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 ليکونکئ: پروفيسور داکرت ج. د. بوی

 (Prof. Dr. G. De Boe) 

 ژبالونکی: پوهنوال محمدرسول باوری

 هرن زيږونکئ انسان ريزو نځا سپني دهومو  

 ياده ونه: دا ليکنه د بلژيک هيواد لرغونپوه پروفيسور داکرت ج. دي. بوی. 

 (Prof. Dr. G. De Boe)  د هغه کتاب دوهم بحث دۍ چي ))د تاريخي پري

 in de prehistorie Leven وړاندي ژوندون(( يا

ميالدي کال  ۱۰۰۲وت له خوا په تپه نوم د پاتري مونيم د لرغونپوهني انستي    

په جدي توګه د  تر دې ورستيو چي کومي ليکني شويدي، خپور شوېدئ

خو هغه هرن چي د اوسنۍ اروپا  سپني کړين د هرن په اړه ناتوانه ګڼي،هومو

مدرن انسان يې دعوا کوي بيله شکه له هم هاغه مهاله را پېل شويدې. هغه 

اثار چي د مګدالني مهال وړاندي  )نيم رخ( رت او رنګني انځورونه او نيم مخيس

دي زيايت يې له سرتګو پنا ( کلونو منځ ته راغيل ٠٠١١١څخه تر  ٠٠١١١)

او يو لږ شمري يې په دې ورستيو کي د فرانيس هيواد  الدرکه شوي دې، شوي او

اووت ـند شول. )تر مځکي الندي د چـشمري لرغونو سيموکي را څرګ په يو

Chauvet  او کاس کو ويرCasquer  کاوکس السLascaux  دور دوګنيDordogne 

ه لږ ترلږ  ه په الس راغيل انځورونه،او په شاميل اسپانيا کي د التمېره سيمو څخ

 شوېدي. ديرش زره کاله پخوا جوړ
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ده او يا بېخي له منځه تللې ده. ښـايې مقدس ند دې انځورونو مانا يا ناڅرګ   

وړاندي کول او په اخالص به راغلئ و د حـرم بـه وو، چي هلته به يوتن قرباين 

د اجرا کولو پر مهال به يې رس ټيټ کړي وي( ښايې جادو،  ادابو او مناسيکو

انتقام غوښتنه  ( يا تومتيزم )ځان ډوليز( عبادت به وو،Sjamanism) سېامنيزم

 ښايې د عادي بهوه،هغه هيله به وه چي زيات او ژر ښکار ورپه برخه يش. او يا

شويو  او يا به يوه ګډه او يوشان مانا د دې ټولو يادو به انځور شوي وي، هرن لپاره

افادو څخه ولري. خو دا رښتېنې خربه ده چي دا انځورونه هم پټ او يا تر مځکي 

د دې اثارود جوړونکو موخه ال تر  الندي او هم لڅ او د مځکي پر مخ ليدل کيږي.

 بيال بيلو ډولونه وڅيړو او وپلوو تر د دې لپاره بايد د هرن اوسه هم نا څرګنده ده،

څو پوه شو چي د هغو پخوانيو انځورګرانو موخه څه وه او په کومه روحيه دډبري 

 هغو ته وده ورکړل.  دنوي دپېر وګړو
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امۍ او ـدي. ښکيل حکاکۍ، رسـد تخنيکي پلوه بيال بيل متودونه کارول شوي  

وره ـه پــورنګونه( او پـاوي تـکېمي ړ اوـزي ور،ـسونه )ـو کي طبيعي رنګـپه هغ

)نيم رخ( مجسمې چي په رښتني ډول د انځوريز مسلک رسه  م مخيـمهارت ني

 Jongپه نوموړو سيمو کي تر السه شويدي. دا اثار د ډبري نوي پري يا ) تړاو لري،

Paleolithicumراوړنوپه توګه منل شويدي. هغه چي جادويې انځورونه  ( الس ته

ي،ښايې يو سړي به )يوکس يا يوه تن به( د ازمايښت لپاره رنګونه يې جوړ کړيد

ګډ کړي وي او د رنګونو تنظيم به يې دايس کړئ وي،چي يوه مخامختيا يا منظره 

به يې په کښي را نعښتې وي او يا به يې د يوه ځانګړي روش په کارولو نوموړې 

. د دلې دهلکه چي په طبيعت کي يې لي منظره دايس په خوځښت راوستې وي

بيلګي په توګه ستالک تينن يا )شوړېدونکې ډبره( ته د انځور په ټاکيل ځاې کي 

يا ښايې انسان څښلې او يا يې  ،رکول چي د رنګ په توګه يې کارولېوده يا رول و 

د هډوکو او مغزو لپاره د توان ورکولو په نيت خوړلې او يا يې د روښنايې لپاره د 

 تيلو پر ځای کارولې وي. 

 هغه )انځورونه( کولويوه الره ده.دا انځورونه هم د وينا کولو او راپور وړاندي    

د السکاوس په نوم پيژندل شوېدي دا ټکئ په ګوته کوي چي دا سرت ژوي  چي 

او حېوانات همدلته د ترييدو راترييدو په حال کي وه. د دې حيواناتو د راپرځولو 

ترسيم کړې او رس يې وړوکۍ رسم  لپاره يې د هغه ورستې حيوان برخه سرته

کړئ دئ. دا هغه حالت څرګندوي چي پر ورستې حيوان باندي د حملې حالت 

چي د بدن ورستۍ  ا  يقين څرګندوي،)که يوه حيوان ته له ورستۍ خوا وکتل يش،
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خوا به يې سرته او رس به يې وړوکۍ ښکاره يش( دا انځورونه په رښتيني او 

ودل شويدي چي د هغه انځورګرانو د لوړ تخيول ښ ريالستيک ډول جوړ شوي او

)په  رنګونه په زياته پيامنه هارمني شوي کارول شويدي، ښکارندويې کوي.

انځورونو کي رسې او توري څېرې( دا انځورونه په رښتني ډول د باروک 

(Barokke ) چي د التمرا په وړاندي را  ،د ځانګړي کلتور سوايل يا روش دئ

 په يوه انځور کي زيات رنګونه ښودل، رنګ کښل شوي ليکي،څرګنديږي. په تور 

( په هغو Chavetانځورونه په چوک او متحرک انداز تنظمول،دا بيلګي د چاويت )

د خپل مهال  انځورونو کي چي د هغه ځای دالندنۍ برخي څخه په الس راغيل،

ېواناتو ريالستيک او واقعي انځورونه دي. په انځورونو کي هغه حېوانات او ياد ح

هغه مهال يې ژوند کوئ او په خپل  د بدن ځيني برخي انځور شويدي چي،

د رشمښ  پوزه د زمري خوله، چاپري يال کي پيژندل شوي وه. د حېواناتو ښکرونه،

مال او يوشمري نور دايس انځور شويدي چي له ورايه خوځښت او حرکت پکښي 

هم د انځورونو يو ځانګړې بريښي. د دې تر څنګ د حېواناتو په تر تيب دريدل 

 هارموين منځ ته راوستې ده.

ور په کار دئ چي دا ډول سرت انځورنه چي په هر سيمه ـاوس پر دې ټکي غ   

 کي وموندل يش

تعبري او تفسري به يې يوشان وي او که د بيال بيلو سيمو د ورته انځورونو څخه 

ت، اس، ګوزن مامو  ېوان،بيال بيل تعبريونو او اخستنو ته اړتيا ده؟ پييش ډوله ح
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په  او يوشمېر نور چي د هغه مهال انسان )انځور ګر( ورته پام کړيدي، ،غرڅنئ،

ماهيان، سمندري  مندري سپۍ، مار، يوشمېر الوتونکيس دې ټولګه کي شته.

( واړه ژوې )حرشې( او نور، خو يو شمېر بيا دايس Penguinتې لرونکي ژوي )

ښايې د  ي نه دي،مهال يې پيژندل شو  شويدي چي اوس حېوانات هم انځور

دا ټوله دا څرګندوي چي  هغو حيواناتو نسلونه به ورک شوي وي. په هر تر تيب،

رني پنځونو د د هغه مهال انځور ګرانو خپل طبيعي چاپري يال په خپلو ه

 .پوهېدلو جوګه کړيد
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 رسمحقق عبدالجبارعابد

 عهد باستان كتابداری در نگی كتاب وچگو  نگاهی بر

 چكيده

نقاط  پژوهشهای گوناگون در فنون و امروزه برش با پيرشفت رسيع علوم و    

گردیده، همچنان رشد روز  های بزرگ علمی اورد مختلف جهان موفق به دست

رضورت دستیابی  نیز جهان و رس تا رس فنی در افزون منابع اطالعاتی علمی و

دسرتسی به تجهیزات پنداشته می شود.  اجتناب ناپذیر به آخرین اطالعات امر

بروز دامنه آن  كه روزشبكه های انرتنتی  و كمپیوتر مدرن چون ماهواره و

 گسرتده تر میشود متام جهان را به یك دهكده همكاری نسبت به یكدیگر

تبدیل منوده است. این همه سهولت های كه امروز نصیب عامل برشیت گردیده 

با وسایل چون  كوچكرتین امكانات ومی گردد كه با  تاریخ آن به دوره باستان بر

با احتیاط كه   سنگ ها یادداشت های شانرا می نگاشتند و الواح گلی و پوست

فراهم  مبادا ضایع شود آنها را حفظ می منودند تا آهسته آهسته امكانات بهرت

توانست فرآورده های شانرا بروی كاغذ بنویسند، همچنان كتابخانه ها  شد برش

ما شاهد میلیون  س آنها تعین گردید كه امروزأ ر  ها در ن كتابدارخوبرتی ایجاد و

 رسارس جهان هستیم. هزاران كتابخانه در ها نسخه كتاب و

 هلینیستی، اوگاریت، ایلیاد، خط هیتی، ختنی.واژه های كلیدی: 
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  مقدمه

كتابخانه خربی نبود. آنان متام داشته  كتاب و اوایل زندگی انسان ها از در    

فكری شانرا سینه به سینه به نسل های بعدی انتقال میدادند. با اخرتاع های 

های شانرا بروی الواح توانست اندوخته  خط دیگر برش قادر به نوشنت شد و

اشكال نگهداری منایند. اخرتاع  با شكلی از گلی و... بنویسند و مختلف سنگی

 میالدی تحول بسا ژرفی را در ۲۰۱سال  )تان لون( در كاغذ توسط عامل چینی

به نگارش  دید قادر هر از برش كتابداری به میان آورد. حال دیگر دنیای كتابت و

حفاظت این داشته ها رضورت به ایجاد كتابخانه ها  اما به خاطر ناب بود و آثار

در روزگاران گذشته، کتابخانه مكانی برای انبار کتاب بود و محلی  رفت. گرچه

كه کتابخانه ها از ز آنها به شامر می رفت بدین معنی ری و حفاظت ابرای نگهدا

ها با توجه  اما بعد تنها آرشیفی به حساب می آمدند و خود فعالیتی نداشتند و

به حرکت های اجتامعی در زمینه های مختلف، کتابخانه و کتابداری نیز دچار 

به مثابه  ساخت و تحول گشت و بتدریج راه خود را به منزله یک علم هموار

با تعریفی كه كتابخانه مجموعه ای از  آمد و اذهان عامه در مراجع بزرگ تنویر

مواد که برای ایجاد دسرتسی فزیکی، کتابشناختی و فکری برای گروهی معین 

سازماندهی شده و دارای کارکنانی است آموزش دیده برای ارائه خدمات، روند 

 پیمود. ،هد آن هستیمكه همه شا روزتكاملی خود را تا ام

 ثیرشگرف بوده كه تأ  تاریخ متدن برشی شاهد سه پدیده دگرگون كننده و    

 جهان داشته است. متدن های مختلف در شكل گیری فرهنگ ها و عظیمی بر
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تجارب خود را  اولین آنها اخرتاع خط بود كه به وسیله آن انسان توانست دانش و

 موجب استمرار انتقال آن به نسل های دیگربا  به صورت مكتوب ثبت كند و

این ابداع سبب شد تا اولین كتابخانه های الواح  فرهنگ برشی شود. متدن و

 كتابهای پوستی به وجود آید. های پاپیروس و سنگی، گلی، طومار

آن اخرتاع  قرن پانزدهم صورت گرفت و دومین انقالب عظیم فرهنگی كه در  

ه وسیله یوهان گوتنربگ آملانی است كه با آزاد چاپ با حروف فلزی متحرك ب

پارچه یی، تحول  بند جلد های سنگین چوبی، فلزی، چرمی و شدن كتابها از

 كتاب ایجاد كرد. نرش چاپ و شگرفی را در

جنگ جهانی دوم  قرن بیستم میالدی به خصوص پس از سومین انقالب در   

ب اطالعاتی، انفجار اطالعات، صورت گرفته است كه این انقالب را به نام انقال 

یاد می كنند. این  نیز ارتباطات دور برد واطالعات  انقالب فناوری كمپیوتری و

الفبای جدیدی كه ماهیت  سواد تغییر كند و تحول سبب شد تا مفهوم الفبا و

 (۱-۲:صص۴چند رسانه یی دارد شكل گیرد.) 

تاریخی كتابخانه، باید نقطه آغازین را كه قرون  برای بررسی گذشته های   

بگیریم. طوریكه  نظر میالدی است در ۱۰۰میالد مسیح تا  باستان یعنی قبل  از

ما  است؛ یعنی مرز بین تاریخ و یافت اخرتاع خط نقطه رشوع مورد نظر تذكر

به  را تجربیات خود نبود تا دانش و اخرتاع خط انسان قادر قبل تاریخ. تا قبل از

به  یگنجینه های ذهن ب شدن دانسته ها وصورت پایدار ثبت كند. با مكتو 
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 مكانی برای حفاظت و به فضا و برش ين منابع افزايش يافت وتدريج تعداد ا

ی اهمین رشایط بود كه پایه های اولیه  پیدا كرد. در این منابع نیاز نگهداری از

 كتابخانه ها پی ریزی شد.

خیز بین النهرین یعنی در جلـگه  اولین متدن های انسانی در دره های حاصل   

نیز می « رافدین» فرات كه به آن رسزمین  فاصل دو رودخانه دجله و های حد

 عراق كنونی موقعیت دارد شكل گرفت. این جلگه های حاصلخیز گویند و در

یا  و ا هالل سبزی دشت وسیعی بودند كه به نام هالل حاصلخیز خود بخشی از

بین النهرین بود كه اولین كتابخانه های جهان  . درشدمی یاد « هالل خصیب»

 (۴۱ -۹۳: صص ۲نیزبه وجود آمد.)

سومریان » می آید که  آنچه از شهرهای باستانی سومریان باقی مانده چنین بر   

، مذهبی و دولتی بر پا پیش از میالد کتابخانه های شخصی سال ۱۰۰۰در حدود 

 ۹۰۰۰۰مجموعه ای متجاوز از « تلو»کرده بودند، مشهور است که کتابخانه 

سال پیش از میالد پا  ۹۱۰۰( متدن سومریان از ۰۰:۱«)لوحه گلی داشته است.

شکوفا شد. مورخان سومری ثبت تاریخ جاری و « اور»الیی ـد طـرفت و در عهـگ

هن ترین نظام نگارش شناخته . کاز کردندداستان گذشته شان را آغ باز سازی

است و اعتبار سومری ها به سبب ابداع این خط و خدمت « خط میخی»شده 

بزرگ آنها به برشیت است. برای نوشنت از قلم فلزی و تیزی ) به شکل میخ ( 

استفاده می کردند و بر موادی چون گل نرم، عاج یا چوب می نوشتند. برای این 

بیت شده وجود داشتند و پس از نوشنت، گل نرم را می پختند منظور کاتبانی تر 
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تا سخت شود قطعات گل پخته به صورت لوحه، نخستین کتابهای است که تا 

کنون کشف کرده اند. این لوحه ها ابزار ثبت اطالعات تجاری، آثار مذهبی 

شامل دعا ها، مناسک، عالئم جادویی، افسانه های مقدس و حکایات و روایات 

ی و ملی بودند. در میان مواد حفاری شده از خرابه های شهرهای باستانی قوم

 )اثر ایلیاد سومری لوحه هایی وجود دارد که قطعات ادبی هزاران سال کهنرت از

نابینای یونانی هومر( در آنها نقش بسته است. سومریان  حامسی شاعر

 ( ۰۲:۱کهنرتین ادبیات شناخته شده انسان را تدوین کردند.) 

سال یعنی از نیمه هزاره چهارم تا  ۲۱۰۰فرهنگ سومری برای مدتی بیش از »  

سیطره داشت. در درازای این « رافدین» آغاز هزاره دوم پیش از میالد بر رسزمین

تاریخ، نویسندگان سومری توانستند شامر بسیاری از متون را در موضوعات 

. سومریان این گل (۱۶:۱« )مختلف و در نسخه های متعدد به نگارش در آورند.

نوشته ها را در معابد یا کاخهای سلطنتی یا مدارس حفظ می کردند. در حقیقت 

سومریان نخستین کسانی بودند که این دستاوردها را به این هدف روشن یعنی 

 حفظ آن برای نسلهای آینده ثبت کردند. 

ه میخی و همپس از سومریان به متدن بابلیان می رسیم. بابلیان نوشنت خط    

 در غیره را از سومریان آموختند. بابلیان نیزدانشهای ریاضی و ستاره شناسی و 

دانش خود استفاده  ثبت تجارب و الواح گلی برای نوشنت و سطح گسرتده ای از

دات الواح گلی سطح وسیعی به تولی دوران حمورابی بابلیان در میكردند. در

لوح گلی متعلق به بابلیان كشف  هزار ۶۰۰كه تا كنون حدود پرداختند به نحوی 
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كشف كرده است.) « آر. گلدوی» شده كه غالب آنها را باستانشناس آملانی 

كه در معابد و قرصها وجود داشتند یکی از مهمرتین و  ی( کتابخانه های۹۶:۴

بود که از شاخصرتین کتابخانه های « بورسیپا » بهرتین منونه های آنها کتابخانه 

به شامر میرفت. از مهمرتین آثار باقیامنده از متدن بابلیان می عرص باستان 

 بابل که به دستور حمورابی شاه قانوناین  را نام برد.« قانون حمورابی» توان 

 حقوق تجارت و حقوق مدنی و حقوق جزا ماده در باب ۱۰۱نوشته شد، شامل 

 . (۹۲،۹۰: صص۱) .است

لیان بوده است. مشهور است که ـپادشاهی آشوریان همزمان با فرمانروایی باب    

می گردد. آشور بانیپال که از  منزله یک پیشه به آن دوران باز هـداری بـابـکت

، نخستین مفرس کار کتابداری بوده پیش از میالد می زیست ۶۶۰تا  ۶۱۶سال 

است. وی در شهر نینوا کتابخانه ای بزرگ تأ سیس کرد و کاتبانی را به کتابخانه 

بورسیپا گسیل داشت تا لوحه های گلی را استنساخ و نوشته های موجود آنجا 

  (۳۴:۴را به کتابخانه نینوا منتقل کنند.) 

ادشاه باستانی تاریخ متدن نامید. در پ -نیپال را باید به حق کتابدار آشور با   

 .بخانه نینوا به فهرست برمی خوریمتاریخ کتابخانه برای نخستین بار در کتا

كتابخانه نینوا تصویر کم و بیش کاملی از رشد و پیرشفت نگارش و شکل و 

بابلی و آشوری را طی ادوار  نی در فرهنگ سومریشیوه نگهداری میراث انسا

ار می گذارد. پس از مرگ آشور بانیپال کتابخانه به حیات آغاز تاریخ در اختی

پیش از میالد )میدی کیازاس( نینوا را  ۶۲۱ خود ادامه داد تا اینکه در سال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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. به همین دلیل باستان شناسان رد و پس از آن شهر تجدید بنا نشدتخریب ک

ی ترک ن میدتوانستند باقیامنده کتابخانه آشوریان را به هامن شکلی که رسبازا

 (۴۱:۱) کرده بودند کشف کنند.

. مهمرتين وطن میان فنیقی ها نیزكتابخانه ها جايگاه خاص خود را داشت در   

كتابخانه  اسناد و ( بود اهالی آنجا مراكز كارتاژ) تونس امروزی فنیقی ها كه هامنا

 پایان هزاره دوم پیش از آن فنیقی ها در داشتند. عالوه بر های به غایت نیكو

 خط میخی، هیروغلیف و را وضع كردند كه ازحروف  میالد گونه ی جدیدی از

بود.  كاملرت و تحول یافته بود بسیار آسانرت هالل سبز حروف دیگری كه در

مرصیان  آنها را از تجارت پاپیروس نقش مهمی داشتند و فنیقیها در ا  ضمن

 (۳۶:۴به یونانیان می فروختند.)  میخریدند و

وریان ـن مرصیان همزمان با متدن های سومریان و بابلی و آشمتدن باستا   

مرصیان از نظر شکل کتاب و مواد نوشتنی با آنها تفاوت  د اما کارـشکوفا ش

مانندی به منزله  بود. از قلم مو« پاپیروس» بسیار داشت. ماده نوشتنی آن برگ 

داشت و  ابزار نگارش استفاده می شد و شکل کتاب آنها طومار پاپیروس نام

(. ۰۱:۱گرفت )هیروگلیف( انجام می نگارش آنها به خط تصویری هیروغلیف یا )

. اشتند که گویی آن را می پرستیدندمرصیان خود کتاب را چنان بزرگ می پند

در کوزه دهان گشاد )خم( گلی یا استوانه های فلزی  های پاپیروس معموال  طومار

قدیمی ترین کتاب مرصی و دارای نشانه های شناسایی نگهداری میشد. 

پیش از  ۱۰۰۰که قبل از سال «  پاپیروس پرس» مشهور ترین کتاب عامل به نام 



 ================================================================      

 باستانو کتابداری در عهد نگاهی بر چگونگی کتاب 
 

======================================================== 

13 

هداری می گـس نـاریـابخانه ملی پـ، اکنون در کتدـآم گارش درـه نـالد بـمی

های  بسیاری از طومار ( در پرتو آب و هوای بسیار مناسب مرص۰۹:۱ود.) ـش

و بقایای معابد و حتی در خانه های شخصی  پاپیروس بویژه در گورستانها

محفوظ مانده است. کتاب نگارش یافته به ورق پاپیروس در مرص شکل طومار 

که به تعداد فراوان در مرص  (. به نظر میرسد تنها نوشته هایی۱۱:۱داشت)

استنساخ می شد و به معرض فروش می آمد مرده نامه ها بود. مرده نامه عبارت 

موعه هایی با متون مختلف که به سحر و جادو مربوط می شد و بوده است از مج

( ۱۱:۱تامین مناید. )ته است که آسایش مدفون را در گور از آنها انتظار می رف

زیباترین منونه های این مرده نامه ها، نقاشیهای رنگارنگی زینت یافته بود که 

سیاری اوقات . بداد مناظری از زندگی انسان مدفون شده را در گور نشان می

گفته می شود که این مرده نامه ها کهن ترین نگاشته های مصور در جهان 

هستند. این مرده نامه ها از سوی کاهنان نوشته می شد، آنها در نسخه های که 

گذاشتند تا در آن نام فراهم می آوردند جایی را خالی میبرای فروش در بازار 

 شخص متوفا را بنویسند.

رتین دستاورد تاریخی کتابخانه دوران باستان را تاسیس بدون شك بزرگ   

. میان کتابخانه ها ی نینوا و اسکندریه تابخانه اسکندریه مرص باید دانستک

های با ویژگی جهانی بودند  ، هر دو نهاداهتهای قابل مالحظه ای وجود داردشب

ن مواد که شاهزادگان حاکم آنها را بنیاد نهادند هر چند اختالفات زیادی میا

نوشتنی و شکل کتاب آنها به چشم می خورد. در نینوا لوحه های گلی و در 
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قرن میان برپایی آنها   های پاپیروس وجود داشت و چهار اسکندریه طومار

فاصله بود. سابقه تشکیل کتابخانه اسکندریه به زمانی بر می گردد که اسکندر 

ل شهری بزرگ به نام بر مرص تسلط یافت و دستور داد تا در کنار رود نی

اسکندریه ایجاد کنند، به دلیل عالقه فراوان وی به کتاب و هرن، بسیاری از 

عاملان و دانشمندان در آنجا جمع شدند. پس از مرگ اسکندر بطلمیوس اول 

جانشین وی شد و دستور داد تا بزرگرتین کتابخانه آن زمان در اسکندریه 

که «  موزه» ود آمد اولی در ناحیه ای به نامساخته شود در آنجا دو کتابخانه به وج

هزار طومار پاپیروس داشت به عنوان بخش اساسی اکادمی  ۱۰۰ حدود

دانشمندان و با حامیت بطلمیوس اول ساخته شد. مشهور است که هر کشتی 

که در بندر اسکندریه لنگر می انداخت کتابهای داخل آن را به کتابخانه برده و 

گردانده می شد. در هنگام حمله و وی آن به داخل کشتی بر ز ر پس از استنساخ ا

هزار طومار پاپیروس داشت که از رسارس  ۰۰۰تسلط رومیها، این کتابخانه حدود 

 -به زبانهای مرصی، التین و دیگر زبانها نوشته شده بودند جهان گردآوری و

 را که بطلمیوس سوم آن« رساپیوم » دومین کتابخانه در اسکندریه در ناحیه

طومار  هزار ۲۰۰ حدود قرار داشت که در«رساپیس»ایجاد کرده بود در معبد

( از زمان سقوط اسکندریه تا کنون از نظر اندازه چنین ۳۰:۴پاپیروس داشت.) 

 .ر دوره فرهنگی هم تکرار نشده استمجموعه ای حتی در فرهنگ غربی یا د

 در» میالد میرسد. قبل ازسال  ۱۰۰۰یونان به  كتابخانه در كتاب و دوره ظهور    

قرن  پوست درخت استفاده میكردند. از برگ و این دوره یونانیان برای نگارش از
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 آورده بودند رواج یافت. در مرص میالد پاپیروس كه فنیقیها آنرا از ششم پیش از

 -ق ۹۱۹ در مرگ اسكندر ( یعنی ازHellenistic Greece) زمان یونان هلینیستی

گوساله یعنی پارشمن استفاده می شد.  پوست آهو و م تا غلبه رومی ها از

میتوان آنرا اولین  سیس كرد وأیونان كتابخانه ت آریستول اولین كسی بود كه در

 (۳۰:۴« )یونان قدیم دانست. كتابخانه به مفهوم نسبی آن در

ردند و در واقع ـمی كروی ـكتاب و كتابت از فرهنگ یونانی پی رـرومی ها از نظ     

ابتدا الفبای یونانی را  فرهنگ یونان بود. رومی ها در ادامهرهنگ روم ـف

م( فرهنگ یونانی  -ق ۱۴۲-۱۳۴اولین جنگ با كارتاژ ) بعد از نپذیرفتند و

زمینه  یونانی ها را در این زمان رومی ها آثار روم یافت. در اهمیت فراوانی در

حتی پرسان خود را برای تحصیل زبان  میكردند و علوم مطالعه ادبیات، فلسفه و

 و پاپیروس، پوست آهو یونانی به آتن می فرستادند. رومی ها مانند یونانی ها از

روم  خود بهره می گرفتند. به مدت پانصد سال در ضبط آثار گوساله برای ثبت و

به  متون مضبوط چندان فراوان نبود. آنان زیاد تر كتابخانه ای وجود نداشت و

رشوع قرن دوم  ادبیات. اما از كتابت و تجارت عالقمند بودند تا در كشاورزی و

ضبط تاریخ روم رضوری شد،  ثبت و میالد زبان التینی رواج یافت و پیش از

جنگ كتابخانه را  هر در كتابخانه عالقمند شدند و رسداران رومی به كتاب و

كتابخانه  مه به زبان التینی درترج غارت میكردند و به روم می آوردند تا پس از

بین رسداران رومی  های خود نگهداری كنند. داشنت كتابخانه های شخصی در
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( كتابخانه شخصی Cicroآمد، چنانچه سیرسو ) به سان یك سنت ارشافی در

 را غصب كرد. ( كتابخانه ارسطوSulla) بزرگی داشت. سوال

م كتابخانه لوكولوس رو  مشهورترین كتابخانه آن عرص در» باید گفت   

(Lucullusبود ) شد كه اولین كتابخانه عمومی روم قدیم را  همچنان باید یاد آور

( درآتریوم Asinius Pallioمیالد آسینوس پولیو) سال قبل از ۹۰حدود 

 (۲۰۰:۴)«( بنیاد نهاد.Atrium Libertatisلیربتاتیس)

هند باستان وجود داشته رسزمین ها چون  سایر در كتابخانه های دیگری نیز   

 میالدی  كتابخانه معترب ۴۰۰سال  ( درNalanda) چنانچه دانشگاه ناالندا

به دسرتس  بودایی نگهداری و غیر متون بودایی  و و آن آثار داشت كه در

عالقمندان قرار می گرفت. شكل مواد این كتابخانه به صورت نسخ خطی نوشته 

رفهای آجری یا  در ضخیم و روپوش پارچه یی و شده بر برگهای خرما بود كه در

 داشت كه در كتابخانه معترب سنگی نگهداری می كردند. دانشگاه تاكسیال نیز

 (۳۲:۱بود.)  اهمیت زیادی برخوردار آن مقطع زمانی از

» به گفت موكهرجی:  كتابخانه های مشهوری داشته ا ست و چین باستان نیز   

( Chouچین به دوران امپراطوری چو) تابخانه دركهنرتین اطالعات مربوط  به ك

ایالت لوهان امروزی پایتخت آن بود. گویند  لویانگ در گردد كه شهرمی بر

این كتا بخانه بوده  میالد كتابدار سده هفتم قبل از الئوتسه فیلسوف مشهور

 ( ۳۱:۱« )است.
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این ناحیه كتابخانه های قدیمی بدست آمده است.  آثاری از بالد شام نیز در   

تركیه میشود شاهد ظهور متدن  لبنان، فلسطین و كه شامل سوریه، بخشهای از

حفاری های  اقوام سامی بود كه كتابخانه های تآسیس كردند. قرار های از

میانه  خاور میالدی قدیمرتین كتابخانه در ۲۳۰۴ سال باستانشناسان رومی در

بخش كتابخانه  گیرنده دوبر  كشف شده است، همچنان كاخ سلطنتی نیز كه در

لوح گلی كه به خط میخی  آنجا هفده هزار بوده است كشف شده، دانشمندان از

 (۹۲:۱زبان محلی اییلی نگارش یافته بود خارج كردند.)  و

كیلومرتی شامل  ۲۶ شامل غربی سوریه در در ) گاریت او كتابخانه های شهر   

 نیمه دوم هزاره دوم پیش از گاریت در داشت، پادشاهی او شهر الذقیه قرار

كتابخانه های مهم ناحیه شامات محسوب  دیگر از می گردد( نیز میالد بر

شامل غربی سوریه نشان  میدهد به  در میشود. بقایای بدست آمده این شهر

داشته  گاریت قرار كاهنان او كه برعالوه یك كتابخانه محل سكونت و رئیس دفرت

الواح سنگی بدست آمده كه با حروف  ی ازگنجینه ام  ۲۳۹۳سال  است. در

 اوگاریتی مزین می باشد. میخی و

كیلومرتی رشق  ۲۱۰ هم اكنون در« ) بغازكوی» ناحیه  حفریات دیگری كه در   

ها الواح گلی به  تا كنون هزار ۲۳۰۶سال  ( صورت گرفته از دارد انقره قرار شهر

 آسیای صغیر درمیالد  سال قبل از ۱۰۰۰هیتی ها حدود  خط هیتی )

پهلوی آن  خط میخی آكدی استفاده می كردند در حكمروایی داشتند. آنان از

میخی بابلی كشف شده  ( و حفظ كرده بودند نیز  خط مستقل تصویری شانرا
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 میالد می قبل از ۲۴ و ۲۹ فاصله بین قرون است كه قدامت آنها را در

 (۹۰:۱دانند.)

