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زمان بنیادگذاری
خانه ادبیات افغانســتان، نهاد مســتقل ادبی، 
فرهنگی و هنری اســت کــه گروهی از جوانان 
اهل ادب، هنر و فرهنگ مهاجر افغانستانی در 
۱۶ ســرطان )تیر( ۱۳۸۲ خورشیدی در تهران 

بنیان نهادند. 
هدف ها

هدف خانــه ادبیات افغانســتان، پاس داری از 
ادب، فرهنگ و هنر سرزمین باستانی خراسان 
بزرگ )افغانستان(، افزایش پیوندهای فرهنگی 
میان ملت های پارســی زبان در ســرزمین های 
افغانســتان، ایــران و تاجیکســتان و پــرورش 
نیروی انسانی در عرصه ادب و فرهنگ است. 

اعضای هیئت مؤسس
محمدحسین محمدی،  محمد ضیا قاسمی، شکریه 
عرفانــی، عــارف جعفــری، حفیظ الله شــریعتی، 
محبوبه ابراهیمــی و منیژه تمنا، عضــو بنیان گذار 

خانه ادبیات افغانستان به شمار می روند. 
اعضای هیئت مدیره

محمدصــادق  محمــدی،  محمدحســین 
دهقان، عارف جعفری، محمدضیا قاســمی، 
تینــا محمدحســینی، زهــرا زاهــدی، علــی 
یعقوبی، محمدعلی ســرابی، عبدالله اکبری، 

و  موســوی  ُامِّ فــروه  احمــدی،  محمدعــارف 
عبدالشــکور نظــری، اعضای کنونــی هیئت 
مدیــره خانــه هســتند. زنده یاد  محمدســرور 
رجایــی نیز عضــو هیئت مدیره خانــه ادبیات 
افغانســتان به شــمار می رفت که در تابســتان 

۱400 درگذشت. 
مدیران

در حــال حاضــر، خانــه ادبیــات بــا مدیریت 
بــه  )۱۳99ـ۱40۲(  دهقــان  محمدصــادق 
از  ادامــه می دهــد. پیش تــر  فعالیــت خــود 
این،  محمد ضیــا قاســمی )۱۳۸۲ ـ ۱۳۸7(، 
 ،)۱۳9۱ ـ   ۱۳۸7( محمــدی  محمدحســین 
زنده یاد محمدسرور رجایی )۱۳9۱ و ۱۳9۲(، 
و   )۱۳9۶ ـ   ۱۳9۳( دهقــان  محمدصــادق 
عبدالشــکور نظری )۱۳97 و ۱۳9۸(، در پنج 

دوره، مدیریت این نهاد را بر عهده داشتند. 
نمایندگی ها

نمایندگی  خانــه ادبیات افغانســتان در تهران 
از ۱۳۸۲ تا کنون فعال اســت. نمایندگی خانه 
ادبیــات افغانســتان در کابل از اســد )مرداد( 
۱۳۸7 تــا اســد )مــرداد( ۱400 و نمایندگی 
خانه ادبیات افغانســتان در اصفهان از ۱۳9۲ 

تا پایان ۱۳9۸ فعال بود. 

کــــارنــامــه

خانه ادبیات افغانستان
16 سرطان )تیر( 1382
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هدف: شناســایی و معرفی اســتعدادهای جوان شعر و داستان افغانســتان، نکوداشت پیش گامان ادبی، 
فرهنگی، پژوهشــی و هنری کشــور و افزایــش پیوندهای فرهنگی میان اهالی فرهنگ و ادب کشــورهای 

فارسی زبان
آغاز: ۱۳۸۱ ـ تهران

نخستین قند پارسی/29 و 30 سرطان )تیر( 1381 
فرهنگ  سرای بهمن ـ تهران

برگزارکننده: کانون مطالعات افغانستان )و اعضای اصلی خانه ادبیات افغانستان پیش از تأسیس(

 دومین قند پارسی/ 18 و 19 میزان )مهر( 1382
فرهنگ  سرای بهمن ـ تهران

نکوداشت محمدکاظم کاظمی 
گشایش با پیام دکتر مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان 

دبیر: محمدضیا قاسمی
مدیر علمی: محمدحسین محمدی

داوران بخش شعر: زنده یاد منوچهر آتشی، محمدرضا عبدالملکیان و محمدضیا قاسمی
داوران بخش داستان: حسین سناپور، مژده دقیقی و محمدحسین محمدی 

مقام های اول تا سوم بخش شعر: زهرا حسین زاده، عاصف حسینی و مریم ترکمنی
شایســتگان قدردانی در بخش شعر: غالم رضا ابراهیمی، عبدالکریم جعفری، فرشته حسینی و سوسن 

ابراهیمی
مقام های اول تا سوم بخش داستان: رضا ابراهیمی، حسین حیدربیگی و آمنه محمدی

شایستگان قدردانی در بخش داستان: صدیقه کاظمی، بتول محمدی و سکینه محمدی

بزرگ ترین گردهم آیی اهل فرهنگ، هنر و ادب افغانستان
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سومین قند پارسی/  4 و 5  میزان )مهر(  1383
فرهنگ سرای شفق )دانش جو( ـ تهران

نکوداشت ابوطالب مظفری 
گشایش با پیام دکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور عالی رییس جمهوری افغانستان

افزوده شدن بخش »چشم انداز ادبیات معاصر ایران« 
دبیر: محمدضیا قاسمی

مدیر علمی: محبوبه ابراهیمی
داوران بخش شعر: زنده یاد منوچهر آتشی، مصطفی محدثی خراسانی و رضا محمدی

داوران بخش داستان: حسین سناپور، فتح الله بی نیاز و محمدحسین محمدی
مقام های اول و سوم بخش شعر: الیاس علوی و زهرا حسین زاده 

شایســتگان قدردانی در بخش شعر: معصومه احمدی، حسین حسین زاده، معصومه موسوی و رحیمه 
میرزایی 

مقام های اول تا سوم بخش داستان: رضا ابراهیمی، معصومه حسینی و سکینه محمدی
شایستگان قدردانی در بخش داستان: سیمین احمدی، حسین حیدربیگی و صدیقه کاظمی 

چهارمین قند پارسی/ 9 و10 عقرب )آبان( 1384
باغ ورشو ـ تهران

نکوداشت محمداعظم ره نورد زریاب
گشایش با پیام حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان 

دبیر: محمدضیا قاسمی
مدیر علمی: محبوبه ابراهیمی

داوران بخش شعر: حافظ موسوی، محمدکاظم کاظمی و رضا محمدی
داوران بخش داستان: محمدرضا گودرزی، ابوطالب مظفری، محمدحسین محمدی 

مقام های اول تا سوم بخش شعر: الیاس علوی، عاصف حسینی و زهرا حسین زاده 
شایستگان قدردانی در بخش شعر: زهرا زاهدی، روح االمین امینی و علی مدد رضوانی

مقام های اول تا سوم بخش داستان: فاطمه موسوی، سکینه محمدی و تینا محمدحسینی 
شایستگان قدردانی در بخش داستان: آمنه محمدی، صدیقه کاظمی و بتول محمدی

 پنجمین قند پارسی / 2 و 3 حوت )اسفند( 1388
فرهنگ سرای خانواده ـ تهران

نکوداشت محمدجواد خاوری
بخش ویژه: ادبیات پایداری در افغانستان

گشایش با پیام دکتر مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان 
دبیر: محمدحسین محمدی

مدیر علمی: محمدصادق دهقان
داوران بخش شــعر: زنده یاد محمدعلی سپانلو، مصطفی محدثی خراسانی، علی محمد مؤدب، قنبرعلی 
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تابش و حفیظ الله شریعتی
داوران بخش داستان: بلقیس سلیمانی، محمدحسین محمدی و حمیرا قادری

مقام های اول تا سوم بخش شعر سنتی: علی رضا جعفری، غالم رضا ابراهیمی و علی جعفری
مقام های اول تا سوم بخش شعر آزاد: امان الله میرزایی، حکیم علی پور و فاطمه روشن

شایستگان قدردانی در بخش شعر: محمد جعفری و مرجان اصغری
مقام های اول تا سوم بخش داستان: حبیب الله صادقی، علی موسوی و معصومه حسینی

