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4 صفحه  از   1   ه  شمار
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 01/07/2017         حبیبیعبدالحی عالمه 

 افغانستان او یرونیالب
 

 ېد په او لري، اهمیت خورا عصر ۍشاهنشاه د غزنویانو د يښک ثقافت په ېدور اسالمي د افغانستان د

 او ،ړېک نشوونما هښ رهډې فرهنگ اسالمي خراسان د يږکی رلېشم قرن هجرى مځپن او لورمڅ چي يښک زمان

 . سویدئ خپور يښک هند ولټ په ته لوري شرقي

 هپ خلکو د النهر ماوراء او نایرا د خلکو افغانستان د او لري، مزایا یرهډ پلوه مادي  او معنوي د ثقافت دغه

 قافتث اوسني د ږزمو چي یدئړک ړجو نيځ ېئ فرهنگ کليښ او جامع یو داسي او یدئ،ړک يښپک کار یرډ شمول

 له چارو الرو مختلفو د ژوندانه د او اصولو ۍجهاندار او پوهي او فکر او هنر د او ي،ږرسی ته هغه هم ښېری

 رخهب یرهډ خلکو او هنرمندانو پوهانو، ږزمو يښک ونهړجو او تشکیل هپ ثقافت ېد د. دئ ثقافت غني یرډ حیثه

 چي يښک بیروني په کال هـ٣٦2 په چي دئ، بیروني محمد بن محمد ریحان ابو خهڅ پوهانو دغو له یو او درلوده

 هغو د ږزمو ریحان ابو. سویدئ وفات يښک غزني په کال هـ 440 په او دليېږېز ؤ ايځ یو ته شمال خراسان د

 يښای ېپر آثار داسي ېئ يښک ژندنهېپ اسمان او ریاضي تاریخ، جغرافیه، ساینس، په چي ؤ خهڅ پوهانو مشهورو

 د چي کوي را الس په داي هڅ رډې ته ږمو او لري اهمیت يښک نوټپل علمي په بشر د هم ال اوسه تر چي دي

 . يږکی بلل مواد هښ نيڅېړ علمي

 مشکالت یرډ يښک زمانه هغه به چي ؤ انسان خاوند نظر ړلو د بهتعص ېب او ذکي او پوه یو ریحان ابو

 ټسنسکری ،ړوال ته هند خهڅ غزني له او ړېک وليټ را سره ېئ ېضخیر علومو نقلي و عقلي اسالمي، د ومنل،

 چي ؤ دى هم یوازي يښک زمان هغه په او. لړک مطالعه ېئ اصول ژوندانو د هندیانو او علوم هند د هړک زده ېئ

 . لړک ترجمه خهڅ آثارو هندي له ېئ یا ولیکل، کتابونه مفصل يښک باب په دهن د

 مسعود، نسلطا د ېئ مسعودي قانون سویدي، لیکل نامه په رجالو یا شاهانو د غزني د کتابونه اکثر البیروني د

 نامه په سلطان غزنوي دغه د هم ېئ الجواهر معرف في الجماهر الکتاب مسعود، بن مودود د ېئ الدستور او

 نوم يچ دئ، ىړک اهداء نامه په يښځ ېیو د ژبه درى په ېئ التنجیم صنعت الوایل التفهیم کتاب یو دي، ليښک

 علم د چي دي کتابونه 11٣ پوري کاله ٦٥ تر عمر د تالیفونه زما چي: وایي دى. وه لور حسین د ریحانه ېئ

 وختونو د عقاید، ژندني،ېپ دارو جغرافیه، تاریخ، روایات، ارصاد،نجوم، فزیک، حساب، حکمت، طب، هیئت،

 . دي يښپک نيڅېړ ریاضي
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 4از 2

 علمي  او ؤ، آزاد بلکل قضاوت او نظر ده د چي دى يښک ېد په خهڅ پوهانو نورو له امتیاز ریحان ابو د

