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 ۳صفحه                                            ۴۱۳۲ون ج                                                 ۳۱۳۱سال اول                                    جوزا                        دختران دانشجو            

 سرمقاله
 

برای نخستین گام ، دختران دانشجو نشریه 

رشد و توسعه فرهنگ اسالمی و انسانی بر 

.  مبنای نیازهای فردی و اجتماعی می باشد

طوریکه می دانیم مشکالت عدیده فرا راه 

نسل کنونی قرار گرفته که بر چسپ ها ی 

رداتی سبب گردیده ناسالم و اندیشه های وا

و  گیردقرار که قشر عظیم در حاشیه 

نان برخی تقلیدات کور کورانه نیز در همچ

جامعه ما ترویج یافته که شخصیت و رفتار 

 را شدیدا متاثر ساخته است . برخی ها

بدین اساس به زیر چتر رهبری ریاست 

دارالمعلمین عالی غور و حمایت معنوی 

اساتید فرهیخته ، مجمع وسیع از دختران 

محصل تشکیل گردید و با مشوره همدیگر به 

ت علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و تربیتی  فعالی

برعلیه مفاسد  پرداختند تا بتوانند ازین طریق

اجتماعی و اخالقی مبارزه نموده ، فرهنگ 

د . برای تغییر نناب اسالمی را توسعه بخش

رسم و رواج های منفی در سطح خانواده ها و 

تعمیم مسایل شرعی و تبارز شخصیت و 

ی احکام بر روشن اهلیت دختران مسلمان

 د . الهی تالش می ورزن

 تا برای نهادینه شدن تصمیم بر آن است

کار نموده جهت افتخار و تفکر اسالمی و ملی 

عزت و سربلندی و پیشرفت جامعه خویش 

 برده میشود ارزوصورت گیرد. سعی بیدریغ 

و برادران مسلمان این تا تمام خواهران 

جهت دختران را در والیت غور  مچتمع

حمایت و همکاری به اهداف مقدس رسیدن 

 .نمایند

 
 

 اسالم  گاه دید از زن  اجتماعی حق    
دین مقدس اسالم زنان  را از زنده به گور                                        سمسترسوم ساینس " سعیدی" پروین

  برای هریک شان اعم  از جات داد ونکردن 

غیره(   مادر ، خواهر،  دختر ، همسر و)

ویژۀ را قایل شده است ؛  حقوق مشخص  و

 برای مادر به حدی حق داده است که شارع و

یعنی  حضرت بنیان گذار این دین بزرگ 

می فرماید    "ه وسلمصلی اهلل  علی "محمد 

که }بهشت زیر پای مادران است { خداوند 

( بعد از عبادت خود ، احترام به والدین را  )ج

 . بار ها در قرآن کریم یاد آوری کرده است

( آن عده از  شو هران  همچنان خداوند )ج   

را که در برابر همسران شان بد رفتاری کنند 

ویا آنها را دوست نداشته باشند ، به سیرت 

نیک دستور داده ومکلف میسازد. چنان چه  

فرماید که } بازنان سوره نساء  ۹۱در آیه 

  ش به وجه پسندیده زندگی کنید. خوی

ناپسند کنید شاید که شما چیزی را اگر با آنهارفتار 

دوست نداشته باشید  اماخداوند در آن خیر کثیر را 

با  باالی مرد ها واجب است کهء بنا قرار داده باشد{.

وپسندیده زنان خود در همه امور زندگی رفتار نیک 

در صورت رفتار نا پسند، از حکم اهلل  کنند و

غضب  مورد خشم و گردن کشی نموده و "ج"متعال

 . ن ذات توانا قرار خواهند گرفتآ
اجتما عی نیز مانند مردان  زنان از نظر حقوق فردی و

صورت ضرورت بارعایت حجاب  اند ومیتوانند که در

علوم  در تحصیل اسالمی  به انجام کارهای بیرونی  و

نهی از  ،  امر به معروف و مورد نیاز جا معه  پر داخته

 لحاظ کرامت انسانی با منکر کنند ؛ زیرا زنان از

مردان یکسان بوده و مردان خانواده هیچ گونه حق 

 .  مما نعت را در انجام امور فوق ندارند

 النساء شقایق الرجال

 

