
 
  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

  
  
  
  

 يکی از مؤرخان سرشناس 1975 اکتوبر 22 و متوفای 1889 اپريل 14آرنالد جوزف تاين بی متولد 
در مورد عروج و سقوط تمدن ھا ) A Study of History(انگليسی بود که کتاب دوازده جلدی اش بنام 

 اين کتاب چند جلدی با. وانندگان بيشمار يافتمتحده امريکا خشھرت جھانی دارد و به ويژه در اياالت 
تاين بی . يک ديد جھانی نوشته شده و تمدن ھا را از نقطه نظر دين، عقيده و افکار مورد بحث قرار ميدھد

وی .  مامور دولت انگلستان بود و در وزارت خارجه آن کشور ايفای وظيفه مينمود1950 تا 1918از 
» آرنالد تاين بی«مايش اآرنالد جوزف تاين بی را نبايد با م. بودمتخصص امور کشورھای شرق ميانه 

  .که يک مؤرخ اقتصادی بود مغالطه نمود زيرا ھر دو نامھای مشابه دارند) 1883 – 11852(
تحصيالت خود را در کالج ونچستر و کالج بليول آکسفورد به پايان رسانيد و برای کار شامل جورف 

 پسان ھا در آنجا به مقام پروفيسوری در کرسی يونان جديد و بيزانتين دانشگاه اقتصادی لندن شد که
  .رسيد

اما چند بار در کارھای تحليلی خود نظرات . توين بی يک تحليلگر متخصص در امور شرق ميانه بود
ً در مقابل ترک ھا و بعدا نظر خويش را  ھاچنانکه در جنگ جھانی اول طرفدار يونانی. خود را تغيير داد

 اول از طرفداران جدی تشکيل کشور اسرائيل بود و در آخر عمر ،ير داد و ھمچنان در مورد فلسطينتغي
اين چند بار تغيير نظر در امور تحليلی و سياسی او نظرات او را در امور . طرفدار فلسطينی ھا شد

کار و انديشه ولی از نقطه نظر تحليل اوضاع تاريخی و سير تحول اف. سياسی تا حدی خدشه دار ميسازد
 در سالی.  جلدی او قابل توجه ميباشد12کارھای مھمی انجام داده است که طوريکه در باال ذکر شد اثر 

ً جلد ميرسيد که بعدا دو جلد ديگر بر آن 10 به افغانستان سفر نموده بود تعداد جلد ھای اين کتاب به که
  . بی آثار زياد ديگری نيز داردالبته پروفيسور تاين.  جلد رسانيد12اضافه شد و آنرا به 

 توين بی در بعضی موارد و در مورد بعضی کشورھا نظر بخصوص خودش را دارد که خوانندگان 
مطالب اين تبصره کوچک از دايره المعارف آزاد . خذ مختلف آنرا مطالعه نمايندأارجمند ميتوانند در مو

  .ويکپيديا گرفته شده است
  
  
  

  داکتـر فـريار کـھـزاد
  يـاد فـرھـنگـی کـھـزادبن

   پـژوھشـگاه تاريـخ و باسـتان شـناسی
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   کاپی از مجله آريانا)1975 – 1889(آرنالد جوزف تاين بی 
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  ، کابل1339  شمارۀ  پنجم، سال ھجدھم، اول اسد - آريانا مجله
  

دانشمند و تاريخ شناس معروف انگليسی که آوازه » آرنولد جوزف توين بی«پروفيسور 
ًاش از طريق نوشتن آثاری در پيرامون فلسفۀ تاريخ، دين و فرھنگ و خاصتا با نگارش 

 معتقدان و مخالفان برايش فراھم ھمه جا پخش شده و» مطالعه تاريخ«کتاب ده جلدی بنام 
 باز ديدی از افغانستان، بحيث مھمان دانشگاه کابل  برای1339 ثور 2ًده اخيرا بتاريخ نمو

توصل به « از ايراد بيانيۀ دلچسپی به عنوان موصوف يکروز پس. وارد شھر ما شد
ط تاريخی در تاالر فاکولته ساينس به سياحت دورادور کشور ما پرداخت و از نقا» تاريخ

اين سياحت مدت يک ماه را در بر گرفت و در بازگشت به کابل، . و فرھنگی ديدن کرد
بدرخواست رياست انجمن تاريخ، وزارت معارف بيانيه ئی در تاالر پوھنی ننداری ايراد 