شایستگان قدردانی در بخش داستان: امان پویامک
مقام های اول تا سوم بخش ادبیات پایداری: زهرا حسین زاده، محمدتقی اکبری و محمدصادق عصیان

شایستگان قدردانی بخش ادبیات پایداری: زهرا زاهدی و ناصر عارفی

ششمین قند پارسی/ 10و 11 حوت )اسفند( 1390
تاالر سوره حوزه هنری ـ تهران

نکوداشت دکتر محمدسرور موالیی
گشایش با پیام دکتر مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان 

دبیر: محمدصادق دهقان
مدیر علمی: دکتر محمدامین زواری

داوران بخش شعر: محمدکاظم کاظمی، قنبرعلی تابش و مصطفی محدثی خراسانی
داوران بخش داستان: ابوطالب مظفری، تینا محمدحسینی و محمدرضا گودرزی

مقام های اول تا ســوم بخش شــعر ســنتی: ســهراب ســیرت، علی رضا جعفری و محمد جعفری )دوم 
مشترک(، مختار وفایی و تکتم حسینی )سوم مشترک(

شایستگان قدردانی در بخش شعر سنتی: علی جعفری و صفیه بیات
مقام های اول تا ســوم بخش شعر آزاد: زهرا  زاهدی، امان میرزایی و حکیم علی پور )دوم مشترک(، رضا 

اسدی
شایستگان قدردانی در بخش شعر آزاد: محمود تاجیک و معصومه موسوی

مقام های اول تا سوم بخش داستان: علی موسوی، فاطمه موسوی، صدیقه کاظمی و وسیمه بادغیسی 
)سوم مشترک(

شایستگان قدردانی در بخش داستان: ریحانه بیانی، غالم  رسول جعفری و سهراب سروش غیبی

هفتمین قند پارسی / 13 و 14حوت )اسفند( 1392
تاالر سوره حوزه هنری ـ تهران

نکوداشت محمدواصف باختری
بخش ویژه: گرامی داشت جایگاه فرهنگی و تمدنی شهر باستانی غزنین

گشایش با پیام دکتر مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان 
دبیر: محمد سرور رجایی

مدیر علمی: محمدصادق دهقان
داوران بخش شعر: نصرالله پرتو نادری، محمدشریف سعیدی، محمدکاظم کاظمی، هرمز علی پور و دکتر 

اسماعیل امینی
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داوران بخش داســتان: محمدحســین محمدی، مریــم محبوب، خالد 
نویسا، ابوتراب خسروی و مجید قیصری

مقام های اول تا ســوم بخش شــعر ســنتی: حســین فصیحی، مهتاب 
ســاحل و علی رضا جعفری )دوم مشترک(، رامین عرب نژاد و محمدجعفر 

عزیزی )سوم مشترک(
شایســتگان قدردانی در بخش شــعر ســنتی: مختار وفایــی، روح الله 

رضوی، موسی ابراهیمی و نجمه احمدی
مقام های اول تا ســوم بخش شــعر آزاد: معصومه موسوی، هادی هزاره 
و محمد حبیبی )دوم مشــترک(، ریحانه آخوندزاده و مریم احمدی )سوم 

مشترک(
شایســتگان قدردانــی در بخش شــعر آزاد: حســن ابراهیمــی، مریم 

حسینی، تهمینه امینی، مهدی سرباز و بلقیس فیضی
مقام های اول تا ســوم بخش داســتان: امید حق بین، غالم  رسول جعفری و هادی مروج )دوم مشترک(، 

محمدامین فارسی و فضه فکوری )سوم مشترک(
شایســتگان قدردانی در بخش داســتان: فاطمه موســوی، حکیمه اخالقی، خداداد حیدری و عنایت 

روشن

هشتمین قند پارسی / 19 و 20 حوت )اسفند( 1394
تاالر سوره حوزه هنری ـ تهران
نکوداشت آصف سلطان زاده

بخش ویژه: گرامی داشت جایگاه فرهنگی و تمدنی شهر باستانی بامیان
دبیر: محمدصادق دهقان

مدیر علمی: محمدحسین فیاض
داوران بخــش شــعر: دکتر ســمیع حامد، صادق عصیــان، عبدالشــکور نظری، ســعید بیابانکی و علی 

عبداللهی
داوران بخش داســتان: محمدحســین محمدی، حســین فخری، منیژه باختری، جواد جزینی و حسن 

محمودی
مقام های اول تا ســوم بخش شــعر ســنتی: رامین عرب نــژاد، مهتاب 

ساحل و حمید تقدیمی )دوم مشترک(، فرید برزگر
شایســتگان قدردانی در بخش شعر ســنتی: محمدَادَهم کاوه، عنایت 
َشهیر، محمد رضایی، جالل الدین نظری، محمداکرام َبسیم و محمدعارف 

َبّسام
مقام های اول تا ســوم بخش شعر آزاد: حســین رضایی، امان میرزایی، 

حسن ابراهیمی و زهرا جعفری )سوم مشترک(
شایســتگان قدردانی در بخش شــعر آزاد: محمدمهدی احمدی، رعنا 

حیدری، مریم یعقوبی، سارا محمدی، علی اکبر علی زاده و آسیه پناهی
مقام های اول تا ســوم بخش داستان: سهراب سروش، حبیبه جعفری، 
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لیال خالقی و باهر بیانی )سوم مشترک(
شایستگان قدردانی در بخش داســتان: خداداد حیدری، زهرا نوری، مینا رضایی، فاطمه مرّوج، زهره 

حسینی و مرضیه عادلی

نهمین قند پارسی / 16 و 17حوت )اسفند( 1396
تاالر سوره حوزه هنری ـ تهران

نکوداشت محمدشریف سعیدی
بخش ویژه: گرامی داشت جایگاه فرهنگی و تمدنی شهر باستانی بلخ

گشایش با پیام سرور دانش، معاون ریاست جمهوری افغانستان
دبیر: محمدصادق دهقان

مدیر علمی: عبدالشکور نظری 
داوران بخش شعر: محمدضیا قاسمی، شکریه عرفانی، روح االمین امینی، حمیدرضا شکارسری و بهروز 

یاسمی
داوران بخش داســتان: آصف ســلطان زاده، محمدحســین محمدی، کاوه جبران، محمدرضا بایرامی و 

عالیه عطایی
مقام های اول تا ســوم بخش شعر سنتی: موسی ابراهیمی، شعیب 

حمیدزی و جالل الدین نظری
شایســتگان قدردانی در بخش شعر ســنتی: مهدی جمالی، تمّنا 
توانگــر، حمید تقدیمــی، رامین عرب نــژاد، محمد رضایــی و مهدی 

کاشفی
مقام های اول تا سوم بخش شعر آزاد: علی اکبر علی زاده، امیر مرّوج 

و محمدمهدی احمدی
شایســتگان قدردانی در بخش شــعر آزاد: رشــیده محمدی، مریم 
یعقوبــی، پروین نــوری، مصطفی صمــدی، مریم حســینی و جمیله 

صادقی
مقام های اول تا سوم بخش داستان: خداداد حیدری، معصومه امیری و زهره حسینی

شایســتگان قدردانی در بخش داســتان: معصومه جعفری، حسین محمدی، مرتضی احمدیار، مهدی 
دهقانی، محبوبه خرمی، سمیه کابلی و حکیمه اخالقی
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جایزه ادبی نوروز )نخستین جایزه رسمی و خصوصی کتاب در افغانستان(
هدف: معرفی بهترین کتاب های چاپ شده در قلمرو شعر و داستان  افغانستان

آغاز فراخوان: 1387 ـ کابل
دبیر: محمدحسین محمدی

نخستین جایزه نوروز / 3 حوت )اسفند( 1388
فرهنگ سرای خانواده ـ تهران

برندگان مشترک بخش رمان: تقی واحدی )گلیم باف( و عتیق رحیمی )هزارخانه  خواب و اختناق(
برنده بخش مجموعه داستان: محمدآصف سلطان زاده )عسکر گریز(

داوران: ابوطالب مظفری، حسین فخری و محمد جواد خاوری

دومین جایزه نوروز/ 25 دلو )بهمن( 1391 
لیسه )دبیرستان( استقالل ـ کابل 

برنده بخش رمان: محمدجان تقی بختیاری )بلوای خفتگان( 
برنده بخش مجموعه داستان: عزیزالله نهفته )دست شیطان(

