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خانه ادبیات افغانستان

16 سرطان (تیر) 1382

بنیان گذارى
ــى  ــى، فرهنگ ــتقل ادب ــاد مس ــتان، نه ــات افغانس ــه ادبی خان
ــر و  ــل ادب، هن ــان اه ــى از جوان ــه گروه ــت ک ــرى اس و هن
فرهنــگ مهاجــر افغانســتانى آن را در 16 ســرطان (تیــر) 1382 
ــات  ــه ادبی ــدف خان ــد. ه ــان نهادن ــران بنی ــیدى در ته خورش
افغانســتان، پاس دارى از ادب، فرهنگ و هنر ســرزمین باســتانى 
ــاى  ــان ملت ه ــى می ــاى فرهنگ ــش پیونده ــتان و افزای افغانس
ــران و تاجیکســتان اســت. در حــال  پارســى زبان افغانســتان، ای
ــه  ــان ب ــت محمدصــادق دهق ــا مدیری ــات ب ــه ادبی حاضــر، خان
ــا  ــن،  محمد ضی ــر از ای ــد. پیش ت ــه مى ده ــود ادام ــت خ فعالی
ــى، در  ــرور رجای ــدى و محمدس ــین محم ــمى، محمدحس قاس

ــر عهــده داشــتند.  ــن نهــاد را ب ــت ای ســه دوره، مدیری
حفیــظ اهللا  قاســمى،  محمــدى،  محمد ضیــا  محمدحســین 
شــریعتى، شــکریه عرفانــى، عــارف جعفــرى، محبوبــه ابراهیمــى 
ــد.  ــمار مى رون ــه ش ــه ب ــذار خان ــو بنیان گ ــا عض ــژه تمن و منی
ــادق  ــى، محمدص ــرور رجای ــدى، محمدس ــین محم محمدحس
ــى،  ــکریه عرفان ــرى، ش ــکور نظ ــرى، ش ــارف جعف ــان، ع دهق
ــینى،  ــا محمدحس ــدى، تین ــم احم ــریعتى، مری ــظ اهللا ش حفی
ــى و  ــب صادق ــاض، حبی ــین فی ــى، محمدحس ــدد رضوان على م
زهــرا زاهــدى، اعضــاى کنونــى هیئــت مدیــره خانــه هســتند. 
هم اکنــون نمایندگى هــاى خانــه ادبیــات افغانســتان در تهــران 

ــت.  ــال اس ــان (1392) فع ــل (1387) و اصفه (1382)، کاب
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هــدف: شناســایى و معرفــى اســتعدادهاى جوان شــعر و داســتان افغانســتان، 
نکوداشــت پیش گامــان ادبــى، فرهنگــى و هنــرى کشــور و افزایــش 
ــى فرهنــگ و ادب کشــورهاى فارســى زبان پیوندهــاى فرهنگــى میــان اهال

آغاز: 1381
نخستین قند پارسى/29 و 30 سرطان (تیر) 1381 

فرهنگ سراى بهمن ـ تهران
برگزارکننده: کانون مطالعات افغانستان (و اعضاى اصلى خانه ادبیات افغانستان 

پیش از تأسیس) 
دومین قند پارسى/ 18 و 19 میزان (مهر) 1382

فرهنگ سراى بهمن ـ تهران
نکوداشت محمدکاظم کاظمى 

گشایش با پیام دکتر مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان 
دبیر: محمدضیا قاسمى

مدیر علمى: محمدحسین محمدى
ــاد منوچهــر آتشــى، محمدرضــا عبدالملکیــان و  داوران بخــش شــعر: زنده ی

محمدضیــا قاســمى
داوران بخش داستان: حسین سناپور، مژده دقیقى و محمدحسین محمدى 

مقام هاى اول تا سوم بخش شعر: زهرا حسین زاده، عاصف حسینى و مریم ترکمنى
ــم  ــى، عبدالکری ــا ابراهیم ــعر: غالم رض ــش ش ــى در بخ ــتگان قدردان شایس

ــى ــن ابراهیم ــینى و سوس ــته حس ــرى، فرش جعف
ابراهیمــى، حســین  تــا ســوم بخــش داســتان: رضــا  اول  مقام هــاى 

محمــدى آمنــه  و  حیدربیگــى 
شایســتگان قدردانــى در بخــش داســتان: صدیقــه کاظمــى، بتــول محمــدى 

و ســکینه محمــدى
سومین قند پارسى/  4 و5  میزان (مهر)  1383

فرهنگ سراى شفق (دانشجو) ـ تهران
نکوداشت ابوطالب مظفرى 

گشایش با پیام دکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور عالى رییس جمهورى افغانستان
افزوده شدن بخش «چشم انداز ادبیات معاصر ایران» 

دبیر: محمدضیا قاسمى
مدیر علمى: محبوبه ابراهیمى

جشن واره ادب ى قند پارسى
بزرگ ترین گردهم آیى اهل فرهنگ افغانستان
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رضا  و  خراسانى  محدثى  مصطفى  آتشى،  منوچهر  زنده یاد  شعر:  بخش  داوران 
محمدى

داوران بخش داستان: حسین سناپور، زنده یاد فتح اهللا بى نیاز و محمدحسین محمدى
مقام هاى اول و سوم بخش شعر: الیاس علوى و زهرا حسین زاده 

حسین زاده،  حسین  احمدى،  معصومه  شعر:  بخش  در  قدردانى  شایستگان 
معصومه موسوى و رحیمه میرزایى 