 يښک باب په هند د معلومات خپل ده ؤ، نه مانع نيڅېړ دقیقي علمي له ېئ اوهام او شکوک ؤ، انتقادي ېئ روش

 پلهڅپ او دیوښېښک پر( مزدوله او العقل في مقبوله مقوله من ماللهند کتاب) ېئ نوم چي ولیکل يښک کتاب یو په

 فکارا او عقاید ملتو قدیمو د چي دئ، الباقیه آثار ېئ کتاب مشهور بل. ئيښ را روش علمي انتقادي ده د نوم دغه

 . کوي انهښرو هښ

 د يکځم د: مثالا  لري افکار نوي نوي او ابتکارونه علمي يښک فزیک نجوم، هیئت، جغرافیا، په بیروني

 فاوتت یرډ سره تحقیقه له ساینس اوسني د چي وه ېسو ېاکلټ داسي خوا له پوهانو پخوانو له دائره محیط ېکر

 اکهټو میله 2477٩ دواليږاو ېدائر دغه د يښک اڼر په نوڅېړ او مطالعاتو پلوڅ د البیروني چه کله مگر لري،

 دا هندیانو د او میله زره 21 اکنهټ پوهانو د یونان د چي دا حال دى، فرق میله 7٦ فقط تحقیقه اوسني له ېئ نو

 د کي دنیا علم په خبر دا او. لري فرق سره اکنوټ ۍاوسن له میله 1٥2 دا پوهانو ماموني عربو د او میله زره 24

 او قدر د ولټ دي، پاته خطي یا چاپي چي هغه خو نسته، هم اوس آثار گرده ده ده که او ئيښ نبوغ البیروني

 . دي ړو ېاستفاد

 رډې تبرک په علم خپل د دى ؤ دليېگرز رډې يښک خراسان لوي هم او يښک محیط په افغانستان د البیروني

 نقل کتابه خوارزم د مسامره له ابوریحان د مؤرخ دربار غزنوي د بیهقي. کاوه قدر ده د دربارو ولټ ؤ، محترم

 ېئ ریحان ابو او ديېرېت ېنژد ته ېحجر ده د سپور آس پر امیر خوارزم د مامون ابوالعباس ځور یوه يچ کوي

 : ویل وى او راغى ته ېدرواز ېحجر د امیر پخپله نو ورغي نه ژر دي خو ت،ښوغو

 الوالیات اشرف من العلم

 والیاتي الوري کل ئاتیه

 الو یعلو فالعلم يځور نه عالم خو يځور ته عالم خلک تول او دى، اشرف ۍامیر هري تر پخپله علم یعني

 شاهانو کابل د يښک الهند کتاب په ي،ږکی پیدا مسائل تاریخي ىرډ افغانستان د يښک کتابو په البیروني د. یعلي

 بنس دوي د يښک کال په ټکو گرڼ د چي وایي دى او راغلي دي نه يښک کتاب بل په چي سته اطالعات داسي

 په انافغانست د وخت هغه د الهند کتاب ؤ، يښک کورمه په پختیا ۍاوسن د ايځ دا او وه پرته ېلیکل یباد پر نامه

 . يږرگندیڅ ینيځ هښ اوضاع روایات، ادب، افکار، خلکو  د او لري، ذخیره هښ معلوماتو جغرافي

 د چه وایي دى مثالا  يځرا کار په یرډ يښک تاریخ په تفکر او ثقافت د وخت هغه د چي دي معلومات هغه دا

 جومن علم په ده او ديېنوم بوت اوگره چي ؤ، معلم یو يښک دربار په زوي پاله جیه د پاله اننده شاه کابل اخرني

 . ؤ لیکلي پرت شکهت او گویرت وره د کتابونه دوه يښک

 طبي وا رافیایيجغ کوم چي يښک الصیدنه او الجماهر او اماکن نهایات تحدید او مسعودي قانون په البیروني د

 ولیدي زکي معلومات دغه او ده، ذخیره غوره یو لپاره ونکوڅېړ د هغه سته، معلومات جواهرو او نباتاتو د او



