زابلی به وزارت آموزش و پرورش ،بادریغ و
درد فراوان ،خانۀ ویرانه و تاریخی بابر شاه ،به حکم تعصب آمیز و
نظامیگرانۀ نخست وزیر "حفیظ هللا امین" ،آگاهانه ،به خوابگاه قطعه
پولیس شهری مبدل شد .شادمانم که تاریخ در سمت و سوی این آرزو
های سرکوفته فرهنگی ی نوآوران جامعه بالکش ما ،هرچند با کندی ولی
به حرکت پیشرونده و پرخم وپیچ خود ادامه داد و باغ بابر شاه عظمت
تاریخی خودرا پس از س ی واند سال تأخیر بازیافت و فقط درسالهای
دموکراس ی نیم بند و حضور و نفوذ مستقیم "جامعه جهانی!" ازسوی
دستگاه ساختمانی ترمیم میراثهای فرهنگی "آغا خان" ،باز سازی و یکی از
آرزوهای دیرین شهریان کابل ،ملل و مردمان دو سوی رود آمو و مردم
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دوست و با فرهنگ هند به بهترین شیوۀ ممکن برآورده شده و روان
وارثان بابر شاه شاد گردیده است".
این حقیقت تاریخی نیز سزاوار گفتن است که بابر شاه و خاندان او به
سرسبزی شهر کابل پیرامون آن و به شادابی دره های کنر ،ننگرهار،
پروان ،کوهدامان پغمان ،تدویج وغرس درختان مثمر و پرمیوه ازجمله
"شاه آلو " آلوبالو ،زردآلو ،تاکهای انگور ،نارنج ،توت و دیگر میوه های
سردرختی و آبادی باغها ،چهارباغها و باغچه ها هزاران بار بهتر از امروز می
کوشیده اند ،به همین دلیل بابر وصیت کرده بوده است که میت اورا
پس ازمرگش به کابل زیبا ،در باغ بابر شاه و در کنار قلعۀ با عظمت
باالحصار کابل به خاک بسپارند این وصیت بابر به همت شاه بانوی
وفادار ش درفصل گرما و با استفاده از انواع عطریات تحقق یافت و
میت بابرشاه این امپراتور تورکتبار هندوستان ،باشکوه شاهواری در "دل
بیدار آسیا" و درشهر کابل به خاک سپرده و جاودانه شد .پدر این شهبانو
از سر برآورده گان قبیله گشن بیخ و پرشاخه وبرگ یوسفزایی "درۀ
دلکش سوات" و سنگر خونین تنظیمهای تندرو ایالت پشتونخوا و
پاکستان بوده است.
به هر حال تصادفی نبوده است که زنده نام استاد عبدالغفور برشنا
این خدمت شایسته استاد عنایت هللا شهرانی را چهل سال پیش "خشتی
بسود آبادی کاخ هنر و فرهنگ افغانستان ارزیابی ،تحسین و هنرجوی
جوان را به آفرینش شهکارهای هنری و دورنمای روشن هنرها و نگارش
تاریخ صنایع مستظرفه در افغانستان تشویق کرده بوده اند".
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در کتاب هنر در افغانستان زنده گینامه سبک و ویژه گیهای آفرینش ی اکثر
هنرمندان و رسامان دوران امیران و شاهان خاندان محمد زایی از امیر
دوست محمد بنیادگذار تا محمد ظاهر شاه (  )16 92-1142آخرین شاه
این خاندان به ایجاز کامل بازتاب یافته است.
شایستۀ گفتن است که پژوهش تدوین و تألیف چنین اثری در شرایط
تیره وتار هویت باخته گی ملی ظلم ملی استثنا طلبی قومی و تمرکز خونین
قبیله ساالری وبی باوری به میراثهای پسندیدۀ فرهنگی و هنری افغانستان
معاصر و خراسان قرون وسطایی کار ساده نبوده است .همانگونه که
مؤلف گرامی این اثر هنری گواه راستین بوده اند؛ شماری از هنرمندان از
نشر زنده گینامه و معرفی آفرینشهای هنری خود به دلیل سیطرۀ خشک
اندیش ی و تعصبات ریشه دار خرافی جامعه ،سخت می هراسیده و به
مؤلف توصیه میکرده اند که" :پشت این گپها چی میگردی و برو که مارا
درکدام بال گرفتار نکنی وبه کاری که کار نداری چی کار داری؟ وغیره" .
به همین دلیل مؤلف پر تالش وطن درهمان برهۀ تاریخ استبداد
استعماری و در آستان زوال سلطنت محمد زاییان ،اطالعات گسترده تر و
مکمل تری دربارۀ زنده گی وکار خالق هنری و آثار با ارزش هنری این الیه
اجتماعی بدست آورده نتوانسته است.
بخش ی از هنرمندان ونقاشان به دلیل سلطه واپسگرایی در جامعه
تصورات ذهنیگرانه داشته اند که شاید نشر زنده گینامه و تصاویر آثار
هنری و مجسمه ها ،به شهرت اجتماعی و سالمت ایمان آنان لطمه بزند و
یا از سوی خشک اندیشان وسطحی نگران مورد تعقیب عدلی قرار گیرند،
ً
به همین دلیل کارها و شهکارهای هنری آنان غالبا بی سر وصدا و در منازل
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شان به فرمایش هنر دوستان و هنر پروران ،جسته و گریخته با رعایت
ً
موازین غالبا پنهان کاری تداوم یافته و هیچگاهی درسطح ملی رنگ و رونق
وبازار و نگارستانی نه داشته است.
و همانگونه که مؤلف این کتاب شکوه دارند دسترس ی به هنرمندان نیز
درآن شرایط کار دشوار بوده است ،زیرا هنرمندان برای بدست آوردن
لقمه نان حاللی در چندین جای به کارهای آفرینش ی و آموزش ی مشغول
می بوده اند و بگونه امروز دسترس ی به تیلفونهای بی سیم نداشته اند.
همچنین شناخت و تقدیر جایگاه هریکی از هنرمندان و پدیده های گونه
گون هنری برای مؤلف و هنرمند  31ساله و نورسته معارف عصری کار
ساده نبوده است ،ولی استاد دکتر عنایت هللا شهرانی پس از گفتگو و
مصاحبه با هنرمندان و رسامان مشهور معارف به این نتیجه گیری و
باور نزدیک به حقیقت دست یافته بوده اند که اکثریت قریب به اتفاق
هنرمندان به پیش کسوتی استادی و مقام والا و پر ارج هنری زنده نام
استاد عبدالغفور برشنا و شمار دیگری از کارهای خالق زنده نام استاد
غوث الدین زنده یاد استاد کریمشاه و زنده یاد استاد خیرمحمد ستایش
میکرده اند.
تا جاییکه در پیشگفتار استاد عنایت هللا شهرانی بازتاب روشن دارد.
ایشان بیش از هر استاد دیگری خودرا مدیون استاد عبدالغفور برشنا
شخصیت بزرگ هنری وفرهنگی وطن میپندارند .زیرا جاودان یاد استاد
برشنا در تکمیل تاریخ مقالت "صنایع مستظرفه" و تکمیل زنده گینامۀ
هنرمندان گمنام قرن  16و نیمه اول قرن بیست از هیچگونه همکاری
سخاوتمندانه دریغ نه کرده اند.
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استاد عنایت هللا شهرانی در کتاب هنر در افغانستان پس از "عرض
مرام" ویک پیشگفتار ضروری زیر عنوان "تاریخ صنایع مستظرفه در
افغانستان"  :معلومات بسیار موجز و تاریخی ای را دربارۀ معابد بودایی
تاریخ مجسمه سازی و نقاش ی "هدۀ جالل آباد" ،تاریخ شهکارهای سرخ بت
وخنگ بت بامیان و مجسمه های بگرام و فندقستان غوربند ،روشهای
نقاشان مشهور یونانی ،خدایان افسانه یی وخیالی روی سکه های یونان و
باختری ،آثار هنری قلعۀ بست عصر غزنویان و پیرامون شهکارهای هنری
تیموریان هرات ،به ویژه دربارۀ زنده گینامه "ستارۀ درخشان آسمان هنر
خطاطی و میناتور کاریهای خالق وبی همتای استاد کمال الدین بهزاد"
هروی نوشته اند.
درین بخش نقش فعال و خالق پروفیسور غالم محمد خان میمنه گی
درفن چاپ سنگی ،بنیادگذاری مکتب صنایع نفیسه و توسعه صنعت
نساجی معماری مجسمه سازی کاش ی کاری ،سفال کاری ،خیاطی قالین
بافی و نجاری برجسته شده است.
در کتاب هنر در افغانستان زنده گینامه و تمثالهای روشن هنری زنده یاد
پروفیسور غالم محمد میمنه گی و سبکهای هنری ایشان و زندگینامۀ
غالم علی امید خواهر زاده ،فرزندان و خاندان گشن بیخ و پربار و برگ
فرهنگی ایشان ،زنده گینامۀ خلیفه محمد عظیم ابکم فرزندان و دیگر
رسامان و نقاشان گمنام کابل دوران امیر دوست محمد امیر شیرعلی خان
امیر عبدالرحمن و زنده گینامه های هنرمندان دوران استقالل و معارف
عصری و سبکهای کار آنان از جمله کارنامه های درخشان و چند بعدی
هنری استاد عبدالغفور برشنا ،استاد غوث الدین ،بانو سیمین شکور
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ولی ،استاد کریمشاه ،استاد فکری سلجوقی ،استاد جان محمد ،استاد
محمد سعید مشعل هروی ،استاد محمد یوسف کهزاد ،همایون
اعتمادی و استاد دکتر رحیم نوین و زنده گینامه تصویر و نمونه های
کاری خالق نزدیک به پنجاه تن از نقاشان استادان رسم معارف
افغانستان هیکل تراشان و مجسمه سازان مشهور وطن بازتاب روشن
یافته است.
پروفیسور عنایت هللا شهرانی از نشر کاریکاتورهای کم نظیری که در
دوران رهبری دکتر عبدالرحیم نوین وزیر اطالعات وکلتور ،در روزنامۀ
انیس ،مجلۀ ژوندون و جریدۀ ترجمان انتشار یافته است به نیکی یاد
میکند.
درفرجام همزمان با نشر "هنر در افغانستان" تصویری از پروفیسور
عنایت هللا شهرانی به نشر سپرده میشود که در  1252خورشیدی ایجاد
گردیده است.
الزم به یادآوری است که درآن هنگام پروفیسور عنایت هللا شهرانی
31سال عمر داشته و طی این مدت دهها اثر با ارزش ادبی هنری تاریخی
ایشان به زبانهای انگلیس ی ،اوزبیکی ،فارس ی و پشتو طبع و نشر شده
است .به امید آفرینش آثار نوین ادبی هنری و تاریخی این دانشمند و
روشنفکر مبتکر وطن.
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به وزارتهای محترم آموزش و پرورش و تحصیالت عالی و مسلکی و وزارت
فرهنگ پیشنهاد میشود که:
 دربارۀ خالقیت هنری و میراثهای هنری هریکی از استادان نامدار و گمنامکتاب "هنر در افغانستان" ازسوی فارغان دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل
پژوهشهای گسترده تر وژرفتری صورت بگیرد.
 مونوگرافها رساالت و کتب مستقل و با ارزش نوینی دربارۀ هر یکی از ینپاسداران فرهنگهای مادی ومعنوی افغانستان در دانشکدۀ هنر های
زیبای دانشگاه کابل پژوهش نوشته نقد ،طبع و نشر و تمثالهای آنان در
"نگارستان ملی" نگهداری شود.
 متن چاپ اول کتاب "هنر در افغانستان" توسط پروفیسور دکترعنایت هللا شهرانی از قید کنجکاویهای بی مزه ی "سیاه کاریهای"
استعدادکش دوران خشک اندیش ی نزدیک به چهل سال پیش آزاد ،باز
آفرینی و آنگاه با غنای بیشتر و قطع وصحافت مرغوب تر ازسوی وزارت
آموزش و پرورش افغانستان امروزین با تیراژ بلند تجدید طبع گردد و در
دسترس استادان هنر ،رسامان ،هنروران ،هنردوستان ،هنرجویان و هنر
پژوهان دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل قرارگیرد.
 درنصاب داراملعلمینهای نوبنیاد والیات افغانستان مضمون ویژه ومستقلی برای آموزش و پرورش استعدادهای هنری دانش آموزان ،تاریخ
رسامی نقاش ی مجسمه سازی و دیگر رشته های آرت ابتکاری و مسلکی
برای مکاتب متوسطه و ثانوی و مسلکی مد نظر قرار بگیرند.
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 نامگذاری دانشکده های هنرها ،نگارستانها مکاتب صنایع ظریفه ونهادهای فرهنگی بنام نقاشان و استادان هنرها ،و شخصیتهای برجستۀ
فرهنگی علمی ،و در درجۀ نخست بنام جاودان یاد پروفیسور غالم محمد
میمنه گی استاد برشنا ،استاد غوث الدین ،استاد کریمشاه ،استاد
مشعل ،استاد فکری سلجوقی ،استاد خیر محمد ،استاد یوسف کهزاد و
وروانشاد دکتر رحیم نوین ،شایسته ترین ارجگذاری به هنر و هنرمندان و
شخصیتهای برجستۀ علمی و فرهنگی کشوراست.
 از پژوهشهای پروفیسور عنایت هللا شهرانی این حقیقت تاریخی آشکارمیشود که مصوران و هنرمندان معماران خطاطان ترک تبار افغانستان
به ویژه پروفیسور غالم محمد میمنه گی و خانوادۀ هنرپرور ایشان
وپروفیسور عنایت هللا شهرانی درپایه گذاری نخستین مکتب صنایع و
دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل و معرفی کارنامه های درخشان هنرمندان
نامدار و گمنام دوران سدوزاییان و محمدزاییان نقش فعال و رهگشا
داشته اند.
 معرفی هنرمندان شایسته ،جایگاه هنری رسامان نقاشان و رشته هایگونه گون هنرها ،میتواند و باید به اشتراک دانشمندان و کار آگاهان
اکادمی علوم ،استادان دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل کار آگاهان
وزارتهای تحصیالت عالی و مسلکی ،آموزش وپرورش ،وزارت فرهنگ،
اتحادیۀ هنرمندان و دیگر نهادهای هنری ،ازسوی یک "فرهنگستان" یا
شورای فرهنگی با صالحیتی تقدیر و تعیین شود.