د ـوده است، بایـدام منوال بـه كـان بـآریانای باستداری در ـاب و كتابـاینكه كت   

رسزمین آریانا مروج بوده مهمرتین سند  عهد باستان در از عنعنهن ـگفت كه  ای

نگهداری كتاب آشكار می گردد روایت  آن عنعنه نگارش و این راستا كه در در

من  آسامن بر زردشت می گفت كه از» اریخ طربی است كه چنین گفته شده:ت

برای شان حكم كرد كه  حی می آید. حاكم وقت گشتاسب كاتبان را مینشاند وو 

هرآن چیزی را كه زردشت می گوید شام بنویسید. كاتبان متام سخنان زردشت 

آن  از به قولی هژده هزار گفته اند( با طال نوشتند و) پوست گاو دوازده هزار را بر

 (۱:۰«)صحیفه یی ساختند.

علوم نوشته بودند، یكی  دیگر مورد نجوم، طب و زردشتی ها دراز كتابهای كه    

آمده بود. این  در به فارسی قدیم به رشته تحریر از آنها كشتج نامیده میشد و

قبطی ترجمه گردیدند، كتابهای  اسكندر به زبان های رومی و كتاب ها به امر

چین  واین كتاب ها مخفیانه به هند  بعضی از اصلی سوختانده شدند، مگر

امان مانند. بعدها اسكندر البته به قول ابن ندیم  سوخنت در فرستاده شده تا از

ملوك اسكندریه را برای این گامشت تا كتاب ها را دوباره جمع آوری  یك تن از

هم  گفت هنوز ( جلد كتاب را جمع آوری منود و۱۴۲۱۰) منایند میگویند كه او

 (۰۴:۹ها باقیامنده اند.) جا دیگر سند، هند، چین، گرگان، ارمن و در
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 باستان و یآریانا كتابخانه ها در اسالم دلیل قوی موجودیت كتب و قبل از   

عباسی ها صدها جلد  زمان اموی ها و رسزمین های وابسته به آن اینست كه در

آنها مربوط به  هندی به عربی برگردانده شد كه زیاد تر زبانهای پهلوی و كتاب از

كتاب مربوط بودایی ها نام می  خراسان بود. چنانچه ابن ندیم ازكتابخانه های 

 برد كه نویسنده آن یك خراسانی بوده است.

ول ـكابل شاهان عنعنه تألیف و نگهداری كتب وجود داشت. به ق در دربار   

 )انند پاله بن جیه پاله( كه اكریوت نام داشت در خران متأ شاه دربار البیرونی در

 (۰۰:۹ و ۹:۰بنام )شكهت پرت( كتابی نوشته بود.)مورد علم نجوم 

ه حكم گشتاسب در دوازده هزار ـاد آوری گردید كه بـا یـكتاب اوست طوریكه از   

مردم  یك خانه سنگی خزانه خود حفظ كرده بود و آنرا در شده و پوست نوشته

را داشتند دانشمندان اجازه دیدن آنها  تنها علام و عام را به آنجا اجازه منیداد و

آریانای باستان نخستین  اند كه شاید در صاحبنظران به این باور زیادی از

 كتابخانه همین بوده باشد.

آتشكده ها و  روایات تاریخی نشان میدهد كه كتابخانه های آریانای باستان در   

 قرن هشتم میالدی از داشت، نسخه نوشته شده اوستا كه در معابد قرار

 شتاسب زردشت به حكم و» آن نوشته است كه  در سمرقند بدست آمده

خزانه  در نسخه  به خط طالیی نوشت و دوازده هزار را در ( دین خود گشتاسب)

احمدعلی كهزاد عقیده  كشور ( مورخ مشهور۰:۴« )هران گذاشت. آتشكده در
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مقدونی آنرا  دارد كه این هامن كتابخانه شاوپیكان بود كه اسكندر

 (۰۶:۶سوختاند.)

 هاكن درآقای توسط  پوست درخت ها نوشته شده و اوراق متفرقه كتب كه در   

باميان پيدا شد،  بودا در پیکرهقسمت رشقی  میالدی در ۲۳۹۰سال 

هفتم  چهارم و را مربوط به قرن ها ی سوم و باستانشناس متذكره اوراق اين آثار

آنها به  بعضی از از آنها كوشانی و هشتم عیسوی میداند. رسم الخط بعضی از و

گوپتا مربوط می باشد، همچنان زبان آنها  به عرص خط ختنی است و

كتابخانه معبد  در بامیان نوشته شده و شاید در سانسكریت است. این آثار

 بزرگ بودا گذاشته شده است.

 منطقه نيشاپور در» از نظر عبدالحی حبیبی البته به قول تاريخ طربي:   

 هـآن ب انه ای یاد آوری می كند كه درـابخـكت ام افشین ازـن ه ـان بـاستـراسان بـخ

 (۰۳:۹«)كتابهای دینی محفوظ بود. شمول كتاب مجوس یك تعداد دیگر

 در نسب نامه كابل شاهان نوشته شده و» البیرونی در كتاب ماللهند می گوید:   

 بعضی  از به نظر مگر من میخواستم آنرا ببینم، نغركوت جا به جا شده بود، قلعه

 ( ۰۰:۶«) عوامل به دیدن آن موفق نشدم.

 جهان باستان منجمله در این است كه در یافت منایانگر فوق تذكر آنچه در   

كتابداری اصولی موجود بوده كه نقش تعیین  آریانا نسبت به كتاب و رسزمین

 فرهنگی داشته است.  آثار كننده خویرشا برای حفظ و
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گذشته های  كتابداری را از دیده شده كه چگونگی كتاب وعالیم  و آثار امروز   

 از فنون نشان میدهد و عرصه علوم و یكسو پیرشفت را در است، از منایانگر دور

 علم كتاب و بركت آن امروز جانب دیگر هامن حركت های فرهنگی بوده كه از

یت كتابداری به حد اعظمی پیرشفتش رسیده و منونه های بارز آن هامنا موجود

های جهان است كه بزرگرتین گنجینه برای  كشور زیادی از كتابخانه در كتاب و

 عامل برشیت محسوب می شوند. 

 نتیجه

معنوی جوامع برشی  پیرشفت مادی و كتابخانه در اهمیتی كه كتاب و ارزش و    

ق آن به هيچ وجه عمي تآثري نجات مدنيت ها دارد، از بخش نگهداشت و در نیز و

طريق  از خط بود كه انسان آنچه را كه قبال  ابداع از منود. یشچشم پومنيتوان 

 كرد، به صورت مضبوط و شفاهی سينه به سينه به نسل های بعدی منتقل می

ه بعد انسان توانست با به كارگريی انواع اين زمان ب مكتوب به آنها منتقل كند. از

انجام كاغذ  رس وپاپريوس، پوست حيوانات  گلی وسايل چون الواح سنگی و

 از نگهداری حفاظت و جمع آوری منايد. برای را منابع اطالعاتی حجم عظيم از

بدين ترتيب  سيس شود.كزی تأمرا الزم شد تا مكان ها و اين منابع اطالعاتی

شكل گیری  كتب به وجود آمدند. بعد از نگهداری مراكز اولني كتابخانه ها و

مدیریت آنها احساس  افراد برای سازماندهی وكتابخانه ها رضورت به كارگیری 

شد. این افراد را كه ابتدا نگهبان یا حافظین كتاب می نامیدند، به مرورزمان به 
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ساماندهی منابع كتابخانه  وظیفه جمع آوری، حفاظت و مسام شدند و كتابدار

 ها را به عهده داشتند.

ه ـوده است كـول بدیم هم رسم نگارش و نگهداری كتب معمـدر آریانای ق   

این راستا كتاب اوستا است. كاتبان متام سخنان زردشت را  د درـمهمرتین سن

ی ساخته اند، همچنان یآن صحیفه  از بروی هزارها پوست گاو با طال نوشته و

كه قدامت  كشور والیات تعدادی از سنگ نوشته های باستانی بدست آمده از

 كتابداری را در رسم كتاب و گواه دیگری ازمیالد میرسد  آنها به قرن ها قبل از

 كتابداری را در است. دلیل دیگری كه قدامت كتاب و آریانای قدیم منایانگر

 توصیه شاهان اموی و آریانای باستان میرساند هامنا كتبی بوده است كه بنا بر

هندی به عربی  زبان های پهلوی و از خراسان زمین جمع آوری و عباسی از

 شده اند. برگردانیده
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 منابع  

 : محمد سعیدی، تهران،مهجر ـدن، تـوی متـتكاپ ان درـانس الو،ـادوین، پ -۲

 .۲۹۴۱امیركبیر، 

حميد  و حميد رضا آژير :ترجمه پويه تاريخ، كتاب در الكساندر، استیپچویچ، -۱

 .۲۹۰۹آستان قدس،  مشهد، رضا شيخی

عرص قبل  افغانستان از نوشته هاي كهن تاريخ خط و حبيبی، عبدالحی، -۹

 .۲۹۱۰انجمن تاريخ،كابل،  التاريخ تا كنون

تدوين كتب  ازمان مطالعه وـس ، تهران:داریـكتاب ابخانه وـكت انی، علی،ـزينـم -۴

 .۲۹۰۳دانشگاه ها )سمت(،  علوم انسانی

دهللا آزاد، ـ: اسرجمهـداری، تـابـفه كتـفلس خ وـاریـرجی، ا. ك. تـوكهـم  -۱

   .۲۹۶۰آستان قدس رضوی،  ،ت فرهنگیـاونیـمع د،ـمشه

تاریخ كتابخانه ها در افغانستان، كابل:  اروق، سیرـالب رحیمی، غالم فـنی -۶

 .۲۹۰۲ریاست كتابخانه های عامه، 

ان، ــانستـافغ ا درـانه هـابخـكت خ مخترصـاریـت ،دینـمحی الدـاشمی، سیـه -۰

.۲۹۰۹موسسه انتشارات االزهر، ، پشاور،یمحقق عبدالرحیم بختان :رجمـمت
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 یکوال: ګیکوکینل

 ژباړن: رسمحقق نرص هللا سومبن منګل

 لرغون پېژندنه او کان ایستل

هغه څه چې موږ په لومړي رس کې وینو هغه دادي چې کان ایستنه او لرغون     

پېژندنه زیاتره له یو بل رسه تړيل او دا یې یو نه بدلیدونکی موقعیت دی. د دې 

 له پاره دوه الملونه شته په الندې ډول:

ـ د کان ایستنې اوسنۍ ساحې په ډېره لرغونې زمانه تر کیندنو الندې ۲ 

او د هغې پخوانۍ بقایاوې او پاتې شونې په اوس مهال کې لیدل راغلې دي 

کیږي. د مثال په ډول رسه او سپین زر، مس، قلعي، جست، اوسپنه، قیمتي او 

 نیمه قیمتي ډبرې په لرغونې وضعت کې استخراج شوې دي.

ـ د کانونو څخه ګوه اخستنه د حفریاتو معنی هم لری او له دغو ۱ 

د لرغونې زمانې ارکیالوژیکي بقایاوې موجودې وې، حتی  کیندنو او حفریاتو رسه

 دا کیندنې په هغو ځایو کې هم شوې چې ډېر لږ وګړي لري. 

 په افغانستان کې د طبیعي زیرمو لرغون پېژندنه:    

په افغانستان کې د رسو او سپینو زرو، مسو او اوسپنې د استخراج     

په نښه شوي دي. مس داسې یو بېلو سیمو کې  ارکیالوژیکي مدارک په بېال

عنرص دی چې د عینک د مسو په ساحه او بلخ کې یې په ښه توګه اسناد او 
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مدارک موجودي دي. د رسو زرو موضوع له دې رسه په یوه څه توپیر کې ده، 

له منځ  یګوسین په پاسنیو برخو کې د ر ځکه هغه د غزين په سیمو کې او د آمو

څخه تر السه کیږي. دغه راز موږ د پنجشیر په ناوه کې د سپینو زرو استخراج 

پوره اسناد په الس کې لرو. په دغو ټولو مسالو کې د هرې ارکیالوژیکي څېړنې 

ستونزې د ګاونډي هېواد ایران او د عامن د سلطنت د لرغون پېژندنې له 

 پرابلمونو څخه توپیر نه لري. 

م د یو ځانګړي او خاص مرنال شته چې په کره او مستنده توګه رسه د دې ه    

یې اسناد شته چې هغه الجورد دي. د لرغون پېژندنې شواهد موږ ته دا توان 

بښلی چې د شپږو زرو کلونو راهیسې د دې مرنال د کارونې څرک ولګوو، خو د 

ته تګ هغې د کان ایستنې په اړه لږ معلومات موجود دي، ځکه د الجوردو ساحو 

 ډېر زیات ګران دی.

د الجوردو د لرغونو ساحو په باب زموږ اطالعات د لرغون پېژندنې د اوسني     

ظرفیت له پاره کوچنۍ برخه جوړوي. یعنې موږ کولی شو د دغو کاين موادو 

ټولې رابرسیره کیدنې د لرغون پېژندنې احتاميل ساحې وګڼو. له همدې امله 

ې له طبیعي زیرمو څخه د پراخه ګوه اخستنې که چېرې موږ په افغانستان ک

پروګرام په بام کې نیسو، نو په دې صورت کې به هرومرو دا غوره وي چې د 

لرغون پوهنې اړخ په هغې کې شامل يش. دا د دې معنی لري چې کله د 

افغانستان د کانو او صنایعو وزارت د طبیعي زیرمو د رایستلو د دواطلبۍ او په 
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بهیر تر پالن الندې نیيس، نو باید د لرغون پېژندنې کتنه او قرارداد ورکولو 

 ارزونه وررسه تر رسه يش. 

یو ډېر ښه حل به دا وي چې د افغانستان د جیولوجیکي رسوې د څانګې لخوا     

د ثبت شویو طبیعي زیرمو د ارکیالوژیکي ظرفیت عمومي ارزونه او کتنه په کره 

توګه بشپړتیا ومومي. په دې کار رسه به دا ممکنه وي چې دکلتوري میراث ادارې 

يش. په عمومي توګه په او کان ایستنې تر منځ د غوره ټکر پیش بیني و

افغانستان کې لرغون پوهنې ستونزه د برشی ظرفیتونو او وړتیاوو د نیمګړیتوب 

څخه را والړه شوې ده تر څو د دې جوګه يش چې د کلتوري میراث اسايس اداره 

وکړي. بین املليل مرستې او ظرفیت جوړونې ته په غوڅ ډول اړتیا ده چې سیمه 

ون پېژندنې د پروګرامونو افغاين مسؤولینو ته ذهني ییز ماهران وروزي او د لرغ

او تخنیکي وسایل چمتو کړي تر څو هغوی د خپل کلتوري میراث د ساتنې له 

 پاره په یوه موقف کې قرار ونیيس. 

 د کانونو لرغون پېژندنه د یوه ځانګړي ارکیالوژیکي فعالیت په توګه:    

ا زمانه او د مسو کانونه په تاریخي د چقامقو کانونه د تاریخ څخه په هغه خو     

زمانه کې یو ډول ګډ خصوصیات څرګندوي چې ځانګړې میتولوزي غواړي او هغه 

باید په سمه توګه رابرسیره يش. د را ایستنې بهیر او د اومو موادو چمتو کول 

زیاتر وخت په ساحه کې کیدل، نښې نښانې ـ یې جوتې بریښي او اسرتګنځیانو 
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تړيل وو. د کان ایستلو رسه په تړاو هره یوه ارکیالوژیکي پروژه  هم اکرثا  وررسه

 باید ددغې هرې یوې برخې په هکله یوه سمه الره او طریقه غوره کړي.

کاين زیرمې زیاتره د استوګنې د معمويل حدود څخه هغه خوا لیرې موقعیت     

سو او لري. افغانستان د دغسې پدیدې یوه غوره مثال ګڼل کیږي. د عینک د م

همدا شان د بلخ آب د مسو او پنجشیر د سپینو زرو کانونه د ناوو او درو په لوړو 

برخو کې موقعیت لري چې د کرنیزو او څربو سیمو څخه واټن غوره کوي. کرنیز 

ځایونه په منځنۍ ارتفاع کې لیدل کیږي چېرې چې اوبه لګول ممکن، مځکې 

ایط برابر او استوګنځایونه شتون پستې او هوارې وي او وررسه یو ځای د ژوند رش 

لري. نو په نتیجه کې د هسکو سیمو خوا ته د ارکیالوژۍ څېړنې او عملیاتو د تر 

 رسه کولو په ترڅ کې دا اړتیا شته چې د طبیعي چاپريیال رسه تطابق ويش. 

د کاين زیرمو په ټولو دغو ځایو کې په غوه کچه پاتې شوين او ضایعات شته     

په ترڅ کې رامنځ ته کیږي. د زیاتره پخوانیو کاين فعالیتونو په چې د تولید 

جوتیدو رسه دا معلومیږي چې د هغوی د فعالیت په ساحه کې زیات مقدار 

خځلې، اضايف مواد او زرات پراته او دا ساحې یې پوښيل دي، نو ددغو موادو را 

یستلو فني ایستلو او لیرې کولو ته درانه ټرانسپورټي وسایل او د اوبو را ا

کارکوونکو ته اړتیا ده. په همدې شان د لرغونې زمانې د کانونو د پاسه د الرو د 

رابرسیره کولو او ژورو کیندل شویو ځایو د پاکولو له پاره کاري وسایلو او اغیزمنو 

واټرپمبونو ته اړتیا موجوده ده. دا وسایل د حفریاتو او کیندلو له پاره ډېره 

 ې د اضطراری حاالتو په صورت کې تصویبیږي.بودیجه غواړي چې یواز 
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په معمويل توګه د کان په ساحه کې آثار نه را منځ ته کیږي. کوم څه چې په     

دې ساحه کې پاتې وي هغه د کان لور ته الر او داالن دی چې په اصطالح یې په 

کان کې نقب وهل بويل او زیات وخت د شا لور ته پټ شوي وي. په دې کې 

)ژغل( د خاورو ډېرۍ او د بوۍ )کورې( بقایا شتون لری. له دې پلوه د زیات جغل

عینکو د مس کان یوه استشني ده، ځکه چې د کان ایستلو د مدارکو او فلزي 

بهیر د فعالیتونو تر څنګ موږ د مستحکمو او په پخو دیوالونو چاپیره شویو 

 شو.بودايي عبادت ځایونو په شاوخوا کې ګڼ شمېر استوګنځي لیدلی 

 علمي هیلې: 

له علمي پلوه د کاين ساحې ارکیالوژیکي سپړنه ډېره ګووره او مثر بښونکې     

 ده.

لومړۍ دا چې په دې توګه تخنیکي بهیر او پروسه مستند کیږي، د عینک     

مس یو ډېر ښه مثال دی چې دا څرګنوي چې مس لږ تر لږه له څلورمې میالدي 

څخه تر امتې پیړۍ پورې استخراج شوي وو. د مسو زیرمې تقریبا  په راپریوتلیو 

 . جیولوژیکي قرشونو کې د کرستالین ډبرو د پاسه پرتې دي

نو په دې رشایطو کې د مسو در ایستل په ډېره ساده بڼه تر رسه کیږي او پمپ     

کولو او پایو )موو یا ستنو( ته کومه رښتیانۍ اړتیا نه لیدل کیږي. دا لیدل شوي 

چې استخراج شوې ساحې د کان څخه د مسو د رایستنې د بهیر په ترڅ کې د 

ا له لوري ډکې شوې وې. د پنجشیر د فاضل او اضايف موادو او خځلو له امله د ش
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سپينو زرو په کانونو کې هم د کان ایستنې تکنولوژۍ تر سرتګو شوي دي. په 

دې ساحه کې د سپینو زرو کانونه او زیرمې تر افقي سطحې الندې شتون لري. 

د سپینو زرو ډبرې د هغه داالن او الرې یا د افقي نقب له منځ څخه را ایستل 

و په اندازه د لوړوايل درلودونکی دی. دلته د نه را ایستل کیږي چې د دوو مرت 

شوې ډبرې پایې )ستنې( په ځای پاتې دی چې د کان د داالن د پاسه چت کلک 

سايت. په زیاتره لرغوو کانونو کې چې کله کان ایستل په ټپه دریږي، بیا هم په 

کانونه بالقوه توګه د مسو درلودوکې ډبرې را ایستل کیږي. دا چې ولې دا 

دریږي، د هغې د الملونو درک کول هم د زیات ارزښت وړ دی. ځکه په دې 

 الملونو کې تخنیکي، اقتصادي او کلتوري عنارص ګډوي.

د کانونو څخه د کاين موادو د استفادې کرونولوژي او په تدریجي توګه د     

ارول ایستل شویو کاين ډبرو د اندازې او مقدار پوهیدنه چې په هره دوره کې ک

شوې وې، هغه څه دي چې د هغې له مخې د استخراج شویو کانونو د اړوند 

دورې اقتصاد مستند کیږي. هغه څه چې ښايي موږ په سمه توګه ووینو هغه د 

استخراج او استفادې وروستي پړاوونه دي. ځکه تر هغې وړاندې استخراجي 

اضايف موادو په  مراحل زیاتره د را ایستنې په پړاو کې د خاورو او استخراجي

سبب پټ شوي وي. رسه د دې هم پاتې شوي استخراجي مدارج هم د تجارت او 

 د را ایستل شویو کاين شیانو د ارزښت په اړه مناسب معلومات برابروي.

رغون پېژندنه د کان ایستنې له پاره داسې یوه الره ده چې د لرغونې زمانې ـل    

وي. ـوتـونه جـالیتـن تاریخچه او فعـفوړونې دـخراج او جـرو د استـو او ډبزاتـد فل



 ================================================================       
 لرغون پیژندنه او کان ایستل

 

======================================================== 

30 

د عینک د مسو د استخراج په بهیر کې د مسو پراخه او د ملس وړ فعالیتونه تر 

رسه شوي دي. که چیرې موږ د رایستل شویو موادو د خاورو خځلو او پاتې شویو 

ټوټو ډیرانونو او امبارونو له مخې قضاوت وکړو، نو معلومیږي چې هغه نږدې په 

دا ممکنه ده چې د مرنايل کې صنعتي کچه وده کړې وه. په دغسې یوه ساحه 

ډبرې یا کاين ډبرې ټول اجرایوي تعامل او د فلز تر راوتلو پورې عميل بهیر 

مطالعه او وڅېړل يش. دا بهیر موږ ته د فلزاتو د الس ته راوستلو د سازمان او 

اړه یو څرک جوتوي چې کیدای هغې رسه د اړوند فعالیتونو او تړلیو چارو لړۍ په 

يش د هغې له مخې په دا شان فعالیتونو کې ټولنیز او سیايس سازمانونه هم 

دخیل وي. د هغو الس ته راوړنو له پاره چې د کان ایستلو به ترڅ کې 

حاصیلیږي، یوه تن کارپوه او ماهر ته اړتیا وي چې هغه وکړای يش د خپلې 

ه د متاس له الرې کاين ډبرې پروسس ساحې څخه لیرې او باندې ماهرانو رس 

کړي. په افغانستان کې موږ ته د ایران، هند او حتی چیني سیمو د فلزي چارو 

له فني متخصیصینو رسه اړیکې پیدا کول ښايي حیرانوونکې وي یعنې چې په 

حه ډول داسې اړیکې ټینګې شوې دي. دغه راز د فلزاتو پروسس کول یوه ښه 

و، ـوه شـو پـونـکي اړخـه ځینو تخنیـو د دغه فعالیت پـش وږ کولیـالره ده چې م

د مثال په ډول د سونګ هغه ډول مواد چې په دې پروسس کې کارول شوي دي 

او له هغې له مخې د دغو موادو رسول هم یو سوال دی چې داسې یوې ساحې 

 ته چې تشه او د ځنګل څخه لغړه وي، اکامل کیږي.

 وګه ـپخوانیو استوګنځایونو کیندنې او حفریات په بالقوه تو تر اړخ د ـونـانـد ک   



 ================================================================       
 لرغون پیژندنه او کان ایستل

 

======================================================== 

31 

څېړنې له پاره یوه ډاډمنه ساحه ګڼل کیږي. له دغسې پاتې شونو څخه موږ ته  د

د هغه تیر وخت د ورځني ژوند او هغو خلکو ټولنیز حالت په اړه معلومات او 

ه کې په مفکوره تر السه کیږي چې د کانونو د ایستنې د فلزي صنایعو په برخ

فعالیت لګیا وو. بودايي لرغون پېژندنه له پخوا څخه تر نن ورځې په تیره بیا د 

هرن په برخه د پاملرنې او ځیر کتنې الندې وه. له دې پلوه د عینک د مسو 

ساحه د کان کیندنې د مدارکو رسه یو استثنايي مقام لري. بودايي صومعي او 

د دا شان بودايي صومعو نږدې  عبادت ځایونه کیندل شوي دي. له کان رسه

والی موږ ته یوه نوې الره پرانیزي او هغه دا چې له څلورمې میالدي پېړۍ څخه 

تر امتې میالدي پورې په څه ډول له بودايي مذدهب رسه آشنا خلکو خپله دیني 

عقیده له اقتصادي فعالیتونو رسه تړلې وه. تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده 

ې د اقتصادي فعالیتونو په اساس پراخه شوي دي او یا دا چې چې آیا دا صومع

دوی به د کانونو او اقتصادي فعالیتونو د کنرتول له پاره جوړې شوې وې. دا دواړه 

نظر یې په برابره او ورته اندازه صحت لري. په هر حال دا څېړنه او د صومعو یا 

ودايي تاریخ د بیا کتنې بودايي استوګنځایو کیندنه په افغانستان کې د لرغونې ب

 له پاره یو بې سارې فرصت برابروي.

و مرنالونو څخ په ـزاتو تجارت چې د رایستل شویـرو او د هغو فلـد کاين ډب    

تر رسه کیده، د کان ایستنې د لرغون پوهنې یوه ډېره په زړه  رغوين زمانه کېـل

پورې برخه جوړوي. د لرغونې زمانې تجاريت شبکې د هرې کاين ډبرې د ځانګړو 

خصوصیاتو او هغه شهايي تولید د پرتلې څخه معلومیدلی يش چې تجارت ته 



 ================================================================       
 لرغون پیژندنه او کان ایستل

 

======================================================== 

32 

وړاندې کیده. له دې پلوه مس ډېر په زړه پورې دي او موږ کولی شو د دې 

مرنال)مسو( اصيل او لومړين منابع ّپ جوته توګه مشخص کړو. دا یو داسې فلز 

دی چې په پراخه پیامنه استعامل شوی او یقینا  د رسو او سپینو زرو په پرتله په 

لږه اندازه بیا پروسس کیږي. د مسو سکې د لږې بیې لرونکې او د دغه فلز د 

کارول شوي دي. د مسو د کاين  تولید د اصيل منابعو او کانونو په محدوده کې

ډبرې او ورڅخه د ایستل شویو مسو او د هغې کان کیدنه موږ ته د تیرې زمانې د 

اقتصاد د معلومولو په برخه کې نوي مدارک او مقدمايت بنسویز معلومات په 

 الس راکوي. 