اين بيانيه که خود معرف دانش . بود» افغانستان جايگاه تالقی در تاريخ«ش نکرد که عنوا
ان کثير داخلی و ظر مشاراليه است و مورد دلچسپی بی نھايت شنوندگبزرگ و وسعت ن
د، در ھمين نامه در شمارۀ آينده به مطالعۀ خوانندگان گرامی ما خواھد خارجی واقع گردي

  . رسيد
  
  )انجمن تاريخ(» اداره«
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  افغانستان محل تالقی

  
  

             بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد                                  زادـلی کھـد عـمـاح
  

  :مقدمه
مؤرخ بزرگ انگليسی و دانشمند ) Arnold Joseph Toynbee(آرنولد جوزف توين بی 

 آکسفورد و سپس در ت خود را در دانشگاهتحصيال.  در لندن چشم بجھان گشود1889در 
ن و التين در مطالعاتش در زمينۀ فرھنگ، زبان و فلکلور ملل يونا. آتن بپايان رساند

توسعه ذھن و درون بينی اش راجع به مسايل پيچيده ثقافت ھای  کھنه و نو و اوضاع بين 
  .المللی سھم بزرگی داشته است

  
عده ئی از آثار او عبارت اند از شرق و غرب، تقرب مؤرخ به دين، دنيا و مغرب زمين، 

 صحبتھائی که در مجله ھا تمدن در حال آزمايش، تحقيق در مسايل  بين المللی و مقاالت و
آما آنچه از آثارش که صيت شھرت او را به اکناف عالم رسانيده و در . نشر گرديده اند
 A("تحقيقی در تاريخ"ی گيتی پخش و داخل نموده اثر ده جلدی اش بنام حلقه ھای دانش

Study of History(بعضی .  است که ھمه جا مورد توجه و التفات خاص واقع شده است
انقالبی در مسير علم «خوانده و گروھی گفته اند که آن » شھکار قرون و اعصار«را آن

ًآنچه مسلم است اينکه او روش کامال نوينی را در مطالعۀ تاريخ برگزيده . است» تاريخ
بدين معنی که برخالف گذشتگان کشورھا را واحد مطالعه قرار نداده بلکه آنھا را اجزای 

 عاليتری ميداند که بدون در نظر داشتن آن نتوان حتی بر احوال انفرادی از کل بزرگتر و
آن کل بزرگتر در نظر اين مؤرخ عاليمقام . حقيقی اجزاء پی برد و ھويت آنرا تشخيص داد

بدين صورت . ھای آنرا تشکيل کنندست که ممکن است چندين کشور شاخه شجر تمدن ا
انکه بوقوع پيوسته، و نه فقط محقق تاريخ دارای وسعت نظر ميشود و حوادث را چن
عين ھمين معنی از خطابۀ . چنانکه بوقوع پيوسته بلکه فلسفه واقعی آنرا درک ميکند

  .که در ذيل چاپ ميشود، مستفاد خواھد شد» توين بی«
  

به اساس فلسفۀ خود انسان را مالک نيمه اختياری ميداند و سفارش »  توين بی«پروفيسور 
و ھمين اختيار بکوشد از تاريخ به نفع خود و بشريت که آن عبارت ميکند که او بايد در پرت

 را به ا تمدن ھاس که اين ھر دو ب،»رفع خطر جنگ و لغو امتيازات طبقاتی«است از 
او باری بيکی از نمايندگان . نابودی کشانده و تمدن ما را نيز تھديد ميکند، استفاده نمايند

درد نخورد و عبرت آموز نباشد، تاريخ نيست تاريخی که ب: موسسات نشراتی گفته بود
زندگی معنوی انسان مبنی بر واقعيت و فعاليت است، . بلکه افسانه و الطايالت است

پس اگر انسان قادر . چنانکه زندگی عملی نميتواند اتکائی بر خواب و خيال داشته باشد
 گويا ھنوز ،ندازدنباشد آنچه را در خانۀ ذھن خود انبار کرده بدرستی در حيات بکار ا

  .جاھل باقيمانده است
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از » آريانا«بنده بحيث عضو و ھمکار انجمن تاريخ افغانستان و مدير مسئول مجلۀ 

