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سريزه
د كي وان اوږده په تاريخ د امله له قدامت تارخيي او موقعيت جغرافيايى حساس خپل د افغانستان
كلتوري او اقتصادي سياسي، اجتماعي، ولو آسيا نمن د خصوصاً او اوسېدىل توه په زړه د آسيا
او ژوندي ول يې الرى دې له او رسوىل ور وينه توه منظمه په او تازه وخت په وخت يې ته شريانونو

خوند ساتلي دي.
له غرب، نه شرق له كي اوږدو په تاريخ د افغانستان امله له موقعيت حساس همدې د راز همدا
كېال او بلوسرو يرغلرو، تلونكو ته خواوُ واړو درې جنوب او شرق غرب، نه مشال له او شرق نه غرب
زغملى، زړه پوالدي همدې هم بار دروند بريدونو دې د چي كې هه تېرېدلو د نه خاورى همدې له كرو
مقاطعو او مواقعو بيالبېلو په دتاريخ ته هېوادونو آسيا نمن د يې قربان خپله په او كي مات يې دمنان

كى جنات وركى دى.
معنى په خو رساله وړه كي پاو په دا حبيبي عبداحلى عالمه حمقق او مؤرخ لوى آسيا او افغانستان د
سياسي، اجتماعي، فكري، هغو پر آسيا نمن د وړاندى كاله لوېت نه نن له كتاب وې او لوى ډېر كي
دوولسمى د نه التاريخ قبل له چى ليكلى حركتونو او غورنونو هرني او صنعتي اقتصادي، كلتوري،
متحرك او خوند يې ملتونه آسيا نمن د او شوي سره تر الرى له دافغانستان پورى پايه تر پېۍ ميالدي

ساتلي دي.
انتظار په چاپ د كاله لوېت دا چي - نه اثر دې له چي وياړي مركز ېنو د حبيبي عالمه د
يو ملت افغانستان د چې رسوي ته والو مينه او خوي يې كې وخت داسي په او ني دوړې وُ- پروت
و آسيا نمن د سره ندلو په سرونو لوړو سر او وينو پاكو دخپلو او قربان ساري بې خپلي د بيا ل
وإمې آزادۍ د وو زبېلي او خوړيل راهېسې كلونو – كلونو له كېالك خوني كمونيزم د چي ته هېوادونو
او كوي هې پاره له بدلون ژور د كې فرهن او اقتصاد په يې اوس او كل سوغات ور لونه دخپلواكه او
يې لورته سوكاله او دنېكمرغه او كيدي نلول پايپلينونه او نلونه سره نه آزادې له يې الري له زړه دې د

بيايي.
وطن شوى وران جرم په دساتلو آزاده او دين د زموږ چې لرو هيله سره خولو له كتاب دې د موږ
ودان، بېرته سم سره هيلو ملي افغانانوله د هېواد شوى قربان نه آز او حرص له كرو كېال راز راز- د او

ېراز، مسسور او د افغانانو له پاره د نېكمرغه او هوسايه كور شي.
او غواړو اده درباره له خداى(ج) لوى د اروا لويه حبيبي عبداحلى عالمه استاد دلوى سره دې له

دا ور او ژور حتقيقي اثر يې ستاسو خمې ته ږدو!
                                                                                      په درنت

                                                                              دعالمه حبيبي دېنو مركز
 دوري لومى نېه۱۳۸۱                                                                                
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فصل اول

انتقال مردم و فرهنگ از عصر
قبل التاريخ تا قرن هفتم مسيحى
در افغانستان و از آجنا به
سرزمينهاى ديگر
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آسياى اتصال "پامري"درخطۀ بام زير در مركزى آسياى دل در كه كوهستانى كشوريست افغانستان
شرقى و غربى در جماورت نيم قاره هندوستان ومناطق علف زار آسياى مركزى افتاده است.

ازسنگالخ كه _ مرتفع و درشت باقلل است كوهى تيغۀ جغرافيايى تعريف ترين ساده به افغانستان
فروان آب آن وسيع هاى بار رود به مؤقتى و داميى برفهاى و پيوسته قرم وقره هماليا عظيم سلسلۀ با پامري

مى خبشند و بهر طرف رود خانه هاى خورد و بزرگى را تشكيل ميدهد.
خانه رود و فراخ دشتهاى و عظيم سنگالخ بشكل ايست كليه يك تاريخ و جغرافيا نظر از افغانستان
بهم را آسيا جنوب و ومشال غرب و شرق كه راهى چهار در سامل و خمتلف هواى و آب با آب پر هاى

پيوند ميدهد.
در چه و حجر نشينى غار هاى دوره در چه بشر سكونت براى علمى موازين با موافق ترتيب بدين
ومدنيت اقوام مهاجرت و بوده مساعد سبز سر مراتع و ها خانه رود مصب در انسانى زندگانى هاى دوره

هاى خمتلف را يكى بعد ديگر ديده و سى كرده است.
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_دورۀ ماقبل آر ياييها: ۱
كوهها غارهاى در را حجر عصرهاى زندگانى مراتب زمني روى متام در بشر علمى موازين با مطابق
و دارى زمني و زراعت بسط و سفاىل ظروف اخرتاع با را صيقلى سنگ هاى دوره بعد و كرده سى
داده ادامه بزرگ هاى خانه رود كنار و ها مصب و دلتاها در را مفرغ دوره مبادى و حيوانات ساخنت اهلى
داده روى مهاجرت ميشوند حمسوب طبيعى راههاى كه ها خانه رود مسري امتداد و ها دره طول در و

است.
و افغانستان خاك كه است ساخته واضح نيز باستانشناسى حتقيقات كلى، اساسات همني با موافق
وراى ما با ماوراءلنهر (خاك شوروى احتاد مركزى آسياى هاى مجهوريت و ايران آن جماور هاى سرزمني
مدنيت و حجر قدمي هاى دوره همگى چني وخاك هندوستان قارۀ نيم اراضى و اوكسيانا) ترانس = جيحون
(پرى علمى باصطالح اروپايان كه را واعصارى التاريخ قبل هاى دوره و (نيولیتيك) حجر جديد هاى

هستوريك) گويند_ و آنرا دورۀ مقدم بر عصر تارخيى ترمجه كرده ميتوانيم _ همه را ديده وسى كرده اند.
) كمر قره غار در حفارى نتيجۀ در بتازگى آثاريكه از Qaraيكى Kamarدل در ايبك حواىل (

سال هزار پنجاه و سى و ده بني حدود زندگانى عالئم اند_ كرده حتليل آنرا علماً و شده آشكارا هندوكش
قبل امليالد غارنشينان شكار را درمراتب اولني مدنيت قدمي حجر در وسط افغانستان ظاهر ميسازد.

منديكگ تپه در ديگر كشفيات سنگ۵۰با مدنيت مرحلۀ _آخرين قندهار غرب مشال كيلومرتى
مري بني در امروز از قبل سال هزار پنج و م ق، سال هزار سه درحواىل (برونز) مفرغ دوره آغاز با را صيقلى
سنگ اخري دورۀ و حجر قدمي دوره آغاز ميان كه آيد مى پديد ازين و ميكنيم مشاهده ارغنداب و هريمند

قريب احتمال به ما كشور در يعنى۳۰يا۲۰صيقلى دوره اين سوم ثلث آغاز درحواىل و _ گذشته سال هزار
شده پيدا دريا آمو و دريا سري علياى حوزۀ در اروپايى و هند عناصر از موجى ق،م سال هزار ده حدود در
درين سال هزار چندين مردم اين است. شده منتقل آمو حوزۀ تربه سرد نواحى از آنها ثقل مركز بتدريج كه
را باخرت و بلخ است سرزمني اين فارقۀ عالمۀ كه اسپ خمصوصاً اهلى باحيوانات داشته سكونت نواحى
افغانستان هاى خانه رود واديهاى در آن از بعد و داده قراد خويش جوالنگاه بيايد تفصيل به چناه

پراگنده شده اند.
درحدود كه كشفياتى چنني۵۰از منوده جوديرو موهن و هرپه در سند وادى در مارشل جان قبل سال

هاى شهر و بوده عاىل مدنيت داراى سند حوزۀ مردم ازين قبل سال هزار شش حدود در كه آمد ثابت
ميكاشتند، جو و گندم و بوده مرتقى ايشان دربني زراعت و داشته ومحامها سركها و ها باجاده منظم
و داشتند وغريه گوسفند و دار كوهان قوى بسيار گاوهاى و دار كوهان شرتهاى و قاطر مانند اهلى حيوانات
مهارت دركمال را مس و نقره و طال زيورات و - ميگرفتند كار نريومند گاوهاى نر از ها عراده نقل براى
سلسلۀ كه بودند، هم اخلطى رسم داراى و داشتند. روى و مس از را كار آالت و جنگى اسلحۀ . ميساختند
در آن مشابه آثار و شده كشيده هم مصر حتى النهرين بني و ايران و بافغانستان اندوس وادى مدنيت همني
و عراق خاك و ايران جنوب و قندهار منديگك افغانى سيستان و مرو قريب (انو) و بلوچستان وان جاله نال
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ظروف، هاى نقش ابنيه، اطاقهاى ته، خشتهاى ملون، هاى تيكر مجله آن از كه است. شده كشف مصر
غريه و مادر النوع ربة هاى جمسمه و الجوردين وآالت زيورها و دار،آثار تصوير هاى مهر نفيس، زيورهاى

حدود در بشر كه ميكند، حكم مارشل جان بران وبنا است. يكديگر مشابه سرزمني اين متام سال۶در هزار
داده انبساط را خود مدنيت يكسان اندوس و هلمند و كارون و فرات و نيل هاى حوزه در نظر۱قبل در و

قبل ادوار در مدنى خاص اهميت خود جغرافى مساعد موقعيت با سيستان و هلمند وادى ستني سراورل
التاريخ در انتشار مدنيت كلكوىل تيك داشته است. 

فكر و ديانت شكل كه مريساند نيل تا سند وادى حفريات از مادر االهه هاى جمسمه پيدايش كثرت
انسان آندوره در سرتاسر اين سر زمني مشابه و نزديك يك ديگر بوده است.

مشابه آثار و ها جمسمه گونه اين عموماً سيستان و قندهار و باخرت سرزمني از درافغانستان چون
قبل مردم و كشورها بني مدنى عوايد و ديانت و افكار مبادلۀ و انتقال كه گفت توان برآن بنا شده، كشف
و قدمي متدن بآن افغانستان مردم و داشته جريان باستانى عصور همان از نيل تا اندوس وادى از التاريخ

بسيار مهم پيوستگى تامى را دارا بوده اند. 
صورت بتازگى جوديرو وموهن هرپه علياى درمست ميانۀ، سند وادى در كه نوينى كاوشهاى قرار
نشانۀ كه آمده، پديد نيز سندهـ درياى ميانه هاى كناره بر رفته، بني از فرهنگ اين مشرتك هاى رشته گرفته،

اتصال با آثار مكشوفه قبل از تاريخ افغانستان بوده است.
سنه در بقلم۱۳۶۱چون آرياييها" ماقبل "افغانستان بنام مصور سودمند و مغتنم بسيار كتابى ش

تفصيل كاوشگران توجه است،ما شده نشر و چاپ كابل در موضوعها برين تالقانى نوراهللا گرامنايه دانشمند
را به اين كتاب مفيد جلب ميكنيم و در ينجا به اشارۀ خمتصر بكليات مطلب اشاره رفته است.

_دورۀ آريايى:۲
آن در كه مردمى و بوده بشر مسكون التارخيى قبل اعصار از افغانستان شد گفته باال در طوريكه
وادى مردم با و بوده خاص كلتور و عقايد و افكار و مدنيت داراى اند، بوده ساكن زمني سر آن در ازمنه

سند و ايران و ماوراء النهر مشرتكاتى در زندگانى و كلتور و متدن داشتند. 
مفصلى معلومات آن فرهنگ و كلتور و زبان بارۀ در وقتى شايد كه _ تاريخ از پيش دورۀ ازين بعد
كه ميشود آغاز آريائيان مهاجرت روشن بسيار دورۀ دستيم، تهى باره درين امروز و _ برسد انسان بدست
كه دارمي باره آن در ادبى سال كهن آثار و بوده اقوام انتقال و فرهنگى حركات اين مهم مركز افغانستان باز
مردم اين خمصوص شاخۀ بيك خصوصى بطور وىل مشرتكند آن در اروپايى و هند اقوام همه العموم على
آرياها مهد و گاه قرار حبيث سرزمني اين و اند قدمي آرياناى يا افغانستان مردم كه دارد، بارزى تعلق

موقيعت مهمى در تاريخ  خبود ميگريد.
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_آريانه وجيو:۳
وجيو آريانه بنام سرزمينى در امليالد قبل سال هزار چهار حدود در آريا Aryanaمردم -Vaego

- است۲ميزيستند اصيل مردم و پاكزادان و جنباء سرزمني مبعنى تسميه موقعيت۳واين تعيني به درينجا كه
آن ذكر كه آرين و آره كه ميگوييم، قدر همني وىل ندارمي، كارى وغرب شرق دانشمندان افكار تناقض با آن

آمده هم ريگويدا جيگر۴در داكرت بقول سنسكريتGeigerو در كه است (آر) از آن اشتقاق آملانى حمقق
داشت را پارسا و جنيب و اصيل مفهوم (آريا) كلمه و بوده بنياد و نژاد و اصل مبعنى كلمه۵هم همني عني

در وجيه يا وجيو كلمۀ همچنني و است مستعمل و موجود معانى بهمني كنونى، حماورۀ و پشتو قدمي ادب در
باقيمانده گاه آرام و جايگاه و سرزمني مبفهوم خود آريايى قدمي معنى بهمان قندهار پشتوى كنونى حماورۀ

است.
سرزمني آن جباى وىل بوده، نيز هند آريايى مهاجران بني در جيو، و آريانه اصطالح كه مناند ناگفته

آرياورشه آريا باستانى پرورشگاه و -Aryaقدمي Varshaقبل سوم يا دوم قرن در كه ميگفتند، ورته آريا يا
مسهيتا منو در نام اين -minuاملسيح samhitaاست گرديده ورشو۶ذكر بشكل كلمه همني varshuكه

تاكنون در زبان پشتو موجود است.

:_مهاجرت وخطوط انتقال آرياها۴

هوا برودت بسبب اوستا توضيح بقرار ميزيستند، ورشه ياآريانه وجيو آريانه در كه آريا سفيد نژاد مردم
هندوكش دامنهاى تا قدمي خبدى يا باخرت در (آمو) اكسوس درياى چپ بسواحل خوردنى مواد قلت و
در را آنها باستانى زندگانى يادگارهاى اوستايى و ويدى هاى سرود قدمي قسمت كه اند، شده پراگنده

گايلس پى، دوكتور بقول و ميدهد. نشان افغانستان Pسرزمني .Gilespپوهنتون مقايسوى فياللوژى استاد
حدود در و شناختند مى رانيز گياهها از بعضى و ساختند اهلى را حيوانات از برخى مردم اين كيمربج،

ميكردند۲۵۰۰( زندگى دستى صنايع از برخى با افغانستان مشال خبدى سرزمني در م) آريايى۷ق مردم اين
مشاىل هاى وادى و (خبدى خود مركزى مهد و آرامگاه از طبيعى ديگر عامل و نفوس تزئيد باثر نژاد اصيل
پنجاب و اندوس هاى وادى به غر سپني كهسار شرق راههاى از و منوده مهاجرت وغرب بشرق افغانستان)
از بعد كه اند، رسيده صغري آسياى حتى و ايران به هرات و خراسان راههاى از همچنني و - اند رفته
را خود فرهنگ و فولكلور و محاسى داستانهاى و افكار و اديان و زبان خبدى، مشرتك خانه در زندگانى
و زبان چناه دارد، ديگر بايك كلى تشابه ايشان مشرتك مشخصات اين كه اند، برده خود با وغرب شرق به
روى از نيز و دارند، باهم تامى نزديكى ويدا و اوستا يعنى آريايى قدمي كتاب دو هر انواع ارباب و مضامني

) سال مربوط ريوم) ت (پ ايشان پايتخت حمل از كه هيتانيان مكشوفه بيغازكوى۱۴۰۰كتيبۀ از م) ق
Baghaz-Koiميتانى بنام مردمى نيز آجنا در كه گرديد، ثابت شده پيدا كوچك آرياMitaniآسياى نژاد از

مشرتك اوستايى و يدى و آريائيهاى با ايشان اساطري انواع ارباب و شهزادگان نامهاى كه داشتند، سكونت
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است.
) حدود در كه ميگريمي، نتيجه ازين و۱۵۰۰و مدنيت صغري) آسياى تا هند (از آريائيان هم م) ق

۸فرهنگ و ديانت مشرتكى داشته اند.

_آريايى هاى خبدی يامركزى:۵
دامنهاى و باخرت و خبدى خود در قبايل آن از مجعى خبدى، مركز از آريايان هجرت از بعد
ناميده پشتون) = پشگت پكهت = (خبت خبدى خويش سرزمني بنام را خود كه اند، باقيمانده هندوكش

پاروشنى درياى كنار بر آريايى قبيله ده درجنگ كه اند مردم همني و وParushniاند كرده شركت (راوى)
پكتهه اندpakthaبنام شده و۹ذكر پكهت نام مكرراً ويدا يعنى آريايى متون ترين درقدمي همچنني و

آمده ايشان رجال و شهزادگان و (۱۰شاهان درحدود اين۱۴۰۰كه انتقاىل و فرهنگى و زندگانى اوضاع م) ق
قبايل بني در تاكنون قبايل و رجال از بسى قدمي نامهاى آجنمله از و ميگرداند ثابت راوى تاكنار را قبايل

 نام.Turvayanaايشان موجود است، مانند توروايانا  
پكهت نامهاى۱۱پادشاه همچنني است. زن مششري يعنى هونى و توره نام اين معنى هم كنونى پشتوى در كه
داسها پانىBrisayaوبريساياDasaقبايل پاراواتاPaniو كنارهاىParavataaو بر كه
حمققSarasuotiسراسوتى بقول و ميكردند، زندگى ارغنداب و دهراوت درياى يعنى هراوتى يا
بودندHillebrandtهيلربانت (قندهاركنونى) اراكوزى مردم داسووپانى۱۲از بنامهاى تاكنون
۱۳ در بني قبايل زابلى و  ژوبى پشتونها موجودند .Bareech و برخيگ  Parvatوپروت

و اكسوس ازحوزۀ آريايى قبايل كه بينيم مى (مهابهارته) تا بعدى ادبيات و ويدى سرود منت بشهادت
(كورمو) كرم (كوبها) كابل هاى رودخانه مسري امتداد آجنادر از و شده منتشر آن جبنوب هندوكش مشال از
(سپنه يا پنجاب سرزمني به آجنا از و رسيده (سندهو) سند كنارهاى به (سواستو) سوات (گوماتى) گومل
حملى واقوام شده پراگنده هند قلب بطرف سپس گرديده، واصل دريا) (هفت يعنى هندو) (هپته يا سندهو)

را بطرف جنوب شبه جزيره رانده اند.
قدمي مسكن ميدانند، بهرت خود اند گذرانيده نظر از را سنسكريت قدمي متون كه هندى دانشمندان

(اندرا) يا خانه مشاىل يا مهد قبايل (بهارته) كجا بود؟
آريايى بهارته قبايل مهد كه گفت ميتوان صرحيرت اروپايى دانشمندان از برخى حتقيقات روشنى در

بلخ بوده و از آجنا بشرق و غرب انتقال كرده اند.
بلهيكا يدى و درادب آريايى باستانى مهد و پرورشگاه اين اتهرواويداBalhikaنام در كه - بود

Athara- Vedaبهليكه مهارته در و درBahlikaآمده سنسكريت شناس دستور دانشمند نى پانى و بوده
است ناميده بلخيان را بهيكه قبايل ميالدى چهارم قرن كشور۱۴حدود شانزده مجلۀ از اوستا خود در و

خبدى آن چهارم اوستا۱۵بودBakhdiآريايى، حتقيق بقرار و داشت را زيبا) (بلخ سربرام خبدمي صفت كه
باخرت نام منشأ كه است خبلى و خبل پهلوى ادب در كه بوده (ب-خ-د-ى) نام اين عنصرى حروف شناسان
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ميشود جيكسن۱۶مشرده بقول مسرقندJaksonو از كه ميالدى) هشتم قرن (حترير اوستا پهلوى نسخه در
است. بامى بلخ درى ادب در كه بود باميك) (خبل نام اين - شده دانشمند۱۷كشف را عقيده همني عني و

دوپوسن واله Valleاروپايى de Poussinو ويدى پكهت نام گفتم، پيشرت طوريكه و است كرده تائيد نيز
پتون و پشگت و خبت زمان مبرور كه است اوستايى خبتى و خبدى ريشه همني از هريودت پكتويس

گرديده و اكنون يك ملت بزرگى را در وسط آسيا تشكيل داده است.
از يى عده انتساب و ارتباط كه آيد، مى بدست هم ديگرى مطالب مستقيم غري بصورت بهارته ازنها
جدۀ را بهاد كه است شده گفته مثال باب من ميسازد- ظاهر باخرتيان و بلخ به را هندى مهاجر آريايى قبايل

اسوه) (ويوشيت بنام بوده كسى زن (مادرا) قبيله يى Vyushitاسطوره aceuaويشت بنام نام شباهت كه
و بلخى تارخيى رجال از بيكى نباشد بلخ پادشاه عني اگر و مريساند بلخ داستانى پادشاهان از يكى اسپه
بسيار بلخ رجال گذارى نام در پسوند بصورت اسپه آن پشتوى صورت يا (اسوه) كلمه و ميگريد تعلق باخرتى

مروج بود.
نى اباسنيPaniniپانى و كابل ياى در ملتقاى در كه (ق،م) چهارم قرن بزرگ دانشمندان از يكى

بنام را گرامرويدى و ميزيست خانه رود آن غربى كنار بر اتك لكچرAsht-Adhyayaدرمقابل هشت يعنى
راسنسكريت آن نام و داده گرامرى ترتيب و تهذيب را ويدى زبان وى وSansakritنوشت، تهذيب يعنى

گذاشت شده كريته۱۸اصالح سنه پشتو در نيز نام اين Sanaو - kritaتهذيب معنى همان عني كه است
بهيكه قبايل از وى ذكر آن بر بنا برخاسته، اباسني شرقى سواحل سرزمني از نى پانى چون و دارد. را شده

Bahikaميان در و اند بلخ مردم يقيناً بهيكه كه - دارد عقيده دوپوسن واله دانشمند استاد و است تر معترب
و گذشته افغانستان هاى خانه رود مسري در بلخ سرزمني از و داشتند شهرت هندى آريايى مهاجر عشاير

باآلخر بهند رسيده اند.
هريودت يونان موخان پدر سنسگريت قدمي متون و ماخذ برين قرنHerodotusعالوه در نيز

پكتويك بنام افغانستان قبيلۀ چند از ذكرى است پانينى معاصر كه امليالد قبل وPaktuikeچهارم
ستاگودىGandarioiگندارى داديكىSattagudaiو اپاروتىDadikaiو كه۱۹منودهAparutoiو

(گد گندهارى و پشتون و پشت از اند عبارت حمقق علماى رأى (تتهGadaraبقرار وشتك داريوش) كتيبۀ
مشردهThatagushگوش افغانستان آبرومند بسيار مردم از تاكنون كه افريدى و تاجيك و هخامنشى)

مركزى شهر ذكريك و قرارند. بر خود تارخيى مساكن همان در تاكنون آريايى مهاجرت زمان از و ميشوند
هيكاتويس هاى نوشته در پشاور يعنى قبايل كاسپاپوروس۵۰۰(حدودHecataeusاين بنام ق،م)

Kaspapyrasو پارتى دركتيبۀ بتازگى امريكا شيكاگوى آركيولوژستهاى قرايكه و است موجود گندهارا در
(حدود فارس رستم نقش در اول شاپور پيسشگور۲۶۰يونانى بصورت پشاور نام اند يافته Pshkhnroم)

لو۲۰استPaskibonraيا پو- شا- لو- - پو و (سنسكريت) پرشاپوره پسانرت هيونPo-lo-sha-po-luكه
وHsuanTsangتسانگ اند ساخته آن از را اسالمى هاى دوره پشاور و فرشافور و پوشاپور و چينى زائر

درمجلۀ اگر و بوده برقرار مسيحى عصر اوائل تا قدمي زمان از خود سرزمني در مردم اين كه آيد برمى ازين
باستانى سرزمني در ايشان بقاياى باشند كرده شركت هم راوى بركنار قبيله ده جنگ در آريايى قدمي قبايل
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خود (افغانستان) مانده اند.
جانا پنكه بشكل سنسكريت است اصطالحى كه پنجگانه قبايل دستۀ -Pankaدر Janاز قبايلى

دريوهو واشاYaduoيادوDruhقبيل پروفيسرPauruoپوروAnuoانوTarvashaتور و اند شامل
داس Shandraشاندرا Dosكتله همه بايد كه است معتقد كلكته پوهنتون در هند قدمي تاريخ استاد

وا پورا يعنى او اوالد و است (پورو) پنجگانه قبائل مهمرتين باشد. شامل مجله درين بهارته معروف
Pouravaoدر بهارته قبايل كه راهى همان پنجگانه قبايل اين و داشتند قرابت و نزديكى (بهارته) باكتله

و برخاسته باخرتان و ازبلخ هندوكش ازمشال يعنى اند. منوده دنبال اند كرده تعقيب ها مهاجرت مسري
جبنوب آن فرود آمده بر سرزمني پنجاب و خاك پهناور هند پراگنده شده اند.