  

 

 

 4از ٣

 لمعمورها صفة” د او یديړک ولټ را سره خهڅ نسخو خطي له کتابو هغو د يښک کتاب یوه په پوهاند، ترکي توغان

 . یديړک چاپ يښک هليډ په کال میالدي 1٩٣7 په ېئ نامه په“ البیروني علي

 طبي د او لري معلومات جغرافیي مغنم خورا خلکو او مسافاتو او اروښ د پوري اباسینده تر کابله له کتاب دا

 د هم اظلح لغوي په کله کله او. دي راغلي يښپک خبري ړو ېاستفاد د او غوره بابته له کانو او بروډ او نباتاتو

 . سي داليېک نيځ استفاده یرهډ يښک نهڅېړ په ژبو دري او تنوښپ

 ته نگڅ کابل د هـ 40٩ سنه االخره جمادي د اوله شنبه سه په زه: وایي يښک االماکن نهایات تحدید په: مثالا 

 ٥٥ عرض تمام کابل د چي سوه معلومه راته دلته او اکه،ټ مي رصد ایوځ دغو او وم يښک کلي په جیغور د

 . وي جاغور اوسني به جیغور دغه چي. دي ېدقیق 1٩ او درچي

 اسيد یوه يښک هغو په او یديړراک تحفي نادري یريډ ته ما مسعود سلطان چي: وایي يښک الجماهر کتاب په

 ناي قلعه هپ غزني د بلور دا او ده،ېښېبر به يښک شپو تیارو لوسوځپن آخیرنیو په میاشتي د چي وه هټوټ بلورو د

 . يړو ته هند او بتخانو خپلو بلور دغه هندوان چي: وویل ته ما هندو یوه او يږکی پیدا يښک

 د خوا پر بست د لیري اوهړپ ېدر خهڅ غزني له يښک زابلستان په: وایي ايځ بل يښک کتاب دغه په

 سيمقناطی دلته بولي، زروبان ايځ دغه چي دي، کانوني مسو او سرپو او اوسپني او طال د ته خړا کلي خوشباجي

 . يږکا را طال ېئ خهڅ خاورو او بروډ له چي سته هانڅ سيدا او يږکی پیدا هم بريډ

 دغه په هم چي سواي اکاليټ هلته ايځ دغه ږمو او دئ مفیدد لحاظه له کانو د هم او جغرافیا د هم بیان دغه

 هغه اد او سته، خبري لویي خماهن د يښک زروبان په چي لیکي البیروني او لولو، شرحه الهخماهن د يښک کتاب

 د او يږکی لیدله ډۍغون خماهن د هلته او ځمن تر باغ قره او غزني د بولي آهن گویي ېئ اوس چي دئ ايځ

 ؤ موندلي مقناطس داسي یو ېئ هلته هغه او ؤ، مجوسي ورمک نگران او مشرف کانو دغو د قول په البیروني

 . سواي جذبوالي را ېئ اوسپنه گرایه ېدر وزن خپل د او ؤ، درهمه نه ولټ په درلود، نه ېئ نظیر چي

 التاریخ و الندء کتاب المقدسي طاهر بن مطهر د چي يږمعلومی ته ږمو هلته سوابق تاریخي کانو دغو د

 وه، سوي پیدا کال هـ ٣0٩ په يښک خشباجي په کانونه دغه چي لیکي مؤرخ دا او وگورو،( مخ 7٨ وکټ لرمڅ)

 . يږکی بلل نامه دغه په هم اوسه تر چي اخلي نوم ناني د يښک زوربان په هم البیروني خپله په او

 د چي لري، قیمت یرډ او دي کرښ غویي وحشي یوه د ختو چي: دي ليښک يښک کتاب همدغه په البیروني

 ادشاهپ بل د چه ديېناز داسي به هغه په او درلود صندوق لوي یو خهڅ تختو له ختو د بانو بن خلف امیر سیستان