د کانونو لرغون پېژندنه او د کان ایستلو ارکیالوژي به په راتلونکې کې په     

غانستان کې په پراخه پیامنه وده وکړي. کیدای يش موږ دا هیله ولرو چې په اف

هغه فهم کې به نور زیاتوالی او غوره بدلون رايش چې موږ په افغانستان کې د 

کانونو څخه د لرغونو خلکو د استفادې په برخه کې لرو او دا به نوره هم جوته 

عو څه ګوه پورته کړې ده. د يش چې دغو پخوانیو خلکو په څه ډول د کاين مناب

دې له پاره د عینک د مسو ساحه یوه په زړه پورې آزموینه ده ځکه د هغې 

ظرفیت ډېر لوی دی او هغه نظریات چې موږ په دې باب د مخکې څخه لرل، هغه 

 به په زیاته اندازه تعدیل يش. 
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 صاحب نظر دشتیپوهندوی 

 

   مهتابی که روشنائی اش را گرفته اند

 مقدمه

خانم یا اسکندریه اکسوس نقطه تالقی دو دریای بزرگ آمو و کوکچه توسط  آی   

اسکندر مقدونی و یا سلوکوس اول و در محل ورودی شامل افغانستان که 

موقعیت خاص سوق الجیشی داشته بنا گردیده بود و هنگامیکه سلطه یونان و 

باخرتی در شامل هندوکش سقوط میکند از این تاریخ به بعد آهسته آهسته 

مرتوک و زیرخاک مدفون میگردد. اما با گذشت بیش از دو هزار سال بر حسب 

جود یک شهر یونانی توسط صادف با پیدا شدن سنگ تراش شده و ت

رد. لذا کاوش باستانشاسی برای اولین یستانشناسان جنبه حقیقی بخود میگبا

م توسط شلومربژه فرانسوی آغاز گردید و معلوم شد که آی  ۲۳۶۴بار در سال 

خانم مناینده یک متدن بزرگ یونان و باخرت میباشد. که از نظر تاریخی، نظامی، 

اص بر خوردار بوده هرنی، فرهنگی، اسرتاتیژیکی و حتی اخالقی از اهمیت خ

 است.

اما با دریغ و درد که ویرانی و تاراج دومی که مهلکرت و گسرتده تر از دور        

نخست بود و تقریبا  متام داشته های این شهر به نابودی کشانیده شد، سال 

که رشوع جنگ و نا آرامی در افغانستان میباشد کار حفریات متوقف  ۲۹۱۰

این شهر کامکان به حال خویش با یافته اش  ۲۹۶۰ل گردید اما با آنهم تا سا
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باقیامنده بود اما با ترصف این مناطق توسط مخالفین مسلح دولت عده از افراد 

داخلی و خارجی که ارزش مادی آثار باستانی را میدانستند به تخریب و غارت 

از آن پرداختند و متام داشته های این شهر از حفریات غیر قانونی و غیر منظم 

سکه های مختلف تا مجسمه های خورد و بزرگ توسط قاچاق بران در بازار های 

 پاکستان به فروش رسانیده شد.

 گی غارت و چپاول این شهر توسط آنـدف از تحریر این مقاله بیان چگونـه   

داده اند و به  یحمنافع مادی خود را نسبت به منافع ملی ترج راد کهـعده از اف

تاریخ کشور خویش صدمه جربان ناپذیر را وارد آوردند این مقاله به روش 

ساحه به تحقیق گرفته شده و از منابع و ماخذ تاریخی  کتابخانه و مصاحبه ها در

 و باستانشناسی استفاده بعمل آمده است.

چه قرار خانم مهد مدنیت گریکو و باخرت در محل تالقی دریاهای پنج و کوک آی   

گرفته و یکی از اسکندریه های مهم یونانی معروف به اسکندریه اکسوس یا آمو 

، دریا که یک قسمت رسحد بین افغانستان و تاجکستان را تشکیل میدهد

کیلومرتی بلخ و  ۱۰. موقعیت این ساحه را بعضی از نویسنده گان در میباشد

شکیالت اداری کشور عده هم از مربوطات والیت کندز نوشته اند. اگر به ت

نگاهی بی اندازیم خواهیم دید که این محل در صد کیلومرتی والیت کندز قرار 

 داشته از مربوطات ولسوالی دشت قلعه والیت تخار میباشد.

 حدود این شهر از طرف شامل به دریای پنج از جانب جنوب به دریای کوکچه و   
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و زمین های زراعتی که توسط زمین های زراعتی از جانب رشق به قریه آی خانم 

 خندق از شهر جدا گردیده و جانب غرب به دریای آمو و کوکچه محدود میگردد.

که در زبان فارسی معانی، منع بانو یا مه بانو را  ی ایستآی خانم کلمه ترکیب   

 افاده می کند. و در ترکی آی خانم گویند شهریست که توسط اسکندر کبیر و یا

سده چهارم پیش از میالد بنیان گذاشته شده  اول در هم بواسطه سلوکوس

باشد که در آن عنارص متدن یونان و هلن و همچنین عنرص خاص یونانی و مردم 

 (۰:۲۰محلی و بومی  اولویت داشته است.)

زیرا اسکندر از موقعیت اسرتاتیژیکی این منطقه چشم پوشی نکرده و از    

( یعنی کسایانس از یک اسکندریه)او مو جانب دیگر جغرافیه دان یونانی بطلی

میدهد که آنرا به آی خانم به صورت صحیح میتوان  اسکندریه دریای آمو تذکار

 (۶۹:۲تطبیق منود)

 بنابر نوشته آقای فیضی باستانشناس افغان زیر بنای این شهرتوسط شخصی   

این شهر به سان سایر شهرهای  گذاشته شدهق م  ۲۰۱ -۱۴۱ در به نام کنیاس

ورزشی، تیاتر آبده مقدس وقف شده به  ،مدرسه یونانی دارای جمنازیوم

قهرمانان گذشته یونانی بوده است. که اینها نه تنها بیانگر معروف بزرگرتین 

« کوشانی و گریکو بودیک»متدن در دنیای باستان میباشد بلکه منبع عمده هرن

 (۴۰:۴یونان و بودائی محسوب میگردد.)

 نخستین بار توسط پژوهشگر انگلیسی ج وود مورد توجه قرار گرفتانم ـآی خ    
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رتو باستانشناس فرانسوی از ین شهر باز دید منود. هر دو دانشمند سپس ج ب

گامن منی کردند در اینجا یک شهر یونانی چهره بر نقاب خاک کشیده بود اما 

جانب، قرار مطالعه این .ی گردیدبنابر حسب تصادف این شهر یونانی شناسای

 و بعدا  حین شکار و گشت و گذار این اثر را یافته پادشاه سابق محمدظاهر شاه 

به شلومربژه رسپرست هیات باستانشناسی فرانسوی در افغانستان خرب 

 (۳۰:۰داد.)

شلومربژه بعد از تامل و تحقیق در سنگ تراش شده رسستون کورنتی را    

یی که این سنگ از آنجا  شناسائی منود و به چنین نتیجه رسید که ساحه

ماه نوامرب سال  بدست آمده محل یک شهر یونانی میباشد هامن بود که در

م باستانشناسان فرانسوی که شلومیرژه را همراهی میکردند برای  ۲۳۶۴

شکوه و زیبای ساحل دریای آمو رسیده فورا  روی پارچه  نخستین بار به ساحه با

گی ساحه مذکور را ه بود ویژه نقش شدروف یونانی بر آن ـشکسته ظروف که ح

) پاول بر نارد(  رستیـرپـونانی تحت سـشناسایی کردند اما کاوش در این شهر ی

ماه برای مدت سه ماه  م هر موسم تیر ۲۳۰۰م آغاز و تا سال  ۲۳۶۱در سال 

 ادامه داشت.

ق م در مرزهای رشقی باخرت جهت دیده بانی بر  ۹۰۰شهر آی خانم در حدود    

رب دخولی قلمرو حکومت یونانی بنا یافت اگر نگاهی به سیر مهاجرت بعد از مع

یونانی اندازیم به حقیقت در می یابیم که سیر ورود مهاجرین از آنسوی دریای 

آمو یکی هم همین محل یعنی آی خانم بوده است که از نظر سوق الجیشی و 
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فوق العاده حیاتی اسرتاتیژیکی برای دیگر قلمرو دولت یونانو باخرتی ارزش 

ق م استقالل باخرت را اعالم  ۱۱۰داشته است. زمانیکه دیودوتس اول در سال 

 مبادرت ورزیدند موصوف برعالوه از اعامر ساختامنها به رضب مسکوکات منود

نقره و مسی حکمروائی سه  خانم از قبیل سکه های طالییآثار یافت شده از آی 

و اکراتیدس یونانی در شامل هندوکش ، ایوتیدم یونانی دیودوتسخانواده 

 بخصوص در خرابه های شهر آیخانم کشف گردید.

کیلومرت در امتداد ساحل دریای  دواین شهر روی ساحه وسیع مثلثی شکل    

بصورت که ( ۲۶۳:۱پنج در یک و نیم کیلومرتی دریای کوکچه گسرتده بوده )

مت مرکزی شهر شامل طبیعی در نقاط تالقی دو دریا استحکام یافته بود. قس

مرت از  ۲۶۰۰عامرات و امورات دولتی بوده بین شهر جاده مرکزی به درازی 

 (۱۶:۱دروازه شاملی به دروازه جنوبی کشیده شده که کوچه ها به نظر می آید)

قسمت دومی شهر که ساحه شاملی و جنوبی را در بر میگیرد محالت    

 ۶۰فراز تپه هموار به ارتفاع  امل ارگ که بربوده و قسمت سومی  شمسکونی 

 برج و بارو مستحکم جهت دفاع از آن بوده است. مرت بنا یافته دارای

این شهر بزرگ )یونانو باخرتی( متعلق به قرن چهارم قبل از میالد و مناینده    

سبک عالی معامری مخلوطی از عنارص محلی و تزئینات یونانی است. این شهر 

منقش و ملون، های  ها، دیوار تاالر ستون های سنگی،  داردارای عامرات صحن 

 است. بوده مجسمه های رس شیر ثرومتند و با شکوه
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به باور پول بر نارد باستانشناس فرانسوی که مدت چهارده سال در آی خانم    

تحقیقات انجام داده است مینویسد: آی خانم یک شهر مستعمره یی یونانی 

چون در  میشود که یک شهر بسیار مهم بوده است وبوده و از بزرگی آن معلوم 

ستد بخاطر منطقه امن آن که با برج های  مسیر شاهراه ابریشم قرار دارد و داد و

را به  یاین امکانات دانشمندان اروپایی و آسیای زتدافعی مناسب و با استفاده ا

 (۴۱۳:۰خود جلب منوده بود.)

ه سایر متدن های افغانستان یک ویژه مدنیت آی خانم یا گریکو باخرت نسبت ب   

موقعیت اسرتاتیژیکی آن میباشد، بدین معنی  زگی خاص داشته و آن عبارت ا

چون این متدن در مسیر راه ابریشم عرض وجود منوده لذا در آن زمان مردمان 

متمدن اروپایی و آسیایی از این مسیر آمد و شد می کردند از آنجمله مردمان 

 یونانی.

ن کشیده رت یا باخرت به چیه در فوق ذکر گردید این شهر از طریق باکطوریک   

شده بود و راه ابریشم در آی خانم متالقی میشد، بدین ترتیب مردمان متمدن 

این ناحیه باستانی توانسته بودند که آی خانم را به یک شهر متمول و شکوفای 

 (۴۰۹:۰عرص خود تبدیل کنند.)

، نظامی، هرنی، فرهنگی، تجارتی و حتی ریخیمدنیت آی خانم از نظر تا   

اخالقی از اهمیت خاصی بر خوردار میباشد به گونه منونه نوشته ای که مظهر 

ی خانم که در کتیبه صندوق مستطیل قرب یک نفر آ فکر و فلسفه مردم شهر 
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یونانی که شاید بنیانگذار این شهر هم باشد به آرامگاه او نقر و نصب شده که 

در طفولیت خوب تربیه بگیر، در جوانی خواهش های »نین است مفهوم آن چ

، در پیری ناصح خوب باش، در کار باش خود را اداره کن، در پخته سالی درست

 (۶۰:۶«)های باز پسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس مبیری روز

آی خانم که یک شهر آباد و زیبای یونانی نشین بود و ثروت فراوان مادی و    

خانم موقف معنوی را در خود نهفته داشت با سقوط دولت یونانو باخرتی آی 

 ناین مدنیت آهسته، آهسته به سوی مرتوک شد جه دوم را بخود گرفت ودر 

( ۱۰۰۰:۰د)رفت اما خاطره حضور یونانی ها در باخرت هیچگاه محو نگردی

دستربد و تاراج دومی که مهلکرت و گسرتده تر از دور نخست بود و تقریبا  متام 

هجری شمسی که  ۲۹۱۰، از تحوالت به نابودی کشانیدداشته های این شهر را 

نا آرامی ها و جنگ ها در رسارس کشور مشتعل شد تیم باستانشناسی فرانسوی 

منتظر بهبود اوضاع بودند به اساس  در کابل به امید ادامه کار تحقیقاتی شان

پالیسی ضد غربی دولت مذکور افغانستان را ترک منودند و کار حفریات آی 

وزیم ـده بود به مـخانم نیز متوقف گردید. آثاریکه تا آندم از این شهر بدست آم

ام آی خانم ایجاد گردید و آثار ـه نـاقی بـوزیم ملی اتـملی انتقال یافت در م

در معرض منایش گذاشته شد. موجودیت  ته در آن جابجا گردیده وانتقال یاف

، ستون ها و ه ها، گلدان های تزئینی شده سنگیآثار از قبیل مقربه ها، مجسم

در ساحه این منطقه به موزیم محلی تبدیل و توجه  ۲۹۶۰رس ستون ها تا سال 
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انستان هر بیننده را معطوف میداشت و یکی از محالت تفریحی و توریستی افغ

 نیز به شامر میرفت.

اما با سقوط حاکمیت دولتی در ولسوالی دشت قلعه و ماورای کوکچه، حفریات    

غیرقانونی و غارت آثار آی خانم آغاز گردید که عده از افراد داخلی و خارجی که 

ارزش تاریخی و معنوی آثار باستانی را میدانستند به تخریب و غارت آن 

ریات غیر قانونی میزی به پرداختند. عاشور نام یکی از کسانیکه در جریان حف

اندازه یک مرت به شکل مستطیل را که در چهار گوشه آن چهار مجسمه طالیی 

قرار داشته یافته است عالوه بر ارزش مادی اهمیت معنوی زیادی داشته از 

نزدش به زور گرفته آنرا چهار قسمت منوده چند تن از زورمندان بین خویش 

ارزش مادی به این اثر داده و ارزش معنوی تقسیم منودند که این تخریب نقطه 

اش را نابود کرده است زیرا آن اثر گرانبها را به قیمت ارزان قاچاق بران به فروش 

ه از رسانیدند که آنرا به پاکستان منتقل گردید. عالوه بر مجسمه هزاران سک

، ظروف پالنتی و مهره ها، جواهرات و اقالم سلسله سلطنتی یونانو باخرتی

نزی و نقره به بازارهای دنیا به فروش رسانیده اند و آن شهر زیبا را به ویرانه برو 

 که شبهه قربستان رسباز مبدل منودند.

م چنین مینوسد در زمانیکه  ۱۰۰۶داکرت لعل زاد در طی باز دیدش در دسمرب    

 باالی تپه آی خانم بر آمدم چشم به منظره افتاد که از دیدن آن به خود لرزیدم و

حشت قرار دارم، نه تنها از شهر آی خانم فکر کردم که در میان یک جزیره و 
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چیزی باقی منانده بلکه حتی تپه های ساحه اطراف شهر چنان ظاملانه کندن 

 کاری شده اند که گوی در باالی گورستانی قدم میزنی.)انرتنت* سایت آسامئی(

اریخی ـهای ارزشمند تای آی خانم که یکی از رسمایه ـبدین ترتیب شهرک زیب   

رس و غیر مسئول که منافع شخصی  بوده که توسط افراد خود رهنگی ماـو ف

میدادند چنان غارت و تاراج گردید که امروز جز ح شان را بر منافع ملی ترجی

گودالها خو شده ی دزدان که یادگار تلخ غارت است دیگر نشانی از عمرانات به 

 چشم منی خورد.

 نتیجه گیری

با مرور تحقیقات صورت گرفته راجع به شهرک باستانی آی خانم و این    

تحقیقات و نوشته مخترصا  می توان چنین نتیجه گرفت که ساحه باستای 

مذکور یکی از رسمایه های با ازرش تاریخی و فرهنگی ما بود و مبین هویت 

اران درخشان تاریخی و متدنی ما می باشد. این شهر کهن تاریخی، در روزگ

حضور یونانی ها و دوران آبادانی حیات خویش، شهر باشکوه و مجللی بوده 

است و ثروت فراوان مادی و معنوی را در خود نهفته داشته است. ولی با حرص 

فراوان که ما داشته ها و میراث های ارزشمند تاریخی و فرهنگی خویش را 

شان بهره درست  جودز فیض و نتوانستیم بصورت شایسته حراست مناییم و ا

به زوال و ضعف نهاد ما به چپاول و استفاده  بربیم و هرگاه که حاکمیت دولتی رو

نادرست آن مبادرت ورزیدیم که مصداق عینی و واقعی آن چپاول آثار شهر 
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باستانی آی خانم در رشایط زوال نهاد دولت و حاکم شدن آنارشیزم در کشور ما 

 می باشد.

 و گروهای ناباب و مفت خور، دست به غارت و چپاول در طی این دوران عنارص   

گنجینه های با ارزش آی خانم زدند و با تاراج ثروت عظیم نهفته در دل آن به 

پول و ثروت فراوان رسیدند. و با چپاول این آثار نه تنها رضبه بر اقتصاد ملی ما 

ه های وارد شد و ثروت کالن اقتصادی مابه باد فنا رفت، بلکه یکی از جلو 

درخشان هویت تاریخی و فرهنگی ما منهدم شد و پیشینه روشن تاریخی و 

متدنی خدشه پذیرفت زیرا که آی خانم یادگار و میراث با ارزش یک دوره پربار و 

پر شکوه تاریخ  و فرهنگ ما محسوب میگردید و بدین ترتیب با تاراج آی خانم، 

 متقبل شدیم.صدمه بزرگ و غیر قابل جربان مادی و معنوی را 
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 پیشنهادات: 

قانونی که تا اکنون همه به شکل پراگنده  جلوگیری از حفریات غیر - ۲

 صورت میگیرد.

حشت ناک امروزی آی خانم به یک ساحه تفریحی و تبدیل چهره و  - ۱

 توریستی.

جمع آوری آثار به تاراج رفته آی خانم از کشورهای خارجی به کمک نهاد  - ۹

 بین امللی.های ملی و 

گرد آوری آثار سنگی از مناطق و از نزد اشخاص و انتقال آن به محل  - ۴

 اصلی اش.

باز پرسی کسانیکه در تاراج این میراث فرهنگی و تاریخی دست داشته  - ۱

 اند.
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 منای عمومی ساحه باستانی آی خانم
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ناسی  باستانش نمای بقایای ستون پایه های قصر آی خانم بعد از حفریات  
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انمسرستونی نوع کورنتین از سنگ آهک، مکشوفه آی خ   
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 نمای تخیلی از ساحه باستانی آی خانم

 نمای تخیلی ساختمانهای داخلی شهر یونانو باختری آی خانم
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 نمای تخیلی دیوار های قلعه، و آمفی تیاتر آی خانم
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(  5831نمای کندن کاری های غیر قانونی در ساحه باستانی آی خانم والیت تخار ) سال   



 ================================================================       
 ئی اش را گرفته اندمهتابی که روشنا

 

======================================================== 

50 

 منابع و مآخذ

 پوهنتون کابل.کابل،  ،( باستانشناسی افغانستان۲۹۶۲بابایوف، اکتم.) -۲

کابل: انتشارات چاپ  ،( تاریخ مخترص افغانستان۲۹۴۶حبیبی، عبدالحی.) -۱

 کتب.

 پوهنتون کابل. ،کابل ،( تاریخ باستان افغانسان۲۹۶۱).صافی، ضمیر -۹

مطبعه  ،( افغانستان در مسیر تاریخ . کابل۲۹۴۶).غبار، میرغالم محمد - ۴

 دولتی.

اتشارات شاه ، جلد اول کابل ،( تاجیکستان۲۹۰۱غفوری، بابه جان.) - ۱

 محمد.

( تحقیقات باستانشناسی در شامل رشق ۲۹۰۹)، فیضی، کتاب خان -۶

 مطبعه بهیر. کابل،افغانستان

آکس  ( گنجینه های بازیافته افغانستان، هالند،۲۹۰۱)کالوس، شهزاد،  - ۰

 فام نوویب.

تانی و تاریخی افغانستان. ( نگرشی بر ساحات باس۲۹۰۳کوشا، فهیم.) -۰

 خدمات کمپیوتری جهان. :جوزجان

بنگاه انتشارات میوند. ( تاریخ افغانستان، کابل،۲۹۰۰کهزاد، احمدعلی، ) -۳
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 محقق نجیب احمد"صدیقی"

 هرن معامری  آبدات گازرگاه رشیف شهکاری از

  عرص تیموریان در هرات

 مقدمه

بازتاب اندیشه ها و مباحث، تجلی عینی افکار و آرزو از آن جایی که معامری     

های انسانی و ضابطه باورها و ارزش های و نشانگر سیستم معترب ارزش گذاری 

در هر دوره و دفرت ثبت تاریخ برشی است، از زمانی که انسان پا به عرصه زنده 

برش و سایر  گی نهاد، معامری نیز حیات خود را آغاز منود و تا به امروز  پا به پای

پدیده های برشی روند تکاملی خود را سپری کرده و دگرگونیهای بسیاری را به 

خود دیده است، معامری پدیده ای است که طی هزاران سال وجود داشته است 

و منونه های آن بشکل بنا ها و ساختامن های متعدد در رسارس جهان پراگنده 

مزیت در پژوهش معامری می باشند. وجود چنین سابقه دیرینه ای یک 

محسوب می شود، چرا که در زمینه پژوهش،کمرت رشته ای است که مانند 

 معامری از چنین گنجینه ای از مدارک و شواهد برخوردار باشد.

معامری اسالمی که اساس آن به وسیله پیامرب بزرگوار اسالم، در مدینه    

وناگون را پشت رس نهاده گذاشته شد تا امروز پا به پای تحولهای جهانی سیر گ

، درین زمین های سبک های متفاوت به خلق زیباییها و در پهنای جهان اسالم با

هرنی پرداخته است که بحث در مورد سبک ها و دوره های متفاوت معامری 

را میطلبد که درین مقاله به گونه مشخص اسالمی، هر کدام نبشته ها جداگانه 
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ازرگاه رشیف که یکی از بنا های  دوره های ؛ در گبه معامری عرص تیموریان

 است می پردازیم. ماندگار در معامری اسالمی کشور درخشان و

فرهنگی  جمله آثار باستانی و مجتمع زیارت خواجه عبدهللا انصاری که از   

میاید، یکی از نفیس ترین آثار مهندسی و هرنی دوره تیموریان  هـرات به شامر

به شکل گروپی به عنوان اثر مهندسی و تاریخی، هرات محسوب میشود، که 

دارای خصوصیات منحرصبه فرد می باشد. ایــن مجموعه که دربرگیرنده 

 هرات(، ساختامن زرنگار و ســاختامن زیــارت خــواجه عبدهللا انصاری )پیر

پنج کیلومرتی شامل رشق  در قریه گازرگاه و ساختامن منکدان می باشد، در

 ت دارد، که از جمله مشهورترین آبده های تاریخی هرات وشهر هرات موقعی

یکی از زیارتگاه های مهم و مشهور شهر محسوب میشود. کلمه گازرگاه لغتا  به 

معنی جای شستشو می باشد که گفته میشود درآنوقت این محل به عنوان 

محل شستشوی لباس اهل تصوف مورد استفاده قرار میگرفته است، البته 

این بدین  براین عقیده اند، که گازرگاه از کلمه کارزارگاه گرفته شده و بعضی ها

دلیل است، که گفته میشود در قرن نهم میالدی دراین محل نربد خونینی روی 

این  و اجساد آنها در هداده است، که منجر به کشته شدن اشخاص زیادی گردید

واقعه به مرور  محل در هفت چاه مدفون و بنام  هفت چاه مسمی گردید. این

زمان به محل، فضای روحانیت بخشیده، طوریکه بزودی این محل، را تبدیل به 

سه  جای زیارت و تقدیس منود. طوریکه در باال ذکرشد این مجموعه متشکل از

آبده مهم تاریخی بوده، که هر کدام از نگاه خصوصیات مهندسی و تاریخی به 
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ن ساخت و ساز ایجاد مدرسه ای هم مرتبط می باشد. گفته میشود، که اولی

زمان حکومت سلطان غیاث الدین محمد سام  توسط امیرعزالدین مرغانی در

میالدی(، بوده است و همچنان آمده است که ساختامن دیگری  ۲۱۰۱ – ۲۲۶۱)

این محل موجود بوده است. بقایایی از  از زمان حکومت سلجوقی ها در

ه چنگیز مغول باقی مانده بود، که ساختامن های سلجوقی و غوری بعد از حمل

بازسازی گردیده است. بصورت عموم  بعدا  توسط سالطین تیموری ترمیم و

زمان سلطنت سالطین تیموری )قرن پانزد هم میالدی(  مجموعه ای موجود در

 زمان حکومت )شاهرخ میرزای تیموری( تهداب گذاری و هرات و مخصوصا  در در

میالدی وقتی که امیر تیمور امپراطوری بزرگ  ۲۴۰۱سال  ساخته شده است. در

خویش را که از تربیز تا کابل وسعت داشت به  فرزندان خویش به جا گذاشت، 

 (۹ -۲پایتخت حکومتش شهر سمرقند بود.)

بعد از پخش شدن خرب مرگ تیمور، فرزندان وی که در والیات مختلف     

ارشد وی، شاهرخ،  ره پرسمنودند بعد از چندین سال کشمکش باالخ فرمانروایی

 طول دو اوضاع فایق آمده وی کرسی سلطنتش را به هرات منتقل منود. در بر

 ساخت و ساز و تعمیر دیوار های دفاعی شهر و دهه اول حکومتش، شاهرخ در

آنجائیکه وی مرد علم پرور  بازار ها و جاده ها کوشش منود. ازهمچنان ایجاد 

گیری هرن را آماده منود، طوریکه بعــد از وعلم دوست بود زمینه رشد و فرا

انــدک زمــانی، هــرات به عنوان پایگاه و محـل اجتامع بهرتین شعــرا، نقاشان، 

 مهندسین عرض وجود منود. خطاطان و
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برعالوه آن شاهرخ وزنش گوهرشاد بیگم در ساخنت و توسعه بناهای تاریخی و   

می توان از اعامر چندین مدرسه و  مذهبی توجه زیادی را مبذول میداشتند، که

 ۱۰طول  همچنان اعامر مسجد جامع بزرگ مشهد در شهر هرات و خانقاه در

های  شاخص ترین کار سال اول حکومت شاهرخ یاد آوری منود. یکی از

تعمیراتی شاهرخ ساخت و ایجاد مجموعه زیارت خواجه عبدهللا انصاری می 

در سال بعدی کار  میالدی دستور اعامر آنرا صادر و ۲۴۱۱سال  باشد.  که در

 ساختامنی اش تکمیل گردید. برعالوه ساختامن خود زیارت، آب انباریکه در

بنام حوض زمزم  سمت شامل غرب و روبروی خانقاه زرنگار موقعیت دارد و

مسمی است و همچنان تهداب گذاری مسجد زمستانی ایکه در غرب حوض 

ر زمان حکومت شاهرخ میرزا و همزمان ساختامن خود زمزم موقعیت دارد د

زیارت صورت گرفته است. به ادامه این فعالیت های ساختامنی با روی کار آمدن 

حکومت سلطان حسین بایقرا  و وزیر دانشمند وی امیر علی شیر نوائی، 

مجموعه زیارت خواجه عبدهللا انصاری )گازرگاه( انکشافات بیشرتی منود. از 

ن انکشافات و فعالیت های ساختامنی می توان به تعمیر ساختامن جمله ای

میالدی و همچنان  ۲۴۳۳سال  امیرعلی شیرنوائی در زیارت گازرگاه توسط وزیر

علی شیرنوائی امیر تهداب گذاری و اعامر خانقاه زرنگار، اشاره منود. مزید بر آن 

نان باغهای میالدی و همچ ۲۱۰۲ – ۲۴۰۱سال  به ایجاد باغچه گازرگاه در

که از طریق جوی  دیگری در اطراف زیارت خواجه عبدهللا انصاری اقدام منود

یکی از همین باغ ها است که ساختامن موجود  سلطانی آبیاری میگردیدند. در

که در  ت داردزیارت خواجه عبدهللا انصاری موقعیغرب  فعلی بنام منکدان که در
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یکی از جمله اولین کارهای مهندسی وقت امیرعلی شیرنوائی بنا شده است، که 

دوره تیموریان هرات می باشد. به هرحال در این اواخر یک تعداد ساختامنهای 

ا ـخوانی بـدم همـه عـت. کـاسردیده ـگ ارـمـاعده ـن آبـجدید و در جوار ای

 (۰۹-۰۱ -۶) دارد.  مـخی مهـاریـان تـاختمـن سـدسی ایـمهن

رضوری خواهد بود تا در اینجا توجه مقامات ذیربط را جهت حفظ هویت  ا  بنا    

 این آبده تاریخی قرن پانزدهم میالدی تقاضامند شویم.