ya
t

na

w

w

w

.e

باعرض حرمت
اکادمیسین دستگیر پنجشیری  -ایالت واشنگتن  -امریکا

14

کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

i.c

om

قسمت چهارم

نوشته های پروفیسور استاد رسول رهین دربارۀ کتاب
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شرح احوال و آثار پروفیسور غالم محمد میمنگی و
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سوانح هنری و فرهنگی داکتر عنایت هللا شهرانی
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بر گرفته از "فصلنامه آریانای برونمرزی" منتشره سویدن ،به صاحب امتیازی ودبیرمسؤلی
پروفیسور رسول رهین ،سابق استاد دانشگاه کابل.

پروفیسور غالم محمد میمنگی

i.c

om

شرح احوال و آثار پروفیسور غالم محمد میمنگی
تألیف دکتور عنایت هللا شهرانی
ویراستاری برهان الدین نامق
کابل 5499ه .ش
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کتاب شامل پیشگفتار ،هنر نقاش ی در افغانستان ،شرح احوال و سوانح
پروفیسور غالم محمد میمنگی ،غالم محمد میمنگی نقاش افسانوی،
کیمیاگر ،غالم محمد میمنگی نقاش و نویسنده ،مقام فرهنگی غالم
محمد میمنگی ،آثار نقاش ی میمنگی ،خاطره ها در نامه ها و تصاویر،
سرخابیان ،آغازگر آموزش رسمی هنر در افغانستان ،تألیفات غالم محمد
میمنگی وبسای دیگر.
مؤلف کتاب جناب دکتور عنایت هللا شهرانی یکی از نخبه مؤلفان و
پژوهشگران چند بعدی کشور ما هستند که نه تنها در آسمان هنر و
ادبیات افغانستان می درخشند ،بلکه در ساحات تاریخی ،زبانی ،و تذکره
نگاری کشور نیز آثار و تألیفات گران ارزش دارند که الحق ،این دین ما
است که ایشان را چهره برجسته و دانشمند توانا و دارای دید وسیع
ً
نظری وفکری معرفی کنیم .جناب شان اخیرا مقاالت و نوشته هایی در
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باره تیره و تبار شناس ی اقوام کشور به نگارش در آورده اند که جایگاه
ً
ایشانرا در شناحت اقوام کشور مخصوصا ترک تباران در سکوی باالی
پژوهش ی در می آورد .بیجانیست که ایشان را بعد از امیر علی شیر نوایی
ترکولوژی شامخ
لقب امیر علی شیردوم بدهیم و مقام و حیثیت شانرا در
ِ
و در خور ستایش جلوه دهیم .ایشان یکی از ستارگان درخشان ادبیات و
تاریخ ترکی بوده جایگاه والایی در زمینه بخود اختصاص داده اند که
شایسته است به ترک شناس ی او ،دوستان و همتبارانش مفتخر باشند.
جناب شهرانی در تألیف کتاب حاضر که حاصل زحمات و کار چند ساله
شان میباشد مؤفق گردیده اند ،دورنمای زندگی هنری و ادبی و فرهنگی
پروفیسور شهیر کشور شادروان میمنگی را روشن ساخته ،اورا چهره
آشنا و محبوب قلبهای همه اهل دل و هنرمندان و راهروهای راه او
گردانیده در قطار شیفتگان و عالقمندان شادروان میمنگی چندین برابر
بیفزایند.
واقعیت اینست که شادروان میمنگی از نخبه چهره های هنری و
شایسته های فرهنگی کشور ما میباشد که تا چند دهه پیش رخسار
هنری و هویت گران وزن هنری و فرهنگی او محدود به چند نمایشنامه و
چند تابلوی او بود که دربارها و دهلیزهای شاهان و امرای برجسته کشور
را زینت داده بود .چیزی بیشتر و بهتر درباره شهکارهای هنری و کارکردهای
فرهنگی او در مطبوعات کشور دیده نمیشد .اگر نوشته هایی دیده میشد
ناقص بود ،صرف گوشه یی از زندگی هنری اورا بر مال میساخت که بدون
شک برای شناخت و فهم و درک پروفیسوری چون میمنگی ناکافی بود و
نمیشد که با آن نوشته های کم مایه ،شخصیتی بمانند میمنگی را
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شناخت و به هنر اصیل و گران وزن او پی برد .چنانچه ،دکتور شهرانی در
بخش ی از پیشگفتار خود مینویسند" :کتابیکه اینک بنام شرح حال و آثار
پروفیسور غالم محمد میمنگی دردسترس عزیز خواننده قرار میگیرد در
باره فعالیتهای ارجناک وبلند باالی پروفیسور غالم محمد میمنگی ،این
گرامی مرد هنر و فرهنگ معاصر افغانستان که بدون شک از اساس
گذاران تحول و دگر گونی های هنری در افغانستان میباشد صحبت
میشود ".مؤلف در این کتاب از اهمیت و مؤقف هنری پروفیسور غالم
محمد میمنگی نزد حکام وقت و ارتباط او با محمود طرزی که در
افغانستان وی را پدر مطبوعات مینامند نیز ذکر گردیده و همینگونه گفته
هایی در خصوص کارهای کیمیاگری استاد بزرگ میمنگی مطالب جالبی
آورده است ،که برای هر خواننده آموزنده میباشد .مؤلف درجای دیگر
کتاب مینویسد که " ازافزونی کار های گوناگون غالم محمد میمنگی نا
گفته پیداست که اگر او نمی بود این نشانهای مختلف مملکت و
اینکارهای اساس ی هنری و روشنگری مثل تأسیس مکتب صنایع نفیسه
کابل ،تربیه دهه ها رسام و نقاش درکابل کی میتوانست صورت گیرد.
نویسنده چندوکی حکومت را کنده و میگوید که وای بر حال اعضای
حکومت قدر ناشناس وقت که پروفیسور در اواخر عمر درنهایت فقر و
تنگدستی جان شیرین خویش را ازدست داد و در زندگی شمع هنر
افغانستان را روشن کرد و خودش بسان پروانه عاشقانه درین راه
سوخت و درگذشت ".ایشان در جای دیگر مینویسند" :پروفیسور غالم
محمد میمنگی بدون شک پدر هنر نقاش ی در افغانستان است و ما از
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کرکترهای بزرگ وی در اینجا یاد آور شده به جزئیات نپیچیده ایم زیرا
مثنوی هفتاد من کاغذ بکار دارد".
کتاب عالوه از آنکه گویای هنرچند بعدی شادوران غالم محمد میمنگی،
کارکردهای فرهنگی و نویسندگی او است ،نقش برازنده و سازنده اورا در
اساسگذاری زیر بنای هنری افغانستان و تربیه صدها هنرمند جوان در
هنر نقاش ی و رسامی بازگو مینماید .بگفته مؤلف اگر شادوران غالم محمد
میمنگی تعلق به یکی از خانواده های سر شناس و درباری میداشت بی
شک اورا لقب شهنشاهی هنر و فرهنگ افغانستان میدادند که نداده اند.
کتابشناس آریانای برونمرزی در حالیکه چاپ و نشر این مجموعه بس
ارزشمند را به مؤلف تبریک میگوید از همه دوستداران هنر و فرهنگ
ٌ
افغانستان میطلبد باین کتاب خودرا آشناسازند .مخصوصا برهنرمندان
جوان است که این کتاب را مطالعه کرده راه و شیوه شادروان غالم
محمد میمنگی را تعقیب نمایند تا این چراغ فروزان خاموش نگردد.
(موجود در کتابخانه شورای فرهنگی افغانستان ،سویدن)
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بر گرفته از جلد دوم کتاب " کی کیست در فرهنگ برونمرزی افغانستان"
تألیف پروفیسور رسول رهین ،استاد دانشگاه کابل

