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 میرعبدالرووف ذاکررسمحقق 

 نقوش ظروف سفالی دوره اسالمی

سفال و یا تیکر یکی از جمله پدیده هاییست که باستانشناسان میتوانند  چون   

بوسیله آن تاریخ نسبی یک محل و یا منطقه باستانی را با دید، سبک، رنگ 

ضخامت، لب،کعب و تکنیک ساختامن آن تثبیت  و تصدیق منایند، از جانبی هم 

تیکر یا سفال به کتیبه ها و سایر آثار و شواهد تاریخی،  عالوه از مسکوکات،

کلتورهای اعصار مختلفه رول بس مهمی را بازی  منظور روشن منودن متدن و

یرنو الزمی پنداشته میشود تا فرشده ای از ظروف سفالی دوره اسالمی و  منوده از

نقوش آنرا با تفکیک دوره ها در افغانستان مورد بحث و مطالعه و قسمتی از 

 خوانندگان قرار بدهیم: در معرض دید یدهدنقوش آنرا که از روی اصل کاپی گر 

یم ایجاب آنرا مینامید موضوع مورد نظر مطلبی را ارایه منای نکه پیرامونآ  قبل از   

به عقب رفته مالحظه مناییم که اعراب چگونه متدنی داشته و از کدام  تا قدری

 نوع علوم استفاده مینمودند و نیز چطور داخل افغانستان گردیدند.

بعد ازینکه دین مقدس اسالم در رسزمین عرب ظهور منود سه نوع علوم در    

آنجا مروج بود یکی علوم اسالمی که توسط مسلامنان بوجود آمد و عبارت از علم 

قرآن، علم فقه، علم حدیث، علم لغت و علم تاریخ، دو دیگر آن علومی که در 

اسالم  خطابه که در عرصزمان جاهلیت مورد استفاده قرار داشت مانند شعر و 

انکشاف منود و سه دیگر آنعده علومی که از دیگران گرفته شده چون هندسه، 
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طب، فلسفه هیئت وغیره علوم طبیعی و ریاضی که آنرا علوم بیگانه یا دخیل 

 (1گفته میتوانیم.)

این علوم دخیل یا بیگانه فرشده از نظریات و افکار علامء و دانشمندان مختلف    

قدیم بوده که در قرون متامدی در نقاط مختلف آن عرص از آغاز الی ظهور جهان 

کلدانیان، بابلی  اسالم جمع آوری شده بود که حاوی خالصه معلومات آشوریان،

ها، فنیقی ها، مرصی ها، هندی ها، یونانیها و رومی ها بوده که به زبانهای عربی 

ت سلطه و سیطره اسالم قرار ترجمه و برگردان گردیده اند. آوانیکه ملت ها تح

گرفت، مسلامنان کالً ازین علوم استفاده به عمل آورده، آنرا به لسان خویش 

ترجمه و با یک سلسله اضافات و تعدیالت آنرا انکشاف دادند. همچنان طوریکه 

آنها بعضی چیزها را از مردمان تحت حکمرانی خویش آموختند برعکس بعضی 

ی زیبای آن ملت ها مزج و مخلوط منودند که ما منونه پدیده های خود را با هرنها

های آنها را درکنده کاری، سنگرتاشی، نقاشی و نیز ظروف سفالی مشاهده کرده 

 میتوانیم.

عربها بعد از نابودی قوای ساسانی در مقابل رسحدات غربی کشور ما در نیمه    

گر در جنوب قرن هفتم میالدی در دو نقطه یکی در شامل شهر نیشاپور و دی

( سیامت شهر، )بلخ، نیشاپور و هراتشهر کرمان جابجا و متمرکز شدند. درین تق

                                                           
 ،2831،چاپ دهم، انتشارات امیرکبیر علی جواهر کالم، ،ترجمه و نگارش، جرجی زیدان، تاریخ متدن اسالم  -1

  .388ص 
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اعراب به خان نشین های تخارستان حمله ور شده از سمت جنوب از طریق 

 زرنج، بست و رخد بر کابل و کاپیسا عملیات خویش را آغاز منودند.

دوکش خاندان کشاتریه در نیمه اول قرن هفتم میالدی که در مناطق شامل هن   

کاپیسا حکمروایی داشتند، اعراب مؤفق به افراز پرچم دین مبین اسالم گردیدند. 

چون در ازمنه قدیم آریانا از رشوع قرن ششم مسیحی از نقطه نظر اوضاع 

سیاسی و اداری به دو دسته منقسم شده بود که یکعده امراء و خان نشین ها 

بوده و امرای دیگری هم در خارج نفوذ آن  جزء هر یک ازین ساحات منقسم شده

حوزه سیاسی داشت که مرکز مهم و عمده درشامل کندز و در جنوب کاپیسا  دو

 یا کی پن )کی پیش( بوده است.

 18( در مرز های غربی افغانستان )سیستاننخستین لشکرکشی اعراب در     

 گ  ـزان وانـشراجعت ـال بعد از مـک سـمیالدی یعنی مدت ی  536هجری مطابق 

Xuwanzang 561سال بعد در حوالی  زایر چینایی به چین صورت گرفت و جند 

میالدی نظامیان اعراب در رسحدات غربی مملکت از کناره های جنوب  563و 

الجیشی را اشغال منوده تا  بحیره خزر تا سواحل خلیج فارس نقاط مهم و سوق

و بلخ ( بسمت تخارستان ) زرنج،  طبق نقشه مرتبه در سه جناح ) نیشاپور، هرات

( تا 1بست و رخد (،کابل و کاپیسی قصدار، قندیل و بیضاء و ملتان پیش رفتند.)

اینکه از سمت غرب عرب ها بنام نرش و اشاعه دین اسالم با دسته های قشون 

 شان در قسمتی که گفته آمدیم پیرشوی منودند.

                                                           
 .555ص ، 1331میزان  جلددوم، مطبعه دولتی، احمد علی کهزاد، تاریخ قدیم افغانستان، -1 
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را پیش گرفته بودند، قسمی که با اعراب حین فتوحات در آریانا سیاست ویژه ای   

وجود همچشمی و سیادت و پیرشفت منیخواستند قشون خویش را عمالً وارد 

میدان نربد و مجادله کنند بل هدف آن بود تا امرای محلی افغانستان آن زمان را 

به جنگ تشویق و ترغیب منایند و با مکاتیب و فرامین از آنها دلجویی مناید 

میالدی فرامین و مکاتیبی به امرای محلی  536و  510- 506چنانچه در سالهای 

کاپیسا فرستاده شد.خان های ترکی کندز که باالخره بدست جرنال عرب قتیبه 

( با همین امپراتور مکاتبه منوده و مکتوبی که در  515- 523نابود و از بین رفتند)

ثابت هامن سال صادر شده است تسلط و سیادت قوای عرب را برتخارستان 

 میسازد.

میالدی کاپیسی مرکز سلطنت رتبیل شاهان بدست قوای اعراب  591در سال    

توسط ابراهیم بن جبل به امر فضل بن یحیی که از جانب هارون الرشید خلیفه 

بکلی ویران شد و تحت  عباسی والی خراسان تعیین شده بود برای بار آخر فتح و

 تسلط و فرمانروایی عرب ها درآمد.

هجری برابر با  62از البالی اوراق سیستان چنین به اثبات میرسد که در سال    

میالدی عبدهللا بن ابی بکره به کابل رسید و نیز حمله اخیر در کاپیسا از  558

هجری به قسمتی از مناطق  255طرف اعراب که از راه غوروند و یا غوربند در 

ایی دور و نزدیک بویژه معبد شامل کاپیسی صورت میگیرد، آبدات تاریخی بود

کونگ زایرین و  بزرگ و معروف شاه بهار )معبد شاهی(که شوانزانگ، هیوان تسو
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چینایی به آن اشاره کرده اند، تخریب و کاپیسا شکل مرکزیت خود را از دست 

 (1داد.)

با رسیدن اعراب در رسحدات کشور مان بعد از دو قرن، باز هم نظامیان اعراب    

مؤفق به تسلط متامی خاک رسزمین افغانستان نشده تا اینکه سالله های 

اسالمی خود کشور قد علم کرده عنعنات و رسوم عهد گذشته این رسزمین را به 

اسالم قلوب مردمان این  تدریج از میان برداشته و به عوض آن اشعه تابان دیانت

 خطه باستانی را منور ساخت.

عجم (  ب و اصول اداره مردمان غیر عرب )درین زمان مدنیت، رسوم و آدا   

 ند به دربار خالفت عباسیان منتقلتوسط برمکیان که از اهالی خراسان بود

کلامت زبان عربی به زبان دری مخلوط و مدنیت امتزاج یافته عربی و خراسانی 

منا گردید. در شهر های بزرگ چون هرات، زرنج، بلخ، مرو وغیره عربهای فاتح رو 

مسکن گزین شدند که اختالط نسل ها نیز صورت گرفت که بدینصورت آداب و 

که طبعاً صنعت و سکه زنی با  (2رسوم عربی درین کشور نیز آغاز گردید.)

له میتوان در فتوحات اسالم در کشور های مفتوحه مروج گردیده که از آن جم

 مورد نقوش ظروف سفالی دورۀ اسالمی قلم را به حرکت در آورد.

 ظروف سفالین رسزمین های اسالمی را از جهت تنوع تخنیک ساخت،  نقش و   

                                                           
  .555هامن اثر ص -1 

جرجی زیدان، تاریخ متدن اسالم .ترجمه ونگارش علی جواهر کالم ،چاپ دهم، انتشارات امیر کبیر، تهران  -2

   .105. ص:1332
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تخنیک آن باید هرنی مشکل و جذب کننده دانست زیرا سفال لعابدار عرص 

 Faienceرشق دور و با رفنت  Porcelaineمیان چینی  حلقه زنجیری است اسالمی

  .اروپا

نفوذ هرن سفالگری و سفال سازی چین و رشق دور به روی هرن سفالین اسالمی    

به دلیل وجود عوامل سیاسی و اقتصادی به ویژه راه تجارتی ابریشم چین درخور 

اهمیت بوده و این نفوذ و استیالی فرهنگی یک جانبه نبوده چنانچه در کارگاه 

عضی مجموعه های سفالی لعابدار ساخته شده که تاکنون درین های چین ب

 رسزمین نگهداری میشود.

نقوش روی ظروف سفالی اسالمی عموماً با گل و بته و دایره ها آغاز و به انجام    

( از ازمنه های پیشین است. که این نقوش و خطوط هندسی )جیومرتیکیرسیده 

 مده و مروج است.تا دوره های اسالمی و امروزی به میان آ 

سفالهای دوره اسالمی تا سدۀ دهم میالدی بصورت ساده با تزئینات زیبا تهیه و    

در روی آنها به الوان گوناگون رنگ آمیزی صورت گرفته و بعضاً نوشته های کوفی 

و اشعار تحریر و ارقام میگردید. یا اینکه تصاویرحیوانات، پرنده گان افسانوی و 

طروف لعابی میشد گاهی هم در بین ظروف اسالمی اساطیری زینت بخش 

اشکال پرنده گان نقش شده که میتوان شکل پرند ایرا که بالهای آن به قسم 

نقطه چین و پرکاری میباشد، در بین یک   نصف یک درخت بوده اطراف آن عموماً 

 یک ظرف سفالی یاد آورشد.
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ظروف لعابی اسالمی چنان در قرن نهم و دهم میالدی در جدار و داخل مه   

رفته که زیادتر با اشکال پرنده گان، حیوانات،گل های زیبا و  رنگهای متنوع بکار

گاهی هم جدار ظروف اسالمی  نوشته هایی با کلامت و دعا نقش شده است.

 شاخ و برگ وغیره فرا گرفته است.  قالب شده را گلهای پیچک پر

اسالمی مسایل و مشکالت موضوع تحقیق و پژوهش تیکر و ظروف سفالی    

مختلفی را طرح میسازد که از آن جمله برای بررسی و شناسایی بهرت چند نوع 

کنون در استالف، قلعه  آنرا که در افغانستان معمول و مروج بود و بقایای آن که تا

دیگر کشور که دست توانای صنعتگران محلی و بومی در  مرادبیگ و بعضی نقاط

 :ان مورد مطالعه و تحقیق قرار دادکار آن دخیل است میتو 

 ظروف سفالی دوره غزنوی -2

 ظروف سفالی دوره غوری -1

 ظروف سفالی دوره تیموری -8

 برای وضاحت بیشرت مشخصات هر دوره را به معرفی میگیریم:

ظروف سفالی دوره غزنوی: عموماً برنگ زرد، نصواری، سیاه و کریمی لعاب  -2

کور خطوط و تزئینات در داخل و خارج داده شده و برروی ظروف و تیکر های مذ 

 به شکل برجسته نقش میباشد.

 ظروف سفالی دوره غوری: عموماً برنگ آبی مایل به سبز روشن میباشد و -1

 تاحدی ظریف بوده و نقوش تا اندازه ای هموار به شکل برجسته و گاهی هم به
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 شکل  نقر کارشده است.

اندازه ای ضخیم ساخته شده ظروف سفالی دوره تیموری: برنگ سبز و آبی تا  -8

تر نقوش و تزئینات آن به شکل نقاط کوچک بوده که در ظروف سفالی دوره و زیاد

غزنوی این نقاط موجود نبوده بلکه به شکل بزرگرت و مجزاء از هم تزئین و قالب 

 شده است.