مقام هاى اول تا سوم بخش داستان: رضا ابراهیمى، معصومه حسینى و سکینه محمدى
شایستگان قدردانى در بخش داستان: سیمین احمدى، حسین حیدربیگى و 

صدیقه کاظمى 
چهارمین قند پارسى/ 9 و10 عقرب (آبان) 1384

باغ ورشو ـ تهران
نکوداشت محمداعظم ره نورد زریاب

گشایش با پیام حامد کرزي، رییس جمهورى افغانستان 
دبیر: محمدضیا قاسمى

مدیر علمى: محبوبه ابراهیمى
داوران بخش شعر: حافظ موسوي، محمدکاظم کاظمی و رضا محمدي

داوران بخش داستان: محمدرضا گودرزي، ابوطالب مظفري، محمدحسین محمدي 
مقام هاى اول تا سوم بخش شعر: الیاس علوي، عاصف حسینی و زهرا حسین زاده 
شایستگان قدردانى در بخش شعر: زهرا زاهدي، روح االمین امینی و علی مدد رضوانی

مقام هاى اول تا سوم بخش داستان: فاطمه موسوي، سکینه محمدي و تینا محمدحسینی 
شایستگان قدردانى در بخش داستان: آمنه محمدي، صدیقه کاظمی و بتول محمدي

پنجمین قند پارسى / 2 و 3 حوت (اسفند) 1388
فرهنگ سراى خانواده- تهران
نکوداشت محمدجواد خاورى

بخش ویژه (ادبیات پایدارى در افغانستان)
گشایش با پیام دکتر مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان 

دبیر: محمدحسین محمدى
مدیر علمى: دکتر محمدصادق دهقان

خراسانى،  محدثى  مصطفى  سپانلو،  محمدعلى  زنده یاد  شعر:  بخش  داوران 
على محمد مؤدب، قنبرعلى تابش و حفیظ اهللا شریعتى

داوران بخش داستان: بلقیس سلیمانى، محمدحسین محمدي و حمیرا قادرى
مقام هاى اول تا سوم بخش شعر سنتى: على رضا جعفرى، غالم رضا ابراهیمى و على جعفرى
مقام هاى اول تا سوم بخش شعر آزاد: امان اهللا میرزایى، حکیم على پور و فاطمه روشن

شایستگان قدردانى در بخش شعر: محمد جعفرى و مرجان اصغرى
مقام هاى اول تا سوم بخش داستان: حبیب اهللا صادقى، على موسوى و معصومه حسینى

شایستگان قدردانى در بخش داستان: امان پویامک
محمدتقى  حسین زاده،  زهرا  پایدارى:  ادبیات  بخش  سوم  تا  اول  مقام هاى 

اکبرى و محمدصادق عصیان
شایستگان قدردانى بخش ادبیات پایدارى: زهرا زاهدى و ناصر عارفى

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

نکوداشت دکتر محمدسرور موالیى
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گشایش با پیام دکتر مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان 
دبیر: دکتر محمد صادق دهقان

مدیر علمى: دکتر محمدامین زوارى
داوران بخش شعر: محمدکاظم کاظمى، قنبرعلى تابش و مصطفى محدثى خراسانى

داوران بخش داستان: ابوطالب مظفرى، تینا محمدحسینى و محمدرضا گودرزى
مقام هاى اول تا سوم بخش شعر سنتى: سهراب سیرت، على رضا جعفرى و محمد 

جعفرى (دوم مشترك)، مختار وفایى و تکتم حسینى (سوم مشترك)
شایستگان قدردانى در بخش شعر سنتى: على جعفرى و صفیه بیات

مقام هاى اول تا سوم بخش شعر آزاد: زهرا  زاهدى، امان میرزایى و حکیم 
على پور (دوم مشترك)، رضا اسدى

شایستگان قدردانى در بخش شعر آزاد: محمود تاجیک و معصومه موسوى
موسوى، صدیقه  فاطمه  موسوى،  على  داستان:  بخش  تا سوم  اول  مقام هاى 

کاظمى و وسیمه بادغیسى (سوم مشترك)
شایستگان قدردانى در بخش داستان: ریحانه بیانى،  رسول سیمیا و سهراب 

سروش غیبى 
هفتمین قند پارسى / 13 و 14 حوت (اسفند) 1392

تاالر سوره حوزه هنرى ـ تهران
نکوداشت محمدواصف باخترى

بخش ویژه (گرامى داشت جایگاه فرهنگى و تمدنى شهر باستانى غزنین)
دبیر: محمد سرور رجایى

مدیر علمى: دکتر محمدصادق دهقان
محمدکاظم  سعیدى،  محمدشریف  نادرى،  پرتو  نصراهللا  شعر:  بخش  داوران 

کاظمى، هرمز على پور و دکتر اسماعیل امینى
نویسا،  خالد  محبوب،  مریم  محمدى،  محمدحسین  داستان:  بخش  داوران 

ابوتراب خسروى و مجید قیصرى
و  ساحل  مهتاب  فصیحى،  سنتى: حسین  شعر  بخش  سوم  تا  اول  مقام هاى 
على رضا جعفرى (دوم مشترك)، رامین عرب نژاد و محمدجعفر عزیزى (سوم مشترك)

شایستگان قدردانى در بخش شعر سنتى: مختار وفایى، روح اهللا رضوى، موسى 
ابراهیمى و نجمه احمدى

مقام هاى اول تا سوم بخش شعر آزاد: معصومه موسوى، هادى هزاره و محمد حبیبى 
(دوم مشترك)، ریحانه آخوندزاده و مریم احمدى (سوم مشترك)