مطلب اين و ميدهد قرار گندهارا حواشى در اندوس علياى درۀ را پورو قبيله مسكن داس پروفيسر
هاى دوره بر اگر وىل بودند درينجا آريايى مهاجرت هاى دوره از يى دوره در ايشان كه دارد حقيقت
ايشان نژاد هم عشاير و شعب ساير مانند هم را آنها مسكن بايد - شود رسيدگى آريائى مهاجران قدميرتين
و اوستايى و ويدى محاسى داستانهاى و پورانا و مهابهارته اگر كنيم. جستجو افغانستان هاى كوه در
كانون كه يافت در خواهيم كنيم تطبيق بهم مقايسوى فلكلور و ادب باساس و كرده مطالعه را ها شاهنامه
هرچه اينجا تا بود. اكسوس حوزۀ و هندوكش مشال در ايرانى و هندى مهاجر آرياييان قدمي و اوليه زندگى
مطالب همني عني تائيد به بود. يونانى و هندى سانسكريت منابع و ويدى سرود ما استناد و گاه تكيه گفتيم
است رسيده بدست ساسانى پهلوى تازۀ منابع از آن افتاده دور هاى خاطره كه - بلخ قدمي اوستاى متوجه
پهلوى كتب وساير ساسانى اوستاى متون روى از نيست دست در قدمي اوستاى اينكه با و ميتوانيم شده

قطعات اكثر كه را افغانستان واليات ساير و بلخ جايگاه و ميتوانيم كرده استخراج مهمى گانه۱۶مطالب
آن جزئيات شرح از اينجا ميكنيم. معائنه روشنرت و واضحرت بسيار بصورت است شامل آن در آريانشني
ميتوانند. مراجعه (يشتها) به و اوستا اجزاى از يكى (ونديداد) اول فرگرد مندان عالقه و ميكنيم نظر صرف
و ادبى و فرهنگى و اجتماعى تشكالت و آريايى قبايل و اقوام و جغرافيه و تاريخ نظر از اوستا مطالعۀ
تطبيق و اوستايى و ويدى متون مقايسۀ و دارد مدخليت ما تاريخ در ويدى متون از مراتب به مذهبى
با را ما كشور و ما تاريخ كلى و اساسى مبادى ديگر باهم آن محاسى و تارخيى و جغرافيايى حمتويات

تعلقات آن با كشور هاى جماور در مشال و شرق و غرب روشن ميسازد.
بايد قدميرت زبان يك هاى هلجه را زبان دو اين كه است حبدى ويدا زبان و اوستا زبان شديد تشابه
زيسته ديار ويك خانه يك در روزى (اوستا) و (ويدا) پريوان كه ميكند حكم زبان شديد تشابه اين مشرد.
آريا خاك قطعات ترين قدمي كه است دريا آمو وسيع حوزۀ همان اكسوس، حوزۀ ديار اين و خانه اين باشند.
(باخرتان) و (بلهيكا) و سريرام) (خبدمي و احلسنات) (بلخ و گزين) (بلخ و افتاده آن مسري طرفه دو در نشني
ايران و هند باستانى هاى اسطوره متام و دارد حوزه، درين وسيعى جايگاه بامى) و(بلخ باميك) (خبل و

آجنا راجلوه گاه قدميرتين مظاهر زندگانى آريايى ميشمارد.
در (جيان) و (سيالك) هاى تپه و (منديگك) و (انو) هاى تپه و جوديرو) (موهن كشفيات همانطوريكه
ادبيات ميدهد، مبانشان را آريايى از قبل زندگانى شواهد ايران و هند و النهر ماوراء و افغانستان
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سانسكريت و اوستايى جايگاه و حركت و امواج قبايل سفيد پرست آريايى را مبا معرفى ميكند.
هنوز را قدمي آريايى احفاد كه است وسطى زمني سر مركزى آسياى و ايران و هند ميان در افغانستان
اين ميتوانيم. مشاهده مثال بطور آن جنوبى واديهاى و هندوكش هاى دره البالى در آن هاى كوه دل در
هندوكش باشندگان و اند كرده حفظ خنورده دست را خود قدمي هاى هلجه و مدنيت و فرهنگ مردمان
تقريباً درى و پشتو بر عالوه كه آنست بارز هاى منونه غر، سپني هاى دامنه هاى قبايلى و شرقى و ۲۰مركزى

هلجۀ حملى در دره ها و وادى هاى سنگالخ هاى آن كوههاتا كنون موجود است.

_دوره هاى تارخيى: ۶
با هند قارۀ نيم در و ها باهخامنشى ايران فالت در شرق گوشۀ درين كه ببعد تاريخ طلوع دورۀ از
لشكر جذبه يا كه، ميگردد آغاز ديگرى برنگهاى اقوام جنبشهاى و آمد و رفت ميشود، شروع (بودا) ظهور
هخامنشى، فتوحات دامنۀ انبساط و داريوش و سريوس هاى كشى لشكر دارد. مذهبى تبليغات يا و كشى
نشر هند در وحتى افغانستان در را ايرانى و سامى معمارى روش و دارى دفرت اصول و آرامى اخلط رسم
كه دارد نزديك روابط آنقدر پشتو بازبان بود دفرتى و دربارى زبان فارس در كه قدمي فرس زبان و ساخت

) داريوش حبكم كه فارس (بيستون) بغستان ميخى كتيبۀ يك در اند۴۸۶-۵۲۲حتى نوشته آنرا م) ق
شعرى۱۳بند۴(ستون لطيف مصراع سه اخالقى محاسۀ ضمن در (stanzaحتليل۲۱آمده از بعد كه

هم سند اين و دارد مطابقت پشتو با مصراع سه اين كه ميگردد ثابت آن الفاظ تركيب طرز و اوزان و كلمات
كه ميتوانيم گفته و ميسازد واضح فارس و غرب بطرف افغانستان سرزمني از را افكار و مردم انتقال سلسله
بطرف گرفته صورت هند سرزمني و شرق بطرف اگر آريايى فرهنگ و افكار و قبايل انتقال و متوج اين
اسكندر فتوحات و ها كشى لشكر هخامنشى دوره از بعد كه است داشته موجهايى هم فارس كشور و غرب

) حدود بنا۳۲۷در افغانستان در اسكندريه چندين و آورد بوجود غرب و شرق ميان را داميى ارتباط م) ق
اباسني مباوراى را راه اسكندر كشى لشكر و شدند مسكون ها شهر درين معتنابه تعداد به نيز يونانيان و شد
و باخرتان اهاىل از امروز افغانستان باشندگان از زيادى عدۀ او سپاه ذيل در و كرد. باز يونانيان بروى

تور نيكا سلوكوس مقابلۀ رفتند. هند به هندوكش هاى دره و وگندهارا وملپاكا كاپيسا و Seluasپاروپاميزاد
Nicatorهند تارخيى سلطنتى مان دود اولني سلسلۀ سر موريا گوپتا چندرا و شامى يونانى دودمان سلسلۀ

فراهم طورى را زمينه موياها غلبۀ و آورده متاس در هم با را هندى و يونانى عنصر سند رود هاى كرانه در
آشوكا بعد نسل دو كه راAsokaكرد هندى مدنيت و بودايى فرهنگ و آيني راه خود، بودايى بامبلغان

تاحوزۀ ارغنداب باز كردند. 
بسيار زمان درين شد. پيدا مداومرت متاس هند و افغانستان ميان باخرت يونانى پادشاهان دورۀ در

يونانيها و افغانها به هند مريفتند و بسيار هندى ها به اينطرف اباسني مسافرت ميكردند. 
كرانه از فكرى و بشرى متاسهاى راه وىل شد، دگرگون سياسى اوضاع شرق در اسكندر آمدن با
نوين مدنيت درافغانستان يونانى و هخامنشى دورۀ افكار متاس بازشد. هندوستان قلب تا حبرالروم هاى
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كرد خلق را (يونانو+هندى) تازۀ مدنيت افغانستان در يونانى افكار و بودايى فلسفه متاس و (ايرانو+يونانى)
غماض، با قدرت نظريك ،حتت بودند مركزى آسياى در آريايى نشني باديه كتلۀ اص (كوشانیها)كه قيادت و
منوده خلط بهم _فكرى_هرنى_ادبى_عمرانى هاى زمينه در منودمي وصف راكه مذهبى مدنيتهاى مبادى

تاقرن آن دامنۀ كه گذاشته افغانستان در را بزرگى متدن يك اساسات اسالم۷و دين نشر و ظهور تا درست
قرن از ميكند. قرن۶دوام تا كه۱۳مسيحى۷ق،م است عظيمى دورۀ يك افغانستان تاريخ قرنه

از آن هاى شعبه متام با را هر۶۰باستانشناسى در و ساخته مشغول خبود سخت ما كشور در باينطرف سال
جماور هاى خاك براى و افغانستان خود براى آن مطالعۀ كه ميدرخشد نوى حفريات،جرقۀ ازمراحل مرحله

آن خمصوصاً براى هند و ايران فوق العاده و دسپ ومفيد است.
خاكهاى خشكه طريق از كه بود موجود روى كاروان هاى راه بعد به هخامنشى عصر از افغانستان در
در كه دارمي راههايى حلقه يك افغانستان نقشۀ در روى ازآن ميكرد. وصل هندوستان به را آسيا غرب
بغالن و بلخ از آنكه جنوبى و مشاىل راه دو اين ميكند. وصل بكابل را هرات مثال بطور جنوب و مشال
مراودات در رو كاروان راه هردو و بود مهم بسيار دو هر ميكرد عبور غزنى و قندهار از آنكه و ميگذشت
و افغانستان بني بازرگانى و جتارت بسط و مدنيت و فرهنگ انتقال و ها كاروان آمد و رفت و بشرى
بيشرت امروز تا باستان هاى زمانه واز است داشته مهمى سهم آسيا غرب و شرق بني و گانش همسايۀ
دوره درهمني دارد. قرار و داشت قرار راه دو همني هاى كرانه در ما معروف معابد و بزرگ شهرهاى
در بيشرت خمتلف اقوام و گرديده خمتلف مدنيتهاى التقاى حمل آسيا راهى چهار حبيث افغانستان كه هاست

متاس آمده و زبان و معتقدات و مبادى متدن  و فرهنگ آنها بهم خملوط و حل و مزج شده است. 
در هندى و يونانى و خرتانى با و هخامنشى فرهنگى و فكرى مآثر امتزاج از امجال بصورت باالتر
اصول و تراشى هيكل روش و معمارى سبك در كردمي. ياد مسيح عهد از قبل قرن پنج مدت در افغانستان
هاى جلوه كه يافت ميتوان برجسته هاى مثال افتاده، دور دورۀ اين مذهبى و ادبى مظاهر و سازى شهر
آشوكا سنگى فرمان منت مثاهلا آن از يكى ميكند. منايان ما كشور در را پهلو چندين متدن اين خمتلف
پيدا قدميى رو كاروان راه كنار قندهار كهنۀ شهر هاى خرابه جماورت در اخري ساهلاى در تازه كه است
رسم شده. نوشته اخلط رسم دو به و زبان دو به كتيبه اين كردمي. ياد جنوبى) (راه بصفت آنرا كه است شده
شامل فرمان منت است. يونانى متدن بسط بقاياى يونانيان زبان و اخلط رسم آريايى، زبان و اخلط
در كه بينيم مى طريق بدين است. شده مسجل موريا بزرگ پادشاه اشوكا بنام كه است ها بودايى اخالقيات

هاى قرن به آشوكا و آسكندر ظهور از پيش وجودش حتماً كه افغانستان قدمي شهرهاى از (ق،م)۶و۵يكى
كرد وارد را بودايى آيني آشوكا و داد مسكن را ها يونانى جا آن در اسكندر و مريسد هخامنشى بدورۀ

ومظهرى ازمظاهر متدن چندين پهلو را در لوحه سنگى مشاهده ميكنيم. 
و بزرگ آميزش قوت يك مريفت شده خملوط بهم سرچشمه سه اين مدنى و فكرى جريان حاليكه در
كه ميكند، ظهور افغانستان در كوشانى) (قدرت صفت به مركزى آسياى نشينان باديه ناحيۀ از نريومندى
افق عام، مبفهوم وكلتور نظرفرهنگ از بلكه جهاندارى و سياست نظر از فقط نه خود ديناميزم بانريوى
از افغانستان حصۀ در جنوب در بعد و مشال در اول اينها آرد. مى مبيان انسجام و نظم با وسيع و جديد
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خود فرهنگ و سياسى قدرت و ميگريند را باخرتى يونانيان جاى قرن تاسه بعد به مسيح عهد شروع حواىل
را تا قلب هندوستان مريسانند. 

افغانستان در كه را چيزهايى همه متدن، و فكر هرگونه قبول آمادۀ و تازه باروح ديناميزم نريوى اين
مدارا و آزادى با وسختگريى تعصب بدون بود شده مجع ق،م قرن (پنج) در ها مدنيت آميزش اثر در
تا دريا آمو حوزۀ از و گذاشت بانكشاف رو چيز همه آن طى در كه آورد مبيان مساعدى دورۀ و پذيرفته
آن مظاهر كه گسرتانيد را جديدى متدن يك روش و راه كوشانى ميزم دينا (ماتورا) تا بلخ از و گنگا حوزۀ

در عامل ادب و هرن و معمارى و هيكل تراشى و غريه در متام آسياى ميانه منايانست. 
و برميخيزند مركزى آسياى از نشني باديه و خشن ظاهر به مردمانى كه بينيم مى اقوام جنبش نظر از
وبصورت عادى افراد بصورت شان خود لباسهاى باهمان ايشانرا مريسند. هم هندوستان به افغانستان از
مشاهده ماتورا و مات و تاكزيال و هده و بگرام و بغالن هاى تراشى سنگ در اماطور و شاه و شهزاده
فرانسوى حفريات هيأت طرف از فعلى بغالن در هندوكش مشال در كه كوتل سرخ حفريات اينك و ميكنيم
تاريخ در و تاريخ اصل در را گذشته هاى نظريه از بسيارى كه است كشوده را جديدى باب گرفت صورت

هرن و فرهنگ اصالح و تعديل ميكند. 
توسعه غرب و شرق بني بشرى تعلقات و آمد و رفت مسيح عهد اول قرن سه طى در كوشانى درعصر
با را حبرالروم هاى كناره ميگذشت هند بطرف وتاكزيال بلخ از كه آن جنوبى باشاخۀ ابريشم راه يافت. زياد

تري از و اسكندريه تا پيكن از شد. مستقر آسيايى شاهراه اين امتداد در امنيت كرد. وصل تا(ماتورا)Tyrچني
و نقره و طال فور و ها كوشانى مسكوكات شد، باز هرنمندان و مبلغان و بازرگانان بروى مراودات راه
ميدهد، نشان را زبانها و ها اخلط رسم تنوع و اديان آزادى و انواع ارباب فور و مسكوكات روى اشكال

واينك كشف آثار طال تپه در باخرت فصل نوينى را در تاريخ هرن كشوده است. 
فرانسوى حفريات هيأت مدير بروژه شلوم موسيو آنطوريكه كوتل) (سرخ در باستانشناسى حتقيقات

سرييا جملۀ در و مسكو در مستشرقان كنگرۀ در و كرده جتزيه و حتليل را آن نتايج افغانستان نشرSyriaدر
(گريكوبوديك) معروف مدرسۀ هرن تطور مبدأ به مربوط دانشمندان نظريات بر است گفته و -Greekoكرده

Budhic .تعديل وارد ميكند 
بوديك گريكو هرنى مدرسۀ تعريف هند و افغانستان در خمصوصاً و جا همه كه است قرن نيم از بيش
دينى فكرى جريان اين درساحۀ يونانى تراشى هيكل وقواعد هندى بودايى افكار امتزاج از كه امي راشنيده
مدرسه اين كه بينيم مى چنني كوتل سرخ جديد كشفيات با آمد. مبيان مسيح عهد آغاز مقارن افغانستان در
كوشانى) (مدرسۀ صفت به آنرا بروژه موسيوشلوز كه بود ترى بزرگ مكتب بودايى شاخه يا دينى شاخۀ
هند در كه است (متثاىل) جلوه يكى ميان آن از كه داشت هم بودايى غري هاى وجلوۀ است. ساخته مسجل

ماتوراmatدرمات اصلmathuraو تعيني به كس حال تا وىل است. گرديده منايان آن مظاهر مدتها از
مكتب از رومانى غري ديگرى شاخۀ مدرسه اين كه گفت ميتوان وحا بود نشده مؤفق آن ومبدأ ريشه

كوشانى است. 
نياوردند هرنى مدرسۀ كدام باخود و ازخود اينها بودند، نشني باديه مردمان ها كوشانى كه گفتيم پيشرت
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بهم را يونانى و ايرانى متدن مسيح عهد از قبل قرن پنج طى در كه باخرتانى همان باخرتان در اقرار با بلكه
هيكل روشنى در آنرا هويت تازه كه آوردند مبيان جديدى مكتب (ايرانويونانى) هرنى مبادى بود،از آميخته
(مكتب ايران خود در (ايرانو+يونانى) مبادى همني از ميكنيم. احساس كوتل سرخ معبد هاى تراشى
و است داده تبارز برژه شلوم فرانسوى دانشمند تازگیها باين هم آنرا شخصيت كه است آمده مبيان اشكانى)
هرنيونانى هاى جلوه واشكانى كوشانى مكاتب كه بينيم مى برومي باالتر هرنى آفرينش مبدأ در اگر هم باز
مكتب حبيث ميخوانند هم حبرالرومى مكتب آنرا كه (گريكوروسن) يا مسيحى مكتب مقابل در كه است

يونانى غري حبرالرومى قرار ميگريد. 
و هند در ماتورا و مات هاى تراشى هيكل ميان چرا كه ميشود فهميده تعريفات اين روشنى در حا

هيكل تراشى هاى بغالن در افغانستان اينقدر شباهت شديد موجود است. 
ديگر بادشاه مياكدفيزس و ديگر تراشى هيكل شده، پيدا (مات) از كنيشكا بانام كه بزرگى جمسمۀ
اين آمده. بدست هايى هيكل بغالن كوتل سرخ در ها صحنه و ها جمسمه اين نظري ميدهد. نشان را كوشانى
با كوشانى مدرسۀ آميختۀ مظاهر بلكه ندارد ارتباطى كدام بودايى آيني با افغانستان در و هند در ها جمسمه
مكشوف جداگانه كوتل سرخ در هم و (ماتورا) در هم آنست اعالى ممثل گندهارى هرن كه بودايى آيني
اماطورى خاكهاى پهناى در گنگا حوزۀ تا دريا آمو حوزۀ از كه ميگردد مسلم نتيجه اين پس گرديده،

كوشانى مكتب هرنى كوشانى ها باشاخه هاى خود يكسان انبساط داشت. 
سرخ و خواند ميتوان هم باخرتان) (يونانو مدرسه را كوشانى مدرسۀ فوق مراتب گرفنت نظر در با
مثاهلای تراشى هيكل و معمارى عامل در چه و زبان و اخلط رسم ادب عامل در چه قدمي بغالن در كوتل

بارز و برجسته پيش روى ما ميگذارد. 
كهن هاى شهر از يكى در هندى و يونانى و ايرانى فرهنگ آميزش از مثال باب من برين قبل
ازآميزش ديگر مثال حبيث اينك كردمي. ياد كهنه) (قندهار قدمي رو كاروان راه جنوبى شاخۀ روى افغانستان
مينماييم. آورى ياد ديگر رو كاروان راه مشاىل شاخۀ كنار خود مملكت ديگر كهن شهر در مدنيتها همچنني
هم كنيشكا كتيبۀ به منحصر مثال اين آورمي، مى مثال (كنيشكا)را اينك و آوردمي مثال را آشوكا كتيبه پيشرت

نيست بلكه جمموعۀ سنگ نبشته ها آنرا مبني ميكند. 
بنام يونانى اخلط رسم با است، ايرانى خانوادۀ السنۀ جديد شاخۀ يك كه باخرتانى زبان اينجا
ظهور از بيش قرنها دو هر كه يونانى اخلط رسم و باخرتانى زبان كوشانيان است. گرديده مسجل كنيشكا
در كه است مثاىل بهرتين خود اين و كردند خملوط بهم تعصب بدون بود موجود افغانستان خود در ايشان
از شده حتليل تاجاييكه و ميسازد. ثابت باخرتانى حملى عناصر و مواد با را كوشانى مكتب شكل هرن عامل
به نزديك بسيار زبان يا قدمي باخرتى از آنرا كه رفته بكار زبانى ها كتيبه درين افغانستان پتوشناسان نظر

آمده بغوالنگ كتيبه درين كه بغالن قدمي نام خود ميتوانيم_زيرا گفته يا۲۲پشتو بغدنگ آن بعدى شكل و
كنونى پشتوى در -كه روسى باگو و سانسكريت بهگۀ و قدمي فرس بگه و اوستا ازبغۀ است بود_مركب بغدجن
- بگران افغانستان اماكن امساى در كه جسيم و نريومند و جليل و عظيم معنى به است بگ قندهار
و بغنى و (ترنك) بگى و تالقان) پاى بگ و (دايزنگى) لگ بگ و (غزنه) وبگال (هرات) بگرامى-بگل
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بسيار آخر در (انگ) اما هرات. مشال بادغيس در بود_ شهرى بغشور و ميآيد_ بنظر نيز (زمينداور) بغران
،اليش (هلمند) بشلنگ (دايزنگى)، يكاولنگ هندوكش)، (قلب سالنگ مانند است موجود اماكن امساى
هرات)، (غرب پوشنگ (سيستان)، زرنگ (بلوچستان)، مستنگ سالنگ)، (قلب اولنگ انگ(لغمان)
زرجن و مستنج بشلنج، فوشنج، آنرا معربۀ و كرده تبديل (اجن) به آنرا عربها كه (غور) رانگ و (مرو) گرينگ

۲۳وجريجن نوشته اند.

اوستا (آتشرزشت) دوژانگه كلمه در كه آزوبهلويست يا اتهر مساوى آتشكده و آتش مبعنى انگ اين
باقيمانده هم دوزخ و۲۴يعنى انگل(حدت و روشن) (آتش انگار كلمات در كه است پشتو انگ همني و

(آتش آنگ بل كلمۀ در انگ نيز پشتو ادب در و باقيمانده حدت مبناسبت انگوال و انگازه و فروزندگى)
تبديل بالم بعدها كه (دَ) پشتو اضافت حرف برابطه دانگ بغ مجعاً و است موجود فروزان) و مشتمل

  ۲۵گرديده بغ لنگ بوده كه معنى آن (آتشكدۀ خدا) است. 