شایسته قدردانی در بخش رمان: محمدآصف سلطان زاده )سفر خروج( 
شایسته قدردانی در بخش مجموعه داستان: حبیب الله صادقی )بادیگارد(

داوران: تقی واحدی، خسرو مانی، کاوه جبران، محمدحسین محمدی و حمیرا قادری
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همایش فرهنگی روایت همدلی

هدف: افزایش پیوندهای مشــترک فرهنگی میان ملت های افغانســتان و ایران و بازتاب یافتن مشــکالت 
اجتماعی و فرهنگی مهاجران افغانستانی مقیم ایران

دبیر: زنده یاد محمدسرور رجایی )۱۳۸۶ تا ۱400( و محمدصادق دهقان )۱400 به بعد(
روایت هم دلی 1 ) خزان 1386(

با همکاری: شهرداری باقرشهر و خانه فرهنگ آفتاب
روایت هم دلی 2 )خزان 1387(

با همکاری: انجمن دوستی ایران و افغانستان، شهرداری باقرشهر و خانه فرهنگ آفتاب
روایت هم دلی 3 )زمستان 1389(

با همکاری: حوزه هنری 
روایت هم دلی 4 )زمستان 1391(

با همکاری: حوزه هنری، شهرستان ادب و انتشارات بین المللی الهدی
روایت هم دلی 5 )زمستان 1393(

با همکاری: حوزه هنری
قدردانی از علی محمد مؤدب

روایت هم دلی 6 )زمستان 1395(
با همکاری: حوزه هنری، کانون شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و مرکز پخش کتاب دمیرچی

قدردانی از علی رواقی، حسن انوشه، فاطمه اشرفی
روایت هم دلی 7 )زمستان 1397(

با همکاری: حوزه هنری و مؤسسه فرهنگی انار سرخ
قدردانی از علی دهباشی، رضا امیرخانی، مهدی قزلی

شب های کابل

سلسله همایش نقد ادبی

هدف: نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقدپذیری در قلمرو ادب، فرهنگ و هنر
آغاز:۱۳۸7 ـ کابل

دبیران: محمدصادق دهقان )شــب اول تا هشــتم(، عبدالشــکور نظری )شــب نهم تــا چهاردهم(، دکتر 
حفیظ الله شــریعتی )شب پانزدهم تا بیســت و چهارم(، حبیب الله صادقی )شب بیست و پنجم تا بیست و 

هشتم( و محمدصادق دهقان )از شب بیست و نهم(
شب اول: محمدحسین محمدی )۲0 اسد )مرداد( ۱۳۸7(
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ســخنرانان: محمداعظــم ره نورد زریاب، حســین 
فخری، محمود جعفری و منیژه باختری 

شب دوم: غالم حیدر حیدری وجودی )۲۲ سنبله 
)شهریور( ۱۳۸7(

ســخنرانان: محمدحســین محمــدی، محمدضیا 
قاسمی و سلطان ساالر عزیزپور 

شب سوم: حسین فخری )۲5 میزان )مهر( ۱۳۸7(
ســخنرانان: محمدحســین محمــدی، حبیب الله 

صادقی و رضا ابراهیمی 
با رونمایی »آشار« نوشته عبدالواحد رفیعی 

شــب چهــارم: خالــده فــروغ )۳0 عقــرب )آبان( 
)۱۳۸7

سخنرانان: محمدافسر ره بین، محبوبه ابراهیمی و 
عبدالشکور نظری 

با رونمایی »شــب که از پوســتمان گذشت« سروده 
محمدصادق دهقان

شــب پنجم: محمــود جعفــری )۲۸ قــوس )آذر( 
)۱۳۸7

سخنرانان: سلطان ساالر عزیزپور، احمدضیا رفعت 
و محمدصادق دهقان

شب ششم: عباس آرمان )۳ جدی )دی( ۱۳۸7(
محمدجــواد  اخالقــی،  محمدتقــی  ســخنرانان: 

سلطانی و رضا ابراهیمی 
شــب هفتم: محمدضیا قاسمی )۳ حوت )اسفند( 

)۱۳۸7
سخنرانان: محمدافسر ره بین و محمود جعفری

با رونمایی »چهارشــنبه آخر« نوشته تقی واحدی و 
»بنای یادبود دموکراسی« نوشته عبدالواحد رفیعی 
شــب هشــتم: خالد نویســا )۲7 حمل )فروردین( 

 )۱۳۸۸
سخنرانان: حسین فخری، محمدحسین محمدی 

و عباس آرمان 
با رونمایی »خروسان باغ بابر« نوشته حسین فخری 
و »زیبــای زیــر خاک خفتــه« گزینه داســتان های 

ره نورد زریاب 
شــب نهم: محمداعظم ره نورد زریــاب )اول قوس 

)آذر( ۱۳۸9(

ســخنرانان: دکتــر محمدامین احمدی، حســین 
فخری، علی امیری و عباس آرمان

شــب دهم: شــعر جوان کابل )۱9 حوت )اسفند( 
)۱۳۸9

ســخنرانان: محمدحســین محمدی، عبدالشکور 
نظری، محمدافسر ره بین و محمدضیا قاسمی

بــا رونمایی کتاب »شــعر جوان کابــل« گردآوری: 
عبدالشکور نظری 

ثــور   ۲۶( مظفــری  ابوطالــب  یازدهــم:  شــب 
)اردی بهشت( ۱۳90(

سخنرانان: دکتر محمدامین احمدی، محمدجواد 
سلطانی و اسدالله احمدی

با رونمایی»عقاب چگونه می میرد« سروده ابوطالب 
مظفری

شــب دوازدهــم: تقی واحــدی )۱4 میــزان )مهر( 
)۱۳90

سخنرانان: حمیرا قادری، دکتر حفیظ الله شریعتی 
و حبیب الله صادقی

با رونمایی »شــب های کابل« )ویژه بررسی کارنامه  
ادبی تقی واحدی(

شــب ســیزدهم: الیاس علــوی )۲4 قــوس )آذر( 
)۱۳90

ســخنرانان: دکتر حفیظ الله شــریعتی، محمدضیا 
قاسمی و مجیب مهرداد

شــب چهاردهم: حمیــرا قــادری )۱۳ دلو )بهمن( 
)۱۳90

سخنرانان: احمدضیا ســیامک هروی، محمدضیا 
قاسمی و خسرو مانی

ثــور   ۱4( رفیعــی  عبدالواحــد  پانزدهــم:  شــب 
)اردی بهشت( ۱۳9۱(

سخنرانان: تقی واحدی، علی پیام و محمدحسین 
محمدی

شــب شــانزدهم: احمدضیا ســیامک هــروی )۸ 
سرطان )تیر( ۱۳9۱(

سخنرانان: محمدحسین محمدی، حمیرا قادری، 
محب بارش، خسرو مانی و علم گل سحر 

شب هفدهم: محمدشــریف سعیدی )۱9 سرطان 
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)تیر( ۱۳9۱(
سخنرانان: پرتو نادری، دکتر حفیظ الله شریعتی و 

خالده فروغ 
شــب هجدهم: دکتر محمدســرور موالیی )۲ اسد 

)مرداد( ۱۳9۱(
ســخنرانان: دکتــر محمدامیــن احمــدی، دکتــر 

حفیظ الله شریعتی و محمداسلم جوادی 
شــب نوزدهــم: حســین حیدربیگــی )۲0 میزان 

)مهر( ۱۳9۱(
ســخنرانان: دکتر حفیظ الله شریعتی، علی پیام و 

کاوه جبران
با رونمایی »شورش« نوشته حسین حیدربیگی

شــب بیســتم و بیســت و یکــم: شــب های رمان 
ســال  نودوپنجمیــن  )گرامی داشــت  افغانســتان 
رمان نویســی در افغانســتان( )۶ و 7 جدی )دی( 

)۱۳9۱
زریــاب،  ره نــورد  محمداعظــم  ســخنرانان: 
محمدحســین محمــدی، حمیــرا قــادری، علی 
کریمــی، کاوه جبــران، عــارف فرمان و محســن 

نکومنش فرد
شــِب بیست  و دوم: شــِب ادبیات داستانی معاصر 

زنان افغانستان )۲ جوزا )خرداد( ۱۳9۲(
سخنرانان: دکتر فرید بیژن و حمیرا قادری

رونمایی »شــکار فرشته« نوشته ســپوژمی زریاب و 
»داستان زنان افغانستان« گردآوری: محمدحسین 

