
 
 

شمیره                                             دوھمھ

در عرصـه تمـدن سیاسـی     ر هـا  وکهـن تـرین کشـ   جمله افغانستان از 

خصوص اسیایی مرکـزي در   و بهسیا آاجتماعی فرهنگی ومذهبی در 

خـود   یافغانستان بنابر موقعیت جغرافیـای . قرن قدیم وقرن وسطی بوده 

چـین   هاي  و فرهنگها قرن ها به مثابه پل ارتباطی میان مراکز تمدن 

، هند ، بین النهرین ، سواحل شرقی بحیره مدیترانـه ، مصـر و یونـان و    

روم نقش حیاتی در آشنایی ، امتزاج و اختالط مظاهر گونـاگون ایـن   

بنابر همین نقـش و اهمیـت آن اسـت کـه     . تمدن ها بازي کرده است 

دانشمندان و محققین اصطالح چهار راه تالقی فرهنگ ها و مدنیت ها 

کشور اطالق کرده اند به همین منوال بنابر اهمیت تـاریخی و  را براین 

و نقش فرهنگـی ، تجـارتی و مـذهبی بلـخ قـدیم نخسـتین        یجغرافیای

مرکز سیاسی و فرهنگی افغانستان است که مورخین لقب جوهر شرق 

را بدان بخشیده اند زیرا این شـهر قرنهـا بحیـث مارکیـت بـزرگ بـین       

گ تجارتی و باالخره مرکـز تالقـی و   المللی و اتراق کاروان هاي بزر

امتزاج افکار و عقاید مختلف ، هنر ، فرهنگ وزبان نقـش سـازنده اي   

ــذهبی و اقتصــاي بخــش عمــده اي از آســیاي    ــاد فرهنگــی ، م در ابع

مرکزي ، آسیاي غربی ، آسیاي جنوبی ، جنوب شـرق و شـرق آسـیا    

باسـتانی  سال قـدامت  )  50000( افغانستان با داشتن  .بازي کرده است

سال سابقه فرهنگی ، سیاسی و تاریخی پـنج دوره تمـدن و   )  5000(و 

را شــاهد بــوده اســت ایـــن دوره هــا بــر حســب تقـــدم        یفرهنگــ 

کرونولوژیک عبـارت انـد از دوره تمـدن ویـدي ، تمـدن اوسـتایی ،       

ــودایی و تمــدن فرهنــگ    ــاختري ، تمــدن یونــان و ب تمــدن یونــان و ب

   .متداد آن قرار دارداسالمی که فعال افغانستان در ا

از افتخـارات و   ئـی راه ابریشم و شاخه ها و شعب آن در افغانستان جز

داشته هاي پر بار ملی ما محسوب گردیده تحقـق و تفحـص پیرامـون    

ــزرگ  ــومتري جهــانی و نقــش سیاســی ،  )  11000( ایــن جــاده ب کیل

اقتصادي ، تجارتی و فرهنگی و موقعیت جیواکونومیکی افغانستان در 

روزگار موثر بوده و در رشد و توسعه صـنعت تـوریزم در کشـور     آن

مدت ها قبل از اینکه راه ابریشـم در قـرن دوم قبـل از     .مفید می باشد

میالد به اثر مساعی امپراطوري غربی پدید آمده شرق و غـرب دنیـاي   

 معلوم وقت را به هم ارتباط دهد راه هاي قدیمی در آسیا موجود بـود 

اودات تجارتی با کشور هـاي آن وقـت تـامین مـی     که از طریق آن مر

ا گـذر از  بـ شد یکی از این راه جاده شـاهی بـود کـه از بابـل آغـاز و      

مـی رسـید از   ) همـدان  ( تنگناي زاگروس بـه کرمانشـاهان و اکباتـان    

مـی  ) بلـخ  ( آنجا به ري میرفت و در امتداد جنـوب البـرز بـه باکتریـا     

از دانشمندان در هزاره دوم قبل به قول بعضی   (10ص : 1. ( انجامید

سال قبل ازگشـوده شـدن راه ابریشـم ایـن راههـا       1500از میالد یعنی 

موجود بود چنانچه سنگهاي گران بها بی نظیر فیـرزوه از بدخشـان بـه    

بابل باستانی و مصـر آورده مـی شـد همچنـان ادویـه و عطریـات بـین        

دلـه مـی   کشور هاي عربی و کشور هـاي شـمالی ، شـرقی و غربـی مبا    