و دارد مطابقت پشتو و درى با آن ضماير و تركيب طرز با كتيبۀ شدۀ خوانده ديگر كلمات طور بهمني
بنابرآن  گفته ميتوانيم كه زبان كوشانيان شايد شكلى قدمي از پشتو يا درى بوده است. 

جايگاه مسيح عهد اول قرن سه طى در كوشانى عصر افغانستان مدنيتها، متاس و اقوام متاس نظر از
انتشار چني در گوپى صحراى ماوراى به كوشانى مبلغان بدست بودايى آيني دارد. شرق گوشۀ درين مهمى
شد. منبسط آسيا شرقى پهناى در دستى دور نقاط تا هم كوشانى مكتب روش و اصول آن انتشار با و يافت
آمدند متاس در هم با همه حبرالروم سواحل خاكهاى و ايران و هند و چني بزرگ: راههانى شدن كشوده با

و مردم و افكار هم به پيمانۀ زياد آميزش يافت. 
در و افغانستان در جا همه ها ساسانى كوشانى،قدرت ضعف با بعد، به مسيحى سوم قرن آغاز از
مدنيتهاى بر هنگفت مبالغ خود قرنۀ چهار دوام با ساسانى متدن ، ميشود حمسوس هند قارۀ نيم حاشيۀ
زمينه متام در جال اين حاليكه در ميدهد. فرهنگ و ادب و هرن مظاهر به ديگر جالى و افزايد مى باستانى
آسياى از مشال از ديگر ديناميزم قوۀ يك باز داشت، نظرى جالب درخشش معمارى و هرنى و فكرى هاى
قرار بر بدخشان در را خود ثقل مركز كه شد منايان (ابداىل) هفتاىل يا (يفتلى) بصفت و (يفتل) بنام مركزى
يا (زابلى) يا (زاوىل) صفت به و زد عقب را ساسانيان بشرى هاى مقابله نظر از ديناميزم قوت اين ساخت.

(گوپتاها) درخاك هند مقابل شد و عقب نشست. 
و هند بطرف افغانستان از و افغانستان در بشرى نوين متاسهاى جنبشها و ها آمد و رفت اين با باز
بني نوينى آميزشهاى و ميشوند مستقر غزنه حدود در (زاوىل) هابنام يفتلى از قبايلى ميگردد. حمسوس ايران
از و خورد هاى كوشانى از و غربى تركان از ميان درين آيد. مى مبيان وارد تازه ومردمان قدمي ساكنني
است اقوام اندازۀ بى برآميزش داللت آن همۀ كه آمده ما تاريخ در حرفهايى وغريه شاهيان هندو و برهمنها
نهايت بى را اوضاع مطالعۀ تفاوت و تغري همني و ميشود متغري آن با هم ادبى و وفرهنگى مدنى صبغۀ كه

دسپ ميسازد. 
از غالباًخلطى هم ايشان زبان و ميزيستند آريايى افغانى كلتور با هفتاىل(ابداىل) هاى زاوىل اين
مانند قبيله اين شاهان نامهاى جتزيۀ از است. داشته هم توركى كلمات از آميزشى كه بوده پتو و درى
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هاى كتيبه و آفتاب) خاندان از يعنى مريكول پتو (در مهراكوال و پشتو) مششريى يعنى تورمن ) = تورمانا
مردم اين زبان كه است واضح آمده بدست غزنه و وزيرستان توچى و قندهار مشال اروز در كه ايشان
پتو با تر زياده آن تراكيب و كلمات و الفاظ و بوده قدمي پشتوى و درى از خملوطى كوشانيان زبان نيزمانند

) حدود در كه، اند مردم همني و دارد. در۵۰۰مطابقت و منوده ها محله كشمري و غربى برهند زابلستان از م)
اتك مقابل اندوس درياى شرقى كنار ويهند (حدود۲۶كتيبۀ كلهتگه تأليف ترنگينى راجه در نيز بنام۱۱۴۸و م)

توركشه دورۀ۲۷پتو اوايل تا را افغانى فرهنگ و كلتور كه اند مردم همني و اند شده ياد زن) (مششري يعنى
در كلهتگه چناه اند، داشته دستى هند و كشمري فتوحات و افكار انتقال در و داده نشر هند در اسالمى
هم را پشتو منظوم آثار ما كه است شاهان اين عهد اواخر از است.و كرده ياد آنها از تفصيل به كشمري تايخ

دارمي هفتاليت۲۸بدست قبايل متام۴۸۴بتاريخHephtaliteاين و كردند غلبه ساسانى پادشاه فريوز بر م
سال در آوردند، بتصرف را ايرانى و هند يون۵۲۰ناحيۀ سونگ چينى زاير ضمنsang-yunم در

مندى چادر زير در (ابداىل) هفتاىل سلطان كه منود مشاهده آجنا در و رسيد مباوراءالنهر خود مسافرت
هاى كشى لشكر نتيجۀ در كه را كشور چهل احرتامات و هدايا و نشسته طال از ختتى روى خويش (غژدى)

پذيرد مى بود آورده در خود باطاعت و۲۹متعدد فتوحات از موجى _كه يابيم مى در تارخيى سند ازين و
همچنني و ايران در ساسانى متصرفات تا گرفته پنجاب وادى و كشمري از نژاد سپيد آريايى قبايل اين انتقال

تا ماوراء النهر كشيده شده بود. 
كشورها باقى با افغانستان زبان و الفبأ تسنگ هيون عصر در گويد: انگليسى حمقق كننگهم طوريكه
و غزنه مردم زبان كه ميگويد واضحاً بود مطلع توركى و هندى السنۀ به كه تسنگ هيون داشت_زيرا تفاوت
قدمي پشتوى مردم اين زبان كه گفت يابد شوق و كمال با برآن است_بنا متفاوت ها كشور ديگر با آن الفباء

_پو_كن او و باشد. درى با آميخته شايد كلمۀo_po_kienيا همني غزنى شرق جنوب در تسنگ هيون
آن با كوچك شباهت داراى وىل هندى زبان از متفاوت را ايشان زبان تسنگ هيون كه است كنونى افغان

قرن۳۰ميداند اوايل در نيز قب افغان نام همني كه مناند خمفى شناس٦و فلك يكنفر طرف از مسيحى
Varahaهندى Mihiraاوگانا كتابAvoganaبصورت Brhatدر Snhitaگرديده همني۳۱مذكور و

قرن اوايل در برينكه دارد داللت نيز نزد۶سند آن متدن و افكار و كلچر و افغانستان و افغان نيز مسيحى
علماى هند شهرت داشته و سلسلۀ انتقال افكار از طرفني جارى و سارى بوده است.

ديار از مردى ميباشد، حجاز در اسالم ظهور از عبارت كه نوينى دور درآغاز و دوره همني پايان در
سال حدود در تسنگ) (هيوان بنام دانشمند و دانا بودايى بود زايرى كه هفت۶۳۰چني قرن اول ربع در م

حملى، امارات ميكند. مراجعت چني به و برميگردد و مريود هند ابه م كشور از و مريسد بافغانستان مسيحى
آميختۀ بهم مظاهر خالصه اخلطها، رسم زبانها، هندويى، و شيوايى و بودايى هاى طريقه خمتلف معابد
و گرديز و گندهارا و ملپاكا و كاپيسا و ايبك و باميان و تالقان و بلخ و قندوز در را گذشته قرنهاى باقيات
از يى وجمموعه آيد مى متاس در باهمه عام مردمان تا شاهان از و ميكند اقامت معابد در بيند. مى غزنه
خود ديار به و ميكند مجع افغانستان از چه و هند از چه را هرنى و مذهبى و فكرى هاى اندوخته

برميگردد. 
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چهره آن در كه است يى زمينه نوشته و ديده ما هاى كشور در مسيحى هفتم قرن نيمۀ در او آه
افغانستان و هند و چني و آسياى مركزى را با ارزشهاى فرهنگى و هرنى آن ميتوان ديد. 
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_افغانستان در قرن هفتم مقارن ظهور اسالم: ۱

ختليق حمل همواره افتاده، آسيا غربى و شرقى هاى مدنيت تقاطع نقطۀ در كه افغانستان زمني سر
وحل وفرج افكار و اديان و فرهنگها بوده و حكومت هاى داخلى دران نشوومنا يافته است. 

) ميكرد ظهور مكه در اسالم دين كه ميالدى هفتم قرن اوايل حتت۶۱۰در در افغانستان مملكت م)
و هرات و سجستان از عبارت كه كشور غربى مست بود. افتاده غربى و شرقى دين دو و سياست دو نفوذ
زبان و داشتند زردشتى ديانت كه بود، پارس ساسانيان دينى و ادبى و سياسى نفوذ حتت در باشد آن توابع

ايشان هم پهلوى بود. 
و هندوكش حواشى تا كابلستان و گندهارا بنام كابل درياى وادى مانند مركزى و مشرقى مست اما
مانند داخلى پادشاهان و داشت پرستى آفتاب و برهمنى و بودايى ديانت هلمند هاى كرانه تا زابلستان
حكم (اندوس) اباسني هاى كرانه تا مملكت حصۀ اين هاى دره و واديها در وغريه رتبيالن و كابلشاهان

مرياندند. 
) سال تسنگ۶۳۰در هيون چينى زاير هنگاميكه حدودHsuan-Tsangم) در ازو بعد و۷۶۰و م

راWoukongوكونگ نگرهار و (لغمان) ملپاكا و گندهارا واليت آمدند، ما كشور شرقى هاى بسرزمني
(بگرام كاپيسا شان سلطنت مركز و بودند، آريايى كشرتيان كه يافتند، كابلشاه اقتدار حتت در را (ننگرهار)
طول در نيز حملى شهزادگان از برخى افغانستان كوهسار هاى دره در بران عالوه و بود. كابل) مشال كنونى
ماهوى مث شدند، مى مشرده حملى حكمرانان ديگر و يفتلى كوشانو بقاياى كه داشتند اقتدار هفتم قرن
گوزگان سجستان، فريوز بادغيس) و سرپل (بني غرجستان برازبنده شاريا شريباميان، سرخس، ذويه را مرو،
جهان كنونى) (قطغن يبغوطخارستان بادغيس، خان هرات،نيزك پوشنج رازان و ميمنه) و (سرپل خوذاى
يا شاه كشمري،قفص شاه كشمريان داور، زمني شاه داوران گرديزوغزنه) (لُويَك د الويك غور، و سور پهلوان

 ۱كوچان شاه (بلوچستان  كنونى). 
و داشته استقالل افغانستان داخل در مقامى ملوك و شاهان ميالدى، هفتم قرن طول در بدينطور
كنونى هنهأ يا (ويهند اوهند به اسالمى، عساكر بدست غزنه و گرديز سقوط از بعد آنها پايتخت
+هندى+يفتلى يونانى عناصر از خملوطى ومدنيت فرهنگ شاهان اين عصر در و كرد كناراتك)،انتقال
و پهلوى و سنسكريت پراكريتهاى و درى و پشتو و باخرتى زبانهاى كه بود، شده افغانى)تشكيل (ابداىل
پشتو محاسى اشعار ما و بودند موجود (درشرق) شيوايى و برهمنى و بودايى (درمغرب)و زردشتى ديانتهاى

دارمي (الويك)بدست غزنه لويكان و غور سوريان خاندان از عصر همني از نيز۲را قدمي درى سراغهاى و
اندرين عصر بدست ميآيد. 

قرون افكار و مردم انتقال نتيجۀ و بود آمده بوجود افغانستان در كه مشرتكى و خملوط فرهنگ اين
) حدود تا ميشود مشرده زيرا۶۵۰قبل گرفت. خبود يى تازه و نو بكلى رنگ جديد، عنصر يك ختالط با م)

اين شاه آخرين يزدگرد و درآورد پاى از را پارس ساسانيان سال كهن اماطورى اسالم جهانگري لشكر
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) گرديد كشته آسيابانى بدست مرو در سورى۶۵۱سلسله ماهوى عرب، قوماندان قيس بن احنف م)و
ماوراى به داشت، وسعت خبارا و هرات و بلخ تا مرو از وى سلطنت فردوسى بقول كه را افغانى حكمدار
خالفت طرف از خراسان حصۀ بريك مروالرود فرسنگى چهار در عمرش اواخر تا و نشاند عقب آمو

ميكرد حكمدارى جرناالن۳اسالمى عامر بن وعبداهللا خزاعى بُدَيل بن نيزعبداهللا جنوب جبهۀ از حاليكه در
.٤عرب تاسستان و وادى ارغنداب پيش آمده بودند 

افكار و اسالمى فاحت عساكر گذرگاه جنوب، جبهۀ در خمصوصاً افغانستان كه است اوقات همني در
كلتورى باصبغۀ فرهنگى مهمۀ عناصر اين متام كه است، گشته عربى زبان حتى و جديد ثقافت و دين و
و تهذيبى صبغۀ همني هم ديگر قرن دو تا و ميگردد خملوط بود آمده بوجود زمني سر درين كه خاصى
يك از مطلب اين و مريود پيش توأم اندوس هاى كرانه تا افغانستان در اسالمى نوين باكلتور باستانى ثقافتى
االوىل مجادى آن تاريخ و آمده بدست (وزيرستان) توچى وادى در كه سنسكريت و عربى نبشتۀ سنگ

مطابق۲۴۳( موجود۸۷٥هگ پشاور موزۀ در اكنون كه تارخيى كتيبۀ اين آيد. مى ثابت خبوبى است م)
افغانستان در سنسكريت بازبان ماه و سال حساب و اخلط رسم نيز اوقات اين تا كه ميدارد واضح مبا است

منرب كتيبۀ برين عالوه بود. داراست۴۱موجود را منگوىل و كوفى خطوط كه پشاور را۵موزمي مفكوره همني
از هم نبشته سنگ اين زيرا بوده، خمتلفى فرهنگهاى گذرگاه و تالقى حمل افغانستان كه ميسازد ثابت

وزيرستان بدست آمده است.

_صورت انتقال افكار از راه افغانستان:۲
كرد، انتقال شرق و مشال طرف بدو افغانستان راه از دوره همني از بعد اسالمى فرهنگ و مدنيت
و جوزجانان و مرو راههاى از مشا بودند، آمده سيستان و خراسان به پارس راه از كه مسلمني فاحت عساكر
پاردريا وسيع بسرزمني خود با را عرب زبان و فرهنگ و دين و گذشتند جيحون ماوراى به ختارستان و بلخ
سپني جبل هاى دره راههاى از جنوب جبهۀ در و بردند چني و كاشغر حتى و سغد و خبارا و النهر) (ماوراء
داخل سند بالد و هند قارۀ نيم حبواشى و گذشته زابل و سيستان سرزمني از بوالن و گومل و خيرب و غر

شدند.
و فكر و صنعت و فرهنگ گرفت، صورت اسالم خنستني قرن چهار و سه درطول كه عظيم فتح اين
رساله درين را يكى هر ما كه ميداد، انتقال صورت ند را فارس و عربى ادب و زبان و اسالمى عقايد

شرح خواهيم كرد:
شده،۱ مسلمان ديگر ملل و عربى عساكر طرف از كه هاى لشكركشى و جنگى فتوحات راه _از

بعمل مى آمد و در سرزمني هايى مفتوحه حكومت هاى عربى يا ملل ديگر اسالمى را بوجود ميآوردند. 
و۲ قرآن حامل كه اسالمى علماى بوسيلۀ خمصوصاً كه عقيدوى و وجدانى و دينى تبليغات راه _از

و قرآن دانشمندان نفر چندين اسالمى لشكر هر با و ميآمد بعمل بودند اسالمى اسالف روايات و نبوى سنن
سنۀ در چناه شدند، مى فرستاده تبليغ بغرض پيغمربى سنن و صحابه۶۶۴هـ۴۴حديث فضالى از يكى م
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شد شهيد شهر همدرين بود، آمده بكابل عربى عساكر با مقصد بدين كه اسد بن متيم عدوى رفاعۀ و۶ابو
سال حدود در همچنان است. مشهور دركابل تاكنون حضرت۶۵۰هـ۳۰قربوى برگزيدۀ اصحاب از يكى م

به خالفت مقام از اسالمى فقهاى ديگر و بصرى باحسن نامداشت سَمُره بن عبدالرمحن كه حممد(ص)
نشر سيستان و زرجن در را اسالم دين اسالمى دانشمندان اين مبدد عبدالرمحن كه شدند، فرستاده سيستان

فرهنگ۷كرد انتقال و سري حمل جنوبى، افغانستان اسالمى دورۀ اوايل در كه ميآيد نظر به چنني پس
) حدود در عصر اين ناخداى شهريار بن بزرگ چناه بود، هند جبنوب مينويسد:۹۱۲هـ۳۰۰اسالمى م)

عربستان به را دانشمند مردى يافتند، اطالع اسالم پيغمرب بعثت از هند جنوبى جزاير و سرانديب مردم چون
حضرت عصرخالفت و يافته وفات حممد(ص) حضرت رسيد عرب بسرزمني مرد اين چون فرستادند.
از و رسيده جنوبى) (افغانستان مبكران پارس) راه (از مسلمانان اوضاع مطالعۀ از بعد وى بود. عمر(رض)
درويشى زندگانى طرز و خلفاء احوال و رسيد لنكا به سالمت با او هندى خدمتگار يكنفر وىل رفت، جهان
چون نشينند. مى مساجد در و پوشند مى را شده پينه هاى جامه كه گفت باز را ايشان اخالق و تواضع و

گهى يافتند با مسلمانان ميل دل و حمبت تامى را مى پروردند .۸مردم ازين وضع رجال اسالمى آ
اين كه بودند، همراه اسالمى جهانگريان با نيز مشرب صوفى وارستۀ مردم و درويشان ديگر گروه يك
ظاهر و ماده جباى و ميكردند استيال مردم برروح مادى، فتوحات و تيز مششري صاحبدل،جباى مردم
مشرب صافى صوفيان عليۀ طايفۀ اين مينمودند. تسخري را مفتوحه هاى جامعه وجدان و قلب انسان،
روحى فلسفۀ و اشراق راه از نبوى، سنن و قرآنى نصوص دانش و ظاهر علم بر عالوه كه بودند اسالمى
كارهاى هند و النهر ماوراء ديار در اسالمى فرهنگ تشكيل و اسالم تبليغ در باشد "تصوف" كه خاصى

عظيم اجنام دادند. 
نيز۳ مفتوحه ملل و عرب شعراى و ادباء و ادب اسالمى، جديد ثقافت تشكيل و افكار انتقال _در

مذكوره طايفۀ سه هر پيدايشگاه و گذرگاه ما افغانستان كه ديد، خواهيد رساله درين مشا و داشتند سهمى
هند، قارۀ نيم و ماوراءالنهر بديار تهذيبى جريان معرب ازين اديبان و صوفيان و عاملان و فاحتان و بوده

مبادى فرهنگى بسيار روشن و جمللى را برده اند.
سخن۴ تفصيل به باره درين آينده در ما كه جتارت، راه از مصنوعات و كلتور و افكار _انتقال

خواهيم گفت كه چگونه روابط جتارتى و فرهنگى بني شرق و غرب آسيا از راه افغانستان برقرار بود. 

جريان فتوحات اسالمى از راه افغانستان: -۳
) فاروقى عهد اواخر كرمان۶۴۳هگ۲۳در فتح از بعد عامر، بن عبداهللا قيادت به عرب لشكر م)

تا عرب لشكر وىل جست، حتصن خود پايتخت (زرجن) زرنگ شهر در سيستان كرد،مرزبان محله برسيستان
بكشت جنگى در را آجنا پادشاه راتبيل و رفته، پيش (الرُخج) ارغنداب سنه۹وادى در آن از بعد

آورد۶۴۵هـ۲۵( بدست شديد جنگ از بعد نيز را كابل عبداهللا فاحتان۱۰م) سلطۀ بآسانى افغانستان مردم وىل
) درسال چناه داشت، دوام قرن دو تامدت ايشان مقاومتهاى و نكردند قبول را هيون۲۴عربى كه هـ)
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بتاريخ (افغان) واپوكني بنو و اتك براه هند از چينى زاير تا۶۴۳جون۲۵تسنگ او با كابلشاه آمد، بغزنى م
برگشت خويش شاهى بسرحدات واپس ازان بعد و رفت حببوحۀ۱۱زابلستان در آيد،كه برمى واضح ازين و

لنگورتهگ بقول داشتند.حتى اقتدارى سرزمني همني در افغانستان حكمداران هم باز اسالمى، فتوحات
) حدود در انگليسى مؤرخ مرياند،كه۸۷۲هـ۲۶۰دميز حكم غزنه در (لويك) الويك دودمان شاهیاز م)

باشد. هندو نيز ديناً شايد و بود متحد (۱۲باهندوشاهان درسنه كرد، دوام افغانستان در عرب هـ۳۸فتوحات
رسيد۶۵۸ بلوچستان) كنونى (كالت قيقان تا دعور ثاغربن بقيادت (رض)۱۳م) عثمان بن سعيد مشال در و

بن قتيبه عرب معروف فاحت ان از بعد و گذشت آمو ماوراى به عربى عساكر با اول بار خراسان حكمران
) حدود در و۷۰۹هـگ۹۱مسلم آورد در عرب سيطرۀ حتت آمو ماوراى تا را افغانستان مشاىل صفحات م)

سُغد و وخبارا آمو ماوراى به افغانستان سرزمني از عرب، زبان و فرهنگى و عسكرى فتوحات بدينصورت
) سال از بعد اول بار سلمى هيشم بن قيس البالذرى بقول و شد بلخ۶۶۰هـ۴۰نشر نوبهار معروف معبد م)

) حدود در مسره بن عبدالرمحن همچنان و كرد ويران را بودايى) و۶۶۴هـ۴۴(معبد هريمند وادى م)
چشمان كه را بزرگى طاليى وبت برانداخت بود زور كوه در كه را (زون) زور معبد و كرده فتح را ارغنداب

بشكست داشت كلتورقدمي۱۴ياقوتى عربى،جاى جديد فرهنگ چگونه كه ميكنيم استنباط ما قايع و ازين و
را گرفت.

پيشرفت خنستني عرب بطرف هند از راه افغانستان:-۴
لشكر خالف بر حملى شورشهاى و بود، نيامده عربى سيطرۀ حتت در متاماً افغانستان خاك اگرچه
بسال و ايستادند بازنه مملكت شرقى خباك خود پيشرفت از عرب، مقدام جرناالن وىل داشت، ادامه عرب

شورشهاى۶۶۴هـ۴۴ فرونشاندن از بعد راداشت، سيستان حكمدارى معاويه طرف از كه مسره ابن م
رفت پيش پشاور بطرف كابل از مهلب گماشت. هند بفتح صفره ابى بن مهلب بقيادت را لشكرى زابلستان
از و داد شكست ميكرد دفاع شخصاً سوار) هزار چهار پيلى هر (با پيل ژنده هفت بقوت كه را كابلشاه و
قالت حدود در قصدار فرسخى پنج واقع (گندهابهيل قندابيل به ملتان راه از و بگذشت سند درياى

برگشت فراوان باغنامي و رسيد در۱۵بلوچستان) را اسالمى فرهنگ نشر بناى كه بود، حركتى خنستني اين و
خاك هند گذاشت. 