محمدی
شــِب بیست  و سوم: شــِب محمدافسر ره بین )۲۸ 

قوس )آذر( ۱۳9۲(
ســخنرانان: دکتــر رازق رویین، دکتــر حفیظ الله 

شریعتی، مجیب مهرداد و عبدالقاهر آریانژاد آژیر
شــب بیست و چهارم: شب شعر زمستان )۶ جدی 

)دی( ۱۳9۲(
حضــور  بــا  افغانســتان  شــاعران  شــعرخوانی 

محمدشریف سعیدی و رضا محمدی 
رونمایی »خواب عمودی« ســروده محمدشــریف 

سعیدی
شــب بیســت و پنجم: شب شــعر بهار و نکوداشت 

واصف باختری )۱ جوزا )خرداد( ۱۳9۳(
شــعرخوانی شــاعران افغانســتان و اهدای جوایز 

برندگان هفتمین جشن واره ادبی »قند پارسی«
سخنران: شجاع الدین خراسانی

شب بیســت و ششم: شب شعر تابستان )۳0  اسد 
)مرداد( ۱۳9۳(

شعرخوانی شاعران افغانستان
سخنران: دکتر روح الله روحانی

ثــور   ۲۳( پیــام  علــی  هفتــم:  و  بیســت  شــب 
)اردی بهشت( ۱۳94(

رونمایی »سنگ قبر« نوشته علی پیام
ســخنرانان: کاوه جبــران، حبیب اللــه صادقــی و 

داوود ناجی
شب بیســت و هشــتم: شــب شــعر بهار )۱0 ثور 

)اردی بهشت( ۱۳95(
شــعرخوانی شــاعران افغانســتان و اهدای جوایز 

برندگان هشتمین جشن واره ادبی »قند پارسی«
شــب بیســت و نهم: غزنه؛ شش صد ســال پس از 
سنایی و عایشه ُدّرانی، ستم دیده روزگار )۲۸ حمل 

)فروردین( ۱۳97(
سخنرانان: دکتر محمدســرور موالیی و دکتر عفت 

مستشارنیا
شعرخوانی شاعران جوان پایتخت و اهدای جوایز 

برندگان نهمین جشن واره ادبی »قند پارسی«

»کتاب ماه«

 ggمعاصرgادبیاتgبررسیgوgنقد«ggنشستgسلسله
افغانستان«

هدف: نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقدپذیری در قلمرو 
ادب، فرهنگ و هنر با تأکید بر صاحب قلمان جوان

آغاز: ۱۳۸9 ـ کابل
مسئول: شکور نظری

مکان:  ســالن  همایش های دانشــگاه ابن ســینا و 
خانه فرهنگ افغانستان

نشســت اول: رمــان »ســال ها تنهایــی«  نوشــته 
منوچهر فرادیس )۱5 قوس )آذر( ۱۳۸9(
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ســخنرانان: محمدتقی اخالقی، مجیب مهرداد و 
عبدالشکور نظری 

نشســت دوم: »کم کــم شــبیه زمســتان، خیلــی 
خسیس« ســروده  علی احمد ابراهیمی )۱۳ جدی 

)دی( ۱۳۸9(
ســخنرانان: محمــود جعفــری، محمــد عرفانی و 

عبدالشکور نظری 
نشســت ســوم: »عجالتًا برای تو« ســروده هادی 

میران )۲۳ سرطان )تیر( ۱۳90(
سخنرانان: محمدضیا قاسمی و عبدالشکور نظری 
نشست چهارم: »شباهت یک طرفه« سروده حسن 

ابراهیمی )۶ دلو )بهمن( ۱۳90(
سخنرانان: عبدالشــکور نظری، محمود جعفری، 

امان پویامک و فاطمه روشن
نشست پنجم: »کابل جای آدم نیست« نوشته علی 

موسوی )۲7 دلو )بهمن( ۱۳90(
سخنرانان: هادی مرّوج و محمدتقی اخالقی 

نشســت ششــم: »گوشــواره های چوبی« سروده 
هادی هزاره )۳۱ حمل )فروردین( ۱۳9۱(

ســخنرانان: دکتــر حفیظ اللــه شــریعتی و امــان 
پویامک

نشســت هفتم: »زنی با حریر آبی در طبقه هفتم« 
نوشته سکینه محمدی )۱ سرطان )تیر( ۱۳9۱(

سخنران: عباس آرمان
نشســت هشــتم: »نامه تورانیان باســتان« نوشته 
خادم حســین ناطقی شــفایی و »ُدرِّ اوســتایی در 
صدف لهجه هزارگی« نوشته شوکت علی محمدی 

شاری )۲ عقرب )آبان( ۱۳9۲(
ســخنرانان: دکتر حفیظ الله شــریعتی و اســدالله 

ولوالجی
نشســت نهم: رونمایــی و نقد و بررســی مجموعه 
داســتان»برادرم، بــن الدن« نوشــته عبدالوکیــل 
ســوله َمل شینواری و ترجمه شعیب افغان )۱0 دلو 

)بهمن( ۱۳9۲(
ســخنرانان: امید حق بین، رضا محمدی و انور وفا 

سمندر 

»نقد و بررسی ادبیات امروز افغانستان«

 gتاکgانتشاراتgباgمشترکgنشستgسلسله
هدف: نقد و بررسی کتاب های شعر و داستان تازه 

منتشر شده
آغاز: 1391 تا 1397ـ کابل

مسئول: شکور نظری و زکیه میرزایی
نشســت اول: »گم نامی« نوشــته محمدجان تقی 

بختیاری )42 قوس )آذر( 1391( 
سخنرانان: کاوه جبران و امید حق بین

نشســت دوم: »از هرات تا تهران« نوشــته محسن 
نکومنش فرد )5 جدی )دی( 1391(

سخنرانان: هادی مرّوج و محمدحسین محمدی
نشست ســوم: رمان »افغانی« نوشته عارف فرمان 

)8 جدی )دی( 1391(
سخنرانان: امید حق بین و محمدحسین محمدی

نشســت چهارم: »عطــر انارهای جنوب« ســروده 
حسن ابراهیمی )31 سرطان )تیر( 1392(

ســخنرانان: دکتــر حفیظ اللــه شــریعتی و امــان 
پویامک

نشست پنجم: »سنگ باران« سروده باران سجادی 
)7 سنبله )شهریور( 1392(

ســخنرانان: پرتو نادری، دکتر حفیظ الله شریعتی، 
یعقوب یسنا و لیال حیدری

نشســت ششــم: »پــس از مــرگ عیســا« نوشــته 
 غالم رسول جعفری )61 قوس )آذر( 1392(

سخنرانان: ابوطالب مظفری و حبیب الله صادقی
نشســت هفتــم: »دختــرک گل فــروش« نوشــته 
کریــم میثاق و »ســفر خروج« نوشــته محمدآصف 

سلطان زاده )1 عقرب )آبان( 1393(
سخنرانان: کاوه جبران و حبیب الله صادقی

نشست نهم: »صدای پای شکستن« نوشته یزدان 
هدیه ولی )صاعقه( )15 اسد )مرداد( 1394(
سخنرانان: حمیرا قادری و حبیب الله صادقی

نشســت دهم: »ســرمه در فنجان« ســروده مریم 
احمدی )1397(

سخنرانان: محمود جعفری و بسی گل شریفی



13 خانه ادبیات افغانستان 

نشســت یازدهم: »سردی« نوشــته فاطمه خالقی 
)1397(

سخنرانان: سهراب سروش و محمود جعفری

»نقد و بررسی داستان و رمان« 

 ggبا gمشــترکgآموزشــی gنشســتgسلســلهg
مؤسسهgُدّرgَدری

هدف: نقد و بررسی داستان و رمان فارسی و خارجی
آغاز: ۱۳9۳ تا ۱۳94ـ کابل

مسئول: حبیب صادقی و عباس جعفری )شهریار 
آرمان(

مکان: دفتر مؤسسه ُدّر َدری

ِسفِر کلمات
هــدف: دیدار و گفت وگوی صمیمانه با پیش گامان 

و فعاالن عرصه ادب، فرهنگ و هنر افغانستان
»ِسفِر کلمات« )۱(ـ  دیدار و گفت وگو با محمدشریف 