 

 



 ================================================================       
 دات گازرگاه رشیف شهکاری از هرن معامری عرص تیموریان در هراتبآ 

 

======================================================== 

56 

 منای عمومی ایوان بزرگ مقربه خواجه عبدهللا انصاری )عکاسی از داکرت استفانی(

 پالن افتاده مقربه خواجه عبدهللا انصاری)اسکیج از داکرت استفانی(
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 عامرت منکدان -۲

دوره درخشان تیموریان هرات  این بنای شگفت انگیز یادگار وزیر دانشمند    

علی شیر نوایی است. امیر دانشمند علی شیر نوایی وقتی که از کار وزارت و امیر 

صدارت خسته حال میگردد، از وظایف و مقام دولتی استعفاء و کناره گیری 

 در را اختیار مینامید و )رح(عبدهللا انصاریمنوده و خادمی  بارگاه حرضت خواجه 

جوار این مزار فیض االنوار احداث منوده و عامرت منکدان  این وقت باغ نوی را در

 این باغ دو را جهت دفرت کاری و مهامنخانه خویش میسازد به گفته مورخین در

ساختامن میسازد یکی منکدان سفلی یا غربی که در حدود صد سال قبل 

 رشقی که همین منکدان موجود است.  گردد و دیگری منکدان علیا  یاتخریب می

این خانه و یا منکدان را امیر علی شیر نوایی  بـرای پذیرائی مهامنان و     

حکاکان بخاطر مشوره  خطاطان، نقاشان و نویسنده هــا، ـاعــرانجلسات شـ

های هرنی و فرهنگی ساخته بود  و همچنان برای  امور رسمی از آن استفاده به 

عمل می آورد، این خانه در بعضی از کتاب ها بنام خانهء فرهنگیان عرص تیموری 

 نیز تذکر داده شده است. 

این بنا را از دو جهت منکدان گویند، اول اینکه چون مهامنخانه بوده و از قدیم    

االیام تا به حاال هر شخصیت واال مقام که به زیارت پیر هرات رشفیاب می شد، 

در این خانه غذا یا چای رصف مینمود  و دوم اینکه از جهت زیبایی و وضع 

 های زیاد مانند منکدان است. مقبول تعمیر که بواسطه غرفه های زیاد و حجره 
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دلپذیری است که از جمله ساختامن های شگفت انگیز  منکدان عامرت زیبا و   

نظر مهندسی در منطقه  معامری دوره تیموری هرات محسوب میگردد و از

بینظیر می باشد. بدین ترتیب که از درون هشت ضلعی و از بیرون دوازده ضلعی 

ار ایوان به جانب شامل، جنوب، رشق و غرب می باشد. از هشت ضلع داخل چه

داخل گنبد دروازه کوچک دارد، بدین ترتیب این  باز است و اضالع دیگر از

خارج به دو ضلع تبدیل میگردد که ساختامن از بیرون دوازده ضلعی  اضالع در

میگردد. که سقف آن باالی هشت ضلع داخلی گنبدی از خشت و گچ در نهایت 

بد مرتفع حوضچه آب یده شده است. در وسط این گنرفعت و نفاست پوش

ب آن از دروازه رشقی توسط جویچه باریک به حوضچه میآمد و موجود بود که آ 

 . میریختفرو  توسط جویچه و اپس از دروازه غربی به رشرشه سنگی به باغ

از ضلع شامل رشق راه پله ای باال میرود که می توان به اتاق های طبقه دوم     

به  در قدیم االیام این ساختامن چندان مورد استفاده نبوده وکم کم رو رفت.

هـ ش مرحوم جناب میر غالم  ۲۹۴۰الی  ۲۹۹۱سالهای  ویرانی میرفت که در

میر صاحب قبلی گازرگاه رشیف( به مشوره مهندسین الیق منکدان را حیدر )

منزل ترمیم و در وسط آن یک ستون چوبین نصب منوده ساختامن را به دو 

تبدیل ساخته بود، که آن  را به یک مهامنخانه آبرومند جهت پذیرایی مهامنان 

 ( ۱۱ -۱).دربار حرضت پیر هرات مبدل منوده بود

مجموعه بناهای گازرگاه رشیف به ترمیامت رضورت داشت  ۲۹۰۰در سال     

هرات پروگرام  وزارت اطالعات و فرهنگ به همکاری بنیاد فرهنگی آغاخان در
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ترمیامت این مجموعه را آغاز منود که به سلسله این پروگرام آبده منکدان نیز 

تحت ترمیم قرار گرفت در ابتدا بام های آن مستحکم گردید و متام طاق ها و 

فروپاشی میرفت به  گنبد های آن تقویه شد و خود ساختامن که رو به سقوط و

نیز طبق سابق آن  صورت اساسی ترمیم گردیده و جویچه و حوضچه داخل آن

ی آن سنگ احیای مجدد گردید. ساحه بیرونی آن هم با در نظرداشت طرح قبل

 . فرش و اصالح سازی گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکاسی از داکرت توماس اوربن( (عمومی عامرت منکدانمنای 
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 عکاسی از داکرت توماس اوربن( (عامرت منکدان پالن افتاده
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 :زرنگارخانه  -۱

های دوره درخشان تیموریان هرات می باشد، که در  خانه زرنگار از جمله یادگار   

علی شیر نوایی  زیر دانشمند امیر لطنت سلطان حسین بایقرا به همت و هنگام س

میالدی  در جوار آرامگاه  حرضت پیر هرات  ۲۴۰۴.ق مطابق هـ  ۰۰۳در سال 

اعامر شد و هرنمندان آن عرص با هرنمندی خاصی در )رح(  خواجه عبدهللا انصاری

که درنقاشی های داخل گنبد عالی بجا گذاشتند تزئین آن خانه از خود یادگار 

گرفته اند، از ایرنو این بنا بنام خانه زرنگار یاد میشود.  الجورد کار آب طال و از

ساخته شده است و رواق رفیع به سمت  این عامرت عالی بصورت گنبدی مدور

شامل آن باز بوده که راه ورودی آن می باشد که از شهکار های معامری هرات 

 -۱بوده است.)است. مواد ساختامنی آن از خشت پخته، ریگ، چونه و گچ 

۲۰۱) 

 

 

 

 

 

 

 

 منای عمومی خانه زرنگار )عکاسی از داکرت استفانی(
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زمان حکومت  زمان صدماتی وارد گردید که در این بنای عالی باگذشت در    

هـ .ق ترمیامتی در آن صورت  ۲۹۰۱ -۲۹۰۰های  سال عبدالرحمن خان در امیر

هـ ش  توسط اداره آبدات تاریخی  ۲۹۶۴ – ۲۹۶۰سالهالی  بعدا  در گرفت و

این اواخر نیز قسمت پشت بام های آن  هرات نیز تحت ترمیم قرار گرفت. در

 (. ۲۱ -۴).گی آغاخان بازسازی گردیده استتوسط بنیاد فرهن

 

 

 

 

 

 

 پالن افتاده خانه زرنگار)اسکیج از داکرت استفانی(

 

 :سنگ هفت قلم  -۹ 

سنگ هفت قلم كه یكی از نفایس هرنی روزگار قدیم هرات است،  در جوار    

مزار پیر هرات تا اكنون خوشبختانه  از گزند حوادث محفوظ مانده است. این 

حجار هفت نوبت باالی سنگ نفیس را از آن سبب هفت قلم میگویند كه استاد 
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بدین ترتیب كه در قدم اول بصورت صندوق در آمده، به قلم دوم  آن كار كرده،

آنرا صاف كاری منوده و به قلم سوم داخل آنرا خالی كرده و به قلم چهارم، پنجم 

 و ششم آنرا نقاشی و به قلم هفتم آنرا تحریر منوده اند. 

كه  از قدیم االیام در هرات معمول بوده كه عروسان را آرایش می منودند، وقتی  

می شد میگفتند كه عروس را به هفت قلم آراسته ساخته اند و  از آرایش فارغ

این سنگ نیز از نهایت نفاست و ظرافت به هفت قلم معروف شده است یعنی او 

در سنگ هفت قلم نام كسی ذكر نشده اما نظر به  .را به هفت قلم آراسته اند

 اید.حكایت می منه  ۳۰۰روایات تاریخی ساخت آن از سال 

این شهكار عالی توسط استاد شمس الدین سنگ تراش و استاد زین الدین،    

هرنمندان معروف دوره تیموری به دستور سلطان حسین با یقرا با نهایت ظرافت 

شنت باالی قرب خود سلطان حسین ساخته شده است. این سنگ به منظور گذا

واز میرزا داعی اجل را ایقرا ساخته شده بود، ولی فرزند سلطان بنام غریب نبا 

 قبل از وفات پدر لبیك گفت كه سنگ هفت قلم را باالی مرقد وی گذاشتند.  

در سالهای قبل هیات باستانشناسی یونسكو مطالعه دقیق نقوش باالی سنگ    

مذكور را  توسط ذره بین های بسیار اساس و قوی مورد مطالعه قرار داده و به این 

های قسمت باالی سنگ با گل برگ های قسمت حقیقت رسیدند كه گل برگ 

مشاهده  های پایانی آن صد فیصد مطابقت داشته و هیچ گونه تفاوتی در آنها به

اخیرا  بنیاد فرهنگی آغاخان بر مرمت و وسعت اتاق های اطراف منی رسد. 
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آرامگاه خواجه اقدام و یك اتاق را به منظور گذاشنت سنگ هفت قلم اعامر 

 (۲۳۳ -۰.)نها در خور تحسین و ستایش می باشدمنوده كه كار آ 

 

 

 

 

 

  

 

 منایی  از سنگ هفت قلم )عکاسی از داکرت استفانی(

 

 

 نتیجه گیری:

طول تاریخ  هرات باستان در دل خویش هزاران بنای با شکوه و پر ابهت را در   

 نهفته دارد که هریک از این بنا ها به ذات خود منایشگر سیر تحوالت آن روزگار

شناسی هرن معامری در حد اعلی و عظمت های بی بدیل  بوده و از نظر فرهنگ

 میتوان آنها را مورد مداقه و نگرش قرار داد.
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قت و از زمره آبدات و بنا های مهمی که هم از نظر معامری و مهندسی قابل د   

ا داراست؛ هامنا مزار متعلق ونیت، ارزش بزرگی ر یاد آوریست و هم از نظر مصئ

 ربه خواجه عبدهللا انصاری در گازرگاه میباشد.مق به

در جریان بنا سازی عهد تیموری، گازرگاه در واقع مناد غیر عادی معامری    

نظر ساختار و شکل در موقیعت خویش از ارزش بزرگ معنوی  بوده میتواند و از

  و هرنی قرار دارد.

در این بنا از نظر معامری و تزئینات به کار برده شده در واقع مشرتکات هم    

سایر بنا های دوره تیموری هم در هرات و هم در سایر زمین های متعلق به دوره 

تیموریان به مشاهده می رسد. ولی بعضی از عنارص و ویژه گی های ساختامنی 

از نظر تحقیقات در مزار خواجه عبدهللا انصاری مشاهده می شود که 

سایر بنا ها، متبلور باستانشناسی و مهندسی به هم تفاوت هایی را نسبت به 

 می سازد.   
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 پرفیضمعاون رسمحقق اسدهللا 

 هرن معامری در کاخ های غزنویان

 چکیده: 

بحث  در مورد هرن  معامری در کاخ های غزنویان از اهمیت خاص برخوردار است 

با اشتیاق متام کاخ ها، . زیرا سالطین غزنوی ، امرأ و وزرأ و صاحبان جاه و ثروت 

و کوشک های ساخته بودند که هر کدام از اهمیت خاص برخوردار بوده اند، با 

ی کاخ های عرص غزنوی در نظر داشت اهمیت موضوع در این نوشتار رو 

 پرداخته شده است.

 کلید واژه:

سهل آباد، مسجد جامع عروس الفلک، کاخ مسعودی، کوشک باغ عدنانی، 

 کوشک مسعود، لشکری بازار، مغارۀ مسعود، منارۀ ابراهیم غزنوی.

 مقدمه

توجه ساکنین این  هرن معامری در افغانستان از زمانه های قدیم تا امروز مورد   

 .جاه و ثروت ، بخصوص شاهان و امرا و سالطین و صاحبان مال ومرز و بوم بوده

سالطین غزنوی با اشتیاق متام به اعامر و ساخنت کاخ ها و قلعه ها و باغ ها 

 دست یازیده اند.
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کوشک ها و کاخ های عرص غزنـوی گرچـه از دسـت تطـاول روزگـار در امـان نـه    

وادث طبیعی و یا از دست مخربین تاراجگر همـه تخریـب گردیـده مانده از اثر ح

، اقامت گاه درباریان و باز خانه ها، انبار خزانه سلطنتیاند، این کاخ ها شامل رس 

، که لشکریان بوده است نظامیان و محل سکونت شاهان و شهزادگان و ارشاف و

 نقاشان این خطه باستانی بوده اند.  همه زاده دست رنج معامران و

این بنا ها با تقسیم فضاها بر بنیاد نیـازمندی های گـوناگون خانـواده شـاهی و    

بلند و با معامری و سبک و سیاقی که بر اصول زیبا شناختی تکیه  با دیـوار های

 (۲۰۴:۶داشت در بهرتین مکان شهر عرض اندام میکرد.)

ه سـالطین غزنـوی بخصـوص محمـود و مسـعود دسـتور از همین کاخ ها بـود کـ   

ســوق و اداره ســپاهیان و لشــکریان را صــادر میکردنــد و ایــن ســپاهیان ســاحات 

زیر سم سـتوران خـویش  دریا تا بلوچستان و از ری تا ماورای گنگا را وسیع از آمو

، و نرش دیـن مقـدس اسـالم بـرای خـویش، پیش میرفتند و با پخش می نوردیدند

 زمین خود افتخار می آفریدند.مردم و رس 

و اما رسای سهال آباد به قول مؤلف تاریخ یمینی امیر سبکتگین در آواخر ایـام     

کار  ی را تهداب گذاری کرد و آن را سهال آباد مسمی منود. دریامارت خویش رسا

ساختامنی این بنا وجوه مالی بسیار خـر  منـود و اسـتادان چیـره دسـت در کـار 

نیکوئی اساس و ایجـاد قواعـد آن مهـارت هـای جدیـد تـازه و نـو  تزئین وتعمیر و 

آفریدند و برای بهرت انجام دادن آن کار کوشـیدند بـه سـبب حادثـه غـم انگیـز و 
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مــرگ امیــر ســبکتگین ( کــار اعــامر ایــن عــامرت نــا متــام مانــد و  مشــقت افــزا )

آن را فـال بـد فرزندانش در تکمیل این بنای با شـکوه و مجلـل تعلـل کردنـد زیـرا 

تلقی کردند تا آنکه ایـن عـامرت عجیـب و غریـب خـراب شـد و آن همـه سـعی و 

. هر کـه عامرت بکار رفته بود همه ضایع شدکه در تأسیس و اعامر این  یکوشش

ــــد بیــــاد آن مرثیــــه مــــی   از ــــرآن رسای گــــذر میکردن فضــــالی عرصــــ کــــه ب

 (۲۴۰:۱خواندند.)

. پـس ت سهال آباد را ترصیح منی کندیموقع اما نویسنده تاریخ یمینی محل و    

. در زمـان سـلطنت رسـش محمـود بـر اریکـه قـدرت تکیـه زداز امیر سـبکتگین پ

جال ل خاص  سلطان محمود غزنوی غزنین منحیث پایتخت امپراتوری از شکوه و

قـدرت فرمـان روایـش بـه قـول  شـوکت و ،برخوردار بود شکوهی فرا خـور عظمـت

برای افزایش شکوه دربارش از ادبـای معـروف و مبباچی "هامن طوری که محمود 

دانشمندان برجسته دعوت به عمل می آورد. برای زیبـا سـازی پایتخـت اش هـم 

 ( ۰۶:۱هرنمندان و صاحبان حرفه را از مناطق مفتوحه گردآوری میکرده است.)

سلطان محمود پس از لشکر کشی به هندوستان فـاتح و پیـروز بـا بـرده گـان و    

امر منایـد ، تصمیم گرفت مسجد جامعی در شهر غزنین اعزگشتبا غنایم بسیار

مردم  ِخفت} را{ به گفته عتبی بر وفق روزگار سابق و قدر زیرا مسجد جامع قدیم

زمـام  بنیاد کرده بودند. در آن هنگام غزنه از شهر های بود که کمـرت مـورد توجـه

زنــوی منحیــث . امــا از وقتیکــه ســلطان محمــود غداران خراســانی قــرار میگرفــت

سلطان مقتدر و امپراتـور و جهانگشـاه عـرض وجـود کـرد در صـدد آن بـر آمـد تـا 
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پایتخت قلمرو اش القا کننده عظمـت و اقتـدار امپراتـوری اش در چشـم بیننـده 

از اینجاست که تصمیم گرفت هرنمندان و صاحبان حرفه و معامران چیـره  باشد.

ز آورده با اعامر کاخ ها بـه زیبـائی دست را از گوشه و کنار مناطق مفتوحه به مرک

د این بنا ها و کاخ ها به گفته جرفادقانی چنان بنا هـا و پایـه بیافزایپایتخت خود 

 ساختامن ها وسعت یافت که در عامل نظیر نداشت. 

یکــی از بناهــای معــروف عرصــ ســلطان محمــود غزنــوی مســجد جــامع عــروس     

بـی از دیـار هنـد )غـزوه قنـوج ه عتالفلک بود سلطان محمود پس از آنکه به گفت

ــمیر  ۴۰۳ ق( مظفــر و منصــور بــا امــوال و نفــایس نــا محصــور  ھ۴۲۰ھ  و کش

طرح ایجاد مسجد جامع را که ساحه آن قبال  معیین و اساس  (۹۰۶: ۱بازگشت.)

، امـر بـه اکـامل آن داد و وجـوه ام و دیوار های آن سـاخته شـده بـوداحاطه آن مت

س آن مسجد جامع چیزی اما مورخین در مورد سال تأسیمالی آن را فراهم منود. 

ر این معلوم نیست که هقی در این زمینه خاموش است بناب، تاریخ بینه گفته اند

کار مسجد عروس الفلک دقیقـا  در کـدام سـال آغـاز و چـه وقـت انجـام پذیرفتـه 

 است.

فعـال  در مورد موقعیت این مسجد که امروز به جز از یک محراب فرعـی آن کـه    

وف اسـت چیـزی بـیش بـاقی منانـده بنام مسجد جمع اولیـا در شـهر غزنـی معـر 

. باید گفت کـه آقـای جاللـی محـل موقعیـت ایـن مسـجد را از روی محـراب است

فرعی جمـع اولیـا چنـین توضـیح میدهـد بـه سـمت هـای رشق و شـامل وسـعت 

های امـروزی اختیار کرده تا حدود مقربه حالیه رضی الدین علی الال شامال  و باغ 
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قریه بهلول و حوزه زراعتی قشالق "خواجه بقال" و " اربابا" رشقـا  طـول و عـرض 

جامع عروس الفلک و ملحقات آن از قبیل کتابخانه ها و عـامرات تـدریس وجـای 

ساحه وسیعی را  های اباته و لیلیه های حلقه های طلبه و محصلین دانش بوده و

 (۲۰۰: ۶)است. در بر می گرفته

صــورت نگرفتــه رصفــا  عتبــی  مــورد چگــونگی تعمیــر مســجد نیــز تحقیقــاتدر    

: ســلطان بــا گامشــنت اســتادان مجــرب و معــامران مــاهر را بــه اجــرای مینویســد

معاشات روزمره استخدام منـود. تعمیـر مسـجد بـا سـنگ هـای مرمـر و رخـام بـه 

سـی سدیر" یا به زبان فاربا شکوه و جالل با گنبد ها که " اشکال مربع و مسدس

سه دل یعنی دارای سه قبه با رنگ هـای خیـره کننـده آبـاد گردیـده بـود. برخـی 

 مؤرخین در توصیف آن بسیار غلو کرده اند.

نوی مسجد جامع عروس الفلک خانه ای داشت مخصوص که سلطان محمود غز   

. ماهرین فن در ساختامن خانه کامل ریزه کاری در آن جا به عبادت می پرداخت

نزاکت مخصوص بکار بردند فرش و پیزاره آن خانه را متام از سنگ "میناتوری" و 

های رخام تعبیه کردنـد و در هـر مربـع از مربعـات آن خطـی از زر کشـیدند و بـه 

الجورد تکحیل منودند این خانه از حیث زیبائی و تلوین به حدی بود که هر کس 

 (۲۳۲: ۶حیرت به دندان میگرفت.) تمیدید انگش

 غالم مقصوره ای داشت که روز های جمعه سلطان با سه هزارهمچنین مسجد    
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. مسجد مدرسه و کتابخانه نیز داشت که کتابخانه به ادای فریضه به آنجا میرفت

مشحون از کتب بود و هر کتاب با خط زیبا و پاکیزه و مقید به تصحیح علام و 

   ه و فقها بود.مئا

 اوقاف مدرسه وجوه معاش و نکته جالب اینکه شاگردان و طالب مدرسه از   

د و ش معاش ساالنه به ایشان پرداخته میکردند و  حقوق مستمری دریافت می

رسای امارت به مسجد وصل بود با اطمینان کامل  شخص سلطان از راهی کـه از

 برای ادای فریضه به مسجد میرفت.

دیـد هـر کـس رسـید کـه " ینگ آمیزی" به جـایبه قول عتبی تزئین و تلوین "ر   

: ای آنکه مسجد دمشق را دیده ای دندان میگرفت و می گفت انگشت تعجب در

د و جـنس آن و بدان شیفته شده و دعوی کرده که مثل آن بنیـاد ممکـن نـه گـرد

بیا و مسجد غزنـه مشـاهدت کـن تـا بطـالن دعـوی خـود  عامرتی صورت نه بندد

ی آب جویچه ها بینی و سخن خویش را به کلمه استثنا استدراک کنی" فواره ها

دیــدنی بــوده  اخته شــده بــود واقعــا  زیبــا وـد ســـو نهــر کــالن کــه در ایــن مسجــ

 (۹۰۰: ۱.)است

، حمـوی ؤرخین مشهور اسالمی چون ابن اثیر، جزری، یاقوتاین گفته ها را م     

و مــورخ انگلیســی رسجــن مــالکم نیــز اوصــاف فــوق الــذکر رامــی پذیرنــد و تائیــد 

 میکنند.

 لطان مقتدر غزنویـاهای عرص سـگر از بنـکشک کهن یکی دی کاخ محمودی یا   
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. از مجموع ان شال )محلی در غزنی( قرار داشتامین امللة محمود بود که در افغ

محـل نشـاط و رشاب سـلطان بـه شـامر  کاخ های دربار سلطان محمـود غزنـوی و

 میرفته است.

 هـ ق بعد از فیصله کار امیر اسامعیل برادر خود در ۹۰۰سلطان محمود در سال 

قرص فیروزی بر اورنگ جهان بانی جلوس منود. استفاده از نو باغ و قرص فیروزی 

در محل کنونی روضـه و اطـراف آن زمـانی آغـاز شـده کـه کشـک محمـودی از آن 

شکوه نخستین خود افتاده و توجه سلطان محمود متاما  به عامرت جدیـد یعنـی 

از ایـن قرصـ  یفیـروزی معطـوف گردیـده اسـت. امـروز نسـبت اینکـه بقایـای قرص

مجلل باقی نه مانده منی توان حدس زد که چه نوع بوده وسعت آن چـه مقـدار و 

ملحقات آن چه بوده و چند ساختامن داشته؟ طرح هندسی  ساختامن چه گونه 

 بوده ؟

 منوده است مینویسد: اما غالم جیالنی جاللی از روی تل مخروبه که مشاهده    

از مشاهده تل مخروبه که در مـاوراء گنبـد مرقـد سـلطان یمـین الدولـه بـه طـرف 

شامل غربی و جنوب رشقی تا فاصله سه کیلو مرتی پیهم افتاده و فعال  نیـز آثـار 

و زوایای عامرات قدیم در متام این ساحه به نظر میرسد چنان آشکار میگردد که 

از آنجـا بـه سـمت جنـوب تـا گنبـد  جه ابوبکر بلغـاری واین عرصه از روضه تا خوا

معروف به سخی در نشیب کوهی جانب رشقی و همه عامرات و تصـورات شـاهی 

و قراول خانه های پهره و مواضع عساکر خاصه و اقامت گـاه سـپاهیان و باشـگاه 

های غالمان رسائی کشک های صاحب منصبان اردوی سلطانی قرار گرفته بود و 
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ا و ساختامن ها و کشک ها و قراول خانه ها به حیث مجموع در گوشه این کاخ ه

شامل و جنوب شهر غزنین کهن به ذات خود یک شهر زیبـای دیگـر را تشـکیل 

 (۲۰۹: ۶داده بود.)

ا شده بود که مربوط بـه گفته میشود در پهلوی کاخ ساختامن های دیگر نیز بن   

احب جـاه و مقـام اعـم از ملکـی و اقامت گاه برای افرسان و مردمـان صـ دیوان ها

، ن ساختامن ها همه از مـدرک مالیـاتنظامی بر زیبائی شهر می افزود. هزینه ای

 خراج و غنایم جنگی تأمین میگردید.

رسای و کاخ عدنانی ابتدا در باغی بوده به هرات و گویا منسوب است بـه ابـی     

رئـیس هـرات بـوده  بن عامر عدنان بن محمد الضبی کـه در آخـر عهـد سـامانیان

 (۲۲۹: ۲۰است.)

رسای پیشین باغ عدنانی )منظور رسائـی اسـت کـه قبـل از مسـعود غزنـوی در    

آنجا آباد بوده است( دارای رسای دیگر بود بسیار وسیع و فراخ و زیبا و نیک کـه 

بیهقی از آن در ورود صاحب بزرگ علی قریـب بـه حضـور امیـر مسـعود حکایـت 

قریـب( در رسـید هــ ق )علـی  ۴۱۲دارد: که روز چار شنبه سوم مـاه ذی القعـده 

صبحگاهان همراه با غالمان و بار و بنه و موکب ... از راه به درگاه آمد و در دهلیز 

رسای پیشین عدنانی بنشسـت و از ایـن رسای گذشـته رسای دیگـر بـود سـخت 

( و سلطان مسعود در آن ساختامن های دیگر بنا کرد به قول ۶۱: ۶فراخ و نیکو.)
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نان ماهر بود که هیچ مهندس را به کس نه بیهقی مسعود در طرح و مهندسی چ

 (۲۰۲: ۹شمردی و در هر کار آیتی بود.)

 ه )خوابمسعود در کوشک بـاغ عدنانی خانۀ ساخت غرض خواب قیـلول   

آب رسد میساختند طوریکه آب به شکل فنی و  به خم های چـاشت گاه( و آن را

رسید پارچه ها تر می شد و ماهرانه بر بام خانه و از آنجا بر پارچه های کتانی می 

، و این خانه از یشدحرکت می افتاد و خانه رسد م از اثر وزش باد پرده ها در

سقف تا به پای زمین مصور با تصاویر از مردان و زنان برهنه بود و مرشف و ناظر 

که جانب سلطان محمود غرض مواظبت از کار های مسعود گامشته شد بود از 

. محمود فورا  غرض روشن شدن موضوع محمود خرب دادندین کار به سلطان ا

چند نفر سوار کار ماهر و چابک به هرات فرستاد و فرمان داد تا به رسای مسعود 

روند و از کس باک نداشته شمشیر برکشد و هر که مانع شد گردن زنند به رسای 

یل . اما مسعود که از رسیدن خو بنگرد تا موضوع از چه قرار استداخل شده 

 آوردند و در ساعت گچرا در جای فرود  انتاش )سوارکار( واقف شد سوار کار 

گز بر آن فید کردند و مهر زدند که گوئی هر ران را بخواند و رنگ خانه را سکا

ه حال فرش کرده قفل نهادند و کس نه دانست ک دیوار ها نقشی نه بوده است و

ر تا آنکه د بدون تصاویمشاهده خانۀ دید سپی چیست، فرستاده محمود هنگام

 (۲۴۳: ۹:"برین فرزند من دروغ ها بسیار میگویند.")خرب به محمود رسید گفت

، برادرش محمد غزنـوی را اسـیر منودنـد و پس از آنکه هواداران سلطان مسعود   

 کار اعامر رفتـار سال وقت را گـه کار اعامر آن چـک کـاین کوشه ـب درت رسام  ــق
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ش که از این ساختامن به واسطه حرش و بیکاری و نفقات به قول عبدامللک نقا  

علی گفــت: هفــت بـار هــزار هـزار درم یعنــی هفــت زبـان کوتــوال بـه رسهنــگ بـو 

ق  .ه ۴۱۰رجب سال  ۱۱میلیون درم هزینه برداشت و شخص امیر )مسعود( در 

 (۶۱۹: ۹به کوشک نو آمد و آنجا قرار گرفت.)

کوشک مسعودی در زیبائی و منای سـاختامن بـی نظیـر بـوده بیهقـی درمـورد    

گفته که ... و چنین کوشک نشان نه دهند هیچ جای و هیچ پادشاه چنین بنا نه 

فرموده و همه به دانش و هندسه خویش ساخت و خط ها او کشید بدست عـالی 

فزایـد و بیهقـی میا خـویش کـه در چنـین ادوات خصوصـا  در هندسـه آیتـی بـود.

امروز این کوشک عاملی است هر چند بسیار خلل افتاده است گـواه بنـا هـا و از 

بنا های آن نیز چند چیز است تا زیادت ها میکنند بر بناهـا و از بنـا هـای آن نیـز 

 (۶۱۱: ۹چند چیز نقض افتاده است.)