                  

                            
 

و املؤمنون و املؤمنات بعضهم اولیاء بعض 

 یأ مرون ابملعروف و یهنون عن املنکر.
 به دارند والیت یکدیگر بر مؤمن زنان و مؤمن مردان» 

 «. دارند می باز ناشایست از و دهند می فرمان نیکی

 

داشت از هفته احیای سنت نبوی بزرگ
توسط مجمع دختران دانشجو 

 لی غوردارالمعلمین عا
 

محصل دارالمعلمین عالی غور دختران  

بخاطر ارجگزاری به ارزشهای دینی و سنت 

ر پیرامون مسایل نبوی و همچنان بحث د

محفل با شکوه در  اخالقی و تربیتی،

ری اداره و اساتید ین عالی به همکامدارالمعل

 برگزار نمودند. 

 ۲۱درین محفل مقاالت و اشعار متعدد توسط 

تمام تن از دختران به خوانش گرفته شد. 

ه در محفل شرکت گسترددختران طور 

شور و عالقه با  ورزیدند، اشتراک کنندگان

ترویج اندیشه  یرونق هرچه بیشتر جهتکامل 

های سالم اسالمی و پیروی از رفتار و سلوک 

 . در زمینه بحث وصحبت نمودندپیامبر ) ص ( 

 

رییس و استادان دارالمعلمین ضمن تشویق و  ستایش از 
برگزاری محفل برای نهادینه شدن تفکر اسالمی و 

تاکید ، جامعهدر زدودن خرافات و اندیشه های ناسالم 
جهت رشد ظرفیت که وعده سپردند  در رابطهورزیدند و

تالش سعی و بقه اناث و ذکور حد اکثر طهای علمی 
محفل را نمونه از ر و تدوییه خواهند کرد . ایجاد نشر

  فعالیت های موثر عنوان کردند.                                                                     
ادبیات  گزارشگر : لطیفه یوسفی                        

 اول                                     

 « زنان همتای مردان اند »



 خلق او قرآن بود
 ساینس سمستر سوم پروانه فیصل

 

حضرت محمد مصطفی , بهترین و برگزیده ترین پیامبر خدا , 

پیامبرکه امانت انترین بنی نوع انسان بوده است . کاملترین ومهرب

خدا را ادا کرد و برای عالم انسانیت خیر و صالح آورد. پیامبراکرم 

کمال اخالقی چنان  )ص( در برخورداری از حسن آفرینش و

زیرا حضرتش از چنان  که زبان از وصف آن قاصراستممتاز بود 

بهره مند بود که معموال سایر بشریت تا بدین اندازه  کمال دالویز

 برخورد دارنیستند .  از آن

بیان جمال و کمال آن هر زبان به عجز و ناتوانی خویش به 

تر، حضرت اعتراف دارد , زیرا از همه بخشنده تر، حوصله مند 

, با وفا تربوده. به پیمان  است وبوده هربان تر درست گفتارتر؛ م

در نخستین دیدار حضرتش را با هیبت و شکوه می یافت  هرکس 

هرچه با او معاشرت می کرد ، براستی به حضرتش عشق می  ، و

ورزید و کسیکه می خواست آن حضرت را وصف کند ، می گفت 

 پیش از وی و پس ازآن  چون حضرتش کس ندیده ام .

ان نوجوانی امین ترین و نیکوترین خصایل موجود در در دور

طبقات مختلف مردم را دارا بود . و از مرتبه واال و از اندیشه و 

ژرف اندیشی  و استوار بهره مند بود. از زیرکی , نگرش درست  و 

اهداف مناسب  و درست بهره بسیار داشت با فکرت و فطرت بر 

و احوال جامعه بشری  آالیش خویش کتاب زندگی  و امور مردم 

 را مطالعه می کرد.