سعیدی ـ ۱۶ ثور )اردی بهشت( ۱۳۸9
»ِســفِر کلمــات« )۲( ـ دیــدار و گفت وگو بــا دکتر 

اسدالله شعور ـ ۲7 جدی )دی( ۱۳97
»ِسفِر کلمات« )۳( ـ دیدار و گفت وگو با محمدضیا 

قاسمی ـ ۲0 جوزا )خرداد( ۱۳9۸
»ِســفِر کلمــات« )4( ـ دیدار و گفت وگــو با مهتاب 

ساحل ـ ۲5 سنبله )شهریور( ۱400
»ِســفِر کلمات« )5( ـ دیــدار و گفت وگــو با غفران 
بدخشــانی و محمدصــادق دهقــان ـ ۱۳ عقــرب 

)آبان( ۱400
»ِسفِر کلمات« )۶( ـ دیدار و گفت وگو با محمدضیا 
قاسمی و رونمایی کتاب »وقتی موسی کشته شد« 

ـ ۶ جدی )دی( ۱400

نشست های ماهانه

نشست ماهانه نقد و بررسی ادبیات معاصر افغانستان
هدف: نهادینه ســازی فرهنگ نقد و نقدپذیری در 

قلمرو ادب، فرهنگ و هنر
آغاز: ۱۳۸۶ ـ تهران )تا کنون بیش از 70 نشســت 

برگزار شده است(
مکان: حوزه  هنری 

مســئوالن: زنده یاد محمدسرور رجایی )۱۳۸۶ تا 
۱400( و عارف جعفری )۱400 به بعد(

نشست ماهانه »به صرف داستان« )1 تا 3(
هــدف: آشــنایی بــا داستان نویســان و منتقدان 

افغانستانی و ایرانی
آغاز و پایان: ۱۳9۶ و ۱۳97 ـ تهران

مکان: حوزه  هنری 
مسئول: تینا محمدحسینی

سلسله برنامه های هفتگی

نشست هفتگی خانه ادبیات افغانستان در تهران
هدف: آمــوزش، خوانش و نقد شــعر و داســتان، 
خوانش متون، ویرایش و دیگر کارگاه های آموزشی 

آغاز: ۱۳7۲ ـ تهران
پیشینه این نشست ها به ســال ۱۳7۲ بازمی گردد 
که با گردانندگی علی یعقوبی )شــاهد( آغاز شــد و 
بعدها، محمدضیا قاســمی آن را ادامه داد. نشست 
هفتگی شعر و داستان از سال ۱۳۸۲ در قالب خانه 
ادبیــات افغانســتان به کار خود ادامه داده اســت. 
مســئولیت نشست های هفتگی شعر و داستان را از 
آن زمان تا کنون، افرادی مانند محمدضیا قاسمی، 
محمدســرور  زنده یــاد  محمــدی،  محمدحســین 
رجایــی، علی مدد رضوانــی، محمدصادق دهقان، 
عــارف جعفری، زهرا زاهدی و تینا محمدحســینی 
بر عهده داشته اند. این نشست ها با همکاری دفتر 
شعر و داستان افغانستان، یکی از زیرمجموعه های 
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار می شود.

زمان: چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 
مکان: 

۱. خیابان سمیه، حوزه هنری، تاالر مهرداد اوستا
۲. خیابان ســمیه، حوزه هنری، تاالر امیرحســین 

فردی
۳. خیابان سمیه، حوزه هنری، سالن نشست های ادبی
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نشست هفتگی خانه ادبیات افغانستان در کابل
هدف: آمــوزش، خوانش و نقد شــعر و داســتان، 
خوانــش متون، ویرایــش، فن نویســندگی و دیگر 

کارگاه های آموزشی
آغاز و پایان: میزان )مهر( ۱۳۸7 تا ســرطان )تیر( 

۱400 ـ کابل
پیشــینه این نشســت ها بــه میزان )مهــر( ۱۳۸7 
بازمی گــردد کــه بــا گشــایش دفتــر نمایندگــی 
خانه ادبیــات افغانســتان در کابل بــا گردانندگی 
محمــود  و  )داســتان(  محمــدی  محمدحســین 
جعفری )شــعر( در یکی از دفتر های مارکت غلغله 
گروپ در گوالیی دواخانه در منطقه غرب کابل آغاز 
شــد و بعدها، عبدالشــکور نظری آن را ادامه داد. 
این نشست ها در طول سال های مختلف به صورت 
متناوب و بــا همــکاری نهادهای گوناگــون مانند 
بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان، دانشگاه ابن سینا 
)پژوهشگاه ابن سینا، انجمن دانشجویی و معاونت 
تحقیقات علمی(، مکتب دانش ســرا و آموزشــگاه 
ســتاره تا فروپاشــی نظام سیاســی در افغانستان 
)اســد )مــرداد( ۱400( در غــرب کابــل ادامــه 
داشت. مســئولیت دوره هایی از نشست های شعر 
و داســتان را افرادی مانند محمدحسین محمدی، 
محمدصادق دهقان، عبدالشــکور نظری، محمود 
جعفری، محمدضیا قاســمی، حبیب الله صادقی، 
عبدالله اکبری و سهراب سروش بر عهده داشتند. 

زمان ها: پنج شنبه ها و جمعه ها
مکان ها:

۱. گوالیی دواخانه، مارکت غلغله گروپ
۲. کارته چهار، دفتر بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

۳. کارته چهار، دانشگاه ابن سینا
4. پل سرخ، مکتب دانش سرا
5. پل سرخ، آموزشگاه ستاره

۶. چهارراه شهید، دفتر بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان

نشست هفتگی خانه ادبیات افغانستان در اصفهان
هدف: آموزش، خوانش و نقد شعر و داستان 

آغــاز و پایــان: ســنبله )شــهریور( ۱۳9۲ تا حوت 

)اسفند( ۱۳9۸ـ اصفهان
زمان: پنج شنبه ها

مــکان: پــل بزرگ مهــر، چهــارراه آبشــار، خانــه 
هنرمندان، مرکز آفرینش های ادبی حوزه  هنری 

مسئول: غالم رسول جعفری

کارگاه های آموزشی دوره ای
هــدف: ارتقــای ســطح آموزش هــای تخصصــی 

اعضای خانه ادبیات افغانستان
۱. کارگاه روزنامه نــگاری ـ آســیه امینــی، تهران، 

۱۳۸۳
صائــب،  محمدعلــی  ـ  روزنامه نــگاری  کارگاه   .۲

تهران، ۱۳۸۸
۳. کارگاه روزنامه نگاری ـ دکتر حفیظ الله شریعتی، 

تهران، ۱۳۸۸
4. آشــنایی بــا عناصــر داســتانـ  محمد حســین 

محمدی، کابل، ۱۳90
5. کارگاه آشــنایی با عناصر داستان )مبانی( ـ تینا 

محمدحسینی، تهران، ۱۳9۱ تا کنون
۶. کارگاه آشنایی با عناصر داستان )متوسط(ـ  تینا 

محمدحسینی، تهران، ۱۳9۱ تا کنون
7. کارگاه آشــنایی با عناصر داســتان )پیشرفته( ـ 

تینا محمدحسینی، تهران، ۱۳9۱ تا کنون
ـ  اول(  ـ دوره  ۸. »تماشــا« )نقــد مکتــوب شــعر 

محمدسرور رجایی، تهران، ۱۳۸9
ـ دوره دوم( ـ  9. »تماشــا« )نقــد مکتــوب شــعر 

محمدصادق دهقان و رضا اسدی، تهران، ۱۳9۱
۱0. کارگاه شــعر ـ محمدصــادق دهقــان و رضــا 

اسدی، تهران، ۱۳9۱
۱۱. کارگاه عــروض و قافیــه ـ دکتــر محمدامیــن 

زواری، تهران، ۱۳9۱
۱۲. کارگاه انیمیشــن ـ عبدالله اصغرنژاد، تهران، 

۱۳9۱
۱۳. کارگاه فن بیان ـ اکبر احمدی، تهران، ۱۳9۱

۱4. کارگاه تحلیل شــعر ـ دکتر اســماعیل امینی، 
تهران، ۱۳9۳

ـ  اول(  )دوره  نــگارش  و  ویرایــش  کارگاه   .۱5
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محمدصادق دهقان، تهران، ۱۳9۳
۱۶. کارگاه شعر ـ عارف جعفری و عارف حسینی، 

