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   2022اپریل  11به، دوشن                                                      پوهاند عبدالحی حبیبی

 

 افغانستان تاریخه ب مربوط وقایع و مشاهیر شناسایي رهنماي
 

 :كلتوري ساحه - 1
 

 ساحۀ یك شاهي احمد عصر افغانستان تا آن از بعد و اسالمي دوره بزرگ خراسان و قدیم آریاناي 

 غربي مرز آخر خط به غربا   و سند ماورایي پكهلي و ماریگله به شرقا   كه است كلتوري واحد

 .است محدود عرب بحیره به جنوبا   و دریا سیر به شمال   و (دامغان) یعني خراسان

 نشاپور، مانند سیاست و تمدن مراكز همواره زیرا مشتركست هم با ها سرزمین این تاریخي وقایع

 سرزمین درین پشاور كابل، بغالن، قندهار، بخارا، سمرقند، غزنه، بست، بلخ، هرات، زرنج، مرو،

 مربوط وقایع و مشاهیر تعیین در برین بنا. بود پراگنده طرف بهر آن مدنیت و كلتور پرتو و بوده

 تاریخ جزو پیداوار و باشد، نظر مد اساسي واقعیت بطور كلتوري واحد این همواره افغانستان بتاریخ

 .ندا افغانستان

 :سیاسي جزر و مد -2
 

 را خود كلتوري نفوذ و سیاسي اقتدار كه اند، مشهوربرامده جهانكشایان گاهي كلتوري ساحه ازین

 محدود خاك این ولیت بیك كه گردیده كوچك آنقدر گاهي هم و اند، پراگنده تبریز و بنگال تا ازینجا

 مد درحالت شاه احمد و بابر و شاهرخ و محمود سلطان و لیث یعقوب هاي دولت مانند .است مانده

 وقایع و مشاهیر شناسائي در كه دیورند، كرده معین محدود نامقبول قالب در خان عبدالرحمن امیر و

 مختلف بساملل امپراتوري وسعت درحالت زیرا .نیست معتبر احوال ازین یكي افغانستان تاریخي

 پادشاهان سیطره تحت در عرب ایراني، تركي، هندی، امثال جداگانه كلتور و زبان و نژاد داراي

 ما به كساني فقط ملل این سیاست و هنر و ادب و علم نفرمشاهیر هزاران از اند، بوده افغانستان
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 ساحه ولو واقعند، اول ماده الذكر سابق كلتوري واحد تاریخي جغرافي حدود داخل در كه مربوطند،

 گرامر مؤسس ني پاني مثال   .باشد حدود این خارج در ایشان كلتوري و جهانكشایي و فكري فعالیتهاي

 الدین جمال سید یا اصفهان هوتكیان یا هند لودیان و سوریان و خلجیان و اتك كنار از سنسكریت

 و ایران در خیبر زاده پشاوري ادیب و شام در اكرم محمد شیخ و تركیه و مصر و ایران در افغان

 در و بود شده برده كوفه به عرب غالمي به كابل شمال از زوطي جدش كه ابوحنیفه اعظم امام

 قبیلند این از نیز بلخ برامكه نژاد از خلكان ابن و بغداد قاضیان لغمانیان معروف خانواده .مرد بغداد

  .بغداد در برامكه خاندان خود و

 شده یاجذب كلتوري مراكز در پرورده اشخاص -3
 

 اند، بوده فرهنگ تاریخي واحد این داخل در مركزي ي آسیا مدنیت و كلتور و علم مهم مراكز چون

 مركز و اند، شده ساكن و آمده سرزمین بدین كلتوري ساحه این خارج از تاریخ ناموران از بسا

  .ینجاست در ایشان شخصیت فكرو پرورش

 از كه فزاري ابوالحسن غزنه قاضي مانند افغانستانند، مشاهیر و تاریخ و جز نیز اشخاص اینگونه

 شاهرخ كه ماهر خطاط بغدادي به معروف مولنا یا بود امده محمود سلطان دربار برسولي پارس

 یا برد، بسمرقند تبریز از را او تیمور كه مصور عبدالحي خواجه یا آورد بهرات بغداد از را او

 بدربار یعقوب طرف از را خود معروف میمیه و آمد لیث یعقوب بدربار كه عرب شاعر متوكلي

 یا هرات هنر مكتب در كه هنرمندي صدها و مقامات، صاحب همداني الزمان بدیع یا .فرستاد بغداد

  .بودند شده جذب كلتوري ساحه این خارج از و اند میكرده كار وغیره بلخ دارالعلم در یا غزنه

 همین از نیز غزنه لشكرهاي جنرالن سوندهراي و تلك مانند غزنه بدربار شده جذب هندي عناصر

  .قبیلند

 ساحه این بیرون كلتوري بمراكز صراحت با چون ولي افغانستانند تاریخ جزو اشخاص گونه این

 و .كرد نتوان تجلیل افغانستان بنام و د. دشمر نتوان خود خاص "مفاخر" بطور ایشانران منسوبند،

 .میدهیم "مشترك مفاخر" راعنوان  مجذوبان گروه این
 

 :آن داخل در كلتوري ساحه خارج مشاهیر - 4
 

 در وحتي اند، شده جا این تاریخ جزو و آمده سرزمین بدین دیگر نژادهاي و كشورها مشاهیر گاهي

 قبایل مشاهیر و هفتلیان و كوشانیان و باختر یونانیان مانند ندارند نشاني و نامي ساحه این خارج