مان را در ين گوشۀ دنيا درک و خاطر که مقام منيع کشور عزيز» توين بی«پروفيسور 
  .ًنشان نموده اند، قلبا تشکر ميکنم

  
  سرور ھمايوان

  
  
  
  
  
  

  زادـھـلی کـمد عـيادداشت ھای اح
  رانی آرنولد تاين بی در کابلاز سخن

  
  

چنين به نظر می آيد که مدنيت در حوالی پنج ھزار سال قبل از امروز در دنيای قديم در 
بدين معنی . سرزمين عراق آغاز يافته و از آنجا بدو طرف شرق و غرب انتشار يافته است

ن، ھندوستان، آسيای مرکزی و طرف بجانب شرق به خاک ھای ايران، افغانستاکه يک
 اراضی ف دگر بجانب غرب به خاک ھای مصر، آسيای صغير، طرآسيای شرقی؛ و

 . افريقای شمال غربی و روسيه، اروپا،بحيره اژه
  

در دنيای مدنی بعضی مناطق از نظر موقعيت جغرافيائی در حاشيه قرار گرفته بودند که 
مانند جاپان . يرسيد ولی از آن جاھا تجاوز نميکرداز کانون مدنيت، نفوذ تھذيبی بدانجا ھا م

و جاوا که در منتھا اليه شرقی دنيای مدنی قرار داشتند و مراکش و آيرلند و اسکانديناويا 
 .که در منتھا اليه غربی واقع بودند

 
ا بدانجاھا  ھ راه،بعضی ممالک ديگر بر خالف شباھت به چھار راھی داشتند که از افق

در دنيای قديم دو چھار راه عمده .  آنجاھا به اکناف جھان منشعب ميشدمی پيوست و از
چھارراه . قرار گرفته بودند) عراق(سراغ داريم که ھر کدام بيک طرفی از مھد تمدن 

ی، غربی عبارت بود از سرزمين سوريه که بذات خود وسيله ارتباط بين آسيای غرب
 عبارت بود از افغانستان که راه شرقیارصغير و اروپا بشمار ميرفت و چھ آسيای افريقا،
 . ارتباط بين آسيای غربی، ھندوستان، آسيای مرکزی و آسيای شرقی محسوب ميشدوسيلۀ

 
ًخاک ھای آسيای جنوب شرقی تا به زمانه ھای نسبتا نزديک تا حوالی قرن دوم : صرهتب

تا زمان اکتشافات  تا اين وقت و از ين وقت به بعد. مسيحی به دنيای مدنی ارتباطی نداشت
 راه عمده ئی که جنوب غرب 15الی ھا و اسپانيائی ھا در طی قرن بحری بدست پرتگ

آسيا و ھندوستان را با آسيای شرقی وصل ميکرد نه از جنوب شرق آسيا بلکه از افغانستان 
  .و از آسيای مرکزی ميگذشت
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 شدن راه ھای دريائی  نقشه مراودات دنيائی در اثر اکتشافات بحری و باز15 قرن در طی

.  پيش از ين راه ھای عمده مراودات دنيای مدنی از خشکه ميگذشت.ًموقتا منقلب شد
وسايل اساسی مراودات عبارت از کشتی نبود بلکه حيوانات اھلی از قبيل خر و اسپ و 

حمل و نقل از راه دريا جنبه فرعی داشت، جز بعضی استثناآت . ندشتر آنرا تشکيل ميداد
 دريائی از حواشی ساحل ذريعه کشتی ھای کوچک در امتداد آب ھای ساحلی مسافرت

 بحيرۀ  وخليچ ھا مانند خليچ فارس و امتداد سواحل مجمع الجزاير ايندونيزيا با بحيره احمر
 مسيحی پرتگالی ھا يکنوع کشتی جديد اختراع کردند 15در قرن . روم صورت ميگرفت

ًاين اختراع موقتا ھر دو . دی اوقيانوس ھا حرکت کنھا بود در طول ماه ھا در آبکه قادر
ًحقيقتا تمام اراضی . راه متذکره يعنی افغانستان و سوريه را از اھميت ساقط کردچھار

ًمحدود به خشکه از افغانستان گرفته تا المان در ين سقوط موقعيت موقتا متاثر شدند در 
ه دريا دست داشتند از نعمت حاليکه کشورھای اروپائی و آن کشور ھای آسيائی که ب