تهران، ۱۳9۳
۱7. »تماشــا« )نقــد مکتوب شــعرـ  دوره ســوم(ـ  
محمدصــادق دهقان و عــارف حســینی، تهران، 

۱۳9۳
۱۸. »تماشــا« )نقد مکتوب داســتان ـ دوره اول( ـ 

تینا محمدحسینی، تهران، ۱۳9۳
۱9. »تماشــا« )نقد مکتــوب شــعر ـ دوره چهارم( 
ـ محمدصــادق دهقــان و عارف حســینی، تهران، 

۱۳94
۲0. کارگاه ترجمــهـ  محمدصــادق دهقــان و زهرا 

بهره مندی، تهران، ۱۳94
ـ  دوم(  )دوره  نــگارش  و  ویرایــش  کارگاه   .۲۱

محمدصادق دهقان، تهران، ۱۳94
۲۲. کارگاه آموزش داســتان ـ حبیب الله صادقی، 

کابل، ۱۳94
۲۳. کارگاه آمــوزش عناصر داستان نویســی )دوره 

اول( ـ طاهره رحمان پور، تهران، ۱۳94
۲4. کارگاه آمــوزش عناصر داستان نویســی )دوره 

دوم( ـ طاهره رحمان پور، تهران، ۱۳95
۲5. کارگاه آموزش داستان نویســی برای کودک و 

نوجوان ـ عباس مؤذن زاده، تهران، ۱۳95
۲۶. کارگاه آموزش داســتان ـ بتول سید حیدری، 

کابل، ۱۳95
عبدالملکیــان،  گــروس  ـ  آزاد  شــعر  کارگاه   .۲7

اصفهان، بهار ۱۳95
ـ حافــظ موســوی، اصفهــان،  ۲۸. کارگاه شــعر 

زمستان ۱۳95
۲9. کارگاه شعرـ  ضیا موحد، اصفهان، بهار ۱۳9۶
۳0. کارگاه داســتانـ  سیامک گلشیری، اصفهان، 

زمستان ۱۳9۶
۳۱. کارگاه شــعر ـ لیال کردبچه، اصفهان، زمستان 

۱۳9۶
۳۲. کارگاه قصه نویسی کودک ـ عباس مؤذن زاده، 

تهران، ۱۳9۶
۳۳. کارگاه خوانش متون )دیوان حافظ شیرازی( ـ 

محمدصادق دهقان، کابل، ۱۳9۶ ـ ۱400
۳4. کارگاه خوانــش متــون )گلســتان ســعدی( ـ 

محمدصادق دهقان، کابل، ۱۳9۶ ـ ۱400
۳5. کارگاه خوانــش متــون )ســراج التواریــخ( ـ 

محمدصادق دهقان، کابل، ۱۳9۶ ـ ۱400
ـ  دوره(  )چنــد  عمومــی  ویرایــش  کارگاه   .۳۶

محمدصادق دهقان، کابل، ۱۳9۶ ـ ۱400
ـ  دوره(  )چنــد  تخصصــی  ویرایــش  کارگاه   .۳7

محمدصادق دهقان، کابل، ۱۳9۶ ـ ۱400
ـ  دوره(  )چنــد  نویســندگی  فــن  کارگاه   .۳۸

محمدصادق دهقان، کابل، ۱۳9۶ ـ ۱400
۳9. کارگاه آموزش داســتان ـ ســهراب ســروش، 

کابل، ۱۳97
40. کارگاه خوانــش متون )مرزبان نامه( ـ حســن 

رضایی، کابل، ۱۳9۸
4۱. کارگاه خوانش متون )کلیله و دمنه( ـ حســن 

رضایی، کابل، ۱۳9۸
4۲. کارگاه خوانش متون )گلستان سعدی( ـ دکتر 

اّم فروه موسوی، تهران، ۱۳9۸
صابــر  ـ  )مقدماتــی(  شــعر  آمــوزش  کارگاه   .4۳

موسوی، تهران، ۱400
44. کارگاه خوانش متون )گلستان سعدی( ـ صابر 

موسوی، تهران، ۱400
45. »تماشا« )نقد مکتوب شعر ـ دوره پنجم( ـ زهرا 

زاهدی و حامد باقری، تهران، ۱400

ویژه برنامه ها
و فرهنگــی در  ادبــی  برگــزاری نشســت های   .۱
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران )۱۳۸۳ تا کنون(
۲. نخستین برنامه نمایش نامه خوانی »رقص زاغان 

نیله باغ« نوشته اکبر احمدی ـ زمستان ۱۳۸7 
۳. »مســابقه افغانستان شناســی« )بــرای جوانان 
مهاجر افغانســتان در باقرشــهر تهران(ـ  تابســتان 

۱۳۸۸
4. برپایی غرفه انتشــارات خانه ادبیات افغانستان 
در نمایشــگاه بین المللی کتاب تهــران )۱۳۸۸ تا 

کنون(
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)نخســتین مجلــس  تیــز عشــق«  5. »شمشــیر 
منقبت خوانی( ـ ۲ جدی )دی( ۱۳۸9

۶. »در ُشُرف ماه« )گرامی داشت تالش های ادبی 
محمدبشیر رحیمی( ـ 5 جوزا )خرداد( ۱۳90 

7. »بــا راویــان بلــخ )۱(« )گرامی داشــت حضور 
شــاعران بلخی: صادق عصیان و ابراهیم امینی( ـ 

۲7 اسد )مرداد( ۱۳90
۸. »بــا راویــان بلــخ )۲(« )گرامی داشــت حضور 
شاعران و نویسندگان بلخی: عبدالفیاض مهر آیین، 
صالح محمد خلیق، ســهراب ســیرت و عنایت الله 

شهیر( ـ ۲۶ عقرب )آبان( ۱۳90
9. »نواگر رسم زمونه« )شعر و نغمه خوانی هنرمند 
هم زبان، رسول نجفیان( ـ ۱9 عقرب )آبان( ۱۳90
مجلــس  )دومیــن  عشــق«  تیــز  »شمشــیر   .۱0

منقبت خوانی( ـ ۱ جدی )دی( ۱۳90
۱۱. نخســتین گرامی داشــت روز جهانی داستان 

کوتاه در افغانستان ـ ۲5 دلو )بهمن( ۱۳90
۱۲. نمایشــگاه عکس ششمین جشــن واره ادبی 

»قند پارسی« ـ ۱0 و ۱۱ حوت )اسفند( ۱۳90
۱۳. »سفیران گل سرخ )۱(« )گرامی داشت حضور 
شاعران و نویســندگان کابلی: عبدالشکور نظری ، 
مجیب مهرداد، هــادی هزاره، حســن ابراهیمی، 
خســرو مانــی و محمدیاســین نــگاه( ـ ۱۸ حوت 

)اسفند( ۱۳90
۱4. مساحت نسیم )گرامی داشت تالش های ادبی 
محمدضیا قاســمی و محبوبــه ابراهیمی(ـ  ۲۸ ثور 

)اردی بهشت( ۱۳9۱
۱5. ســایه روشن )گرامی داشــت تالش های ادبی 

شکریه عرفانی( ـ ۱9 دلو )بهمن( ۱۳9۱
۱۶. دومین گرامی داشت روز جهانی داستان کوتاه 

در افغانستان ـ ۲5 دلو )بهمن( ۱۳9۱
۱7. جشــن واره یــک دهه کوشــش فرهنگی خانه 
ادبیات افغانســتان و رونمایی آلبوم موسیقی »گل 

بادام« اثر عارف جعفری ـ 4 عقرب )آبان( ۱۳9۲
۱۸. ســومین گرامی داشــت روز جهانی داســتان 

کوتاه در افغانستان ـ ۲5 دلو )بهمن( ۱۳9۲
۱9. نمایشگاه پوستر و نقاشی هفتمین جشن واره 

ادبــی »قند پارســی« ـ ۱۳  و ۱4 حوت )اســفند( 
۱۳9۲

۲0. »سفیران گل سرخ )۲(« )گرامی داشت حضور 
شاعران و نویســندگان کابلی و بلخی: عبدالشکور 
نظری، حبیب الله صادقی، حکیــم علی پور، امید 
حق بیــن، هادی مرّوج و محمدجعفر عزیزی( ـ ۲۲ 