کیلو مرتی جنوب لشکرگاه در سـاحل سـمت چـپ  ۰شهر بست به روی تپه در   

رود هلمند واقع شده که عامرات مخروبه آن منایانگر عظمت معامری کهن کشور 

، اصطخری و هـ ق ۹۶۱یم چون ابن حوقل در سال ما میباشد. جغرافیا نگاران قد

مــردی و  هر و جــوانـزرگی شـــهر بســت و بـــ، از شــاملـالعــدود ـمؤلــف گمنــام حــ

. بست در قرن هفتم شهر مشـهور گان آن یاد میکنند رگانی باشندهدالوری و باز 

و مستحکمی بوده که قرار گاه نیروهای مدافع رتبیل شاهان کابل در مقابل نیـرو 

 (۱۱۱: ۰های مهاجم عرب بود.)
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از گفتار فوق چنین معلوم میشود که بنای شهر بست سابقه بیشرت از غزنویان    

اریخی اسـت کـه قبـل از سـلطان محمـود ـعتـرب تـدارد. شاهد ادعای مـا اسـناد م

م حصار بست از توغان که آن قلعـه  ۳۰۰هـ ق =  ۹۶۶پدرش سبکتگین در سال 

 را در قبضه خود داشت مترصف شد.

هــ ق در غزنـه بـه فرمـانروائی پرداخـت در  ۴۱۲- ۹۰۰سلطان محمود در سـال    

مترصف و به هـ ق با رسکوب سپاه شورشی در سیستان سلطان آنجا را  ۹۳۹سال 

. اما سلطان محمود و نجبـای غزنـه کـه زمسـتان هـا بـه قلمرو خویش ضمیمه کرد

شـامل بسـت بـرای خـود قرصـ هـا و ویالهـائی  شهر بست نقل مکان میکردند در

ت تـا اعامر کردند که ساختامن های مجللی را در حاشـیه رود هیرمنـد کـه از بسـ

گرشک امتداد داشت تشکیل میداد، نظامیان که از قرص ها محافظـت میکردنـد 

حومۀ بسـت شـامل ادارات  در واحد های مسکونی مخصوصی زندگی مینمودند.

. کـه بعـد هـا لشـکری م العسکریه یا لشکرگاه شهرت داشـتحکومتی بود که بنا

که در عهد نظام  ی استیبازار نام گرفت این بخش از جمله ساختامن ها و بنا ها

 الدین محمود غزنوی اعامر گردیده و پرسش مسعود بر آن الحاقات افزوده است.

 ازار اسمی است که باید عجالتا  مقصود اینـام لشکری بـاد کهزاد نـه قول استـب   

همه آبادی ها را از مفهوم آن استخراج کنیم و به فکر یکی از میدانهای نظامی 

باید عرض بکنم که این حدس خالف حقیقت بود. و این ها افتادیم ولی فورا  

محوطه اصال  در زمان آبادی لشکر گاه بخصوص در عرصسلطنت مسعود اول باغ 

 (۲۲۱: ۳شکار یکنوع شکارگاه داخلی و خصوصی قرص بود.)
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، ت رضوری یک کاخ اعـم از دروازه هـا، دیـوان هـا، مسـجددرین جا متام ملحقا   

، حـوض و بـاغ و باغچـه کـه در آن ها، حامم، خیابان ها نطاق ها و رواق ها و ستو 

جا حیوانات و گل های زینتی و پرندگان به زیبائی آن مـی افزودنـد، اعـامر شـده 

 بود.

، گل و گچ کـار گرفتـه شـده و دیـوار هـا را بـا در ساختامن این کاخ ها از خشت   

اســتان تصــایری از رسبــازان و جنگجویــان بــا لبــاس مخصــوص تــزئین میکردنــد ب

که در ایـن منطقـه انجـام دادنـد تصـاویر عـالی از کـاخ  یشناسان طی کاوش های

 (۲۰۰: ۲م( .) ۲۳۱۱-۲۳۴۳های شکوهمند غزنویان ارایه دادند)

مرت بـوده و طـاق هـای  ۰ -۰از نظر معامری این قلعه دارای دیوار های به ارتفاع    

دیوارها و تزئنات رنگه همه ، پلسرت کاری و تناسب کامن های دارد زینتی و بزرگ

 منایانگر سبک معامری غزنوی است.

ه که دارای دو رسته بودند. اعامر شده بودای ر دوکانها به گونه در لشکری بازا    

در آنجــا بــه عــالوه بــازار ســاختامن هــای اعــامر شــده بــود کــه دیــوان و دفــاتر و 

ایش سـفرا و ایلچـی داراالنشاء و اجتامع حاجب هـا و وزراء و سـپه سـاالران و رهـ

هــای خــارجی همــه جاهــای مخصــوص داشــتند کــه ایــن همــه در قســمت رشقــی 

 لشکری بازار قرار داشت.

مرت  ۰۶صحن طوالنی به درازی لشکری بازار مسجد جامع نیز داشت که دارای     

، شبستان مرکزی آن طرف به دیوار مسجد ساده اما مجللمرت از یک ۱،۲۰عرض و
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پایـه آجـری و خشـت پختـه اسـتوار این گنبد روی چهـار محراب دارای گنبد بود 

انـدازه خشـت و سـعی و کوشـش کـه در گذاشـنت آنهـا بـه کـار رفتـه بـود و   .بود

زحمتی که در قالـب گیـری خشـت هـای ذو ذنقـه ئـی شـکل بـرای فیـل پایـه هـا 

کشیده شده بود و اشکالی که چیدن خشت ها نشان میدهد همه بیانگر مهارت 

 ن آن عرص میباشد.استادان و معامرا

اما با تأسـف کـه ایـن عـامرات کـه روزگـاری مقـر سـکونت و رهـایش سـالطین و    

ــای بدســت  ــی ه ــر ویران ــود در اث ــانی ب ــانون بازرگ ــزرگ و ک ــردان ب ــان و م پهلوان

عالءالدین غوری و بعدا  در اثر هجوم چنگیز و تیمور ویران گردید و امروز به حال 

 ویرانه مرتوک مانده است.

طین غزنوی نه تنهـا محمـود و مسـعود بلکـه اخـالف شـان نیـز در سـاخنت سال    

، چنانچـه امیـر عـام املنفعـه عالقـه فـراوان داشـتندمساجد و مدارس و بنا هـای 

محمــد غزنــوی بــرادر مســعود در هنگــامی کــه بــر جوزجــان حکومــت داشــت بــه 

تأســیس بناهــای مــذهبی و ســاختامن هــای عــام املنفعــه اقــدام منــود، فرخــی 

سد رود شور بـار و جـوی آب  انش از مسجد آدینه و منار میمنه،نی در دیو سیستا

 که در آن هنگام ساخته شده بود یاد آور شده است.

"هیچ چیـز نکـرد اال ؤلف مجمع االسبابمهمچنان ابراهیم به قول شبانکاره ی    

بـه همـین منـوال مسـعود پرسـ ابـراهیم  ۰۱مسجد و اربطه " مجمع االنساب ص 

دست به اعامر منارۀ زد و آنرا در غزنی ساخت که از نگاه هـرن معـامری و ظرافـت 
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. موضـوعی کـه توجـه بـه آن رضوری ای که دارد دارای اهمیت زیاد اسـتکاری ه

اصـلی را در تـزئین سـنگ مرمـر  ، سـهماینکه در آثار معامری عهـد غزنـوی است

(  اینکـه چـرا سـاختامن هـای ۲۹۰: ۰ری نشسـته بـود" )داشت که به جای گچ ب

چون "تأثیرات آب و هوا  یعرص غزنوی پایدار باقی مناند. با سورث عوامل متعدد

 مصایب طبیعی نظیر زمین لرزه و سیل و خرابی ها ناشـی از جنـگ " اسـتفاده از

چـون از سـنگ و حتـی خشـت پختـه نـدرتا   ،مصالح نسبتا  کم دوام مانند خشت

اده میگردید. ساخت ال قیدانه و رسقت رفنت مصـالح سـاختامن هـا توسـط استف

ایکه در زمان بنا شـدن  ساکنان محلی همگی موجب گردیده اند که بیشرت ابنیه

 (۲۹۰: ۲.)میان بروند اند دوامی نه کرده از با شکوه و تحسین انگیز بوده

، مقـربه سبکتگینهای عرص غزنویان به جا مانده است، مقربه آنچه از معامری    

ــاز ســازی شــده ســلطان محمــود کــه ــار تــرمیم و ب ، بنــد ســلطان )بنــد چنــدین ب

محمودی( ویرانه های لشکری بازار و مناره های غزنین اسـت چیـزی بیشـرت ازآن 

 باقی نه مانده است.

م( اقدام به اعـامر منـاره ۲۲۲۴ -۲۰۳۳هـ ق =  ۱۰۰-۴۳۱مسعود پرس ابراهیم )   

 .که دارد دارای اهمیت فراوان است اه هرن و ظرافت هایو کاخی منود که از نگ

این بنـا به ویـژه از جهت آجر کاری و خطوط زیبای آن اهمیت فراوان دارد به    

مبباچی؛" در مناره مسعود سوم آجر کاری با نهایت مهارت انجام شده  نوشته

از  است و ترکیب بندی ظریفی طراحی شده ... ترتیب هندسی آجر ها که بعضی
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، ل از پخت و قالب گیری تراش خوردهآنها پس از پخت نقاری شده و برخی قب

 (۴۹۲:۰شبکه ملیح و ظریفی را به وجود آورده است...")

ه وی در نتیجـال قبـل توسـط باسـتان شناسـان ایتـالکاخ مسعود سـوم چنـد سـ  

. " ثابـت میکنـد کـه وی نیـز ماننـد اسـالف حفریات خرابه های آن کشف گردیـد

کاخ ها و باغ های با شکوه زنده گی می کرد. محل این کاخ  از  محیطی از درخود 

م هدف حفاری های هیات باستان شناسی ایتالیـایی در افغانسـتان  ۲۳۱۰سال 

بوده است و نزدیک مناره معروف مسعود سوم ) که در گذشته به سلطان محمود 

ارسـالن مـرتوک  نسبت داده میشد( قرار دارد. این قرص در دوران سلطنت ملک

شده و به گفته مبباچی " شعری از عثامن مختاری نقـل میکنـد کـه میگویـد کـه 

کـاخ و  ارسالن کاخ )قرص( از آن خود بـرآورد و در آنجـا تـاج گـزاری کـرد و نیـز در

 (۱۲: ۰دولت خانۀ خود اقامت گزید.")

از کتیبه یافته شده از این قرص دو نکته متبـارز میشـود یـک انتسـاب قرصـ بـه    

 ۲۲۲۱هــ = مـارس  ۱۰۱تاریخ اکامل بنا در رمضان سـال  دو دیگر مسعود سوم و

)که مصادف با چهاردهمین سال سلطنت مسعود سوم بـوده ( توسـط محمـد بـن 

 حسین بن مبارک.

معــادن اطــراف غزنــی  ه ازمــواد ســاختامنی قرصــ مســعود ســنگ مرمــر بــوده کــ  

استخراج میگردید و پارچه سنگ هـای آن در تـزئین سـطح منـای داخلـی حیـاط 
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بکار رفته به گفته مبباچی "کاخ مسعود سوم از نظر آرایش و تنظیم طاقچه هـای 

 (۴۱۰: ۰." )یافته در منای پیشین چشمگیر بود کامال  تزئین

شکل ذوذنقـه ای روی صـفه مسعود هر چند کوچک است مجموع کاخ به  کاخ   

. این کاخ دیـوار مرت طول دارند ۲۱۰مرت تا  ۲۱۰ین هایش ب ای قرار گرفته  دیوار

وت بـوده راهـرو های پشت بند نیم دایره ای داشته منای کاخ به قول "برند" متفا

مواد بکار گرفته شـده  ، طاق مناهای عمیق منایانگر دکاکین بازار است،باز و دراز

در گوشـه شـامل غربـی حیـاط جـا داشـته، منـای حیـاط سـجد ، مآن خشت خام

 ه قطعـات آن نـه تنهـا دارای نقـوشزاره مرمرین منحرص به فردی است کدارای پی

. این شعر مدح ی کتیبۀ رسوده شده استگل و بوته و حیوانات است بلکه محتو 

عامل پیشنیان او است با رس آغاز ستایش آمیز تنها خطاب به او به نظر می رسد 

که این بخش از شعر به درستی در جوار بال فصل دیوانی گذاشته شده باشد کـه 

 شاهی منتهی میشود. اتاقبه 

م ( کــه  ۲۲۲۰ -ھ  ۱۲۲منـاره دیگـر مربـوط بـه عهــد بهرامشـاه غزنـوی اسـت )   

. در سـاختامن ایـن منـاره سـبک وجود در آن، شاهد بر ایـن مـدعا اسـتکتیبه م

رفته اسـت امـا عنـارص تزئینـی آن ـتقلیـد قـرار گـبنای مناره مسـعود سـوم مـورد 

 (۴۹۲: ۰)ه مناره مسعود سوم ساده می باشد.نسبت ب

کناره ها و زاویه ها از خشت می باشد و خشت ها به بزرگـی خـودش اسـتعامل    

گردیده است و این مناظر با سطح های افقی از هـم جـدا گردیـده کـه بـه ذریعـه 
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اری شده که آن هـم از خشـت تـراش شـده نقوش نازک که منبت کاری و کنده ک

بدست آمده است عنرص اساسی ساختامن ها عبارت از خشت بوده و این مناظر 

و این نقوش و اشکال از این مـواد سـاختامنی بدسـت آمـده ثابـت مـی سـازد کـه 

وق العــاده مــی منــوده ـفادۀ فـــقدر استـــر معــامری از خشــت چـــاهـــادان مــــاست

 (۳۱: ۴د.)ـان

"مـدققین در ایـن آواخـر متایـل پیـدا کـرده انـد کـه مـی  اپوگـاچینکو  به عقیده   

ه جـز و یـک مسـجد گویند این هر دو مینار کدام تعمیر جـدا گانـه نـه بـوده بلکـ

چیز به نظر میخورد  ( است و بقایای آن که بر روی زمین طور ناجامع بزرگی )بوده

این موضوع را تأئید میکند. با وجود این شاید این منـار هـا عالیـم فـتح و یادگـار 

های کامیابی باشد که به تعقیب جنگ های متعدد سلطان های غزنه به یادگاری 

. بلنـدی ابتـدائی ایـن منـار تـا حـدود بازمانگان سالطین غوری گذاشته شدبرای 

 مرت می رسید. ۶۱-۰۰

هر دو ساختامن شهکار معامری محسوب گردیده و ساختامن و طرز آن به این    

از طـرف خطاطـان و نویسـنده گـان آن زمـان  حد نهائی اعتالی خویش رسـیده و

آن وقـت قـرن هـا گذشـته مگـر ایـن  کتیبه های آن به وجود آورده شده اسـت. از

نهـا تـاریخ مجموعه آثار به مثل سنگ ها و لوحه های قبور باز ماندگان تیموری ت

بنا را روشن منی سازد، ولی بذات خویش یک مجموعه فرهنگ ملی بـوده و یـک 

یادگاری با ارزش مهندسی سازندگان آن می باشد. بنا های فوق که منایانگر هرن 
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و فرهنگ کشور ماست سالهاسـت توجـه سـیاحان و جهـانگردان را بخـود جلـب 

 کرده است. 

آن با سفال یا گل پخته سنگ های منحنی  منار ها از خشت پخته اعامر و روی    

مزین شده اسـت. کتیبـه آن شـامل چنـدین نـوع خـط کـوفی بـوده کـه در چهـار 

ستون پائین آن سوره فاتحه از قرآن کریم به خط شکست الـی قسـمت بـاالئی از 

 زمین نگاشته شده است. 

ی این دو منار در فاصله حدود یک و نیم کیلو مرتی در شـامل غـرب شـهر غزنـ   

مرت از هم فاصله دارند. در بـار مسـعود یـک محـل   ۶۰۰موقعیت داشته و حدود 

خورشـیدی کشـف گردیـد در میـان همـین دو منـار  ۲۹۴۹سـال  باستانی کـه در

موقعیت داشت منار تاریخی دیگر و گنبد سلطان محمود کبیـر و گنبـد سـلطان 

مسعود در فاصله یک عشاریه شش کیلو مرتی این منار ها قرار دارند برای بـیش 

 ۲۲۰مرت باقی مانـده از اثـر یـک زلزلـه در  ۴۴از هفتاد سال هر دو منار به ارتفاع 

خورشـیدی رس  ۲۹۹۳بل نصف قسمت بـاالئی آن تخریـب شـد. در سـال سال ق

پوش مخروطی شکل برای آن سـاخته شـد تـا ایـن منـاره هـا را از تخریـب بیشـرت 

مـرت ارتفـاع  ۱۰محفوظ نگهدارند. اکنون منـاره هـای باقیامنـده انـدک بیشـرت از 

 دارند.
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 نتیجه

نفـیس عرصـ غزنـوی در نتیجه قسمیکه شاهد هسـتیم از آن همـه آبـادی هـای    

رصف تعداد محدود با حالت نیمه ویران باقی مانده است که آن همه نیاز مربم به 

بازسازی یا حد اقل حفـظ حالـت موجـوده دارنـد. در صـورت عـدم توجـه بـه ایـن 

آبدات، داشته های موجود نیز از میان رفته و آثار آبدات نفیس معـامری و هـرنی 

زی هـای غـارت گـران محـو شـده آبـدات در نتیجه حوادث طبیعـی و دسـت انـدا

 تاریخی هزار سال پیش کشور ما کامال  نابود و از خاطره ها فراموش خواهد شد.
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 پاروقی ها

، ۱و ۲باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان، ترجمه: حسن انوشه، جلد  -۲

 .۲۹۰۴تهران، انتشارات امیر کبیر، 

هرن دوره غزنوی، ترجمه: یعقوب آژند، انتشارات مولی، تهران،  مبباچی، -۱

۲۹۰۶. 

بیهقی، خواجه ابوالفضل، تاریخ بیهقی، به تصحح دکرت علی اکرب فیاض،   -۹

 .۲۹۶۴کابل، مطبعۀ دولتی، 

زی: محمد صدیق طر  :، مرتجمتاریخ صنایع افغانستان ،گالیه پوگاچینکو،  -۴

 .۲۹۱۰، وزارت اطالعات و کلتور ،کابل

ترجمه: تاریخی یمینی، تهران، بنگاه،  ،ابو ارشف ناصح بن ظفر جرفادقانی، -۱

 .۲۹۴۱ترجمه و نرش کتاب، 

 ،د بیهقی کتاب خپرولو موسسه، غزنه و غزنویان، کابلجاللی، غالم جیالنی  -۶

۲۹۱۲. 

 انتشارات ، کابلافغانستان  و نقاط شگفت انگیز آن، محمد عظیمعظیمی،  -۰

 .۲۹۳۰ بین املللی الهدی،
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فروزانی، دکرت سید ابو القاسم، غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، تهران،  -۰

 .۲۹۰۴سمت، 

 .۲۹۹۱مطبعه دولتی، ، لشکرگاه، کابل ،احمد علی کهزاد، -۳

انتشارات ، رهنگ تاریخ بیهقی، تهرانف ،سید احمد حسینی ،کاز رونی -۲۰

 .۲۹۰۴زوار، 
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 رسمحقق کتاب خان فیضی

 منازل رهایشی تپه ولی بابا مس عینک ساختامنها و

 مقدمه:

 کلده و بین النهرین، در مرص، ریکه مربهن است، ساختامنهای قدیمطو        

ما از دوره برونز رایج بوده که این ساختامنها با  کشور در شوش ایران و آسور،

که  افغانستان رومنا گردیدهمناطق مختلف  شهر نشینی در بوجود آمدن شهر و

 قدیم بلخ، میتوان از شهرک ساختامنی مندیگک کندهار، دولت آباد بلخ، شهر

باخرتی،کوشانی شیوه  دوره یونانو توغی والیت تخار نام گرفت. بعد ها در شور

توسعه پیدا کرد که ساختامنهای تپه ولی بابا مس  های ساختامنی انکشاف و

 جمله ساختامنهای قدیم کشور محسوب می گردد. عینک نیز از

خورشیدی مطابق به  ۲۹۰۳سال  حفریات ساحه باستانی تپه ولی بابا در     

 جمله ساحات عرص تاکنون ادامه دارد این محل باستانی از م آغاز و ۱۰۰۳اپریل 

کیلومرتی  ۴۰در حوزه گندهارا و قسمتی از در ،بودیزم در مسیر جاده ابریشم

موقعیت منوده که تیم باستانشناسان افغان )وزارت اطالعاات  کابل احرازجنوب 

 ((DAFAاکادمی علوم افغانستان( با همکاری باستانشناسان فرانسه فرهنگ و و

بعضی از باستانشناسان اروپایی  تحت کاوشهای  باستانشناسان تاجیکی و

مسکوکات نتیجه ساختامنها، معابد، نقوش دیواری،  دادند، در علمی قرار

ستوکی، ظروف  مجسمه های سنگی، گلی، چوبی و مسی، طالیی، نقره یی،

، تیل چاینک ،قدح ،بشقاب ،رصاحی ،خمچه خم و ،کوزه ،سفالی شامل دیگ

بدست آمده است. بعدأ باستانشناسان این ساحه را بنام  سوز وغیره کشف و

ای کاوشه نام گذاری منودند که به اثر ۰۱۰ و ۰۹۱،۰۹۰،۰۹۹،۰۹۱،۰۶۰
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های سنگی که باالی آن خشت های خام به  دیوار ۰۹۱باستانشناسی در ساحه 

 اتاق های این ساحه سانتی مرت اعامر گردیده، کشف شد. ۲۰×۴۰×۴۰ اندازه

درین ساحه آشپزخانه  بروی آنها با گچ رنگ آمیزی شده است. وگردیده کاه گل 

 نقوش دیواری نیز مزیناتاق نشیمن که روی آنهابا  اتاق طعام خوری، های منظم،

ها نیز نصب می  را به دیوار به منظور تزئین اتاق های خویش مجسمه ها و بود

منودند نیز شامل بازیافت های آن میباشد،که در سطور بعدی از آن صحبت به 

 عمل می آید.

همچنان از ساحه متذکره یک میگرون نیز کشف شدکه در اطراف آن یک     

 که مناینده گی از آئین زردشتی رت موجود بودسانتی م ۱۰به عرض  سکو

قابل یاد هانی میدانم که از ساحه ظروف سفالی  بودایی را می مناید. شیوایی و

مسکوکات مسی پوشیده از  مختلف الشکل، النوع و شکسته مختلف سامل و

چوبی بدست آمده است،که گفته میتوانیم درین  آثار و مجسمه ها رس اکساید،

    ٠پائین رتبه زنده گی داشتند. اشخاص بلند رتبه و محل وساحه مردمان 

در ساحه باستانی مس عینک لوگر برعالوه از آثار فوق ساختامنها با  هکذا    

منازل رهایشی تپه ولی  ساختامن ها و های بزرگ نیز کشف گردیده که دیوار

اتاق های درین ساختامنها  تپه شاه از ساحات مهم آن به شامر میرود، بابا و

آشپزخانه های منظم موجود  حامم، اتاق نشیمن، اتاق های متصل به هم، تاالر،

شاهد مدعای ما بوده که  ۲۹۳۲ -۲۹۰۳بود که حفریات باستانشناسی سالهای 

 دوره کوشانیهای و بعد از آن اعامر گردیده است. در

                                                           
مجله باستانشناسی  «باستانی عینک لوگرگزارش علمی دورسوم حفریات ساحۀ »کتاب خان فیضی  -1

 .۲۱۰ص: ،۲۹۳۲، ۲۲ و ۲۰ شامره  دورسوم، افغانستان،
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هند  و ساختامنهای  مس عینک لوگر مانند سایر ساختامنهای آسیای مرکزی     

گردیده که مناینده گی از  که در دوره کوشان مروج بود به شکل مستطیل اعامر

های عریض از  دارای دیوار محلی را مینامید که این ساختامنها شیوه هرن بومی و

سانتی ۲۰×۹۰×۹۰ و ۴۰×۴۰×۲۰خشت خام به اندازه های  گل پخسه و سنگ،

گردیده که در بعضی از  پلسرتکاه گل  های آن با شده و روی دیوار مرت اعامر

چهار طرف آن برج های  قسمت های آن بقایای سیم گل به نظر می رسد که در

 ٠ترصدی نیز موجود بوده که هامنند شهر های قدیم آسیای مرکزی میباشد.

پوسته های امنیتی تخریب  افراز ساحه متذکره در اثر حفریات خود رسانه و

زیرا از این  رشقی دارد، ۰۹۹ و ۰۱۰ ،۰۱۰ارتباط مستقیم با ساحه  گردیده و

 میالدی  را ۶-۱زیورات طالیی کشف گردید که مقارن قرن  ۲۹۳۰سال  ساحه در

 میگیرد. دربر

 در و ۰۹۹جنوب ساحه  در سمت غربی دامنۀ شاه تپه و در ۰۱۰ ساحۀ          

 مرت ۱۶×۹۹موقعیت منوده است. مساحت این ساحه  احراز ۰۹۱رشق ساحه 

مکشوف  ویک کوچه یا راهر  اتاق و ۲۰آن به تعداد  گیری گردیده که در اندازه

مستطیل  گردیده است، اتاق های این ساحه به اندازه های مختلف بشکل مربع و

خشت خام  ، گل وچوب ساختامنی آن عبارت از سنگ، مواد اعامر شده و

شت های این اندازه خ بین رفته و میباشد که قسمت فوقانی آنها به مروز زمان از

آهک یا  با ها کاه گل بوده و روی دیوار سانتی مرت میرسد. ۲۰×۴۰×۴۰محل به 

لحاظ پوشش این ساحه به سیستم کامن پوشش  از گچ رنگ آمیزی شده است.

 گردیده که تخریبات زیادی را متقبل گردیده است.

                                                           
 .37،ص:٠٠31تاریخ آسیای مرکزی،ایران،تهران:« شهرسازی» . ب.الف.لیتوینسکی -1
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ات بعضی اتاق های این ساحه یک تعداد خم ها به منظور ذخیره غله ج در      

 ۰۱۰ساحه  عدد آن بزرگ میباشد. ۱۴جمع آنها به تعداد  جابجا شده که در

 رشق به غرب امتداد داشته و حصه تقسیم شده که از توسط یک راهرو بدو

توسط سنگریزه ها بشکل  مرت عرض بوده و ۲.۴ و ۲.۱ مرت طول و ۲۰ دارای

شاه تپه رسشیب فرش گردیده تا جریان آب بصورت اساسی عبور مناید که با 

مرت تعبیه گردیده که  ۱.۰ ها برج های سنگی به قطر دیوار در وصل شده است.

 قلعه با دیوار سنگی احاطه گردیده است.

یکی از  این ساحه چهار دوره زنده گانی یا ساختامنی وجود داشته که در در     

ه  خاکسرت بود کوره آهنگری وجود داشت که اولی توأم با آتش و اتاق های آن دو

یک قسمت آن به منظور دم کردن هوا  بشکل مستطیل میباشد که در و

جناح آن دو  و درد سانتی مرت بوده و ۱۰آن  سوراخی ساخته شده که قطر

 در ساحه می مناید. کلنگچه موجود بود که مناینده گی از صنعت آهنگری را

انتی مرت س ۹۰طول ، سانتی مرت ۰۰کوره دومی نیم دایره شکل بوده که دارای    

آن وجود  بقایای آتش نیز در ،که آثار وسانتی مرت عمق میباشد ۹۰عرض و

شامل قلعه  اتاق ها کارخانه ذوب فلزات  بوده که در یکی از داشت. همچنان در

 نظامی قرار دارد.

 مدور، عدد سکه مسی کوچک ۲۶۶ساحه شامل  کشفیات عمده این    

ساسانی با تقلید از -شاهان کوشانومربوط به  گوشه بوده و چهار مستطیل و

شیوایی  زردشتی و ایزدان یونانی و حک ارباب االنواع و با کوشانی میباشد و

 یک گوشواره، عدد مهر، همچنان دو دربر می گیرد. میالدی را ۱-۹مقارن قرن 

وسیله  مهره های کوچک عقیق کروی شکل با رنگ رسخ، ،عدد سیخک موی دو
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پارچه های  گوشواره برنجی، یلۀ آرایش خانم ها،وس قلم مانند استخوانی،

ظروف  وسیله کوچک برنجی، سفالی، چراغ های پلته سوز دستبند برنجی،

چراغ پلته سوز برنجی شامل دست  لوازم برنجی حلقه مانند و رصاحی مانند،

 ٠آورد های این ساحه میباشد. 

رهایشی به منظور تزئین با نقوش  منازل در روی بعضی دیوار های ساختامنها و   

 مزین بوده که مناینده گی از فرهنگ دوره بودیزم به ویژه دوره کوشانی را در

 ۲۹۰۳سال  تپه ولی بابا که در B1,B2محل می مناید که میتوانیم از سکشن 

ک مجسمه سنگی  ـرفت یـذیـصورت پ جانب رستی اینـات آن به رسپـحفری

، مجسمه متذکره توسط میخ به دیواریکه با ددیپانکاراجاتاکاس کشف گردی

 به مرور زمان تخریب گردیده و نقوش دیواری مزین گردیده بود نصب شده  و

موزیم ملی  به  رصف مجسمه سامل بدست آمد که در منایشگاه مس عینک در

  2. گذاشته شده استمنایش 

مغاره  نقوش دیواری ساحه مس عینک مشابهت با آثار فندوقستان غوربند و      

درین نقوش تصاویر  میالدی را دربر می گیرد. ۰-۱مقارن  های بامیان داشته و

افسانه های قهرمانان  شاهدخت از دوره های مختلف، شاهان و بودیستوا، بودا،

ارخانه ها متعلق به ثرومتندان با الوان های مختلف مزین گردیده که اکرث این نگ

ساختامن های شاهی نگارخانه  حتی بعضی از آنها متعلق به دربایان می باشد. و

عظمتی داشت که به مراتب عالی تر از آنها بوده اند که به افراد خصوصی تعلق 

                                                           

-۳۲ص۲۱،۲۹۳۱مجله باستانشناسی.شامره« مس عینک ۰۱۰گزارش علمی از ساحه »دولت خواجه داودی، -1

۲۰۱.  