امروز می بينيم که اين برتری راه ھای بحری نه تنھا تازگی . مراودات بھره ور بودند
اختراع راه آھن و سائر وسايل نقليه ميکانيکی و . ندارد بلکه غير عادی بنظر ميخورد

ه حياتی منوط بھواپيما ھا رول سابقه را که در روزگاران گذشته از نظر حمل و نقل 
راه تاريخی اعاده ًمالک مذکور و مخصوصا به دو چھار به م،ممالک محدود به خشکه بود

 .کرده است
  
بيروت االن  دارای يکی از مھمترين فرودگاھای بين المللی جھان است و قندھار : تبصره 

سرک ھای تازه و جديد که حاال در افغانستان . در صدد است که چنين اھميتی را پيدا کند
 قزل قلعه، از راه کوتل – چمن، کابل – کشک، قندھار –ميشود مانند سرک قندھار ساخته 

افغانستان در ازمنۀ گذشته از آغاز تاريخ تا دورۀ اخير تيموريان که سالنگ نقشی را 
  .ًاحراز کرده بود، محتمال به وی اعاده خواھد کرد» مرکز مراودات«بعنوان 

  
ات يکی از موضوعات بسيار دلچسپ است ولی آينده افغانستان به عنوان مرکز مراود

خود شما بھتر از . برای من صحبت در اطراف چنين مطالبی در مقابل افغانھا بيھوده است
من ميخواھم در آنچه امروز . بنده به حقايق آن آشنا ھستيد و بدين مطالب کمال توجه داريد

طۀ تقاطع در زمانه اطراف آن اظھار نظر کنم روشن ساختن موقف اين مملکت بحيث نق
  .ھای گذشته است

  
برای سھولت موضوع نقش تاريخی افغانستان را از چھار جنبه مختلف ديده و تجزيه 

  . ميکنم و ھر کدام از ين جنبه ھا را جداگانه شرح ميدھم
   افغانستان بحيث شاھراه مھاجرت، -  اول
   افغانستان بحيث شاھراه انتشار مدنيت و اديان، -  دوم

افغانستان بحيث ساحۀ حساس در تشکيل امپراتوری ھائی که مراکز آن بيرون خاک  -سوم 
  ھای اين کشور افتاده بود و 

افغانستان بحيث ساحه مرکز امپراتوری ھائی که دامنه آن ھا خارج خاک ھای  -چھارم 
  .افغانستان انبساط داشت

 
  : نقش افغانستان بحيث شاھراه مھاجرت ھا
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ً مھاجر که يا کوچی و يا سابقا کوچی بوده اند از خاک ھای يک سلسلۀ بزرگ مردمان
  :مثال ھای برجسته آن قرار ذيل است. افغانستان بطرف نيم قاره ھند رفته اند

 
ايشان زبان .  آرياھا که در حوالی نيمۀ دوم ھزارم دوم قبل از مسيح از اينجا گذشته اند-اول

ان پدران آن مدنيت ھندوئی خواند که آنھا را ميتو. سانسکريت را به ھندوستان بردند
  .گرديدند» ھره په«و » موھنجوديرو«جانشين تھذيب قبل از آريائی سند يا مدنيت 

  
قسمتی که در پنجاب . م. يک موج کوچی ھای متھاجم ايرانی زبان در قرن ھفتم ق-دوم

. ه اندخوانده شد)  و تاجک ھاباختری(يعنی » بلھيکا«مستقر شدند از طرف ھندی ھا بنام 
ياد » پکتيس«قسمت ديگری که در حوزۀ ھيرمند مسکن گرفتند از طرف يونانی ھا به اسم 

  )آيا اين مردمام اجداد پشتون ھای امروزی بودند؟(شده اند 
  

يعنی اسکائی ھا که . م. موج ديگری از اقوام کوچی ايرانی زبان در طی قرن دوم ق-سوم
ايشان از ) معروف بود» درانجيانا« اينجا بنام ًقبال. (سيستان بنام شان شھرت يافته است

 ھيرمند به ھند سرازير شدند و يوچی ھا يا تخارھا که به تعقيب –راه حوزه ارغنداب 
ًقبال اينجا بنام باختريش يا باختر  (.رسيدند و تخارستان بنام شان مشھور شد اسکائی ھا فرا
شد کوشانی ھا بودند که بعد ھا به يکی از قبايل تخاری که در باختر مستقر ). مشھور بود

