
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٧/٠٧/٢٠١٠                           ميانانتشارات با
  

  :آتابمعرفي يك 
  جهان نباتات مظهر قدرت الهي

   پروفيسور ايمريت شفيق يونس:نويسنده و محقق
  

آند  عزيز هموطنانبه انجمن فرهنگ افغانستان افتخار دارد آه آتابي را تقديم 
تحقيقات  و زحمات محترم پروفيسور . بل خواندن و تعمق استآه از هر حيث قا

است، زيرا ايشان يكي از فرزندان و با ارزش  قابل قدر راهشفيق يونس درين 
ي آه بدون نظر ان فرزندهمچو است آه واقعًا از داشتن "مادر وطن"واقعي اين 

 و ندصرف آرده اتحقيق و را در تحقيق در  داشت توقعات مادي، عمر خود
  .باعث سربلندي و افتخار افغانستان است، افتخار دارد

انجمن فرهنگ افغانستان آه همواره افتخار دارد آه با چنين علما و دانشمندان و 
   .همكار بوده و آثار ايشان را نشر نموده است

  : تا حال از پروفيسور شفيق يونس آتاب هاي ذيل را طبع نموده
  
 )دري و فرانسوي(اي طب سنتي در افغانستان به زبان ه -
 ) فرانسوي(نباتاتي آه در قرآن مجيد از آن تذآار رفته است  -
   لسان١٤فرهنگ گياهان طبي در  -
 )دري(راز هاي پوشيدۀ نباتات غذايي  -
 )دري(هزار حقيقت علمي قرآن مجيد  -
  

  :در آينده قريب طبع مي گردد
 )فرانسوي(اله جات غذائي در افغانستان نباتات مصا -
 )فرانسوي(نعنوي در افغانستان رنگ آميزي ع -
  )فرانسوي(محيط زيست از نگاه اسالم  -
  

  :و اينك آتاب جهان نباتات مظهر قدرت الهي
 به داخل ُنه بخش، مطالب و موضوعات عجيب و حيرت انگيز خلقت را در جهان "جهان نباتات مظهر قدرت الهي"

در روشني ارشادات خداوندي، با مقايسه با آاوشهاي ميباشند، ) ج(نباتات آه نمايانگر قدرت بي پايان پروردگار 
  .علمي عصري ارائه ميدارد

  : موضوعات شگفت آور آتي مورد بحث ميباشنددرين اثر
موجوديت و خواص تذآير و تأنيث در نباتات، وسايل القاح و آاربرد آنها با نيرنگ ها و حليه هاي گوناگون براي 

 .تضمين بقاي نسل آنها، امتناع از قرابت هاي صلبي براي بهبود نسلهاي آيندۀ شان
 .ه از همزيستيهمزيستي و روابط حسنۀ مختلف مثل دادن صدقه، انتخاب دوستان و نيز دزدي و سوء استفاد

 .مراودات، پيمانهاي دوستانه و همزيستي مصلحت آميز همراي جانوران القاح آننده
. انتخاب محل زيست و مبارزه با ناسازگاري هاي محيط زيست و نيز آاربرد حيله هاي گوناگون براي ادامۀ حيات

نسانها و برخي موضوعات ديگر آه از مانند سطر و اخفا در برابر دشمنان طبيعي، و هم سخاوتمندي و منفعت براي ا
 .خصوصيات بعضي فاميل هاي گياهي ميباشند

حملۀ جانوران، تعرضات طبيعت، درك و احساس : و باالخره احساس نباتات در برابر عوامل محيطي شان، از قبيل
 ...عوامل محيطي، حساسيت در مقابل امواج صوتي و غيره 

حقيقت قدرت بي پايان آن خالق همه موجودات و مخلوقات بوده، و همه اين اوصاف و مشخصات گياهان مظاهر 
بنابر آن ميتوان گفت آه اين آتاب افق هاي تازه و جديدي را در ذهن ما مي . انسانها را به تعجب و حيرت مي انگيزند
 .گشايند آه از تصور بشر بعيد مي نمايد

 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

به " انتشارات باميان"طرف انجمن فرهنگ افغانستان  صفحه در صحافت عالي از ٢٥٠اين آتاب با تصاوير،  داراي 
دوستاني آه در سه ماه اول اين آتاب را فرمايش دهند، مصرف پوستي آن را در تمام جهان  انجمن . يده استنشر رس

   .فرهنگ افغانستان به دوش مي گيرد
  

***************  
  

  :براي معلومات بيشتر با ما در تماس شويد
 

  "ميانانتشارات با "انجمن فرهنگ افغانستان
   فرانسه –شهر ليموژ 

Association de la culture afghane 
١٨, rue Rhin et Danube-٨٧٢٨٠ Limoges France 

Tel : ٠١ ٩٦ ٣٥ ٥٥٥ ٣٣ ٠٠ fax : ٤١٩ ٥٧٨ ٥٠٩ ٠٠٣٣ 
:  Webcom.cultureafghane.www 
:  Emilcom.cultureafghane@free  

  
   پروفيسور ايمريت شفيق يونس:نويسنده و محقق

   فرانسه –در يونيورسيتي شهر متز 
   ٢٥٠تعداد صفحات 

  با عكس ها و تصاوير
   يورو١٥قيمت 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


