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يونـولنو فدراس�ته افغانانو د ـشـپه اروپا کی دمي  

   

اروپاهای مقيم يون سازمانهای افغان ـفدراس     

Federation of Afghan Resident Organizations in Europe          

                
 

!غربت درگذشت محيطکابل در فلسفه درپوهنتون استادسابق  ،یانيسمندر غور  

 

 

 

 دييخبر درگذشت او را تأ یانيعبدهللا سمندر غور بستگان ١۴٠٠جدی  ٣گذشت او مدت کمی ميگذرد، بتاريخ ز درا
ٔه علم ، مرگ او را برای حوزدر فلسفه شناخته شيهانوشتهرا از ورای  یانيغورکه افغانستان  یکردند. جامعه فرهنگ

 وفرهنگ افغانستان يک ضايعٔه بزرگ ميداند. 

  کابل خواند و مدرک پوهنتونرا در  اتيشرع یانيهرات زاده شد. استاد غور غورياندر  یورشيدخ ١۵٣١در سال  او

 تيهم مسئول یو مدت کردیم سيکابل  فلسفه تدر پوهنتوندر را از پوهنتون االزهر مصر بدست آورد.   ماستری خويش
. کابل را به عهده داشت پوهنتون یماعبخش علوم اجت تيآمر  

آثارش را بشکل مقاالت علمی و فارغ از تعصبات دينی نوشته است. هر گاه اين مقاالت به اساس موضوع ی استاد غوريان
هر موضوع بشکل کتاب تدوين گردد، از آن کتب ارزشمندی بدست می آيد. در اينجا بر حسب  متعلق بهتقسيم بندی و آثار

 يم:گيرمی نام استاد غوريانی  مثال به چند اثر از

  صی ازعروه الوثقی سيدجمال الدين افغانتخلي ترجمهٔ  •

  رسالۀ ماترياليسم ديالکتيک و ماده ومعنی •

  رسالۀ ديالکتيک مجرد ومشخص •

  رساله فلسفی درباره برکليسم در فلسفه •

  کابل به نشر رسيد. پوهنتون شماره از مجله شرعيات١٢عنوان تقدم شعور بر ماده که درتحت مقاالت تحقيقی  •

  ای کيهانی به اساس تيوری نسبيت انشتاين.مقاالتی راجع به پروازه •

  مقاالت تحقيقی زيرعنوان زادگاه هنر وزيبايی شناسی •

  ترجمه مقاالتی ازتوفيق الحکيم دانشمندمعروف مصر •
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 همتبه  »تأمالت فلسفی عالمه عبدهللا سمندر غوريانی«کتابی تحت عنوان  برخی آثار استاد غوريانی درمدتی قبل 

. اين کتاب و سايرمقاالت نشرشدٔه توسط انتشارات اميری در کابل به چاپ رسيده است تدوين و پروفسور سيد حسن اخالق
   د.داخواهد  انتقالآينده استاد سمندر غوريانی افکار و تحليلهای او را به نسلهای 

سمندر غوريانی، درپهلوی انديشههای فلسفی سقراط، ابن سينا و هگل، به معرفی افکار فالسفٔه جهان اسالم که چون اين 
سينای بلخی از سرزمين ما برخواسته بودند، چون مال صدرا،  مال هادی سبزواری و عبدالرزاق الهيجی نيز پرداخت. 

وی در زمانی فالسفٔه برخواسته از سرزمينی که امروز به نام افغانستان ياد ميشود پرداخت، که نسل جوان با عدم آگاهی 
از گنجينه های علمی کشور خود، با شور وشوق به آثار فالسفٔه اروپائی رو آورده بودند. حال آنکه  افکار فلسفی و آثار 

 طبی اين سينا تا قرن ١٩ مواد اساسی درسی را در پوهنتونهای اروپا تشکيل ميداد. 

 

  

 

فارو درگذشت اين دانشمند شناخته شدٔه وطن را ضايعٔه بزرگ برای خانوادٔه اش و خانوادهٔ بزرگ علما و انديشمندان افغان در 
داخل و خارج از افغانستان دانسته وبا اعتقاد به اينکه غوريانی از طريق آثارش در اذهان مردم زنده خواهد بود، نبود فزيکی او 

 را  به مردم افغانستان تسليت ميگويد.

 کميتٔه فرهنگی فارو

 