یات هرنی نه تنها در ظروف سفالی بل در آوریست که این خصوص الزم به یاد   

صنعت رسامی، نقاشی و منبت کاری در قرون وسطی در افغانستان در باالی 

ظروف فلزی، تکه و قالین نیز کار میشد. نقره که در آن زمان در ماملک اسالمی 

تزئین  به پیامنه زیاد استخراج میگردید با مخلوط منودن فلزات دیگر از آن در

استفاده منوده و نقوشی را که روی ظروف فلزی حک میگردید ظروف فلزی 

معموالً اشکال هندسی و خطوط عربی و کوفی است که اکرثاً آیات متربک قرآن 

اینکه اسم  و عظیم الشان میبود و گاهی هم اشکال افسانوی و اساطیری و یا 

ال در آنها نقر میگردید.در پهلوی اشکال نباتات، اشک وظیفه فرمایش دهنده

هندسی و کتیبه ها نقاشی های تجسم کننده هم در بعضی ظروف به چشم 

 میخوردکه به منظور تزئین و زیبایی بکار برده میشد.

نوع دیگری از ظروف سفالی که روی آن لعابی نبوده اما چنان معلوم میگردد که    

 االی آنها نقش وانعکاس طالئی بر روی آن وجود دارد که صنعت گران آنزمان ب

. در یک منایش رنگ سبز مناظر زیبائی ترسیم شده و در آن نگار می آفریدند
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شود که به شکل تاپه کار  یده مـرخی دیـه سـل بـایـواری مـصـای نـه هـوشتـن

  (1. )دـشده ان

 نتیجه

واضح و مربهن است که استیالگران و مهاجمین با قرار دادن سیطره خویش در    

شته نیز از دا خود را بر اهالی بومی تحمیل منوده  و کشور مغلوب کلتور و فرهنگ

نامیندکه این عمل سبب آمیزش فرهنگ ها گردیده های آنها استفاده اعظمی می

تحوالت و اکتشافات جدیدی را به بار می آورد که میتوان از امتزاج زبان عربی و 

ه از آن دری یاد آور شد بدین معنی که کلامت زبان عربی با زبان دری مخلوط شد

 .مدنیت عربی و خراسانی پدیدار گشت

زرنج، بلخ وغیره نقاط  ،شهرهای بزرگی چون هرات همچنان حینیکه عربها در   

کشور مسکن گزین شدند آداب و رسوم عرب نیز در کشور رو به توسعه گذاشته 

 گردید. و هم در بخش صنعت، هرن و سکه زنی نیز تغییراتی رومنا

سده دهم میالدی این  تا دادکه دوره اسالمی باید تذکرهای  پیرامون سفال   

روی آنها  در اشعار سفالها ساده بوده گاهی اوقات بعضی نوشته های کوفی و

گل های پرشاخ  میگردید که بعدها تصاویر حیوانات، پرنده گان افسانوی و تحریر

 مینمود. جلب نظر برگ نیز و

                                                           
  .111 ص: .1351 تاریخ صنایع افغانستان، ترجمه: محمدصدیق طرزی، مطبعه دولتی،پوگاچینکووا، گالینه،  -1 .
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 برای شناخت و معرفی بیشرت ظروف سفالی دوره اسالمی به اشکال تزئیناتی و   

تاپه شده که از اصل کاپی گردیده به پارچه های ظروف  شده و مهرهای نقر

 سفالی ذیل مراجعه شود:

قسمت از پارچه ظرف تیکری مربوط دوره اسالمی مکشوفه 

و لشکری بازار، رنگ تیکر مذکور زرد گونه بوده و در سطح 

جدار ظرف تزئینات موج مانند منظم به قسم برجسته قالب 

 شده است.

مکشوفه لشکری بازار مربوط دوره اسالمی  تیکریف ظر پارچه 

ئینات برگ مانند و ر قسمت جدار بیرونی ظرف مذکور تز که د

گلهای چار برگ بشکل برجسته قالب شده است رنگ پارچه 

 شد.ظرف تیگری زرد گونه مایل به سفید میبا

مکشوفه لشکری بازار مربوط دوره اسالمی  تیکریف ظر پارچه 

برنگ سفید مایل به زرد که در روی ظرف مذکور تزئینات 

 مختلف النوع بیضوی قلب مانند و نقطه های بشکل بر جسته

 گردیده است.قالب 

مکشوفه لشکری برنگ زرد مایل به سفید  تیکری فظر پارچه 

ه برگه ئی، د یناتوالیت هلمند. در سطح خارجی ظرف تزئبازار 

قالب و نقاط بشکل بر جسته با خطوط خار ماهی مانند  ستاره

و این تزئینات و نشانه ها را میتوان زیاد در متام شده است 

 دوره های اسالمی مالحظه منود. 
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برنگ سیاه مایل به خاکسرتی  تیکریف ظر پارچه قسمت از 

ئینات در جدار خارجی ظرف مذکور تز مکشوفه لشکری بازار 

  .برجسته قالب شده استدایروی بشکل منظم بقسم 

 

ه لشکری مکشوفبرنگ سفید مایل به زرد  تیکریف ظر پارچه 

تزئینات گل و برگ  با بازار والیت هلمند. در جدار خارجی ظرف 

قالب  نقاط منظم بشکل دانه های مروارید بقسم بر جسته

گردیده است و این نوع تزئین را میتوان در متام ادوار اسالمی 

 بدست آورد

برنگ سفید زرد مکشوفه لشکری بازار  تیکریف ظر پارچه 

گونه در سطح پارچه تیکر مذکور در قسمت پائین لبه 

قالب و منظم برجسته انسانی و پرنده بشکل ئینات تز 

 .شده است

رسخ برنگ مکشوفه لشکری بازار  تیکریف ظر پارچه قسمت از 

و نقوش ئینات زرد گونه که در جدار خارجی پارچه مذکور تز 

حیوانی، پرنده گان و گل های چار برگی بصورت منظم در 

گردیده و این جسته قالب  برقسمت پائین لبه ظرف به شکل 

نوع تزئینات حیوانی و پرنده گان را میتوان در متام ادوار 

 اسالمی مشاهده منود.
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مکشوفه برنگ زرد مایل به کریمی  تیکریف ظر پارچه 

والیت هلمند. در جدار بیرونی ظرف مذکور لشکری بازار 

دایروی با نقاط منظم و شکل حیوانی قسم برجسته ئینات تز 

که این نوع تزئین را میتوان در باالی ظروف  قالب شده است

منود و انگیزه از خطوط تیکری ادوار پیشین نیز مالحظه 

 جیومیرتیکی میباشد

جدار ظرف مکشوفه لشکری بازار تیکری زرد گونه ف ظر پارچه 

تزئینات و نقوش متنوع مرکب از نقطه ئی، چار خانه ئی و گل 

های هشت برگه ای بصورت منظم بشکل برجسته قابل شده 

ین و نقوش مرکبی از متام تزئینات روی ظروف ئاست و این تز 

 دوره اسالمی میباشدسفالی 

 

برنگ رسخ مایل به مکشوفه لشکری بازار  تیکریف ظر پارچه 

گلهای شش ئینات نصواری که در قسمت جدار داخلی ظرف تز 

 .قالب شده استبرگ ئی بصورت منظم با دایره ها 

ه لشکری بازار والیت مکشوف تیکریف ظر پارچه قسمتی از 

هلمند. برنگ سفید مایل به کریمی در قسمت کردن ظرف در 

زیر دو خط موازی تزئینات لوزی مانند با شکل دو لوزی کوچک 

در بین لوزی بزرگ و دایره های کوچک بقسم نقطه بصورت 

منظم در باالی جدار ظرف قالب شده است این نوع تزئین را 

 ظروف تیکری دوره اسالمی مشاهده منود. میتوان در متام
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ه لشکری بازار مکشوفبرنگ نارنجی شفاف  تیکریف ظر پارچه 

که باالی جدار ظرف تزئینات خطوط موازی با برگ ها و خطوط 

 بشکل تنه درختان  بشکل نقر شده تزئین شده است.
ه لشکری بازار برنگ زرد گونه که مکشوف تیکریف ظر پارچه 

قسمت از جام را منایش میدهد و بروی جدار ظرف تزئینات 

گردیده قالب موج مانند با نقاط بشکل منظم بطور برجسته 

است و این نوع تزئین را میتوان در تزئینات ظروف پیشین و 

 ادوار گذشته نیز  مالحظه منود.

هلمند برنگ زرد گونه مکشوفه لشکری بازار  تیکریف ظر پارچه 

مایل به سفید که در قسمت کردن ظرف در زیر دو خط موازی 

شده و این نوع بشکل حلقه ای به قسم بر جسته قالب ئینات تز 

 نقش را میتوان ظروف اسالمی به وفرت مالحظه منود.

 

برنگ رسخ تقریباً زرد مکشوفه لشکری بازار  تیکریف ظر پارچه 

بشکل شاخچه های ئینات گونه که در قسمت کردن ظرف تز 

میان هم  بشکل دو دایره با نقاط درخت و دایره ها یکی در 

منظم تزئین شده است و نقش را میتوان در جدار متام ظروف 

 اسالمی مشاهده منود.

 

برنگ زرد گونه که در قسمت پائین مکشوفه لشکری بازار  تیکریف ظر پارچه 

 بشکل نقطه ئی و چار برگه بشکل منظم و قالب شده است. ئینات کردن ظرف تز 
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 برگرفته ها:

آن.ک.س، ملبتون، تاریخ اسالم، ترجمه: احمد آرام، انتشارات  -پی. ام. هولت -2

 .2835امیرکبیر، تهران 

 ه: محمدصدیق طرزیجمگالینه، تاریخ صنایع افغانستان، تر  پوگاچینکووا، -1

 .2865، مطبعه دولتی

توروایانا، نجیب هللا، تاریخ مخترص آریانا یا افغانستان، چاپ سوم، مؤسسه  -8

 .2833 ،انتشارات االزهر

کالم، چاپ  علی جواهر ،جرجی زیدان، تاریخ متدن اسالم، ترجمه و نگارش - 3

 .2831کبیر، تهران  دهم، انتشارات امیر

محقق  رس :ترجمه ،پرسی، سایکس، تاریخ افغانستان، جلد اول رس -6

 .2831عبدالوهاب فنائی، مطبعه آزادی، 

لد اول و دوم، انتشارات غبار، میرغالم محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج -5

 .2833خاور، پشاور 

کهزاد، احمدعلی، تاریخ قدیم افغانستان، جلددوم، مطبعه دولتی، میزان  - 5

2889.
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 رس محقق کتاب خان" فیضی"

 تحقیقات باستانشناسی وی کهزاد و

بیست هزار سال قدامت  کشور عزیز ما افغانستان با داشنت بیش از یکصدو    

ر از تکامل دوره ه دیگهباداشنت پنجهزار سال در بر  ه زمانی وهیک بر  تاریخی در

توانسته است که علامی انگشت شامری رشته های مختلف  های تاریخی خود

 ادبیات، فولکلور، ریاضی و ، زبان وریخ قدیم افغانستان، تاریخ معارصچون، تا

خود بپروراند که از جمله میتوان از  زمین را درعلوم  فلسفه، علوم ساینس و

 پژوهشگران مشهور، چون عالمه پوهاند عبدالحی حبیبی، عالمه محققان و

 جاوید، میرغالم دوکتور پوهانداکادمیسین  پوهاند عبدالشکور رشاد، اکادمیسین

پژوهشگر عرصه های مختلف  مورخ و سایر یل هللا خلیلی، ول، استاد خغبار محمد

علی کهزاد نیز از جمله عالمه د که مورخ مشهور کشور استاد احمدآوری منو یاد 

 های افغانستان محسوب میگردد.

پژوهش  اما تحقیق و کسی باشد و پژوهش تا حدی ممکن خواهش هر تحقیق و   

تحقیق اً های علمی کاریست دشوار که هر کسی منیتواند به آن مبادرت ورزد. بن

باستانشناسان  باستانشناسی وظیفه مورخین و تاریخ وپژوهش علمی در عرصه  و

 میباشد.

م از طرف علامی  2911تحقیق در عرصه باستانشناسی تا سال  پژوهش و     

م  در مناطق مختلف کشور عزیز  2911داخلی صورت نگرفته زیرا قبل از سال 
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ه تاراج آثار گرانبهای این خطه باستانی ب مان حفریات غیر قانونی ادامه داشته و

دولت  بعد از عقد قرار داد فی مابین دولت وقت افغانستان و (2برده شده است.)

