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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۴۱/۴۲/۲۱۴۲        «عمرزی»مصطفی 

 نگرش نو، بر شاهنامه و فردوسی
 

 

 

 

 

 

 

 )معرفی کتاب(
 

نگرش تقدس گونه بر میراث های گذشتتتهش شتتاید نبتتبر به هرنیای دنیاش باعث تبتتییب روانی باشتتنده گاب ی اب بتتو  
در اعماق تاریخ « خودرهایی»را در گذشتتته رها ننی ش  ه ای ش در هنگا  ن  آوردبش خودشتتودب برای ما نه عادر نرد

می شودب در ایب  یند نه ب   عمده ی آبش تخیل در یای واقعیررذشته ابرش آب مشغله ی ذهنی می آفنه مباله ی گ
نه بخشی از دارایی های فرهنگی و تاریخی ماش به گذشته تعلق دارند و از فانر های م   در گونه ای از غنای ادبی 

روند  -ولو نذایی  -چه به اصتتط ا افتخارار شتتمرده می شتتوند  ندش حرفی نداری  و زیر بتتایه ی بتتنر ها و آبهبتتت
بر تا تخیل را در یای  انبار داری و افزودب بر انبار های تاریخی را نش خواهی  دادش اما آیا زماب آب فرا نربیده ا

 مبتند تاریخیش عوض نگیری ؟
 

ی گذشته ی حوزه ی زنده گانی در ی اب بو  ابر نه نگرش یتیش محصول دنیا هامتابفانه بخشی از تفیر رابیب
تقدس گونه بر فرهنگ و میراث های گذشتتتتتتتتهش هرگز ایازه نداد پدیده ی منفی قومگراییش تفاخر قومی و زبانی و 

 چه میراث ابتعمار غربی بودش نیز وضاحر دهی ب باالخره فزوب خواهی های انحصاری را بوای آب
ه ب   بگویی  هیچ الزامی ویود نداردبا نشر ایب نتاب )نگرش نوببب( در حالی نه ناری با حی  ها نداری ش می خواهی 

انی ما انب تا مرز های -بازی  و در ببتری از عقب مانی ها افتخار ننی ب انه ی مفخرارش از هر قیدیش تابو و توت  ب
 .در عمق ی اب بو  شوند قومیانفرادی و  دولر های تعصب-ور ش نشنژادیبه نفع عصبیر های 

 
 یادآوری:

 )با ( : بنگاه انتشارار میوند«نگرش نوش بر شاهنامه و فردوبی»نتاب  ناشر
ارار تشتتت: نتابفروشتتتی بتتتبا  دفتر مرنزی بنگاه ان«نگرش نوش بر شتتتاهنامه و فردوبتتتی»نتاب  محل پخش و فروش

  .نابل شترک -روبه روی لیبه ی افغاب شمیوندش یوار ریابر فارمبی
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