حسینى،  مریم  ابراهیمى،  حسن  آزاد:  شعر  بخش  در  قدردانى  شایستگان 
تهمینه امینى، مهدى سرباز و بلقیس فیضى

مقام هاى اول تا سوم بخش داستان: امید حق بین، رسول سیمیا و هادى مروج 
(دوم مشترك)، محمدامین فارسى و فضه فکورى (سوم مشترك)

شایستگان قدردانى در بخش داستان: فاطمه موسوى، حکیمه اخالقى، خداداد 
حیدرى و عنایت روشن

هشتمین قند پارسى / 19 و 20 حوت (اسفند) 1394
تاالر سوره حوزه هنرى ـ تهران

نکوداشت آصف سلطان زاده
بخش ویژه (گرامى داشت جایگاه فرهنگى و تمدنى شهر باستانى بامیان)

دبیر: دکتر محمدصادق دهقان
مدیر علمى: محمدحسین فیاض

سعید  نظرى،  شکور  عصیان،  صادق  حامد،  سمیع  دکتر  شعر:  بخش  داوران 
بیابانکى و على عبداللهى

داوران بخش داستان: محمدحسین محمدى، حسین فخرى، منیژه باخترى، 
جواد جزینى و حسن محمودى
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جایزه ادبى نوروز

 (نخستین جایزه رسمى و خصوصى ادبى در افغانستان)
هدف: معرفى بهترین کتاب هاى قلمرو شعر و داستان نویسى افغانستان

آغاز فراخوان: 1387 ـ کابل
دبیر: محمدحسین محمدى

نخستین جایزه نوروز / 3 حوت (اسفند) 1388

 فرهنگ سراى خانوادهـ  تهران
برندگان مشترك بخش رمان: تقى واحدى (گلیم باف) و عتیق رحیمى 

(هزارخانه  خواب و اختناق)
برنده بخش مجموعه داستان: محمدآصف سلطان زاده (عسکر گریز)

داوران: ابوطالب مظفرى، حسین فخرى و محمد جواد خاورى

دومین جایزه نوروز/  25 دلو (بهمن) 1391 

 لیسه (دبیرستان) استقاللـ  کابل
برنده بخش رمان: محمدجان تقى بختیارى (بلواى خفتگان) 
برنده بخش مجموعه داستان: عزیزاهللا نهفته (دست شیطان)

شایسته قدردانى در بخش رمان: محمدآصف سلطان زاده (سفر خروج) 
شایسته قدردانى در بخش مجموعه داستان: حبیب صادقى (بادیگارد)

داوران: تقى واحدى، خسرو مانى، کاوه جبران، محمدحسین محمدى 
و حمیرا قادرى
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هدف: نهادینه سازى فرهنگ نقد و نقدپذیرى در قلمرو ادب، فرهنگ و هنر
آغاز:1387 ـ کابل

دبیر: دکتر محمدصادق دهقان (شب اول تا هشتم)، شکور نظرى (شب نهم تا 
چهاردهم)، دکتر حفیظ اهللا شریعتى (شب پانزدهم تا بیست و چهارم) و حبیب 

صادقى (شب بیست و پنجم تا کنون)
شب اول: محمدحسین محمدى (20 اسد (مرداد) 1387)

سخنرانان: محمداعظم ره نورد زریاب، حسین فخرى، محمود جعفرى و منیژه باخترى 
شب دوم: غالم حیدر حیدرى وجودى (22 سنبله (شهریور) 1387)

سخنرانان: محمدحسین محمدى، محمدضیا قاسمى و سلطان ساالر عزیزپور 
شب سوم: حسین فخرى (25 میزان (مهر) 1387)

سخنرانان: محمدحسین محمدى، حبیب صادقى و رضا ابراهیمى 
با رونمایى «آشار» نوشته عبدالواحد رفیعى 

شب چهارم: خالده فروغ (30 عقرب (آبان) 1387)
سخنرانان: محمدافسر ره بین، محبوبه ابراهیمى و شکور نظرى

با رونمایى «شب که از پوستمان گذشت» سروده محمدصادق دهقان
شب پنجم: محمود جعفرى (28 قوس (آذر) 1387)

سخنرانان: سلطان ساالر عزیزپور، احمدضیا رفعت و محمدصادق دهقان
شب ششم: عباس آرمان (3 جدى (دى) 1387)

سخنرانان: محمدتقى اخالقى، محمدجواد سلطانى و رضا ابراهیمى 
شب هفتم: محمدضیا قاسمی (3 حوت (اسفند) 1387)

سخنرانان: محمدافسر ره بین و محمود جعفرى
با رونمایى «چهارشنبه آخر» نوشته تقی واحدي و «بناي یادبود دموکراسی» 

نوشته عبدالواحد رفیعی 
شب هشتم: خالد نویسا (27 حمل (فروردین) 1388) 

سخنرانان: حسین فخرى، محمدحسین محمدى و عباس آرمان 
خاك  زیر  و «زیباى  فخرى  حسین  نوشته  بابر»  باغ  «خروسان  رونمایى  با 

خفته» گزینه داستان هاى ره نورد زریاب 
شب نهم: محمداعظم ره نورد زریاب (اول قوس (آذر) 1389)

سخنرانان: دکتر محمدامین احمدى، حسین فخرى، على امیرى و عباس آرمان
شب دهم: شعر جوان کابل (19 حوت (اسفند) 1389)

