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 تحت عنوان 342صفحه » تاريخ افغانستان«در جلد اول  ]1322[پانزده سال قبل 
که در ز کارھای برجسته ئی يکی ا"نو شتم که » و اعزام مبلغينمحفل مذھبی "

نسبت ميشود، رياست محفل مذھبی، .) م. ق259(سال يازدھم جلوس آشوکا 
موقوف کردن شکار شاھی، منع عياشی و بزرگتر از ھمه پيدا شدن مفکوره اعزام 

باشد داير شد و » پتنه« که عبارت از »پتالی پوترا«اين محفل در ." مبلغين است
ين بودائی مبلغانی به جنوب ھند شوکا تصميم گرفت که برای انتشار آئدر اثر آن آ

  .و کشورھای غربی اعزام دارد

  

ھمه ميدانيم که در ين وقت بعد از مقابله و شکست  سلوکوس نيکاتور يونانی 
از .) م. ق305حوالی (  مؤسس خاندان موريا ، موريا»چندرا گوپتا«شامی با 

فتح شده بود و از طرف موريا ھا ) از کابل تا قندھار(گندھارا تا حوزۀ اراکوزيا 
. آشوکا بسيار کوشا بود تا آئين بودائی را در سرزمين ھای مفتوحه رواج دھد

و » دھماراکيتا«، »مجھان تيکا«بنابران چند نفر از مبلغان را بنام ھای 
بطرف درۀ کابل و حوزۀ ارغنداب فرستاد و به ترتيبی که ميدانيم از » مھاراکيتا«

بودائی در خاک ھای افغانستان از شرق تا ن يبه بعد آئ. م.اواسط قرن سوم ق
و کابل و از اين حدود يکطرف بسوی شمال تا بلخ و جانب ديگر بطرف » کاپيسا«

تا حال چنين تصور ميشد که سير . جنوب غرب تا حوزۀ ارغنداب منتشر شد
.  بطرف غرب و شمال سريع تر بود،انتشار آئين مذکور نسبت به جنوب غرب

س است زيرا چون جنوب ھندوکش در ين وقت تحت سلطه حال آنکه قضيه بر عک
 آئين بودائی از گندھارا ونانيان باختری حکمفرمائی داشتند،موريا بود و در شمال ي

در حوالی وسط قرن » آشوکا« حتی در عصر خود ،بطرف حوزۀ ارغنداب زودتر
  .منبسط گرديده است. م.سوم ق

  

اول قرن ھفتم مسيحی از زاير چينی حين عبور در نيمه » ھيوان تسنگ«
بعضی استوپه » جfل آباد و ھده«و » بگرام«در حوالی » ننگرھار«و » کاپيسا«

خر قدری پيش از وقت معلوم اين امر تا اين اوآ. نسبت ميدھد» آشوکا«ھا را به 
ًميشد زيرا از اعزام مبلغان تا آبادی استوپه ھا و معابد وقتی نسبتا طوgنی در کار 

شنی کتيبه اخfقی آشوکا که در مجاورت شھر کھنه قندھار تازه بود ولی در رو
 سال قبل از 30 – 25پيدا شده است و از روی پارچه کتيبۀ ديگر وی که در حدود 

 معلوم ميشود که سير انتشار بوديزم از آنچه ،جfل آباد بدست آمده» درونته«
و » ننگرھار «تصور ميشد بيشتر سريع بوده و برخی از استوپه ھا و معابد در

ساخته شده بود که . م.در عصر آشوکا يعنی در اواسط قرن سوم ق» کاپيسا«



ر معروف چينی آن تا قرن ھفت مسيحی حين عبور زائخاطره بانی و احداث کنندۀ 
  .ھنوز از بين نرفته بود

  

به جنوب ھند و بطرف » آشوکا«ًاصf موضوع اعزام مبلغان بودائی از طرف 
ھم می آيد در محفل يا آريانا کشور ھای غربی که در آن جمله افغانستان قديم 

در » پتالی پوترا«در . م. ق259 – 258بزرگ مذھبی گرفته شد که در حوالی 
 از مبلغان برديم جمعیيالت بيھار ھند گرفته شد و به شرحيکه نام ا» پتنه«شھر 

  . ھم اعزام گرديدبطرف آريانا

  

 متوقف نشدند بلکه بطرف غرب ئی اعزامی آشوکا به خاک آريانامبلغين بودا
دورتر نزد شاھان يونانی شامی و آسيای غربی حتی از آن دورتر نزد شاھان 

ر يونانی شمال افريقا در مصر ھم رفتند و با استناد به نام ھای پادشاھانی که د
 پنجم آشوکا ذکر است، آشکارا ميتوان گفت که مبلغان بودائی در حوزۀ يبه نمرهکت

 در کشورھای مصر ،شرقی مديترانه در خاک ھای آسيائی و اروپائی و افريقائی
و يونان و شام به تبليغات خود پرداخته ولی دورتر از افغانستان به طرف غرب 

فغانستان ھم فقط نيمۀ شرقی آن از خط حتی در ا. آسيا تبليغات مذکور تاثيری نکرد
زيرا در نيمۀ غربی آئين . بطرق شرق به آئين مذکور گرائيد»  بلخ–قندھار «

زردشتی کماکان باقی ماند و تا حين رسيدن مبلغان دين مقدس اسfم جابجا ماند 
  .چنانچه کليات اين مراحل بر ھمگان روشن است

  

ين بودائی و اعزام آنھا نزد شاھان يونانی آشوکا در کتيبه ھای خود حينيکه از مبلغ
مؤسس سلطنت مستقل يونانو باختری چيزی » ديودوتس«آسيا سخن ميزند، از 

از ين امر واضح ميشود که در ين وقت ھنوز باختر استقfل خود را . نميگويد
يعنی انتيوکوش دوم دودمان سلوسی شامی در » انتياکا«نگرفته بود و چون نام 

ختر ھنوز بدست حکمرانان به صراحت معلوم ميشود که باه شده کتيبه ھا برد
مسئله روشن است که آشوکا در  امروز اين. وسی شامی اداره ميشدخاندان سل

به اعزام مبلغان بودائی بطرف غرب اقدام کرده و .) م. ق258(حوالی 
استقfل دولت يونانو باختری را اعfن نموده .) م. ق250(در حوالی » ديودوتس«

 سال فاصله بوده و پيش از اينکه 8بدين ترتيب ميان اين دو واقعه در حدود 
يونانيان باختری استقfل خويش را اعfن کنند مبلغان آشوکا در شرق و جنوب 
غرب افغانستان از گندھارا تا حوزۀ ارغنداب به تبليغ آئين بودائی اقدام کردند و 

غانستان ھمين بسط آئين بودائی مھمترين نتيجه فتوحات مورياھا در يک حصۀ اف
 سالی بيش دوام نکرد جابجا باقی 50بود که بعد از سقوط سلطۀ سياسی آنھا که 

ماند و ريشه دوانيد و منبسط شد و گسترش يافت و بيش از ھزار سال دوام کرد و 
در اواخر قرن اول و جريان قرن دوم مسيحی بحيث يکی از کانون ھای بزرگ 

ال مبلغان به کاشغر و سنکيانگ و چين مبادرت ورزيد و آئين آئين بودائی به ارس
ی ھنوز مذکور در برخی نقاط مرکزی کھستانی افغانستان تا اوايل قرن نھم مسيح
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