_ فتوحات سند از راه جنوب افغانستان و جريان فرهنگى ازين راه: ۵
و آميخت در افغانستان قدمي كلتورى وضع با عربى جديد كلتور و ثقافت كه اموى عصر اواسط در

) بسال رخيت، شالوده را خراسانى حكمدارا۷۰۵هـ۸۶مدنيت ثقفى دمشق،حجاج از اموى خليفۀ وليد م)
بنا و حبر راه از عرب لشكريان ازين پيش چه اگر فرستاد. جنوبى افغانستان و مكران به را اميه بنى معروف
حبيث سند سواحل در نتوانستند وىل بودند، كرده ها (كراچى)محله دَيبل و (مببيى) برتهانه عرب حبريۀ در

شوند مستقر شرياز۱۶حكمران از لشكر هزار شش با را قاسم حممدبن خويش نوجوان داماد حجاج بنابران
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سوق حبرنيز راه از را لشكرى خاص هاى دسته وى داشت ارسال سند به افغانستان جنوب قدمي راه از
درسنه و ملتان۷۱۲هـ۹۳داد، سرحدات از سال سه مدت در و رسيد سند به افغانستان جنوب راه از م

سند از هنگاميكه بالذرى بقول و داد قيام امن و انصاف و عدل اساس بر را وحكومتى آورد بدست تاملوه
.۱۷پس مريفت،مردم آنسرزمني در فراق او اشك مريخيتند و جمسمۀ اوار بيادش ساختند

حتى و آمد بوجود افغانستان راه از سند سرزمني در سندى و عربى خمتلط جديد فرهنگ نطور باي
بامسلمان مساجد ساخنت در (مببيى) تهانه در شالر خانوادۀ حكمداران و وسولنگى راشرتكوتگ راجگان

.۱۸كمكها منودند و  اين مسلمانان با خود دين و زبان و كلچر جديد را بسرزمني هند ارمغان آوردند 

_كارنامه هاى مردم افغانستان در انتقال كلتورى در عصرعباسيان: ۶
حفظ به اميه بنى خلفاى و داشت عربى خاص صبغۀ عصر، آن كلتور و فرهنگ و اموى حكومت
و سياسى سيطرۀ خمالف افغانستان مردم و خراسانيان بران بنا ميداشتند، مبذول را خاصى توجه عربى سنن
هراتى قارن آجنمله از كه منودند، قيامها خود آزادخيواه رجال قيادت حتت در بارها و بوده عرب نظامى

(۶۵۲(هـ۳۲درسنۀ بادغيسى نيزك و خراسان در و۷۰۹هـ۹۱م) بغالن، و مسنگان و ختارستان و بلخ در م)
ابو به مشهور عبدالرمحن باالخر كه تا داشت، دوام مدتها افغانستان جنوب و سيستان در خارجيان قيامهای

) درسنه خراسانى مروى اموى۷۴۱هـ۱۲۴مسلم دودمان از را اسالمى خالفت كه گرديد، دعوتى پيشواى م)
سال در بومسلم منايد. منتقل عباس آل مسجد۷۴۹هـ۱۳۲به در و رفت بكوفه خراسانيان عظيم بالشكر م

و نفوذ چون وىل نهاد، بنياد را عباس بنى خالفت و خواند عباسى سفاح عبداهللا بنام را خطبه آنشهر جامع
سفاح،از برادر دوانيقى منصور خليفه داشت، خطر عربى سلطۀ براى خراسانيان العادۀ فوق نريوى

) سال در را او و ترسيد بومسلم عظيم بعمر۷۵۵هـ۱۳۷شخصيت مرد۳۵م) اين قتل با اما بكشت، سالگى
) سال در و نشد خاموش طلبى استقالل كانون آزادخيواه قريه۷۵۹ق۴۲بزرگ از زردشتى سُنباد فريوز م)

و كرد قيام عباسيان ضد بر استقالل حتصيل و بومسلم خوخنواهى به لشكر هزار صد با هرات غرب هردانۀ
) درسنۀ بعد۷۶۷ق۱۵۰باز يكسال و كرد قيام سيستانى حريش باتفاق غيس، ازباد هراتى استادسيس م)

سنۀ۱۵۱( در و خاستند بر زردشتى مرزبان بن آذرويه و شداد بن حممد بقيادت سيستان و زرجن شهر مردم ق)
مجاعتى۷۴۷ق۱۵۸( و برامد هرات بادغيس از عطابود، بن حكيم نامش كه مقنع به مشهور ديگرى مرد م)

در الربم يوسف سال همني حدود در باز و آورد فراهم مرو و بادغيس و هرات در جامگان سپيد بنام را
درسنۀ و پوشنج و مرغاب و ميمنه و قيام۷۹۸ق۱۸۳هرات علم سيستانى عبداهللا بن محزه امري م

و۱۹برافراشتند بودند متوجه خود سنن و كلتور و آزادى حفظ به خراسان مردم كه آيد: مى پديد همه ازين و
امويان مانند بغداد، عباسيان دربار كه بود افكار اين نتيجۀ و بروند اجنبى سلطۀ زير متاماً خواستند منى
يعنى عجمى آداب و كلتور نفوذ دران بلكه نبود، قوم آن آداب و سنن و عربى خالص روح مظهر دمشق،
خراسانى بومسلم بدست خانواده اين خالفت زيرا گشت. بارز خيلى _ خراسانيان خمصوصاً غريعربى_ ملل
ملل از خلفاء اين دربار بانوان كثر ا و بوده فراوان دران خراسانى رجال نفوذ ازان بعد و گرديده تأسيس
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سنۀ در كه تا اند، بوده بعمل۷۷۱ق۱۵۴عجمى عرب بطرف هند از علمى و فكرى انتقال بارحركت اولني م
رياضى در را كتابى دان، سنسكريت رياضى عامل بايكنفر سندهى وفد يك سال درهمني كه معنى بدين آمد،

سدهانته كه شناسى بردSidhantaوستاره بغداد به داشت مبدد۲۰نام آنرا عباسى منصور بامرخليفه و
۲۱رياضى دان دربار، ابراهيم فزارى بعربى ترمجه كردند، كه آنرا السند هند گفتند.

_برمكيان و ديگر نظاير سري كلتورى و فرهنگى: ۷
اص كه داشتند. فراوان اقتدار عباسى خلفاى بدربار و بوده بلخ معروف دودمانهاى از خانواده اين
غالباً اسالم طلوع اوايل در و بودند بلخ نوبهار تارخيى و مشهور معبد متواليان و افغانستان مشال باخرت از

)۲۲دين بودايى داشته اند.(
از سال پنجاه مدت معروف خانوادۀ (۱۸۶تا۱۳۶اين زمام۸۰۳_۷۵۴ق كرم، و لياقت نهايت م)در

حقيقت در و داشتند دست در تاسند را خراسان وحكمرانى بغداد وزارت و عباسى خالفت نسق و نظم
عامل بزرگ عروج خالفت عباسى و جهان كشايى بغدادب وده اند.

بارزى سهم هند به عرب از و عرب به هند مدنى مبانى و افكار و كلتور انتقال در بلخى دودمان اين
بودند. گسرتده را مدنيت و پرورى علم و كرم و عدالت بساط خراسان راه از بغداد تا سند از و داشته

(حدود عباسى خليفۀ معتصم عصر در دودمان ازين تن دو و۸۳۵ق۲۲۰چناه حييى بن حممد بنام م)
بوده سند حكمداران برمكى خالد بن موسى بن و۲۳عمران مدنى و عمرانى حبركات را سرزمني اين و

بود منوده آباد بيضاء بنام را شهرى سند در اخريالذكر و ميدادند ربط بغداد عباسيان دورۀ حتى۲۴علمى و
برامكه)در آن: عربى (مجع است خاندان جداين نام كه برمك كلمۀ خود معروف، مستشرق زاخاو بعقيدۀ

مكه پره باشدParamakaسنسكريت پيشوا و بلند مرتبت داراى و برتر آن معنى كه در۲۵بود، كلمه اين و
كانپور (هندغربى) خانپور مانند شود مى تبديل (ك) به هند در همواره پتو (خ) كه است، (پرمخ) پتو

(شرقى) يا خر (پشتو و درى) كهر (هندى) وغريه. 
مساعى عرب، بدنياى خراسان راه هنداز كلتورى و علمى آثار انتقال بلخ،در برمكيان خاندان
و چني و هند بودايى مردم متام مرجع دودمان، اين مقر يعنى بلخ، نوبهار معبد زيرا دادند. خبرج مجيلى
چني خاقان و هند راجگان و بوده معبد اين اصلى متوليان برامكه كه گويد: قزوينى حتى و بود افغانستان

پرداختند مى تسجد و عبادت اداى به و آمدند مى آن بزيارت با۲۶همواره بلخى برمكيان حال چنني در و
برمك ياقوت، و فقيه ابن بقول حتى و داشته متام آشنايى بودايى و چينى و هندى اديان و آداب و كلتور

بود برده بسر كشمري در ساهلاى خاندان، اين نيز۲۷مؤسس اسالم قبول از بعد برمكى دودمان افراد بران بنا
و دارالرتمجه به را هندى علماء و اطباء و گماشتند مى همت هندى فرهنگ و علوم انكشاف به
فرستادند مى علمى وفود هندى، ادويۀ و مذاهب حتقيق براى و خواستند مى بغداد ۲۸بيمارستانهاى

سال در ندمي ابن توجه۹۸۷ق۳۷۷چناه عربى حكومت دورۀ در ": است كرده تصريح چنني بارۀ درين م
طب دانشمندان كه است، برمكيان دودمان و برمكى خالد بن حييى سعى نتيجۀ شده، هند بامور كه فراوانى
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بياورد را هندى تاعقاقري فرستاد، بهند را مردى حييى همني و بود منوده جلب بغداد به را هندى حكيمان و
۲۹و در حتقيق اديان هندى كتابى را بنويسد.

كه آن نسخۀ يك از ندمي ابن وىل رفته، بني از بودند، نوشته هندى اديان بر برمكيان بامر كه كتاب اين
مجعه سنۀ۲۷روز و۸۶۳ق۲۴۹حمرم هند هاى بتكده از برخى به راجع مهمى مطالب بود شده نوشته م

مى نقل وغريه بودا و هند مذهبى فرق و عقايد ديگر و بت سرخ و بت خنگ آن بزرگ بت دو و باميان
در۳۰منايد ما و ميشود مشرده عرب بدنياى خراسان راه از هند كلتور و افكار انتقال خوب بسيار منونۀ كه

سنۀ كه۷۶۴ق۲۵۰حدود بود، رسيده يى بدرجه عرب و هند بني فرهنگى شناسايى اين كه بينيم، مى م
(متوفى عرب معروف دانشمند و نويسنده داشت۷۶۹جاحظ روابطى باهند نيز برترى۳۱م) در را كتابى و

نوشت هند مردم كلتور و قيافت و ادبى و علمى مزاياى شرح در سپيدان بر اطباى۳۲سياهان و علماء از وى
میربد نام وسندباد ومنكا بهله مانند بود خواسته هندوستان از برمكى خالد بن حييى كه هند و۳۳معروف

در و نواخته سخت را او خليفه و پرداخت مى شهزادگان بعالج بغداد، دربار در كه بود منكا همني
نامور اطباى از نيز نامداشت، صاحل كه بهله فرزند و گماشت سنسكريت آثار برتمجۀ خويش دارالرتمجۀ

گرديد (ج۳۴بغداد اصيبعه ابن را حالش شرح كه هندى طبيب شاناق كتب از يكى و۳۲ص۲كذالك نوشته (
حييى نامداشت،براى بلخى ابوحامت كه خراسانى يكمرد و منكه همني بوسيلۀ بوده، مسوم علم در كتاب اين
قدمي مقدمۀ در بود،چناه معروف خراسانيان بني در شاناق نام و شد ترمجه بفارسى برمكى خالد بن

است موجود ذكرى ازو نيز برمكيان،۳۵شاهنامه بيمارستان در دهن، ابن هندى ديگر ندمي:طبيب ابن بقول و
بود شده گماشته بعربى هندى كتب برتمجۀ و بوده يا۳۶سرطبيب دهنيا هندى در زاخاو بقول وى نام اصل كه

۳۷دهنن باشد.

ارقام رياضى، در عرب پرداختند_دانشمندان هند علماى جبلب بلخى_كه برمكيان مساعى نتيجۀ در
آموختند هنديان از را بن۳۸هندسى حييى بامر عقاقري، و رياضى و طب در سنسكريت زياد كتب همچنني و

بودند_بعربى برمكيان حبضور هندى_كه دانشمندان اطباؤ طرف از برمكيان بيمارستان در برمكى، خالد
شدند، يكى۳۹ترمجه كه كرد، تربيه را بزرگ شاگرد دو بود، برده را هند السند كه هندى عامل همان حتى و

شناسى فلك و نتا سدها تفسري و رياضى تعميم در دو هر اين و باشد طارق بن يعقوب ديگر و فزارى ابراهيم
 ۴۰خدمات شايانى منوده اند 

معروف كتاب بود، مؤثر عربى ممالك و خراسان در هندى افكار انتقال در كه هندى آثار از ديگر
در و بود هند ملوك خزينه در كتاب اين است. دمنكا" "كرتكا آن نام سنسكريت در كه است، دمنه و كليله
بزرگ و كرد ترمجه پهلوى به و برد بايران هند از شاه بامر آنرا برُزويَه دانا طبيب ساسانى، انوشريوان عصر
در عباسى خليفۀ املامون عصر تا و افزود بران برزويه، بنام باب يك دربار، مشاور و حكيم خبتكان مهر
بود آمده باسالم زردشتى كيش از كه مأمون وزير سرخسى سهل بن وفضل بود باقى ايران شاهان خزينۀ

چون۸۱۸ق۲۰۳(مقتول خوش گفت: قرآنرا؟ يافتى چون باوگفت: دوستان از يكى ميخواند، قرآن وقتى م)
 ۴۱كليه ودٍمنه! 

(مقتول مقنع بن عبداهللا بوسيلۀ پهلوى، نسخۀ همان از شهرت، باچنني كتاب بعربى۷۶۲ق۱۴۵اين م)
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) درسنۀ باز ازو پس و كرد، نظم آنرا عبداحلميدالحقى بن ابان برامكه، بامر ازان بعد و امد م)۷۸۱ق۱۶۵در
در بنظم حكيم نوخبت بن سهل و كرد ترمجه بعربى برمكى خالد بن حييى بنام آنرا اهوازى هالل بن عبداهللا

يافت جايزه دينار هزار خالد، بن حييى حضور از و شهرت۴۲آورد اسالمى ملل متام در كه كتابست همني و
(متوفى درى معروف شاعر رودكى باز سامانيان عصر در و و۹۴۰ق۳۲۹يافت امحد نصربن امري بامر م)

) حدود در وزير بلعمى آورد۹۳۲ق۳۲۰تشويق در درى بفارسى آنرا غزنويان،۴۳م) عصر در ازان پس و
حدود در آنرا شاه بهرام وزير غزنوى حممد بن نصراهللا كرد۱۱۴۴ق۵۳۹ابواملعاىل ترمجه عربى از درى به م

كيكاوس(حدود عزالدين بنام آنرا طوسى قانعى امحد بهاءالدين سلجوقيان، عصر در باز م)۱۲۱۳ق۶۱۰و
در سهيلى انوار بنام آنرا هرات در هروى كاشفى واعظ حسني مال باالخره كه تا آورد، در فارسى بنظم

و۱۴۹۴ق۹۰۰حدود منود ترمجه دانش عيار بنام آنرا اكرب الدين جالل وزير مبارك بن ابوالفضل هند در و م
كابل درياى كنار پشاور شرق اكوره در آنرا ختك خان اشرف ولد خان افضل كه است نسخه همني روى از

حدود از۱۶۸۹ق۱۱۲۰در را فكرى سري وجهۀ و مقدار مشا آن متام از كه است. كرده ترمجه هم پتو به م
عصر قدمي تا قرن دوازدهم هجرى بني هند و خراسان و عرب قياس كرده ميتوانيد. 

بغداد در سازى كاغذ صنعت تأسيس اسالم، بفرهنگ برمكيان نشدنى فراموش خدمات از يكى
هنگاميكه آوردند. بدست هندوستان راه از آنرا النهر ماوراء مردم و بوده چني مردم اخرتاع اص كه است
و بردند بغداد به مسرقند از را كاغذ گران صنعت شدند، چريه بغداد خالفت و خراسان امور بر برمكيان

۴۵  كه از  راه اندلس به اروپا انتقال كرد.۴۴آنرا در ممالك اسالمى رايج منودند

_سري افكار از راه كلتور و زبان و اديان و دانش: ۸
يكنت آنرا كه منايد، مى نقل كتابى از بوذاسف ايشان نبى و (بودايان) مسنيه احوال بارۀ در ندمي ابن

بود نوشته اند۴۶خراسانى بوده بعرب هندى افكار انتقال وسيلۀ خراسانيان كه آيد، مى ثابت هم ازين و۴۷و
بلخ نوبهار و باميان معابد راه از ماوراءالنهر و غربى چني و خنت به هندوستان از بودايى دين انتقال هكذا

م) مينويسد كه: ۸۳۷ق۲۳۷صورت گرفته، چناه سليمان تاجر درسنۀ (
دو هر مردم و ميساختند چينيان براى هنديان را بدهـ بتهاى و هندوستانست از چينى ديانت "اصل

خمتلفند." جزويات در وىل دارند عقيده تناسخ به پان_ينگ۴۸كشور چينى مؤلف يكنفر قول از همچنان
Pon_Yong)۱۲كابل٥ صرف بهند چينيان راه كه است ثابت آنKao-Fonم) مشرق بطرف كه بود،

۴۹بود.Yue_Tche يعنى هند مريسيد و در انوقت حتت اقتدار يو_چى Chan-Yuراهى به كشور 

درسنۀ كه اينست عصر درين فكرى و فرهنگى جريان نظاير از شاه۶۹۳ق۲۷۰ديگر مهروگ راجه م
بزبان كه بفرستيد را شخصى كه نوشت عمر بن عبداهللا امري سند منصورۀ حاكم به پنجاب و كشمري بزرگ
كه خراسان غرب مسلمانان افراد از يكى خواهش اين بتواند.مطابق آموخته مبا را اسالمى احكام هندى
باو راجه بزبان يى قصيده وى شد. فرستاده دانستى را هندوستان زبان چندين و بود شاعرى و هوشيار مرد
بزبان را عظيم قرآن وى خبواهش و مباند راجه بدربار سال سه مرد اين افتاد. پسند خيلى كه داشت، تقدمي
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 ۵۰هندى ترمجه كرد، كه راجه آنرا روزانه مى شنيد.
بسرزمني خراسان راه از فارسى و عربى زبان كه اينست عصر درين فكرى و فرهنگى مظاهر از ديگر
جنيح ابومعشر اجنمله از كه كردند، نشوومنا سرزمني درين اسالمى علوم در مشهور علماى و رسيده هند
و ميگفت شعر عربى بزبان سندهى ابوعطاء و بود امام سريت و حديث علوم در هجرى دوم قرن در سندهى
ظاهرى داؤد مذهب امام و تصانيف صاحب عامل منصورى حممد ابو قاضى منصوره، در مقدسى البشارى

۵۱را بابسى از فقهاى حنفى ديده بود.

حدود ميشد۹۵۱ق۳۴۰در گفته يكجا سندهى و فارسى زبانهاى ملتان در مردم۵۲م حوقل ابن بقول و
ميزدند حرف سندهى و بعربى و پوشيدند مى لباس هندوان مانند عيناً كثر۵۳آجنا ا شهر اين باشندگان و

ميدانستند هم فارسى زبان كه بودند مينى۵۴عرب اعراب ،قبايل برمكى عمران حكمرانى عهد در و
بودند شده متمركز سندهـ در (نزارى) حجازى و و۵۵(قحطانى) عربى نيز ديبُل مردم زبان مسعودى بقول و

بوده و٥٦سندهى بوده رسيده هم هند مشهور شهر قنوج تا عصر درين فرهنگى و دينى سلطۀ اين حتى و
سنۀ در بود۹۱۵ق۳۰۳چون ملحق ملتان اسالمى حكومت با ديد، را آجنا عرب مؤرخ مسعودى و۵۷م

۵۸مسلمانان و علماى اسالمى با يك مسجد جامع دران شهر موجود بودند.

و پارس به خراسان راه از منرت و جادو و نروانا و حلول فلسفۀ حتى و علوم و افكار نيز هند از اما
(مقتول حالج منصور بن حسني چناه يافت، انتقال مفرط۹۲۲ق۳۰۹عرب صوفيۀ مشاهري از يكى كه م)

هم هندى هاى مفكوره در كه را حلوىل افراطى الوجود وحدة فكر است، پارس بيضاء سكنۀ از و اسالمى
براى و آموخت بازوى ريسمان و منرت و جادو و جنات نري مانند هند غريبۀ علوم از برخى با داشت، ريشه

مرو و خراسان از آن مسينيون۵۹آموزش لويى را سفروى اين و كرد سفرى Louisبهند Massignan
ميكند، نقل شريازى صوفى باكويه ابن سفروى۶۰حبوالۀ از مسكويه ابن العيون كتاب حبوالۀ نيز براون كه

دارد ذكرى ديگر۶۱بهند و الطواسني كتاب در حالج عقايد دارند، راى اسالمى علوم حمققني طوريكه و
عقايد وبه دارد فرقى اند، قايل آن به اسالمى حمتاط و معترب صوفيۀ يكه الوجود وحدة با آثارش، و اشعار

۶۲حلول و فلسفۀ اوتار هندى نزديكى مريساند.

و داشت جريان بالعكس و آسيا بغرب شرق از كلتورى مواد انتقال و افكار سري احواليكه چنني در
را جديدى زمينهاى سر نيز عرب فاتتحان مششري و ميكردند آمد و رفت انشمندان د و شعراء و علماء
و علما و فاحتان با فارسى و عربى مث آيد، مى بنظر زمان درين نيز زبانى و ادبى تأثريهاى توسيع ميكشود،
السنۀ بر نيز سندهى و سنسكريت كلمات و هندى زبانهاى اثر بالعكس و آمد هند به خراسانى و عربى جتار
مثال چند منونه بطور ما وىل دارد، زبان دو هر ادب در فراوان نظاير مطلب اين كه افتاد، فارسى و عربى

مى آورمي روشن مى سازمي، كه جمراى اين انتقال كلتورى هم خراسان بود:
از كه بود، جارى آسيا غرب ممالك به سند وادى از جت اقوام آمد و رفت اسالمى دورۀ اوايل در
تا و ميكردند حركت بغرب و گذشته آنها بزرگ هاى قافله بلوچ، و افغانستان جنوب اراضى و خراسان
اين عربها موجودند، بدوشى خانه حالت در جت بنام افغانستان در هم تاكنون اقوام اين مريسيدند. عربستان

۲۸



ساختند زط ساخته، معرب را حضرت۶۳نام دودمان در را زط مدينه،طبيب خود در نبوى، عصر در چناه
۶۵ و مؤرخ مسعودى نيز ازين مردم ذكرها دارد.۶۴پيامرب(ص) در عالج مرض حضرت عايشه (رض) مى يابيم

حدود در كه شهريار بن براى۹۱۲ق۳۰۰بزرگ همواره ميكرد، ناخدايى هند و پارس سواحل بني م
آورد مى را بنيانيه كلمۀ در۶۶سوداگران و هنديست اص كه شده گرفته بنيا از و نيست عربى اص كه

افغانستان تاكنون هم مروج است و ازين راه به عربى رفته باشد. 
بلندى نهايى نقطۀ اوج كلمۀ فلكى علمى اصطالحات اوگclimaxدر آن فارسى كه گويند، را

آمد۶۷است سنسكريت (اوچ) از كلمۀ اين انتقال۶۸. رابطۀ وىل مروجست، كمال" "اوج فارسى ادب در و
آن در پتو اوچت مبعنى بلند تاكنون مستعمل است. 

اطفال و بيماران براى عموماً كه ايست، ته نرم برجن به = بته افغانستان پشتوى و درى زبان در
۶۹پزند. اين كلمه در سندهى بهارت است، كه در عربى بهطه  گرديد.