و   ره بین  محمدافسر  نظرى،  شکور  محمدى،  محمدحسین  سخنرانان: 
محمدضیا قاسمى

با رونمایى کتاب «شعر جوان کابل» گردآورى: شکور نظرى
شب یازدهم: ابوطالب مظفرى (26 ثور (اردى بهشت) 1390)

سخنرانان: دکتر محمدامین احمدى، محمدجواد سلطانى و اسداهللا احمدى

شب هاى کابل
سلسله همایش نقد ادبى
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با رونمایى«عقاب چگونه مى میرد» سروده ابوطالب مظفرى
شب دوازدهم: تقى واحدى (14 میزان (مهر) 1390)

سخنرانان: دکتر حمیرا قادرى، دکتر حفیظ اهللا شریعتى و حبیب صادقى
با رونمایى «شب هاى کابل» (ویژه بررسى کارنامه ادبى تقى واحدى)

شب سیزدهم: الیاس علوى (24 قوس (آذر) 1390)
سخنرانان: دکتر حفیظ اهللا شریعتى، محمدضیا قاسمى و مجیب مهرداد

شب چهاردهم: دکتر حمیرا قادرى (13 دلو (بهمن) 1390)
سخنرانان: احمدضیا سیامک هروى، محمدضیا قاسمى و خسرو مانى

شب پانزدهم: عبدالواحد رفیعى (14 ثور (اردى بهشت) 1391)
سخنرانان: تقى واحدى، على پیام و محمدحسین محمدى

شب شانزدهم: احمدضیا سیامک هروى (8 سرطان (تیر) 1391)
بارش، خسرو  قادرى، محب  دکتر حمیرا  سخنرانان: محمدحسین محمدى، 

مانى و علم گل سحر 
شب هفدهم: محمدشریف سعیدى (19 سرطان (تیر) 1391)
سخنرانان: پرتو نادرى، دکتر حفیظاهللا شریعتى و خالده فروغ 

شب هجدهم: دکتر محمدسرور موالیى (2 اسد (مرداد) 1391)
سخنرانان: دکتر محمدامین احمدى، دکتر حفیظاهللا شریعتى و محمداسلم جوادى 

شب نوزدهم: حسین حیدربیگى (20 میزان (مهر) 1391)
سخنرانان: دکتر حفیظ اهللا شریعتى، على پیام و کاوه جبران

با رونمایى «شورش» نوشته حسین حیدربیگى
شب بیستم و بیست و یکم: شب هاى رمان افغانستان (گرامى داشت نودوپنجمین 

سال رمان نویسى در افغانستان) (6 و 7 جدى (دى) 1391)
حمیرا  دکتر  محمدى،  محمدحسین  زریاب،  ره نورد  محمداعظم  سخنرانان: 

قادرى، على کریمى، کاوه جبران، عارف فرمان و محسن نکومنش فرد
جوزا   2) افغانستان  زنان  معاصر  داستانى  ادبیات  شِب  دوم:  و  بیست   شِب 

(خرداد) 1392)
سخنرانان: دکتر فرید بیژن و دکتر حمیرا قادرى

رونمایى «شکار فرشته» نوشته سپوژمى زریاب و «داستان زنان افغانستان» 
گردآورى: محمدحسین محمدى

شِب بیست  و سوم: شِب افسر ره بین (28 قوس (آذر) 1392)
و  مهرداد  مجیب  شریعتى،  حفیظ اهللا  دکتر  رویین،  رازق  دکتر  سخنرانان: 

عبدالقاهر آریانژاد آژیر
شب بیست و چهارم: شب شعر زمستان (6 جدى (دى) 1392)

شعرخوانى شاعران افغانستان با حضور محمدشریف سعیدى و رضا محمدى 
رونمایى «خواب عمودى» سروده محمدشریف سعیدى

جوزا   1) باخترى  واصف  نکوداشت  و  بهار  شعر  شب  پنجم:  و  بیست  شب 
(خرداد) 1393)

شعرخوانى شاعران افغانستان و اهداى جوایز برندگان هفتمین جشن واره ادبى «قند پارسى»
سخنران: شجاع الدین خراسانى

شب بیست و ششم: شب شعر تابستان ( 30  اسد (مرداد) 1393)
شعرخوانى شاعران افغانستان

سخنران: دکتر روح اهللا روحانى
شب بیست و هفتم: على پیام (23 ثور (اردى بهشت) 1394)

رونمایى «سنگ قبر» نوشته على پیام
سخنرانان: کاوه جبران، حبیب صادقى و داوود ناجى
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 «کتاب ماه»
(سلسله نشست  «نقد و بررسی ادبیات معاصر افغانستان»)

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

آغاز: 1389 ـ کابل
مسئول: شکور نظرى

فرهنگ  خانه  و  سینا  ابن  عالى  تحصیالت  مؤسسه  سالن  هایش هاى  مکان: 
افغانستان ـ کابل 

نشست اول: رمان «سال ها تنهایى»  نوشته منوچهر فرادیس (15 قوس (آذر) 
(1389

سخنرانان: محمدتقى اخالقى، مجیب مهرداد و شکور نظرى
على احمد  سروده   خسیس»  خیلى  زمستان،  شبیه  «کم کم  دوم:  نشست 

ابراهیمى (13 جدى (دى) 1389)
سخنرانان: محمود جعفرى، محمد عرفانى و شکور نظرى 

نشست سوم: «عجالتا براى تو» سروده هادى میران (23 سرطان (تیر) 1390)
سخنرانان: محمدضیا قاسمى و شکور نظرى