در مورد خلق  و خوی پیامبر ( رض ) از حضرت بی بی عایشه 

سوال شد پاسخ داد )خلق او قرآن بود( بدون شک کسیکه می 

خواهد پیروی از طریقه الهی درکلیـــه امور دنیا و آخرت به 

نجات و سعادت برسد ، نا گزیر به رسواهلل ) ص ( توصل جوید و 

نماید و آن را به صورت  درمورد سنت و سیرت او تفکر و تدبر

آشنای با . عملی و واقعی در تمام ابعاد  زندگی الگو قرار دهد 

سیرت و سنت رسول گرامی )ص( از آن روایت که عالوه بر قران 

داکار ، همین روش عملی پیامبر )ص( بود که مسلمان معتقد ، ف

رید که با غزوات و جهاد پروسر بلندی را مخلص و مجاهدانی 

انوار تابان خورشید ایمان ی از شان اسالم عزیز جهانگیر شد و 

ست که . ناگفته پیدا جهان ظلمانی آن روزگار را روشن ساخت 

است که از احوال ، گفتار ی پیروی درست از پیامبر)ص( در مسیر

 . و کردار حضرتش آگاهی صحیح و اطالع کافی حاصل شود

بعت از که خداوند بزرگ همه امت اسالم را در متاامیدوار هستیم 

همیشه روش آن  عامل بگرداند وسنت پیامبر بزرگوار اسالم , 

 حضرت )ص( را در اجتماع اسالمی احیا و زنده نگهدارد .

 نیاز جهان به صلح     

                 ساینس حلیمه سعیدی
بدون شک جهان بشریت در جریان زندگی و امتداد حیات خود به خاطر 
رفاه و آسایش خویش به گونۀ مستقیم یا غیر مستقیم به پدیدۀ زیبای صلح 
نیازدارد. این پدیده یکی از مؤلفه های پذیرفته شدۀ عالم بشریت بوده که ملل 

مساعی  مختلف جهان در راستای نهادینه ساختن آن در دنیا تالش نموده و
 الزم خود را به خرج  میدهند.                                                                              

بنا بر این برای هرکس الزم و ضروری است که در قسمت نهادینه ساختن 
و استقرار دایمی صلح به منظور فالح و رستگاری بشر و نجات آن از 

ت موجود ، تالش و فدا کاری کنند. زیرا ترقی و ورطۀ چالش ها و مشکال
نیز سیر تکاملی جهان بشریت ، امنیت سر تا  , تعا لی، فالح و رستگاری

سری ، رشد ظرفیت ها ، به ویژه ظرفیت های جوانان و نوجوانان ، تامین 
                            سالمت جسمی و روحی ؛ همه قضایای اند که مستلزم صلح وامنیت اند.                     

ی است و دین ماهم اساساً دین صلح وهمگرای ماکه الحمد هلل مسلمان هستیم و
دعوت کنندۀ آن نیز می باشد. این دین بزرگ و جاودانی به قدر باالی صلح 

وهمپذیری انسانها تأکید کرده است که در هیچ  یک ازادیان و مذاهب  
 چنین تأکید صورت نگرفته است.آسمانی و وضعی دیگر درین باره 

قرآن کریم ، کتاب مقدس مسلمانان که یگانه قانون خداوندی در جهان  
کنونی به شمارمیرود ، همیشه پیروان خود را به حفظ ارزشهای انسانی و 
رعایت اصول و قواعد در مجامع بشری توصیه نموده و مکلف گردانیده 

 است.         
آری! حقوق تمام بشریت اعم ازمسلمان وغیر مسلمان درحریم دین مقدس 
اسالم مصوون و محفوظ است ؛ اما ، به آگاهی وعمل کرد دقیق نیاز دارد 

 تا این ادعا به گونه درست و واقعی آن تحقق یابد.   
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انسان بودن و شایسته بودن ، مهم است ؛ نه جنسیت !   

                                                         گل زرین امیری ادبیات سمسترسوم
 -ای ! این بدبخت دختر بدنیا آوردهو

زن  –چیزی نگو سیاه سر است 

ناقص العقل است  –احساساتی است 

 .زن جنس دوم است –
روز این ها عادالنه نیست . این جمله ها 

مره بگوش همه می رسد متاسفانه ، نه 

ان این گفته ها احساس شادی را از دل زن

ناه گبرده بلکه از زن بودن خود حس 

به خواهم احساسم را  می کنند . من می

خوانندگان گرامی بخصوص برای زنان 

برخی مردان که نمیتوانند . شریک سازم 

حضور زن را در مقایسه با خود شان 

د ، مجبورند که به این قوی احساس کنن

با وجود نه پایه ؛ جمله ها تکیه کنند 

اصلی دارد و نه اساس قانونی . این مهم 

است که بهشت زیر پای مادر است و 

انسان بودن  –این مادر همان زن است 

و شایسته بودن مهم است نه جنس و 

 جنسیت .