پروفیسور داکتر عنایتهللا شهرانی
دانشمند معاصر افغانستان
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عنایت هللا شهرانی در هـشتم قوس ۳۱3۳
ه.ش مطابق به یازدهم نوامبر  ۳643مسیحی
در قریۀ شهران خاش والیت بدخشان تولد
شده و فرزند دانشمند و روحانی شادروان
الحاج آخوند مال عبادهللا خان شهرانی
میباشد .اولین مربی عنایتهللا شهرانی پـدرش
بوده که در منطقۀ خاش یگانه مؤسس مکتب
ً
رسمی با همکاری مدیریت معارف بدخشان و اولین معلم افتخاری و بعدا
هم یکی از استادان رسمی مکتب خاش بـود ،که شاگردان مستعد بسیاری
را به جامعه تقدیم نموده است.
قریۀ شهران که در مرکز وادی سرسبز و زیبای خاش موقعیت داشته،
از اینکه در آن زمان بازاری وجود نداشت ،تبادالت بصورت جنس در
ً
مقابل جنس صورت میگرفت .اهالی این قریۀ زیبا عموما زراعت پیشه
بوده و به شکل ابتدایی و ساده حیات بسـر میبردند.
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عنایت هللا شهرانی تحصیالت آغازین را درقریۀ شهران به مکتب
"معروف خاش" تمام نموده ،حسن خـط را تا به مرحلۀ ابتدایی نزد
محمدمجتبی خان و نورمحمد خان آموخت و در قسمت کاردستی و رسامی
در میان همه شاگردان مکتب ممتاز بود .وی ،متوسطه را در مکتب ابن
سینای کابل خواند و حسن خـط و امالء را نزد سید محمدایشان
الحسینی فرا گرفت .بیعالقه بودن شهرانی به درس و کتاب در اوایـل
تحصیل مانع درخشش و طراویدن استعدادهای نهفتۀ وی نشده ،و در
آوان تحصیل دورۀ ثانوی در داراملعلمین کابل از ممتازترین شاگردان بود.
استعداد فطری و فکری وی به دیدههای زیرک و تیزبین محمدیوسفخان
محسنی نقش بسته و در صنف دوازدهـم با همکاری محسنی کتاب رهنمای
سوادآموزی را با تصویرهای آن تألیف نمود .در ضمن ،کتابهای فزیک که
توسط استاد محمداسلم خان تالیف شده بود ،توسط شهرانی رسامی
شده است.
بعد از سپری نمودن موفقانۀ امتحانات کانور در سال  ۳6۶3میالدی،
شامل دانشکدۀ تعلیم و تربیه پوهنتون کابل گردیده که از جملۀ اولین
شاگردان موسسۀ فوقالذکر بود.
زمانی که محصل سال دوم بود ،به تشویق استاد عبدالرحمن یوسفی
رسالۀ حضرت بیدل را نوشته و در موسسۀ تعلیم و تربیه چاپ نمود.
بسال سوم فاکولته کتاب "رهنمای تدریس هنر" را به همکاری استاد غالم
محی الدین شبنم و به سرپرستی عبدالقهار خان مدیر عمومی کورسهای
زمستانی تألیف کرده و در همان سال طبع شده و جهت استفاده به
کورسهای زمستانی به معلمان توزیع شد .اثر فوق الذکر را میتوان اولین
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کتاب رهنما و اصول تدریس هنر دانست که بعدها با اضافات و اصالحات
توسط مؤلف ،با همکاری وزارت معارف با اعطای جایزۀ نقدی در مطبعۀ
فرانکلین به چاپ رسید .استاد شهرانی در فاکولته از استاد عبدالغفور
برشنا و دو نفر متخصص امریکای نقاش ی را در کنار مضامین دیگر
فراگرفته و موفق به اختراع کردن شیوه جدید در دیزان شده و این
موضوع در کابل تایمیز با ذکر سوانح و نمونه های کاری وی توسط نور
رحیمی و محمد شفیع راحل طبع شده و این ابتکارش در میان هنرمندان
داخلی و خارجی از شهرت کاملی برخوردار بود .در سال چهارم فاکولته،
داکتر شهرانی ،کتاب "هنر در افغانستان" را با همکاری استاد برشنا تالیف
کرد .این کتاب اولین تذکرۀ نقاشان افغانستان بوده و تاکنون نیز منحیث
مآخذ بااعتبار برای تحقیق هنر بشمار میرود .توانایی و استعداد شهرانی
عالقه مسوولین را جلب کرده و وزیر معارف وقت داکتر علی احمد پوپل
امر طبع دوبارۀ تذکرۀ نقاشان و کتاب هنر را با صحافت عالی صادر نمود.
در عین زمان ،رسالۀ "افکار تربیتی آرتور شوپنهاور" وی مورد تقدیر و
تمجید استادانش قرار گرفت و بعد از اتمام دانشگاه کابل به سال ۳6۶۶
ً
میالدی که قرار بود در کدر علمی پوهنتون پذیرفته شود ولی عمدا به
اکادمی تربیۀ معلم فرستاده شده که باعث دلسردی و عدم عالقه
شهرانی شده و منجر به استعفایش شد .استعداد شهرانی شفیته گانش را
به حرکت درآورده و بنابر دعوت آقای محمد سالم مسعودی به
داراملعلمین کابل منحیث استاد به فعالیت آغاز کرد .همزمان با کار در
داراملعلمین کابل ،کورس یکسالۀ مافوق لیسانس را به سرپرستی وزارت
معارف بنام "کونسلینگ گایدنس" که مسایل روانشناس ی را بحث میکرد،
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ً
فراگرفته و پس از اتمام کورس ،دو سال را عمال با محصلین صنوف
سیزدهم و چهاردهم در خصوص حل مشکالت روانی موفقانه کارکرد.
در موسسۀ داراملعلمین داکتر شهرانی به عنوان نقاش و نویسندۀ
ادبیات فولکوری شهرت داشت .مقاالت و مضامین اش در برابر نماینده
ً
گان مطبوعات چون :آریانا ،ادب و فولکلور مسلسال به چاپ رسیده
است .نقش و موقف هنری استاد شهرانی توسط استاد علی اصغر بشیر
هروی در مجلۀ ژوندون نقد و بررس ی شده و به معرفی مفصل استاد
مبادرت ورزیده است .استاد شهرانی مدت سه ماه در قاره های آسیا و
اروپـا سیاحت کرده ،در ضمن معرفی آثار نقاش ی اش ،توانست که عاید
مالی از هنر خویش نیز بدست آورد.
در سال  ۳69۳میالدی پیوند زندگی را بست و ثمره این وصلت یک
دختر و سه پسر میباشد .این وصلت درهای جدید امکانات را به شهرانی
گشود و در سال  ۳69۳میالدی بعد از غالب آمدن در رقابت بین
داوطلبان به صفت استاد در فاکولته تعلیم و تربیه پذیرفته شد .وی
افتخار مدرس ی را درین موسسه تا سال  ۳69۶میالدی بدوش داشت.
استاد شهرانی بنابر دعوت وزیر کلتور و هنر هندوستان افتخار سفر سه
هفته یی را به صفت پروفیسور داشته و طی این دیدار از مراکز مشهور
هنری هند دیدن به عمل آورد .این سفر وی مصادف با ریاست دکتر
محمدحیدرخان بود .در دورۀ ریاست داکتر عبدالاحمد جاوید وظیفه
رسامی و نقاش ی نمودن پورتريت های رؤسای پوهنتون به انگشت های
هنر آفرین استاد سپرده شد .استاد شهرانی همکار علمی نزدیک و صمیمی
با داکتر عبدالاحمد جاوید و استاد عبدالحی حبیبی بود .در سال ۳69۶
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میالدی بنابر پیشنهاد ریاست فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری منحیث استاد
در آن دانشکده تبدیل شد .در سال  ۳69۶میالدی بعد از سپری نمودن
موفقانۀ امتحان بین استادان پوهنتون جهت تحصیل ماستری با استفاده
از "سکالرشیپ فولبرایت" عازم ایاالت متحدۀ آمريکا گردید .بنا به گفتۀ
استاد شهرانی ،این موفقیت وی توأم با ممانعت های سیاس ی و تبعیضـی
بوده و چشم دیدهای خویش را چنین نقل میکند" :قبل از رفتن به این
سکالرشیب از طرف معاون فاکولتۀ ادبیات بمشکالت روبرو شدم .معاون
فاکولته به ادارۀ فولبرایت میگويد که ما میخواهیم تنها از یک قوم گارد
مملکت را تربیه نماییم و چون شهرانی منسوب بدان قوم نیست ،لذا
فاکولته به رفتنش به آمریکا موافق نیست .ولی بعد از سه ماه این مشکل
موفوع گردیده ،تکت و پاسپورتم داده شده و عازم آمریکا گردیدم".
داکتر شهرانی بعد از اتمام دورۀ ماستری در سال  ۳691میالدی دوباره
به وطن برگشت .حین تحصیل در دورۀ ماستری یک تعداد کورسهای دورۀ
داکتری را نیز به پایان رسانید .بعد از بازگشت ،دوباره بحیث استاد در
فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری شروع به کار نموده و کورسهای فولکلور را
به محصالن خارجی فاکولتۀ ادبیات و مضامین هنری را به شعبات نقاش ی
و هیکل تراش ی تدریس نمود.
در سال  ۳696میالدی منحیث آمر دیپارتمنت هنرهای زیبای فاکولتۀ
ادبیات مقرر و به فعالیت های انکشاف هنرهای زیبا دست یازید .داکتر
شهرانی ،در دورۀ آمریت خود به اصالحات اساس ی دیپارتمنت هنرهای
زیبای فاکولتۀ ادبیات مبادرت ورزید و به توسعۀ آن پرداخت .ایجاد
شعبات جداگانۀ نقاش ی و هیکل تراش ی در سال  ۳61۰میالدی ،شعبات
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موسیقی ،تیاتر ،سینماتوگرافی ،دیزاین و گرافیک ،تعلیم و تربیه هنر و