هجری شمسی تحت نام هیأت  2802مطابق  2911فرانسه در سال 

(به امضاء رسید و بعد از آن آغاز به DAFAباستانشناسی فرانسه در افغانستان)

علامی فرانسوی در  »حفاری منودند که در فصل چهارم آن طوری آمده که رسوی و

داد از دانشمندان یک تع حفریات باید از ده نفر تجاوز نکند و هنگام رسوی و

هم چنان در امور حفریات از آنها نظارت خواند  نها معاونت مناید وآ افغانی نیز با 

 «مخارج سفر علامی افغانی بدوش حکومت اعلیحرضت خواهد بود. داشت و

ندان افغانی با باستانشناسان فرانسوی یکجا مشبه همین اساس یک تعداد دان    

 در حفاری و جریان تحقیق کمک میکند که از همین جمله یکی هم استاد  و

تالش خود توانست  علی کهزاد بود که به اثر سعی ومورخ شهیر کشور احمد

 فرهنگ افغانستان قدیم را روشن مناید. تاریخ و

مکتب بود زبان فرانسوی را کامأل  تعلمعلی کهزاد که در آنوقت ماستاد احمد     

کزل باستانشناس فرانسوی  آقایود که همین باعث شد تا همرای گرفته ب فرا

فرانسوی ها ساحات باستانی فراه  یک تعداد با زمینه کار مساعد گردید و

 ( و1دکه مسافرت منوده است.) گرشک، کندهار، غزنی، کابل، جالل آباد و

باستانشناسی به چاپ رسانیده است که اکرثیت مقاالت متعددی در عرصه 

منحیث یک  اً غانستان به نرش رسیده بود که بعدمقاالت آن از طریق رادیو اف

مقاله علمی  221کتاب)افغانستان در پر تو تاریخ( چاپ گردیده که این اثر دارای 
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تاریخ قدیم  گرافی ویان، اتنو در موارد مختلف باستانشناسی، اد میباشد و

 ستان بحث صورت گرفته است که میتوان کلید باستانشناسی برای نوافغان

اهل مسلک خواند. استاد مرحوم  باالی ادوار مختلف  آموزان این رشته و

 باخرتی، کوشانی باستانشناسی مانند ماقبل التاریخ، باخرتی، یونانی، یونانو

یقات را تحق دوره اسالمی مطالعه و کوشانو یفتلی، یفتلی، کوشانو ساسانی و

سطح کشور شناخته شده  انجام داده و مقاالت او منحیث آثار دست اول در

 (8است.)

میالدی برای  2980هجری شمسی  2809استاد احمدعلی کهزاد در سال    

 حفاری به بامیان سفر منود و غرض تحقیق ور هاکن و اولین بار با پروفیس

ر مجاورت رشقی پای تجسسات تحت رس پرستی پروفیسور مذکور آغاز شد که د

وچ بین سم مرتی بامیان سموچ جدیدی را کشف کردند که بعد ها در 83مجسمه 

ین سموچ ورق پاره ا ی بامیان آشکار گردید که دریمتذکره یک کتابخانه قدیم بودا

ت تحریر شده بود کشف یرسم الخط های سانسکر ی بزبان ویهای کتب بودا

قبل از  بامیان بشامر میرود که احتامالًای گردید که یکی از قدیمرتین سموچ ه

مسیحی در اثر جدا شدن  6-3در طی قرن  محتمالً ظهور مسلامنان درین دوره و

 سنگی عمودی کوه نیمه ویران شده و فرود آمدن بعضی پارچه های بزرگ جدار و

گردیده باشد، که بعد از سال  دعی دهن آن مسدو یدر اثر عوامل طب بعد از ویرانی

آثار آن به موزیم کابل انتقال گردید  در اثر حفاری تیم فرانسوی باز شد وم  2980

از موجودیت آن آگاهی ندارم. او عالوه کرد که در وسط سموچ یا مغاره  فعالً  و
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نظر میرسید. ه ستوپهء کوچک نیز موجود بود که در دیوار های آن تصاویر رنگه ب

به مرور  نازک نباتی بوده وورق های یافت شده کاغذ نبود بلکه پوست بسیار 

بسیار زود شکن شده بود که به اثر موافقه وزارت معارف وقت بعضی از پارچه های 

باز گردانیده مذکور برای مطالعه به پاریس فرستاده شد که مجددأ به موزیم کابل 

در مورد آن خاورشناس فرانسوی بنام سیلون لوی تحقیقاتی را باالی آنها  وشد 

از  رسم الخط سانسکریت است و ست. پارچه های متذکره بزبان وانجام داده ا

روش آسیای  نظر سبک به سه دسته تقسیم شده به روش کوشانا، روش گوبتا و

چهارم، دسته دومی متعلق به  مرکزی میباشد که دسته اول مربوط قرن سوم و

میدهد که دسته سومی منونه های انواع رسم الخط های را بیاد  م و 3-5قرن های 

کوتچه( نظیر آن از اقطار خاک های  از نقاط مختلف آسیای مرکزی) مانند خنت و

 (3امپراتوری کوشانی پیدا شده است.)

م با یک تن  2981ش مطابق سال ه  2822علی کهزاد در سال استاد احمد     

اسامر به نورستان سفر و  سویسی یکجا از راه کرن، بریکوت یک تن فرانسوی و

در ت فرانسوی أ یک هی همین قسم در ماه میزان هامن سال باه ب است ومنوده 

 یبک، بلخ، باال مرغاب، هرات،گرشکا یک سفر بیست روزه از راه دره شکاری،

گزارشی را تحت عنوان)طی  اطراف کابل را رسوی منوده و بست،کندهار غزنی، و

) از رسوبی تا  و یرود(هر )در امتداد کوهء بابا و سه هزار کیلومرت در افغانستان( و

از نتایج همین سفر خود به فکر پژوهش در مورد وطن  اسامر( به نرش رساند و

محقق فرانسوی با همکاری وی در مورد تاریخ قدیم افغانستان  خویش گردید و
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مختلفی چون یه های در نرش مقالهء را نوشت که استاد کهزاد آنرا ترجمه منوده و

 (6ل به نرش رسیده است.)مجله آریانا، سالنامه کاب

 انسوی ساحات پروان، بگرام، بغالنبا هیأت فر  اً استاد احمدعلی کهزاد مشرتک     

 66 ،مرتی 83خم زرگر، کاپیسا، شیر های بامیان، مجسمه های رسخ کوتل،

 اسکندریه قفقاز، هزار سم سمنگان مرتی، شهر ضحاک پنجوایی، شمشیر غار

 (5ارغنداب را رسوی منودند.)

به  پژوهش های تیم های خارجی و استاد کهزاد آنچه که از تحقیقات و     

( استفاده DAFAخصوص تیم باستانشناسان فرانسه در افغانستان زیر نام)

حفاری آنها به نرش می سپرد  مقاالت علمی خویش را از نتایج رسوی و میکرد و

والیت بغالن  که از جمله میتوان از حفریات رسخ کوتل در شامل غرب پلخمری

 (5یاد آوری منود.)

در افغانستان  ساحه باستانی رسخ کوتل  توسط تیم باستانشناسان فرانسه    

 ،مدیر هیأت فرانسه در افغانستان شلوم برژه خاورشناس و تحت رس پرستی

ون تاستاد باستانشناسی رشقی در پوهن متون ادبی و عضو اکادمی حفظ آثار و

( مگر 3هجری شمسی آغاز شد.) 2880م مطابق به  2962اسرتاسبورک در سال 

حفریات دهکده رسخ کوتل را بدون از مردمان محل مجاور  قبل از آغاز رسوی و

ساحه مذکور را بنام کافر قلعه یاد میکردند که این عرف تا  آن منی شناختند و
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 ، اماکن وبه همه ابنیه و بودههنوز هم در بین مسلامنان مرشق زمین رایج 

 تهای قبل از اسالم اطالق میگردد.ساختام

رسخ کوتل روی چندین اصل استوار بود که عبارتند از تاریخ سیاسی  حفریات   

سامل سنگی، اتاق راهبان، کشف  ی ویمذهبی، کشف مجسمه های نیمه تنه  و

سطری( آن میباشد که  16معبد یا عبادتگاه، آتشکده ها، سنگ نوشته)کتیبه 

توسط استاد کهزاد به ترجمه گرفته شده  برژه تحریر واین مطالب توسط شلوم 

 (9است.)

در یادداشت های  همچنان استاد کهزاد مناطق خم زرگر را نیز رسوی منوده و   

از خم  "سنجن" و ی جسته جسته ازیهیکل تراشی بودا آثار و »می نویسد خود

بدست  زرگر بدست آمده. بدین  شکل اولین پارچه های دلچسپی که از "سنجن"

ده سانتی ارتفاع  آمد عبارت از دو هیکل بزرگ سنگی است که یکی آن یک مرت و

مجسمه بودا را در حالی نشان میدهد که اتش از رس شانه هایش زبانه  دارد و

از کف های پای او آب جاریست. ازین نوع مجسمه قبل برین در سال  کشیده و

خواجه مکشوف  زدیکی رسایم یک منونه زیبا از دهکدهء"پایتاوه" از ن 2915

پارچه های دومی که  آنرا به صفت"بودایی خارقه بزرگ" یاد میکنند. شده است و

از "سنجن" کشف شده یک مجسمه نشسته"بودیستوا" است. میان شیخان 

خم زرگر یک رشته کوهی افتاده که احجار آن بیشرت مرکب از سنگ  خیل و

 گرام است دارای آثار تاریخی دامنهء رخ کوه که بطرف اشرت سلیت میباشد و

همچنان در نقاط مختلف  دیگر دامنه های آن فاقد آثار تاریخی میباشد. بوده و
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ی منوده را رسو  ی موجود بود که استاد کهزاد آنهایبقایای بودا آثار و خم زرگر

موجودیت ستوپه های  از آنها موجود میباشد. است که تا هم اکنون بعضی

زرگر  یکی از شهکاری های دوره کوشانی ها در منطقه بوده نقاط خم  مختلف در

که استاد کهزاد از آنها نیز یادهانی منوده است. همچنان دیوار های کابل که در 

تیمورشاه سدوزی مرمت کاری شده نیز  احمد شاه درانی و وقت رتبیل شاهان و

شته  قابل یاد آوری میباشد که استاد کهزاد درین مورد مقالهء تحریر دا

 (20است.)

یکی از شهکاری های استاد کهزاد انتقال یک مجموعه مسکوکات قبل از      

گردیز والیت م از میر زکه  2935 هجری شمسی 2815میباشد که در سال اسالم 

. میرزکه تقریبأ بفاصله شامل رشقی مرکز گردیز واقع پکتیا بدست آمده است

بوده که  منگلنزدیک رود خانهء مربوط به قبایل  مرت ارتفاع داشت و 50است و

کنج  چهار بنج مارک، شکل مدور و ی، مسی، بنت مارک ویسکه های آن نقره 

آنها مالحظه  تصاویر انسان، اسلحه در نوع بوده و 800میباشد، این سکه ها 

( اما متأسفانه 22بر میگیرد.)تا دوره کوشانی را در  ق م رشوع و 5از قرن  گردیده و

 تاراج و بأ به چهار تن میرسید کامالًم مسکوکات میرزکه که تقری 2998در سال 

توسط دال الن خارجی بفروش رسیده است که  اً به پاکستان انتقال گردید که بعد

جربان نا پذیری بر فرهنگ افغانستان وارد آمده  یک صدمه بزرگ و در اثر آن

 اً دو پنجاه هزار سکه عمدتحدود پنجصاست. که این انبار خزینه مسکوکات در 

 (21همچنان سه صدوپنجاه کیلو گرام آثار طالئی بوده است.) برونزی و ی وینقره 
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آغاز  استاد کهزاد برعالوه از مقاالت متعدد یک مقاله تحت عنوان مندیگک از  

کزل متخصص قبل التاریخ اعالم شده بود تحریر  فریات تا انجام آن که از طرفح

که یکی باالی دیگر آباد  دارای پانزده طبقه آبادی بودهگک داشت که مندی

سیزده طبقه آبادی سه هزار  مرت ارتفاع میباشد و 82این تپه دارای  گردیده و

خویش)  سال قبل از میالد را نشان میدهد. همچنان استاد کهزاد در اثر

ه است ریخ( مقاله را تحت عنوان قره کمر نیز به نرش رسانیداافغانستان در پرتو ت

که در غار قره کمر مراحل زنده گانی انسان قدیم را بر مال  ساخته که انسان ها از 

ه ذغال نیز بدست آمده که در سنگ چقامق استفاده مینمودند. از ساحه متذکر 

-9باالیش صورت گرفته که غار متذکره بین  23شیکاگو تجزیه کاربن  لفیا وفالد

چنین وامنود میشود که  گردیده است و هزار سال قبل از امروز سنه گذاری 20

 مروز در قره کمر بود باش داشتند.شکاریان تا حوالی ده هزار سال قبل از ا

ه سالنامه ها ب نا ومقاالت خویش را در مجالت آریا ،تبعالوه از کاستاد کهزاد بر    

 :معرفی میگردد  طور خالصهست که اینک ذیالًنرش رسانیده ا

 مجله آریانا ،ستانعتیقه شناسی در افغان -2

 //    آریانا      گردش هیأت باستانشناسی -1

 آریانامجله    تحقیقات در خاک توده های بلخ -8

 آریانا  تحقیقات باستانشناسی در افغانستان// -3
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 آریانا //                      باخرت معبد رسخ کوتل و -6

