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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 ۴۱1۲/۱۰/۱3                                         میرزایی عبدالقدیر

 انترنت تا گبرنگوت از افغانستان؛
وسیع ایران، ماورالنهر و هند تسلط داشتند، در قلمرو وسیع و پنهاور خراسان هنر  ساحۀتیمور بر  اوالدۀزمانیکه 

خطاطی، نقاشی، میناتوری و تجلید به اوج ترقی رسیده بود. چنانچه هنر آفرینی خطاطان، نقاشان و تجلید کاران 
داشتند  خاصیهای  هرات در اکثریت مناطق جهان تقلید می شد. خطاطان هرات در نوشتن کتاب ها از خود مهارت

  .و توانستند کتاب های قطور را با میناتور های نفیسی به وجود آورند
در همین وقت ها، مغز متفکری در آلمان مصروف ساختن ماشین چاپ بود. اگرچه فکر حک کردن نوشته بر روی 

تعلق می گیرد، یعنی چینایی ها برای مهر زنی به چینایی ها  شیوۀقطعات چوب و چاپ کردن آن بر روی کاغذ به 
ه.ش( کتاب های خویش را به این شیوه به چاپ رسانیده بودند و سپس آن را  ۴42م / ۰6۰بار اول در سال )

چاپ،  شیوۀتکمیل کرد. ولی این روش قبل برین در اروپا مروج بود با تفاوت اینکه؛ اروپایی ها از این  1پایشنگ
تصاویر رهبران مذهبی کار می گرفتند و بس. چنانچه قدیمی ترین اثر منقوش اروپایی ها  فقط برای منقوش کردن

 -ه.ش( می باشد که تا حال به دست رسیده است. اروپایی ها آهسته  6۱۴/  م1۴۴3به این شیوه متعلق به سال )
یان به این ئین کتاب که اروپاشکل دادند. اول آهسته این طریقه را کاملتر کرده و سرانجام به نقش کردن حروف تغییر

  .دستور زبان التین می باشد ایباره بود که در  ۴الیوس دانتاچوسشیوه به چاپ رسانیدند کتابی به نام 
نیازمندی های روز افزون به کتاب و چاپ آن باعث شد تا شماری از دانشمندان به صنعت حکاکی و نوشتن بر 

ام جمله ها و صفحه های یک کتاب، کار مشکلی بود و سال ها را روی قطعات چوب مشغول شوند، ولی حکاکی تم
  .در بر می گرفت

آلمانی گردید. او پس از یک سلسله  3جان گوتنبرگ نصیب ،لذا کامیابی اصلی و واقعی حل این مشکل بزرگ بشر
رار اختراعات کوچک با ذوب فلزات، حروف چاپ را ساخت، سپس این قطعات کوچک حروف را در کنار هم ق

شد تا اختراع بزرگ خود را به جهان بشریت عرضه کند.  مؤفقداد و به ساختن ماشین که بر روی آن کش می شد، 
با این شیوه، گوتنبرگ توانست حروف چیده شده را به طور میخانیکی در روی کاغذ به چاپ برساند. گوتنبرگ 

ش( کتاب آسمانی انجیل را با آن چاپ کرد و به وسیله  هـ ، .۰۴3م /1444ماشین چاپ را اختراع کرد و در سال )
  .آن اختراع گوتنبرگ در سراسر اروپا پخش و نشر شد  ای

با اختراع این ماشین تحول بزرگ و شگرف در جهان طبع و طباعت پدید آمد. فن طباعت و چاپ، گام به گام 
عصر نوین در تکامل آن کوشید. این نیاز اولی و  کو تخنیانکشاف کرد و همگام با مدنیت انسانی به پیش رفت 

ضروری انسان ها به سرعت از اروپا به کشور های دور و نزدیک برده شد. هر کشور که زود تر از خواب گران 
  .بیدار شد، سریعتر از دیگران چرخ های ماشین چاپ و طباعت را به گردش در آورد

ه.ش( جوانه زد، با  1۴1۱م / 1111شمس النهار در سال ) ای مطبوعات در افغانستان با نشر نخسیتن شماره
کار مطبعه در زمان امیر حبیب هللا خان که زیرنظرعنایت  ادامه ایمطبعه در زمان امیرعبدالرحمان خان و  تأسیس

دید، و بعد با خدمات عالمه محمود عنایت یاد می گر مطبعۀهللا خان معین السلطنه، اداره می شد به همین دلیل به نام 
 تأسیسمطبوعات بود. با  امور مسؤولدر وزارت خارجه،  یا رهطرزی و نشر سراج االخبار ادامه یافت. سپس ادا