 نامه په“ الممالک جالبه د” ده چي وه ڼۍمشوا ختو د یوه داسي سره محمود سلطان د او ؤ نه صندوق داسي سره

 اهش خوارزم ابوالعباس او امیر سیستان د بانو بن خلف عمر وڅ ېئ هغه او وه سوي مشهوره سبب په ۍنیکمرغ د

 . لهېږراول ته محمود سلطان بیرته ېئ نو ېسو کيډ ېخزان دوي د چي واستوله،، ته



  

 

 

 4از 4

 حقیقت په لغاتو توښپ د ږمو او وزيښېک الس به مؤرخانو د اطالعات مغتنم دغسي خهڅ ابوکت له البیروني د

 او خدر د يښک درمشال په ولډ یو پیازو د چي وایي يښک صیدله په مثالا  سو، کوالي نيځ استفاده ىرهډ هم يښک

 البیروني د .سته معنا دغه په يښک توښپ په هم اوسه تر کلمه دا او بولي ېئ کوک چي يږکی پیدا ځمن تر زابلستان

 ېئ عربان او ي،ځرا خهڅ چینه له“ چا” چي وایي دي. سته تفصیره هښ باندي تاریخ پر چایو د يښك صیدله په

 ي،ښچی دپاره عالج خمار د شرابو د ېئ شربت ایشوي، يښک اوبو تودو په او دي تریخ ږل ېئ خوند بولي، صا

 خراج خاص خهڅ ایوځ هغو له او خوري، خلک ېئ يښک ایوځ خاصو په دي، نه مجاز لړخو ېئ ايځ هر مگر

 . يږکی اداء ته حکومت( کسټ)

 او باله برگ سه يښک سیستان په چي کیدي، پیدا يښک درمشان په بست د ولډ یو يښک اقسامو په زعفران د

 . گهبر سه يیعن يږغو ېدر دي، توښپ ېکلم دا او کیدي بلل يږغو دري يښک درمشان په او کږغوی ژبه زابلي په

 چي يږکی یداپ زیتون راز یو يښک غرو په تنوښپ د یعني الفغانیه الجبال په چي: وایي يښک بیان په زیتون د

 . ده خوني=ونيښ توښپ د هم اوسه تر کلمه دا او بولي، شوني هغه او دي ۍکوچن ېئ ېدان

. یديړک چاپ م1٨74 په مستشرق انيالم زاخاو چي دئ، الخالیه القران عن الباقیه آثار شهکار بل البیروني د

 قاویم،ت ملتو پخوانو د او ېزمان او ۍکورن شاهانو قدیمو د ده، خزانه یوه آثارو او روایاتو د ملتو پخوانو د کتاب دا

 تانافغانس د او سویدي، خوندي يښپک روایات تاریخي نور رډې او حسابونه اوقاتو د دوي د او اخترونه میاشتي،

 ولډ هښ په رگندونهڅ اوضاعو اجتماعي او فکري او ثقافت د ېدور اسالمي او اوستایي دا هم يښک تاریخ په

 . دي ماخذ ړو اعتماد د او غوره یو لپاره محققانو ونکوڅېړ د او سي، کوالي

 جمهتر عربي په هم ېئ داستانونه ینيځ افغانستان د ده او دئ، ورک اوس وڅ یو خهڅ کتابو له البیروني د

 السرور قسم” ېئ کتاب بل ؤ داستان بتانو دوو د بامیانو د کي“ البامیان صنمي حدیث” کتاب یوه هپ چي وه يړک

 دغه چي افسوس خو ؤ، لیکلي هم ېئ داستان مهریار او اورمزدیار د وه،، قصه کابلشاه سامند د“ الحیاه عین او

 . واي ممه رډې به يښک تحقیقاتو تاریخي په ږزمو وي نه که دئ ورک بالکل کتابونه

 .  4-ا ص ه،ڼگ ٦-٥ کال، 1٣4٦ مجله، آریانا

 

 

 

 

 