 آریانا  //                           طبقات سه گانه شهر -5

 آریانا  //                              آتشکده رسخ کوتل -5

 آریانا  //                                     کاپیسی، بگرام -3

 آریانا  //                             حفریات رسخ کوتل -9

 آریانا  //                     پایان حفریات مندیگک -20

 آریانا //                  ترمیم آثار غزنی حفریات و -22

حفریات جدید در افغانستان خلص اجراات هیأت اعزامی فرانسه در  -21

 ،2825سالنامه  ،ترجمه استاد کهزاد ،افغانستان نویسنده هاکن

 .113-122ص:

گرشمن، سالنامه  آقایعلی در سیستان، ترجمه از مضمون حفریات ناد -28

 .103-295 ص: ،2825

 .538-580ص: ،2883مندیگک، سالنامه  رسخ کوتل و -23

فعالیت های باستانشناسی در افغانستان بعد از آغاز جنگ دوم جهانی  -26

 .156-162 ص: .2885-2888تا امروز سالنامه 
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مندیگک دو کانون جدید  زندگانی قبل التاریخ در افغانستان  قره کمر و -25

 (28.)306 ص: ،2881ق م، سالنامه  1000-8000از 

 

 : نتیجه

علی کهزاد یک گیری مینامیم که استاد احمد تیجهاز نوشته های فوق ن   

یقات زیادی را درین راستا قتح افغانستان بوده وشهیر باستانشناس  مورخ و

استانشناسی افغانستان خدمت اولین کسی بود که به ب انجام داده است او

به جهانیان  توسعه داده و باستانشناسی افغانستان را گسرتش و و منوده

از آثار علمی وی متام باستانشناسان استفاده اعظمی  و معرفی داشته است

تانشناسی من کتاب افغانستان در پرتو تاریخ کلید باس نظره مینامیند و ب

 .افغانستان محسوب میگردد
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 مأخذ: منابع و

تحقیقی مرکز باستانشناسی  –محمد رحیم، رساله علمی  ،اندرابی -2

 .86-23 ص: ،2856 اکادمی علوم افغانستان،

"کهزاد او لرغون پیژندنه" یاد نامه کهزاد، پوهنتون  رسول باوری، محمد -1

 .219-213 ص: ،2855 کابل،

 2835 مطبعه دولتی، کابل: علی، افغانستان در پرتو تاریخ،احمد ،کهزاد -8

 .102 ص:

 .186-181 ص: هامن اثر، -3

       2855 ل،ـابـون کـتـنهو ـپ زاد،ـامه کهـاد نـول، یـرس دـمحم ،اوریـب -6

 .282-219 ص:

 .132-120اثر قبل الذکر ص: -5

 ستانشناسی در شامل رشق افغانستانتحقیقات با کتاب خان، ،فیضی -5

 .81-15 ص: ،2838 ،اکادمی علوم

 بده کوشانی" مجله تحقیقات کوشانی"رسخ کوتل آ  احمدمیر  ،جوینده -3

 .3 ص:، 2851 اکادمی علوم،
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افغانستان" ترجمه تاریخ قدیم  شلوم برژه" حفریات رسخ کوتل و آقای -9

 .6-2 ص: ،2889شامره هفتم،  ،مجله آریانا ،احمد علی کهزاد

 ،2835 کابل: مطبعه دولتی تو تاریخ،احمدعلی، افغانستان در پر  ،کهزاد -20

 .109-103 ص:

 .165 ص: هامن اثر ، -22

بزرگ اما نا فرجام در تاریخ سکه  د"میرزکه رویدا عبدالصمد ،قادریان -21

 ،2831شامره فوق العاده،  ات کوشانی،قتحقی"مجله  شناسی افغانستان

 .13-29 ص:

 .186-181 ص: ، یاثر قبل -28

-281 ص: ،2855 رسول، یاد نامه کهزاد، پوهنتون کابل،محمد ،باوری -23

285. 
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 محقق فایقه "لحظه"

 به مثابه نامسکوکات در دوره غزنویرضب 

 معرف فرهنگ اسالمی

 مقدمه

ه پرورش متدن های با عظمتی بوده در طول تاریخ گهوار  طوری که افغانستان       

پر بار این خطه باستانی   و خشاننیز یکی از فصول در  تاریخ و متدن اسالم

با متدن اسالم طوری پیوند دارد،که جهان  در این راستا ان، عرص غزنویمیباشد

عرص غزنویان را محور  در پی شناسایی  پیوست ها و گسستنی های آن، اسالم

 .                                                                                                     اند توجه  قرار داده

 انغزنویامپراطوری  قرن یعنی قرن دهم تا دوازدهم  میالدی گسرتۀدر طول دو    

حدود  .از اهمیت ویژۀ بهره مند بود در اعتالی متدن کشور های اسالمی

، از سواحل سند لوچستان کنونیتا قصدار و ب آمو، ،جغرافیایی آن  از تخارستان

خراسان   غزنی وتا سیستان و نیشاپور  پهنا داشت  فرهنگ اسالمی را  نه تنها در 

ماورالنهر نیز توسعه داده و در شهر های  حدود سند و بلکه فراتر از آن یعنی

مرو، بلخ و سایر  ،سمرقند تخار، ،غزنه ،بست ،زرنج ،هرات ،طوس ،چون نیشاپور

که هر کدام قدامت تاریخی در صنعت رضب سکه داشتند، به بالد عمده ای

 .مبدل گردیدند حه  خالفت های رشقیدارالرضب های  مفتو 

 اسی و نضج فرهنگیـاکمیت سیـکه از ح ویـزنـوران غتراـیکی از شایستگی  امپ   



 

 معرف فرهنگ اسالمی رضب مسکوکات در دوره غزنویان به مثابه

=============================================================================- 
  

  

28 

 

که  نقره یی و مسی است ،ویژه ای مناینده گی می مناید رضب مسکوکات طالیی

حاکمیت و درایت انحصاری   ،مین روابط تجارتیأ هدف از رضب سکه عالوه از ت

و ساحاتی که در مسیر راه تجارتی قرار داشت نیز  شاهان غزنوی را در ماملک

یر اسالمی در آن ساحات  حاکم عقاید و ادیان  غ که قبآل مناینده گی  مینامید 

، رضب کلمه اکمیت های اسالمی پذیرفته می شودکه ح بوده ولی با مدت کم

توحید در مسکوکات  وسیله می گردد تا با اشاعه دین بر حق اسالم و ترویج آن 

دست عقاید مبتذل کنار گذاشته  ساکنین نواحی دور در میان قبایل متعدد و

 . به پذیرش اسالم نایل گردند ،شود

  زبان ،برد سنوات کاراساسی آن  در علم سکه شناسی یکی از شاخص های   

منحیث وثیقه تاریخی بها می  ،القاب و عالیمی ایست که به آنرسم الخط ها

مسلکی پیرامون آن میتوان چگونگی کرونولوژی  و با مطالعه میتودیک و بخشد

 .تشخیص منودعقاید  سلسله ها را  افکار و ،تاریخ، اقتصاد

یکی از مقربین خود )البتگین( را   سامانیامللک بن نوح چنانچه زمانی که عبد   

وامر ین از االبتگ خود گامشت بعد از وفات عبدامللک به حیث قومندان نظامی

ه پاد شاهی الپتگین با ترصف شهر تاریخی غزن و برادرش رسپیچی منوده

 .ده سال این حکمروایی دوام  یافتکه مدت شانز   مستقلی را اعالن منود

یافت منشوری از منصور ابن نوح  الپتگین با در ،جوزجانی به روایات اً بنا     

سامان داد. ولی در سکه هایش حالت مشکوک و نیمه  هموقعیت خود را در غزن
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. زیرا دو عدد سکه او  که در پروان به رضب رسیده  الپتگین انعکاس دارد شورشی

 1غیر مستقیم  بیان گردیده است.  ۀه او از سامانیان در سکه به نحو اجاز 

منود روابط دوستانه با دربار  ی که سبکتگین  به شهر غزنی تسلط حاصلزمان  

قرار منوده  از مقام و منزلت خاصی در نزد سامانی ها برخور دار گشت   سامانی بر

، تا سال د و به فتوحات نظامی  ادامه دادههـ  اقدام  به رضب منو  853در سال 

سیطرۀ  احات رشقی غزنه را تا پیشاور بهمیالدی (  س 995) مطابق  هجری 833

ا سکه . این موضوع ر سامانی ها اعالن منودا در برابر استقالل خود ر  و خود آورد،

ز سکه های وی که نوع نقره یی . چنانچه در یکی اهای او نیز تایید می مناید

اسم سبکتگن نقش بسته و نام خلیفه املنصور نیز در آن  قابل خوانش  است

سامانی  خراسان که قبالً ، در نواحی متعددست. این سکه ها وضاحت می دهدا

منود و به رضب سبکتگین سلطنت غزنه را  ایجاد  ،جاری داشتند ها خطبه و سکه

 2.سکه مبادرت ورزیده است

المی بود که می خواست اسقدام او توسعه نفوذ و بسط سلطنت نخستین ا   

آیین بر  د وحدت ملی را ایجاد مناید و از جانبیبا تشکیالت جدی بدین وسیله

 گرداند.اسالمی فاتح  حق اسالم را به آیین های غیر

 و در سان را در تحت صالحیت خویش آورددر سال اول سلطنت نواحی مهم خرا   

                                                           
ــد  -1  ــورد ادمون ــان، ،باســور ، کلیف ــاریخ غزنوی ــد اول و دوم ت ــهجل ــر   :، ترجم ــر کبی ــران:  انتشــارات امی ــه، ته حســن انوش

 .85 ، ص2833

 .133، ص 2835سلطنت غزنویان، کابل: انتشارات امیر، چاپ دوم ،  ،خلیلی، خلیل هللا -2
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طبه و سکه به نام وی جاری گردیده نام و لقب ایالت های چون  بست و قصدار  خ

یکی از  ه های مروج ساختند. به همین ترتیب جیپالرا زینت سک نارص الدین

مورد هجوم سبکتگین در ساحات هان دورۀ کابلشاهان که فرمانروای رسزمین شا

 آیین اسالم تحت حاکمیت خود داشتبود و ساحات گندهارا را قبل از نفوذ  هند

 قدرت اسالمی عقاید غیر ل او تاب مقاومت نیاورده به زودی عظمت ودر مقاب

در ساحات  اسالمی را عقب زده باشنده گان آن به شناخت وحدانیت و رسالت

زینت یافت که با برَرسی از  کوکات با کلمٌه هللاو رضب مس ،مفتوحه پی بردند

که تی فی مابین مفکوره خرافاتی ه عقید خطوط و عالیم آن نوعی از مرز بندی

 .و اسالم را می توان درک منودشیوایی بود  آیین های بودایی و ناشی از

که پس از مرگ نارص الدین  اریخی و اسناد کتبی گواهی می دهدحواد  ت   

نسبت به اقتدار  سیف الدوله محمود و اسامعیل کشمکشهایسبکتگین، 

و ارکان دولتی   . و محمود به وسیله رسانسیاسی بین خود راه اندازی منوده بودند

 1.به و سکه را به نام  محمود منایدکه اسامعیل خط خواهان آن گردید

دست امعیل فرصت آن را از ولی اس ،چه این مناقشه هفت ماه دوام منود گر   

سکه های به نام خود رضب منود. تا این که سلطان محمود اریکه قدرت را  نداده

 سیطرهم با کامیابی های نظامی در ساحات مختلف تحت أ از آن خود منوده ،تو 

.( پایتخت سیستان را در اختیار داشتمثل سیستان )طاهر بن زینب که  خود

                                                           
مرکز تحقیق و علوم  انسانی، سال  ،غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، چاپ سوم، تهران  ،فروزان، سید ابوالقاسم -1

 .222ص  ،2833
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سایر شهر و  ق قراخانیان ( 325ماورالنهر در سال)  ( ق 859 سال در غرجستان )

را به نام سلطان محمود  یکی پی دیگری خطبه و سکه های مربوط به ماورالنهر

 . پذیرفتند

 عبدالرشید ،سلطان مودود، به همین ترتیب مسکوکات سلطان مسعود اول   

ز کرونولوژی  ، نیمسعود سوم بهرام شاه ،سلطان ابراهیم ،فرخ زاد غاصب، ،طغرل

که از لحاظ  وضاحت میدهد رضب مسکوکات دردقیق سلسله وار را 

 .لزم  تحقیقات علمی بیشرت می باشدباستانشناسی مست

 :ی  انگورد تهه ویمز اظهار میداردسکه شناس انگلس   

ش  مسکوکات ق( در 332تا  381 غزنوی ) سلطان مودود بن سلطان مسعود   

 وهـه دیـتـمنـری سـوط آن سـطـخ ،ودهـمـک نـدی را حـنـاو نـوا را و گـکره شیـپی

Sri samanto diva ذ از مسکوکات کابل شاهان و نواحی  ویهند و بوده که مأخ

یعنی تقلیدی از مسکوکات دوره های قبلی بوده طوری وامنود  1تکسیال است.