 اسالم حق تعلیم و تحصیل را برای زنان

 داده است .

زن مانند مرد حق آموزش و  در اسالم

خداوند پرورش را دارد همانگونه که 

آیا آنانیکه » در قرآن کریم می فرماید :

میدانند با آنانیکه نمی دانند برابراند ، 

و یا در « . نه هرگز برابر نیستند 

اقرا » کلمه  نخستین آیه که نازل شده

است که نمایانگر آموختن بدون « 

  .تفکیک و تفاوت مرد و زن است

در مسایل حضور اجتماعی زن اگر در 

تاریخ در خشان اسالم چشم بیندازیم در 

تمام عرصه های اجتماعی زنان 

حضور فعال داشتند.و در همه امور 

پیشرفت و مردان در راه  دوشادوش

ترقی دین اسالم گام گذاشته اند . اولین 

کسی که به خدا و پیامبر ایمان آورد 

یک زن بود که همانا ام المومنین 

خدیجه الکبرا بانوی پر افتخار اسالم 

بود که خدمات شان در تاریخ اسالم 

کامال آشکار است . همچنان اولین رزم 

آفرین شهید راه اسالم بازهم زن است 

 ) سمیه ( است . که آن زن



 ا
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 ویژه گی های اخالقی پیروان مکتب قرآن
 م ساینسمهتاب میرزاد، سمستر سو

تاریخ بشر  در منظوراین است که در چهارده قرن اخیر
هیچکس وهیچ مکتبی نتوانسته است بر اساس تعالیم خود,  
انسان های را تربیت کند که همانند پیروان قرآن کریم با 

همه جانبه و تاثیر پذیری از کتاب خود دچار تحول مثبت 
 اخالقی شده باشند .
گرنیز براثر حادثه ی افرادی از مکاتب دی بلی ! ممکن است

خاص متحول شوند ,اما این که یک کتاب توانسته باشد 
همانند قرآن کریم نسل های پشت سر هم را از ابعاد مختلف 
اصالح نموده , رذایل اخالقی آنان را بر طرف کند و بجای 

 آن اخالق فاضله را نهاد ینه بسازد سابقه ندارد .
ی آغازین فرود آمدن اما تعلیمات قرآن کریم از همان روزها

برقلب پیامبر اسالم همیشه بطور زنده و پویا افراد و جوامع 
مختلفی را بسوی خیر و صال ح رهنمای نموده است . به 
عنوان قطره ی از دریا و مشت از خروار , در کتابی آمده 
است که : فضیل بن عیاض ) رحمه هللا علیه ( شخصی 

کرد و سبب توبه  راهزن بود که اموال مردم را غارت می
فضیل این بود که وی عاشق خانم شد باری می خواست از 
دیوار خانه ای آن زن باال رود که درین هنگام صدای کسی 

 را شنید که این آیت قرآن کریم را تالوت می کرد :
} الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرهللا  و ما نزل من 

 .الحق {
فرا نرسیده است که دل های آیا وقت آن برای مومنان » 

تی که خدا شان به هنگام یاد خدا و در برابر حق و حقیق
 ؟«فرستاده است ، بلرزد 

بلی ای پروردگار من » وقتی فضیل این آیت را شنید گفت : 
! آن وقت فرارسیده است ؛ از آن جا برگشت وخواست شب 
را در خرابه ای به صبح رساند دید که درانجا تعدادی از 

فران استراحت می کنند ، بعضی از آنها گفتند : حرکت مسا
اینجا می مانیم تاصبح شود  می کنیم ، وعده ای دگر گفتند در

را به تاراج می ما . زیرا ؛ فضیل در کمین است و اموال 
فکر کردم و باخود گفتم , من » فضیل می گوید : ؛ برد 