ابراهیمى (6 دلو (بهمن)  نشست چهارم: «شباهت یک طرفه» سروده حسن 
(1390

سخنرانان: شکور نظرى، محمود جعفرى، امان پویامک و فاطمه روشن
نشست پنجم: «کابل جاى آدم نیست» نوشته على موسوى (27 دلو (بهمن) 

(1390
سخنرانان: هادى مروج و محمدتقى اخالقى 

نشست ششم: «گوشواره هاى چوبى» سروده هادى هزاره (31 حمل (فروردین) 
(1391

سخنرانان: دکتر حفیظ اهللا شریعتى و امان پویامک
نشست هفتم: «زنى با حریر آبى در طبقه هفتم» نوشته سکینه محمدى (1 

سرطان (تیر) 1391)
سخنران: عباس آرمان

ناطقى شفایى و  باستان» نوشته خادم حسین  تورانیان  نشست هشتم: «نامه 
«ُدرِّ اوستایى در صدف لهجه هزارگى» نوشته شوکت على محمدى (2 عقرب 

(آبان) 1392)
سخنرانان: دکتر حفیظ اهللا شریعتى و اسداهللا ولوالجى

نشست نهم: داستان«برادرم، بن الدن» نوشته عبدالوکیل سوله َمل شینوارى و 
ترجمه شعیب افغان (10 دلو (بهمن) 1392)

سخنرانان: امید حق بین، رضا محمدى و انوروفا سمندر 

  «نقد و بررسی ادبیات امروز افغانستان»
(سلسله نشست مشترك با انتشارات تاك)

هدف: نقد و بررسى کتاب هاى شعر و داستان تازه منتشر شده
آغاز: 1391 ـ کابل

مسئول: شکور نظرى و زکیه میرزایى
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نشست اول: «گم نامى» نوشته محمدجان تقى بختیارى (24 قوس (آذر) 1391) 
سخنرانان: کاوه جبران و امید حق بین

نشست دوم: «از هرات تا تهران» نوشته محسن نکومنش فرد (5 جدى (دى) 1391)
سخنرانان: هادى مروج و محمدحسین محمدى

نشست سوم: رمان «افغانى» نوشته عارف فرمان (8 جدى (دى) 1391)
سخنرانان: امید حق بین و محمدحسین محمدى

نشست چهارم: «عطر انارهاى جنوب» سروده حسن ابراهیمى (13 سرطان (تیر) 1392)
سخنرانان: دکتر حفیظ اهللا شریعتى و امان پویامک

نشست پنجم: «سنگ باران» سروده باران سجادى (7 سنبله (شهریور) 1392)
سخنرانان: پرتو نادرى، دکتر حفیظ اهللا شریعتى، یعقوب یسنا و لیال حیدرى

نشست ششم: «پس از مرگ عیسا» نوشته  رسول سیمیا (16 قوس (آذر) 1392)
سخنرانان: ابوطالب مظفرى و حبیب صادقى

نشست هفتم: «دخترك گل فروش» نوشته کریم میثاق و «سفر خروج» نوشته 
آصف سلطان زاده (1 عقرب (آبان) 1393)

سخنرانان: کاوه جبران و حبیب صادقى
 15) (صاعقه)  ولى  یزدان هدیه  نوشته  پاى شکستن»  نهم: «صداى  نشست 

اسد (مرداد) 1394)
سخنرانان: حمیرا قادرى و حبیب صادقى

 نشست هفتگى خوانش و نقد شعر و داستان
آغاز: 1372 ـ حوزه  هنرى تهران   

على  گردانندگى  با  که  بازمى گردد   1372 سال  به  نشست ها  این  پیشینه 
این  داد.  ادامه  را  آن  قاسمى  محمدضیا  بعدها،  و  شد  آغاز  (شاهد)  یعقوبى 
به کار خود  افغانستان  ادبیات  قالب خانه  از سال 1382 در  نشست هفتگى 
تا کنون محمدضیا  از آن زمان  را  این نشست ها  ادامه داده است. مسئولیت 
قاسمى، محمدحسین محمدى، محمدسرور رجایى، على مدد رضوانى و عارف 
بر  (داستان)  محمدحسینى  تینا  و  محمدى  محمدحسین  و  (شعر)  جعفرى 

عهده داشته اند. 
نشانى نشست هاى هفتگى تهران: خیابان حافظ. تقاطع سمیه. روبه روى 

دانشگاه امیرکبیر (پلى تکنیک). حوزه هنرى

 نشست ماهانه نقد و بررسی ادبیات معاصر افغانستان
هدف: نهادینه سازى فرهنگ نقد و نقدپذیرى در قلمرو ادب، فرهنگ و هنر

آغاز: 1386 ـ حوزه  هنرى تهران (تاکنون بیش از 50 نشست برگزار شده است)
مسئول: محمدسرور رجایى

 نشست هفتگى خوانش و نقد شعر و داستان
آغاز: شهریور 1392 ـ حوزه  هنرى اصفهان

مسئول:  رسول سیمیا
نشانى نشست هاى هفتگى اصفهان: پل بزرگ مهر. خانه هنرمندان
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 کالس ها و دوره هاى آموزشى
هدف: ارتقاى سطح آموزش هاى تخصصى اعضاى خانه

روزنامه نگارى ـ آسیه امینى، تهران، 1383
روزنامه نگارى ـ محمدعلى صائب، تهران، 1388

روزنامه نگارى ـ دکتر حفیظ اهللا شریعتى، تهران، 1388
آشنایى با عناصر داستان ـ محمد حسین محمدى، کابل، 1390