، ٠٠7١هیر،کتاب خان،فیضی،مس عینک لوگر درپرتوکاوشهای باستانشناسی،اکادمی علوم،کابل:مطبعه ب -2
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پیدا  مس عینک نیز تپه گل حمید داشتند که مثال خوب آنرا در معبد کافریا و

کاوشهای علمی باستانشناسی که در  همچنان قرار تحقیقات و میتوانیم. کرده

های کشف گردید که یکی با  تپه شامار صورت گرفت از ساحه متذکره دیوار

بروی آنها نقوش دیواری به مالحظه میرسد که مربوط به  دیگری ار تباط داشته و

 در آن ترسیم گردیده شاهان یفتلی بوده که یکی از شاهان دوره یفتلی نیز

 ٠است.

منازل رهایشی تپه  و طوریکه در سطور گذشته صحبت گردید ساختامنها        

ولی بابا مس عینک مانند ساختامن های سایر مناطق آسیای مرکزی اعامر شده 

 داشت سیستم آبرسانی درنظر سیستم شهرسازی با یک نقشه منظم با و

چندین اتاق  خانه ها و آشپز تشناب ها و برنده ها، اتاق ها، راهروها، دهلیزها،

 میباشد. یکدیگر ارتباط داشته اند، پلکان ها با هم که دارای راهرو ها و اتصال با

 در ساختامنهای رهایشی مس عینک برعالوه از نقوش دیواری بعضی مجسمه ها

 را نیز نصب می منودند.

نذری ساختامنهای رهایشی بعضی از ستوپه های  باید اذعان داشت که در        

تپه ولی بابا میتوان  ۰۶۰نیز اعامر می منودند که مثال خوب آنرا در ساحه 

درین ساحه برعالوه از ساختامنها یک ستوپه نذری مدور شکل  دریافت منود.

                                                           
مجله باستانشناسی «اول حفریات ساحه باستانی مس عینک گزارش دور»دیگران کتاب خان فیضی و -5

 .۲۹۱-۲۲۰.ص:۲۹۰۰ شامره هشتم، سوم، دور افغانستان،
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گل  ساختامنی آن عبارت از سنگ و مواد که به شیوه گندهارا اعامر شده و

 ٠میباشد.

 ۰۲۹قسمت جنوب ساحه  قسمت اخیر تپه ولی بابا در ساحه دیگر یکه در   

 ۰۰،۱دقیقه و  ۹۰درجه  ۹۴میباشد که در  ۰۴۱داشته عبارت از ساحه  قرار

مرت از سطح بحر ارتفاع داشته  ۱۴۱۶ثانیه طول البلد رشقی واقع است و تقریبا  

وجود داشت و  است که چندین تپه بشکل پست و بلند درین محل

یک ساختامن   تاجیک این ساحه را حفریات و باستانشناسان اکادمی علوم و

 دورۀ بودایی را کشف منودند.

 انستیتوت باستانشناسی©. تصویر هوایی ساحات باستانی تپه ولی بابا۲تصویر.

                                                           
 . ٠-٠،ص:٠٠7٠آرشیف باستانشناسی، عیک لوگر، مس١1١گزارش علمی  ساحه   -1
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233 200 
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023  



 ================================================================       
 ساختامنها و منازل رهایشی تپه ولی بابا مس عینک

 

======================================================== 

95 

           
. منایی حفرشده ساحه باستانی تپه شاه مس عینک لوگر۱تصویر.   

 ترسیم عبدالوحید رحیمی مس عینک لوگر، . تپه شاه ۲نقشه.  
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 قریه ولی بابا ۰۱۰شده  . منایی عمومی ساحه حفر ۹تصویر.                                          

 

 

 

 

 

 

 اوزنیچه که بروی آن ملمع طال صورت گرفته است. د سیاه وعج.  رسمجسمه بودا با موهای م۴صویرت
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 .۲۹۰۳ فیضی منایی یکی از آشپزخانه های تپه ولی بابا،عکاسی:.۱تصویر.
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 تپه ولی بابا مس عینک  لوگر ۰۹۱و  ۰۱۰: منایی عمومی ساحات  ۶تصویر                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواق مانندبا تزئینات هندسی  .ستوپه مربع شکل که قسمت شکم آن به باال مدور شکل بوده و۰تصویر

 تپه ولی بابا مس عینک لوگر ۰۶۰ساخته شده است.مکشوفه ساحه 
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 ،ترسیم عبدالوحید رحیمی.حک شده مکشوفه ولی بابا . یکی از شاهان که بروی تیکر۱رسم

 آرشیف باستانشناسی© تپه ولی بابا. منای تپه شاه و دور منازل رهایشی کوه عینک و .منای قسمتی از۰تصویر.
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 مرت که از سنک پرچالی)متورق وسنگ کوهی ۲×۲.ستوپه نذری مربع شکل به اندازه ۳تصویر

 تپه ولی بابا مس عینک. ۰۹۰که بروی سنگ ها اکساید مس نیز به نظر میرسد،مکشوفه ساحه

 

 

 . منای یک ساختامن حفر شده ساحه تپه ولی بابا٠١تصویر. 
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مکشوفه  مهره های عقیق، مسکوکات مسی پوشیده از اکساید و. تعدادی از ۲۱ و ۲۲تصاویر. 

 .۲۹۳۲با،تپه ولی با  ۰۹۰ و ۰۹۱ساحه 

 

آثار طالیی با نگینه یاقوت وفیروزه،که با تزئینات کنگره یی وبادامچه ۲۴و۲۹تصاویر. 

 .۲۹۳۰تپه ولی با با، ۰۹۹یی مزین گردیده،مشکوفه ساحه 

 

 تزئینات طالیی که دروسط آنها سوراخی به منظور آویزان کردن موجود است..  ۲۶ و۲۱تصاویر.
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تزئینات  قسمتی از الکت طالیی که در وسط آن نکینه یاقوت تعبیه گردیده و ۲۰ .و۲۰تصاویر.

 طالیی که انتهای آن یک بندک به منظور آویزان کردن ساخته شده است.

 

. تعدادی از مهره های نقره ای،استخوانی،سنگی،عقیق،فیروزه که دارای یک ۱۱و۱۲تصاویر.

 سوراخی نیز بوده اند.

 

 انگرش طالیی دارای نگینه عقیق . انگشرت طالیی دارای نگینه یاقوت و2١و٠7تصاویر . 
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 باالی گل لوتوس نشسته است. حال تفکر متثیل منوده و .ریلف سنگی شکسته که بودا را در29تصویر.

.گوشواره،انگشرت،تزئین طالیی وانگشرت طالیی که بروی آنها نگینه های 22و2٠تصاویر.

 تعبیه شده است.یاقوت،فیروزه وعقیق 
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. 

 

 تپه ولی بابا. ۰۹۹مکشوفه  ،.ریلیف سنگی۱۰تصویر.

 .کلکسیون رسمجسمه های گلی،مکشوفه  تپه ولی بابا۱۶تصویر.
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 مس عینک لوگر. ۰۴۱عمومی ساحه منای  پالن و ۱۰تصویر. . و۹رسم.
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 تپه ولی بابا. ١٠2.منای یکی از دیوار ها وکامن وچوب تزئینی مکشوفه ساحه ٠١و27تصاویر.

 

بروی آن پلسرت گچی به  .منای یکی از دیوار کامن شکل که از خشت خام اعامر شده و٠٠تصویر.

 مالحظه میرسد
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.ینکباستانی تپه ولی بابا وکوه ع.منای عمومی ساحه ٠2یر.وتص  

. مجسمه بودیستوا،که چشامن وقسمتی از موها، ۹۹تصویر. 

تزئین یافته ودرقسمت  تاج اورنای آن با رنگ الجوردی

 تحتانی تاج 

 آن یک نوار طالیی والجوردی مزین گردیده است.

 

دارای موهای مجعد . یکی از تحفه دهنده  ۹۴تصویر.

ت.که قسمت پیشانی آن به باال شانه گردیده اس  
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 .روی مجسمه گلی، تپه ولی بابا٠1تصویر.          روی مجسمه گلی، تپه ولی بابا ٠9تصویر.

 

  
. مرد جنگجو با بروت.. که لنگی به رس ۹۰تصویر. 

 آن تزئین گردیده

. مرد جنگجو با بروت.. که لنگی به رس آن ۹۰تصویر. 

 تزئین گردیده
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 نتیجه

نتیجه گرفته میشود که ساحه مس عینک لوگر یکی از تحقیقات فوق  از       

 حوزۀ گندهارا بوده و به خصوص در مراکز عمده بودیزم در مسیر راه ابریشم و

مرکز رضب مسکوکات مختلف النوع در  ستد اموال تجارتی و و یگانه مرکز داد

ده که شکل بینی .رسمجسمه تحفه دهن٠7تصویر.

 جوی تغییر خورده است.آن در اثر عوارض 

 .رس مجسمه تحفه دهنده2١تصویر.

. رس مجسمه یک مرد که در  22تصویر.

 رس آن دستار موجود میباشد

پیشانیی آن تزئینات به  در: 2٠تصویر 

 مالحظه میرسد.
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 از همین محل سکه ها به سایر نقاط قلمرو آن دوره پخش و کابل قدیم بوده و

رهایشی به شیوۀ هرن محلی  همچنان ساختامنهای سلطنتی و ال میگردید،ارس

به همین اساس  آسیای مرکزی اعامر شده و یونانی و متأثر از هرن های هندی،

پالن منظم  و با یک طرح و فرهنگ های خویش را نیز تبادله می منودند

 نظرداشت شهر سازی آنزمان میباشد. در مهندسی با

 

 

 پیشنهادات

فغانستان تقاضا به عمل می آید مقام محرتم  دولت جمهوری اسالمی ا از -۲

 حفظ این ساحه توجه جدی را رویدست گیرد. در تا

فرهنگ خواهشمندیم تا این ساحه را  مقام محرتم وزارت اطالعات و از -۱

 منحیث یک موزیم غیر منقول حفظ مناید.
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 مآخذ منابع و

 ران،ــای زی،ـرکـای مـاریخ آسیـت« ازیـشهرس» وینسکیـتـلی الف. ب..  -٠

 .٠٠31 تهران:

مجله « مس عینک ۰۱۰ه گزارش علمی از ساح»،دولت خواجه ،داودی -2

 (.۲۹۳۱، )قوس۲۱شامره، باستانشناسی

 کاوشهای باستانشناسی پرتو مس عینک لوگر در ،فیضی، کتاب خان -٠

 .٠٠7١بهیر،مطبعه  کابل: اکادمی علوم،

اول حفریات ساحه باستانی مس  گزارش دور »دیگران کتاب خان و ،فیضی -۴

ارگان نرشاتی  شامره هشتم، مجله باستانشناسی افغانستان، ،«عینک لوگر

 (.۲۹۰۰انستیتوت باستانشناسی )جوزای 

مجله « سوم حفریات مس عینک لوگر گزارش دور»،فیضی،کتاب خان -۱

 (.۲۹۳۲) قوس ۲۲ و ۲۰شامره  سوم، باستانشناسی افغانستان، دور

 .٠٠7٠آرشیف باستانشناسی، مس عینک لوگر،١1١گزارش علمی  ساحه  -۶
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 پوهنمل لطیفه میران  ه:ویسندن

 

 استاد کامل الدین بهزاد مینیاتوریست چیره دست       

  چکیده:

 کامل الدین بهزادنقاشی رشقی مینیاتوری استاد  هرن از درک بهرت به خاطر   

 از توریست زبردست، ستاره درخشان رشقمینیا استاد توانا، نقاش، رسام و

تاثیرات آن بر هرنمندان  به شهرت رسیده  رسزمین خراسان)افغانستان( و

 جهان. 

این  نقاشی میباشد. در حوزه هرن رضوری ترین مباحث در این مباحثه یکی از   

سنت های  کامل الدین بهزاداشاره شده،  منابع متعدد نیز حوزه طوریکه در

نقاشی مینیاتوری ظریف خراسانی را به کامل رسانده، نام او همیشه  عظیم هرن

   .جاویدان بوده و خواهد بود زنده و

تا بدانیم که این سبک وضاحت موضوع  نوشته های حارض کوششی است برای

که با گذشت قرن های متامدی ارزش آثارش بیشرت  وشیوه خاص بهزاد چیست؟

 است. گردیده

اتش به یءنقاشی مینیاتوری را با کلیه جز  سبک هرننتیجه کلی اینکه بهزاد    

کار برد دقیق آنها  رنگها و کاروی امتزاج و انتهای درجه تکامل رسانیده، در

های بهزاد برجستگی خاص دارد. چنانکه به رصاحت گفته میتوانیم که نقاشی 

 هرن نقاشی دوره قبل بود. که این ابتکارات اش تاثیرات زیاد در از به مراتب بهرت
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جهان هرن به وجود آورد که  بزرگ را در و تحولی بسیار غرب بجا گذاشت رشق و

  قرن نوزدهم به آن رسیدند. هرنمندان اروپا در

 مقدمه:

 به وسیله ی کتابی بنام ارژنگ هرن آیین مانوی نقاش بنیانگذار مانی نقش   

نقاشی میناتوری را از خراسان تا چین رونق تازه 

به زبان پهلوی  شاپورگانداد. کتاب دیگراش 

قابل اهمیت زیاد است  مانیاست. اما چیزی که از 

 را متحیر نقاشی او است که نقاشان آن عرص

این هرن وصنعت مهارت  ساخت. وی به حدی در

 داشت که به عقیده برخی آن را معجزه خویش قرار

                                                           
که نسبش از طرف مادر به اشکانیان برمیگشت، وی پرسفاتک بود و در ایام جوانی به  مانوی آییننقاش بنیانگذار مانی*

 2٠9آموخنت علوم و حکمت و غور و مطالعه در ادیان زردشتی و عیسوی و سایردین های زمان خویش پرداخت. وی در سال

.م )سال چهارم سلطنت اردوان آخرین شاه اشکانی( در قریه ماردیرن در والیت مسن ناحیه نهر کوتاه در بابل باستانی 2٠1یا 

م چندان عذاب دادند تا زندگی را بدرود گفت. بنابر یک روایت مانی به دارآویخته شد،  231یا  239متولد شد. وی را در

د، بعد رسش را بریدند و پوست او را پر از کاه کرده به یکی از دروازه های شهر برخی گویند زنده زنده پوست او را کندن

بیاویختند و از آن پس آن دروازه به باب مانی موسوم گشت. آیین زردشت را مطالعه کرد و خود را  گندیشاپور خوزستان

ه مکاشفاتی  یافت. رس انجام پس .م از فرشته ای ارسار جهان چند ب22٠سالگی  ٠٠شایسته آن دانست و به قول خودش در 

 (۱۱ص:۱). م رسالت خویش را بیان کرد.)سیمنوف(222از آغاز دعوت آیین خود، در سال 

 
میساخت؛ دو گانگی به معنای هر نوع  Dualism ثنویت:اصول دین مانی نقاش را میگوید. پایه اندیشه مانی را آیین مانوی**

تامیز و منحرص)چون ماده و صورت، ماده و عقل، وجود و عدم (بداند، اطالق عقیده فلسفی که عامل را مرکب از دو اصل م

  میشود. تعلیم مانی را غالباً نمونه کامل ثنویت محسوب میکنند. )دایرة المعارف(

گالری  باغ (در اثر جنید) بهزاد در

 لندن
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 با مانیایجاد کرده بود.  ارژنگبنام داده و برای اثبات این دعوی کتاب نقاشی

 مریدان خود را بر هیجان پیراوان و احساسات و مینیاتوری هایش نقاشی ها و

خیاالت خود جلب می کرد.  و این طریق توجه آنها را به افکار می انگیخت و از

نقاشی که بکارگیری آن  هرنگردیده است.  نقاشی مشهور هرن اما او بیشرت در

مرتبه  بود، گرچه همواره در مذهبی مجاز بناهای غیر مقیاس وسیع تنها در در

برای توضیحی  سده سیزدهم، تصویر خوشنویسی قرار میگرفت. تا پس از دوم و

پارچه هایی که نقش  معمول بر اسالمی، که بطور کنار نوشته های یا روایتی در

تسخیر خراسان بدست مغوالن،  پس از داشتند نگاشته میشد. کاغذ را

نقاشیهای این دوره پدید آمد که تا اندازه سببب آن  دگرگونیهای چشمگیری در

این نقاشی ها  چین به خراسان بود. یکی از ورود هرنمندان خاندان مغولیان از

زمان  خراسان زمین در نقاشی در میباشد. هرن ورزی عشق صحنه از

 شگوفایی رسید که از سده چهاردهم به اوج و امپراتوری سلسله تیموریان در

نو  آن زمان کتابهای خطی بدست آمده که تصاویر آنزمان آثاری وجود ندارد اما از

 خطی ازاین زیبا ترین تصاویرها، مربوط به نسخه  بی سابقه دارند، یکی از و

واپسین زمان  میباشد. که در جنیداست که نقاش آن  خواجوی کرمانیشعرهای 

 .م ایجاد شده است ۲۹۳۶  برای یکی از نواده هایش در تیمورسالهای حکومت 

                                                           
وی برای اینکه اصول آیین خود را به بیسوادان بیاموزد، آنها را با تصاویر زیبا در »میگویند:  دانشمندان کتاب نقاشی:***

 «نقاش میگفتند. مانیکتابهای خود جلوه گر میساخت. و به همین سبب وی را 

ز هرن که بر رس تا رس دیوار حامم یکی از شاهزادگان نقش بسته است. این تصاویر آمیزای ا صحنه از عشق ورزی **** 

  هرنمندان گوناگون بود.
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ها و در دورٔه تیموری، با همه ویراىن   

 هرنهایى که اتفاق افتاد،  خشونت

 طرزبه  و نقاشی ادامه یافت

کورگان  آورى ترقى کرد. تیمورشگفت 

سمرقند برگزید. مرکزیت  پایتخت خود را

این پایتخت فراهم آمد  هرنى کوتاهى در

 هر سمرقند وجود ندارد و اما آثاری از

زمان  مرگ تیمور، در هرات است. پس از در آنچه هست مربوط به رونق این هرن

 پا کرد که به آن محل کارگاهى بر شاهرخ در مرکزیت پیدا کرد وشاهرخ، هرات 

خصوص  به جانشینان او زمان شاهرخ و سازى پرداخته شود. در مصور کار

نقاشان زمان شاهرخ  بایسنقر، بیشرتین توجه به شاهنامه معطوف منود. از

 یرنقاش ماىن ثانی )اعجوبه آن عرص( نام برده بود. همچنان ام خلیل،موالنا 

کتاب های   سازی شاهنامه و غیاث الدین  را باید نام برد که به تصویر شاهی و

نظامی مرصوف بودند. تصاویر در این مکتب  شاعران خراسانی مثل سعدی و

ی درخشان منایش با  رنگ ها طبیعت )مثل گلها، باغ و آسامن ...( مناظری از

 ( 7٠ص: ٠١رد.)کتابخانه ملی پاریس وجود دا در داده میشد که فعال  

 ساخت. سه پرس شاهرخ گوهرشاد بیگم، مسجد گوهرشاد را آنزمان همرس در   

هاى خود به ترتیب کارگاه والغ بیگ ابراهیم سلطان، رقبایسنهاى  شاهرخ به نام

 پا کردند. و به یارى آنها بودکه گام نخست در سمرقند بر و هرات، شیراز را در

 (0نقشه حاکمان دوره تیموری تصویر )          
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 سلطان اسکندربرداشته شد. البته پیش از این  تیمورتحول کتاب نگارى عهد 

گرد آورده بود. دورٔه زمامدارى شاه  شیراز هرنمندان برجسته را در رتیمونوادٔه 

ترین ادوار تاریخ خراسان محسوب میشود. این رونق در  تردید از پررونق رخ، ىب

 خوىباند، به بسیار نفیىس که در این دوره تهیه شده کتب خطى بینظیر و

رقیبى براى نقاىش تیمورى بود و  منعکس است. هرات در زمان شاهرخ، مرکز ىب

هرات جلوه کرد. بایسنقر میرزا پس  شیراز در پرورى خاندان تیمورى بیش از هرن

 از بدست گرفنت حکومت هرات به فرمان شاهرخ، کتاب خانه و کارگاه بزرگى در

دربار  خراسان  در زمان را از رسارسترین استادان این شهر برپا کرد و برجسته 

 خویش گرد آورد. اگر استاد كامل الدین بهزاد كه متامیت مكاتب هرنی تربیز و

استانبول را در نفوذ خویش آورد. پرورده  مكتب هرات  دهلی  و بخارا و سمرقند و

یموریان، چنین دوره كوتاه و صد ساله ت اما چگونه در در عهد تیموریان است و

، بعنوان نگین تیمور چنگیز وهرات ویران شده توسط  و ی بوجود آمدرنسانس

رشق، كلید ة ، گوشواره آرین زمین، ستارخراسانآسیا، مركز رنسانس رشق قلب 

 هراتهرن تبارز كرد. نگارگران  علم وة عرصـ آسیا و مركز نوزایی آسیای میانه در

یب بندی پیکرها، ترک صحنه پردازی، طراحی و روش مرسوم به فضا سازی و در

استفاده از نقشهای تزیینی متنوع  درخشان، و بست رنگهای پاک و کار

شش آنها تکمیل الگویی بود که پیرشفت قابل مالحظه کردند. از جمله نتایج کو

برای باز منایی دو بعدی محیط  پرداخته  جنیدتوسط هرنمندان چون  قبال 

 (122ص:3بود.)
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 شخص كرده اند:چند اصلی را درین راستا م     

عظمت هرات آورده اند  آنزمان سخن از اوستـا تا پـارین: از همیـراث شكوهنـد -٠

غوریان را با  كردها اینكه قزوینی در نزهت القلوب، هرات عرص و اما از پسین یاد

هزار دكان، سه صد و چهل هشت هزار خانه و سه صد و پنجاه مدرسه و  ٠2

 خانقاه معرفی مینامید.

 هد، ولی پادشاهان كرت، بگونـرا ویران كردن این شهر تیمور و باآنكه چنگیز -2 

جهانسوزان، قسمتی ازین میراث را، تا عهد تیموریان  هخرابكد جزیره در

جهت رشد رسیع فرهنگ در روزگار  نگهداری كردند و آن زمینـه ای شد در

 تیموریان.

وارج گـذاری  ع آوریجم سنت و تیمور از محیط مساعد: فضـای امـن بعد -٠

 هرنمنـدان توسط تیمور.

ر، سلطان قن تیمـوری، میـرزا شـاهرخ، بایسنشهـزادگا  فرهیختگی شاهان:  -2

 نوایی، دانشمند، شاعر آن میرعلی شیر ههمچنـان وزیـر فرهیختـ و  حسین

 .خطاط، هرنمند و حتی موسیقی دان بودند

رفـع نیازهـای مـادی  كنار در معنـوی: شاهزادگان تیموری تشـویق مادی و -9 

 (99ص:2)فضیلت شان ارج میگذاشتند. یك را مطابق شأن و هرنمندان، هر

  ه توسطـوری است كـناتـاشی و میـر نقـد عرص تیموریان هنـر های ارجمنـاز هن   
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استادان بزرگی چون میرك نقاش، موالنا حاجی محمد، قاسم علی هروی)چهره 

به اوج و كامل خود رسید. سبک بهزاد توسط استاد  كشا( و كامل الدین بهزاد

  پرورده شد. مكتب هرات کامل الدین بهزاد در

مشهورترین نقاش نگارگری  یکی از بزرگرتین و استاد کامل الدین بهزاد   

وفاتش به درستی  بود. تاریخ تولد و هقرن دهم  خراسان در اهل هرات از میناتور

 کتابدار *روح هللا میرا گذشت. استاد او در .ق.ه۳۴۱ معلوم نیست بقولی در

سلطان  دربار سپس در و علی شیرنوایینزد بود بعدا   سلطان حسین بایقرا

افتادن گی تیموریان خراسان  بر پس از هرات تقرب یافت و درقرا حسین بای

اسامعیل  استیالی شاه بعد از هرات ماند و همچنان در محمد شیبانیبدست 

.ق به ریاست کتابخانه .ه۳۱۰ در رفت و هرات همراه وی به تربیز براول صفوی 

 منا کرد هرات نشو و ملقب بود در معجزه عرصسلطنتی منصوب گردید استاد به 

 (۰۰ص: ۱نقاشی و تصویرگری پدید آورد.) تغیرات فراوانی در بهزاد

آثارش درج کرد.  بر وی اولین نقاش دوره اسالمی است که امضای خود را   

منسوب به وی، نسخه اصل نیستند  اکنون روشن شده که بسیاری از تصاویر

                                                           
 Www Bahari, Ebadollah. Bihzad: Master of Persian painting, London and new york, I. B 

TaurisPublishers , 1997 
 * نقاش هراتی  میرک معروف به

 

 هـ ٠22رمضان  ٠3 کیچکینه درروشن ضمیر، نظام الدین علی شیرنوایی ولد غیاث الدین  شاعر توانا ادیب نکته سج، امیر

 (٠ص:٠3دهکده  نعمت آباد شهر هرن پرور باستانی هرات، خراسان  تولد شد.) در خانواده با معرفت  در
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کاپی  آثر در نیز اصل کشیده شده اند. نقاشان امضای اثر اصل را روی اثر بلکه از

در ترکیب رنگها و بیان حاالت مختلف  توانائی او در بهزاد آورده اند. ویژگی

دیده  شاگردان او کار چیزی در هر نفوذ بهزاد بیش ازدرونی انسان است. 

کم به  خود بیش و کار ، درآقا میرک علی وقاسمشاگردانش، مانند  شود. ازمی

 دچار یگرسازی بار د زمان صفوی سبک مینیاتور پای استاد رسیدند. با آنکه در

کار نقاشان بچشم میخورد.  در بهزاد نفوذ او تحول شد، نزدیک نیم قرن پس از

دربار خاندان شیبانی   آنرا در بردند و بخارانقاشان هراتی سبک بهزاد را به 

روح کودکی یتیم شد.  .ق گویا در722- ٠19الدین بهزاد پرورش دادند. کامل 

عهده گرفت و به اوفن نقاشی آموخت  هرات رسپرستی اش را بر در هللا میرک

محفل  سید احمد تربیزی نیز به عنوان استاد وی نام برده اند( بهزاد در پیر )از

 هرنی یافت. سپس پرورش فکری و حامیت او به تشویق و میرعلی شیرنوایی و

 استیالی صفویان  بر .ق پس از ٠7١آمد به خدمت سلطان حسین بایقرا در

جدید ادامه  دربار به فعالیت خود در این شهرباقی ماند و هرات، مدتی در

 ( ۱۱ص: ۶داد.)

 نابغه بود او سس مکتبی گردید که نام اش را بنام خودش گذاشت وبهزاد مؤ   

 نابغه که شاه صفوی اعالن منود که بهزاد را به نیم سلطنت اش نخواهد داد. بعد

شاه اسامعیل صفوی به رسپرستی کتابخانه و کارگاه  ها به تربیز رفت و در دربار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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 اول نیز شاه طهامسب.ق این سمت را تا اوایل سلطنت 72٠هرنی منصوب شد 

 (۱۴ص:۲۱بعهده داشت.)

میگیرد  سده را در زمان حیاتش تا امروز که چهار از ادبهز  آنگونه که میدانیم   

 آنست که در نامی بوده است شناخته شده و استادی است مسلم و بی بدیل؛ از

نام برده، مراتب  او جالل و شکوه از ن باشناسان و پژوهنده گا هرن همه اعصار

 بهزاد درآن یاد کردها را که مبین مقام واالی  ستوده اند. برخی از هرنی اش را

 میشویم. میناتوری است یاد آور نقاشی و هرن

این رابطه  دربهزاد  هم روزگار شناس و ، مورخ، هرنغیاث الدین خوندمیر    

مقابل ما مجسم  در طبیعت خویش را در مینویسد:" بهزاد نقاشی شگفت انگیز

ه صحن همه نقاشان دنیا را از آثار مانیچون قلم  هرنمندی او میکند. طراحی و

نقاشان فرزندان آدم را  نقوش همه صنعتگران و و انگشتان اش صور روزگار و

ان ـجان جـکال بیـادی با اشـاست لم او با مهارت وـرده است موی قـمحو ک

 (29ص:٠بخشید.")

عرصش نه تنها برای آن نامیده اند که سبک  استاد بهزاد را اعجوبه زمان و   

بلکه این صنعت با جزىٔیات توسط او به  جدیدی را در مینیاتوری ایجاده کرده

حتی سالهای  های استاد بهزاد تا سده های بعد و منتها درجه تکامل رسید. کار

هرات توسط روان شاد استاد محمد  سده بیستم در اخیر بین دهه هفتاد و

شاگردانش ادامه یافت که مینیاتوری های سالون والیت هرات  سعید مشعل و

 (22٠:2شاهد آنست.)
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به مثابه صورتگر و تاحدی استاد  بهزاد مینویسد:" *مارتیندانشمند سویدنی    

گول بینی و  میم لینگ، دوریروهم ردیف و هم سطح  بزرگ پیرشفته است و

نقاشی دست کمی از نقاشان اروپا مانند  های هرنی و کار میباشد بهزاد در

ندارد... آن اندازه احرتامی را الربت دورر  هالندی و مس ملینگفرانسوی  * فوکه

های طالیی  طرف حکمرانان روم و ایتالیا دید بهزاد آنرا در دربار از رافایلکه 

 میگوید: "جای بسیار تاسف است که مارتین پروفیسور تیموری دیده است.