ی شبها را در معصیت خدا سپری میکنم , در حالی که گروه
اینجا از من می تر سند شاید خداوند مرا  از مسلما نان در

درینجا کشانیده است تا از گذشته ای خود نادم شده و بسوی 
او باز گردم . پروردگارا ! من بسوی تو توبه نموده ام و 

به بعد همسایگی خانه ای ترا ست که از ین توبه من این ا
هزاران مثال که این بود مثالی از صد ها و بلکه «.برگزینم 

انسان فاسد االخالق وجنایت کار در اثر شنیدن یک یا چند 
 .ت پر هیز گار ومفید تبدیل می شودآیه قرآن کریم به شخصی

زمانیکه از حضرت عایشه صدیقه درمورد اخالق رسوهللا 
« کان خلقه القرآن » )ص( سوال شد ، وی در پاسخ گفت :

کثیر در تفسیر آیه مبارکه اخالق پیامبر )ص( قرآن بود. ابن 
معنای گفته عایشه  «.وانک لعلی خلق عظیم » می نویسد : 

که خلق پیامبر )ص( قرآن بود این است که آن حضرت به 
صورت کامل اوامر و نواهی قرآن را در زندگی خود عملی 
می کرد و به صورت فطری تمام مکارم اخالقی مانند حیا ، 

د باری وغیره در جوانمردی ، شجاعت ، گذشت ، بر
شخصیت شریفش نهادینه شده بود . چنانچه در بخاری و 
مسلم آمده است که انس بن مالک گفت : ده سال در خدمت 
رسول هللا )ص( بودم حتی یک مرتبه برایم )اُف( نگفت 
وهیج وقت نفرمود که چرا فالن کار را کردی و فالن کار 

 را نکردی .

 

کفر ، شرک و  (ص)قبل از بعثت پیامبر 

فرا گرفته بود ، دین  جهالت سراسر جهان را

خویش را از دست داده بود .  آسمانی تاثیر

بود خدا پرستی در حال نابود شدن  توحید و

. انسانها در خرافات گوناگون از قبیل کفر ، 

داد شرک ، قتل و غارتگری و ظلم و استب

از  زندگی بسر می بردند. بیشتر انسانها

ویژگی های انسانیت عاری شده بودند . 

هرگونه ظلم را باالی دختران روا می داشتند 

ی . ناگهان آفتاب درخشان هدایت از سو

جزیره عرب طلوع کرد . روز دوشنبه دوازدهم 

میالدی  ۱۷۹ربیع االول مصادف با سال 

 یتیمی در خانه عبداهلل چشم به جهان کشود 

 آفتاب در خشان هدایت                    خا تمه سعیدی ، ادبیات پشتو
عهده  که هدایت و پیروزی جهانیان را به  

کنگره های قصر شاهی کسرا و .داشت

امپراطوری ایران را متزلزل ساخت ؛ آتشکده 

فارس که از هزار سال شعله هایش در آسمان 

 بلند می شد خاموش گردید .

به عمر چهل سالگی ) ص ( حضرت محمد 

جهالت  مبعوث به پیغمبری گردید . شرک و

جنبش نور آفتاب نبوت و توان مقابله را با 

جهان روز بروز از پرتو هدایت آورده نتوانست . 

شد . صفوف کفر و می ایمان روشنتر نور و 

طغیانگری در هم شکست و بساط ظلم و 

 ۱۹باالخره بعد از طی  استبداد جمع گردید .

سال اسالم به مرحله تکمیل رسید و جهان از 

 .سلطه بیدادگری نجات یافت

       حــقـوق زن                  ملکه  محمودی ساینس سوم

 

 

تاریخ  درهر برهـــــه از همپایه ای تاریخ زند گی انسان است و« حقوق زن » مبحث 
منازعات آفریده است. مکتب های فکری و نهادهای حقوقی مطابق خواست ها و منافع 

خود را در باب حقوق زن دید گا های متفاوتی ارایه کرده اند که , گروهی و حزبی 
 موجب مشغله های فکری بزرگ در جوامع بشری شده است. 
ری و منازعات مطبوعاتی جوامع اسالمی از این امر مستثنی نیستند، زد و بندها ی فک