آشنایى با عناصر داستان (دوره اول تا چهارم) ـ تینا محمدحسینى، تهران، 
1391 ـ 1394

«تماشا» (نقد مکتوب شعر ـ دوره اول) ـ محمدسرور رجایى، تهران، 1389
(نقد مکتوب شعر ـ دوره دوم) ـ دکتر محمدصادق دهقان و رضا  «تماشا» 

اسدى، تهران، 1391
کارگاه شعر ـ دکتر محمدصادق دهقان و رضا اسدى، تهران، 1391

عروض و قافیه ـ دکتر محمدامین زوارى، 1391
انیمیشن ـ عبداهللا اصغرنژاد، تهران، 1391

فن بیان ـ اکبر احمدى، تهران، 1391
تحلیل شعر ـ دکتر اسماعیل امینى، تهران، 1393

ویرایش و نگارش ـ دکتر محمدصادق دهقان، تهران، 1393 و 1394
کارگاه شعر ـ عارف جعفرى و عارف حسینى، تهران، 1393

«تماشا» (نقد مکتوب شعر ـ دوره سوم) ـ دکتر محمدصادق دهقان و عارف 
حسینى، تهران، 1393

«تماشا» (نقد مکتوب داستان ـ دوره اول) ـ تینا محمدحسینى، تهران، 1393
ُدّر َدرى کابل) ـ حبیب  (با همکارى مؤسسه  بررسى داستان و رمان  نقد و 

صادقى و عباس آرمان، کابل، 1393 و 1394
«تماشا» (نقد مکتوب شعر ـ دوره چهارم) ـ دکتر محمدصادق دهقان و عارف 

حسینى، تهران، 1394
کارگاه ترجمه ـ دکتر محمدصادق دهقان و زهرا بهره مندى، تهران، 1394

 ویژه برنامه ها
تهران  کتاب  بین المللى  نمایشگاه  در  فرهنگى  و  ادبى  نشست هاى  برگزارى 

(1383 تاکنون)
نخستین برنامه نمایش نامه خوانى «رقص زاغان نیله باغ» نوشته اکبر احمدى 

ـ زمستان 1387 
باقرشهر  در  افغانستان  مهاجر  جوانان  (براى  افغانستان شناسى»  «مسابقه 

تهران) ـ تابستان 1388
نمایشگاه بین المللى کتاب  افغانستان در  ادبیات  انتشارات خانه  برپایى غرفه 

تهران (1388 تاکنون)
«ِسفِر کلمات» (گرامى داشت تالش هاى ادبى محمدشریف سعیدى) ـ 16 ثور 

(اردى بهشت) 1389
«شمشیر تیز عشق» (نخستین مجلس منقبت خوانى) ـ 2 جدى (دى) 1389

«در ُشُرف ماه» (گرامى داشت تالش هاى ادبى محمدبشیر رحیمى) ـ 5 جوزا 
(خرداد) 1390 
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و  عصیان  صادق  بلخى:  شاعران  حضور  (گرامى داشت   «(1) بلخ  راویان  «با 
ابراهیم امینى) ـ 27 اسد (مرداد) 1390

بلخى:  نویسندگان  و  شاعران  حضور  (گرامى داشت   «(2) بلخ  راویان  «با 
عنایت اهللا شهیر)  و  عبدالفیاض مهر آیین، صالح محمد خلیق، سهراب سیرت 

ـ 26 عقرب (آبان) 1390
«نواگر رسم زمونه» (شعر و نغمه خوانى هنرمند هم زبان، رسول نجفیان) ـ 19 

عقرب (آبان) 1390
«شمشیر تیز عشق» (دومین مجلس منقبت خوانى) ـ 1 جدى (دى) 1390

نخستین گرامى داشت روز جهانى داستان کوتاه در افغانستان ـ 25 دلو (بهمن) 1390
نمایشگاه عکس ششمین جشن واره ادبى «قند پارسى»ـ  10 و 11 حوت (اسفند) 1390

«سفیران گل سرخ (1)» (گرامى داشت حضور شاعران و نویسندگان کابلى: 
و  مانى  خسرو  ابراهیمى،  هزاره، حسن  هادى  مهرداد،  مجیب  نظرى،  شکور 

محمدیاسین نگاه) ـ 18 حوت (اسفند) 1390
محبوبه  و  قاسمى  محمدضیا  ادبى  تالش هاى  (گرامى داشت  نسیم  مساحت 

ابراهیمى) ـ 28 ثور (اردى بهشت) 1391
سایه روشن (گرامى داشت تالش هاى ادبى شکریه عرفانى)ـ  19 دلو (بهمن) 1391
دومین گرامى داشت روز جهانى داستان کوتاه در افغانستانـ  25 دلو (بهمن) 1391

جشن واره یک دهه کوشش فرهنگى خانه ادبیات افغانستان و رونمایى آلبوم 
موسیقى «گل بادام» ـ 4 عقرب (آبان) 1392

سومین گرامى داشت روز جهانى داستان کوتاه در افغانستان ـ 25 دلو (بهمن) 1392
نمایشگاه پوستر و نقاشى هفتمین جشن واره ادبى «قند پارسى» ـ 13  و 14 

حوت (اسفند) 1392
«سفیران گل سرخ (2)» (گرامى داشت حضور شاعران و نویسندگان کابلى و 
بلخى: شکور نظرى، حبیب صادقى، حکیم على پور، امید حق بین، هادى مرّوج 

و محمدجعفر عزیزى) ـ 22 حوت (اسفند) 1392
نمایشگاه پوستر، عکس و کتاب در جشن واره نوروزى گل سرخ در تهران ـ 21 