اسلوب و روشی را که در نقاشی های قرص حسین بایقرا به کار برده بود بار  بهزاد

 و *رافایلاستادان نقاشی اروپا مانند  هیچ یکی از یال د ودیگر تعقیب نکر 

آن قرص بکار  ابتکاراتی را که استاد بهزاد در بدین پایه مایه نداشتند وگوزولی 

قرص واتیکان روم نتوانسته بودند انجام  در برده ایشان چنین کاری را

 (٠١ص:7دهند.)

مضمون ورنگ را فدای هم غرب  میناتور در دوره ایکه استادان نقاشی و    

و دقیقی را بارنگ  میکردند نقاشان نامی هرات با مهارت متام تصاویر جاندار

زیست  گفته ها منادیست از های اصیل درهم می منایند. این همه یادکردها و

                                                           
(. بنیانگزار فوتوریسم بود، و نخستین بیانیه ۲۳۴۴ـ ۲۰۰۶: شاعر و نویسنده ایتالیایی،)martinetsمارتینی  فیلیپو متازو * 

 (. پس از جنگ جهانی اول با فاشیست ها همکاری کرد.۲۳۰۳)این جنبش را نوشت 
زندگی میکرد. برای شاهان فرانسه  ٠2٠١-٠221: مهمرتین نقاش و تصویرگر فرانسوی در سال fouquet  zhangeژان فوکه  **

 کار میکرد.در ایتالیا تحصیل کرده.    
 

 

جوانرتین استاد نقاش هرن رنسانس بود. رافایل استعدادی شگفت انگیزی در گزینش   Raphael Sanzioرافایلسانتسیو ***

بهرتینها داشت؛ وی دریافت هایش را از صافی ظریف عقل و احساس خویش می گذارنید و به عنرصی از سبک خود تبدیل 

 ی برگرفت.میساخت. رافایل لطافت رنگ آمیزی و کیفیت های عاطفی نقاشی اش را ازسنت ایتالیای مرکز 
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 در معنویت انسان. محتمال  قلمرو و هرن جاودانه استاد کامل الدین بهزاد در

 (٠١٠ص:٠هستی گفت.) که بهزاد پدرودبود  م ٠9٠9یا  م ٠21١سال 

 هرات مکاتب زیادی چون مکتب ختایی، مکتب فرنگی، سبک رومی و در   

اشت، که دوره د وجود ریزه کاری( سبک بهزاد مینیاتوری)ظرافت کاری و

تیموریان هرات به پیرشفتهای زیادی نایل شده بود به آخرین درجه ترقی خود 

و با مشوره با امیرعلیشیر نوایی مکتب  بهزاد کوشش استاد رسیده که با سعی و

 این سبک هرنی استاد بهزاد چنان نازکی را در هرنی بهزاد بوجود آمد. در

 هیچ سبک دیگر رنگ ها را مبیان آورد که در هامهنگی در ترسیم تخیالت و

  نام نهادند. استاد عرص را اعجوبه زمان و بهزادیرنو استاد  دیده منیشد. از

شیوه معمولی مغولی و  از ابتکارات بزرگ بهزاد رهایی)مینیاتوری هرات(یکی    

کتاىب ( ۴۲ص:۲۲میباشد.) مکتب بهزاد پایه گذاری سبک جدید نقاشی ملی

.ق در بخارا استنساخ شده منودار آن است که ه  721 مشرتى که در و بنام مهر

نقاشان  از حفظ شده است.  مهاجرت برخى تربیز از سبک بهزاد در بخارا بهرت

این کتاب آمده که  هندوستان نیز گردید. در سبب اشاعهء سبک بهزاد در

شیوه خودش را مخصوص خراسان  خراسان مرتوک و اسلوب نقاشی مغولی را در

 این سبک هرنی با یک سلسله قواعدی مقید بود. مثال: در .زمین ساخت

انتخاب  اما دراصول معینی پیروی منایند  بودند که از ترسیم نقاشی مجبور

و  نقاشی های بهزاد نه تنها شکوه دربار در (۹۹ص:۲۱موضوع آزاد بودند.)
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 بدین معنا که او آثارش وجود دارد تجلی یافته بلکه واقعبینی هم دردرباریان 

او بازتاب یافته.  آثار در سالونها نیست، بلکه زندگی کوچه و بازار نیز صورتگر

 متامیز او نقاشان پیش از آثار آثارش را ازنقاشی هایش  تجلی این واقعیت ها، در

به رصاحت گفته  گذار بوده، به ارزشمندی واهمیت آثارش تاثیر و ساخته

 قرن پانزده چنین برمیاید، که از ثلث اخیر نقاشی های وی در میتوانیم که از

جهت سبکی است که  واقعگرایی سامل بهره مند بوده. ولی متایل اصلی وی در

 انقالب صفوی به صورت راه و روش متداول فرهنگی درآمد. بهزاد، از پس از

هرنی وی استعداد فطری او،  طبیعت نه نتها حقایق را آشکار ساخته بلکه در اثر

 حتی خصوصیات مختلف اشیا در درک اشیا بوسیله رنگ آمیزی، ایجاد حالت و

رت خاصی در مراعات بهزاد مها زیبایی کامل ایجاد شده. یک اصل با خالقیت و

انتخاب ماهرانه رنگهای مناسب نشان داده است. دقت  در تناسب بین اجزاء و

است  حدی ابتکار سبک او تا رنگی او مهارت کار بر ترکیبات طبیعت و در

(.٠2:99ص ) 

 افه ها باـقی را در بهزاد سعی داشته حالتهای روانی مطابق به موضوع مورد نظر   

                                                           
   از زندگی واقعی مردم عادی، از تجسم طویله، از تصویر وضو گرفنت یک آدم معمولی در مسجد و از تصویر جزییات

ها در مزرعه، تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده، ها به کرهدادن مادیان شیرداری نکرده است.  مختلف نیز خود

 ئیان در کشتزار وغیره(. آورند، روستاخدمتکارانی که خوراک می

 ،منایان قالینها و فرشها، تنوع رنگهای مناسب، همه از دیوار، نقشهای روشن و و خوش نقش پنجره و شاخه های پرشکوفه 

آبی را مخصوصا برای تجسم محیط داخل خانه  هدیه های این قلم ماهراستادانه است. بهزاد رنگ های رسد مثل سبز و

  جلوه ای به آنها می بخشد. همواره با کمک بعضی رنگهای گرم مخصوصا با رنگ نارنجی شفاف روح ولیکن  ترجیح میدهد و
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تخنیک کارش  هایش نشان میدهد که در بهرتین شکل بیاورد. بعضی کار

صورت را اول بزرگ می کشیده و بعد آنها را به مقیاس کوچکرت ترسیم میکرده 

نگاره  ، توجه به شخصیت های موجود دربهزاد هرنی مهمرتین تحول کاراست. 

چهره روی  خراسانی است که به نقاشی تکهای اوست. بهزاد اولین نگارگر 

بدین ترتیب نگاره ها را  خود جایی برای خطاط منیگذاشت و آثار در آورد. او

کتابت بوجود آورد. نقاشیهای بسیاری را به بهزاد منصوب کرده اند؛  مستقل از

تصویر را میتوان از آثار راستین او بشامر  ٠2ولی عقیده رایج بر آن است که فقط 

. البته این آثار فقط بر ده سال ازدوران طوالنی فعالیت هرنیش گواه آورد

ق همه کارشناسان شش  ۳۰۲-۰۳۲میدهد

 نگاره نسخه بوستان سعدی موجود در

دارالکتب قاهره را جزو مهم ترین آثارش 

چه فقط چهار تا از  محسوب می کنند؛ اگر

دو نسخه خمسه  آنها نوشته داراست. در

خانه بریتانیا نیز هجده نظامی موجود در کتاب

اثر بهزاد را میتوان تشخیص داد. ولی با 

 ترکیب بندی توانایی شگرفی که در

توازن شکلها داشت، بانی  هامهنگی رنگها و

سنت نقاشی میتیاتوری  تحول مهم در

 (1اثر اکمال الدین بهزاد ) ن قصرتساخ ثر:ا

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamal-ud-din_Bihzad_001.jpg?uselang=fa
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، دارند عالی است. لحاظ ارتباطی که با متون ادبی از های او کارخراسان شد. 

مقدار محدودی درجاهای مناسب قراردارد و تناسب، ترکیبات هامن  فیگورها در

اوبه مدد خطوط شکلسازقوی و پویا، پیکره های یکنواخت  .رنگی آن دقیق است

و بی حالت درنقاشی پیشین را به حرکت درآورد. طبیعت و معامری رابه مکان 

فعل وعمل آدمها مبدل کرد و دراین محیط، برای هرپیکر جایی مناسب درنظر 

گرفت. بابهره گیری ازتاثیرات متقابل رنگ ها، بخش های مختلف تصویر راباهم 

مرتبط ساخت. به منظوراستحکام ساختار کارش به روش های هندسی 

( بدین سان، او توانست میان آدمها، ۲۰۱ص:۰ساختامن ترکیبندی روی آورد.)

خراسانی  اشیاء و محیط ارتباطی منطقی برقرارکند، که دستاوردی تازه درنقاشی

تناسب، کمپوزیشن وحرکات با وجود محدودیت درجای)کوچکی تابلو(، بود. 

 ( 9٠2ص:3اززیبایی خاص برخوردار بود.)
 

قد علم میکند  جهان هرن این که به یک مکتب مستقل در بعد از بهزادمکتب    

خالص جلوه گر میشود که اگر یک هرنمند سبک بهزاد را با  چنان مشخص و

میتواند از  ا  لوی خود بگنجاند، ناقد فور تاب چینی و یا بخاری درسبک هندی، 

آثارش  به شهرت او، طی قرنها بسیاری، از نظر( 22ص:٠٠آید.) تشخیص آن بدر

دادن  ایرنو متیز اند، از گذاشته های بیشامر نامش را بر تصویر تقلید کرده و

وی، نتایج  اصلی شناخت آثار دشوار است. بخاطر های اصلی او کار تصویر

حدی این مشکل را  .م( تا۲۳۹۲)لندن رشق در منایشگاه هرن تحقیقات بعد از

                                                           
  .آثار ادبی نویسنده گانی که برای آنها نقاشی ساخته شده است 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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نقش شده  بوستان سعدی ای ازنسخه حل ساخته. آثارش با امضای اصیل او در

 بهزاد مشتمل بر مجموعه آثارنگهداری میشود.  کتابخانٔه ملی قاهره اینک در و

موضوعات عادی )واقعیت های عینی جامعه( است، که  مضامین رزمی، عشقی و

بوده. در پهلوی تخیالت ذهنی  بازتاب، این همه موضوعات کامال استاد ماهر در

 .رئالیسم محسوس استمتایل بنوعی  آثارش متجلی است نشانه هایی از که در

 مشخصات شیوه بهزاد را طور ذیل خالصه مینامیم: ا  بن

 ترسیم  دقت کامل در -۲

 کار یعنی بیننده میتواند به یک نظر در داشنت مفهوم تصاویر حرکت و -۱

 های بهزاد مفهموم آنرا دریابد.

همچنان قشنگی اشعه خورشید  و ابر کشیدن درختان، گلها، ظرافت در -۹

 وغیره.

شخصیت واقعی اشخاص به طور شگفت انگیز به  وضع چهره ومنایاندن  -۴

 وسیله ترکیب رنگها.  

 (۰۰ص:۹توافق آن با یک دیگر. ) گون وتعداد رنگهای گونا -۱

 زمانیکه مکتب هرنی بهزاد به اوج ترقی خود رسید، باالی مکاتب هرنی دیگر    

عرصه  و چیره دست که راهی در آور بهزاد هرنمند نو ها نفود کرد. کشور

 ایران، هند نقاشان  بعدی در کار نگارگری خراسان گشود و تاثیری وسیع بر

 شاه اسامعیل صفوی نیزه  ۳۲۶سال  چنانچه در ترکیه و آسیای میانه گذاشت.

شاگردان او  کار چیز در هر نفوذ بهزاد بیش از همین وظیفه گامشت. بهزاد را در

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%94_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%94_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 ================================================================        
 استاد کامل الدین بهزاد مینیاتوریست چیره دست

 

======================================================== 

127 

کار خود بیش و کم  آقا میرک، درشاگردانش، مانند قاسم عىل و  دیده میشود، از

دیگر  سازى بار زمان صفوی سبک مینیاتور به پاى استاد رسیدند. با آنکه در

کار نقاشان بچشم  تحول شد، نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در دچار

خاندان  آنرا در دربار میخورد. نقاشان هراىت سبک بهزاد را به بخارا بردند و

 (٠7ص:٠٠.)شیباىن پرورش دادند

ترکیه توسط یک تعداد هرنمندان انکشاف یافت؛ این  مکتب بهزاد در   

 هرنمندان عبارت بودند از:

به هند رواج  بابر پرس هامیونهرات توسط  ، همچنان هرنولی جان وشاقولی    

.هـ شکست ۳۴۰درسال شیرشاه سوریداده شد قسمی که هامیون از دست 

تخت سلطنت هند  بر ه ۳۱۲ سال مدتی در ازپس  کرد و خورد به ایران فرار

خواجه عبدالصمد شیرازی، هرنمندان مکتب بهزاد مانند  نشست وی چند تن از

 سال ایشان در را به کابل دعوت و سید میرعلیو پرسش  میرمصور بدخشانی

آنجا رواج دادند این مکتب  مکتب بهزاد را در پس از آن  به هند رفتند و و ه۳۱۶

 مکتب مغولی هند را تشکیل داد. ممزوج گردید واجتنا هند  با مکتب هرنی

 

 بهزاد شاگردان با استعداد داشت که طبق نظر او با روش اصالح طلبی در   

برای تزیین کتاب های مجلل شاعران  میکردند و کتب کار مراکز تعلیم نقاشی و

طرحهای جدید ایجاد میکردند که برای دوره بعد دارای اهمیت اساسی بود. 

مکتب  سبک خاص در که پایه گزارمذهب بود  محمودیکی از شاگردان بهزاد 

 (۱۲۴ص:۰بخارا گردید.)
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 شاگرد بهزاد شیخ زاده، میرعلی هرویبنام  هرنمندان دیگر عالوه برخی از بر   

مینیاتوری  خطاطی و با چندتن هرنمندان هراتی به بخارا رفتند، هرن عبدهللا و

 ( ۹۹۲ص:۶هرات را در آنجا ترویج دادند.)

 زندگی آرام نداشت، چندین باراز بهزاد کامل الدینچه استاد  گرآثار بهزاد:    

درخشنده ترین  وغیره جاها مسافرت منوده است. آرام ترین و هرات به تربیز

بود که با  سلطان حسین بایقراروزهای زنده گی این نقاش بزرگ هامنا عهد 

 گالری ها و هرات گذرانید. اکرث نقاشیهای استاد بهزاد که در شهر آرام در خاطر

زندگی  وی است که  غرب میباشد محصول ٱن قسمتی از کتابخانه های رشق و

با  با خود دارد حتام   که  نقش بهزاد را هرات سپری منوده زیرا مرقعات و کتبی در

سلطان محمد علی، سلطان زیبای خطاطان معروف هرات مانند  خطوط قشنگ و

 لندنگالریهای  در بهزاد کامل الدیناستاد  وغیره توام است. آثار محمد خندان

 و ملی ایران کتاب خانهترکیه، لیننگراد، تاشکند،  دردر فرانسه، توپقیو  لوور

 است.  موجود هندهای معروف  کتابخانه برخی

 نتیجه گیری:

صورت گرفت چنین  بهزاد کامل الدیناین مقاله راجع به استاد  از بحثی که در   

 مینیاتوریست چیره دست استاد توانا، نقاش و بهزاد نتیجه میگیرم که استاد

گذشت  درخشید، که با جهان هرن مانند ستاره درخشان از رسزمین خراسان، در

نیمه دوم قرن  قرنهای متامدی ارزش آثارش بیشرت گردیده است. مکتب بهزاد از
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هرنمندان جهان شده است. استاد بزرگ  بعضی از آثار الهام گر نوزدهم تا امروز

گار خود افغانستان به یاد  افتخارات بس عظیمی را به کشور کامل الدین بهزاد

 گذاشته است.

 های زیبا در نگارستان نقاشی هرن انش هرنی را ازد کامل الدین بهزاداستاد    

 ایجاد آثارش دست به ابتکارات و فرا گرفت. استاد در هرات  پرور هرن شهر

نقاشی هایش، واقع  این ابتکارات بزرگ در ابداعات بزرگ هرنی زد که یکی از

 توانائی او بهزاد هرن روش خودش میباشد. ویژگی گرایی)ریالیزم( به شیوه و

کامل الدین بیان حاالت مختلف درونی انسان است. استاد  ترکیب رنگها و در

آوری ها دست یافت که زیبایی  نقاشی های مینیاتوری اش به این نو در بهزاد

ساخت: حذف پرسپکتیف )دورمنا(، ساده گرایی  آثارش را در جهان چند برابر

یا کم  کیب ورنگهای خالص بدون تر  در طرز ترسیم نقاشی هایش، استفاده از

 های نقاشیهایش به چهره های خراسانی.  چهره چینی کرکرت ترکیب، تغییر

رنگهای جدیدی  استاد بهزاد با قلم مبتکر خود چنان نازکی ها، خیال ها و    

استاد  مبیان آورد که در هیچ سبک دیگر دیده منیشد. بهزاد را اعجوبه زمان و

 نقاشی مینیاتور بوجود آورد و هرن عرص نام نهادند که وی سبک جدیدی را در

رافایل رشق قرون وسطی شد تا آنجا که او را  بزرگرتین استاد نقاشی مینیاتور

رسارس جهان پخش شد، گرد  دادند. شهرت هرنمندی او به رسعت در لقب

سده های هجدهم  هرنی به جمع آوری آثار ناب او پرداختند. در آورده گان آثار

کامل الدین اروپا برای منونه های آثار نقاشی استاد نوزدهم گالری ها در  و
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ارج  تالش میکردند، تا این که گالری های مشهور جهان با داشنت آثار پربهزاد 

آثار بدیع  به یاد  بهزادشاگردان  از استاد بهزاد به زینت خود افزودند.

شیوه  اسالمی بعد ازوی به سبک و مینیاتور قسمت عمده هرنگارمانده که 

نقاشی مینیاتوری  سنت های هرن کامل الدین بهزادخراسانی است. استاد 

  .نام او همیشه زنده خواهد بود ظریف خراسانی را به کامل رسانده، و

آنرا را با کلیه  نقاشی مینیاتور بوجود آورد. و هرن سبک جدیدی را در بهزاد   

بهزاد نکته یی خیلی ها  نقاشی استاد جزیاتش به انتها درجه تکامل رسانید، در

ثابت ماندن آنها میباشد. که به نام بهزاد پیوند  رنگ، و جالب؛ امتزاج آهنگ و

 از خورده است. به رصاحت گفته میتوانیم که نقاشیهای بهزاد به مراتب بهرت

غرب  رشق و هرن نقاشی های دوره قبل بود. که ابتکارات اش تاثیرات زیاد در

چین را به هم متزاج  ا  مخصوص آسیا و لوب نقاشی اروپا ووارد منود. بهزاد که اس

نسبت  تاسیس سبکی را دادند. بهزاد  راهی را مبیان آورد که همه به او میداد، و

نام  طول حیات خود آبرومند و آن نابغه رشق در مینیاتوری و یگانه هرن آن جوهر

حامیت سه شخصیت  لطف خداوند از باید پیرشفت او را بعد از زیست و دار

سلطان صاحب دل  و امیرعلیشیرنوایی، سید روح هللا میرکبزرگ دانست: 

به وجود آورد که  جهان هرن آن زمان تحولی را در . استاد بهزاد درحسین بایقرا

  قرن نوزدهم به آن رسیدند. هرنمندان اروپا در
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 :ماخذ منابع  و

گاهنامه هرن، نرشیه  ،)بهزاد نگارگر سرتگ( مقاله ،آریانفر، شمس الحق -۲

 .۲۹۰۱، هرنی، شامره هفتم فرهنگی و

عبدالرحیم  :ترجمه ،تاریخ هرن در رسزمین های اسالمی ،انور ،الرفاعی -۱

 .۲۹۰۰،جهاد دانشگاهی  ،مشهد ،چاپ سوم ، قنوات

، ( تهران: انتشارات فرهنگستان هرن) مکتب نگارگری هراتآژند، یعقوب  -۹

۲۹۰۰. 

 تیموریان( هرات: انتشارات احراریعهد  )هرات در ،افضلی، محمد اسلم -۴

۲۹۳۰. 

 ،ارات فرهنگستان هرن)مکتب نگارگری هرات( تهران: انتش،باربرا، برند -۱

۲۹۰۰. 

ن کابل، چاپ مطبعه تحصیالت )مکتب بهزاد( پوهنتو  ،بنوال، محمد افضل -۶

  .۲۹۱۳، عالی

قاسی( تهران: انتشارات آ  محمود پور :اسالمی( )مرتجم )هرن ،بهنسی، عفیف -۰

 . ۲۹۰۱سوره مهر، چاپ اول، 

 م: فرهنگ معارص، چاپ شش)دایره املعارف هرن( تهران، پاکباز، رویین -۰

۲۹۰۶.  

تهران: انتشارات فرهنگستان هرن، ( )بهزاد در گلستان، رجبی، محمد علی -۳

۲۹۰۱ . 
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 .  ۲۹۰۰، هرنی بهزاد( کابل: مطبعه آریانا) مکتب ، رحیمی، عبدالکریم -۲۰

 ،لرحیم قنواتاعبد :زمینها اسالمی( ترجمه رس در )تاریخ هرن،رفاعی، انور  -۲۲

  .۲۹۰۶  ، سالوم، چاپ سمشهد: انتشارات دانشگاهی فردوسی

 .۲۹۱۰کابل، مطبعه دولتی، افغانستان( در )هرن،شهرانی، عنایت هللا -۲۱

هرات  ،عهد تیموریان هرات( مقاله در )شگوفایی هرن،شهرانی، عنایت هللا -۲۹

 . ۲۹۳۲چاپ اول،  ،هللا شهرانیح چاپ و صفحه آرایی ذبی

مجله علمی و  ،ل استاد کامل الدین بهزاد( مقالهاحوا و )آثار،فرهاد، عامل  -۲۴

 . ۲۹۰۹های زیبا، شامره اول، سال اول،  فرهنگی هرن

  هوشنگ طاهری.  :)هرن اسالمی( ترجمه ،نیستکونل، آر  -۲۱

 ، کابل  سال هفت ،)مشخصات مکتب بهزاد( شامره اول، نعیمی، علی احمد -۲۶

 .۲۹۹۰سال 

 هرات باستان، شامره سوم هرات( )مکتب میناتور، هروی، محمد انور نیر -۲۰

 .۲۹۶۹ سال
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 پوهنمل حمیدهللا حمید

 چیستی نقاشی فرسکو

 مقدمه

در هرن نقاشی بخصوص در نقاشی های دیواری کلمه فرسکو شهرت زیاد دارد.    

به منت مقاالت  و نظریات درباره نقاشی فرسکو می بینیم، زیر نام  اما وقتی

فرسکو انواع مختلف نقاشی های دیواری معرفی میگردند. آیا نقاشی فرسکو 

تکنابوژی مشخص به خود را دارد و یا چندین نوع است؟ این سوال محرک 

نزد  نوشنت این مقاله گردید، امید است این مقاله علمی بتواند این مشکل را

عالقمندان حل کند و همچنان نقاشی فرسکو که هنوز در زیبایی ساختامنهای 

 وطن عزیزما دیده نشده، رواج بیابد و در تزئین شهرها مؤثر واقع گردد.

 کلمه فرسکو 

( گرفته شده که "تازه یا روی Affrescoکلمه فرسکو از زبان ایتالیایی افرسکو )

تر است( معنی میدهد و گاهی هم از  تر" )البته هدف از نقاشی روی پلسرت

( به معنی فسکوی حقیقی استفاده Bouone frescoکلمه بون فرسکو )

 (۰۴.ص ۰میکنند.)

 نگاهی به گذشته نقاشی های دیواری فرسکو

 واری از زمانه های قدیم نقاشی می شده و تاریخ دقیق پیدایشـنقاشی های دی   
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نقاشی فرسکو معلوم نیست. قدیمی 

اشی های موجود نقاشی های ترین نق

مغاره یی هستند که از مغاره های 

لسکو و التامیرا در فرانسه کشف شده 

سال قدامت  ۲۱۰۰۰اند که حدود 

 (۹۴.ص ۰).دارند

 در مرص باستان نقاشی دیواری حدود   

سال قبل از میالد معمول شد.  ۱۰۰۰

نوع نقاشی های مرصی نزدیک بود به فرسکو 

( )نقاشی که روی Fresco a seccoهای اسیکو )

پلسرت خشک کار میشود و با پودر رنگ شیره 

چونه را اضافه میکنند( مرصی ها با رنگ روی 

وت دیوار خشک نقاشی میکردند، با این تفا

 (   ۰۴.ص ۰)د.که در رنگ رسش اضافه میکردن

در مرص باستان نقاشی های دیواری نه تنها    

برای زیبایی نبودند بلکه نقاشی دیواری 

فرسکو موضوعات گوناگون را توسط نوشته 

های هیروگلیف که مانند نقاشی زیبا بودند 

 : نقاشی های دیواری در مغاره های لسکو۲تصویر 

http://myweb.usf.edu/~verdon/lascaux.html 

 : نقاشی مرص باستان.۱تصویر 

(Httpsen.wikipedia.orgwikiArt 
_of_ancient_Egypt) 
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دیگران بیان میکرد. هیروگلیف به طور کلی از جذابیت خاصی برخوردارند. برای 

خدایان بیشامر مرص باستان در هیروگلیف های منقوش روی دیوار های معابد به 

 (۱۱.ص ۱تصویر کشیده شده اند.)

در یونان باستان نقاشی های دیواری پیرشفت قابل مالحظه داشت که    

هور آن زمان به شامر می رفت در آن زمان پولیگنوتوس یکی از نقاشان مش

نقاشی های دیواری را به منایش 

میگذاشتند و موضوعات نقاشی یونان 

را اکرثا  قصه های گذشته، جنگ ها، 

چهره ها و زندگی روزمره مردم 

تشکیل میداد. پولیگنوتوس نقاشی 

هایش را در کارگاهش آماده میکرد، 

 بی حالت آنها را در پس زمینه تیره و

جا می داد. سپس آنها را به نحوی به 

سطح دیوار می چسباند. روش او برای 

نشان دادن عمق به سادگی بود 

 (۱۰.ص ۲)

آماده سازی دیوار طوری بود که    

دیوار چندین بار با ضخامت کم پلسرت 

میشد  و هر الیه پالش داده می شد. 

: دوشیزه یونانی در حال چیدن گل، ۹تصویر 

قرن اول میالدی، موزیم ملی  نقاشی دیواری.

 باستانشناسی  ناپل.
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مانند مرص باستان، با رنگ رسش اضافه می شد و روی پلسرت نقاشی می شد 

 (۰۱.ص ۰)

کنالوژی نقاشی از اتروسک ها نیز نقاشی های دیواری زیادی به جا مانده که ت   

 (۴ است، یعنی رنگ آمیخته با رسش روی دیوار خشک .)تصویر مرصآنها مانند 

تعداد این  در روم باستان دیوارها برای نقاشی تا هفت الیه پلسرت می شدند )   

چه بیشرت شوند مقاومت پلسرت بیشرت میگردد و درز منی  الیه های پلسرت هر

چونه ( الیه های اول با ریگ درشت و یا هم خشت پخته میده شده و  کند

ساخته میشد و در الیه های بعدی مقدار ریگ و درشتی آن کم میشد، در الیه 

های اخیر از خاکه سنگ مرمر استفاده میشد. الیه آخرین تا حدی باریک می 

بود که مواد غلظت شیر را به خود می گرفت و هر الیه با فشار صیقل داده 

 (http://ru.wikipedia.org/wiki/ɸpeckaمیشد. )

ران را در حال گالویز شدن نشان یمنقوش از مقربه پیشگویان، کشتی گصحنۀ 

شامری بود که اتروسک ها از آن  می دهد. کشتی یکی از رشته های ورزشی پر

  (۳۱.ص ۶ق.م ) ۹۰۰ها لذت میربدند. حدود 
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م در کلیسای  ۰۱۰- ۱۰۰قدیمی ترین فرسکو در ایتالیا مربوط به سال های

سانتا ماریا است که پلسرت آماده شده مانند روم باستان صیقل داده شده. بعدها 

 ۲۹نقاشان بیزانس از این صیقل ها دوری جستند و برای اولین بار در اواخر قرن 

م در ایتالیا نقاشی روی پلسرت تر بوجود آمد و اولین  ۲۴و رشوع قرن  یالدیم

به نحو احسن استفاده منود نقاشی  کسی که از این تکنیک استقبال کرد و از آن

ایتالیایی به نام "جیوتو" بود. در ایتالیا برای برسکو چند الیه پلسرت روی دیوار 

کار می کردند و این بخاطری بود که الیه های زیاد پلسرت از ترکیدن پلسرت 

: صحنه ای منقوش از مقربه پیشگویان، کُشتی گیران را در حال گالویز شدن نشان میدهد. ُکشتی ۴تصویر 

 ( ۳۱:ص ۶ق م )۹۰۰یکی از رشته های ورزشی پر شامری بود که اتروسک ها از آنها لذت می بردند. حدود 
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جلوگیری می کرد و همچنان امکان این را میرس می ساخت که الیه اخیر زود 

 (http://ru.wikipedia.org/wikزمان کار بیشرت باشد.)خشک نشود و 

هایی که با تکنالوژی نقاشی فرسکو کار شده نقاشی  آوازه ترین تابلو یکی از پر   

از میکالنژ نقاش ایتالیایی است که بنام آفرینش آدم در سقف کلیسای 

( در این نقاشی به وضاحت معلوم میشود که ۴۹۴ .ص۹سیستین موقعیت دارد )

 رنگ ها شادابی شان را کامال  حفظ کرده اند . 