 .نوز آیین شیوایی هنوز ادامه داشتمیگردد که بقایای در این ساحات تا ه

 . یهای را نیز می توان مالحظه منودهمچنان  در رضب سکه های این دوره  نو آور

 بن حوقل یکی از مسکوکات  رایج رشق افغانستان تا نواحیابه قول اصطخری و    

                                                           
 .59، ص 2860حبیبی، عبدالحی، تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان، کابل: اکادمی علوم،  -1

انتشارات امیر کبیر،  حسن انوشه، تهران:: جلد اول و دوم، ترجمه تاریخ غزنویان، ،باسور ، کلیفورد ادموند -2

 .38، ص،2833
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(که به نواحی  القندریات ) یا ( ) قنهریات یا ( قنهری سند سکه ای بود به نام )

 .در غزنین نیز رضب آن رایج گردید گندهارا منصوب بود و

های چون غزنی  که در شهر ،در الهور به نام محمودیه سکه ای در چلند بود   

رضب آن رایج  بلخ و لوایح تخارستان نیز ،هرات، جوزجان ،نیشاپور ،پروان

 1گردید.

میرفت اما رسم الخط سکه های  که زبان  دری در تکلم به کار اندر عرص غزنوی   

 -احی دور دست که تحت شعاع فرهنگیاین رسم الخط تا  نو  و شان عربی بود

 گسرتش یافت. قرار داشت نیز   انسیاسی غزنوی

سال  هجری و سبکتگین در پروان در 869سال  چنانچه الپتگین در غزنه  در   

و به همت  2.ندکوفی ( سکه زده ا –نسخی  عربی )هجری با رسم الخط  855

 گردید. جرسم الخط عربی تا قلب هند  تروی غزنویان و غوریها بود که 

باید افزود،که نگارش سکه های این دوره خیلی قابل خوانش بوده، محتویات آن    

سنوات و آیات  اسم رضابخانه ( عالمت رضب ) القاب شاهان، ،شامل اسم ها

رسالت حرضت محمد مصطفی "ص" و  متربک آسامنی که وحدانیت خداوند "ج"

 در آن حک گردیده میباشد.

 که امنود می گردد که القاب با شکوهیاز مطالعات مسکوکات این دوره طوری و     

                                                           
  . 133 ،2835عالمه حبیبی،  هزار مقاله، جلد اول، کابل: مرکز تحقیقات، ی، عبدالحیحبیب -3

   



 

 معرف فرهنگ اسالمی رضب مسکوکات در دوره غزنویان به مثابه

=============================================================================- 
  

  

33 

 

یا این که بسیار  ،در سایر اسناد کتبی وجود دارد در سکه ها یا وجود ندارد

  ذکر گردیده است.مخترص 

. معین الدوله مفتخر گردیده  بود بسبکتگین که از طرف ارباب سامانی به لق   

 که سلطانهمچنان سلطان محمود  این لقب در مسکوکات وی رضب نه گردیده.

یافت نه پذیرفته شده مسکوکاتی که بتواند لقب سلطانی را منایش دهد در

ام سیف الدوله یاد به ن ه سلطان محمود از طرف نوح سامانیگردیده  ولی لقبی ک

مربوط  و نقره به رضب رسیده و طال در که در نیشاپور، در مسکوکاتی ایگردیده

 قمری است مالحظه می گردد.  836به سال 

ها حکومت طایی را به یید از سامانی أهمچنان زمانی که سلطان محمود به ت   

 مسکوکات خود را الدوله را دریافت و امین لقب یمین الدوله و ،رسمیت شناخت

که در نیشاپور به رضب رسیده ) ولی امیر  مسکوکاتی .با رضب آن زینت بخشید

عالقه مند نبوده   ،محمود بوده ولی خودش به کاربرد آن از جمله القاب املومنین (

 1،کار رفته است.کس دیگری باشد زیرا موال به مفهوم کسیکه عهده دار امور

می چون عزالدوله وزین املله مفاه در مسکوکات عبدالرشید طور بسیار ساده    

ا القاب طویل ر  که بعضی از مورخین و سکه شناسان هللا حک گردیده یفوس

 2اعزازی تلقی منوده اند.

                                                           
2- باسور ، کلیفورد ادموند ، غزنویان متاخر عروج و اضمهالل سالله غزنوی در افغانستان و هند شاملی ، ترجمه عبدالوهاب 

.   105، ص  2855فنایی ، کابل: اکادمی علوم  ، افغانستان ، سال  

  3- هامن اثر، ص:51. 
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ها و  سلجوقیکه های که از مسعود به رضب رسیده هنگامی است که اما س  

افغانستان رشقی و هند  غزنوی مشتمل به صلح کرده اند و امپراطوری ناغزنوی

 لقب او را السلطان العظم ) املعظم (، در مسکوکات باخطوط عربی شاملی بود

رضی الدین  ناظم الدوله، ،ر(الدوله، نارص )نصیر(امللهنارص )نصی الدوله،ظهیر 

 1.السالم و قاهرامللک منایش می دهدملک ا  ،سیدسالطین

خارستان و بدخشان  ت مناطق که ازیکی از سکه های را  هنکوین اظهار می دارد:   

تاریخ  ،سلطان محمود ( است ) هم های عرص غزنوی هااز جمله در  به دست  آورده

اسم خلیفه در  میالدی را مناینده گی  می کند،999هجری یا  839رضب آن سال 

 . مگر در عقب سکه  این مطلب جلب  نظر می مناید:ن به نظر نه می خوردآ 

امکان دارد این  ،اوند بانی تخت  ها و سلطنت هاست " یعنی خد"هلل اململکت   

قبل از شناسایی  رسمی محمود به زمام داری  خراسان از طرف  القادر رضب ه سک

گی از عقیده  که مناینده  2یکی از نواحی مروه بود. گردیده  زیرا القادر زمام دار

 .آیین اسالم  در این برهه مینامیدراسخ  به 

عرص که در بیرق های ی از سمبول ها شکل هالل را داشت یک نادر عرص غزنوی   

، این عالمت رمز یا و یا در دسته بیرق نصب می گردید اسالمی دوخته می شد

ور واضح در سکه های این ط امپراطور را مناینده گی میکرد وسمبول نیرومندی 

                                                           
 1- باسور  ، لقب گذاری سالطین غزنه ، ترجمه میر حسین شاه ، مجله آریانا ، شامره 6-5 سال 2833 ص 805. 

عبدالوهاب  :، ترجمهغزنوی در افغانستان و هند شاملی الل ساللهحغزنویان متاخر عروج و اضم ،باسور ، کلیفورد ادموند -2

  .110ص ،2855، فنایی، کابل: اکادمی علوم افغانستان
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از سکه های ابو مظفر  بهرام شاه سمبول  یکیدوره نیز قابل دید است. طور مثال 

ن نام خلیقه عباسی که آ خ اول در ر  ، وم با اسم سلطان در عقب سکهأ هالل تو 

  1.ت شاهد مدعای ماستن غزنه اسآ محل رضب 

 :مده است کهآ در جامع الحکایات     

سلطان مسعود هنگام جلوس خود در هند متام سکه های که به دوران بود     

جمع آوری منوده و در عوض آن  از خزانه سلطنتی سه میلیون درهم رایج که 

 .عرضه منود به بازار منود،نرا رضب می آ   ناغزنوی

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
 .141همان اثر، ص:  -3

 میالدی 2080-995.سکه مسی سلطان محمود غزنوی 2تصویر.
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 نتیجه

م با أ مسکوکات طالیی، نقره یی و مسی تو له غزنویان با رضب شاهان سلس   

، توازن سیاسی و اقتصادی ستندرد رشقیعالمت ویژه رضب و با رعایت اوزان ا

. و با رضب اسالم به گونه متعادل حفظ منوده امپراطوری را در سطح جهان آنروز

دادن در بازار  شتوانه مستحکمی را به منظور موقفمسکوکات طالیی و نقره یی پ

 .ن برهه ایجاد منودندآ  روز درجهانی آن

 

 .سکه سلطان مسعود غزنوی1تصویر.

 http://fouman.com/Y/Picture_Farsi-

Ghaznavi_Sultan_Masood_Ghazneh_Coin_Shahi.htm 
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 پیشنهاد

تا جاییکه مالحظه میگردد، پیرامون مسکوکات عرص اسالمی به ویژه عرص  -2

در  غزنویان در طی چند دهه اخیر رساله یا کتب مستقلی تالیف نگردیده،

حالیکه نیاز آن از لحاظ وجیبه ملی نهایت محسوس بوده و ایجاب تحقیقات 

پژوهشگران مینامید بنآاز مقامات ذیصالح متنا دارم تا زمینه جدیدی را به وسیله 

 تحقیقات بیشرتی را فراهم سازند.
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 مأخذ

حسن  :، ترجمهجلد اول و دوم ،تاریخ غزنویان ،باسور ، کلیفورد ادموند -2

 . 2833، تهران: انتشارات امیر کبیر ،انوشه

غزنوی در  الل ساللهحعروج و اضمغزنویان متاخر ، باسور ، کلیفورد ادموند  -1

اکادمی علوم  ی، کابل:عبدالوهاب فنای :، ترجمهافغانستان و هند شاملی

 . 2855 ، سالافغانستان

 میرحسین شاه، مجله آریانا :، ترجمهلقب گذاری سالطین غزنه، باسور   -8

 .2833سال ،  5-6شامره 

 .2835 ،امیر، چاپ دوم ، کابل: انتشاراتسلطنت غزنویان، خلیلی، خلیل هللا –3

 ، کابل: مرکز تحقیقات عالمه حبیبیهزار مقاله ، جلد اول، حبیبی، عبدالحی -6

2835 . 

 ، کابل: اکادمیتاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان، ، عبدالحیحبیبی -5

 . 2860،علوم

هران: ، ت، چاپ سومغزنویان از پیدایش تا فروپاشی  ،، سید ابوالقاسمروزانف -5

 .2833، سال مرکز تحقیق و علوم  انسانی
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 «شامل»پوهنیار شکریه  نویسنده:

 در دوره های تاریخی یزندگی شهر 

 مقدمه:

شهر و زندگی شهری از جمله دست آورد های بزرگ مدنی عامل برشیت است     

که در طول تاریخ مرحله به مرحله حیات روستایی را به حیات شهری تکامل داده 

ها به حیث ماوا و مسکن  طبیعی کره ارض را با اعامر شهر سیامی ابتدایی و و

این تحقیق چنین بر می آید که  انسانی تغییر شکل بخشیده است. از یافته های

این شهرک  شده و ارسال پیش در بین النهرین پدید 6600نخستین شهرک ها 

 ها رفته رفته به شهر های بزرگ تبدیل گردید. نظریه های مربوط به پیدایش شهر

ها در تاریخ علوم سابقه طوالنی دارد حتی قبل از به وجود آمدن رشته جغرافیا 

یستامتیک(، این موضوع همواره مورد تأکید جغرافیه دانان شهری نظام یافته )س

اوایل قرن بیستم  بیشرت در نوشته های جغرافیایی قرن نوزدهم و بوده است و

یا واحد های نسبتأ  دیده می شود. که متدن شهرها ابتدا به صورت دولتشهر و

مستقل در دشتهای جنوب غربی آسیا ظاهر می شود، سپس به سوی مرشق 

ش می یابد و در این به سوی مغرب یعنی ناحیه کرت گسرتحوزه سند و یعنی 

ها  مسیریابی به یونان و روم می رسد. با تسلط یونان بر بعضی از شهر

اره اروپا می ـه قـدگی شهری بـوری روم، زنـراتـوسعه امپـت )مستعمرات( و

 (35 ص :5)د.ـرایـگ
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طریق  غربی نفوذ کرد و از جنوبی وبعد از این مراحل، متدن شهری به اروپای    

شاملی رسید. رشد رسیع شهر ها تاثیرات  اقیانوس اطلس به امریکای جنوبی و

جا گذاشت این  حوزه های روستایی اطراف شهر ها بر بسیاری در کشاورزی و

هم در نتیجه گسرتش خدمات شهری  اثر تقاضا های جدید و تاثیرات هم در

ر ـؤثـع مـوزیـولید و تـه تـنـونه ای در هزیـه بر گها ک اختـس رـزی ات وـامکان

 ( 38: ص2ت. )ـاس

از این رو باید گفت که بر اساس یک گزارش تحقیقی، شهر هایی که بیش از    

شهر در سال  133به  2930شهر در سال  223یک میلیون نفر جمعیت دارد از 

 .ه استافزایش یافت 1000

 شهر:

آن متام زمینه ها برای خدمات  که در«  بزرگآبادی » در لغت مفهوم  شهر   

اجتامعی در نظر گرفته می شود، را می رساند. بنابرین ساحه ی که دارای 

کوچه ها و خانه ها و دکانها و جمعیت بسیار باشد، شهر نامیده می  خیابانها و

 (8شود.)

شده پی اما این واژه شهر چگونه پدید آمد؟ موضوع را بر اساس تحقیقات انجام    

 یونانی برگرفته شده و( Polis) واژه از قان نوشته اند که واژه شهرمی گیرم، محق

که در زبان  اروپایی ترکیبی است از ریشه بسیار قدیمی هند و(Polis ) این واژه 

اما  ابع به معنی قلعه ظبط گردیده استدر من ( آمده وPurسانسکریت به صورت )
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( معتقدند که این واژه در زبان ادبیات یونان Polisمحققان در مورد ریشه واژه )

سوم پیش از  ( بکار برده شده که قرنهای پنجم وAkropolisصورت ) باستان به 

 ( 60: 5)میالد آنرا به مفهوم شهر بکارمی بردند.