از گريكو_بوديك هرن در زيبايى هاى جمسمه دين، اين مؤسس (بدهـ) بودا براى گندهارا صنعت در
ديدند، بسيار بتعداد را ها جمسمه اينچنني پاگذاشتند، سرزمني باين عربها ميساختند.چون االسالم قبل زمان
چهرۀ هر پتو و درى ادبيات در و گفتند مى (بت) بدهـ از حتريف به افغانستان حملى زبانهاى در آنرا كه

زيبا و حمبوب بت بود، موالنا جامى گفت: 
آن بت منود عكس رخ خود در آينه       من بت پرست گشتم و او خود پرست شد

معناست بهمني بد هم خراسان پهلوى در مانى گان شاپور كتاب بد۷۰در شكل بهمني آنرا اعراب كه
و در اشعار ابوالعالء معرى آمده است. ۷۱(مجع بدَده) گرفته اند

) حدود در پتو قدمي ادب در كلمه است۱۲۰۳ق۶۰۰اين موجود بتخانه مبعنى تون بود كلمۀ در و۷۲م)
خبود ادبى شكل آن، زيبايى مبناسبت كه است، گندهارا) (بدهـ همان قندهار، بت هم درى قدمي ادب در

گرفت. 
باشد شهر اهاىل از كه است وكسى شهرى آن معنى كه بود، شهاريج آن مجع و شهريج عربى در

urbanج) االغانى در نشني، ده مقابل مهدى۱۷۶ص۱۲در خليفه معاصر احلمانى ابواالسد از شعرى (
عباسى آمده:

حتى اذا ايسروا قالو اوقدكذبوا حنن الشهاريج اوالد الدهاقني
بود متداول و مشهور عرب مورخان نزد كلمه پتوست،۷۳اين شهر=شگهر=شگار معرب كلمۀ ريشۀ

و باشد، شهر به منسوب و شهرنشني مبعنى شهرحيگ=شهريج گرديده، ملحق نسبتى (حيگ) آن آخر در كه
اين (حيگ ) ادات نسبت تاكنون در پتو باقيست.

منونه براى دارمي، نشان بعربى خراسان راه از را خراسانى و هندى كلمات انتقال و سري كه اكنون
عكس اين مسٔله را كه كلمات خراسانى به هندى رفته در چند كلمه توضيح ميدادمي: 

شهر در ميكرد، ديدن هند از پارسى ناخداى شهريار بن بزرگ هنگاميكه هجرى سوم قرن اواخر در
موجود ايشان جامع مسجد با مسلمانان بسا اجنا در كه عرب_ حبريۀ كرانۀ معرب) (صيمور چيمور

۷۴بودند_راجۀ اين  سرزمني، براى ادارۀ امور مسلمانان، عباس بن ماهان را حبيث "هرنمن" مقرر كرد.
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و است فاعليت و تصاحب اداتٍ از كلمات آخر در (من) كه دارد، مطابقت كنونى پتوى با نام اين
اند ساخته هرمنه بشكل مصدرى ازان جنوبى۷۵عربها هند در صفتى و لقب چنني هجرى سوم قرن در كه ،

مستعمل بود و شكل درى آن "هرنمند" هم رواج داشت. 
) درسنه آنرا عرب جهانگرد و مؤرخ مسعودى و بود مروج شهر همدرين كه ديگرى م)۹۱۶ق۳۰۴كلمۀ

يافته تولد هندوستان در ساكنند.چون عرب هزار ده شهر درين گويد: وى است. (بياسره) شنيد صيمور در
 يعنى مسلمانانى كه در هند بدنيا آمده اند. ۷۶اند، ايشانرا (بياسره)  گويند

نگاه پتو تلفظ نظر از ما اگر وىل كنند، پيدا را كلمه اين اصلى ريشۀ اند، نتوانسته حمققني از برخى
را كلمه اين و دارد بيچاره و الوطن غريب و مسافر معنى كه بود خواهد (بى+اَسرٍَه) كلمه اين اصل كنيم،

عربها معرب كرده و ازان (بياسره) ساخته باشند. 
) سنۀ در كه مقدسى البشارى را۹۸۵ق۳۵۷بقول مسكوكاتى ملتان در رفت، سند به بُست راه از م)

قنهريات به كه داشت، "قنهرى"رواج تر زياده اجنا در وىل ديد، هم مصر فاطميون مسكوكات طور و بشكل
گفتند مى "قنهريات" هم را سند دارهم و بود مشابه هند۷۷غزنه تاريخ منتخب در ايليوټ را۷۸. كلمه اين

عني زيرا افغانستان. تاريخ قدمي گندهارى به بود منسوب مسكوك اين كه معلومست و خوانده "قندهاريات"
بنام نقره مسكوك قبل سال پنجاه تا افغانستان مسكوكات در ما و داشت رواج هم غزنه در "قندهارى"
"كندهارى" همان را خود پوىل واحد هم كنون تا قندهار اطراف روستاهاى مردم بلكه داشتيم. "كندهارى"

حساب ميكنند و آشكاراست  كه اين كلمه از گندهاراى شرق خراسان به سند رفته بود. 

_ انتقال افكار و كلتور از راه جتارت: ۹
جتارتى روابط و انتقاهلا را امر اين وسايل از يكى فرهنگ و افكار انتقال صور در كالم آغاز در

) حدود در كه مسعودى جهانگرد مؤرخ ميكند،۹۱۷ق۳۰۵مشردمي. تصريح بود گذشته خراسان و بلخ از م)
از كاروانها همواره است. چسپيده خراسان با خود هندوستان و هست برى راه چني، به خراسان از كه

است پيوسته زابلستان با كه مريوند، هندوستان و سند به گذرگاه۷۹خراسان غزنه و ،كابل حوقل ابن بقول و
۸۰جتارت هندوستانست.

بسا بنابران رسيد، غربى هند و سند بالد باكثر اسالمى فتوحات عباسى، و اموى عصر در چون
و ويهند و منصوره و ديبُل و ملتان جتارتى مراكز از هندى منسوجات و عقاقري و ادويه قبيل از هند پيداوار
از سند ووادى طوران معمور شهرهاى ديگر و (خضداركنونى) قزدار و (گنداوى) قندابيل و (روهرى) ارور
مانند عربى متمدن بالد و عراق و بايران هرات، و سيستان و زابل براه (سند) مهران درياى تامصب كشمري
(افغانستان طوران و قزدار (شكرسپيد) فانيذ حوقل ابن و اصطخرى بقول و ميشد برده دمشق و بغداد
و اعلى نوع عظيم هاى كارخانه گويد: البشارى طوريكه و ميشد جتارت عراق و خراسان متام در جنوبى)
و غزنه و كابل به شرقى افغانستان راههاى از پنجاب جتارتى قوافل هكذا بود. طوران در دار شكردانه سپيد
معروف امتعۀ از ميدادند. انتقال بهند را چينى اموال اجنا از و ميگذشتند ماوراءالنهر و خبارا و خراسان
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ميشد برده ني عظيم قوافل بوسيلۀ مرو، و خراسان ابريشمى منسوجات ظروف۸۱جتارتى، همچنني و
نارگيل و قرنفل و عود و چني از چينى دار و مشك و عود و كشمري رنگني منسوجات و خراسان آهن و هندى
ابوزيد شد. مى نقل عربى كشورهاى و غربى اراضى به افغانستان راه از سند، و هند از فيل و خنى والبسۀ
زابلستان بزرگ، قوافل اين راه آيند. مى بهند اجنا از و خبراسان مسلسل قوافل هندوستان از گويد: سريافى

است ارغنداب) و ترنك جتارت۸۲(وادى كه اند، بلهارى در خراسان هندو جتار بسا جوزجانى بقول و
است هند جتارت مهم مراكز از و مشهور آجنا كرميراملانى،۸۳مشك فون بقول (مهند) هندى مششريهاى و

ميشد جتارت كنونى افغانستان مشال (شبورقان) شربغان راه مشهور۸۴از برج هاكن: ژوزف گفتۀ مطابق كه
بود درينجا چينى و شرقى كاروانهاى التجارۀ اموال عقاقري۸۵مبادالت وراه ابريشم مشهور هاى راه و

spice road-silk road .ازين سر زمني ميگذشت 
و فكرى و كلتورى روابط و جتارتى كاروانهاى آمد و رفت و مبادله كه اينست، تشريح ازين مقصد
كثرت چني و النهر ماوراء كشورهاى و عربى ممالك و هند بني افغانستان و خراسان راه از نيز صنعتى
ديوارها خنت و چينى تركستان در چناه بود. كلتورى جريان اين توثيق راه افغانستان سرزمني و بود موجود
بنظر واضح هندى هرنهاى آثار دران كه آمده، بدست حفريات از مصور ابريشمى هاى جامه و ها ختته و

۸۶مى آيد،و ازان آشكاراست، كه اثر صنايع هندى ازينجا تا وسط آسيا رسيده بود.

_بعد از دورۀ سلطۀ خالفت: ۱۰
قيام بارها گذشت چناه و بودند عرب سياسى سيطرۀ خمالف اموى، حكومت اوايل از خراسانيان
حتصيل براى را خود مبارزۀ هم باز رسانيدند، بغداد خالفت بتخت را عباسى دودمان ازانكه بعد و كردند

) سنۀ در كه تا ندادند، دست از (زنده۸۲۰ق۲۰۵آزادى پوشنگ مقتدر خاندانهاى از كه حسني طاهربن م)
كه گذشت، خراسان در را طاهريان سلطنت اساس و منوده استقالل اعالن بود، هرات) غرب امروز جان

) شد.۸۷۲ق۲۵۹تاسنۀ اسري صفارى ليث يعقوب بدست دوم، طاهر بن حممد سال همني در و كرد دوام م)
بن يعقوب اما داد. رواج را عربى ثقافت و زبان و راند حكم غربى افغانستان بر تنها طاهرى خانوادۀ اين

) درسنۀ بود، سيستان فتوت) (اهل عياران و آزادخيواهان از كه صفاريان۸۶۱ق۲۴۷ليث پادشاهى اساس م)
منود فتوحات سند و مكران و زابلستان تا ازان بعد و نهاد سيستان در (۸۷را تا تا۸۷۲ق۲۶۰و را كابل متام م)

روز بود، جهان شاهان بزرگرتين از مسعودى بقول كه سيستانى معروف مبارز اين كشود. باميان و ۱۴گرديز
تا۸۷۸ق۲۶۵شوال خانواده اين شاهان و نشست جبايش عمروليث برادرش و رفت جهان از م)

م) حكم راندند.۱۰۰۲ق۳۹۳(
و كوشانى شهزادگان بقاياى هاى خانواده با هندى السنۀ و اديان و بوداييت بساط صفار آل عصر در
خاص صبغۀ داشت، عربى و هندى رنگ قب كه ادب و افكار و فرهنگ شد، برچيده بني از حملى هفتلى
دبري سگزى وصيف بن حممد گرديد. ادبى و دربارى زبان خراسانى، درى زبان گرفت. را خود حملى

سرود يعقوب مدح در را درى قصيدۀ اولني صفاريان۸۸دربار، زيرا ترشد. قوى افغانستان مدنى مركزيت و
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در يعقوب ديگر، جانب از و داشتند سلطه بغداد دربار حتى و آنروز عراق و ايران متام بر يكطرف از
 و طوريكه گفتيم: سند و مكران را نيز مطيع منود. ۸۹پنجهري (مشال كابل) سكه زد

ستاره مث بينيم، مى خراسان در هند از را علمى و فكرى انتقال آثار ما كه است، دوره همني در
(متوفى حممد جعفربن ابومعشر بلخى معروف كتب۸۸۵ق۲۷۲شناس مؤلف و دانان رياضى اجلۀ از كه م)

 ۹۰فراوان است، بقول امري خسرو دهلوى به بنارس رفته و ده سال به فراگرفنت علم جنوم هندى مشغول بود.
) حممد بن امحد جعفر ابو امري صفاريان، خاندان به۹۶۳-۹۲۳ق۳۵۲_۳۱۱از بود، دانشمند مردى م)

) بانو بن خلف پسرش داشت، اطالع خود عهد علوم از و وافر ميلى حكمانى با ق۳۹۳_۳۵۲جمالست
است.۱۰۰۲_۹۶۳ بوده علماء و ادباء حامى و دانشمند و اديب مردى نيز كرد۹۱م) مجع را عصر علماى وى

مبصرف در۲۰و آن نسخۀ جرفاذقانى، بقول كه نوشت، جملد صد در رقرآن ب را جامعى تفسري دينار، هزار
) سنۀ از بعد و بود حمفوظ نشاپور صابونيۀ صفهان۱۱۵۳ق۵۴۸مدرسۀ با را تفسري اين غزافتاد، حادثۀ كه م)

بود جخند آل كتاخبانۀ در كه سرزمني۹۲بردند، از را فكرى و فرهنگى آثار بسط نيز، روايت ازين و
افغانستان، بطرف پارس قياس كرده ميتوانيم.

(متوفى كرام بن حممد بنام برامد سيستان از مردى كه بود دوره در۸۶۸ق۲۵۵همدرين وى م)
درين و بود قايل خدا جتسيم به كه نهاد، بنا خراسان در را كرامى خاص مذهب و برد مى بسر غرجستان
اين تابعان و بود متأثر نصارا از واجب وجود جوهريت بارۀ در و آمد مانوى عقايد اصول اثر حتت مورد

۹۳مذهب در انتقال افكار خود تا اواخر قرن پنجم هجرى، اثر خاصى در مردم همجوار خود داشته اند.

_سامانيان بلخى: ۱۱
ظهور خراسان سياست صحنۀ در بلخى ديگر خانوادۀ سيستان، صفاريان دودمان ضعف از بعد
خدات) (سامان را او سبب بدين و بودند بلخ سامان دهكدۀ ساكن زردشتى حكمدار اوالد از ايشان يافت.

۹۴گفتندى.

) حدود در خدات سامان شد۸۱۲ق۱۹۷گويند مسلمان خليفه الرشيد مأمون دست بر فرزندش۹۵م) و
) سنۀ در داشت. فرغانه حكمرانى امحد او فرزندان از و يافت راه خليفه درحضرت م)۸۷۴ق۲۶۱اسد

همني از كه شناخت، النهر ماوراء امارت به نامداشت نصر كه را امحد فرزند يكنفر عباسى املعتمد خليفه
) سال در و شد آغاز سامانيان شاهى دورۀ ابونصر۱۰۰۱ق۳۹۵اوقات، سامانى آخرين شهزادۀ سقوط با م)

ابراهيم منتصربن نوح دوم بدست سلطان حممود خامته يافت. 
يافت طراوت صنعت و ادب و علم ان در كه است خراسان مدنيت نضج و تقويه زمان سامانى عصر
و پرور ادب نهايت سامانى، دربار وزيران و پادشاهان بود. موجود طرف هر به كلتورى انتقال جريان و
و برد سودها كتب ان از بلخى سيناى ابن كه داشتند عظيمى خانۀ كتب خبارا در و بودند دانشدوست

نبود ديگر جاى كه خواند دران را يكى۹۶كتابهايى كه راديد، كتاخبانه دوازده مرو در آن بقاياى از ياقوت
نزديك ان داشت۱۲از كتاب بالد۹۷هزار ديگر و هرات و بلخ و خبارا و سيستان در بزرگ مدارس و
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بود داير (متوفى۹۸خراسان بلخى ابوزيد مث گرفت. صورت دوره درين علمى مهم كارهاى و
نوشت۹۳۳ق۳۲۲ را القرآن نظم كتاب قرآن آيات معانى ظواهر برعايت معروف، فيلسوف و متكلم و۹۹م)

(متوفى نوشت۹۱۵ق۳۰۳جُبنايى بفارسى تفسريى هم داؤد۱۰۰م) بن عبداهللا مانند حديث و فقه دانشمندان و
(متوفى (متوفى۹۲۸ق۳۱۶سجستانى خبارى امسعيل بن حممد امام و حجاج۸۷۲ق۲۵۶م) بن مسلم و م)
(متوفى (متوفى۸۷۴ق۲۶۱نشاپورى ترمذى امام و (متوفى۸۹۲ق۲۷۹م) نسايى امام و و۹۱۵ق۳۰۳م) م)

(متوفى سجستانى ابوعلى۸۶۸ق۲۵۵ابوحامت و كردند، تأليف حديث علم در را خود صحاح جوامع م)
عربى از را طربى جرير بن حممد امللوك و الرسل تاريخ سامان، آل وزير بلخى عبداهللا بن حممد بن حممد

) درسنۀ درى هرات۹۶۳ق۳۵۲به و سيستان و بلخ علماى از مجعى همچنني و منود تلخيص و ترمجه م)
كردند، ترمجه درى زبان به عربى از را طربى تفسري مذكور سال حدود در سامانى نوح منصوربن ۱۰۱بفرمان

كه اين دو كتاب مهمرتين آثار كهن زبان درى است.
دربار بينيم، مى عربى كلتور و بامدنيت را خراسانيان ادبى و فكرى پيوستيهاى عصر درين طوريكه
ابوعبداهللا سامانى نامور و دانشمند وزراى از يكى مث هست. روابطى نيز هند و چني ملل با را سامانى

از وزارتش دورۀ كه جيهانى حممد بن تا۳۵۶امحد (۳۶۷ق بوده۹۷۷_۹۷۵ق البشارى۱۰۲م) بقول و
را ديار آن مسافران و فرستاد را اشخاصى ممالك بتمام بود، هيأت و جنوم و فلسفه دانشمند مقدسى،
در عربى جهانگرد همني كه نوشت كتابى در را ممالك احوال و ها راه و جغرافى معلومات تا آورد فراهم
وى بود. ديده آنرا خمتصر ترمجۀ نشاپور در باز و ديلمى عضدالدوله خزاين در آنرا عربى منت جلد هفت
و سند عجايب و هند اصنام از و پرداخته هندسى و فلكى و جنومى مسايل به كتاب درين جيهانى كه گويد

۱۰۳جبال و منازل و شهرها و دشتها و جتارختانه ها و درياها به تفصيل سخن رانده است.

داشت، راهى افغانستان مشال جوزجان فريغون بدربارآل كه جوزجانى مردى عصر درهمني هكذا
) درسنۀ درى بزبان كتابى فريغونى امحد بن حممد ابواحلارث امري من۹۸۲ق۳۷۲بنام حدودالعامل بنام م)

درين وى خراسانيست. درى زبان جغرافى آثار مهمرتين از كه نوشت دنيا جغرافياى بر املغرب اىل املشرق
از دنيا مكشوف قسمت بازرگانى و اقتصادى و اجتماعى احوال و جغرافيا به راجع مفصلى معلومات كتاب
از وغريه تبت و چني و هند و خراسان به راجع خمصوصاً وى اطالعات اين كه ميدهد، هند و چني تا افريقا
و معلومات و افكار سريجريان كه آيد، مى پديد جوزجانى و جيهانى كتاب دو هر ازين و است روزگار غنامي
درين افغانستان مشال فريغون آل امراى و است بوده سارى و جارى طرف بهر خراسان از انسانى علوم

حركت سهمى بارز داشته اند. 
و هند حكيمان رأى همواره طب در اينجا مردم كه اينست، خبراسان هندى افكار سري بارز منونۀ يك

) از بعد ساهلاى در چناه ميدادند، فراوان اهميت را سرزمني آن داروهاى و از۹۶۱ق۳۵۰عقاقري يكى م)
تأليف االدويه حقايق عن االبنيه بنام درى بزبان را كتابى هروى، على بن موفق ابومنصور هرات حكيمان

كرد، كه در مقدمۀ آن گويد:
و است بيشرت آجنا دارو كه جهت ازان ام، گرفته هند حكيمان راه من و برصوابند هند "حكيمان

۱۰۴عقاقري آجنا تيز تر و خوشرت و همت آن مردمان باستقصا اندر حكمت بالغ تر است ....."

۳۳



_خنستني سلطۀ سياسى و سراغ ادبى افغانى در هند: ۱۲
) حدود در كه افغانان، از ايست طايفه محيد۹۷۰ق۳۷۰لودى شيخ بنام قبيله ازين حكمدارى م)

و تكسيال راجۀ و كابلشاه پاله باجيه كه مرياند، حكم غر) (كسيگ سليمان كوه هاى دامنه تا ملتان از لودى
مقاومت شد غزنه حكمران كه حممود سلطان پدر سبكتگني امري مقابل در و بود متحد ويهند و الهور
شناسيم مى را نصر بن داؤد ابوالفتوح و پسرش نصر و برادرزاده رضى شيخ محيد، شيخ اعقاب از ميكرد.

) درسنۀ خامته۱۰۱۰ق۴۰۱كه را ملتان لوديان دودمان سلطۀ و گرفته را داؤد ابوالفتوح همني حممود سلطان م)
۱۰۵داد.

بن نصر و محيد برادرزادۀ رضى شيخ دونفر و هنداست در افغانى و اسالمى ثقافت اولني ممثل اين
امحد شيخ تأليف اخباراللودى كتاب حوالۀ به كه اند، سروده ملتان در را پتو منظومات قدميرتين محيد،

) لودى سعيد است۱۲۸۷ق۶۸۶بن رسيده مبا چهارم۱۰۶م) قرن اواسط در كه توانيم مى گفته آن باستناد و
هجرى كلتور و ادب و فكر افغانى، عني تاملتان ريشه دوانيده بود.

_غزنويان و غوريان و فتوحات افغانى در هند: ۱۳
) از غزنويان ميگردد،۹۶۱ق۳۵۰دورۀ آغاز زابلستان و غزنه بر الپتگني سامانى ساالر سپه ازسلطۀ م)

بود دالورى و كافى نومسلم مرد كه دامادش جوق بن سبكتگني امري ازو بعد و۱۰۷كه امللك نظام بقول و
بود گرفته بزنى را زاول رئيس دخرت مستوفى از۱۰۸محداهللا و كنونى بلوچستان قصدار تا آمو و ختارستان از

بتاريخ و آورده بدست را نشاپور و سيستان تا سند (۲۷سواحل نشست.۹۷۶ق۳۶۶شعبان غزنى ختت بر م)
و اسالمى فاحتان بدست قب كه را فرهنگى و ثقافت است،بنياد حممود سلطان پدر كه دالور مرد اين
با پشاور، و لغمان وادى در و خبشيده استوارى بود شده گذاشته افغانستان در سامانى و صفارى دولتهاى
آن (مجع اند شده ياد خلج و افاغنه بنام كه را شرقى افغانستان مردم و آوخيته در كابلشاهان بقاياى

۱۰۹خلجيه=غلجيۀ كنونى) با سالم و در آورده و مطيع گردانيد و ايشانرا در عساكر خود داخل منود

گروسه رينه موسيو كه آسيا- معروف فاحت و شهنشاه حممود، سلطان پسرش سبكتگني از بعد
R.Groussetص) ايرانى متدن كتاب سال۴۰۸در در خوانده_ افغان ترك شجاع سرباز منونۀ را او (

حتت۹۹۸ق۳۸۸ در داشت، وسعت اصفهان تا مجنا سواحل از كه را مملكتى و نشست شاهى ختت بر م
شاهنشاهى وىل مانيست. حبث مورد هند و ايران در وى جنگى هاى كارنامه كه آورد، در غزنه مركزيت

مرگش روز تا كه (۲۳وى اآلخر و۱۰۳۰ق۴۲۱ربيع متزاج آسيا،ا براعظم در كرد، دوام قرن يك ثلث مدت م)
بقول كه بود، دالورى و جنگى مرد وى آورد. بوجود مفتوحه ممالك بني را فرهنگى و فكرى شديد حتول

بود، گردانيده فرض برخود هند در را غزوى سال هر خلكان، و۱۱۰ابن تركى عناصر از بزرگ لشكرى و
داد تشكيل خلجى(غلجى) و هنود و تاجيك و داشت،۱۱۱افغانى عالقه نيز فرهنگ و علم و ادب به و

بودى شافعى امام تابع مذهباً و شنيدى، را نبوى احاديث همواره شعراى۱۱۲چناه جممع وى پايتخت
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مخار، العتبى، البريونى، مانند معروف علماى و عنصرى و منوچهرى فرخى، فردوسى، مانند درى، بزرگ
ثعالبى وغريه بودى.

لشكرى امور در همواره هندى پيالن از و بودند نيز هندى ساالران سپه و عناصر غزنويان لشكر در
ميگرفتند بود،۱۱۳كار تلك نامش كه هندو وساالر و هند سواران و آباد تگني و غزنه در هندى لشكر از ما و

بيهقى ابوالفضل غزنه، دربار مؤرخ بوسيلۀ سودمندى اطالعات مسعود، پسرش و حممود سلطان عصر در
بينيم۱۱۴دارمي مى سلطانى لشكر در را هندوان هم ايران مشال گرگان فتوحات در بارى نقيبان۱۱۵حتى و

داشتيم غزنويان لشكر در راهم و هند بلخ۱۱۶(افسران) در حممودى لشكر هزار صد با بارى فيل۵۰۰و
۱۱۷هندى همراه بود و هر فيل صد هزار درهم قيمت داشت.