و 22 حمل (فروردین) 1393
نمایشگاه  هفتمین  و  بیست  در  افغانستان  ادبیات  خانه  غرفه  ویژه  حضور 

بین المللى کتاب تهران ـ 10 تا 20 ثور (اردى بهشت) 1393
حوزه  همکارى  با  «باغ»)  مجله  کوشش  سال  سه  (گرامى داشت  باغ  جشن 
هنرى، بنیاد ملت و مؤسسه فرهنگى و هنرى ماه نوـ  18 تیر (سرطان) 1393
الله کوهى (گرامى داشت تالش هاى ادبى زهرا حسین زاده) ـ 29 خرداد (جوزا) 1393

سنبله   20 ـ  احمدى)  نادر  ادبى  تالش هاى  (گرامى داشت  شیدایى  لحن  به 
(شهریور) 1393

عصرى با محمدحسین محمدى (گرامى داشت تالش هاى ادبى محمدحسین 
محمدى) ـ 4 جدى (دى) 1393

محمدجواد  ادبى  تالش هاى  (گرامى داشت  خاورى  محمدجواد  با  عصرى 
خاورى) ـ 2 دلو (بهمن) 1393

افغانستان و رونمایى از  چهارمین گرامى داشت روز جهانى داستان کوتاه در 
پنج کتاب شعر و داستان ـ 30 دلو (بهمن) 1393

اولین گرامى داشت روز جهانى داستان کوتاه در ایران ـ 29 و 30 دلو (بهمن) 1393
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نکوداشت دو دهه تالش فرهنگى، هنرى و ادبى عارف جعفرى و رونمایى آلبوم 
«قند پارسى» ـ 18 حوت (اسفند) 1393

بین المللى  نمایشگاه  هشتمین  و  بیست  در  افغانستان  جوان  ادبیات  نشست 
کتاب تهران (با همکارى کانون کلمه) ـ 23 ثور (اردى بهشت) 1394

کابل،  نویسندگان  و  شاعران  حضور  (گرامى داشت  هم دل  یاران  با  بهارانه اى 
بلخ و هرات: على موسوى، نذیراحمد بهراد و مرتضا برالس، نقد «کارته هیچ» 
ثور   31 ـ  بلخ)  سانه»  سى  «اوسانه  جشن واره  برندگان  جایزه هاى  اهداى  و 

(اردى بهشت) 1394
ُدّر درى و نشر زریاب) ـ 7 جوزا  (با همکارى  نقد رمان «ناتنى»  و  خوانش 

(خرداد) 1394 ـ کابل
بهارانه اى با ادبیات (با حضور سابیر هاکا) ـ 7 جوزا (خرداد) 1394 ـ اصفهان

نشست تابستانه شعر (با حضور اسماعیل بختیارى) ـ 8 اسد (مرداد) 1394 ـ اصفهان
نقد و تحلیل اجتماعى فیلم سینمایى «مزار شریف» ـ 19 سنبله (شهریور) 1394

همایش دو روزه «میراث ادبى مهجور» ـ 26 و 27 سنبله (شهریور) 1394 ـ اصفهان 
ادبیات  در  پسامدرنسیم  و  مدرنیسم  مؤلفه  هاى  «بررسى  تخصصى  نشست 

داستانى» ـ 9 میزان (مهر) 1394 ـ اصفهان
جشن بزرگ شکوفه ها (با همکارى مجله باغ و گروه شکوفه ها) ـ 20 میزان 

(مهر) 1394
نشست تخصصى «هیس!... این آواى آصف است»ـ  14 عقرب (آبان) 1394ـ  اصفهان

کارگاه شعر آزاد (با حضور گروس عبدالملکیان) ـ 5 قوس (آذر) ـ اصفهان در 
سوگ منتقد ـ 3 جدى (دى) 1394 ـ اصفهان

شب شعر تبسم ـ 12 جدى (دى) 1394
عصرى با امان میرزایى (بررسى کارنامه ادبى امان میرزایى) ـ 8 دلو (بهمن) 1394

و  کوتاه)  داستان  از  کلمه  (دو  کوتاه  داستان  جهانى  روز  گرامى داشت  پنجمین 
رونمایى از یک کتاب شعر ـ 22 و 23 دلو (بهمن) 1394 ـ اصفهان

 برنامه هاى مشترك با نهادهاى ایرانى و افغانستانى
روایت هم دلى

هدف: افزایش پیوندهاى مشترك فرهنگى میان ملت هاى افغانستان و ایران
دبیر: محمدسرور رجایى

روایت هم دلى1 ( خزان 1386)
با همکارى: شهردارى باقرشهر و خانه فرهنگ آفتاب

روایت هم دلى2 (خزان 1387)
خانه  و  باقرشهر  شهردارى  افغانستان،  و  ایران  دوستى  انجمن  همکارى:  با 

فرهنگ آفتاب
روایت هم دلى3 (زمستان 1389)

با همکارى: حوزه هنرى 
روایت هم دلى 4 (زمستان 1391)

با همکارى: حوزه هنرى، شهرستان ادب و انتشارات بین المللى الهدى
روایت هم دلى 5 (زمستان 1393)

با همکارى: حوزه هنرى
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 آواى هم زبانى
با همکارى: مرکز موسیقى نغمه شهر (1385)

گرامى داشت عالمه فیض محمد کاتب و رونمایى از کتاب 
«سراج التواریخ» 

همکارى با انتشارات عرفان
(نمایشگاه بین المللى کتاب تهران ـ ثور (اردى بهشت) 1392)