تشکيل امپراتوری وسيعی موفق شدند که دامنه آن از دريای آمو تا رود جمنا انبساط 
  .داشت

  
يعنی ھن ھای يفتلی يا ھن ھای سفيد در (» ھن« موج ديگر مردمان کوچی بنام -چھارم

  .)قرن پنجم مسيحی
  

  . ترکان غربی در قرن ششم-پنجم
  

 مسيحی به اين سرزمين ھجوم آوردند و از اينجا به 1222حوالی  مغل ھا که در -ششم
ھندوستان سرکشيدند ولی در ماورای شرقی مسير رود سند موفق شدند که بصورت دائمی 

  .مستقر گردند
  

 ترکان ماورالنھری که از راه افغانستان در قرن چھاردھم تحت رھنمائی تيمور لنگ -ھفتم
  .به ھندوستان ھجوم برند

  
اينھا را ازبک ھا از سائيبريای غربی . ھجوم دوم ترکان تيموری در قرن شانزدھم - ھشتم

سسان سالله مغل اين تيموری ھای فراری مؤ.  راندنداز جايگاه شان از شمال ھندوکش
  .ھای بزرگ ھند محسوب ميشوند

  
 ازبک ھا که خاک ھای بين آمو دريا و ھندوکش را در طی قرن شانزدھم اشغال - نھم

  .لی موفق به عبور از تيغۀ سلسله کوه مذکور نشدندکردند و
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در ين مھاجرت ھای قبايل از آسيای مرکزی به افغانستان و از افغانستان به ھندوستان نقاط 
  .بسيار دلچسپی موجود است

  
ً اگر چه راه ھای افغانستان را پيش گرفته و موقتا آن را اشغال کردند، عمال به -الف ً

. مردمان فعلی افغانستان استقالل خويش را محافظه کردند. ندتسخير مملکت موفق نشد
مردمان آسيای مرکزی که از افغانستان گذشتند شايد در افغانستان  بعضی از دسته ھای

اگر چنين شده باشد در مردمان محلی اين سرزمين حل و مزج شده اند و احفاد . مانده باشند
به استثنای آخرترين دسته مھاجران يعنی . ايشان امروز يا پشتو يا فارسی حرف ميزنند

  .ندھا که ھنوز بزبان ترکی صحبت ميکنازبک 
  
 اگر چه مردمان محلی افغانستان ھيچگاه بدست آن مردمان آسيای مرکزی که از - ب

افغانستان گذشته و به ھند رفته اند تسخير نشده اند، گاھگاه در تھاجم ھند که از طرف 
به فته است، شرکت جسته اند و گاھگاه خود شان مردمان آسيای مرکزی صورت گر

چنانکه در تھاجم غزنوی ھا و مغل ھا در ھند . حساب خود به ھندوستان ھجوم برده اند
شامل بودند و غوری ھا و لودی ھا و روھيله ھا مثال ھائی است که ھجوم مردمان محلی 

ن شدند و لودی ھا  جای گزين غزنوياغوری ھا.  نشان ميدھدرا به ھند خود افغانستان
اياالت امپراتوری مغل ھای ھندی  جايگاه تغلق ھا را گرفتند و روھيله ھا يکی از بھترين

ًشير شاه سوری يکی از موثرترين شاھان مسلمان ھند است که اصال . را تصاحب نمودند
 .خون افغانی داشت

  
 :يائی ھخامنشی مدنيت جنوب غربی آس- نقش افغانستان در شاھراه انتشار تھذيب و اديان

. به افغانستان و از راه افغانستان به ھند انتشار يافت. م.اين مدنيت در طی قرن ششم ق
ھخامنشی ھا بحيث يکی از زبانھای رسمی خود، زبان آرامی سامی را که در الفبای 

اين الفبا شايد منبع رسم الخط خروشتی .  وارد کردند،مستخرج از الفبای فنيقی نوشته ميشد
و سغدی ) پارتی(ً انواع الفبا آرامی بعدا برای نگارش دو زبان ايرانی يعنی پھلوی .باشد

  .بکار رفته است
  

بعد از تصفيه و اختتام امپراتوری ھخامنشی بدست اسکندر مدنيت قديم يونانی در باختر 
چنين بنظر می آيد که يونانيان مھاجم و مردمان محلی . ريشه دوانيده و سخت استوار شد