اساسى صورت راب خراسانى فرهنگ و متدن و فكر هاى هند،روشنى وسيع بكشور حممود سلطان
زد پور"سكه "حممود بنام الهور در داد. سلطنت۱۱۸انتقال آخر تا كه احفادش و اوالد سلطنت در ازو بعد و

) ملك و آمد،۱۱۸۶ق۵۸۳خسر مى دمشنان محلۀ خطر در ايشان پايتخت غزنه هنگاميكه كرد، دوام م)
و مدنى آثار عني حال درين و ناميدند. مى كوچك" ياغزنۀ ثانى "غزنۀ آنرا و بود ايشان ثانى گاه قرار الهور،
و كلتورى و صنعتى و ادبى و مذهبى باشكال آنرا كه يافت، مى انتقال هور بال غزنه وحياتى وفكرى ادبى

علمى نشان داده مى توانيم. 
خراسانى صوفيان طايفۀ يكى كه كردند، نفوذ هند در اسالمى مهم فرقۀ دو روحانى و مذهبى نظر از
جنوبى سواحل و سند و ملتان به افغانستان راه از نيز طايفه اين كه است، شعيه امساعيليان فرقۀ ديگر و اند
و داشتند حكومت منصوره و ملتان در مدتها آوردند.حتى در خود عقايد به را نفوس هزاران و يافته راه آن

) حدود در كه مقدسى بشارى اذان۹۸۵ق۳۷۵بقول در كه بودند، تشيع اهل درملتان بود، ديده را سند م)
ارمغانها وى دربار وب ميخواندند خطبه مصر فاطمى خليفۀ بنام و ميگفتند خريالعمل على حى

(۱۱۹ميفرستادند در نيز البريونى آن از بعد مرياندند۱۰۳۲ق۴۲۴و حكم برملتان قرامطه كه گويد: كه۱۲۰م)
) (۹۳۵ق۳۲۴حدود سنۀ در لبنان و شام دروزى فرقه مذهبى كتاب در مكتوبيكه از باشد. م)۱۰۳۱ق۴۲۳م)

شده نوشته خصوصاً) پال راجه سومر ابن شيخ و عموماً هندوستان و ملتان توحيد (اهل مطلب۱۲۱بنام. اين
داشته خود از شيخى هم و خاص تشكيالت هند و ملتان در امساعيليان هم عهد اين تا كه آيد، مى ثابت

اند.
) از پس فرقه اين و فكر ازدعات۹۱۲ق۳۰۰اين بود،چناه دوانده ريشه ماوراءالنهر و خراسان در م)

(متوفى نسفى امحد بن حممد ايشان در۹۴۲ق۳۳۱معروف امساعيلى مبذهب را سامانى امحد بن نصر م)
(متوفى۱۲۲آورد. قباديانى خسرو ناصر طايفه اين مبلغني از دعات۱۰۸۸ق۴۸۱ديگر بزرگرتين از نيز م)

هم بهند كه گويند و سروده مورد درين را زيادى اشعار و مهم كتب كه بود، خراسان حجت و امساعيلى
بود كرده حدود۱۲۳سفرى در سگزى امحد بن اسحق ابويعقوب را۹۹۰ق۳۸۰و احملجوب كشف كتاب م

است منوده تأليف مذهب اين مسايل و عقايد در كثر۱۲۴بفارسى ا امساعيلى مبلغان و دعات چون و
به عقيده و فكر اين انتقال بران بنا بود، آن ملحقۀ اراضى و خراسان نيز مردم اين آشيانه و اند خراسانى

سند و هندوستان ازين راهست و امروز هم مليونها نفوس امساعيلى در نيم قارۀ هند موجود اند.
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نريوى به مردم اين گذاشتند. قدم هند زمني بسر آن، فاحتان با نيز افغانستان صوفيان طايفۀ اما
به را مردم و كردند كار هند در فاحتان مششري از زياده دوستى، ونوع پرستى خدا و نيكى تبليغ و اخالق

زيور اسالم مشرف ساختند.
اسالم از پيش اديان در آجنا مردم زيرا بود، خراسان صوفيان افكار انكشاف براى مناسبى حمل هند
و پرورانيدند مى عقيدت اسالمى صوفيان به نيز مسلمان خراسانى فاحتان و داشتند آشنايى فكر شيوۀ اين با
افكار در بلكه يابيم، مى خراسان سخنوران و دينى علماى و دينداران تنهابني نه را تصوف به عالقه ما
و اشراق حكمت به نيز بلخى سيناى ابن معروف فيلسوف مث يابيم. مى آنرا تأثري هم دانشمندان و فالسفه
چهارم قرن صوفى معروفرتين ابواخلري ابوسعيد با كه اند، آورده او حال شرح در و داشت نظرى تصوف

دارد۱۰۴۹(متوفى ها مكاتبه بودند،نيز۱۲۵م) خراسان اهل آنها كثر ا كه الصفا اخوان املعارف دايرة مؤلفان و
۱۲۶فرقۀ خود را "صوفيۀ خالص" ناميده اند. 

از برخى تصوف درين و اند بوده تصوف مهم مراكز از نشاپور و مرو و بلخ اسالمى، اول قرون در
بيشرت هنديست، افكار با مشرتك يى اندازه تا كه اهللا، فى فنا مسٔلۀ مث آيد. بنظرمى هندى فكر انتقاهلاى

است ميشده ترويج ابواخلري ابوسعيد و بسطامى بايزيد قبيل از خراسان صوفيان شرق۱۲۷بوسيلۀ در چون
از نوعى را_كه فنا مفكورۀ كه نيست، تعجب جاى پس بود، مقبول بودا دين اسالم، ظهور تا خراسان

  است_ با اصول مقامات صوفيۀ اسالم تطبيق كرده باشند.nirvanaنروانا
ادهم ابراهيم گذشت سر هجرى، دوم قرن صوفيان گويد: اطريشى معروف مستشرق زيهر گولد

حدود( (متوفى بلخى رياضت۷۷۷امريزادۀ بواسطۀ و بود آمده در درويشان بلباس منوده دنيا ترك كه را م)
اند نوشته بودند شنيده بودا حال شرح از آه مطابق است، شده صوفيه بزرگان از طوالنى وان۱۲۸هاى و

Vanكرمير Kremerمعتنابهى تأثريات تصوف تكامل سري در هندى عقايد و افكار كه مينويسد چنني نيز
۱۲۹داشته است. 

در كه دراد، خصايصى هند اسالمى تصوف البته و است ظاهر تصوف در هندى فكر نفوذ پس
مهربانى و برابرى بنظر را خمتلف اديان پريوان اسالمى، صوفيان چون و ميشود ديده هند خانقاههاى
بكمال هند در اسالمى صوفيان بران بنا يافتند، منى بيگانه را عقايد اين نيز هنديان و ميديدند انسانى

احرتام پذيرفته ميشدند.
و آمد (پنجاب) اوچهـ به خراسان راه از حقانى الدين صفى شيخ عرفان كاروان ساالران از يكى

) بسال فرهنگ مركز همني بعد۱۰۰۷ق۳۹۸در ساخت. آباد جمدداً را اوچهـ شهر وى رفت، جهان از م)
) گرديزى يوسف شاه شناسى۱۱۵۲_۱۰۶۹ق۵۴۷_۴۶۲ازان خدا چراغ ملتان در كابل جنوبى گرديز از م)

غزنوى هجويرى عثمان سيد بن على شيخ شهرهست. دران تاكنون پنجاب گرديزيان دودمان و برافروخت
دارد، عربى و درى به احملجوب كشف قبيل از متعدد تأليفاتى و خوانند خبش گنج داتا يانش الهور كه

م) درگذشت. ۱۰۸۸ق۴۸۱شالودۀ خري و صالح و عرفان را در الهور نهاده و همدرين شهر بعد از (
مسرقند و هرات چشت در و بود آمده بدنيا سيستان در كه چشتى سٍجزى حسن الدين معني حضرت
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بسال و پرداخت تصوف و عرفان نشر به هند در اندوخته، شناسى خدا متاع خراسان، بالد ديگر و
م) در امجري هند از جهان رفت. ۱۲۳۴ق۶۳۲(

پرورش خراسان، بالد ديگر و غزنه و اوچهـ در پتو و درى شاعر كاكى خبتيار الدين قطب حضرت
) بسال دهلى در و فريدالدين۱۲۳۶ق۶۳۴يافت حضرت وى عرفانى شاگردان از يكى گذشت. در م)

حدود منتگمرى پنت پاك يعنى اجودهن (مدفون و۱۲۸۸ق۶۸۷شكرگنج غزنه در كه بود، كابل از نيز م)
به سيوستان ازراه و گرديد پرورده بزرگ صوفيان پارس،حبضور و خراسان بالد ديگر و خبارا و بدخشان
عصر ،در نامداشت حممود عطاءاهللا كه ناگورى محيدالدين قاضى پدر گشت. وارد هند بالد و ملتان

) درگذشت شهر همني در قاضى خود و آمد بدهلى خبارا از غورى حممد جد۱۲۴۳ق۶۴۱معزالدين و م)
حدود ملتانى در (متوفى ملتان سهروردى زكريا بهاءالدين و۱۲۵۸ق۶۵۶حضرت آمد ملتان به خوارزم از م)

از بعد (متوفى غورى حسني گزيو۱۳۲۸ق۷۲۹امري از ملتانى زكريا حضرت خاندان مريد و متصوف شاعر م)
دهلى (مدفون اولياء الدين نظام خواجه حضرت دودمان و پاگذاشت ملتان به هرات و م)۱۳۲۴ق۷۲۵غور

پت پانى (مدفون قلندر بوعلى حضرت پدر شدند. پذير سكونت ايوان به خبارا ساالر۱۳۲۳ق۷۲۴از كه م)
مشس خواجه همچنني آمد. هند پت پانى به باشد كابلى اسرتغچى ابوحنيفه امام حضرت نسل از فخرالدين
(متوفى دهلى چراغ حممود نصريالدين خواجه وجد ماوراءالنهر از يسوى امحد خواجه فرزند ترك الدين

خمدوم۱۳۵۶ق۷۵۷ و گشت جهان به مشهور خبارى الدين سيدجالل حضرت وجد بالهور خراسان از م)
اوچهـ (متوفى دراز۱۳۸۳ق۷۸۵جهانيان گيسو حممد سيد حضرت خانوادۀ و آمدند ملتان به خبارا از م)

 ۱۳۰م) نيز اص  از سادات هراتى بودند كه بدهلى ساكن شدند.۱۴۲۱ق۸۲۵(متوفى گلربگه دكن
بهند فكرى انتقال در كه افغانى فرهنگ و اسالمى تصوف نامور و مؤثر بسيار شخصيت ديگر
ملتان ازاولياء سلطان سرور سخى به مشهور العابدين زين سيد ولد امحد سيد دارد، منايان هاى كارنامه

) كوتگ شاه (مدفون لكهـ۱۱۸۱ق۵۷۷است لقب"سلطان به معنوى شكوه و روحانى سطوت روى از كه م)
يافته شهرت مشرده۱۳۱داتا" هند در اسالمى+افغانى فرهنگ مبلغ بزرگرتين غزنوى هجويرى على از بعد و

ميشود. 
بزرگ شخصيت باين و را"سلطانى"ميگفتند خود كه بوده قبايلى جالندهر، هندوان بني در حتى

ميكردند. عقيدت اظهار وغريه۱۳۲صوفى سهروردى الدين شهاب و جيالنى عبدالقادر حبضور كه شيخ اين
وهندوان، پنجاب مردم و افغانان از برده بسر ساهلا خراسان و غزنه در بود، رسيده تصوف بزرگ رجال

۱۳۳مريدهاى فراوان داشت.

و تصوف خانقاههاى در و رفته خراسان از كه مشرب، صوفى شناس خدا و معروف رجال اين متام
مشاعل و گشتند منتقل هندوستان زمني بسر خراسان تصوف هاى روش و باافكار بودند، شده پرورده عرفان

عرفان را در سرتاسر هند از ملتان تا دكن و بنگال افروختنده. 
در اسالم بدين قرآن تبليغ با را نفوس مليونها به و پروردند را اولياء و صوفيان تن هزاران ايشان
مكتب و نوشتند هندى و عربى و درى بزبانهاى اسالمى علوم و تصوف حتقيق در كتب صدها و آوردند
بتعداد طايفه اين تذاكري و عرفاء و اولياء سري و ملفوظات كتب كه كشودند، تصوف" در"ادب را خاصى
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تأثر و احوال شرح در پارس و خراسان در كه است، كتبى تقليد و دارد تعلق فكر، مكتب باين فراوان
شرح در هجرى ششم قرن اواخر تأليف منور بن حممد التوحيد اسرار بود،مانند شده نوشته بزرگ صوفيان

(متوفى ابواخلري ابوسعيد آثار و بسال۱۰۴۸ق۴۴۰احوال عثمان حممودبن تأليف املرشديه فردوس و م)
م).۱۰۳۵ق۴۲۶م) در شرح احوال و اقوال و مآثرشيخ ابواسحق بن شهر يارگازرونى (متوفى۱۳۲۷ق۷۲۸

اجتماعى و روحى احوال خوب ايشان،معرف كتب و رفتند هم پيش بسيار زمينه درين هنديان بلكه
مردم هند است.

هند، در اسالمى تصوف خاص مكتب وتأسيس اسالمى عرفانى افكار انتقال و تأثري نظر از
بزرگ، مرد اين زيرا . است مهم خيلى افتاد مذكور قب كه غزنوى هجويرى على شيخ برجستۀ شخصيت
سنگني هاى كشى لشكر با حممود سلطان كه عظيمى كار همان خداپرستى، و نفوس تربيۀ و تلقني راه از تنها
و تصوف فكر و كرد تكميل پرورى نوع و بشردوستى و صفا و صلح سايۀ در بود، نداده اجنام خود
او آرامگاه و خوانند پدر يعنى تاكنون"داتا" را او مردم كه پرورانيد، اكمل حنو به هند مردم در را مسلمانى

را احرتام ميكنند.

_منونه يى از انتقال فكر علمى:۱۴
بوده قوى خيلى غزنويان سلطۀ از بعد برهند_كه خراسان از و خراسان بر هند تأثريعلمى توضيح براى
كه ميكنيم، اكتفا دوره اين علمى نابغۀ يكنفر برجسته شخصيت بذكر تنها است، دراز بسيار آن حبث و

م)۱۰۴۸_۹۷۲ق۴۴۰ق متوفى در غزنه ۳۶۲ابورحيان البريونيست (متولد
بهم را صوفيانه افكار و هندى حكمت و افالطون فلسفۀ ميخواست و داشت وسيع بسيار نظر وى

الباقيه۱۳۴بياميزد آثار روى از كه جايى تا نيست، هم وغري فارابى و متعارف_كندى روش پريو فلسفه در
بران و كرد شك يونان حكمت تعاليم صحت در جتربى، وروش علمى باروح كه كسى اولني ميدانيم،
حكمت خصايص از جتربى_كه ماقبل و قياس روش كفايت هم بعد كه است، بورحيان منود، اعرتاض
يافته را استقرايى وروش علمى جتربۀ مزيت و صحت و برده گرديده_پى علوم ركود باعث قرنها و يونانست

۱۳۵است.

و باعربى تاحدى و فهميد مى را عربى و سنسكريت و فارسى زبانهاى وSyriacابورحيان بود آشنا
جا هر از را حقيقت تعصب، عدم با و داشت احاطه ايرانى و عربى و هندى ملل معلومات بر سبب بدين

ميجست.
زبان آموخنت و هندوان عقايد و علمى اوضاع مطالعۀ براى حممود، سلطان فتوحات از بعد بريونى
كتاب نتيجه در كه كرد، طوالنى و ممتد سفرهاى بهند غزنه از آنسرزمني جنوم و رياضيات و سنسكريت
و فلسفه مسايل باب در ايشان آراى و هندوان عقايد در "را اومرذولة العقل فى مقبولة مقولة من "ماللهند
را (ويدا) بيد كتاب حتى و گشت حمشور ديار آن باعلماى و نوشت اجتماعى و دينى آداب و هيأت و جنوم
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منود. (۱۳۶ترمجه تا كه خود مؤلفات در به۱۰۳۵ق۴۲۷وى آن عدد و۱۱۳م) هيأت مسايل از بسا مريسيد،
آالت عمل و داروشناسى و جغرافيا و فيزيكى مباحث و رياضى و حكمت و تاريخ و امسار و جنوم و طب

است. داشته بيان عرب و يونان فالسفۀ نظر از آن شرح با را هند مردم عقايد و شناسى اين۱۳۷فلك گويا
منوده مطالعه انسانى عمومى مدنيتهاى بني مقايسه راه از را بشرى علوم كه داشت، كوشش بزرگ دانشمند

و از بني متام معلومات آنوقت انسان، حقايقى را كشف و حتقيق منايد.
و فلسفى آثار از وى منود، توجه هم ملل ساير فلسفى آراى به يونان، علوم و برفلسفه عالوه ابورحيان

معقول و حمسوس موجودات باب در شامل" مانند"كتاب بود، آورده در بتازى را كتبى هندوان و۱۳۸فكرى
وى علمى نظر اصابت و كرد حتقيقات نيز چينيان و صابٔني و نصارىٌ و يهود و مانوى اديان در بران عالوه
را زمني كرۀ حميط دايرۀ طول كه توانست هند در خويش علمى مطالعات از بعد كه آيد، مى پديد ازين

منايد آمده_تعيني بعمل ساينس اكتشافات نتيجۀ در كه _ كنونى علمى معيار به نزديكرت پس۱۳۹خيلى
بورحيان را در دورۀ اسالمى بهرتين ممثل انتقال افكار و علوم هندى بعامل اسالم و خراسان ميدانيم.

_انتقال كلتور از راه صنعت:۱۵
غزنويان چناه نبود، كم هند در غورى و سلجوقى و غزنوى دورۀ صنعت اثر هم صنعتى نظر از اما
آمدن با بردند، بهند خود با را جديد فكرى و دادند خراسانى و هندى جديد رنگ را هند فرهنگ و ادب
تعريف در عهد آن مؤرخ نظامى حسن چناه منود. تأثري اجنا در هم خراسان صنعت بهند، خراسان مردم

) سنۀ در ايبك الدين قطب كه جامع به۱۱۹۳ق۵۸۹مسجد را ديوارها و حمراب و منرب كه ميگويد: ساخت م)
خانه بت زرين هاى قبه و كرد مزين رمحانى طغراى به آنرا طاق و آراست صنعت دقايق و كتابت لطايف

 ، كه اين خود يكنوع امتزاج صنعت تعمري خراسانى و هندى بود. ۱۴۰ ها، بر باالى آن نهاده شد
بيجان نقوش و اشكال و كوفى خطوط و بلند منارهاى با را اسالمى مساجد اسالمى تعمري هرن در

گودار و داشت اثرى خلفاء كشور متام در صنعت اين حمققني بقول كه آراستند دانشمندA.Godarمى
آمد بوجود خمصوصى صنعت اجنا در و بود جالىل و پرشكوه شهر حممود پايتخت غزنه كه گويد فرانسوى

گرديد هندوستان اسالمى صنعت اساس و پايه بعدها و ناميد غزنوى" "صنعت آنرا ميتوان هند۱۴۱كه از غري و
۱۴۲بر صنعت معمارى عرب عم اثرى گذاشت و اقتباساتى ازان در ممالك عربى هم ديده ميشود. 

جديدى بود،صبغۀ مشهود بزرگ معابد ابنيۀ در قدمي زمان از كه هندى معمارى فن به هرن اين
مزين گنبدهاى و طاقها و منارها بر كوفى هندسى و مشبك و گلدار تزئينى هاى كتيبه نوشنت اجنمله خبشيد.از

) گرگان قابوس گنبد در را كوفى منقش (۱۰۰۶ق۳۹۷و رسگت منار و الجيم۱۰۰۹ق۴۰۰م) منار و م)
(۱۰۲۲ق۴۱۳( دامغان منار و مازندران در آن۱۰۶۶ق۴۱۷م) بارز و برجسته هاى منونه كه بينيم مى م)

جنوب زاهدان منار در غوريان و سالجقه و غزنويان عصر نفيس بسيار آجركارى و كوفى تزئينى باخطوط
) (حدود۱۰۵۶سيستان غزنى منار در و و۱۰۰۰-۱۰۹۹) است موجود افغانستان مشال آباد دولت منار يك و م)

) غورى غياثالدين سلطان بنام كه سازى منار صنعت منونۀ شده۱۲۰۲_۱۱۶۲ق۵۹۹_۵۵۸مهمرتين ساخته م)
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بارتفاع اكنون در۶۰و افغانستان۶۰مرت قلب در هريرود بركنار جام دهكدۀ در چشت شرق مشال مرتى كيلو
واقع است، از بقاياى پايتخت غوريان فريوز كوه مشرده مى شود.

زمني روى ادور دور است ضلعى هشت پايان در كه منار آن۳۲اين ضلع هر و حميط است۴مرت مرت
و۱۵۲ ميشود ديده دران كوفى خطوط و آجرى تزيينات كه شده، ساخته ته خشت از و دارد داخل در زينه

۱۴۳شايد ازبقاياى مسجدى باشد كه در شهر فريوز كوه پايتخت غوريان آنرا سيل خراب كرده بود.

بسيار مشابهت كوفى، خطوط و كارى آجر و تزيينات روى از است طبقه سه داراى كه منار اين
و ساخته دهلى در غورى سالطني جانشني ايبك الدين قطب سلطان آنرا كه است دهلى مينار قطب نزديك

تاكنون هم حبيث مسبول زنده و منيع كلتور افغانى در قلب هند ايستاده است.
اين كه گفت بايد برين بنا يافته، اجنام منار قطب از پيش سال چندين غور، جام منار بناى چون وىل
بر افغانى معمارى فن تأثري برجستۀ مثال يك افغانيست. غوريان دورۀ معمارى متني بسيار تقليد يك منار،

صنعت ابنيۀ هند است، كه اصابت و متانت و رصانت فكر افغانى را در دهلى منايندگى ميكند.
سكه كنيم: ذكر افغانستان شاهان مسكوكات در را هندى سازى سكه صنعت تأثري منونۀ يك اكنون

) غزنوى مسعود سلطان بن مودود سلطان كه ميگويد، أميز لنگورتهـ انگليسى ۱۰۴۰ق۴۴۱_۴۳۲شناس
سيوا۱۰۴۹_ گاو پيكر مسكوكاتش بر ديوهsivaم) مسنته سرى نوشتۀ با Samanataرا diva sri،كرد نقش

تكسيال. و يهند و كابلشاهان مسكوكات از است ماخوذ گدار۱۴۴كه فرانسوى اختالطA.Godarحمقق از
آن هاى منونه كه خراسان معمارى هرن حممود سلطان عصر در كند: حكايت چنني غزنويان دورۀ كلتورى
غزنه در سبكتگني آرامگاه و خبارا در سامانى امساعيل امري مقربۀ و مشهد نزديك جاذب ارسالن آرامگاه
تراشيده هاى خشت ابنيۀ خراسان، سبك بهمني خود، فتوحات از بعد حممود سلطان و داشت رواج است،
مرمر آن تزيينات در زيرا آمد. تر زيبا هندوستان ابنيۀ او بنظر وىل ساخت. غزنه در را منارى و زده قالب و
صنعت تركيبهاى از خمصوص صنعت يكنوع ترتيب باين و پوشانيد مرمر از نيز را غزنه ابنيۀ بنابران بود. هم
فراوانى و هنديست بسبك كام مسعود سلطان آرامگاه تزيينات چناه آمد. بوجود باهندوستان حملى
هرن آخرين مرحلۀ اين و گرفت را مقامى نقوش سادگى جاى بود، هنديان رسم كه تزيينات حد از خارج

عصر۱۴۵غزنويست، ابنيۀ هاى پاجياره بقاياى بر آن درى زبان هاى كتيبه و كارى مرمر كامل هاى منونه كه
مسعود سوم در غزنه از  زير خاك برامده و عكاسى هاى ابنيۀ لشكرگاه بست آنرا تكميل ميكند.