رونمایى از «درختان تبعیدى» 
همکارى با شهرستان ادب

(نمایشگاه بین المللى کتاب تهران ـ ثور (اردى بهشت) 1392)
همایش «غزنى،  زبان و ادبیات فارسى» 
همکارى با فرهنگستان زبان و ادب فارسى

(29 و 30 میزان (مهر) 1392)
کافه کلمات دهم: نقد و بررسى شعر امروز افغانستان 

همکارى با مرکز نشر شعر، مؤسسه انتشاراتى مهدیار جوان و فرآیین 
(13 سرطان (تیر) 1393 ـ کرج)

جشن واره ادبى «حماسه گل سرخ» 
همکارى با «ستاد دانش جویى ما و مزارى»

(14 حوت (اسفند) 1393)
نشست تخصصى «از هندوکش تا البرز»

همکارى با شهرستان ادب (27 سنبله (شهریور) 1394)
نشست تخصصى «رئالیسم جادویى در ادبیات داستانى»

همکارى با کانون ادبى کلمه (28 عقرب (آبان) 1394)
نشست تخصصى «از هندوکش تا البرز» (2)

همکارى با شهرستان ادب (26 قوس (آذر) 1394)
نشست تخصصى «ِسفر داستان» (بررسى آثار آصف سلطان زاده)

همکارى با کانون ادبى کلمه (8 دلو (بهمن) 1394)

انتشارات خانه ادبیات افغانستان
هدف: چاپ آثار ادبى، فرهنگى و هنرى؛ گسترش فرهنگ  آفرینندگى؛ 

گسترش فرهنگ کتاب خوانى 

 کتاب
 مردى که خنده مى فروخت (مجموعه داستان)، محمدحسین محمدى، تهران، 1382.

آشار  (مجموعه داستان)، عبدالواحد رفیعى، کابل، 1387.
 شب که از پوست مان گذشت  (مجموعه شعر)، محمدصادق دهقان، کابل، 1387.

چهارشنبه آخر (مجموعه داستان)، تقى واحدى، کابل، 1387.
سنگ ها و کوزه ها (رمان کوتاه)، عزیز اهللا نهفته، کابل، 1387.

بناى یادبود دموکراسى (طنز)، عبدالواحد رفیعى، کابل، 1387.
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خروسان باغ بابر (مجموعه داستان)، حسین فخرى، کابل، 1388.
بلواى خفته گان (رمان)، محمد جان تقى بختیارى، کابل، 1388.

زیباى زیر خاك خفته (گزیده داستان)، محمداعظم  ره نورد زریاب، تهران، 1388.
  شعر جوان کابل، به  کوشش: شکور نظرى، کابل، 1390.

عقاب چگونه مى میرد؟ (مجموعه شعر)، ابوطالب مظفرى، کابل، 1390.
شب هاى کابل (کارنامه تقى واحدى) ، کابل، 1390.

دختران رودخانه  هیرمند (مجموعه شعر)، حفیظ اهللا شریعتى (سحر)، کابل، 1390.
طعم کوچکى از باران (گزیده شعر ششمین جشن واره قند پارسى)، به  

کوشش: محمدصادق دهقان، تهران، 1393.
یک پیاله چاى با آرزوهاى کوچک (گزیده داستان هاى ششمین جشن واره 

ادبى قند پارسى)، به  کوشش: محمدصادق دهقان، تهران، 1393.
در قاب آیینه (گزیده گفت وگو با واصف باخترى)، به  کوشش: محمدصادق 

دهقان، تهران، 1393. 
یک گنجشک و صد کلکین (گزیده شعر اعضاى خانه ادبیات افغانستان)، به 

کوشش: محمدحسین فیاض، کابل، 1393.
دیدار در متن خورشید (گزیده نوشتارهایى درباره واصف باخترى)، به  

کوشش: محمدصادق دهقان، کابل، 1393.   

 لوح فشرده
آواز:  و  تنظیم  افغانستان)،  مناطق  فولکلوریک  (موسیقى  مى ُرم  مزار  صبا   ...

عارف جعفرى، تهران، 1388.
گِل بادام (موسیقى فولکلوریک هزارگى در قالب پاپ)، تنظیم و آواز: عارف 

جعفرى، کابل، 1392.
قند پارسى، تنظیم و آواز: عارف جعفرى، کابل، 1393.

مجموعه کامل روایت، تهران، 1394.
مجموعه کامل فرخار، تهران، 1394.

 مجله هاى تخصصى
«فرخار» (مجله تخصصى شعر)

سردبیر: محمدصادق دهقان
آغاز: 1387 (شش شماره تا کنون)

«روایت» (مجله تخصصى داستان)
سردبیر: محمدحسین محمدى

آغاز: 1387 (شش شماره تاکنون)
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نشست هفتگى خانه ادبیات افغانستان در تهران

چهارشنبه ها: کارگاه آموزش، خوانش و نقد داستان 
خیابان سمیه، حوزه هنرى، طبقه سوم، سالن نشست هاى ادبى

پنج شنبه ها: کارگاه ترجمه،  کارگاه شعر و نشست شعرخوانى
خیابان سمیه، حوزه هنرى، تاالر امیرحسین فردى

نشست هفتگى خانه ادبیات افغانستان در اصفهان

پنج شنبه ها: آموزش، خوانش و نقد شعر و داستان
     چهارراه آبشار، خانه هنرمندان

www.khane-adabiat.com 
 https://telegram.me/khaneadabiat 
https://www.facebook.com/khane.adabiat
https://twitter.com/KhaneAdabiat
info@khane-adabiat.com