حوت )اسفند( ۱۳9۲
۲۱. نمایشگاه پوستر، عکس و کتاب در جشن واره 
نــوروزی گل ســرخ در تهــران ـ ۲۱ و ۲۲ حمــل 

)فروردین( ۱۳9۳
۲۲. حضــور ویژه غرفه خانه ادبیات افغانســتان در 
بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه بین المللــی کتاب 

تهران ـ ۱0 تا ۲0 ثور )اردی بهشت( ۱۳9۳
۲۳. جشــن باغ )گرامی داشت ســه سال کوشش 
مجله »باغ«( با همکاری حوزه هنری، بنیاد ملت و 
مؤسسه فرهنگی و هنری ماه نو ـ ۱۸ تیر )سرطان( 

۱۳9۳
۲4. الله کوهــی )گرامی داشــت تالش های ادبی 

زهرا حسین زاده( ـ ۲9 خرداد )جوزا( ۱۳9۳
۲5. به لحن شــیدایی )گرامی داشــت تالش های 

ادبی نادر احمدی( ـ ۲0 سنبله )شهریور( ۱۳9۳
محمــدی  محمدحســین  بــا  عصــری   .۲۶
)گرامی داشــت تالش هــای ادبــی محمدحســین 

محمدی( ـ 4 جدی )دی( ۱۳9۳
۲7. عصری با محمدجواد خاوری )گرامی داشــت 
تالش هــای ادبــی محمدجــواد خــاوری( ـ ۲ دلو 

)بهمن( ۱۳9۳
۲۸. چهارمین گرامی داشــت روز جهانی داســتان 
کوتاه در افغانســتان و رونمایی از پنج کتاب شعر و 

داستان ـ ۳0 دلو )بهمن( ۱۳9۳
۲9. اولین گرامی داشت روز جهانی داستان کوتاه 

در ایران ـ تهران ـ ۲9 و ۳0 دلو )بهمن( ۱۳9۳
۳0. نکوداشــت دو دهه تــالش فرهنگی، هنری و 
ادبی عارف جعفری و رونمایی آلبوم »قند پارسی« 

ـ ۱۸ حوت )اسفند( ۱۳9۳
۳۱. نشســت ادبیات جوان افغانســتان در بیست 
و هشتمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران )با 
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همــکاری کانون کلمــه( ـ ۲۳ ثور )اردی بهشــت( 
۱۳94

۳۲. بهارانــه ای بــا یــاران هــم دل )گرامی داشــت 
حضور شــاعران و نویســندگان کابل، بلخ و هرات: 
علــی موســوی، نذیراحمد بهــراد و مرتضا برالس، 
نقد »کارتــه هیچ« و اهــدای جایزه هــای برندگان 
جشــن واره »اوســانه ســی ســانه« بلــخ( ـ ۳۱ ثور 

)اردی بهشت( ۱۳94
۳۳. خوانــش و نقد رمان »ناتنــی« )با همکاری ُدّر 
دری و نشر زریاب( ـ 7 جوزا )خرداد( ۱۳94 ـ کابل
۳4. بهارانه ای با ادبیات )با حضور سابیر هاکا( ـ 7 

جوزا )خرداد( ۱۳94 ـ اصفهان
۳5. نشســت تابســتانه شــعر )با حضور اسماعیل 

بختیاری( ـ ۸ اسد )مرداد( ۱۳94 ـ اصفهان
۳۶. نقد و تحلیل اجتماعی فیلم ســینمایی »مزار 

شریف« ـ ۱9 سنبله )شهریور( ۱۳94
۳7. همایــش دو روزه »میراث ادبی مهجور«ـ  ۲۶ و 

۲7 سنبله )شهریور( ۱۳94 ـ اصفهان 
مؤلفه  هــای  »بررســی  تخصصــی  نشســت   .۳۸
مدرنیســم و پسامدرنسیم در ادبیات داستانی« ـ 9 

میزان )مهر( ۱۳94 ـ اصفهان
۳9. جشن بزرگ شکوفه ها )با همکاری مجله باغ و 

گروه شکوفه ها( ـ ۲0 میزان )مهر( ۱۳94
40. نشســت تخصصی »هیس!... این آوای آصف 

است« ـ ۱4 عقرب )آبان( ۱۳94 ـ اصفهان
4۱. در ســوگ منتقــد ـ ۳ جــدی )دی( ۱۳94 ـ 

اصفهان
4۲. شــب شــعر تبســمـ  ۱۲ جدی )دی( ۱۳94ـ  

تهران
4۳. عصری با امان میرزایی )بررســی کارنامه ادبی 

امان میرزایی( ـ ۸ دلو )بهمن( ۱۳94 ـ تهران
44. پنجمیــن گرامی داشــت روز جهانی داســتان 
کوتاه )دو کلمه از داســتان کوتاه( و رونمایی از یک 
کتاب شعر ـ ۲۲ و ۲۳ دلو )بهمن( ۱۳94 ـ اصفهان
45. نمایشــگاه عکس هشتمین جشــن واره ادبی 

»قند پارسی« ـ ۱9 و ۲0 حوت )اسفند( ۱۳90
4۶. ششــمین گرامی داشــت روز جهانی داستان 

کوتاه )بازی با کلمات( با حضور حســین ســناپورـ  
۲۱ دلو )بهمن( ۱۳95ـ اصفهان

47. ششــمین گرامی داشــت روز جهانی داستان 
کوتاه با حضور محمداعظم ره نورد زریاب و حسین 

فخری ـ  ۱۳95 ـ تهران
4۸. داســتان خوانی بــا محمدجواد خــاوریـ  ۱5 

جدی )دی( ۱۳95 ـ تهران 
49. دیــدار با جمال میرصادقــی ـ ۱7 قوس )آذر( 

۱۳9۶ ـ تهران
50. هفتمین گرامی داشــت روز جهانی داســتان 

کوتاه ـ دلو )بهمن( ۱۳9۶ ـ تهران و اصفهان
5۱. هشــتمین گرامی داشــت روز جهانی داستان 

کوتاه ـ دلو )بهمن( ۱۳97 ـ تهران و اصفهان
5۲. نهمین گرامی داشت روز جهانی داستان کوتاه 

ـ دلو )بهمن( ۱۳9۸ ـ تهران و اصفهان
5۳. آواز پرســتوها )گرامی داشــت زنده یاد محمد 

جاویدان( ـ ۱7 حوت )اسفند( ۱۳99
54. گپ و گفت صمیمانه با جواد خاوریـ  ۲ جدی 

)دی( ۱400 ـ تهران
55. دهمیــن گرامی داشــت روز جهانی داســتان 

کوتاه ـ ۲۸ دلو )بهمن( ۱400 ـ تهران

برنامه مشترک با نهادهای ایرانی و افغانستانی

آوای هم زبانی
۱. آوای هم زبانی

همکاری با مرکز موسیقی نغمه شهر )۱۳۸5( ـ تهران
۲. گرامی داشــت عالمه فیض محمد کاتب هزاره و 

رونمایی از کتاب »سراج التواریخ« 
همکاری با انتشارات عرفان )نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران ـ ثور )اردی بهشت( ۱۳9۲( ـ تهران
۳. رونمایی از »درختان تبعیدی« 

همکاری با شهرســتان ادب )نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران ـ ثور )اردی بهشت( ۱۳9۲( ـ تهران

4. همایش »غزنی،  زبان و ادبیات فارسی« 
همکاری با فرهنگســتان زبان و ادب فارسی )۲9 و 

۳0 میزان )مهر( ۱۳9۲( ـ تهران



خانه ادبیات افغانستان 18

5. کافــه کلمــات دهم: نقد و بررســی شــعر امروز 
افغانستان 

همکاری با مرکز نشــر شــعر، مؤسســه انتشــاراتی 
مهدیار جوان و فرآیین )۱۳ ســرطان )تیر( ۱۳9۳( 

ـ کرج
۶. جشن واره ادبی »حماسه گل سرخ« 

همکاری با »ســتاد دانش جویی مــا و مزاری« )۱4 
حوت )اسفند( ۱۳9۳( ـ تهران

7. نشست تخصصی »از هندوکش تا البرز« )۱ تا 4(
همــکاری بــا شهرســتان ادب )۱۳94 و ۱۳95( ـ 