همچنان شواهد حاکی از آن اسـت کـه در مسـیر راه ابریشـم بـه       .شد

کاروان سرا یا رباط اعمار شده بود که هنوز بقایاي بعضـی   458تعداد 

و مهمتـرین  . از آنها در کشور هاي مربوطه به شکل خرابه پابرجاسـت 

 غژگــاو وســایل عمــده انتقــال روي جــاده ابریشــم اشــتر ، اســپ،قاطر،

   .ودب)االغ(ومرکب

در افغانستان در طول راه کابل بامیان در دره غوربنـد ، دره شـکاري ،   

بلوله ، راه کابل جالل آباد ، کابل هـرات و کابـل بلـخ و راه مرکـزي     

حتی مصلی هاي هرات . افغانستان می توان بقایاي آن را مشاهده کرد

ان افغانست. و منار جام نیز نقش دیده بانهاي امنیتی را هم بازي می کرد

بنابر موقعیت خوب جغرافیایی خود در وسط این جاده قـرار داشـت و   

شهر بلخ مرکز تالقـی و تمرکـز کلیـه شـاخه هـا و شـعب راه ابریشـم        

راه ابریشم مهمتـرین شـاخص و مظهـر اهمیـت     . محسوب می گردید 

جیواکونومیک افغانسـتان در قـرن دوم مـیالدي و حتـی قـرون بعـدي       

درغوربنـد ودره شـکاري یکـی از    با ایـن وجـود   . محسوب می گردد

مسیر هاي کلیدي راه ابریشم در افغانسـتان محصـوب میشـود امـا دره     

شکاري که مشهور ترین دره براي تجاران کشورهاي آن زمان بودنـد  

بـه سـمت شـمال     هاین دره بسیار زیبا در عین حـال مسـیر بسـیار کوتـا    

ه شـده  کشور به حساب می اید سالیان متمادي به بـاد فراموشـی سـپرد   

بـوم  و  بود در دهه اخیر یک باري دیگر در خـاطرات مـردم ایـن مـرز    

در فرجام می توان اذعان داشت که احیاي راه ابریشم با   .زنده شدند

تمام شاخه و شـعب آن در افغانسـتان بخشـی از افتخـارات ملـی مـا را       

زنــده میکنــد و نقــش مهمــی در جلــب و جــذب و انکشــاف صــنعت  

ه اقتصاد آینده کشور قسما به آن وابسته است ، توریزم در افغانستان ک

وزارت مالیه کشور با تالش هـاي کـه در راسـتایی    . بازي خواهد کرد

شرفت وطرقی کشور در جمع آوري عواید داخلی و جذب کمـک  یپ

زنـده نمـودن راه    ههاي خارجی انجام داده است این بـار بـراي دوبـار   

در زمینـه بهبـود سـرك     میلیون دالر را با بانک جهانی، 250 ابریشم 

ــ  شــمول احیــاء و ه هــاي مواصــالتی سلســله کــوه هــاي هنــدوکوش ب

بازسازي سرك و تونـل سـالنگ، امضـا نمـود و سـرك دومـی یـک        

ایـن پـروژه   . سرك درجه دوم بین والیات بغـالن و بامیـان مـی باشـد    

را ) کیلـومتر  152(کارهاي ساختمانی ارتقاي سرك بغالن الی بامیـان  

اساسـی و همچنـان بازسـازي سـرك و تونـل       به یک سـرك پختـه و  

اکلیـل حکمـی وزیـر     محتـرم .را حمایت مینماید) کیلومتر 87سالنگ 

 جهانی را یـک گـام مثبـت در راسـتاي     این کمک بانکی مالیه کشور

ایجـاد کریـدور    کـه افزودنـد   کشور دانسـته و امور حمل و نقل بهبود 

و داخلـی  ي تجارت بین الملی ایک گام مثبت در راست جنوب -شمال

شـرفت کشـور در   یوفایی و پگبنا ما شـاهد شـ  .کشور محسوب میشود 

عرصه هاي گوناگون می باشیم با امضاي این قرار داد احیـاي دوبـاره   

سـیا  آراه ابریشم خواهد بود که افغانستان را آهسته آهسته به چهار راه 

  .و اورپا تبدیل خواهد نمود

  

  

  

 

ت ترانزیتیعیموقبر نقش تاریخی افغانستان از منظر مقدمھ ای   