تاریخ هنر از جمله خدمات فراموش ناشدنی داکتر شهرانی میباشد .تأسیس
شعبات فوق الذکر به مثابۀ گام نخست تعلیم هنر به سویه دانشگاه و یا
اکادمیک بشمار میرفت .گنجانیدن شعبات فوق در چوکات فاکولتۀ
ادبیات ناممکن بود و بنا به موافقۀ ریاست پوهنتون ،آمریت دیپارتمنت
ً
هنرهای زیبا مستقال ایجاد شده و داکتر شهرانی منحیث اولین آمر و
موسس این دیپارتمنت مقرر گردید .در عین وقت داکتر شهرانی ریاست
افتخاری بخش نقاشان اتحادیۀ هنرمندان افغانستان را نیز به سمت
خویش داشت.
بعد از شهادت دو برادر و محبوس شدن برادرهایش در اوایل سال
 ۳61۰میالدی و نسبت وضع ناهنجار وطن از طرف دستگاه خودفروختۀ
رژیم کابل و روبرو شدن با مشکالت سیاس ی که با خطرات جانی همراه
بود ،داکتر عنایت هللا شهرانی را مجبور به ترک وطن نمود .در سال ۳61۳
میالدی به پاکستان مهاجرت کرد و تا سال  ۳613میالدی در دانشگاه
پشاور منحیث استاد در بخش مطالعات آسیای مرکزی و فاکولتۀ جغرافیا
ایفای وظیفه نمود .در زمان هجرت درد مادروطن به قلبش حکم میراند و
به فعالیت های سیاس ی خویش برضـد فعالیت های منفی روسها نیز ادامه
داد .نیرو و انرژی استاد در راه تعلیم و تربیه مادروطـن همیشه نیرومند
بوده و در لحظات دشوار چارۀ جهت تدریس اطفال و نوجوانان میجسـت.
یکی از فعالیت های وی درین راستا نیز تهیه و ترتیب نمودن پروگرامهای
مضامین و نصاب تعلیمی اطفال مهاجر افغان از صنف اول تا دوازده به
سرپرستی احمدشاه احمدزی بود.
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در نیمۀ سـال  ۳613میالدی با فامیل خود به ایاالت متحدۀ آمریکا در
شهر توسان ایالت اریزونا منحیث پناهنده سـکونت اختیار نموده و در
سال  ۳61۱میالدی شامل یونیورسـتی (دانشگاه) اریزونا گردید .داکتر
شهرانی ،در سـال  ۳61۶میالدی شـهادتنامه دکتورا ( )PhDرا در مسلک
تعلیم و تربیه بدست آورد.
از سـال  ۳619تـا  ۳66۰مـیـالدی هـمـکـاری هـای قـلـمـی را بـا مـجـلـۀ «نـامـه
ی خـراســان» و نـش ـرات دیـگـر آغـازکـرده و در دانـش ـگـاه اریـزونـا بـمـدت
دوسـال مـنـحـیـث اس ـتـاد زبـان هـای آس ـیـای مـرکـزی ایـفـای وظـیـفـه نـمـود .در
ایـام اقـامـت در شـهـرتـوسـان ایـالـت اریـزونـا در تـلـویـزیـون تـعـلـمـیـی مـش ـتـرک
بـیـن عـربـس ـتـان س ـعـودی و مـعـارف آن ش ـهـر مـنـحـیـث طـراح و مـشــاور
کـارکـرد.
امـیـد بـرگـشــت ش ـهـرانـی بـه وطـن در ســال  ۳66۰مـیـالدی بـا ش ـرایـط
نـاســازگـار کـشــور از طـریـق پـاکـس ـتـان بـه تـعـلـیـق افـتـاده و مـدت پـنـج ســال در
اســالم آبـاد پـاکـس ـتـان مـتـوطـن گـردیـد .در طـی پـنـج سـال اقـامـت دســت بـه
فـعـالـیـت هـای س ـیـاسـی و هـنـری زده ،عـالوه بـر هـمـکـاری بـا سـازمـانـهـای
مـجـاهـدیـن افـغـانـس ـتـان ،مـنـحـیـث عـضـو رابـطـۀ عـالـم اسـالمـی نـیـز پـذیـرفـتـه
شــده و وظـیـفـۀ مـس ـتـشــاریـت تـعـلـیـمـی را در آن ســازمـان بـعـهـده داشــت.
س ـفـرهـای فـرهـنـگـی ،هـمـکـاری و دیـنـی بـه مـمـالـک مـس ـتـقـل جـدیـد آس ـیـای
مـرکـزی (تـورکـسـتـان) از جـمـلـۀ پـیـآمـد هـای عـضـویـت در سـازمـان رابـطـۀ
عـالـم اســالمـی بـود .در سـال  ۳663مـیـالدی بـنـابـر دعـوت مـوس ـسـۀ «پـیـونـد»
تـاجـیـکـس ـتـان بـه دوش ـنـبـه سـفـرنـمـوده ،عـضـویـت و مـعـاونـیـت مـوس ـسـۀ
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بـزرگ «پـیـونـد» را بـه دســت آورده و بـا داکـتـرعـاصـمـی رئـیـس عـمـومـی
«پـیـونـد» هـمـکـاری هـای عـلـمـی و فـرهـنـگـی نـمـود.
هـمـزمـان بـا مـس ـتـشـاریـت در رابـطـۀ عـالـم اســالمـی ،بـنـابـر دعـوت
دانـشـگـاه بـیـن الـمـلـلـی اســالمـی اســالم آبـاد بـه حـیـث اس ـتـاد در آن دانـش ـگـاه
ایـفـای وظـیـفـه کـرد و در سـال  ۳66۳مـیـالدی مـنـحـیـث پـروفـیـســور و رئـیـس
بـخـش مـطـالـعـات آس ـیـای مـرکـزی در آن دانـش ـگـاه مـقـرر گـردیـد و ایـن
مـســوولـیـت را تـا اخـیــر ســال  ۳664مـیـالدی بـه عـهـده داشــت.
در دانـشـگـاه بـا تـعـدادی از مـتـخـصـصـیـن آس ـیـای مـرکـزی در قـس ـمـت
احـیـای مـسـایـل و مـوضـوعـات فـرهـنـگـی ،تـاریـخـی و دیـنـی (قـبـل از اس ـتـیـالی
مـنـاطـق مـذکـور تـوسـط روس ـهـا) کـار کـرده و زمـیـنـه آوردن تـعـداد زیـاد
شــاگـردان جـهــت آمـوزش از آس ـیـای مـرکـزی در دانـش ـگـاه را فـراهـم نـمـود.
درسـال  ۳66۶مـیـالدی بـا فـامـیـل خـویـش جـهـت تـحـصـیـالت عـالـی
فـرزنـدانـش بـه امـریـکـا بـرگـشت.
در سـال  ۳666مـیـالدی مـجـلـۀ «پـیـمـان» را در نـیـویـارک تـاس ـیـس نـمـوده و
بـعـد ازمـدتـی در عـیـن ســال مـجـلـۀ «بـلـخ» را در کـانـادا اســاس گــذاش ــت.
عـالوه بـرایـن ،بـتـاریـخ  3۶نـوامـبـرسـال  3۰۰۰مـیالدی بـخـاطـر احـیـاء
فـرهـنـگ افـغـانـس ـتـان و یـکـجـا کـردن هـنـرمـنـدان آوارۀ افـغـانـس ـتـان از گـوشـه
و کـنـار جـهـان « ،اتـحـادیـۀ سـرتـاســری هـنـرمـنـدان افـغـانـس ـتـان» را تـاس ـیـس و
هـمـزمـان بـا آن از طـرف اکـثـریـت قـاطـع اعـضـای مـجـلـس مـوس ـس ـیـن بـه
حـیـث رئـیـس عـمـومـی اتـحـادیـۀ مـذکـور انـتـخـاب گـردیـد.
در سـال هـای اخـیـر قـبـل از تـدویـن قـانـون اسـاسـی ،مـقـالـۀ مـعـروف
«نـظـام س ـیـاسـی اف ـغـانـس ـتـان» را نـوشــت کـه اکـثـریـت مـردم افـغـانـس ـتـان آنـرا
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اس ـتـقـبـال نـمـودنـد و تـعـدادی از تـفـوق طـلـبـان و تـبـعـیـض پـس ـنـدان واکـنـش
خـویـش را بـا تـخـریـبـات و تـبـلـیـغـات نـشــان دادنـد .در مـقـالـۀ مـذکـور
داکـتـرشـهـرانـی بـار اول بـصـراحـت نـظـام س ـیـاسـی افـغـانـس ــتان را بـش ـکـل
فـدرالـی ط ـراحـی و نـقـش ــۀ افـغـانـس ـتـان را بـدو ش ـکـل ســه ایـالـتـی و هـفـت
ایـالـتـی تـق ـس ـیـم نـمـود .س ـفـرهـای را نـیـز بـه کـابـل و والیـات ش ـمـال جـهـت
تـقـویـۀ مـفـکـورۀ فـدرالـی انـجـام داده و س ـیـمـیـنـارهـای را ســازمـان داد.
درســال  3۰۰۱مـیـالدی بـه پـیـش ـنـهـاد وزرای مـعـارف و تـحـصـیـالت عـالـی و
تـأیـیـد ریـیـس جـمـهـور حـامـد کـرزی ،داکـتـر عـنـایـت هللا شـهـرانـی بـا هـجــده
مـتـخـصـصـیـن تـعـلـیـم و تـربـیـه به عـضـویـت کـمـیـتـۀ مـس ـتـقـل تـعـلـیـمـی
یـونـس ـکـو مـعـرفـی شــده ودر ش ـهـرپـاریـس بـا مـتـخـصـصـیـن دیـگـر در بـارۀ تـعـیـن
پـروگـرامـهـای تـحـصـیـالت عـالـی و مـعـارف هـمـکـاری نـمـود.
داکـتـرعـنـایـت هللا شـهـرانـی تـاکـنـون مـصـروف تـالـیـفـات و تـحـقـیـقـات در
رش ـتـه هـای هـنـری ،تـاریـخـی ،ادبـی و تـعـلـیـمـی در شـهـرک بـلـومـیـنـگ ـتـن
انـدیـانـای ایـاالت مـتـحـده امـریـکـا بـوده و در دهـۀ اخـیـر بـه ایـنـطـرف یـکـی از
پـرکـارتـریـن ش ـخ ـصـیـت هـا در انـکـش ــاف و احـیـای فـرهـنـگ افـغـانـس ـتـان
بـشـمـارمـیـرود .داکـتـرشـهـرانـی هـمـکـار قـلـمـی بـیـش ـتـر از هـفـده جـریـده و مـجـلـه
بـوده و مـقـاالتـش بـطـورمـس ـلـســل بـطـبـع رس ـیـده اســت .کـتـابـهـا و آثـار وی در
هـنـدوس ـتـان ،پـاکـسـتـان ،ایـران ،ســویـدن و کـانـادا بـه چـاپ رسـ ـیـده اس ــت.
داکـتـرعـنـایـت هللا ش ـهـرانـی در مـمـالـک مـخـتـلـف س ـفـرهـا نـمـوده و شــرف
زیـارت یـثـرب و بـطـحـا بـه وی نـصـیـب شــده اســت .اس ـتـاد ش ـهـرانـی بـه
لـسـانـهـای دری ،تـورکـی و لـهـجـات آن ،انـگـلـیـسـی و پ ـش ـتـو مـس ـلـط بـوده و
نـویـس ــنـده چـیـره دسـت در لـس ــان هـای ذکـرشــده مـیـبـاشـ ـنـد.
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درزیـر فـهـرس ـتـی از مـســوولـیـت هـا ،وظـایـف و تـالـیـفـات اس ـتـاد ش ـهـرانـی را
بـه ش ـمـا مـیـش ـمـاریـم:

وظایف در داخل کشور:



om

مـعـلـم به دارالـمـع ـلـمـیـن کـابـل ؛
ســرمـعـلـم راهـنـمـایـی «کـونـسـلـیـنـگ گـایـدنـس» بـه صـنـوف س ـیـزدهـم
و چـهـاردهـم دارالـمـعـلـمـیـن کـابـل ؛
مـشـاور مـکـاتـب ابـتـدایـی در مـضـامـیـن هـنـر از طـریـق مـدیـریـت
دارالـمـعـلـمـیـن کـابـل ؛
اسـ ـتـاد فـاکـولـتـۀ تـعـلـیـم و تـربـیـه ؛
اس ـتـاد فـاکـولـتـۀ ادبـیـات ؛
اس ـتـاد فـاکـولـتـۀ هـنـرهـای زیـبـا ؛
آمـردیـپـارتـمـنـت هـنـرهـای زیـبـا در فـاکـولـتـۀ ادبـیـات ؛
آمـرعـمـومـی فـاکـولـتـۀ هـنـرهـای زیـبـا ؛
هـمـکـار هـنـری بـا ریـاس ــت تـألـیـف و تـرجـمـه وزارت مـعـارف ؛
نـقـاش در مـوس ـســۀ تـعـلـیـم و تـربـیـه پـوهـنـتـون کـابـل ؛
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 رئـیـس اتـحـادیـۀ هـنـرمـنــدان در بـخـش (نـقـاشـان ،خـطـاطـان و هـیـکـل
تـراشـان) کـابـل ؛

66

کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی

وظایف به خارج کشور:




om

اس ـتـاد در یـونـیـورسـتـی پـشـاور ،مـرکـز تـحـقـیـقـاتـی آس ـیـای مـرکـزی و
فـاکـولـتـۀ جـغـرافـیـه  ۳613 – ۳61۳؛
طـراح تـلـویـزیـون تـعـلـیـمـی در اریـزونـا بـه ارتـبـاط تـلـویـزیـون عـربـس ـتـان
 ۳61۶ – ۳613؛
اس ـتـاد زبـان هـای آس ـیـای مـرکـزی (تـورکـی) یـونـیـورس ـتـی اریـزونـا
 ۳66۰ – ۳611؛
مـس ـتـشــار تـعـلـیـمـی در مـرکـز رابـطـۀ عـالـم اســالمـی در آســالم آبـاد
۳66۳ – ۳66۰؛
رئـیـس بـخـش تحـقـیـقـات آسـیای مـرکـزی وپـروفـیـسـوردر دانـشگـاه
بـیـن الـمـلـلی اســالمی اســالم آبـاد  ۳66۶ – ۳66۳؛
رئـیـس عـمـومـی اتـحـادیـۀ ســرتـاسـری هـنـرمـنـدان افـغـانـس ـتـان 3۰۰۰
–  3۰۰۱؛
باری دوم بحیث رئیس انتخابی «بنیاد فرهنگستان نگاه» در 3212
آغاز بکار نمود؛
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 عـضـو س ـیـمـیـنـار صـلـح در افـغـانـس ـتـان واقـع در کـویـتـۀ پـاکـسـ ـتـان
 ۳664؛
 عـضـو س ـیـمـیـنـار در خـصـوص حـصـول اس ـتـقـالل افـغـانـس ـتـان،
قـبـرس ؛