 امپراتوری اليات شرقیجانشين اسکندر در و. و مخلوط شدندرزمين بھم دوست اين س
وکوس فاتح قسمتی از خاک افغانستان را در جنوب ھندوکش در سابقه ھخامنشی يعنی سل

  .فيل جنگی به چاندرا گوپتا موريا امپراتور ھند داد) 500(مقابل 
  

نواسۀ چندرا گوپتا نقر شده بود کتيبه ئی به دو زبان آرامی و يونانی که از طرف آشوکا 
اما سلوکوس باختر را . ًاخيرا در قندھار از حوالی قريب چھل زينه بابر مکشوف شده است

يونانيان باختری از امپراتوری يونانی سلوسی مجزا . م.در طی قرن سوم ق. محافظه کرد
 دمتريوس .م. ق183در حوالی سال . شده و سلطنت مستقل يونانی برای خود تشکيل دادند

جانشينان او مدنيت و اختراز راه ھندوکش به ھندوستان ھجوم برد و او پادشاه يونانی ب
  .يونانی را با خود به ھندوستان بردند
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: بداتی که در افغانستان و ھند از مدنيت يونانی نمايندگی ميکند عبارت است از مھمترين آ
انی برای نوشتن زبان ھای محلی مسکوکات حکمرانان يونانی محلی، استعمال الفبای يون

ًکه معموال در سنگ نبشته ھای عصر کوشانی بکار برده ميشد و شواھد آن در سرخ کوتل 
  .پيدا شده است و عوامل ھنر يونانی در مظاھر مدرسه ھيکل تراشی گندھارا

  
  آئين بودائی

ی بزرگ در آئين بودائی از ھند به آسيای مرکزی از راه افغانستان تحت قيادت کوشانی ھا
گذشتن آئين مذکور از دره ھای ھندوکش . جريان قرن اول و دوم مسيحی انتشار يافت

حساس ترين مرحله سفر دور و دراز آن بود که باالخره دامنه آن را به آسيای شرقی 
  .رسانيد

  
مکتب ھيکل تراشی گندھارا از تمدن يونانی و تمدن بودائی نمايندگی ميکند که وجود آن 

  .ين بودائی در افغانستان تا قرن نھم مسيحی دوام داشتددامنه  . تان مشھود استدر افغانس
  

  نوب غربی آسيائی امپراتوری ساسانیمدنيت ج
اين مدنيت بعد از غلبه اردشير اول امپراتوری ساسانی بر دولت کوچکی که جانشين 

بی بر مکتب ھنر ساسانی از ايران غر. امپراتوری کوشانی شده بود، وارد افغانستان شد
  .گريکوبوديک افغانستان تاثير افگند

  
  اسالم و مدنيت اسالمی

اين مدنيت ذريعه عرب ھای مسلمانی که امپراتوری ساسانی را مغلوب ساخته بودند در 
فاتحان عرب مانند فاتحان يونانی ھزار . طی قرن ھفتم مسيحی در تخارستان انتشار يافت

گر اسالم فقط در از جانب دي. و مخلوط شدند با مردمان محلی کشور دوست ،سال قبل
اسالم فوری جانشين اديان و فرھنگ .  جنوب ھندوکش واصل شدحوالی قرن دھم به

  .افغانستان نشد بلکه به تدريج پيش رفته و باالخره بر ھمه فايق شد
 

افغانستان به حيث ساحه حساس در تشکيل امپراتوری ھائيکه مرکز آن ھا خارج خاک 
 آن بود

 کاپيسی شھر دو جانبه که روی محل التصاق رودخانه ھای غوری و پنجشير واقع - پيساکا
 522در سال .  نقطه حساس در شبکه مراودات امپراتوی ھخامنشی بشمار ميرفت،بود
 با مخالفش حکمران باختر برای احراز ، حکمران واليت اراکوزيا،حی طرفدار دارايمس

اسکندر در راه اراکوزی و از معبر دره ھای . د کاپيسی جنگ کر–موقعيت شھر کاپيسا 
جنوبی ھندوکش به باختر ھجوم برد و بعد باختر و ماورالنھر را پايگاه عمليات خود برای 