 :آغاز زندگی شهری

را از راه شکار، میوه  انسان پالیولیتیک به صورت کوچی نشینی، زندگی خود   

 هزار 20 اً الیولیتیک )عرص حجر قدیم( تقریبماهیگیری تامین می کرد. پ چینی و

گاه انسان ها بود  سال پیش پایان گرفت. در این دوره، غارنشینی اساس سکونت

 جادو قرار داشت. معتقدات آنها بر پایه سحر و و

قبیله ای روی  انسان عرص حجر قدیم بتدریج به زندگی خانوادگی، گروهی و   

رداخت یکی از اقامتگاهها به زندگی جمعی پ بر اساس مقتضیات فصلی در آورد و

کنار رود  ، بیشرت درهای انتخابین مباند. اقامتگاهؤ تا از گزند حواد  طبیعی مص

که دسرتسی به  خلیج های کوچک به وجود می آمد؛ آنجا ها، باتالقها و

 فصلی بودند. ها همه . این اقامتگاهآب مرشوب امکان پذیر بود ماهیگیری و

بتدریج زندگی  خاک حاصلخیز، هوای مساعد و طی زمان، به دلیل آب و در   

هزار سال پیش با  26روستانشینی با پرورش گیاه و دام ظاهر شد. در حدود 

سیب  ،پرورش گیاهان تولید اولین محصوالت کشاورزی مثل خرما، زیتون، انجیر

میوه چینی کاهش داد و  به شکار و میزان وابستگی گروههای انسانی را انگور، و

 بعد از گاو و هزار سال پیش، اهلی کردن حیواناتی مثل گوسفند و 21در حدود 
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اسب عملی شد. این تحوالت منابع ذخیره غذایی را برای ادامه حیات  آن، االغ و

گاه  گروههای انسانی فراهم ساخت. پیامد این تحوالت نیزبه وجود آمدن سکونت

چین به میزان  میانه و جو در خاور بود. از آن زمان به بعد گندم وهای روستایی 

خ و وسایل کشت اخرتاع چر ،نیاز کشت شد. تکمیل سیستم آبیاریمورد 

امکان انبار کردن محصوالت، اهمیت روستاها را افزایش داد. در این  محصول و

هر کدام  انبار های روستایی از گل ساخته می شد. در دوره واحد های مسکونی و

از روستا ها بین شش تاشصت خانواده زندگی می کردند که هر خانواده، معبد 

دایمی بین سالهای  مخصوص داشت، بدین سان سکونتگاههای روستایی و

   (236: ص 1م. در متدن برش ظاهر شد.) ق. 9000 – 3000

رت همکاری روستاها شکل تازه ای از سکونتگاههای انسانی را به صو  ارتباط و   

نقل گسرتش پیداکرد، کشاورزی توسعه  شهر به وجود آورد. به تدریج حمل و

مشرتک  ارباب االنواع اعتبار بیشرتی پیدا کردند و یافت، رؤسا قبایل احرتام و

پر جمعیت نبود و جمعیت آن  مورد پرستش قرار گرفتند. شهر های اولیه وسیع و

شهر ها به صورت جزیره ای در هزار نفر نوسان داشت. این  10هزار تا  1بین 

میان نواحی روستایی کشاورزی به وجود آمده بود. در شهر های اولیه، مردم نه 

ز نظر سازمان کاستی نیز هر تنها براساس شغل شان قرش بندی می شدند، بلکه ا

جنگجویان در رأس هرم  معینی تعلق داشت. روحانیون و قهفردی به طب

 (16: ص 8)اجتامعی قرار داشتند.
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 تاریخی: یولین شهر هاا  

فرات ایجاد شد. در  اولین شهرها در ناحیه بین النهرین، بین رود های دجله و   

جمعیتی از دوصد  این ناحیه برای اولین بار در  تاریخ، مجموعه ای از روستاها با

 های اولیه، مثل اریدو، کیش، اور صد نفر به وجود آمد؛ از این رو شهرنجتا پ

نیپور که قبال به صورت سکونتگاههای روستایی بود. این شهر ها به  الگاش و

 صورت دولت شهر اداره می شد و هر یک از دولت شهر ها دارای زبان، مذهب و

 فرهنگی یکسان بود.  سازمانهای اجتامعی و

تولیدات کشاورزی زمینهای  شهر در مرکز مجموعه روستا ها قرار داشت و   

تاده می شد و در انبار معابد ذخیره می گردید. باید اطراف شهر، به شهر فرس

مردم شهر را در امور   و هگفت در بیشرت موارد، طبقه روحانی بر شهر حاکم  بود

 اقتصادی رهربی می کرد. دینی و

عت در ناحیه زندگی می یدر شهر های اولیه، تنها سه تا چهار در صد جم   

کردند. در رشایط پنج هزار سال پیش، پنجاه تا نود زارع الزم بود تا مازاد تولیدات 

آنها بتواند مواد غذایی مورد نیاز یک فرد شهری را تامین کند. در شهرهای اولیه، 

معابد وقرص ها از ساختامنهای اصلی شهر به شامر می آمدند، اما معابد هم نفوذ 

اشت وهم از ساختامن های معترب شهری محسوب می شد. شهر های بیشرتی د

سال پیش به وجود آمد. از مهرتین آنها می توان از  5000 – 6600دره نیل بین 
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آوریهای متدن شهری از  شهر هایی مثل ممفیس و تب نام برد؛ البته بخشی از نو

 (13: ص 6بین النهرین به دره سند رسید. )

تکنالوژی در  شهر نشینی، دو عامل ساخت اجتامعی و در دوره های اولیه   

 توسعه شهری بسیار موثر بودند. باید گفت که عوامل دیگری در نابودی شهرها و

آتش سوزی، شیوع بیامری ها  یا کاهش اعتبار آنها دخالت داشتند که عبارتند از

دشمنان. هرچند زندگی شهری در دوره های اولیه از جلوه  هجوم قبایل و و

ایجاد سالمتی برای مردم تفاوت چندانی با  خاصی بهره مند بود از نظر امنیت و

روستا های آن زمان نداشته است. حتی از بدو پیدایش شهر های بین النهرین، 

 روبرو انواع آلودگی ها یت آلونک نشینی وبخشی از جامعه شهری با تراکم جمع

بر کره زمین به زمان ما کشیده  وجود قدم گذاشنت انسان مه آن نیز باابوده که اد

 (33: 2شده است.)

 زندگی شهری در قرون وسطی:

در قرن یازدهم میالدی شهرها به آرامی توسعه می یافت که بیشرت این شهر    

ها، شهر های بستانی نبوده بلکه شهرهایی بود که باهویت تازه اجتامعی به 

رت اعتبار می یافت. وجود می آمد. بیشرت شهر های قرون وسطی از راه تجا

بازرگانان و کاروانهای تجاری هنگام ورود به شهر های قرون وسطی، بعد از 

ها کلیسایی اطراق می کردند تا هنگام صبح دروازه  های شهر غروب، پشت دیوار

های شهر برای رشوع فعالیت روزانه گشوده شود. از لحاظ اینکه تحت تاثیر 
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، در مجاورت قلعه ها و بازرگان های سوداگر وعوامل تجاری قرار گرفته بود. گروه

محل تقاطع شبکه راههای  حصار های نظامی، طول سواحل، کناره رود خانه ها و

ارتباطی، تشکیالت تجاربی خود را گسرتش می دادند. باید گفت که  طبیعی و

همه در توسعه شهر ها مؤثر بود: یکی  قرون وسطی، دو عامل بیش از در

 دوم رشد جمعیت. جنگهای صلیبی، عامل آگاهی از راهها وجنگهای صلیبی و 

شهرهای جدید و محرک احیای تجارت در نقاط مختلف بود. این جنگها امکانات 

 از طرف دیگر پیرشفت ها در نو تازه ای برای بنگاههای شهری به وجود آورد و

ت تکنالوژی کشاورزی صورت گرفت که باعث تغذیه کافی گردید و برسع آوریها و

به رشد جمعیت کمک کرد. همین که جمعیت  میر را کاهش داد و میزان مرگ و

ید اکرثیت مردم از زمینهای بیرون از قلعه های قرون وسطایی یروبه افزایش گرا

؛ یعنی دیوار های شهر تخریب، با توسعه شهر داستفاده منودن برای توسعه شهر

 های تازه ای برای شهر ساخته شد. دیوار

شهری در دوره قرون وسطی که باعث شد نیروی  زندگی مشخصات مهم یکی از   

هامنا  شهری را بشدت تحت تأثیر قرار دهدانسانی و وضع زندگی خانواده های 

مدت سه سال،  میالدی یعنی در 2862 -2833شیوع مرض طاعون بود. از سال 

 .حصه جمعیت آن را نابود ساخت چهار اقل یک بر طاعون یا مرگ سیاه، حد

های قرون وسطی در اروپا  با توجه به آنچه گفتیم؛ در ساخت مورفولوژیک شهر   

( دیوار شهر؛ 2 )پنج عامل بیش از دیگر عوامل مؤثر تر بوده است که عبارتند از:

 (29: 5).(فلسفه خاص زندگی مردم شهر6)( کلیسا؛3)( قلعه نظامی؛8)( بازار؛1)
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 زندگی شهری در دوره رنسانس:

شهر در نظر به یافته های تحقیق درمورد گذشته تاریحی زندگی شهری؛ 

های دوره رنسانس سه عامل بیش از همه مؤثر بوده است: معامران، نظریه 

 پردازان شهری ومهندسان نظامی.

اهمیت بسیار  –برنامه ریزی  دوره رنسانس مهندس نظامی و«  معامران »برای  - 2

زندگی شهری باید  رابطه به مکان گزینی شهری وداشت. یعنی هدف آنها در 

، منبع آب شهر، مواد غذایی ی مانند باد ها غالب، درجه حرارترشایط اقلیم

خیابان باید منطقی بحث  ، جهت گیری کوچه ونقل شهری مطلوب، حمل و

 گردد.

به نظر متفکران دوره رنسانس یک شهر باید به ابعاد « نظریه پردازان شهری  » - 1

گان مردم  در برابر دیده تنها کلیسا ها را اگون زندگی انسانی پاسخ دهد وگون

برای اولین بار در قرن پانزدهم میالدی، انسان خود را  روقرار ندهد. از همین 

ها را با ایجاد میدانها، فضاهای  ر اصلی شهر به حساب آورد و شهریگباز سازنده و

 ها زیبا زینت بخشید. چشم انداز سبز و

در دوره رنسانس افزایش  بهره برداری از سالحهای « مهندسان نظامی  » - 8

استحکامات جدیدی ایجاد می منودن. باگذ شت زمان تغیرات  آتشین، توپخانه و

ژرف انگیز در زند گی شهری انسان های دوره رنسانس پدیدار گشت، زندگی 

 (86: ص 3.)دابتدایی را پشت رسگذاشت و به حیات متدنی روی آوردن
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 :نتیجه

ها در تاریخ علوم سابقة طوالنی دارد. حتی قبل از به  وجود آمدن  پیدایش شهر   

جغرافیای شهری این موضوع همواره مورد تاکید جغرافیدانان بوده است. شکل 

 ( در ق.م 8600ها هامنا نخستین نشانه ها در دوره سنگ جدید ) گیری شهر

که متدن هند هم با احتامل قوی در  هند پدید آمد. با این صورت می توان گفت

م ( آغاز یافته است. باگذشت زمان تغیرات شگرفی در زندگی انسان  ق.1500)

به حیات متدنی روی  ها پدیدار گشت که زندگی ابتدایی را پشت رس گذاشت و

تیجه به وجود ن در سکونتگاههای شهری در تشکیل رسمایه عمومی و اً آورد. بنا 

ها و مقربه ها بوده که قرش جدیدی از جامعه یعنی کاهنان بر آمدن بناها، یادبود

که این موضوع قرش های دیگر را در شهر ها مثل  ت داشتندآن حاکمی

الخره می توان گفت که عوامل امعامرن به وجود آورد. ب هرنمندان، صنعتگران و

که در دنیای قدیم در  اصلی پیدایش شهر ها در توسعه شهر نشینی است، چرا

ناحیه جنوب غربی آسیا، چین و هند و در آغاز دوره مسیحیت در دو ناحیه  سه

 دنیای جدید، امریکای مرکزی و پرو، متدن شهر نشینی ظاهر شد.
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 ماخذ:

ها  سعیدی، عباس، مبانی جغرافیای روستایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه - 2

 .2833،نا)سمت(،تهر 

 جلد اول، چاپ سوم، ،جغرافیای شهری، دیدگاههای نو در شکِویی، حسین - 1

 .236ص ،2859 تهران:

دولتی پوهنتون  مطبعه جغرافیه شهری، انتشارات: رض، غالم جیالنی،عا - 8

 .16، ص،2855کابل: 

فکوهی، نارص، انسان شناسی شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاهها  - 3

 .86 ، ص2836)سمت(، تهران: 

    .2835کابل:  ،، مطبعه دولتیپرتو تاریخ درافغانستان  ،کهزاد، احمدعلی - 6

 . 13 ص

6- Abrams, Charles: The Language of Cities: Equinox Book, 1971. 