 و محمود سلطان و مسلمان نو ترك سبكتگین همچنین و بودند، شده ساكن درخراسان كه عربي
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ه ب 1٨33در  كه پل تخته عساكر جرنیل خان محمد شیر یا امثالهم، و شاهرخ و بابر و او خانواده

 براي افغانستان تاریخ در قهرا   و بود انگلیس Campbell كیمپبل قبال   و شد مسلمان و آمد فغانستانا

  .گفتندي كیول را او كه گرفت، جاي خود

 در و اوست بنام سناتوریم رفقي كابل در ولي ندارد، شهرت تركیه خود در طب دكتر بیگ رفقي

 بناء در هندي عبدالغني دكتور چنانكه دارد، مقامي و نامي حتما   افغانستان در طب تحول تاریخ

  .است گرفته جاي مشروطیت و معارف تاریخ و حبیبیه دارالعلوم

 سرزمین باین آمدن از بعد كه میتوانند، شده ما تجلیل درخور مفاخر و ءجز كساني رجال دسته ازین

 و كوشانیان و باختر یونانیان مانند باشند، شده آن مردم و وجز گردیده مستهلك ساحه این كلتور در

 سادات و هرات انصاریان مانند خراساني عرب، خاندانهاي مشاهیر و افغانستان ساكن هاي هزاره

 مؤلفان و مفسران و محدثان و نویس عربي عارف و شاعر و ادیب و عالم صدها و پشین و كنر

  .اند بوده وغیره مغل یا ترك یا عرب نسبا   چه اگر سرزمین، این تاریخي معمور و متمدن لد درب

 كرده آنرا كلتور و تابعیت كسب و مانده باقي سرزمین درین قرنها آنها خاندانهاي بقایاي و مردم این

 پیر قرن سه مدت از بعد هرات و بلخ انصاریان از اند، شده زمیني این و خراساني معاني تمام به و

  .است سرزمین این مفاخر از حقا   كه برآمد خراساني اسالمي كامل باثقافت هرات

 قرنها كه است سادات نژاد عربي ۀخانواد از سند سلطانپور مدفون آبادي جالل حصاركي فقیرهللا میا

 هـ 12در قرن مؤثري و دانشمند مؤلف و عارف مرد ازیشان و بودند، آمده ننگرهار وادي به قبل

 .افغانستانست مفاخر از اوبحق و بود، اسالمي خراساني فرهنگ و اندیشه واقعي نماینده كه برامد
 

 :كلتوري و فكري هاي سیطره - 5
 

 مفكوره نفوذ بر بنا كه اند، آمده بوجود فكري عظیم شخصیتهاي وغیره اسالمي ممالك یخرتا در گاهي

 تحلیلي تاریخ هنگامیكه و اند، سرزمین این فرهنگي و فكري تاریخ از جزئی فرهنگي عمیق ثیر وتأ

 میگیرند، جاي درآن خود براي حتما   نافذ هاي شخصیت این شود، مي نوشته ادب و اندیشه و فكر

 از ازیشان یكي كه آبادي عظیم بیدل عبدالقادر میرزا و شیرازي حافظ و شیرازي سعدي شیخ مانند

 مغز ساختمان بر ایشان اندیشه ولي ندارند ربطي اول ماده كلتوريۀ بساح ومدفن مسكن و مولد نظر

  .میكند حكمراني ما شعور و

 فالطوني مكتب اندیشه ما ادب و تصوف در و دارند مقام همین افالطون و ارسطو قدیم یونان از

 سوشلزم اقتصادي واقعیتهاي جدید درعصر مثلیكه شود مي دیده یونانیت و بوداییت انعكاسات و جدید
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  .است شده سرازیر مشرق هاي بسرزمین ماركس اندیشه از

 ممكن ما .نمیشوند گرفته سرزمین این ص"خا مفاخر "و جز در ولي اند، فكري تاریخ مبادي اینها

 پیام ولي باشیم، متأثر هندي یا عربي یا اروپایي و یوناني اندیشه جریان كدام از فكري نظر از است

  .اند ما اندیشه تاریخ جزو چه اگر .توانیم نمي داده قرار خود كلتوري مفاخر از را اندیشه آن آوران

  :نتیجه - 6

 ما كلتوري مفاخر جزو و مربوطند بما باشند كه هرجایي در 2-1  مادهه ب مربوط وقایع و مشاهیر

 طرف از آنان تجلیل در ولي كرد، رد باید كند آنرا تملیك ادعاي كسي اگر كرده تجلیل آنانرا باید اند،

  .نیست مانعي بشریت عامه

 گرفته خاص مفاخر در اند، شده ماجذب بفرهنگ و مشتركند، مفاخر كه 3 ماده مواد و اشخاص اما

 .بود نخواهد مانعي شوند، تجلیل بیگانه یا خود طرف از اگر ولي نمیشوند،

 مي شده تجلیل هم و دارند جاي درتاریخ هم اند، شده ما كلتور و تاریخ جزو كه 4 ماده مشاهیر

  .مشتركند مفاخر زیرا نیست، مانعي میكند تجلیل ایشانرا دیگري اگر ولي توانند،

 از قدرداني بنام اگر ولي نمیتوانند، شده تجلیل ما ملي مفاخر بطور 5 ماده مربوط وقایع و مشاهیر

 كلتوري و ادبي و فكري هاي رشته و بدنیست آید مي بعمل انها از نیكي ذكر شان علم و اندیشه نفوذ

  .بخشند مي پیوستگي دیگر ملل با را ما
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