يکعده زياد جنگ آورانی که در سپاه او برای . عبور مجدد ھندوکش و ھجوم ھند قرار داد
 ھای آسيای مرکزی گرفته  از سرزمين موجوده افغانستان و خاک،ھجوم ھند شامل بودند

 مسيحی افغانستان مناطق سرحدی بين امپراتوری 17 و 16در طی قرن ھای . شده بود
مغل ھا کابل را و صفوی ھا ھرات را در دست داشتند . ھای مغل و صفوی محسوب ميشد

شھر اخير الذکر باالخره بدست صفوی ھا . (و ھر دو امپراتوری باالی قندھار ميجنگيدند
 افغانستان بين امپراتوری ھند بريتانيا و امپراتوری روس دولت کوچک 19در قرن ) افتاد

 .بين البين بود
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نقش افغانستان بحيث مرکز امپراتوری ھائيکه دامنه آن ھا خارج خاک ھای اين کشور 

 انبساط داشت
  : مرتبه بازی کرده است5ًافغانستان اين نقش را اقال 

ی باختری، دمتريوس، از بلخ بر امپراتوری بزرگی شاه يونان. م. در قرن دوم ق-اول
دريا و بطرف جنوب شرق تا رود جمنا و شت که بجانب شمال دامنه آن تا سرسلطنت دا

  .شايد آنطرف آن انبساط داشت
  

 در قرن اول و دوم مسيحی امپراتوری کوشانی بر امپراتوری بزرگی حکمروائی -دوم
بطرف جنوب . ا و دھنۀ رود سند منبسط بودنمودند که از رود خانه آمو تا رود جمن
 کاپيسی، پشاور تا تاکزيال قايم بود و در شمال -ھندوکش مراکز اين امپراتوری در کاپيسا

ھندوکش مراکزی در بلخ و شايد در بعضی نقاط مجھول ديگر در حوالی سرخ کوتل در 
  .بغالن قديم داشت

  
سبکتگين از غزنی بر امپراتوی ئی ئل قرن دوازدھم ساللۀ ا در قرن يازدھم و او-سوم

ن احکمروائی نمود که عالوه بر خاک ھای افغانستان شامل پنجاب، تخارستان و خراس
  .فارس بود

  
ئی  ساللۀ غوری جايگاه غزنويان را گرفت و امپراتوری 12 در نيمۀ دوم قرن -چھارم

  .تشکيل داد که ساحۀ آن مساوی به وسعت امپراتوی غزنوی بود
  

 احمد شاه درانی اساس امپراتوری ئی را گذاشت که عالوه بر 18اواسط قرن  در -پنجم
خاک ھای افغانستان شامل خراسان ايرانی، و پاکستان غربی بوده، پايتخت اين امپراتوری 

  .اول قندھار و بعد کابل بود
 

ان معلوم است و  بر ھمگالبته حقايق تاريخی ئی را که در طی اين سخن رانی تذکار دادم
 مطلب اساسی ،صد کلی از اين تذکرات محض روشن ساختن مطالب مورد نظر من بودهمق

که خواستم ثابت کنم اين است که در طی قسمت بزرگی از ين پنج ھزار سال از آغاز 
مدنيت باينطرف افغانستان بحيث نقطه تماس و تالقی مردم، فرھنگ، اديان و امپراتوری 

ًاقال در پنج موقع معين اين مملکت . رده استھا نقش حساسی در خالل تاريخ بازی ک
مرکز امپراتوری ھائی بوده که مردمان و اديان و فرھنگ ھای مختلف را زير يک نظام 

به اين جھات، يک متعلم تاريخ جھانی در طی مطالعات خود . اداری واحد درآورده است
نفر متعلم افغانی بايد ھميشه افغانستان را بحيث مرکز در ساحه نگاه خود بگيرد و يک 

ور خود محدود نسازد و فراتر تاريخ افغانستان بايد نظريات خود را در حدود و ثغور کش
 نظر کند زيرا تاريخ افغانستان را فھميده نخواھد توانست تا نظر وسيع نداشته باشد و از آن

 نگاه نکند و در افق نگاه خود تمام مدنيت ھای جھان رابا وسعت نظر به اين تاريخ 
  .نگنجاند

/  / کابل-1339مجله آريانا، شماره ششم، سال ھجدھم، اول سرطان  -احمد علی کھزاد/
  /2011نشر مجدد بنياد فرھنگی کھزاد، اکتوبر 