122

کارنامه های هنری داکتر عنایت هللا شهرانی





om



عـضـو کـمـیـتـه مـس ـتـقـل تـعـلـیـمی یـونـسـکـووعـضـو سـیـمـیـنـارپـروگـرام
سـازی تـعـلـیـمـات در افـغـانـسـتـان پاریـس ؛
عـضـو س ـیـمـیـنـار بـهـبـود تـعـلـیـمـات عـالـی در افـغـانـس ـتـان ،دانـشـگـاه
انـدیـانـا ،سـال  3۰۰۳مـیـالدی ؛
عـضـو سـیـمـیـنـار سـاخـتـار س ـیـاسـی افـغـانـس ـتـان ،پـرنـس ـتـون
یـونـیـورس ـتـی ،نـیـو جـرسـی 3۰۰3 ،مـیـالدی ؛
عـضـو سـیـمـیـنـار نـظـام س ـیـاسـی آیـنـدۀ آفـغـانـس ـتـان ،مـزارشــریـف،
 3۰۰۱مـیـالدی؛
عـضـو س ـیـمـیـنـار انکـشـاف زبان هـای تـورکـی در افـغـانـسـتان ،مـزار
شـریـف 3۰۰4 ،م؛
عـضـو ده هـا س ـیـمـیـنـار و کـانـفـرانـس ـهـای دیـگـر در داخـل و خـارج از
وطـن ؛
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هـنـر در افـغـانـسـ ـتـان ،چـاپ در مـطـبـعـۀ مـعـارف ۳۱۶۰ ،ه .ش ؛
اصـول تـدریـس هـنـر ،چـاپ در مـطـبـعـۀ مـعـارف ۳۱۶۰ ،ه .ش ؛
امـثـال و حـکـم (فـارسـی) ،چـاپ در مـطـبـعـۀ دولـتـی کـابـل ۳۱۶4 ،ه
.ش ؛
امـثـال او حـکـم (پـش ـتـو) ،چـاپ در مـطـبـعـۀ دولـتـی کـابـل ۳۱۶4 ،ه
.ش  -چاپ دوم بنام پشتو متلونه ،چاپ در کابل؛
لـغـات مـس ـتـعـمـل در لـهـجـۀ دری بـدخـش ــان (فـرهـنـگ تـاجـیـکی)،
چـاپ مـس ـلـسـل در مـجـلـه «ادب»  -چاپ در پشاور منحیث کتاب ؛
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فـلـک هـای کـهـس ــار ،چـاپ در مـجـلـۀ آریـانـا ،کـابـل ۳۱۶3 ،ه .ش ؛
گـور اوغـلـی (داس ـتـان هـای حـمـاسـی تـورکـس ـتـان) ،ازطـریـق مـجـلـۀ
فـولـکـلـور چـاپ شـده ،کـابـل؛
دوبـیـتـی هـای تـاجـیـکی ،چـاپ در مـرکـزفـرهـنـگی ایـران و پـاکـس ـتـان،
اســالم آبـاد ۳۱9۱ ،ه .ش  -چاپ در کابل؛
تـعـلـیـم وتـربـیـۀ هـنـردرافـغـانـس ـتـان (رسـالـۀ مـاس ـتـری بزبـان
انگـلـیـسـی) ،یـونـیـورســتی اریـزونـا ۳691 ،مـیـالدی ؛
ارزیـابـی س ـیـس ـتـم امـتـحـانـات هـنـر در مـکـاتـب عـالی در غـرب ایـاالت
مـتـحـده امـریـکا (رسـالـه دکـتـورا) یـونـیـورس ـتـی اریـزونـا۳61۶ ،
مـیـالدی (بزبان انگلیس ی)؛
تـاریـخـچـۀ مـخـتـصـر هـنـر در افـغـانـس ـتـان ،رســالـۀ کـدر عـلـمـی،
یـونـیـورس ـتـی کـابـل ۳696 ،مـیـالدی ؛
بـزم تـاجـیـک (ره آورد س ـفـرتـاجـیـکـس ـتـان)  ۳66۱مـیـالدی ؛
آس ـیـای مـرکـزی (دربـارۀ عـمـومـیـات آس ـیـای مـرکـزی) چـاپ در جـریـده
کـاروان از  ۳661 – ۳66۶مـیـالدی ؛
اس ـتـاد عـدیـم ش ـغـنـانـی ،کـانـادا ۳669 ،مـیـالدی ؛
قـهـرمـان مـاورالـنـهـر ابـراهـیـم بـیـک لـقـی ،چـاپ بـه س ـلـس ـلـۀ مـجـلـۀ
«پـیـمـان» ،نـیـویـارک ؛
یـادی از نـقـاشـان افـغـانـسـ ـتـان ،چـاپ در جـریـده کـاروان ؛
ضـرب الـمـثـلـهـای دری افـغـانـس ـتـان ،چاپ در کـانـادا ،ســویـدن و
ایـران (تـهـران  ۳۱13ه .ش) ؛
مـرزهـای هـمـزیـســتی زبـانـهـا ،نـیـویـارک ۳66۶ ،مـیـالدی ؛
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تاریخچه فاکولته تعلیم و تربیه چاپ در کابل؛
خاطرات من از تأسیس فاکولته هنرهای زیبا  -چاپ اول و دوم،
کابل  3212میالدی؛
شگوفانی هنر درعهد تیموریان هرات  -چاپ کابل  3212میالدی؛
صورتگران معاصر افغانستان در دو جلد ،چاپ در کابل3212 ،
میالدی؛
بیگم های بلند آوازه در حال چاپ؛
عایشه درانی ،چاپ در کابل؛
زیب النساء مخفی ،چاپ در کابل؛
شاه بیگم مخفی بدخش ی در حال چاپ؛
افسانه ها آمادۀ چاپ؛
محمود سامی پاچا ،مشاور نظامی شاه امان هللا ،چاپ در کابل و
جرمنی؛
مقدمه و ادیت تیاتر در افغانستان ماریا دارو؛
همکاری در سلسله کتابهای کی کیست در فرهنگ برون مرزی،
تألیف پروفیسور رهین سویدن؛
کابلستان ،نا تکمیل؛
تورکان پارس ی گوی چاپ در سایت ها؛
رهنمای تدریس آرت برای معلمین مکاتب ثانوی و داراملعلمین ها
چاپ در موسسه تعلیم و تربیه  1244ه.ش؛
خطاطان افغانستان آماده چاپ ؛
تاریخچۀ اقوام در افغانستان ،چاپ چهارم در کابل؛
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شجره شهریاران تورک؛
حنجره هند؛
افـســانـۀ ش ـگـوفـه بـهـار( ،تـرتـیـب و ادیـت) ،نـیـویـارک۳669 ،
مـیـالدی ؛
شـرح احـوال و آثـار اس ـتـاد عـبـدالـحـی حـبـیـبـی ،چـاپ از طـریـق مـجـلـۀ
«پـیـمـان» ؛
مـخـفـی بـدخـشـانـی (تـعـلـیـق و تـحـش ـیـه) چـاپ دهـلـی3۰۰۳ ،
مـیـالدی؛
گـلـبـدن نـامـه (هـمـایـون نـامـه) ،مـقـدمـه و ادیـت ،پـیـمـان ،نـیـویـارک
(جـلـد اول تـا هـفـتـم  3۰۰۰ – ۳666مـیـالدی) ؛
ش ـجـرۀ اتـراک ،چـاپ در جـریـدۀ ج ـه ــش ،جـرمـنـی (نـاتـکـمـیـل) ؛
بـابـرنـامـه ،چـاپ بـمـبـی ،در حـال تـحـش ـیـه ،تـعـلـیـق و مـقـدمـه ،از
طـریـق مـجـلـۀ «پـیـمـان» ؛
قـانـون طـرب ،بـا اضـافـات و تـح ـش ـیـه و تـعـلـیـق ،چــاپ در ســویـدن،
 3۰۰۰مـیـالدی ؛
یـمـگـان (مـزار نـاصـرخـســرو) ،تـعـلـیـق و تـحـش ـیـه ،یـونـیـورس ـتـی
دهـلـی 3۰۰۰ ،مـیـالدی ؛
ظـهـیـرالـدیـن مـحـمـد بـابـرشـاه ،مـقـدمـه ،تـحـش ـیـه و تـعـلـیـق ،چـاپ در
«پـیـمـان» ،نـیـویـارک 3۰۰۰ ،مـیـالدی (نـاتـکـمـیـل) ؛
افـکـارشــاعـر ،مـقـدمـه و تـعـلـیـقــات ؛
پـیـرخـرابـات (اس ـتـاد قــاسـ ـ ـ ـ ــم افـغـان) چـاپ در پـش ــاور۳۱13 ،
ه.ش؛
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 فـیــض قــدس( ،بـکـوشـ ــش) ؛
 حـنـجـرۀ هـنـد (بحـثی پـیـرامـون هـنـروش ـخـصـیـت س ـتـارۀ درخـشــان
آسـمـان مـوس ـیـقـی شــرق لـتـامـنگـیـشـکـر)  3۰۰۱مـیـالدی ،چاپ در
کابل بنام لتا منگیشکر ملکه قلب ها  3212میالدی؛
 مـقـدمـه و ادیـت در کـتـاب «زنـدگـیـنـامـۀ اس ـتـاد عـبـدالـرش ـیـد
لـطـیـفـی» کـانـادا ۳661 ،مـیـالدی ؛
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تالیفات در حال طبع و یا تکمیل:
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مـشــاهـیـر بـدخـش ــان (چهره های برجسته بدخشان) ،آماده چاپ ؛
ش ـاه مـحـمـد ولـیـخـان دروازی ،چاپ در پشاور؛
مـوسـ ـیـقـی در افـغـانـسـ ـ ـ ـتـان ،چاپ در کابل در دوجلد بنام ساز و
آواز در افغانستان ؛
دیـوان شــاه غـریـب مـیـرزا غـریـبـی ،مـقـدمـه ،تـصـحـیـح و تـحـش ـیـه ،در
حـال تـکـمـیـل؛
دیـوان فـارســی مـوالنـا هـاللـی چـغـتـایـی ،مـقـدمـه ،تـصـحـیـح و
تـحـش ـیـه با همکاری داکتر محمد اسمعیل سلطانی ،آماده چاپ ؛
آرامـگـاه بـابـر ،تـحـش ـیـه و تـعـلـیـق ،در حـال تـکـمـیـل ؛
س ـیـر هـنـر درافـغـانـس ـ ـ ـتـان ،آمـادۀ چـاپ ؛
غـزنـویـان ،در حـال تـکـمـیـل ؛
شــرح احـوال و آثـار پـروف ـیـســور غـالم مـحـمـد مـیـمـنـگـی ،چـاپ در
پـشــاور 3۰۰9 ،مـیـالدی ،چاپ در کابل  3212میالدی ؛
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امـیـرخـســرو بـلـخـی ثـم الـدهـلـوی« ،کـاروان»« ،امـت» در ایـران،
«آریـانـای بـرون مـرزی» ســویـدن ؛
س ـخـنـس ـرایـان زبـان فـارسـی در هـنـد در مـثـال بـیـدل «مـیـزان» شـمـاره
 ،۶۶دهـلـی « ،۳666لـمـر» شـمـارۀ  33کـانـادا ۳۱1۰ ،ه .ش،
«کـاروان» شـمـاره  9۰و چـنـد شـمـاره بـعـد از آن حـکـیـم
نـاصـرخـســرو از دیـدگـاه بـدخـشــانـیـان ،ضـم کـتـاب یـمـگـان ،دهـلـی،
دانـش ـگـاه دهـلـی  3۰۰۰مـیـالدی ؛
تـاریـخـچـۀ مـخـتـصـر فـرقـۀ اس ـمـعـیـلـیـه ،ضـم کـتـاب «عـدیـم
ش ـغـنـانـی» ،کـانـادا ۳669 ،مـیـالدی ؛
ســامـانـیـان (بـرگـی از تـاریـخ قـلـب آس ـیـا)« ،زرنـگـار» ،ش ـمـارۀ ۶6
کـانـادا3۰۰۰ ،م« ،آریـانـا بـرون مـرزی» ،ش ـمـاره ســوم ،ســویـدن،
 ۳666مـیـالدی ؛
ســردار بـیـدل ش ـنـاس و عـارف وارس ـتـه عـبـدالـعـزیـز حـیـرت« ،درد
دل افـغـان» ،کـالـیـفـورن ـیــا ؛
نـگـاهـی بـه افـکـار شـاعـر و زنـدگـیـنـامـۀ اس ـتـاد صــالح الـدیـن
سـلـجـوقـی« ،نـویـد» شـمـاره هـای  4 ،۱ ،3و « ،۶جـهـش» جـرمـنـی،
«مـیـزان» دهـلـی ،ضـمـن کـتـاب پـژوهـش ـهـای ایـرانـشــانـسـی ،جـلـد ۳4
شـمـاره  ،16تـهـران  3۰۰4مـیـالدی ؛
کـابـل در پـرده هـای تـاریـخ« ،کـاروان» شـمـاره  ،39کـالـیـفـورنـیـا ؛
غـزنـی و س ـنـایـی« ،درد دل افـغـان» ،کـالـیـفـورنـیـا ؛
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دری یـا زبـان دربـاریـان« ،آریـانـا بـرون مـرزی» ســویـدن 3۰۰۶
مـیـالدی« ،مـردم افـغـانـس ـتـان» کـالـیـفـورنـیـا  3۰۰۶مـیـالدی ؛
نـظـام س ـیـاس ی آیـنـدۀ آفـغـانـس ـتـان« ،امـیـد» ،ورجـیـنـیـا ،درکـتـاب
قـانـون اساسـی مـیـثـاق مـلی ،لـنـدن  3۰۰۱مـیـالدی ؛
نـقـاش اف ـســانـوی غـالم مـحـمـد مـیـمـنـگـی« ،گـلـبـرگ» شـمـاره پـنـج،
آس ـتـرالـیـا  3۰۰۶مـیـالدی ؛
پـروفـیـســور غـالم مـحـمـد مـیـمـنـگـی« ،پـیـمـان» ،ش ـمـاره هـای  ۱و ،4
نـیـویـارک ۳666 ،مـیـالدی ؛
غـالم مـحـمـد مـیـمـنـگی« ،ژونـدن» کـابـل ۳69۶ ،مـیـالدی ،امـیـد،
ورجـیـنـیـا ؛
تـقـویـم سـال دوهـزارویـک و یـادی از اس ـتـاد عـبـدالـغـفـور بـرش ـنـا،
«امـیـد» شـمـارۀ 4۶9
س ـتـارۀ درخـشــان هـنـردر افـغـانـسـ ـتـان اس ـتـاد غـوث الـدیـن« ،امـیـد»
شـمـارۀ ۳۶9
اس ـتـاد غـالم مـحـی الـدیـن ش ـبـنـم غـزنـوی« ،کـیـوان» شـمـاره ،۶4
کـالـیـفـورنـیـا 3۰۰3 ،مـیـالدی ؛
اس ـتـاد مـحـمـد س ـعـیـد مـش ـعـل ،مـش ـعـلـدار هـنـرنـقـاشـی بـه رحـمـت
حـق پـیـوسـت« ،امـیـد» شـمـاره هـای  ۱۰۶و  ۱۰1ورجـیـنـیـا۳661 ،
مـیـالدی ؛
نگـارس ـتـان هـرات ،اس ـتـاد مـحـمـد س ـعـیـد مـش ـعـل احـیـا کـنـنـدۀ
مـکـتـب بـهـزاد« ،امـیـد» شـمـاره هـای  ۳96 ،۳9۶ ،۳94و ،۳1۳
هـمـچـنـان ضـم کـتـاب خـشــک و تـر ،کـانـادا ۳661 ،مـیـالدی ؛
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در رثـای اس ـتـاد مـحـمـد س ـعـیـد مـش ـعـل عـلـم بـردار هـنـرنـیـاکـان
وطـن« ،کـاروان» شـمـاره  ۶4و «درد دل افـغـان» ؛
طـراح و مـبـتـکـر بـزرگ وطـن اس ـتـاد مـحـمـد اس ـرائـیـل رویـا« ،لـمـر»
شـمـارۀ نـهـم ،کـانـادا و «درد دل افـغـان» ؛
مـیـنـاتـوریـس ــت زبـردســت وطـن مـحـمـد هـمـایـون اعـتـمـادی« ،امـیـد»
شـمـارۀ  ،3۰9ورجـیـنـیـا ؛
یـادی از نـقـاش وطـن الـحـاج قـربـان عـلـی عـزیـزی« ،امـیـد» شـمـارۀ
 ،۳۶۶کـالـیـفــورنـیـا؛
اس ـتـاد فـرخ افـنـدی« ،کـاروان» شـمـارۀ  ،46کـالـیـفـورنـیـا ؛
اسـتـاد عـبـدالـغـفـور بـرش ـنـا« ،ژونـدون» ،کـابـل ۳694 ،مـیـالدی و
«کـاروان» کـالـیـفـورنـیـا ؛
اس ـتـاد خـیـرمـحـمـد عـطـایـی« ،ژونـدون» ،کـابـل ۳694 ،مـیـالدی و
«کـاروان» کـالـیـفـورنـیـا ؛
اس ـتـاد خـیـرمـحـمـد یـاری« ،ژونـدون» ،کـابـل ۳694 ،مـیـالدی و
«کـاروان» کـالـیـفـورنـیـا ؛
س ـیـمـون ش ـکـورولـی ،چـاپ در مـجـلـۀ  Afghanistanبـزبـان
انـگـلـیـسـی ،کـابـل  ۳694مـیـالدی و «کـاروان» شـمـارۀ  ۶4؛
تـاریـخ مـخـتـصـر مـعـارف در افـغـانـسـ ـ ـتـان« ،کـیـوان» ،کـالـیـفـورنـیـا،
ش ـمـاره هـای « ،9۶ – ۶9عـرفـان» شـمـاره هـای  ،۱ – ۳کـابـل،
 ۳۱1۱ه .ش« ،آریـانـا بـرون مـرزی» ســویـدن 3۰۰۱ ،مـیـالدی ؛
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om