ه.ش( که مدیریت آن را صالح الدین سلجوقی عهده دار بود، 13۴6م /1142ریاست مستقل مطبوعات در سال )
و فرهنگ مطرح شد که البته فعالیت های این وزارت تا این زمان منحصر به امور رادیو تشکیل وزارت اطالعات 

  .بود والیاتدیگر، در  روز نامه هایو سه « و اصالح انیس» کابل، روزنامه های
متفکر بزرگ افغانستان؛ عالمه سید جمال الدین افغان می خواست یک نظام اسالمی واقعی را در کشور های منطقه 
پیاده سازد که از وسایل جدید تمدن استفاده اعظمی نماید، اما پس از خروج اجباری او از کشور، برنامه های 

سپرد و شاه با تعمیل این برنامه، بار اول « امیر شیرعلی خان»اصالحی یی را که در نظر داشت به شاه وقت 
نام « مطبعه ی مصطفوی»ه.ش( به افغانستان وارد کرد. این مطبعه، 1۴41م/ 1۰2۱سنگی را در سال ) یامطبعه 

  .داشت که کتاب های ادبی و یک تعداد کتاب های دینی و طبی را به نشر سپرد
 چاپیجریدۀ النهار نیز نصب و افتتاح شد که به همین نام، اولین شمس  مطبعۀدر همین وقت در باالحصار کابل، 

ین ایام بود که اولین تکت پست هم در کشور به چاپ رسید و تقویم هم به زیور هم درافغانستان را منتشر کرد و 
  .طبع آراسته شد
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 3تر ۴ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

انستان تجاوز کردند، با این تجاوز ه.ش( انگلیس ها برای بار دوم بر افغ1۴۱2م /1۰۴۰در سال ) تأسفبا اظهار 
ه.ش(  1۴21م / 1۰۰۱تمام برنامه ها متوقف گردیدند، که در این جمله مطبعه و جراید نیز از بین رفت، در سال )

 فابریکۀسنگی با کمیت و کیفیت بهتر در  مطبعۀپس از شکست انگلیس ها و به قدرت رسیدن امیر عبدالرحمان 
ه.ش( به صحافت بسیار عالی به نشر کتب و اسناد دولتی 1۴64م /1۰۰2ل فعال شد، که پس از سال )کاب حربی

ه.ش( سراج االخبار  1۴۰2م /11۱6امیرحبیب هللا؛ مطبعه انکشاف بیشتری کرد، در سال ) ایآغاز کرد. در دوره 
 مطبعۀو در  تأسیسبار افغانیه ه.ش( سراج االخ 1۴1۱م /1111افغانستان با چاپ سنگی طبع شد و سپس در سال )

  .سنگی از چاپ برآمد
شد. این هشت پایه ماشین  تأسیسعنایت در کابل  مطبعۀه.ش( 1۴11م /111۴طوریکه در باال اشاره شد، در سال )

طبع سنگی و یک پایه ماشین طبع حروفی داشت و هم دستگاه زینگوگرافی و طبع عکس داشت. در همین سال به 
میزان  4اول سال دوم سراج االخبار افغانیه در) شمارۀسرکاری کابل نیز ماشین طبع حروفی آورده شد و  مطبعۀ
شین طبع حروفی از چاپ برآمد و در همین دوره کتب و اسناد زیاد دولتی در ماشین م( توسط ما111۴ه.ش / 1۴11

  .های سنگی و حروفی مطابع یاد شده، چاپ شد
نیز جراید و کتب به نشر  والیاتکابل پایتخت، در شماری از  یاپس از استرداد استقالل سیاسی افغانستان به اضافه 

امان افغان، ابالغ، افغان، حقیقت، ارشاد النسوان، معرف معارف،  :کابلند، چنانچه در می رسید و دارای مطابع بود
 آباد:صحیه، ثروت، انیس، نسیم سحر، نوروز، پشتون ژغ. در جالل  مجموعۀعسکریه،  مجموعۀعرفان،  آئینۀ
رات: اتفاق اسالم. در مزار: اتحاد اسالم و بعد بیدار. مشرقی. در قندهار: طلوع افغان. در پکتیا: غازی. در ه اتحاد

  .افغان، نشر می شدند ستارۀدر خان آباد: اصالح. و در چاریکار: 
عمومی کابل ساخته شد  مطبعۀبه مرور زمان مطابع انکشاف بیشتر پیدا کرد و در دوره ی زمامداری محمد نادر 

ابع خورد و بزرگ، مرکزی و والیتی، رسمی و شخصی دیگر به وجود آمدند که که خیلی مجهز بود و در کنار مط
  .هزارها جلد کتاب، رساله، جریده، مجله و روزنامه را طبع کرده است