آوریست که این فرسکو روی دو الیه پلسرت کار شده به این سبب درز  قابل یاد   

 (http://www.histpricus.ru/211منوده است.)

 (۴۹۴ص  ۹) ۲۱۲۱ – ۲۱۰۰: آفرینش آدم. سقف کلیسای سیستین. میکالنژ ۱تصویر 

http://ru.wikipedia.org/wik
http://www.histpricus.ru/211
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در دیگر ماملک جهان نیز نقاشی های دیواری مروج بوده اند. در آسیای میانه    

م  ۶رخشا و افراسیاب سده  های کاخ نقاشی دیواری که زینت بخش دیوار

 اریخی، بی نظیرـای ارزش تـه هــزرگی ابعاد و جنبـر بـاز نظ (۶)تصویر هستند

 (۶۱. ص ۱د.)ـان

 

حسین کریمیان و زینب نجفی در یک مقاله یی تحت عنوان "بررسی سیر    

هرن دیوارنگاری در امامزاده های اصفهان از صفویه تا قاجار" نشان میدهند که 

دیواری در ایران نیز مروج بوده و حتی در اماکن مقدسه کار شده اند که نقاشی 

به دو نوع اند مستقیم روی دیوار به مانند فرسکو و روی تخته. 

(https://rasekhoon.net/article) 

 (12، ص 9م . سمرقند ) 1، نقاشی های دیواری قرص افراساب، قرن 1تصویر 

 

https://rasekhoon.net/article
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نقاشی های فرسک قرص چهلستون اصفهان، که در زمان عباسیان ساخته  

شده، از جمله شهکارهای این هرن به شامر میرود که جهت تزئین از آن استفاده 

 (۰شده است.)تصویر

 :روی پلسرت به چند تخنیک کار میشددر ایتالیا فرسکو    

 تر و صیقل شده با پودر رنگ و آب نقاشی میشد.روی پلسرت  -۲

 روی پلسرت تر با رنگ آب و رسش حیوانی مخلوط میشد. -۱

 روی پلسرت خشک رنگ با آب، رسش و شیره چونه کار گرفته میشد. -۹

 فادهـمع استـن و شـاشی روی آن از روغـقـدن نـک شـد از خشــاهی هم بعـگ      

 (commons.wikimedia.org/wiki/file:Chehel_Sotoun_Inside, Isfahan).، قرص چهلستون3تصویر 
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 (۰۱. ص ۰قاشی کار میشد. )میکردند. البته این برای حفاظت از ن

 ونان قدیم  و روم روی دیوار را برای فرسکو با هفت الیهـچنانچه دیدیم که در ی   

چون نقاشی فرسکو در ایتالیا زیاد  ۲۶و  ۲۱پلسرت می کردند. بعدها در قرن 

مروج گردید برای رسعت بخشیدن کار، الیه ها به دو رسید که در الیه اول آن 

اضافه میشد و در الیه دوم کتان تا از ترکیدن آن جلوگیری بعضی اوقات کاه 

 ( https://rasekhoon.net/articleشود.)

همچنان چونه تر شده را که از آن استفاده می کردند برای مدتی میگذاشتند    

دست بدهد و از ترکیدنش تا هوا ببیند و به این ترتیب خاصیت خود را کمی از 

 جلوگیری شود.

از آثار بدست آمده بجا مانده می بینیم که نقاشی روی پلسرت تر مقاومت    

بیشرت دارد و برای صدها سال تازگی خود را حفظ می کند. فرسکو رصف با 

تخریب شدن دیوار از بین میرود. لیکن این نوع نقاشی مشکالت خود را نیز 

شدن پلسرت ختم میشد. چون دیوار در طول یک روز  داشت باید قبل از خشک

خشک میشد، الیه اخیر را برای یک روز کار آماده می کردند. برای این که 

رسحدات کار روزهای متفاوت معلوم نشود آن را در خطوط بیرونی رسم می 

گرفتند. شاید همین مشکل بودن کار فرسکو سبب روی آوردن نقاشان به 

ک شد و بعد با اخرتاع رنگ های امروزی نقاشی دیواری نقاشی روی پلسرت خش

 رسکوی اصیل به فراموشی سپرده شد.شکل خود را تغییر داد و دیگر ف

https://rasekhoon.net/article
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 مواد و روش کار 

 نـئاد دارد و مطمـحکام زیـاشی که استـوع نقـن نـده ساخنت ایـاره زنـرای دوبـب   

گرفتم که نتیجۀ  شدن نتیجه این تحقیق، این نوع نقاشی را عمال  به تجربه

 (۰خوبی داد. )تصویر 

م مروج  ۲۱این بهرتین و مقاوم ترین نوع فرسکو شمرده میشود که در قرن    

برداشته ریرین بوده است. این تکنالوژی از نوشته های مهندسین و نقاشان 

 (۹۰. ص  ۰شده: لیونا بتیستا البیرتی، جورجو وزاری و چینینو چینینی. )

 برای فرسکوآماده سازی چونه  

قابل یادآوریست که چونه مواد تعمیراتی است که از قدیم معامران از آن    

استفاده می کنند. در پهلوی دیگر خواص کیمیاوی که چونه دارد خاصیت 

اسیدی آن باکرتی ها را منی گذارد تا در تابلوی نقاشی رخنه کنند. بعد از 

می آید که مانند شیشه خشک شدن پلسرت، روی آن الیه یی از اسید بوجود 

 تابلو را از گزندها محفوظ میدارد.

قدر چونه به گونه تر، دیر زمان نگهداری شود، کیفیت  برای نقاشی فرسکو هر   

آن باال میرود. چونه را جهت بلند بردن کیفیت آن برای سالها در چاه های 

اده مخصوص به شکل تر نگهداری می کردند، به گونه یی که روی آن آب ایست

میبود. هرچند ماه، در این چونه گوشت حیوانات را می انداختند و این گوشت 
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در طول چند ماه کامال  در چونه حل میشد. این کار را بخاطر چرب ساخنت چونه 

    میکردند و چربی چونه سبب بلند بردن مقاومت چونه روی دیوار میشود. 

شتند تا از ترکیدن پلسرت میدا همچنان اکسیدی که روی آب بوجود می آمد، بر

 خوبرت جلوگیری شده باشد.

 نقاشی فرسکو با یه الیه پلسرت 

 (rinciffatoمواد الزم الیه اول درشت پلسرت )

 ۲.۰..... قل سه ماه قبل تیر شده باشد .خمیره چونه که حدا

 ۲.۰................... ....ریگ درشت ..............................

 ۰.۱کوبیده شده ...................................... خشت پخته 

 ۰.۱ - ۰.۹آب )به قدر رضورت( ...................................... 

یک الیه نباید از یک سانتی مرت ضخیمرت شود. اگر دیوار ناهموار باشد چند    

 الیه کار شود. الیه گذاشته شد تا خوب خشک شود.

 (arriciatoمیانه ) الیه دوم یا الیه ی

 ۲.۰................ ........خمیره چونه .........................

 ۲.۰................. ....ریگ دریایی )درشت میانه( .........
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 ۰.۹ -۰.۱آب ....................................................... 

 ضخامت الیه از نیم سانتی مرت الی یک سانتی مرت.

در اخیر روز، روی الیه اول را خوب با آب تر منوده بعد با وسیله درشتی روی    

آن را برداشته و الیه میانه را روی آن گذاشتم. روی الیه را با کاغذ تر پوشانیدم 

تا خشک نشود. فردا صبح روی الیه دوم را خوب تر منوده، با ریگامل روی آن را 

 تخریش و الیه سوم را گذاشتم.

 (intonacoه سوم )الی 

 ۲.۰خمیره چونه ..................................................... 

 ۰.۹یا هم مرمر میده(............................. ریگ )کوارتس و

 ۰.۰.۲................................... ن سفید ...............صابو 

 ۰.۱ -۰.۲................................. آب ..........................

ضخامت الیه از دو الی سه ملی مرت. قبل از گذاشنت این الیه مواد آماده را چند 

روز نگهداشتم. الیه سوم را با سنجش یک روز کار گذاشته و آن را خوب هموار و 

 خوب صیقل منودم. صابون که در مواد اضافه شده امکانات صیقل را فراهم می

کند و اگر به صیقل زیاد دیوار رضورت نباشد بهرت است صابون اضافه نگردد. در 

 سانتی مرت اضافه گردند. ۴اید از کل همه الیه ها نب
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 انتقال طرح روی دیوار

 رحــود دارد. در روش اول طـوار دو روش وجـرح بر روی دیـقال طـرحلۀ انتـدر م   

روی متام خطوط طرح با وسیله ی نوک روی مقوای کارتن منتقل شود و بعد در 

در صورتی که امکان داشته باشد  -تیز سوراخ های ریزی ایجاد شود. روش دوم

 مستقیم روی پالسرت طرح سکیچ شود. در این تابلو از طریقه دوم استفاده شد.

 مواد الزم برای نقاشی فرسکو 

کمیاب رضورت یکی از خوبی های نقاشی فرسکو این است که به مواد زیاد و    

ندارد برای نقاشی فرسکو داشنت این مواد رضوری است : انواع مختلف برس 

های نرم که برای نقاشی آبرنگ از آنها استفاده میشود. چون این نوع فرسکو 

روی پلسرت تر کار میشود برس ها باید نرم باشند تا روی پلسرت را تخریش 

 نکنند. پودر رنگ خالص و آب.

پودر رنگ رصف آب اضافه شده و روی پلسرت تر نقاشی شده است چه با  اگر   

ولی بعد از خشک شدن پلسرت در صورت شسنت روی نقاشی با آب رنگ آن 

تخریب منی شود. رنگ ها چنان تازه به نظر میرسند که گویی تازه گذاشته 

 شده اند.

جاهای  همچنان این تابلو عمال  کار شد تا اگر رضورت به نقاشی دیواری در   

 ود، ازـالوژی استفاده شـد محفوظ مباند از این تکنـها سال بای رای صدـمهم که ب
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شیوه نقاشی که امتحان خود را  

در مقاومت با گرمی و رسدی های 

باکرتی ها و دیگر   هوا، حمله

موارد مخرب داده است و تازگی 

نقاشی را مانند روز اول حفظ 

کرده است استفاده منایند. 

ن نشان داده است که گذشت زما

تا اکنون هیچ نوع نقاشی 

نتوانسته است مانند فرسکو 

 مقاومت کیفی داشته باشد.

متأسفانه برخی فرسک را    

اشتباهاٌ در مورد متام انواع 

نقاشی های دیواری به کار 

میربند. حتی بعضی ها چنین 

یعنی نقاشی روی گچ که اشتباه است. فرسکو نوعی میپندارند که فرسکو 

 نقاشی است که روی دیوار تازه پلسرت شده با چونه کار می شود.

 

 

، کلکسیون نقاش۲۹۳۴ ، نقاشی فرسکو،۰تصویر   
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 نتیجه گیری

چنانچه دیدیم فرسکو نوع نقاشی مشخصی است که پودر رنگ رصف با    

ترکیب آب روی پلسرت )مواد مرکب از چونه با ریگ که روی دیوار گذاشته 

تکنالوژی مشخص با طریقه های مختلف کار میشود. بنا  هرگونه میشود( با 

 نقاشی را منی توان فرسکو نامید.

می تواند کیفیت و در تابلویی که عمال  کار شد دیدیم که این نوع نقاشی    

ها  حفاظت کند. از آثار نقاشی که صدها سال قبل روی دیوارشادابی را خوب 

که این نقاشی یکی از بهرتین و مقاومرتین کار شده اند واضحا  معلوم میشود 

 نوع نقاشی دیواری است.
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 مأخذ

انتشارات  ،مهدی حقیقت خواه :مرتجم، یونان باستان( ۲۹۰۰) ناردو دان، – ۲

 ققنوس.

انتشارات  ،مرتجم: اکربتربیزی، تاریخچه مصور الفبا و خط(۲۹۰۶) ژرژ ژان، – ۱

 مهران.

 ،محمد تقی فرامرزی مرتجم: ،گذر زمانهرن در (۲۹۳۲)گاردنر،هلن – ۹

 انتشارات نگاه.

انتشارات نرش  ،علی رامین :ترجمه،تاریخ هرن(۲۹۰۱)ارنست هانس گامربج، – ۴

 نی.

سید محمد موسی  مرتجم:، هرن در آسیای مرکزی( ۲۹۰۰)ژان پال مانزو، – ۱

 چاپ:مؤسسه فرهنگی قدس.، هاشمی گلپایگانی

انتشارات  ،نادر میر سعیدی :ترجمه ،سک هاتروا( ۲۹۰۰دانشمندان) ناردو، – ۶

 ققنوس.

7- AA.KomapoB. 1989. TexHoƞOrИЯ MɑTePИaƞOɓ CTeHoƞHCИ. 

MockBa. 

8 – laurie Schneider, Adams. 1999. Art across Tim (1). Published by 

John Jay and the Graduate enter. City University of New York. 
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 خیرمحمد خیرزاده

 مس عینکساحه باستانی تپۀ شاه  تحقیقات ساحوی در 

ساحه باستانی مس عینک والیت لوگر منطقه وسیع باستانی را در بر گرفته     

، ویهاره ها )اتاقهای راهبان در اثر حفریات بقایای معابد، دیره هابالٌ است که ق

نقاط مختلف این منطقه کشف شده است.   بودایی(، مغاره ها و محالت نظامی از

شاه تپه نزد مردم قریه های دور و نزدیک به اسم پادشاه غندی مسام بوده 

مت سمرتی  ۱۰ در کیلو مرتی جناح رشقی کوه عینک و یک است، که در

مرت از سطح زمین هموار  ۰۰کرده و تقریباٌ شامل تپه شاه مار موقعیت اخذ 

مهم از نقطه نظر  ارتفاع دارد، همچنان این تپه یکی از جمله ساحات بسیار

 (۳: ۹)نظامی در ساحۀ مس عینک شمرده میشود. مسایل سیاسی و

 

 

 

 

 

 

توسط خیرمحمد  ( نمای عمومی شاه تپه از سمت غرب به شرق، عکاسی5تصویر )

 خیرزاده تصویر 

 پپ
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 ۲۹۳۲طرف ریاست باستانشناسی در سال  از دور اول حفریات این تپه    

خورشیدی عمالٌ آغاز گردید، در قدم نخست سطح ساحه مبنظور خط اندازی و 

سپس  مربع بندی از وجود اشیای اضافی مانند سنگ و خار پاک کاری گردیده و

تقسیم بندی شده بود البته این مربعات نظر  اندازی ومرت خط  ۱×۱به مربعات 

 به حجم، وسعت و پیرشفت کار بعداٌ عریض و طویل شد، حفریات بشکل

آن پیش برده میشد تا اینکه یک اتاق بزرگ در حصص  و علمی سیستامتیک

سمت داخلی این اتاق  وسطی تپه از زیر انبارهای خاک کشف گردید. در چهار

سکو یا چوکی گلی بشکل طویل دورا دور اتاق را احاطه  ،اچسپیده با دیوار ه

سانتی ارتفاع دارد، در سمت غرب این اتاق دو باب  ۹۰منوده است که درحدود 

و اتاق کوچک که راه دخولی آن به اتاق بزرگ ارتباط داشته دیده میشود و این د

لیز سمت بیرون اتاق بزرگ یک ده ، در چهاربودهاتاق کوچک نیز باهم متصل 

طویل و کم عرض دیده میشود، راه عمومی این اتاق در سمت رشق ساختامن 

در همین حصه راه  همچنانساخته شده است که با دهلیز وصل میباشد، 

ساخته شده است که با زینۀ عمومی وصل میگردد زیرا بقایای  دخولی دهلیز نیز

این خود نشان  تعدادی از پته های زینه از سمت رشقی ساحه کشف شده و

 ساختامن درسمت رشق ساخته شده استدهندۀ آن است که راه عمومی این 

چهار گوشه )نبش( بیرونی و وسط دیوار های شاملی و جنوبی این ساختامن  در

امنیت ساحه ساخته شده  برج ترصدی کشف گردید که مبنظور ۶بقایای تهداب 

ها همه از خشت های خام بقایای دیوار های ساختامن بودند، مواد ساختامنی و

چهار گوش، سنگ های کوهی و دریایی میباشد و شاید هم از کاگل منحیث 
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جریان  گچ برای سفید کاری استفاده صورت گرفته باشد که در پالسرت و از

 . اندازه خشت ها ازندباران همه از بین رفته ا ریزش برف و سالها از اثر رطوبت و

ر ساختامنی را نشان میدهند، یعنی خشت های هم متفاوت میباشند، زیرا دو دو 

سانتی مربوط به دور اول ساختامنی میگیرد که  ۲۰سانتی با ضخامت  ۴۰×۴۰

میالدی یعنی دوره کوشانی ها میشوند، در عین حال   ۴تا  ۱مربوط به قرن های 

سانتی در  ۳سانتی با ضخامت  ۹۰×  ۹۰خشت های خام دارای اندازه های  از

 میالدی را در بر ۰الی  ۱های  مورد استفاده قرار داشته که قرن دوره یفتلی ها

. بازیافته های این حصص شامل یک قاب مدال مسی که ممکن گل میگیرد

شکستگی در آن قابل مالحظه میباشد، چند  کمربند باشد، زیرا مکمل نبوده و

 نیزه میباشند که این ها خود عدد سکه مسی مربوط به دوره کوشانی و یک رس

از این محل منحیث یک تپۀ نظامی استفاده صورت که نشاندهندۀ آنست 

اجامت و سرتاتیژیکی میتوانست جلو تهیگرفت زیرا با داشنت موقعیت خوب م

 مالت دشمن و نیز فرار برده ها را بخوبی بیگیرد. ح

سمت رشق ساحه انجام گردید از موجودیت یک آتشکده  حفریات ایکه در      

مرتی به بقایای فرش چهار ستون  ۴میکند زیرا بعد از عمق زردشتی حکایت 

پایه که با فاصله های معین از هم دور میباشند و از سنگ های سیاه متورق 

متوصل می باشند. در وسط این ساختامن بقایای یک آتشکده  ،گردیده اعامر

 که مواد گلی داخل آن کامالٌ از بین رفته است دیده میشود، قسمیکه از ظاهر

باز بوده و مبثل برنده از آن استفاده صورت  ساحه هویدا میباشد این مکان رس
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نشسنت، نظارت و کنرتول محل بوده است. موجودیت  مبنظور میگرفت، این کار

خاکسرت در بخش سکشن غربی این حصه ) سمت رشقی ساحه ( مناینده گی از 

پیوسته است، در  سوزی را مینامید که بنابر کدام دلیلی این عمل بوقوع آتش

منظم است ولی در داخل آن  سمت غربی و باالیی  تپه یک حلقه چاه که غیر

چند تخته سنگ که ممکن پته زینه باشد منایان گردید، اما بنسبت اینکه چاه 

گردیده باید محل آبرو بوده باشد، زیرا در  قسمت بلندی تپه حفر متذکره در

ه های پاینی ساحه متذکره کندن سنداژ های بعدی که در سمت غربی و دامن

بعضی از سنداژ های   کاری شد ه بود به نشانه های آبرو برخورد منودیم حتی در

، اتاق ستوپه با نقوش دیواری و اتاقهای راهبان که یک معبد مهم با ۰۱۰ساحۀ 

نۀ سمت غربی مجسمۀ های بزرگ و کوچک مزین میباشند که در جوار و دام

این آبرو ها ادامه داشته است اما سمت ادامه، ختم و ، شاه تپه موقعیت دارد

 . و نیاز به تحقیقات بیشرت را داردانتهاء این آبر 

دور دوم حفریات را داکرت رحمت شاه یکنت از باستانشناسان تاجکی در دامنۀ    

غربی تپه متذکره آغاز منوده بود که در این دور حفریات نظر به لزوم دید 

نیز عمالٌ اشرتاک منوده و کار را  گزارشریاست باستانشناسی نگارنده این 

نداژ)حفره( امتحانی مشرتکاٌ پیش میربدیم، داکرت رحمت شاه در نخست یک س

سطح مرتفع تا قسمت  مرت در سمت غربی تپه یعنی از ۲×۱۰به طول و عرض 

میگرفت حفر منوده بود، عمق این سنداژ در بعضی  های پاینی تپه را در بر

مرت میرسید و در ضمن این سنداژ به منظور تثبیت بقایای  ۱حصص به 



 ================================================================          
 تحقیقات ساحوی در ساحه باستانی تپۀ شاه مس عینک

 

======================================================== 

156 

قبال داشت زیرا  را درساختامنی بود که خوشبختانه این عمل نتیجه مثبت 

ارتباط  شد و نیز های سنگی و خشتی ساختامن مورد نظر ظاهر بقایای دیوار

حفره ها در سمت  بعضی از سنگ کاری ها مشخص گردید. در اول تعدادی از

گردید ، بازیافتهای این سنداژ  مرت باز ۴×  ۶جنوب این ترنچ بزرگ به اندازه های 

و پارچه های ظروف سفالی میگردید  یون سنگکرثاٌ شامل مشت سنگها، هاها ا

که بعضاٌ منقوش و یا ساده بودند، در یکی از اتاقها یک قرش نازک برنگ سبز 

کشف شد این قرشکه در روی فرش دیده میشد پودر سنگ مس دار بوده که به 

منظور ذوب کردن، اوالٌ خورد خورد میشد و بعد از آنکه به پودر مبدل میگردید 

 منتقل و عملیه ذوب را به سهولت انجام میدادند. در کوره ها
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 .۱۰۲۴: منای ترنچ امتحانی در سمت غربی شاه تپه مبنظور تثبیت ساختامنها، عکاسی خیر زاده، ۱تصویر     

در سمت شامل سنداژ عمومی تعدادی از حفره ها مبنظور کاوش آماده شد که     

کشف گردید ،این اتاقها از نظر طرز  ،شامل بقایای چند باب اتاق میشد

ساختامن کامالٌ از هم متفاوت میباشند هم از لحاظ اندازه ساختامن و هم از 

لحاظ نوع استفاده آن، در یکی از اتاقها، قسمتی از پالسرت دیوار که مربوط به 

نقوش دیواری میگردید و در روی فرش و قسمت باقی ماندۀ دیوار دیده میشد 

ویت این پارچه ها گفته میتوانیم که از این اتاق برای عبادت کشف گردید بر 

حصص جنوبی این حفره چند قطار خشت کاری از  استفاده صورت میگرفت، در

، این بدان مرت استفاده گردیدهسانتی  ۴۰×۴۰×۲۰به ابعاد خشت خام که 
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 ۴و  ۹مربوط به قرن های  معنی است که از دور اول سکنه مناینده گی میکند و

میگردد که ممکن در دوره های بعدی بعد از ترمیم با اضافت مواد  بر یالدیم

ساختامنی از این اتاق استفاده مجدد صورت گرفته باشد و نیز در عین حال در 

یک ساختامن که از خشت خام اعامر شده بود منایان  اتاق دیگر قسمت دیوار

مناینده گی از دور میباشد که  مرتسانتی ۹۰×۹۰×۳ گردید اندازۀ این خشت ها

از داخل این  میالدی میگردد، ۰الی  ۱قرن   دوم سکنه را مینامید و مربوط به

سکه تصویر شاه یفتلی  یی بدست آمد که در یک رویه اتاق سه عدد سکه نقر 

بوده و به رویت آن چنین اظهار نظر کرده میتوانیم این  ح آشکاربه طور واض

 ۰الی  ۱های تلی ها میگردید و به قرن یی مربوط به دورۀ یفه مسکوکات نقر 

 . میالدی مربوط میشوند

مرت طول داشته است  ۲×۱۰بازیافته های سمت شامل سنداژ عمومی که     

مرجان و پارچه های ظروف سفالی که در  چند عدد مهره عقیق، کرستال، ،ملشا

 بعضی از آنها تصویر شاه ساسانی و حکمروایان محلی تاپه و یا حک گردیده

کردن کارد و یا اشیای نوک تیز  سنگ به منظور تیز است، میشوند و هم بلور

، چند عدد سکه مسی، یک عدد چاقوی شکسته که کامالٌ بندکش لباس

 نظر به کشف ساختامنهای گوناگونبدست آمد.   پوشیده با اکساید میباشد نیز

ی یی و موجودیت پارچه هاه اندازه خشت های خام، مسکوکات مسی و نقر 

بقایای فرش چهار  سفال چنین نتیجه گیری کرده میتوانیم، که موجودیت

در سمت  ،ستون پایه با آتشکده در وسط آن که دارای اندازه های معین میباشد
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رشقی پادشاه غندی مناینده گی از ساختامنهای دوره های قبل از میالد مورد 

ین نوع آتشکده ها که بشکل میگرون ساخته شده بود که ا قرار داشتهاستفاده 

در دوره های کوشانی ها و یفتلی ها نیز مورد استفاده قرار داشته است که منونۀ 

 (۹-۱:۱)بارز آن در این ساحه دیده میشود.

 

  

 

 

 

 

 

کشوفه یک عدد چاقوی شکسته پوشیده با اکساید نصواری  و یک عدد بند کش سنگی ، م: ۴و  ۹تصویر 

.۲۹۳۹شاه تپه عکاسی خیرمحمد خیرزاده ، سال   

ی از مسکوکات  نقریی پوشیده با اکساید مکشوفه شا تپه ، تصویری یک  ۶و  ۱تصویر 

۲۹۳۹شاهان یفتلی درآن به خوبی مشاهد میگردد، عکاسی ، خیرمحمد خیرزاده ،   
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 سانتی مرت۲۰سانتی با ضخامت ۴۰× ۴۰×۲۰به ابعاد   اندازه خشت هایکه    

 میالدی را در بر ۴الی  ۹کوشانی ها بوده و قرن های است مربوط به دوره 

میگیرد، از این خشت ها در یکی از ساختامنهای تاریخی ولسوالی غوریان 

آباد مشهور است دیده شده که هم سان و مشابه  والیت هرات که بنام شهر

میباشند، پارچه های ظروف سفالی که در آن تصویر شاه ساسانی حک گردیده 

سکه مسی مربوط به دوره کوشانی و کوشانوساسان میشوند، که با چند عدد 

میالدی میگیرد از این نوع سکه ها در تپه کافری و تپه گل  ۴ارتباط به قرن 

حمید نیز بدست آمده بود، برویت این سکه ها گفته میتوانیم سکنه این ساحه 

انی ها با ساحات فوق الذکر هم زمان زنده گی میکردند که مربوط به دوره کوش

میشود، موجودیت پارچه های سفال که در آن تصویر حکمرانان محلی حک 

گردیده و سه عدد سکه نقریی که در آن تصویر یکی از شاهان یفتلی به خوبی 

دیده مرت  سانتی ۹۰×۹۰×۲۰به ابعاد   قابل تشخیص است، با خشت های خام

الدی ـمی ۰لی ا ۱رون ـلی ها یعنی قـوط به دوره یفتـها مرب د همۀ اینـش

 (۰۴: ۹)میگردد.

 در ساختامنهای ساحه کنجکی پغامنقابل تذکر است که عین مشخصات     

که با هم  صالحین نیز دیده شده استخواجه صفا، تپه نارنج واقع شهدای 

وجود  دیمقو ساختامنها در اکرث نقاط کابل  مشابه میباشند و در آن زمان معابد

داشته و در ساحه مس عینک برعالوه اینکه از ساختامنها، معابد، دیره ها، مغاره 

ها و ساختامنهای نظامی استفاده میشد بلکه مبنظور تقویت اقتصاد به 
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میپرداختند که منونۀ آن موجویت بقایای کوره های ذوب مس  استخراج مس نیز

ب زبالۀ مس در قست در اکرث حصص سمت رشق کوه عینک و هزارها مرت مکع

های پاینی دامنۀ رشقی کوه عینک میباشد، و ناگفته نباید گذاشت که آثار 

کشف شده بعد از ثبت و سجل به موزیم ملی تسلیم داده شده که قسمتی از آن 

 .  ایش گذاشته شده استبه من

 

 

 

 

 

 

 

 

: کشف دو دوره از ساختامنی ۰تصویر 

در دامنه غربی شاه تپه، عکاسی: 

.۲۹۳۹خیرزاده،   

نۀ : کشف فرسک یا نقوش دیواری مکشوفه دام۰تصویر 

.۲۹۳۹غربی شاه تپه، عکاسی: خیرزده،   



 ================================================================          
 تحقیقات ساحوی در ساحه باستانی تپۀ شاه مس عینک

 

======================================================== 

162 

 :مدارک

) تپه شاه (،  ۰۱۳، گزارش های کاری ساحوی ساحه خیرزاده، خیرمحمد -۲

  .، آرشیف باستانشناسی۲۹۳۹ و ۲۹۳۱سال
 

کاوش های  هرات،تحقیقات باستانشناسی در والیت  خیرزاده، خیرمحمد، -۱

 دیگر ساحات، مطالعات مقدماتی درکاوشهای مس عینک و افغانستان، اخیر در

 .۱۰۲۹جنوری  ،فرهنگ نرش توسط وزارت اطالعات و
 

باستانشناسی  ساحات باستانی مس عینک، نظری بر کتابخان، فیضی، -۹

 ارگان نرشاتی مرکز ،۱۰شامره دوازدهم، شامره مسلسل  دورسوم، افغانستان،

 . ۲۹۳۱جوزا  تحقیقات باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان،

 

   

                   

 