مـحـمـود غـزنـوی ازنـگـاه س ـخـنـوران و صـاحـبـدالن« ،آریـانـا بـرون
مـرزی» ،شـمـاره  ،4سـویـدن  3۰۰۳مـیـالدی« ،امـت» مـش ـهـد،
 3۰۰۰مـیـالدی ؛
دو دیـوان ارزش ـمـنـد از هـاشــم زمـانـی« ،افـغـان اولــس» ،کـابـل
 3۰۰4مـیـالدی ،ش ـمـاره هـای  33و  ...؛
صـفـحـاتـی از حـیـات عـلـمـی پـروفـیـســور داکـتـر احـمـد جـاویـد،
«امـیـد» ،ورجـیـنـیـا  3۰۰3مـیـالدی ؛
یادنامـۀ اس ـتـاد عـبـدالاحـمـد جـاویـد ،بـخـاطـربـزرگـداشـت مـقـام
عـلـمـی اس ـتـاد جـاویـد ،کـانـفـرانـس هـامـبـورگ 3۰۰۶ ،مـیـالدی ؛
نـگـاهـی بـه س ـیـمـای آریـن پـور و تـاریـخ مـنـظـوم او« ،تـاریـخ مـنـظـوم»
امـریـکـا  ۳۱9۶ه .ش ؛
پـورغـنـی صـائـب ش ـنـاس بـزرگ ،دیـوان پـورغـنـی ،چـاپ جـرمـنـی،
 3۰۰۶مـیـالدی؛
غـنـی نـســواری« ،لـمـر» کـابـل ۳۱4۶ ،ه .ش« ،درد دل افـغـان»
کـالـیـفـورنـیـا،
«لـمـر» شـمـاره  ۳۱عـقـرب  ۳۱96ه .ش  ،کـانـادا ؛
آواز خـوان فـرامـوش شــده خـانـم آزاده« ،امـیـد» شـمـاره  ۱93؛
ً
ً
نـظـریـات دو هـنـرمـنـد وطـن کـه لـفـظـا افـتـراق و مـعـنـا اخـتـالط
دارنـد« .کـاروان» شـمـاره هـای  ۱۶ – ۱4؛
مـلـکـۀ قـلـبـهـا (لـتـا مـنـگـیـش ـکـر)« ،آریـانـا بـرون مـرزی» شـمـاره هـای ۱
و  ،4ســویـدن 3۰۰۱ ،مـیـالدی ؛
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om

خـرابـات زاده ای کـه شـهـنـشــاه غـزلـخـوانـی بـود (اس ـتـاد رحـیـم
بـخـش)« ،امـیـد» ،گـلـبـرک شـماره اول ،آسـتـرالـیـا ؛
درسـوگ سـتارۀ هـنـرقـافـلـه سـاالروشـاهـمـرد بـزمـیان ابراهـیـم نـسـیـم،
«امـیـد» شـماره  44۳و «درد دل افـغـان» ؛
عـبـدالـوهـاب مـددی نـویـس ـنـدۀ اول مـوس ـیـقـی در افـغـانـسـتـان،
«امـیـد» شـمـاره  ۶4۶و «گـلـبـرگ» شـمـاره دوم ،آس ـتـرالـیـا3۰۰4 ،
مـیـالدی ؛
سـجـاده نـش ـیـن خـانـقـاء سـخـی احـمـد خـاتـم« ،گـلـبـرگ» ،شـمـارۀ 4
 ،آس ـتـرالـیـا ۳۱1۱ ،ه .ش« ،امـیـد» ورجـیـنـیـا ؛
حـظـیـره درسـت اسـت« ،درد دل افـغـان» شـمـارۀ  9و  ،۳۳سـال
سـوم کـالـیـفـورنـیـا 3۰۰۳ ،مـیـالدی ؛
خـاطـراتـی از صـحـبـت بـا مـرحـوم مـحـمـد داود خـان اولـیـن رئـیـس
جـمـهـور افـغـانـسـتـان« ،امـیـد» شـمـاره هـای  ۳6۱ – ۳63و  ...؛
امـیـرتـیـمـور جـهـانـگ ـش ــا و جـهـان ف ــره ـنـگ« ،پ ـی ـم ــان» ،بـلـخ ؛
وجـه تـس ـمـیـۀ قـزلـبـاش« ،نـور» ،نـیـویـارک ؛
خـاطـرات و ســرگـذشــت مـن در آفـاق و انـفـاس« ،کـاروان»،
کـالـیـفـورنـیـا ؛
گـل ـشـن زیـبـای اش ـعـار یـادیـوان اس ـتـاد قـربـت« ،امـیـد» شـمآره ،۱6۱
«زرنـگـار» شـمـاره  ۶۶کـانـادا ؛
یـادی از مـیـرهـای بـدخـش ــان« ،امـیـد» شـمـاره هـای ،۱4۳ – ۱۱۶
«ج ـهــش» در جـرمـنـی و کـتـاب «مـخـفـی» ؛
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om

نـظـریـه در بـارۀ خـاطـرا ظـفـر حـســن آیـبـک ،ضـم کـتـاب
«افـغـانـسـ ـتـان از سـلـطـنـت امـیـرحـبـیـب هللا  »...تـرجـمـۀ فـاضـل،
پـش ــاور 3۰۰۱ ،مـیـالدی ؛
یـادی از مـال عـارف چـیـابـی« ،امـیـد» شـمـاره هـای  31۳ – 31۰و
ضـم کـتـاب «مـخـفـی» هـنـدوسـتـان  ۳۱1۰ه .ش ؛
گـرد هـم آیـی هـای روم و تـهـران و ارزیـابـی هـای سـازنـده بـرای
اسـتـحـکـام هـمـبـس ـتـگـی و تـفـاهـم هـمـگـانی مـلـت افـغـانـس ـ ـتـان،
«کـاروان» شـمـارۀ « ،۶9امـیـد»؛
عـراق آئـیـنـۀ تـمـدن اســالم« ،امـیـد» شـمـارۀ  ۶9۰؛
کـلـمـۀ هـرات و کـتـاب تـاریـخـنـامـۀ هـرات« ،امـیـد» شـمـارۀ  3۶4و ،....
در کـتـاب «خـشـک وتـر» چـاپ در جـریـده «نـویـد» شـمـاره هـای نـهـم
و دهـم ،کـالـیـفـورنـیـا 3۰۰۰ ،مـیـالدی ؛
هـر کـه امـیـن نـیـس ــت ایـمـان نـدارد ،دفـاع از کـتـاب «مـزارات
هـرات»« ،امـیـد» شـمـاره  41۱؛
خـطـاطـان و خـوش ـنـویـســان هـرات ،اثـر عـبـدالـعـلـی شـایـق« ،نـویـد»
شـمـاره هـای اول تـا پـنـجـم سـال دوم 3۰۰۰ ،و  3۰۰۳مـیـالدی ؛
یک نـظـرگـذرا برکـتـاب شـنـاس ـنـامۀ چـیـاب و چـیـا بـیـان ،شـعـلـه در
یـادنـامـه هـای فـرهـنـگـیـان کـابـل ۳۱14 ،ه .ش ؛
پـرتـو بـر زوایـای زنـدگـی وافـکـار جـمـش ـیـد شـعـلـه ،در س ـیـر دبـس ـتـان
بـدخـشــان ،کـابـل  ۳۱1۱ه .ش؛
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om