_از نظر ادب:۱۶
از درى زبان زيرا منايانست. خيلى اسالمى هند در افغانى فكر و ثقافت تأثري نيز ادبى ناحيۀ از اما
و دربارحممودى شعراى مشاهري گرديد. هند ديار علمى و ادبى و دربارى زبان و رفت بهند خراسان و غزنه
وصيف وت سومنات فتح در مطول قصايد عسجدى عنصرى، فرخى، مانند غورى و غزنوى شاهان ديگر
بنظم وغريه جنگها و مسافرت كيفيات و آجنا مناظر و درياها و دشتها و كوهها و هندوستان استوار هاى قلعه

هند۱۴۶آوردند خود در و دارد يادها و ذكرها ماللهند و حكمت و هند از شاهنامه در نيز معروف فردوسى و
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الهور) ازتوابع رونه به (منسوب رونى ابوالفرج مانند شدند پيدا زبان درى بزرگ شاعران درحدود۱۴۷هم كه
تگى۱۰۹۸ق۴۹۲ و استادى بر دال كه دارد، غزنوى سالطني مدح در غرا قصايد و ميزيسته الهور در م

ميسرايد، شعر طراوت و مهارت بدين حممودى فتوحات از بعد سال صد الهور، در كسيكه و اوست شعر
مسعود درى تواناى و زبردست بسيار شاعر ايام همدرين و دارد. كشور دران درى ادبى تأثري برشدت داللت

۱۴۸م). ۱۱۲۱_۱۰۴۶ق۵۱۵_۴۳۸سعد سلمان در غزنه و الهور و جالندهر زندگى ميكرد (

حميط و داده انتقال بهند را خراسان و غزنه ادبى سنن و افكار خود اشعار در نيز بزرگ شاعر اين
غزنوى شاه مسعود مدح قصيدۀ در مث است. كرده تبارز او اشعار در نيز هندى وفكر

ذكر۱۱۱۵_۱۰۹۸ق۵۰۹_۴۹۲( هندى هاى خنجر از كذالك و هنديست فلسفۀ مهم جزو كه تناسخ مذهب از م)
كرده و گويد: 

من گوميى توبيشك،نوشني روانيا گرمذهب تناسخ اثبات گرددى 
زان خنجر زد و دۀ هندوستانيا  ۱۴۹شاهانظام يابد هندوستان كنون

و هند كشور دالويزى و هوا خوبى و طراوت و سبزى سر و هند برسات زيباى منظر برشكال، ايام در
الهور راچنني ميستايد: 

برشكال ايبهارهندوستان        اى جنات ازبالى تابستان
دادى ازتريمه نشانيـها                 بـازرسـتـيـم ازحـرارتـها 

سبزه ها را طراوتى دادى!           عـمـرهـاراحـالوتى دادى!
راغ راگل زمردين كردى             بـاغ راشـاخ بسدين كردى!

گرچه خرم شدست لوهاوور         باشد آنكس كه مى خورد معذور
منظرشاه خلد راماند                 كه بروابرگوهرافشاند......

سفرهاى از پس غورى حممد معزالدين سلطان و يافتند دست هند بر افغانى ،غوريان غزنويان از بعد
) در بهند، (۱۲۰۵ق۶۰۲فراوان شد. كشته پنجاب) (جهلم دهميك در قطب۱۵۰م) سلطان وى دربار رجال از (

) ايبك (۱۲۱۰_۱۲۰۵ق۶۰۷_۶۰۲الدين قباچه ناصرالدين و الهور در پنجاب۱۲۲۷_۱۲۰۵ق۶۲۵_۶۰۲م) در م)
رعيت و ادبدوست و پرور علم رجال غورى، دربار پروردگان دو هر اين كردند. پادشاهى سند و جنوبى
قاضى علمى خاندان در و خراسان يعنى ادب و فرهنگ مهد در خوردى از الدين قطب چون بودند. خواه

بود شده تربيه ابوحنيفه اعظم امام احفاد از كوفى عبدالعزيز بن فخرالدين از۱۵۱القضات بعد برين بنا
باگند. هند در را غزنه و غور دربارهاى و خراسان افكار و ادب و فرهنگ و مدنيت آثار دهلى، تصرف
و يقني ارباب خورشيد مطلع و سالطني سرير مستقر كه لوهور عصر"خطۀ درين نظامى حسن بقول چناه
و شد دولت دارامللك است، گشته اوتاد و اقطاب مسكن و عباد و زهاد ومأمن تقوى و فضل اصحاب منشأ
و توقري پيوست....و وضوح بكمال مسلمانى شعاير و مناهج و ميد اجنا ظهور بغايت اسالم شرايع شعار
تشريف و كرامت نواخت و اعزاز لطف به دي... علماى و وائمه دانست واجب را دين علماى احرتام

 ۱۵۲اسپ و ساخت اختصاص يافتند... "
و ويران آنرا معمور و بزرگ شهرهاى و كردند محله افغانستان بر چنگيزى جهانگريان بعد كمى چون
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حكمرانان و اداره رجال و صنعت و ادب و علم اهل و معروف رجال از بسا منودند، عام قتل را مردم
ثقافت آثار هريك مردم اين و بردند پناه بود دور چنگيزى وحشيان نيمه شراين از كه هند زمني بسر خراسان
را هندى و افغانى فرهنگ هاى ريشه و بردند بهند باخود خراسانى فرهنگ و فكر صبغۀ با را هرن و ادب و
تر استوار سرزمني دران داشت، احتوا متدن و تهذيب و اداره و آرت و صنعت و ادب هاى پهلوى بر كه

ساختند، كه ما در ينجا به اشهر مشاهري اين ناشران علم و ادب خمتصر اشاره ميكنيم :
الدين قطب مدح در و بود اديب و شاعر وى آمد. بهند ماوراءالنهر از اوشى حممد الدين بهاء امام
سنۀ در و يافت اجنا در را االسالمى شيخ عهدۀ و رفت خود بوطن مدتى از بعد و گفت آبدار قصايد

رفت۱۲۱۰ق۶۰۷( جهان از و۱۵۳م) غور ملوك دربار شاعر نصري، بن حممد الدين مجال راجل صد همچنان
دربار اين رجال از منشى و شاعر حممودى عمر بن على محيدالدين قاضى و شهابى آراى جملس مؤلف

  كه از خراسان متاع علم و فضيلت و انشاء و شاعرى را با خود بهند نقل داده اند.۱۵۴اند.
شد،حسن پرورده الدين قطب سلطان بدربار و آمد بدهلى غزنه براه نشاپور، از شخصيكه ديگر
مسرقندى عروضى نظامى معروف اديب و نگار نثر فرزند بعضى بقول كه است، نشاپورى نظامى

است۱۱۱۶ق۵۱۰(حدود در۱۵۵م) و۱۲۰۵ق۶۰۲وى مسجع درى به خود معاصر تاريخ در را املآثر تاج م
هند در نيز را فارسى مرصع انشاء مكتب فارسى، نويسى تاريخ برفن عالوه و نوشت ايبك سلطان بنام مرصع
مبادى بانشر را هند روحانى و فرهنگى وضع دران كه دارد، يى قصيده الدين قطب مدح در وى كشود.

اسالمى خوب تصوير كرده است كه دو بيت آن اينست:
درداركفر مسجد وحمراب ومنرباست از تيغ او جباى صليب وكليسا
آجنا كه بود نعره وفرياد مشركان            اكنون خروش ونعرۀ اهللا اكرباست
                                                                           (تاج املآثرخطى)

در و بود غزنى معترب و علمى خانوادۀ از مدبر،كه فخر به مشهور مباركشاه، منصور بن ديگر:حممد
حدود( در ملتان و والشجاعه۱۲۱۳ق۶۱۰الهور احلرب آداب گرانبهاى و مفيد بسيار كتاب ميكرد، زندگى م)

و نكات با را افغانى و هندى حيات اطراف از بسا دران كه نوشت، ايلتتمش الدين مشس سلطان بنام را
تكتيك نظامى آن عصر روشن ساخت.

از پدرش كه است، صاغانى حسن الدين رضى امام عصر، اين علمى معروف بسيار رجال از هم و
) درسنۀ امام خود و رفت بهند ماوراءالنهر بغداد،۱۱۸۱ق۵۷۷چغانيان و غزنه در و آمد بدنيا الهور در م)

) بسال بغداد در هم و منود علوم رفت۱۲۵۲ق۶۵۰حتصيل جهان از و۱۵۶م) اسالمى علوم در صاغانى حسن
پرورده غزنه مدارس در چون داشت. شهرت هم شام و حجاز و مصر در حتى و گشت عصر امام عرب لغت

بود، العباب۱۵۷شده كتاب در حتى و میشد مشرده افغانى دانش و فرهنگ ممثل بزرگرتين هند، در بنابران
شرح در همواره - استانبولست در آن جلدى نهُ خطى نسخۀ كه - خود نامتام عربى بزرگ قاموس الزاخر

ميآورد نيز غزنويه" "لسان از آنر مقابل عربى، كلمات از حديث۱۵۸برخى علم در االنواروى مشارق كتاب و
حممود الدين برهان و هروى عمر بن حممود مانند خراسانى معروف شاگردان و دارد االسالمى بني شهرت

۱۵۹بلخى وغريه را پرورده است.
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) قباچه ناصرالدين سلطان غورى، حممد ديگر دانشمند۱۲۲۷_۱۲۱۰ق۶۲۵_۶۰۷جانشني مرد كه م)
حق در او و پيوستند او خبدمت غزنه و غور و خراسان اكابر بسا مغول، حادثۀ از بعد بود، كاردانى پرور

افرميفرمود و اكرام و انعام مؤلف۱۶۰همگنان عوفى حممد الدين سديد فاضل مرد كابر ا اين مجلۀ از
دريك كه است، وغريه احلكايات جوامع مهم بسيار كتاب و االلباب لباب فارسى شعراى تذكرۀ قدميرتين

مدت در و آمد بدنيا خبارا علمى هرات۲۰خاندان و نشاپور و مسرقند در عصر معروف دانشمندان از سال
منود استفاده خراسان بالد ديگر و سيستان و۱۶۱و شاهى امام حبيث و رسيد قباچه حبضور غزنه راه از و

) درسنۀ و شد مقرر دربار بعد۱۲۲۰ق۶۱۷واعظ الفرج كتاب بود، سند كنبهايت شهر القضات قاضى كه م)
(متوفى تنوخى على بن حمسن قاضى تاليف سنۀ۹۹۴ق۳۸۴الشده در قباچه بنام بفارسى را م)۱۲۲۳ق۶۲۰م)

و احوال بر مشتمل كه را االلباب لباب تذكرۀ گرديد، حمشور قباچه وزير امللك باعني چون و كرد ترمجه
قدميرتين از است، غريه و غور و غزنه و ماوراءالنهروسيستان و خراسان و هند زبان فارسى شعراى اشعار

سنۀ در خود زمان تا ادبيات۱۲۲۱ق۶۱۸عهد تاريخ مأخذ مهمرتين كه نگاشت، دانشمند وزير اين بنام م
نظام وزيرش و ايلتتمش الدين مشس سلطان بدربار قباچه، سلطنت سقوط از بعد عوفى است. فارسى
نوشت جلد چهار در را الروايات لوامع و احلكايات جوامع ضخيم كتاب و پيوست جنيدى حممد امللك

۱۶۲حكايتست.۲۱۱۳م)  كه داراى  ۱۲۳۳ق۶۳۰(حدود 

بسا خود آثار در و بود هند ديار در خراسانى انشاى و درى ادب و فرهنگ ممثل بزرگرتين عوفى
مآثر هندى را هم حمفوظ داشته است.

از كه بود، هندى و خراسانى مدنيت دو ملتقاى امللك، عني پرورش وزيردانش و قباچه دربار
و الدين منهاج بنام نامه يافتح نامه چچ سند تاريخ كتاب ترمجۀ و حفظ آن فرهنگى مهم بسيار كارهاى
احاطه فارسى و عربى برزبانهاى كه كوفى ابوبكر بن حامد بن على بن حممد تفصيل: بدين است، امللك
سال در ميزيست، اوچهـ در امللك عني پسرش و الدين رضى امللك شرف محايت كنف در و داشت

كه۱۲۱۶ق۶۱۳ ثقفى حممد بن على بن امسعيل امام قاضى نزد اجنا در و رفت سند بكهر و ارور به م
سند تاريخ بود، نظري بى فارسى علوم فنون و فصاحت در و ميزيستند شهر دران سند، فتح آغاز از اجدادش
بوزير كرده ترمجه فوق بنام كتابرا اين وى بود، مانده مرياث اسالفش از كه ديد، (عربى) حجازى بلغت را

داشت. تقدمي اجتماعى۱۶۳موصوف و عمرانى احوال و سند راجگان و عرب فتوحات احوال كتاب، درين
و مقامى كلتور امتزاج شارح بهرتين كه شده نوشته مقامى داستانهاى و روايات از برخى با سند ادبى و

خراسانى مشرده مى شود. 
) ايلتتمش الدين مشس دانش۱۲۳۶_۱۲۱۰ق۶۳۳_۶۰۷سلطان دوست علم بزرگ پادشاهان از نيز م)

يافته منا و نشو خراسان تصوف و ادب و فرهنگ حميط در كه بود، شيوخ۱۶۴پرورى و تصوف ارباب با و
"هرگز گويد: او بارۀ در سراج منهاج كه بود، طوايف اين جممع هم دربارش و داشت متام ارادت خانقاه

نيامده او مثل مشايخ و علماء تعظيم و ديده ادب و اعتقاد حسن به پادشاه۱۶۵پادشاهى بطوطه ابن بقول و
) بود فاضل و سيد۱۶۶عامل االسالم شيخ امثال و ميشد دينى و علمى مذاكرات همواره بدربارش و (

و كردى بيان تفصيل و باشرح را فرماندهى اصول و اسالمى احكام حضورش در غزنوى مبارك نورالدين
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)۱۶۷خود وى نيز آراء حكيمانه در امورسلطنت داشتى، كه مؤرخ هند ضياء برنى آنرا شرح داده است.(
كه ميكشد، خبوبى ابيات درين آن فرهنگى احوال با را دهلى منظر عصر، آن مؤرخ شاعر عصامى

ما مقدار سري فرهنگى و فكرى را به هند، از ان خوب ختمني كرده ميتوانيم: 

بدهلى چنان ختتگاهى بساخت         سپاهش دراقصاى آن ملك تاخت
دران شهريك رونقى شد پديد           بلى لذتى باشد اندر جديد
بسى سيدان صحيح النسب                     رسيدند دروى زملك عـرب
بسى كاسبان خراسانزمني                     بسى نقشبندان اقليم چني
بسى عاملان خبارانژاد                         بسى زاهد وعابد ازهربالد

زهر ملك وهرجنس صنعتگرا زهرشهر وهراصل سيمني بران
بسى ناقدان جواهر شناس                جوهرفروشان،برون ازقياس 
حكيمان يونان،طبيبان روم                        بسى اهل دانش،زهر مرزوبوم

                 دران شهر فرخنده مجع آمدند
۱۶۸                 چوپروانه برنور مشع آمدند

از كه جوزجانى عبداخلالق امام مان دود از جوزجانى سراج منهاج القضات قاضى جهان صدر
(متولد بود باميان و غزنه و غور دربار قضايى و ادبى و سياسى معروف سال۱۲۱۰ق۵۸۹رجال اوايل در م)

مدرسۀ۱۲۲۶ق۶۲۴ رياست قباچه، ناصرالدين سلطان حضور از و رفت اوچهـ به سند درياى و غزنه راه از م
شد باوسده لشكر قضاى و ديگر۱۶۹فريوزى و دهلى در وى واخالف ايلتتمش سلطان عصر در ازان بعد و

در حممود ناصرالدين سلطان بنام را ناصرى طبقات معروف تاريخ و پرداخت علم و قضا امور به هند بالد
و۱۲۵۹ق۶۵۸سنه مؤرخ اين ميشود. مشرده دوره اين تارخيى و ادبى آثار مهمرتين از كه نوشت دهلى در م

و سياسى اوضاع و تاريخ است، سليس و فصيح نويسى نثر شهكار كتابش كه درى دانشمند نويسندۀ
هاى كارنامه با بودند آمده بهند خراسان از كه امرايى و ملوك و نوشته تفصيل به را هنديان و هند اجتماعى

جنگى و ادبى و دينى و فرهنگى ايشان ذكر كرده است. 
رفت بهند غزنى از مسرقندى روحانى على بن ابوبكر زبان درى شعراى طايفۀ مملكت۱۷۰از دبري و

آنرا انتقال و خراسانى و هندى فرهنگ امتزاج بيت دريك وى برخاست. دهلى خود از ريزه الدين تاج
خوب توضيح ميدهد: 

مولد ومنشاْ مبني درخاك هندوستان مرا
نظم ونثرم بني، كه از آب خراسان آمده

بدهلى خراسان از على الدين بهاء جمدامللك فرزندش و جامى امحد ابوبكر الوزراء ملك همچنان
استاد منقول و معقول علوم و رياضى و حكمت و الّهيات در خسرو، امري بقول كه مهمره شهاب و آمدند

منود۱۷۱بود، داخل هند فارسى مصنوع قصايد در را تصوف مضامني و نعت و محد اول شيخ۱۷۲بار و
خاندان اخالف از لويكى سنامى عميد فخرالدين امري و ممالك قاضى (شربغانى) شفورقانى عمادالدين
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بود هندوستان ممالك مستوفى و زبردست دبري و شاعر كه غزنى لويكان الدين۱۷۳شاهى برهان موالنا و
(سيستانى) سجزى يوسف بن ابوبكر الدين سراج و نبود ازو بزرگرت عاملى هندوستان در كه بلخى حممود
مشهور او فقه سگاه در دهلى در كه لواجلى(ختارستان) و الدين شرف موالنا و ادب و فقه بزرگ عامل

تأليفات۱۷۴بود و منايان مواقع بهند خراسانى ادبى سنن و افكار انتقال در كه اند، ادبى و علمى شاهري ازم
و بلخى و امريخسر جانى رفيق دو شخصيت هجرى، هفتم قرن اواسط در اند. داشته بديع و نغز اشعار و
و فكر از دو هر كه است، سيستان از وحسن بلخ از خسرو امري خانوادۀ است. تذكر قابل نيز سجزى حسن

فرهنگ خراسانى در هند منايندگى كرده اند و دواوين اشعار و كتب زياد نوشته اند. 
مقتدر، شاعر اين بدانيم. هند و افغانستان فرهنگ اختالط خوب منونۀ توانيم، مى را خسرو امري
با را هندى موسيقى و گفت شعر وى هند بزبان هم گاهى و پرورانيد فارسى شعر قالب در را هندى فكر

آميخت در خراسانى خراسانى،۱۷۵فكر عناصر متزاج با نيز هند باستان موسيقى كه است دوره همني در و
موجود غزنه و خراسان در غزنويان عصر از بيهقى باستناد كه _ قواىل و قوال اصطالح و گرفت نوى رنگ

بهند آمد و در شعب فن و سيع موسيقى هندى، حبيث موسيقى خانقاه مسلماني جاى گرفت. ۱۷۶ بود_ 

 _ انتقال ادب پتو در عصر غوريان:۱۷

مردم از اسپ) شني (آل غورى سوريان خانوادۀ كه اينست، غوريان دورۀ كلتور خصايص از يكى
خود دربار در و داشته عالقه يكسان پتو و درى بازبان بنابرين و بودند افغانستان قلب اصيل و قدمي
رفتار گذشت_ آنها ذكر كه _ ملتان لوديان مانند عيناً مورد درين و پرورانيدند. مى را زبان دو هر سخنوران

متوفى سورى( كرور امري پهلوان جهان خاندان اين اجداد از يكى چناه در۷۷۰ق۱۵۴ميكردند. م)
هاى سفر در غورى_كه كاررندوى پتو مقتدر سراى قصيده و دارد نريومندى بسيار محاسۀ قدمي، پشتوى
درياى از شهنشاه اين لشكر عبور مناظر تصوير بود_در همراه او با غورى حممد معزالدين سلطان جنگى
اين جريان ما كه سروده، پتو بليغ بسيار قصيدۀ هند، در او كلتورى فتوحات و ها كشى شكر ول سند
از يكى كه بينيم مى ازان بعد و ميكنيم ختمني ازان بهند، يكجا سلطانى لشكر با را فكرى حركت

(حدود غرشني ملكيار دوره اين جنگ۱۱۸۴ق۵۸۰مشاهريمشايخ ميدان در مدفونست، دهلى در كه م)
قطب حضرت و ايد ميسر افغانى غازيان تشجيع در را رجزى جنگى محاسۀ هندوستان در غورى لشكر
مرد اين و دارد پتو عشقى انگيز دل اشعار نيز گذشت صوفيان مجلۀ در ذكرش كه كاكى خبتيار الدين

۱۷۷بزرگ هم در دهلى مدفونست.