تهران
۸. نشســت تخصصی »رئالیسم جادویی در ادبیات 

داستانی«
همکاری با کانــون ادبی کلمــه )۲۸ عقرب )آبان( 

۱۳94( ـ قم
9. نشست »زمانی برای داستان«

همــکاری با کانــون ادبی کلمه )۱۲ اســد )مرداد( 
۱۳9۶( ـ قم

۱0. نشست »ِسفِر داستان«
همکاری با کانون ادبی کلمه )۱۳97( ـ قم

۱۱. نشست »داستان خوانی«
همــکاری با برنامه »صندلی های روبه رو« )۲4 اســد 

)مرداد( ۱۳9۶( ـ مشهد
۱۲. رویداد فرهنگی افغانستان

همکاری با ابرار معاصــر )۱۱ جدی )دی( ۱۳99( ـ 
تهران

۱۳. شب های خراسانی 
شب شعر، هنر و موســیقی افغانستانی )۳۱ سنبله 

)شهریور( و ۱ میزان )مهر( ۱400( ـ تهران
همکاری با کافه تاریخ آن الین و موزه تصاویر معاصر

۱4. پنج شنبه صبح های بخارا
دیــدار و گفت وگو با جواد خاوری )۲5 قوس )آذر( 	 

۱400( ـ تهران
دیدار و گفت وگو با محمدضیا قاســمی )9 جدی 	 

)دی( ۱400( ـ تهران
سال گشــت بنیادگذاری خانه ادبیات افغانستان 	 

)۱۶ سرطان )تیر( ۱40۱( ـ تهران

همکاری با مجله بخارا، انتشــارات دیبایه، مؤسســه 
فرهنگان، انتشارات تاک و انتشارات آمو

۱5. »ِسفِر کلمات« )۶( 
دیــدار و گفت وگــو با محمدضیا قاســمی و رونمایی 
کتاب »وقتی موســی کشــته شــد« )۶ جدی )دی( 

۱400( ـ تهران
همکاری با کافه تاریخ آن الین، موزه تصاویر معاصر و 

انتشارات چشمه
۱۶. رونمایی، بررسی و جشن امضای کتاب

رونمایی، بررســی و جشن امضای »درخت می شوم 
روزی«، ســروده فهیمــه دهقان )۱9 دلــو )بهمن( 

۱400( ـ تهران
همکاری با کافه تاریــخ آن الین، موزه تصاویر معاصر 

و انتشارات آمو
۱7. »مروری بر ادبیات معاصر افغانستان«

هفتاد و هشتمین محفل ماهانه کانون فنی با حضور 
محمدصــادق دهقــان )۱ حوت )اســفند( ۱400(ـ 

بستر مجازی گوگل میت
همــکاری بــا کمیتــه شــعر و ادب کانون فنــی )کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران(
۱۸. »بررسی جریان ادبیات داستانی افغانستان )با 

نگاهی به داستان زنان افغانستان(«
هشــتادمین محفل ماهانه کمیته شعر و ادب کانون 
فنی با حضور تینا محمدحسینی  )۱ جوزا )خرداد( 

۱40۱(ـ بستر مجازی گوگل میت
همــکاری بــا کمیتــه شــعر و ادب کانون فنــی )کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران(

 انتشارات خانه ادبیات افغانستان
هدف: چاپ آثار ادبی، فرهنگی و هنری؛ گسترش 

فرهنگ  آفرینندگی؛ گسترش فرهنگ کتاب خوانی 

کتاب
۱.  مردی که خنده می فروخت )مجموعه داستان(، 

محمدحسین محمدی، تهران، ۱۳۸۲.
۲. آشــار  )مجموعه داســتان(، عبدالواحد رفیعی، 

کابل، ۱۳۸7.
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۳.  شب که از پوســت مان گذشت  )مجموعه شعر(، 
محمدصادق دهقان، کابل، ۱۳۸7.

4. چهارشــنبه آخــر )مجموعــه داســتان(، تقــی 
واحدی، کابل، ۱۳۸7.

5. سنگ ها و کوزه ها )رمان کوتاه(، عزیز الله نهفته، 
کابل، ۱۳۸7.

۶. بنــای یادبــود دموکراســی )طنــز(، عبدالواحد 
رفیعی، کابل، ۱۳۸7.

7. خروســان باغ بابر )مجموعه داســتان(، حسین 
فخری، کابل، ۱۳۸۸.

۸. بلــوای خفتــگان )رمــان(، محمد جــان تقــی 
بختیاری، کابل، ۱۳۸۸.

9. زیبــای زیــر خــاک خفتــه )گزیده داســتان(، 
محمداعظم  ره نورد زریاب، تهران، ۱۳۸۸.

۱0.   شــعر جوان کابل، به  کوشــش: عبدالشــکور 
نظری، کابل، ۱۳90.

۱۱. عقــاب چگونــه می میــرد؟ )مجموعه شــعر(، 
ابوطالب مظفری، کابل، ۱۳90.

۱۲. شــب های کابل )کارنامه تقی واحدی( ، کابل، 
.۱۳90

۱۳. دختــران رودخانه  هیرمند )مجموعه شــعر(، 
حفیظ الله شریعتی )سحر(، کابل، ۱۳90.

۱4. دیدار در متن خورشــید )گزیده نوشــتارهایی 
درباره واصف باختری(، به  کوشــش: محمدصادق 

دهقان، کابل، ۱۳94.
۱5. یــک گنجشــک و صــد کلکین )گزیده شــعر 
اعضــای خانــه ادبیات افغانســتان(، به کوشــش: 

محمدحسین فیاض، کابل، ۱۳94.
۱۶. قصــه آدم هــای بیــدار و زمان خفتــه )گزیده 
داســتان اعضای خانــه ادبیــات افغانســتان(، به 

کوشش: تینا محمدحسینی، کابل، ۱۳9۶.
۱7. طعم کوچکی از باران )گزیده شــعر ششــمین 
جشن واره قند پارســی(، به  کوشش: محمدصادق 

دهقان، ۱۳9۶.
۱۸. یــک پیاله چای بــا آرزوهای کوچــک )گزیده 
داســتان ششــمین جشــن واره قنــد پارســی(، به  

کوشش: محمدصادق دهقان، تهران، ۱۳9۶.

۱9. در قــاب آیینــه )گزیــده گفت وگــو بــا واصف 
باختری(، به  کوشش: محمدصادق دهقان، تهران، 

.۱۳9۶
۲0. برادر ناتنی پاییز )گزیده شعر نهمین جشن واره 
قنــد پارســی(، به  کوشــش:محمدضیا قاســمی و 

محمدسرور رجایی، کابل، ۱۳9۶.
۲۱. زیر بــاران تابســتان )گزیده داســتان نهمین 
تینــا  کوشــش:  بــه   پارســی(،  قنــد  جشــن واره 

محمدحسینی، کابل، ۱۳9۶.

لوح فشرده
۱. ... صبــا مــزار مــی ُرم )موســیقی فولکلوریــک 
مناطق افغانســتان(، تنظیم و آواز: عارف جعفری، 

تهران، ۱۳۸۸.
۲. گِل بادام )موسیقی فولکلوریک هزارگی در قالب 
پاپ(، تنظیم و آواز: عارف جعفری، کابل، ۱۳9۲.

۳. قند پارسی، تنظیم و آواز: عارف جعفری، کابل، 
.۱۳9۳

4. مجموعه کامل مجله روایت، تهران، ۱۳94.

5. مجموعه کامل مجله فرخار، تهران، ۱۳94.

مجله تخصصی

کتاب نامه )اولین و تنها مجله تخصصی بررسی کتاب(
مدیر مسئول: محمدضیا قاسمی

ســردبیر: محمدحسین محمدی )شماره ۱ تا ۸( و 
علی یعقوبی )شماره ۸ تا کنون(

آغاز: سرطان )تیر( ۱۳99 

»فرخار« )مجله تخصصی شعر(
ســردبیر: محمدضیا قاســمی )شــماره ۱ تا ۳( و 

محمدصادق دهقان )شماره ۳ تا ۶(
آغاز: ۱۳۸۲ 

»روایت« )مجله تخصصی داستان(
سردبیر: محمدحسین محمدی

آغاز: ۱۳۸7 )شش شماره تا کنون(