در افغانستا ن به اصطالح بعد از جنگ بیشترازهر کشور اسالمی دیگرمحسوس است 
اما دیدگاه دین مقدس اسالم با نظریات دینی افرادی که نخوا نده به پاره ای اندیشه های 
شخصی خود جامه ای اسالم می پوشند، متفاوت است؛ زیرا دین مقدس اسالم برای 

از حقوق مردان نه ! بلکه مساوی به آن است . به  ایل شده است که کمترزنان حقوق ق
با ورمن باید از دید گاه  شخصی افرا د پا فراتر نهیم  و حقوق زن را درقرآن کریم 
وسنت پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( تحقیق وجستجونماییم در آن صورت مشکلی دگر 

 باقی نخواهد ما ند.

اینگونه ی به شمارمی آید درصورتیکه مهم فرهنگ مفیروزکوه، یک گاچغچران به تعدیل 
تغییرات سبب شود تا درتمام عرصه های مادی ومعنوی جامعه بعدازایجاد یک انگیزه ای سالم 

 وتغییرات مثبت وسازنده به وجود آید.

 تعدیل نام چغــچــران به فـــــــــیروزکــوه

پاس امتنان ازفعاالن اداره نشریه باس
فرهنگی، تقاضامند است که به خاطر 
احیای هرچه بیشتری مسایل فرهنگی 
وتاریخی غور، که سال ها بدون پژوهش 
وتحقیق وکار باقی مانده باهمکاری وتالش 

نده ای در مردم وحکومت کارهای ارز
اقدام عملی راستای ارزش های گذشته 

صورت گیرد.خصوصا راجع به زنان 
ویسنده درتاریخ غور جهت شاعر ون

افتخارات ملی شان یک برنامه ای مفید 
 دست گرفته شود. ی رو

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ۲صفحه                                              ۴۱۳۲ون ج                                                ۳۱۳۱سال اول                                    جوزا                        دختران دانشجو            

 صاحب امتیاز : ریاست دارالمعلمین عالی غور 
 مدیر مسوول :  پروین سعیدی

 یممعاون مدیر مسوول :  عاطفه ند
 فانی عرسردبیر : عارفه  

 معاون سردبیر :  نبیله غیور
 زرین امیریویراستار : گل

 آرا : نیلم  قادر زاده  برگ
گروه نویسندگان :  نادیه پناه زاده ، پروانه فیصل ، مرضیه  

خاتمه سعیدی  ، صحرا گل نوری ،عرفانی سادات ، نی نی گل 
 ، مهتاب میرزاد . 

  گزارشگران : لطیفه یوسفی ، بی بی گل  نوری ، ملکه محمودی
 

تربیتی فرهنگی و -علمی، اجتماعیاین نشریه اندیشه های 

 دهدما را مطابق به آموزه های دینی وانسانی بازتاب می

 دهد.

 

قبل از ظهور دین اسالم در 
سرزمین عرب ظلم و بیدادگری  
به اوج خود رسیده بود .تمام منافع 

 ی  فرمانروایان زبر دستبرا
نه ضرر و تعلق داشت و هر گو
متوجه مردم زیان همواره متوجه 
به این معنا  ستمدیده می گردید .

که رعایا و کهتران به منزله 
کشتزار که ازان محصول بدست 
می آوردند محسوب می شدند و 
زور گویان آن را می ربودند و 

ستم و دشمنی  در عیش و نوش و
  خود بکار می بردند.

, مردم هرچند در رنج و زحمت 
فداکاری می کردند بازهم مورد 

 . بی محبتی قرار می گرفتند

حتا جرات نداشتند فریاد بلند کنند 
و شکوه نمایند بلکه انواع خواری 

شیدند ، ذلت ، ستم و شکنجه می ک
. ظلم و ستم به و ساکت بودند 

 مروج بود که دختران خوداندازه 
 را زنده به گور می کردند.

با ظهور پیامبر اسالم همه پدیده 
راب و خرافاتی و آنچه که های خ
 به کلی ریشه کن گردید بد بود 

روشنایی تمام کره  چراغ معرفت و
 این سر زمین را فرا گرفت.