با كه سرييست دنبالۀ اين و آيد مى بنظر هند در درى مانند پتو ادب انتقال غوريان، بافتوحات بارى
قدمي شعراى نفر دو اين هم تاكنون و رسيد بدهلى تا غوريان زمان در آن دامنۀ و بود شده آغاز ملتان لوديان

۱۷۸پتو، در قلب هند خبواب خوش آرميده اند.
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_فرهنگ افغانى+هندى در عصر سالطني افغانى بعد از غوريان: ۱۸
) غورى حممد معزالدين سلطان قتل از از۱۲۵ق۶۰۲پس كه افغانى امراى و سالطني هاى سلسله م)

هاى كرانه از هند متام در بودند خراسانى و افغانى نوواردان يا فاحتان بازماندگان يا و غوريان دربار رجال
انگليس بدست هند تافتح افغانى حكمداران اين و ماندند باقى دكن تا جنوباً و بنگال تا سند

درين۱۸۵۷(حدود شد. استوارتر افغانى و هندى فرهنگ بناى ايشان بدست و راندند حكم سرزمني برين م)
و دين و صنعت و جنگ و ادب و علم رجال و خانواده زاران وه نفوس لكها به افغانستان از قرن هفت
را خود اجتماعى خصايص ديگر و آرت و عقايد و افكار و فرهنگى سنن اجنا از و آمدند هند به فرهنگ

بهند منتقل منودند، كه سلسله هاى شاهان ايشان قرار ذيلند: 
غورى معزالدين سلطان چاكران كه هند معزيۀ سالطني و۱۷۹از نام اين و بودند افغانستان اهل همه و

و اصح اند نوشته مابعد مؤرخان كه غالمان خاندان به نسبت ايشانست معاصر مؤرخ كه سراج منهاج تعبري
بودند غور دربار بافرهنگ و جمرب و برگزيده ساالران سپه و رجال از شاهان اين زيرا است. افضل

م)۱۲۹۰_۱۲۰۶(
و۲ غور خلج خبتيار حممد سراج منهاج بتصريح و گوييم غلجيان افغانستان در اكنون كه _خلجيان:

بود گرمسري از۱۸۰بالد و ساخت پايتخت را لكهنوتى و كرد فتوحات آن مشاىل جبال و بنگال و بهار در وى
هندوستان در غلجى حسني الدين غياث و خلجى مردان على و خلج شريان حممد افغانى غلجيان همني
اين پروردند. ديار ان در را افغانى ثقافت ختم كه بودند دوست فرهنگ شاهان گنگا، وادى و شرقى
غزنه خلج هلمند)و (وادى خلج و قندهار) مشال (روزگان خلج ايشان بنام تاكنون كه افغانى خلجيان

) قرن از بعد چون اند. افتاده غلجى بنام ترنك وادى در كالت تا غزنى از است، يفتليان۴موجود با م)
اند (۱۸۱آميخته كاشغرى حممود وىل اند. گفته ترك اشتباهاً ايشانرا مؤرخان برخى بران م)۱۰۷۳ق۴۶۶بنا

مشارند، منى تُرك غزان مجلۀ از را خود خلجيان، قبيلۀ دو كه كرده، ديگر۱۸۲تصريح جغرافيانگار نيز و
حدود (در بكران جنيب بن خوانده۱۲۰۳ق۶۰۰حممد خلخ تصحيف نوع يك را خلج كلمۀ خلجيان۱۸۳م) و

(حدود هند مؤرخ برنى ضياء بران عالوه و مشارد منى ترك خلخيان تركان۱۳۵۶ق۷۵۸را از را خلجيان م)
ميكند از۱۸۴جدا دهلى در ديگر نفر شش فوق، نامربدۀ برخلجيان اند،۱۳۲۰تا۱۲۹۰عالوه رانده حكم هم م

كه مآثر فرهنگى فراوان در هند دارند. 
م). ۱۴۱۲_۱۳۲۰_تغلق شاهيان(۳
(حدود۴ سهرندى حييى تصريح به كه خضرخانيه: افغان۱۴۵۱ق۸۳۰_سادات اص اوالد۱۸۵م) از و

م)بر دهلى و هندحكم رانده اند. ۱۴۴۳_۱۴۱۴ملك سليمان حاكم ملتانند كه از (
اند.۵ زمني سر آن حكمران لودى خان بهرام اوالد از و ملتان لوديان بقاياى از افغانى كه۱۸۶_لوديان

م) در دهلى سلطنت كردند و مبدنيت و فرهنگ اسالمى و افغانى در هند توسيع دادند. ۱۵۲۶تا۱۴۵۱از (
سليمان۶ كوه دامنهاى در سورى بنام نيز و هرات مشال در تاكنون زورى قبايل كه افغانى _سوريان

هند سوريان مؤسس و بودند غور شاهان اجداد از غورى سوريان نيز اسالمى عصر اوايل در و اند موجود
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از كه است، سورى پرورى۱۵۵۵تا۱۵۴۰شريشاه مدنيت بزرگ ممثل سورى شريشاه و كردند سلطنت هند در م
وبانى اصول حكمرانى و بسا مبانى مدنى است، كه فرهنگ افغانى را به فرهنگ هند ارتباط داده است. 
بادشاهان كه افغانى كوهساران و خراسانى و غزنوى و غورى امراى افتاد، مذكور براه عالوه
و گجرات و مالوه و بنگال و كشمري در طرف بهر افغانستان خاندانهاى و رجال بودند، رفته بهند مذكور
عادل و شاهى نظام و شاهى عماد نامهاى به هند، بالد ديگر و كهند روهيل و دكن و جونپور و خانديش
و بهمنيان و فاروقيان و خلجيه و غوريه و كررانگي و شاهى حسني و شاهى الياس و شاهى قطب و شاهى

وغريه شاهيان مدنى۱۸۷بريد و فكرى و فرهنگى موارد هند،در برعظيم در مردم اين كه راندند، حكم قرنها
بسال خلجى شاه فريوز سلطان هنگاميكه و دارند درخشان هاى كارنامه افغانى و هندى مدنيت بسط و

لباب۱۲۹۸ق۶۹۸( لب نهاد، مى خود بدست هند گواليار صحراى در را مسافران راحتگاه بناى م)
و فرهنگ انتقال مزاياى متام جامع كه فارسى بيت درين را خود پرورى مردم و دوستى بشر احساسات

مدنيت افغانى در هند است گفته و برسنگى حك كرده بود: 
اين سنگ شكسته زان نهادمي زدست

باشد كه شكسته يى درو آسايد
                              (خامته)

ش ۱۳۴۰ عقرب ۱شش درك كابل  
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حواله جات كتب و مآخذ فصل دوم:

م. ۱۹۴۱طبع دهلى ۶۷۶_كريسنت سني: ايران بعهد ساسانيان(اردو) ص ۱
ش. ۱۳۳۱طبع تهران ۳ص ۱سعيد نفيسى: تاريخ متدن ساسانى جلد

ش.۱۳۴۱عبداحلى حبيبى: لويكان غزنه،طبع كابل 
ش ولويكان غزنه. ۱۳۲۳_حممد هوتك: په خزانه،طبع كابل ۲
م.۱۹۱۶طبع كانپور۵۰۵ص۴_بلعمى: ترمجۀ تاريخ طربى جلد ۳

.۵۰۸_۴ق؛ بلعمى : ۱۳۰۱ طبع قاهره، ۳۵- ۳م؛ ابن اثري: الكامل ۱۹۵۷بعبد،طبع قاهره ۸۲_بالذرى:فتوح البلدان ۴    
م.۱۹۵۳_ميوزمي جورنال پشاور،دمسرب ۵   
ق.۱۳۲۳_ابن حجر عسقالنى : االصابه فى متييز الصحابه،اسم متيم ابورفاعه، طبع قاهره ۶
ش.۱۳۱۴ طبع بهار، تهران۸۳_الكامل: جلد سوم، فتوح البلدان، تاريخ سيستان ص۷
م.۱۸۸۶طبع ليدن ۱۵۷_۵۱۵_بزرگ بن شهريار: عجايب اهلند ۸
 ۴/۵۰۸؛ بلعمى: ۳/۳۵_الكامل ۹
  ۳/۶۷_الكامل : ۱۰
م.۱۸۷۱،انگليسى طبع لندن ۱/۲۶۶_كننگهم : جغرافياى قدمي هند ۱۱
م.۱۹۱۳طبع ليدن ۲/۱۵۴_انسايكلوپيدياآف اسالم : ۱۲
. ۳،الكامل : ج۴۳۲،فتوح البلدان :۸۵_تاريخ سيستان: ۱۳
.۴۳_فتوح : ۱۴
.۸۹،تاريخ سيستان۴۳۲_فتوح :۱۵
م.۱۹۳۱طبع حيدرآباد دكن ۴۶_شنكر هرياچند: هندوستانى تهذيب قرون وسطى مني ۱۶
م،فتوح : باب فتح سند. ۱۹۳۰طبع اله آباد۱۵_سيد سليمان ندوى: تعلقات عرب وهند ۱۷
،فتوح. ۴۶_هندوستانى تهذيب : ۱۸
_بلعمى وتاريخ سيستان والكامل.۱۹
م.۱۹۵۸طبع حيدر آباد دكن ۲۰۸_البريونى: كتاب اهلند۲۰
ق ۱۳۲۶طبع قاهره ۱۷۷_القفطى: اٍخبارالعلماء باخبار احلكماء: ۲۱
_بارتهولد: انسايكلوپيديا آف اسالم.ماده برمكى .۲۲
م.۱۹۵۱طبع قاهره ۲/۴۱۵_زمباور: معجم االنساب واالسرات احلاكمه۲۳
.۳۳۴_تعلقات عرب وهند۲۴
م.۱۹۶۲ببعد(انگليسى) طبع الهور۳۹_مقدمۀ كتاب اهلند ۲۵
م.۱۸۴۸طبع وستنفلد غوطا۲۲۱_ زكريا قزوينى: آثارالبالد ۲۶
م.۱۹۵۵_ياقوت محوى: معجم البلدان،كلمۀ نوبهار.طبع بريوت ۲۷

ق.۱۳۰۲ طبع ليدن ۳۲۴ابن فقيه: كتاب البلدان 
.۱۱۹_تعلقات :۲۸
ق.۱۳۴۸طبع قاهره۴۸۴_ابن ندمي: الفهرست ۲۹
.۴۸۸_الفهرست: ۳۰
م.۱۹۴۹_ابن خلكان: وفيات االعيان،شرح حال عمروبن حبر اجلاحظ،طبع قاهره۳۱
ق.۱۳۲۴طبع قاهره ۸۱_جاحظ: فخرالسودان على البيضان ۳۲
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م.۱۹۲۸طبع قاهره۴۰_جاحظ: كتاب البيان والتبيني ۳۳
ق. ۱۳۰۰طبع قاهره ۲/۴_ابن ابى اصيبعه: طبقات االطباء ۳۴
ش.۱۳۳۹طبع تهران ۵/۱۹۵_يادداشتهاى حممد قزوينى ۳۵
.۳۴۲م؛الفهرست۱۹۶۰طبع بريوت۱/۱۰۵_اليعقوبى: تاريخ ۳۶
.۳۳_مقدمۀ انگليسى كتاب اهلند۳۷
؛ انسايكلو پيديا يا برتانيكا      ۹۳ق؛كتاب اهلند ۱۳۰۵_ رسايل اخوان الصفا، فصل بدايت احلروف، طبع مببى ۳۸

.۲۱۸؛ هنرت: اندين گزيتري ۱۹/۸۶۷
.۴۳۱_ الفهرست ۳۹
.۱۳۷_ تعلقات هند وعرب ۴۰
ش.۱۳۱۰_نصراهللا وزير غزنوى: مقدمۀ ترمجه فارسى كليلۀ دمنه، طبع تهران ۴۱
ش.۱۳۳۷ طبع تهران ۲۵۱/ ۲_بهار: سبك شناسى ۴۲
ش.۱۳۰۹ ببعد، طبع تهران ۱۰۹۶_سعيد نفيسى: احوال وآثار رودكى ۴۳
ش۱۳۱۵،طبع تهران ۴۰۷_ دكتور عيسى صديق : تاريخ فرهنگ ۴۴
م.۱۹۶۱. ترمجه عربى طبع قاهره ۸۶_هتى: تاريخ عرب ۴۵
.۴۸۴_الفهرست: ۴۶
.۲۲۸_تعلقات۴۷
م.۱۸۱۱طبع پاريس۵۷_سليمان تاجر: سفرنامه ۴۸
.۱۰_نيل كنتهاشاسرتى: فارن نوتس آن سوتهـ انديا۴۹
م.۱۸۸۶طبع ليدن ۳_بزرگ بن شهريار:عجايب اهلند ۵۰
م.۱۸۸۷طبع ليدن ۴۸۱واحسن التقاسيم۳۰۳_تعلقات: ۵۱
م.۱۹۲۷،طبع ليدن ۱۵۸_اصطخرى: مسالك املمالك ۵۲
م.۱۸۷۳.طبع ليدن ۲۳۲_ابن حوقل: صورة االرض ۵۳
.۴۸۰_البشارى: احسن التقاسيم ۵۴
.۴۴۶_البالذرى: فتوح البلدان ۵۵
م.۱۹۲۸طبع قاهره ۱/۲۸۱_مسعودى: مروج الذهب ۵۶
.۱/۳۲۷_مروج ۵۷
ببعد.۱/۴۸۰_احسن التقاسيم ۵۸
ش.۱۳۴۲طبع كابل ۲۷۱_عبداهللا انصارى: طبقات الصوفيه ۵۹
م.۱۹۳۶طبع پاريس۳۱،۴۱_اخبار احلالج ۶۰
ايران۶۱ ادبى تاريخ تهران۱/۶۳۱_ترمجۀ النهر۱۳۳۵طبع وماوراء خراسان و هندوستان در حالج كه گويد جوزى ش:ابن

وتركستان بسري آفاق وانفس پرداخت.
.۲۴۹م،تعلقات ۱۹۰۱طبع پاريس ۲/۹۲_املقدسى: البدء والتاريخ ۶۲
ق.۱۳۴۲ طبع قاهره. ۷۴_خوارزمى: مفاتيح العلوم ۶۳
ق.۱۳۰۹طبع استانبول ۳۵_امام خبارى:االدب املفرد۶۴
.۱/۳۷۰_مسعودى: مروج ۶۵
.۱۱۸_عجايب اهلند :۶۶
.۲۲۱_مفاتيح العلوم :۶۷
.۱۴۲_تعلقات :۶۸
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.۱۷۷_مفاتيح :۶۹
م.۱۸۷۶طبع ليپزيك ۲۲۹_البريونى :آثارالباقيه ۷۰
ش.۱۳۳۵طبع تهران ۲۴۰،ملل وحنل شهر ستانى: ۱۹،كتاب البدء والتاريخ :۳۴۷_الفهرست: ۷۱
.۲۴۲_حممد هوتك : پتگه خزانه ۷۲
. ۵/۲۳۶وياد داشتهاى قزويتى ۱۰۸ و التنبيه واالشراف ۱/۲۰۳وتاريخ اليعقوبى ۲/۱۳۶،۲۴۰_بنگريد: مروج ۷۳
.۲/۸۵،مروج الذهب ۱۴۴،عجايب اهلند۴۲_حدود العامل ۷۴
.۲۷۸_تعلقات۷۵
.۲/۸۶_مروج ۷۶
.۴۸۲_احسن التقاسيم ۷۷
. ۱۸٦۷تاريخ هند توسط مورخان هندى. هرنى اليوت و ج. دوسن. لندن -۷۸
.۲/۱۸۹_مروج ۷۹
.۳۲۸_صورة االرض ۸۰
م.۱۹۲۵طبع ليپزيگ ۳۷_تاريخ جتارت درعصر اموى ۸۱
م.۱۸۴۵طبع پاريس ۲۰۱_كتاب اهلند والصني ۸۲
ش.۱۳۵۲، طبع تهران،۴۶_حدود العامل : ۸۳
.۱۹۵۵.طبع الهور۲۲_تهذيب مشرق درعصر خلفاء ترمجۀ اردو ۸۴
ش.۱۳۳۷.طبع تهران ۴۵_متدن ايرانى ۸۶
.۲۳۳_هندوستانى تهذيب ۸۶
.۲/۴۱۰_ابن خلكان :وفيات االعيان ۸۷
.۲۰۷_تاريخ سيستان ۸۸
_انسايكلوپيديااسالم،مادۀ افغانستان جلد اول.۸۹
.۲۷۵_ماجومدار: تاريخ جديد هند۹۰
ش.۱۳۳۸طبع تهران ۱/۲۰۳_دكرتصفا: تاريخ ادبيات درايران ۹۱
.۲۵۲_ترمجۀ تاريخ ميينى ۹۲
.۱/۶۱_تاريخ ادبيات درايران ۹۳
ش.۱۳۱۷طبع تهران ۷۰ق،نرشخى: تاريخ خبارا۱۳۴۰طبع برلن ۱۵۰_محزۀ اصفهانى: سنى ملوك االرض۹۴
ش.۱۳۱۵طبع تهران ۱۴_عبداحلى گرديزى: زين االخبار ۹۵
.۲/۴_ ابن ابى اصيبعه: طبقات االطباء ۹۶
م.۱۹۵۵_ ياقوت محوى: معجم البلدان،مادۀ مرو.طبع بريوت ۹۷
.۸۹وتاريخ سيستان ۶۷_ تاريخ خبارا ۹۸
م.۱۹۳۶طبع قاهره ۳/۲۹_ ياقوت: معجم االدباء ۹۹
م.۱۹۱۰طبع قاهره ۱/۳۳۲_ امحدزكى: احلضارة االسالميه ۱۰۰
.۱/۶۱۹_ دكتور صفا: تاريخ ادبيات درايران ۱۰۱
.۳۶_ زين االخبار۱۰۲
.۳،۳۴۶_ احسن التقاسيم ۱۰۳
_ مقدمۀ خمطوطۀ االبنيۀ موجود درموزۀ ويانا.۱۰۴
_ بنگريد: تعلقات هندوعرب،زين االخبار،شوكت افغانى،حيات افغانى وغريه.۱۰۵
م.۱۹۴۸،۱۹۴۹بعبدواورينتگل كاجل ميگزين طبع الهور ۶۷_  پتگه خزانه ۱۰۶

۵۰



ش.۱۳۱۹طبع تهران ۱/۱۰۳_ابوالفضل بيهقى: تاريخ مسعودى ۱۰۷
خطى. ۱۶۰،محداهللا مستوفى:تاريخ گزيده ۱۲۶_سياست نامه ۱۰۸
_الكامل ابن اثري.۱۰۹
_ وفيات االعيان.۱۱۰
ق.۱۲۹۰طبع قاهره ۲۴_العتبى:تاريخ ميينى ۱۱۱
_وفيات.۱۱۲
.۷_بيهقى۱۱۳
،وغريه. ۷،۵۲،۲۷۹،۳۲۰،۵۲۳،۵۴۹،۶۰۳،۶۸۸،۷۵۵_بيهقى ۱۱۴
.۵۴۹_بيهقى ۱۱۵
.۲۶۶_بيهقى  ۱۱۶
.۸۲۱،۹۶۱_بيهقى ۱۱۷
_انسايكلو  پيديا  آف اسالم. كلمۀ  افغانستان .۱۱۸
.۴۸۱،۴۸۵_احسن التقاسيم ۱۱۹
.۵۶_كتاب اهلند۱۲۰
.۳۲۵_تعلقات هندوعرب ۱۲۱
ش.۱۳۴۰طبع تهران ۳۲م نظام.  امللك: سياست نامه ۱۹۴۸طبع قاهره ۳/۱۵۷_حسن ابراهيم حسن: تاريخ االسالم السياسى۱۲۲
ش.۱۳۱۵طبع تهران ۱۳۹_دكتورشفق:تاريخ ادبيات فارسى ۱۲۳
.۱/۶۳۳_صفا: تاريخ ادبيات ۱۲۴
.۱/۳۰۶_همني ۱۲۵
۱/۱_ رسايل اخوان الصفا۱۲۶
ش.۱۳۶۲طبع تهران ۳۱_دكرتغنى: احوال وآثار حافظ ۱۲۷
.۱۵۷_همني ۱۲۸
.۱/۶۱۲_براون :تاريخ ادبيات ايران ۱۲۹
_بنگريد: بزم صوفيه (اردو)تصوف اسالم(اردو)فرشته،خزينة االصفيا،نزهةاخلواطر،سبحة املرجان وغريه.۱۳۰
م.۱۹۱۴طبع لكهنو ۲/۲۴۸_مفتى غالم سرور الهورى: خزينة االصفياء ۱۳۱
.۱۲۱_گزيتري ضلع جالندهر۱۳۲
م. ونسخۀ خطى كرامات شيخ سرور.۱۹۵۵طبع كراچى ۹۱_شيخ اكرام:آب كوثر ۱۳۳
.۱۶۸_تاريخ فلسفۀ اسالم،ترمجه اردو ۱۳۴
ش.۱۳۳۹سال ۸،۹_منوچهر بزرگ مهر: پيشروان فلسفۀ جديد. جملۀ سخن مشاره ۱۳۵
.۱/۳۳۸_صفا:تاريخ ادبيات ۱۳۶
.۱۹۳۶طبع پاول كراوس ۲۹،۴۳_رسالۀ البريونى برفهرست كتب حممدبن زكريا۱۳۷
.۱/۳۳۹_صفا:تاريخ ادبيات ۱۳۸
م.۱۹۲۷_سيدحسن برنى: البريونى(اردو)طبع على گؤ هند۱۳۹
_حسن نظامى :تاج املآثر(خطى).۱۴۰
.۴۱۰_متدن ايران ۱۴۱
م.۱۹۳۸طبع تهران ۱۲۶_كريستى ويلسون:تاريخ صنايع ايران.ترمجۀ فارسى ۱۴۲
ش.۱۳۴۳طبع كابل ۱/۴۴۲_منهاج سراج جوزجانى: طبقات ناصرى ۱۴۳
.۱_انسايكلوپيديا آف اسالم.كلمۀ  افغانستان ج ۱۴۴
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.۴۱۲_متدن ايرانى۱۴۵
،طبع تهران. ۲۴_على اكرب شهابى: روابط ادبى ايران وهند۱۴۶
م. ۱۹۰۶طبع ليدن ۲/۲۴۱_حممد عوفى: لباب االلباب ۱۴۷
_هدايت: جممع الفصحاء.والۀ داغستانى:رياض الشعراء (خطى). ۱۴۸
ش.۱۳۳۹طبع تهران ۴_ديوان مسعود سعد۱۴۹
.۱۲/۸۳،الكامل ۱۹_۱۸_منهاج سراج: طبقات ناصرى،طبقه ۱۵۰
م.۱۹۲۷طبع لندن ۲۱،تاريخ فخرالدين مباركشاه ۱/۴۸۸_طبقات ناصرى ۱۵۱
_تاج املآثر(خطى).۱۵۲
م.۱۸۸۰وتذكرۀ روز روشن ازمظفر حسن صبا طبع بهوپال هند.۱/۱۸۹_لباب ۱۵۳
ببعد. ۱/۱۱۷_لباب ۱۵۴
م.۱۹۳۶_رويدادمعارف اسالميه طبع الهور ۱۵۵
املرجان۱۵۶ سبحة بلگرامى: هند۲۸_آزاد علماء نذكرۀ على: مملوكيه۴۸،رمحان ندوى:بزم الدين :بغية۲۸،صباح ،سيوطى

.۲۷۷الوعاة 
م. ۱۹۵۹_عبداحلليم ديوبندى: شرح حال حسن صاغانى. معارف اعظم گؤهـ ۱۵۷
_العباب،نسخۀ خطى. ۱۵۸
م.۱۹۴۷طبع حيدرآباد دكن ۱۳۹_عبداحلى: نزهةاخلواطر۱۵۹
.۱/۴۶۲_طبقات ناصرى۱۶۰
ببعد.۲۰۹و۱/۴۴ولباب ۴،۵_دكرتنظام الدين: مقدمۀ جوامع احلكايات۱۶۱
م.۱۹۵۴ببعد طبع اعظم گؤهـ ۴۶_بزم مملوكيه ۱۶۲
م.۱۹۳۹طبع دهلى ۱۰_ديباجۀ چچ نامه ۱۶۳
.۱۶،فوايد السالكني۲۱۲،فوايدالفواد۱/۲۸_طبقات ناصرى جلد اول،سريالعارفني ۱۶۴
ببعد وطبقات ناصرى جلد اول.۶۱_بزم مملوكيه ۱۶۵
.۵۸_ترمجۀ اردوى سفرنامۀ ابن بطوطه ۱۶۶
م.۱۸۶۲ببعد طبع كلكته ۴۲،۷۰_برنى: تاريخ فريوزشاهى ۱۶۷
گره ۱۱۴_عصامى: فتوح السالطني ۱۶۸ م.۱۹۳۸طبع آ
.۱۴_طبقات ناصرى،طبقۀ ۱۶۹
.۲۵۶_روز روشن ۱۷۰
_امري خسرو:هشت بهشت،طبع على گهـ (هند).۱۷۱
.۱۹۷_اقبال حسني :شعر قدمي فارسى هند۱۷۲
.۱/۱۸۷_نزهة اخلواطر۱۷۳
.۱/۶۳.نزهه ۴۶_برنى :تاريخ فريوز شاهى ۱۷۴
.۲۴۰_وحيدمريزا: زندگانى وآثار امريخسرو۱۷۵
.۵،۷۱،۵۶۶_تاريخ بيهقى ۱۷۶
،آيني اكربى وفرشته وغريه.۱۳۴_نعمت اهللا:خمزن افغانى وتاريخ فريوز شاهى ۱۷۷
_براى تفصيل بنگريد: پتگه خزانه،پشگتا نه شعراجلد اول،تاريخ ادب پتو جلد دوم.۱۷۸
.۱/۴۸۷_طبقات ناصرى ۱۷۹
.۱/۴۹۵_طبقات ۱۸۰
ش.۱۳۴۲ترمجۀ فارسى طبع كابل ۳۴۸،حواشى مينارسكى برحدود العامل ۲۵۱_ماركوارت:ايرانشهر ۱۸۱
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ق.۱۳۳۵،طبع استانبول ۳/۳۰۷_ديوان لغات الرتك ۱۸۲
.۱۷_جهان نامه خطى ورق۱۸۳
شاهى۱۸۴ فريوز تاريخ هند۱۷۳_ضياءبرنى: تاريخ رويدادكانگرس به شود رجوع تفصيل تركان۱۹۳۹براى خلجيان م.مقالۀ

 ش. ۱۳۸۴نبودند. ونيز رسالۀ اصل خلجيان افغانى ازعبداحلى حبيبى طبع تهران  
.۲/۴۲۵م وزمباور۱۹۳۱_حييى سهرندى: تاريخ مباركشاهى طبع كلكته ۱۸۵
م.۱۹۵۱طبع قاهره ۲/۴۵۲_زمباور: معجم االنساب واالسرات احلاكمه االسالميه ۱۸۶
استانبول۱۸۷ ادهم ازخليل اسالميه ودول مذكور كتاب بنگريد: تفصيل پول،ترمجۀ۱۹۲۷_براى ازلني اسالم سالطني وطبقات م

عباس اقبال آشتيانى طبع تهران. 
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