7- Bollens, John C. and Hery. J. Schmandt: The Metropolis: Harper and 

Row, 1982. 
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 څېړنپوه رازقي نړیوال

 د افغانستان په فرهنګي پدېدو کې د یوناين مدنیت اغېزمني

 :رسېزه

تاریخي واقعیتونو ښودلې ده چې افغانستان د خپل تاریخي او سرتاتیژیکي    

جغرافیوي موقعیت داهمیت له مخې یو داسې هېواد دي چې د زرګونو او سلګونو 

کلونو په اوږدو کې د بېال بېلو نړیوالو فرهنګونو د مقطع او ددې فرهنګونو او 

مدنیتونونو د لړځېدنو د پاملرنې وړ نقطې په حیث له اوږدو مودو را په دېخوا په 

ختیځ او  سهیلاو  سهیل مرکزي اسیا، منځني ختیځ، په  اسیا او له دې منځه په

 شامل ختیځ کې وتيل مقام ځانته مختص کړي دي.

د تاریخ نه دمخه او تر اسالمي دورې را وروسته زمانو کې یې مادي او معنوي    

مهم عنارصو او پدېدو ته د خپل وجود په دننه کې ځای ورکړي او ځینې مهال هم 

فرهنګ او متدن په درلودلو رسه، زیاترې سیمې او ملکونه د خپل بډایه او مثمر 

یې د خپلو ژورو اغېزمنیو الندې راوستلی او خوندي کړې دي. او کله یې هم د 

زیاترو هېوادونو د تاریخ لیکنو او لیکنیزو متونو په توګه د مدنیتونو د مخامخ 

 (2کېدو نقطه شمېرل شوي ده.)

ا د یوې مرکزي نقطې په توګه د تاریخ په اوږدو یا په بل عبارت افغانستان د اسی   

کې د ختیځ او لویدیځ او شامل د نړۍ پرانستونکو او فاتحانو د پرله پسې 

لښکرکښیو، د مادي او جاين زیان اړونو تر څنګه د هغو د مدنیتونو د یو بل رسه د 
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مخامخ کېدو محراق پاتې شوی او په ځانګړې ډول یې د مدنیتونو او فرهنګي 

په لرغونو هر اړخیزو اثارو کې په ویانده توګه لیدل ئ ښتونو خلطتوب د هغوارز

 کېدای يش.

چې د بېلګې په توګه زموږ په لرغونې خاوره اریانا باندې د مقدونې سکندر    

 لښکرکښۍ د یوې انکار نه منونکي پدېدې په توګه د پوره اهمیت وړ دي.

 يش: چې په دې موضوع ځغلنده کتنه په دې ډول کېدای

دريم د »مقدوين سکندر وروسته تر هغې چې د هخامنشیانو د امپراتور د    

الس په کې « تر وژل کېدو وروسته ) چې د باکرتیانه د واکمن لبسوسس« اریوشد

هم و(، د هخامنشیانو امپراتورۍ ته په فارس کې د پای ټکی کېښود نو یې د 

میالدي  880افسانوي هند د نیولو په خاطر د اریانا په آریه ) هری یا هرات( یې 

په دې خاوره کې د خپلو  تر میالده دمخه یې 815کاله دمخه یرغل وکړ او د 

فتوحاتو ملن خپره کړه، له لویدیځه تر ختیځه او له شامل څخه تر جنوب پورې 

ته ستنیدلو وروسته یې زموږ پر خاوره لښکر کشۍ تررسه کړي او یونان ته تر بېر 

هلنستی( مدنیت تاثیرات چې دځان رسه راوړي وو او یو څه یې هم یې د یوناين )

انانو په واسطه، زموږ د سوچه فرهنګي میراثونو رسه یو دلته د ټاکل شوو حکمر 

باخرتي مدنیت او په دې سیمه کې یې دغه هلنستي مدنیت  –ځای شوی، یونانو 

د یو شمېر نورو مدنیتونو رسه د خلطتوب په نتیجه کې یې متکامل مدنیتونه 

 رامنځ کړل.
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اين ونان او یوندلته د موضوع د ال ښه وضاحت په خاطر اړینه ده چې په لرغوين ی

 :مدنیت هم یو څه رڼا واچول يش

 : یونانلرغوين

د ښار تر سقوط وروسته او ددې ښار په جګړه کې چې تر میالده « تروا» ... د 

عسکر په یوناين خاوره « تروا» کاله دمخه په شاوخوا کې پېښه شوې او د 2230

ورتویې شول، په داسې حال کې چې دوی د قحطۍ او اقتصادي کمزورتیا رسه 

مخامخ شوی وو، له یونانه ووتل؛ دا مهال یونان ته د بیارغاونې فرصت په الس 

ملپیک د لوبو په مبدا یې ورغلی و، یونان د خپلواکو ښارونو د دولت پر بنیاد او د ا

کاله وروسته کلونو موده وه،  300رامنځ ته کولو رسه چې د تروا تر جګړې 

د یونان ښار( د ) سیايس او فرهنګي اوښتونو یې تر شا پریښودل دا مهال اتن

کاله  350معامرۍ، هرن، علم او فلسفې د پرمختګونو د کانون په توګه تر میالده 

غوين یونان خپل زرین عرص ته ور داخل شو، په دې د پخوا په شاوخوا کې، لر 

دموکرايس( واکمنه شوې وه، د علمي څېړنو نه کې په یونان کې مردم ساالری )زما

او مطالعاتو افق پرانستل شوی و؛ حاميس شعرونه او منایشنامې ایجاد شولې او 

هغسې الس ته راوړنې رامنځ ته شوې چې تر اوسه پورې د ګټې اخېستنې وړ 

 (1کېدای يش.) ګڼل

 :یانو څخه پاتې شوی مدين ارزښتونهپه اریانا کې له یونان   

 لکه چې دمخه وویل شول په اریانا کې د مقدوين سکندر د لښکر کښیو په بهیر   
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څخه د یوناين هرن او مدنیت په عنوان په بېال ئ کې او هم ترې را وروسته له هغو

پاتې شول چې څه په سوچه ډول او څه بېلو مدين او هرني برخو کې یو لړ مظاهر 

د باخرتي، بودايي، کوشاين او ګنداهارا د صنعت رسه مخلوط او ال بډایې 

 فرهنګي پانګې ترې رامنځ ته شوې.

په لومړی رس کې ښايي په خپله په یوناين مدنیت او هرني مکتب ځغلنده کتنې   

 ته اړتیا لېدل کېږي، چې په دې توګه د یادونې وړ ګڼل کېږي.

 :ان هرند یون

د یونان هرن یعنې هامغه تاریخي پدېده ده چې یو تر بله د ډېرو لېریو تړلیو    

پېړیو په اوږدو کې چې د اروپا د ټولو هرنونو د امیدواری مور و د الهام پالونکی 

منبع په توګه په تېره بیا د ختیځو ملکونو په هرن او فرهنګ د نفوذ او غېزمنۍ 

 رسچینه ګرځېدلی ده.

او د میالدي اتلسمې پېړۍ تر نیاميي پورې ناپېژندل شوي پاتې شوي او بیا    

 وروسته یوناين سوچه مرمرینو پیکر هغه افشا کړ.

د یونان د خاورې هرن اصالتاً د طبعیت هرن پېژندل شوی دی او مهم هدف یې    

د په صوري کامل او آرماين ښکال او یا هرني ښکال پېژندنې الرسيس دي هغه چې 

نظم او قواعدو په رعایت، د فني تعادل، تناسب، توازن او محاسبې له مخې تررسه 

کېږي. ددې لپاره چې د لرغونې یونان په هرن او فرهنګ وپوهېږو نو په کار دي 

 :دې دوو مهمو پدېدو رڼا واچول يش چې په
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ې یوه یې اسطوري ) اساطیر( او یا د هغو دیني معتقداتو او افسانو مجموعه چ -  

د آرباب االنواعو، الهه ګانو او عفریتانو او د یو بل رسه د کینه خوښونې په تړاو او 

 یا د انسانانو ترمنځه د میانځګړیتوب د مداخلو په اړه وي.

د « ایلیاد» د اثر « هومر»او دوهم د یونان د لومړنې نامتو او ډېر سرت شاعر د  -  

 حامسې منظمومه.

 :څلورو شیوو وېشل کېدای يش هرن پهچې په مجموع کې دا   

 ق. م تر وروستیو پورې(. 3ق . م له وروستۍ تر 22: ) د ـ د هنديس شیوې دوره2

 ق. م پورې(. 330ق. م وروستۍ څخه تر  3ـ د کهن وش دوره: ) له 1

ق. م یعنې د سکندر تر 885ق . م پېل تر  330ـ د کالسیک شیوې دوره : ) چې 8

 قدرت رسیدلو پورې(.

. م ق15ق . م تر 818ړینې ـه مـدر لـنـکـ: د سا هلني دورهـابې یـوناين مــ ی3

 (.8پورې )

 :بودیزم یا بودايي آیین

   بودیزم هغه آیین وو د خپلو هرني او مذهبي ارزښتونو له مخې په زیاته کچه    

بودیک یا اندوګریک د خورا بشپړ او  –د یوناين مدنیت رسه غاړه ويت، د ګریکو 

 نیت د رامنځ کېدو المل وګرځېد.بډایه مد
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ګواتامابودا( آیین دی د پخواين هند د نیمې » بودايي آیین يا بودیزم چې د    

 وچې پراخه برخه او په یو لړ نورو ځایونو کې یې تسلط درلود.

دا آیین تر میالده شپږ پېړۍ دمخه یعنې دمقدونې سکندر تر ظهور ډېر مخکې    

ورسېد او په هغو سیمو کې چې هندوان واکمن وو  د خپلې ودې ال لوړې کچې ته

 په تېره بیا د هندوستان په شامل کې چې یې واکمني ټېنګه وه.

   اشوکا لومړين پاچا و چې د هند څخه یې د آریانا زیاتو برخو ته یې ددې دین    

 د خپرېدو مکلفیت رسته ورساوه.

اشوکا د هند د خورا مقتدرو پاچهانو څخه و د خپل جلوس په یوولسم کال     

د جګړې دخورا غمناکې او خونړۍ صحنې « کالنګه» تر میالده دمخه د 169یعنې 

په لیدلو رسه د ژورې خواشینۍ او پښیامنتا، په احساسولو د کلک هوډ له مخې 

د تېرو ناوړو اعاملو  په پریکونې ډول ددغې مظاملو له کولو څخه الس واخېست او

دجربان کولو په خاطر یې د هند د روحاين پاچهانو له منځه د بودايي آیین 

 رښتیاين پیرو شو.

د  نۍ د افغانستان په شامل باخرت کېپه دې وخت کې د هند موریايي کور    

 باخرتي لړۍ واکمني درلودله. –یونانو 

خوا په کې هغومره زیاتې  د کالنګه جګړه هغسې یوه جګړه وه چې د اشوکا له   

وینې تویې شولې چې لښتي ترې وبهیدل، اشوکا چې ددې جګړې د خونړۍ 

صحنې تر ژورې اغېزې الندې راغيل و، نو د واره یو بودايي معبد ته ورغي او هلته 
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په سجده پریووت او خپل رس یې په خاورو وسولولو په زیات عذر او ننواتو یې 

ه روحاين چپن بدل کړ او پاچهي ماڼۍ ته راستون عفوه غوښتله پاچهي تاج یې پ

 (.3شو)

تردې وروسته یې بودايي آیین د افغانستان په بېال بېلو سیمو کې د ارغنداب تر    

 ناوې پورې خپور کړ.

تر اشوکا وروسته د سرتو کوشانیانو په تېره بیا د سرت کنیشکا د امپراتورۍ په    

ان په شاميل برخو کې خورا پراختیا دوره کې دا دین تر چپن او د افغانست

 وموندله.