ستایش برآن  خدای که پیامبرش را 
برای هدایت مردم و ابالغ دین راستین 
فرستاد تا این دین را بر همه آیین ها 
پیروز و آن فرستاده اش را گواه و 
بشارت اورا هشدار دهنده گرداند و 
مردم را به راه راست فرا خواند و در 

چراغ بس روشن انی آنان فرا راه زندگ
برای همگان سر  و تابان بر افروزد تا

 مشق پسندیده و نیکوی باشد .

 A           Meditation         about   ادبیات دریسمسترسوم نادیه  پناه زاده ،          وضعیت عربستان قبل از ظهور دین اسالم 

Mohammad         (   p.b.h    ) 
 

All the poetry ever written 
every verse and every line 
All the love songs in the world 
every melody and rhyme 
If they were combined they 
would still be unable to express 
What I want to define when I 
try to describe my love for you 
Every sound and every voice 
in every language ever heard 
Each drop of ink that has used 
to write every single word 
They could never portray I feel 
in my heart and want to say 
And it’s hard to explain why 
could never describe my love 
for you 
There’s not a single person who 
can ever match his worth 
In character and beauty to 
ever walk on earth  
I envy every rock and tree and 
every grain of sand that 
embraced his noble feet or that 
kissed his blessed hands 
Ya Rasoullallah! Ya 
Habibullah! 
Grant us the chance to be with 
him with pray to you Allah. 

 
Prepared By: Ni Ni Gul Erfani, First semester of 

English department.TTC Ghor 

 شـــعـر
 پښتوادبیاتولمړی سمسترر، دنبیله غیو

 دپاچاهی په تخت ختلو ښمه شه خو

 پریوتلوهمیشه یې غم کوه د 

 چې یې اوس کړی په مظلومو رډی رډی

 غافل مه شه د دې سترګو د وتلو

 چې  پیشه  یې همیشه دل آزاری وي

 دهغو مخونه نه دی دکتلو

 ځکه تل کړی په زر دوزو جامو کبر

 چې غافل یې د کفن د اغوستلو

 داجل د ستورو تاخت ناګهانی دی 

 چې هیڅ کور یې نه خالصیږي له نتلو

 لقادره چې مرده ويهغه زړه عبدا

 په ګوګل دننه نه دي د ساتلو

 مرگ یو نا خبره میلمه دی

                 نخستین دانشگاه که توسط یک دخترمسلمان تاسیس گردید
  سهیال محمدی، سمستراول ادبیات پشتو                                    

( دانشگاهی است در جامعة القرویین: عربی)به دانشگاه قرویین 
 .مراکشکشور  فاسشهر 

میالدی به عنوان یک مدرسه دینی  ۹۶۸این دانشگاه در سال 
بنیاد شد و امروزه یکی از مراکز روحانی و آموزشی 

مذهبان است. سنی

 
. 

رین دانشگاه ت این دانشگاه را به عنوان قدیمی رکوردهای جهانی گینسکتاب  
 .است کند اعالم کرده می اعطا مدرک دانشگاهی جهان که

د توسط فاطمه الفِهری دختر بازرگانی توانگر به نام محم ۹۵۸این دانشگاه در سال 
 ۸در اوایل سدٔه  فهریالفهری به عنوان بخشی از یک مسجد بنیاد شد. خانواده 

بودند.  تونس به فاس مهاجرت کرده قیروانمیالدی به همراه گروهی دیگر از شهر 
فاطمه و خواهرش مریم پول فراوانی از پدر به ارث بردند و فاطمه تصمیم گرفت تا 

 .تمامی ارثیه خود را صرف ساختن مسجدی مناسب برای مردم شهر کند

 تاریخ یی انوار   ای آیینه، زن 

                                                                                                                                                                                                                                                 تاریخ سرار ا  گوهر تویی چون 

 رنگین به بر کن یی ه م جا به عفت                                                                                                                                                                                                   

 تاریخ  ادوار رخ   کن ته ـسـجـخ                                                                                                           

 dokhtarandaneshjo@gmail.com    آدرس ایمیل :
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