اتفاق اسالم در هرات رو به افزونی گذاشت و  مطبعۀش( کارهای هـ ،  13۱1م /11۴۴فشرده اینکه در سال )
که عبارت بودند از: علی  افغانیماشین سابقه از عهده ی کار برآمده نمی توانست، همان بود که عده ی از استادان 

تحت نگرانی « چرمگر»اصغر، محمد عظیم، غالم علی، عبدالغیاث، محمد هاشم، جمعه خان و محمد حسن سراج 
هرات؛ چنان ماشین سنگی را ساختند که از  خانۀخان کابلی و تحت مواظبت سید اشرف خان سرپرست چاپ  عبدهللا

اتفاق اسالم که توسط این ماشین از چاپ برآمده بود،  سخۀنماشین های خارجی دقیق و بهتر کار می کرد و یک 
کارگران افغانستان ساخته شده بود و با کیفیت خوب از  بسیار زیبا و روشن بود، این اولین ماشینی بود که به دست

  .چاپ می برآمد عهدۀ
دوام نکرد، به زودی  مؤفقیتمرکزی را بنیان گزاری کند ولی این  ادارۀیک  هستۀشد  مؤفقاگرچه احمد شاه ابدالی 

د و این اختالفات که زاده ی ازدواج های زیاد آنان، منشاء میان فرزندان و اوالده ی وی نفاق و درگیری جوانه ز
می گرفت عمال انگلیس توانست بداخل آنان اختالفات را ایجاد کند که در نتیجه، مردم افغانستان پس از تحمل سه 

به  جنگ خونین با استعمار انگلیس از تنظیم حیات اجتماعی و فرهنگی محروم ماندند. این مردم به جای اینکه توجه
گسترش علم و فرهنگ می نمودند در یک حالت قهقرایی برای حفظ حیات ملی و آزادی خود ها، شمشیر به کف 
گرفتند و به جای وارد نمودن ماشین چاپ و طباعت، سالح و افزار دفاع از خاک و دفاع خود را به دست می 

  .و طباعت را پیدا نمی کردند ماشین چاپ ارۀبآوردند که گویا هرگز مجالی برای فکر کردن در 
ه.ش( زمام امور را بدست گرفت، کوشش کرد کشوری متحد،  1۴4۴م /1۰63همین که امیرشیرعلی خان در سال )

برادرانش کاری از پیش برده نتوانست و مدتی از امور کشوری دوری   نماید اما بنابر مخالفت تأسیسآزاد و مترقی 
اختیار کرد. ولی اوضاع نا بسامان کشور، خانه جنگی ها و سنگ اندازی های دشمنان افغانستان بخاطر دو باره 

م 1۰6۰داشت تا بار دوم در سال ) بدام انداختن افغانستان و نگهداری آن در حالت بحرانی، امیر شیرعلی خان را وا
 ه.ش( زمام امور افغانستان را بدست گیرد.  1۴42/

این بار امیر شیرعلی خان به سرعت عمل کرد. به مجرد دور شدن موانع، به سید نور محمد شاه فوشنجی نخست 
سیاست خارجی و روابط بین  ای ناحیهمشکالت که از  همۀوزیرش وظیفه داد، تا گام های استواری را با وجود 

شد  مؤفق، کابل برای نخستین بار آن زا به تأسی  الملل داشت، به اصالح امور اداری، فرهنگی و ... بزند که
  .دستگاه های ماشین چاپ را به افغانستان وارد، و چرخ های مجهز ماشین سنگی را در این شهر به گردش در آورد
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م 11۱6عالمه سید جمال الدین افغان در سال ) ،تأریخستان به همت واالی بزرگ مرد به این ترتیب افغان
  . ه.ش( برای بار نخست در عصر پادشاهی امیر شیرعلی خان مالک مطبعه شد1۴۰2/

و اما انترنت در افغانستان، هم اکنون طبق آخرین آمار، این کشور دارای بیش از دو ملیون کار انترنت می باشد. 
گرفت. مرکز شبکه اطالعات این کشور مدیریت سراسری  ۴۱۱3در سال  af برای اولین بار افغانستان دامین

انترنت را به عهده دارد. دولت کنونی انترنت را عنوان یک منبع مهم رشد و توسعه برای افغانستان به رسمیت می 
د فرصت های خوبی را برای تمام قشر های جامعه نواو ارتباطات می ت یاطالعاتتکنالوژی که  شناسد، و باور دارد

 .ایجاد کند

mailto:maqalat@afghan-german.de