پـیـری و ُمریـدی ،دیـوان حـاجـی غـالم ســرور دهـقـان ،بـا هـتـمـام
حـاجـی یـوســف نـظـری« ،امـیـد» مـقـدمــه بـر چـاپ ســوم «مـزرعـه
دهـقــان» ؛
Guroghly, South Asian Folklore An Encyclopedia, New
 3۰۰۱ Yorkبـزبـان انـگـلـیـســی؛
پـیـرامـون سـودا هـای ه ـیـچ ـسـ ـتـان« ،کـاروان» شـمـاره هـای ۶1 ،۶9
و ...
س ـخـنـی چـنـد پـیـرامـون کـتـاب «س ـفـیـنـۀ مـوس ـیـقـی»« ،کـاروان»
شـمـاره هـای  46 – 49؛
درامـۀ تـبـارتـبـر «،امـیـد» شـمـارۀ ( 393دفـاعـیـه) ؛
پـیـش ـگـفـتـاردر کـتـاب «زنـدگـیـنـامـۀ اس ـتـاد عـبـدالـرش ـیـد لـطـیـفـی»،
تـالـیـف پـروفـیـســور عـبـدالـواســع لـطـیـفـی ،کـانـادا ۳661 ،مـیـالدی ؛
نـگـاهـی بـه تـاریـخ بـیـهـقـی« ،نـویـد» شـمـاره هـای  ، 1 – ۶کـالـیـفـورنـیـا،
 3۰۰۰مـیـالدی ؛
ش ـهـیـد مـحـمـد اس ـمـعـیـل مـبـلـغ« ،امـیـد» شـمـارۀ  343؛
مـبـارزه ،فـرهـنـگ و ســرزمـیـن آس ـیـای مـرکـزی« ،کـاروان» شـماره
هـای  ۱۶ – ۱۱و  ،....کـالـیـفـورنـیـا ؛
تـاریـخـچـه مـخـتـصـر هـنـر در افـغـانـس ـتـان و کـارنـامـه هـای اس ـتـاد
بـهـزاد« ،کـاروان» شـمـاره هـای  34 – 33؛
فـردوسـی ومـحـمـود از دیـدگـاه اس ـتـاد خـلـیــلی« ،افـغـانـس ـتـان» شـمـاره
هـای  ، 9 – ۶کـالـیـفـورنـیـا 3۰۰۰ ،مـیـالدی ؛
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روان شــاد اس ـتـاد نـهـضــت« ،لـمـر» شـمـارۀ  ،۳۱کـانـادا3۰۰۰ ،
مـیـالدی ؛
یـاس ـخـن س ـنـجـیـده گـو ای مـرد دانـا یـا خـمـوش( ،دف ـاعـیـه)،
«امـیــد» شـمـارۀ 3۶6؛
چــو کـفـر از کـعـبـه بـرخـیـزد کـجـا مـانـد مـس ـلـمـانـی؟( ،دفـاعـیـه)،
«امـیـد» شـمـارۀ  3۶۳؛
شاه مـحـمـد ولی خـان از احـفـاد شــاهـان بـدخـشــان ووکـیـل
س ـلـطـنـت افـغـانـس ـتـان چـگـونـه بـدار آویـخـتـه شــد« ،امـیـد» ،ش ـمـاره
هـای  3۳4 – 3۳3و  ...؛
یادی از جـشــن هـای نـوروزی در وطـن عـزیـز مـا افـغـانـس ـ ـتـان،
«لـمـر» ش ـمـارۀ  ،۳1کـانـادا 3۰۰۳ ،مـیـالدی ؛
باغ بابـروج ـشــن هـای نـوروزی وشـکـوه کـابـلـس ـتـان« ،پـیـمـان»
شـمـارۀ دوم ،نـیـویـارک  ۳666 ،مـیـالدی« ،امـیـد»؛
خـشــک و تـر ،اثـرمـرحـوم اس ـتـاد مـحـمـد س ـعـیـد مـش ـعـل (تـبـصـره)،
«امـیـد» ،ش ـمـاره  ۱۳۰؛
فـرهـنـگ مـردم و خـود را دریـابـیـد (دربـارۀ اس ـتـاد اخـی)« ،امـیـد»
ش ـمـاره هــای  366و  ...؛
بـیـاد بـزرگـمـرد افـغـانـس ـتـان شـاد روان اس ـتـاد مـحـمـد ابـراهـیـم
عـفـیـفـی« ،امـیـد» شـمـاره هـای  ۱۶4و  ۱۶۶؛
هـنـر در افـغـانـسـ ـتـان ،نـقـاش مـخـتـرع« ،کـاروان» ،شـمـاره هـای  9۳و
 93و  ...؛
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خـواجـه لـر طـریـقـه سـی ،طـبـع در اوزبـیـکـس ـتـان 3۰۰۱ ،مـیـالدی،
(بـزبـان تـورکـی)؛
سـخـنـی چـنـد پـیـرامـون کـتـاب «زنـدانـی خـاطـرات» تـالـیـف هـاشــم
زمـانـی« ،امـیـد» ،ورجـیـنـیـا ؛
هـزاره ک ـیـس ــت؟« ،اریـانـا بـرون مـرزی» ،شـمـاره  ۱و  ، 4سـویـدن،
 3۰۰۱مـیـالدی؛
نـمـونـه ای از تـاریـخ نـگـاری عـلـمـی (دربـارۀ کـتـاب پـروفـیـســور
هـاش ـمـی)« ،آریـانـا بـرون مـرزی» ،شـمـارۀ دوم ،سـویـدن3۰۰4 ،
مـیـالدی ؛
زنـان نـامـدار افـغـانـس ـتـان و یـادی از مـاللی« ،درد دل افـغـان»،
کـالـیـفـورنـیـا ؛
تـاریـخـچـۀ مـخـتـصـر خـرقـه مـطـهـرۀ حـضـرت س ـیـدالـمـرس ـلـیـن مـحـمـد
(ص)« ،لـمـر» شـمـارۀ نـزدهـم ،کـانـادا 3۰۰۳ ،مـیـالدی« ،امـیـد»
شـمـاره  43۳؛
شــاه ع ـبـدهللا یـمـگـی بـدخـشـی« ،فــردا» شـماره  ،۳۱ســویـدن،
 3۰۰۰مـیـالدی ؛
فـدرالـیـزم در افـغـانـس ـتـان ؛
قـیـام مـجـاهـدیـن تـورکـس ـتـان و یـاد نـامـه ای از مـال ابـراهـیـم بـیـک
لـقـی ،پـیـمـان ،شـمـاره هـای  ،9 – ۶نـیـویارک 3۰۰۰ ،مـیـالدی ؛
گـوراوغـلـی ،فـولـکـلـور ،شــماره دوم و ســوم ،کـابـل ۳۱۶۱ ،ش ؛
داسـتـان هـای گـور اوغـلـی« ،نـقــد و آرمـان» ،جـلـد ســوم،
کـالـیـفـورنـیـا ۳66۶ ،مـیـالدی ؛
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بـه اداره نـقــد و آرمـان( ،اعـتـراضـیـه)« ،نـقــد و آرمـان» شـمـاره  4و
 ،۶کـالـیـفـورنـیـا ۳669 ،مـیـالدی ؛
آرمـان مـا« ،پـیـمـان» ،شـمـارۀ اول ،نـیـویـارک ۳666 ،مـیـالدی ؛
شــرح احـوال امـیـرنـاصـرالـدیـن س ـبـکـتـگـیـن« ،پـیـمـان» ،ش ـمـارۀ اول،
 ۳666مـیـالدی ،نـیـویـارک ؛
هـمـایـون نـامـه تـصـنـیـف گـلـبـدن بـیـگـم بـنـت بـابـرشـاه« ،پـیـمان»
شـمارۀ اول ،نـیـویـارک ۳666 ،مـیـالدی ؛
شـاه غـریـب مـیـرزا غـریـبـی« ،پـیـمـان» جـلـد پـنـجـم و هـفـتـم،
نـیـویـارک 3۰۰۰ ،مـیـالدی ؛
ظـهـیـرالـدیـن مـحـمـد بـابـرشـاه« ،پـیـمـان» جـلـد پـنـجـم و هـفـتـم،
نـیـویـارک 3۰۰۰ ،مـیـالدی ؛
سـلـطـان مـحـمـود غـزنـوی« ،پـیـمـان» جـلـد سـوم و چـهـارم ،نـیـویـارک
 ۳666مـیـالدی ؛
امـیـرح ـسـ ـیـنـی ســادات غـوری(رح) وفـات  9۳1ق ؛
یـادنـامـۀ شــاعـر شـوریـده حـال وطـن صـوفـی عـش ـقــری« ،لـمـر»
کـانـادا« ،درد دل افـغـان» کـالـیـفـورنـیـا ؛
دورنـمـای اصـالحـات آیـنـدۀ مـعـارف افـغـانـس ـ ـ ـتـان ؛
نـوروز خـوش آئـیـن (تـبـصـره) مـولـف اس ـتـاد جـاویـد« ،کـاروان»،
شـمـارۀ  ۶3؛
مـحـمـد کـریـم کـابـلـی عـارف وارس ـتـۀ وطـن یـا شــاعـری از کـابـلـس ـتـان،
«کـاروان» شـمـاره  ،۶6کـالـیـفـورنـیـا ،سـال  ۳۱96ه .ش ؛
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om



خـاطـره ای از ق ـتـل مـحـمـد نـادرشــاه خـان« ،کـاروان» ،شـمـارۀ ،94
کـالـیـفـورنـیـا ۳۱96 ،ش ؛
بجـواب تـقـاضـای «کـاروان» به کـمـک تـاجـیـکـس ـتـان بـش ـتـابـیـم،
«کـاروان» ،شـمـاره  31و چـنـدیـن شـمـاره بـعـد آن ؛
شــاه مـامـه و س ـلـسـال« ،آریـانـا بـرون مـرزی» ،شـمـارۀ بـهـاریـه،
ســویـدن۳۱14 ،ش؛
چـنـد کـلـمـه در بـارۀ دیـوان ش ـگـوفـه بـهـار و نـوش ـتـه هـای مـقـدمـه
نـویـس آن« ،افـســانـۀ شـگـوفـه بـهـار» ،نـیـویـارک ۳669 ،مـیـالدی ؛
بـزک ـشـی ،فـولـکـلـور ،کـابـل ؛
تـش ـکـیـل وزارت فـرهـنـگ و هـنـر در حـکـومـت مـحـســوس اســت،
«کـیـوان» ،کـالـیـفـورنـیـا 3۰۰۳ ،مـیـالدی ؛
کـابـل دخـتـر( ،داسـ ـتـان) ؛
مـغـول دخـتـرو عـرب بـچــه( ،داس ـتـان) ؛
بی بی مـاهـروی کـابـلـی( ،داسـ ـتـان) ؛
سلطان رضیه
میله های باستانی گل سرخ در بلخ (مجله بلخ در کانادا)
شاه بیگم مخفی بدخش ی (جریده امید)
تاریخچه صنایع نفیسه در افغانستان (امید شماره )942
آبدات تاریخی باید ترمیم شوند نه تجدید (امید شماره )921
نگاه به تصوف و عرفان بیدل
بیاد آفتاب سخن صاحب حال و قال دهقان
مقدمه بر دیوان (مزرعه دهقان چاپ در جرمنی)
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استاد محمد صدیق روهی
حضرت استاد غالم حسن مجددی
چهار کتاب ساملندان
نکات چند در کتاب دوبیتی های تاجیکی بدخشان و تخار
پیرامون کتاب ضرب املثل های دری افغانستان در تاجیکستان
نام بدخش ی در کشور ما جاویدان است (سایت ها)
چرخ فلک از شهزادگی تا یتیمی و از یتیمی تا ندیمی (چاپ در امید)
دیوان جاویدان خزان ،چاپ در دیوان آرین پور
شاعر عاشق مشرب ،چاپ در دیوان نظیر ظفر
رابعه بلخی ،چاپ در کتاب ساملندان
استاد عبدالاحمد جاوید ،چاپ در کتاب ساملندان
شهنشاه نامدار مشرق زمین ،ظهیر الدین محمد بابر شاه ،چاپ
در سایت ها؛
اشعار خودجوش دل انگیز استاد داد محمد کریم کابلی؛
تاریخ چنداول و باشندگان آن
مقدمه بر دیوان ناجیه کریم ،چاپ در دیوان ناجیه کریم؛
پیرامون کتاب کوچه ما (چاپ در سایت ها)؛
مقدمه بر دیوان پور غنی ،چاپ در دیوان پور غنی؛
سه مقاله در کتاب «خشک و تر» استاد مشعل ،کانادا؛
اتحاد یگانه راه موفقیت است (سایت ها)؛
رها در باد یا سرگذشت یک زن مبارز ؛
ادبیات شفاهی مردم ،انگلستان؛
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 آمیزش موسیقی با روان آدمی ،مجله راه نیستان ،ترکیه؛

sh
ah

ra
n

i.c

om

بیش از صد مقالۀ دیگر داکتر عنایت هللا شهرانی در نشرات داخلی و
خارجی چون مجلۀ ادب ،فولکلور ،ملر ،آریانا (نشریۀ انجمن تاریخ)،
ژوندون ،پشتون ژغ ،عرفان ،امید ،کاروان ،نامه ی خراسان ،افغانستان،
میزان ،زرنگار ،ملر (درکانادا) ،نوید ،کیوان ،مردم افغانستان ،آریانا برون
مرزی ،پیمان ،بلخ ،نور ،فردا ،امت ،درد دل افغان ،افغان ولس و غیره
به چاپ رسیده است.
جناب دکتور عنایت هللا شهرانی در حال حاضر در اندیانای ایاالت
متحده امریکا زندگی دارد .از پرتحرکترین وبا انرژی ترین فرهنگیان و
دانشمندان برونمرزی کشور میباشند .همکاری صمیمانه و دوستانه این
دانشمند پر برکت با فصــلنامه آریانای برونمرزی و کتاب "کی کیست در
فرهنگ برونمرزی افغانستان" روشن و واضح میباشد که البته در جایش
توضیح میگردد .ویراستار جایگاه این استاد گران سنگ و شایسته
فرهنگی برونمرزی را در سکوی بلند فرهنگی و علمی تمنا داشته عمر
شانرا دراز و وزنه کارهای علمی و فرهنگی برونمرزی شانرا سنگینتر
میخواهد.
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