بودايي آیین تقریباً تر میالده دمخه د درېیمې پېړۍ په نیاميي کې له سند    

څخه تر باخرته پورې پراختیا وموندله. خو دا آیین نه یوازې د حکومت له خوا په 

رسمي ډول خپور شوي نه دي بلکې د خلکو د زیاتې عالقمندۍ له مخې چې یې 

که څه هم  ې دین رسه درلودله، په دې برخه کې یې فعاالنه برخه واخېستله.دد

  اييـستـاوی و دـانـاخرتیـو بیا هم بـود خـلط درلـوره تسـن پـیـرت کې دې آیـاخـه بـپ

اناهیتايي، اریايي او باخرتي مرتا د دین مقام خوندې ساتيل و، چې ددې دواړو 

ګډوالی د پخوانۍ اریانا د خاورې په هرني اثارو دینونونو او آیینونونو په یو بل کې 

کې څرګنده بڼه درلودله او په پایله کې یوناين او باخرتي هرن، د بودیزم دهرني 

مکتب رسه خلط شو. ددې دواړو آیینونو ددې اختالط په وجه د هیکل توږنې په 

 (6صنعت او ظریفه صنعتونو کې یې انقالب رامنځ ته کړ.)
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د هرني مکتب رسه که د یوناين هرن د اړیکو په باب وویل يش نو که د ګنداهارا    

 :کتب په تعریف کې داسې ویل شوي ديد ګنداهارا د هرني م

رسخ کوتل » د فرانيس یو نامتو لرغون پوه چې د « دانیل شلوم برژه »دکتور    

د کتاب مولف او لیکوال دي، او اوه کاله یې په رسخ کوتل کې « مدنیت باخرتي

کنیدنې کړي دي، د رسخ کوتل د اثارو د محتویاتو او د آی خانم د  علمي

کشفیاتو په پاملرنې رسه، د ګنداهارا هرن، د باخرتي خاورې او یونانو باخرتي 

فرهنګ زیږنده بويل په داسې حال کې چې یو بل فرانسوي عامل الفردفوشه د 

انیانو د هرن زیږنده ګنداهارا هرن د اندوګریک او د هند شامل لویدیځ استوګنو یون

ګڼي همدارنګه یې د ګنداهارا هرن، د یونان د فلسفي تهذیب او زده کړو او د 

بودايي هرن شتون،  –هلینستیک دهرن تعریف کړي او په باخرت کې د یونانو 

د « فوګل»او « لودویک بخ هو فر» شامل ته د ګنداهارا دهرني مبدا په توګه ګڼي، 

نور ظریفانه هرنونه، د بودايي ایکونوګرايف او د یوناين ګنداهارا د معامرۍ هرن او 

میتولوجي متثیل د هند د شامل لویدیځ په حوزه کې د استوګنو یونانیانو اود 

ګنداهارا د اوسیدونکو پر اعتقاداتو والړ دي په همدې ترتیب ده چې د ګنداهارا 

شانیانو او هرن او باخرتي هرن د څو ګونو مظاهرو او پدېدو ترکیب دی چې د کو

حتی یونانیانو تر واکمنۍ اوتسلط دمخه په دغو سیمو کې یې د یوې اصیلې 

فرهنګي پدېدې په توګه شتون درلود. او د هخامنشیانو او یونانیانو د یرغلونو او 

تسلط په وجه یې د هرې ځانګړې واکمنۍ لپاره، فرهنګي او جغرافیايي تاریخي 

 (5خاصه مرز بندي رامنځته کړه.)
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ګنداهارا د حوزې چې له پخواين کابل او د هغې مرشقي سمت له پخوانۍ د    

» ناګاراهارا څخه عبارت ده ډېره پخوانۍ معامري، یو لړ معامرۍ موجودې وي چې 

د لرغونو اسنادو پر ضوابطو او قیوداتو والړه وه، د ښاري « جاتا کاس» او « زرآترشا

 نیول کېدل.ویشنو له مخې په کې دا ساختامنونه په نظر کې 

ښاري ویشنه : چې د اړتیاوو له مخې او په لومړی ګام کې د محيل اوسیدونکو او  -

 ښاري اصيل استوګنو د ساختامين زمینه مساعدت.

د مواصاليت لیارو له پلوه او په مرکزي ویشنه کې د ایروي محور شکل په تړاو  -

 چې د ننوتلو الر یې د ساختامنونو په دننه کې وه.

ې ورکړې د محالتو ویشنه، چې په هغې کې بازارونه، دوکانونه، د راکړ  -

 صنعتګران، کبسه کاران او داسې نور شامل دي.

د محالتو ویشنه، د معبدونو، عبادت ځایونو، په بېال بېلو طریقو او مذهبونو د  -

 معامرۍ او ساختامنونو د پوره تامینولو لپاره.

نونو، او هلته، د راکړې ورکړې د تجمع له ښاره بهر د استوګن ځایونو، مېلمستو  -

 سیمه.

 د خاص عبادت ځای رسه د ښار  حاکم او واکمني د استوګنې سیمه. -

د ننوتلو او وتلو د دروازو او د ښار د پهره دارانو او ساتونکو په واسطه د ښار  -

 محاطول.
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تامنونو له استوګنځایو بهر او یا په دننه کې په ټاکلیو ځایونو کې د سپېڅلو ساخ -

 د معامرۍ د محالتو ټاکل.

درجو په لرلو رسه په مستطیل او یا مربع شکل په  90د هنديس له پلوه د  -

 محکمه او د ابادۍ وړ ځای انتخابول.

 د ترصد او ساتنې د برجونو جوړول، له لرګي یا فلز څخه د ننوتلو دروازو جوړول. -

و طریقه، دوه پوړیزاو درې د لرګیو، خښتو او خټې د چوکاټ کولو په سیستم ا -

 پوړیزو ودانیو جوړول او د خوځنده ورونو ایښودل.

د مرکزي حصار ) شارستان( یا اکروپولیس په شکل د ښار په دننه کې د حاکم او  -

 یا واکمن د معامرۍ او ودانۍ شتون.

نو ځکه تر درېیمې میالدي پېړۍ دمخه او د هخامنشیانو او پارتیانو د واکمنیو    

روستیو کې او د یونانیانو او د هغو د پاچهانو تر راتګ پورې د ګنداهارا په په و 

حوزه او د پخواين هند په مرکزونو کې په ګنداهارا کې د مطلقي مذهبي معامرۍ 

له اغېزمنیو دمخه د معامري د یو اصل او اساين طریقې په توګه دا ډول 

 ساختامين طریقه موجوده وه.

 :هلینسیتک هرن نفوذ په حوزه کې د د ګنداهارا

د ګنداهارا په مجسمو جوړونو کې یوازنۍ پدېده چې په هغو کې ځانګړی ښکال    

او ظرافت ته تبلور ورکوي، هامغه ښکال ییزه ریزه کاري ده، چې د موضوع د 
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واقعیت پر بنا د هرې مجسمې ځانګړنې اواصالت برجسته کوي؛ د ستوپو په فریز، 

ننوتلو د ورونو پر ټنده کې د پاملیت او داسې نورو  بلورسرتات او رسطاق او یا د

 کارول دي.

م کال راهیسې او تر هغې دمخه د ګنداهارا چې د کابل له درودهند تر 2911له 

بودیک هرن په نورو  –امباله پورې سیمې یې را نیولې، دا اصطالح یعنې د ګریکو 

څېړنیزو ډګرونو کې رواج پیدا کړ. خو له هغه ځایه چې د ساحوي تحقیقاتو په 

ته راوړنو، الرسيس موندلی مسیر اود ګنداهارا هرن په برخه کې پوهانو په نوو الس

باخرتي اصطالح یې منلې ده. د ګندهارا د  –دی ددې تر څنګه چې یې د یونانو 

هـ ل پورې یې څېړنو دوام  2850بودیک دي تر  –هرن په اړه چې هامغه ګریک 

کوشان اصطالح  –کوشاين یا ګریکو  –پیدا کړ پوهانو او کوشانیانو د یوناين 

 –بودیک د هرن په نسبت یې په توضیحي دول د ګریکو  –کارولی ده او د ګریکو 

 (3کوشان له هرنه یادونه کړې ده.)

یو شمېر پوهان په دې عقیده دي لکه څنګه چې کوشانیانو د یوناين ژبې رسه    

اشنايي درلودله او د هغوی دوه سوه کلن حاکمیت ددې المل شوې چې تر یوه 

اوسیدونکو د نوي مدنیت د پراختیا حده یې له یوناين فرهنګ او د شاميل سیمو 

لپاره هڅې وکړې، لکه چې کوشاين واکمني چې په خپله په باخرت کې د هلني 

 متدن له سرتو میراثونو پالیيس ده.

 ه کې ـو په برخـو د هستولـامتـجسـاسیساتو او د تـدافعي تـو، تـد معامرۍ، ودانی   
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او قاعدو له مخې یې د خپل  یوناين او دهغې زمانې د معمولو او مروجو اصولود

کوشان اصطالح  –اصیل فرهنګ د الس ته راوړنو رسه په خلطوب کې د ګریکو 

 کارولو ته اقدام وکړ.

زیاتره کوشاين پوهان ددې اصطالح د نظریې رسه موافق شولو او دهېواد د ارت او 

بودیک د اصطالح په  –کوشان اصطالح د ګریکو  –هرن په تاریخ کې یې د ګریکو 

 نسبت ډېره ښه موزونه او منطقي په پام کې ونیوله.

او باالخره د ګنداهارا د هرن په تجسامتو کې، د یوناين د مجسمې جوړولو قوانین 

 (9نغښتيل وو.)

لنډه دا چې ښايي وویل يش چې د ګنداهارا پر تجسامتو د هرني اغېزمنیو 

بودايي تجسامتو د  طریقه ډېره مهمه او ارزښناکه ده او ددې اغېزمنیو له کبله د

 شکل انعکاس او د هغې د معامرۍ سبک برجسته شوي دي.

 اورې او سیمې څخه عبارت ده چې پهـه هغې خـداهارا حوزه لـاو همدارنګه د ګن   

هغې کې د کوشاين دورې هرن یعنې یوناين هرن او د بودايي تهذیب یا فلسفه، د 

بودايي د تجسامتو تر ځلېدلو دمخه د ټولو تجسامتو او دیرونو په خوا کې وده او 

پراختیا وموندله او د یو شمېر اروپايي او هندي پوهانو د وروستنیو څېړنو له مخې 

اریايي او  –ارا په حوزه کې د اندو د کوشاين دورې د هرن ایجادیت د ګنداه

اندویوناين د هرن او معامرۍ په خوا کې او بیا وروسته د سرتو کوشانیانو د سرتې 
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امپراتورۍ په دوره کې د هندوکش شامل ته راوړل شو او پراختیا یې وموندله چې 

 (20په دې سیمو کې یې یو لړ بېلګې وړاندې کېدای يش.)

 :کوشاين معامري

فرهنګي د خلطتوب یوه له تعجیه ډکه  –ورې معامري د هغو هرني د کوشاين د

الس ته راوړنه ده چې تر میالده څو پېړۍ دمخه او وروسته یې جوړښت موندلی 

دی اودا ځکه د کوشانیانو د پرمتیني دورې د معامري په سبک کې د مذهبي 

م تکامل او د رومي ځانګړتیاوو بېال بېل اړخونه، د شکل، فور  –معتقداتو او یونانو 

سیمه ییزو ځانګړنو نووښتونه د هغې دورې د را پاتې شوو پدېدو له مخې درک 

کوالی شو خو تر ټولو ال زیاته لوړه د کوشاين د دورې د معامرۍ په سبک کې 

هغسې پدېدې موندالی شو چې د لرغون پېژندونکو له خوا د هلنستیتک هرن په 

 (.22وي دي)سبک او  طریقه تر پېژندنې الندې نیول ش

لرغون پېژندونکو او مورخان د هلنستیک یا هیلنیزم اصطالح د یوې یوناين 

پدېدې غوندې پېژندنې ده، په داسې حال کې چې دا دواړه اصطالحګانې د 

هیالز » تاریخي او فرهنګي اړخ له پلوه د بېلوالی او جال کولو وړ دي. لکه چې 

Hellas »ستیک د یونان یو پخواين نوم دی او هیلنیHellenic  په یوناين مفهوم

هیلیک د یوناين متدن د دورې په پاتې شوونو اطالقېږي چې د بین النهرین په 

شامل او په سوریه کې رامنځ ته شوي دي او یوازې د یوناين د پخوانۍ جغرافيې 

 په حدودو ) د مدیرتاين د سمندرګي په شاوخوا( پورې تړاو لري.



 

 د افغانستان په فرهنګي پدېدو کې د یوناين مدنیت اغېزمني

=============================================================================- 
  

  

62 

 

 د ودې د څلورو دورو په اوږدو کې په دې ترتیب د او په یونان کې د معامرۍ دهرن

 پېژندنې وړ دي.

پېړۍ دمخه یعنې د لومړنیو یونانیانو د ژوند د پېل  21: تر میالده ـ د رسیل دوره2

کېدو چې د لیک د نه شتون په وجه یې د د دقیقو معلوماتو وړاندې کول ناممکن 

 دي.

پېړۍ پورې د هغو  330نه تر  560: چې تر میالده دمخه له ـ لرغونې دوره1

تجربو ژوندۍ برخه رانیيس چې د یوناين کولونونو ) کولون په انسان کې یوه کلمه 

ده( چې تر میالده اته پېړۍ دمخه د تورې بحیرې او د فرانسې د جنوب په غاړو 

 کې یې رونق وموند.

ې پېړۍ دمخه دورې یعنې د مقدون 818 – 330ـ د کالسیک دوره : تر میالده 8

 سکندر تر مړینې پورې پر ایران د یونانیانو تسلط.

: او پراختیا وروستنۍ مرحله یعنې د هلنیزم د مدنیت ـ د یوناين هرن د ودې3

 تر میالده دمخه پېړۍ چې په پېړیو او  82 – 388  مشهوره او جهان شموله ده له

 نژدې ملکونو د یوناين فرهنګ او ژبې د پراختیا له عرصه عبارت ده.

مدې اثر د څرګندونې له مخې هیلنیزم د لرغون پېژندنې او فرهنګي اړخ له ده

نظره د ختیځ او لویدیځ د فرهنګ د خلطتوب، په تېره بیا په ټولو هرني او لرغونو 
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حوزو کې د هلني هرني مرکزونو هغه اغېزمنې دي چې په مذهبي او ښاري ودانیو 

 صطالح هلنستیک ورته وايي.کې د یونان د خدایانو د نفوذ په لرلو رسه په ا

 باخرتي هرني مکتبونه : –د یونانو 

باخرتي  –لکه چې د لرغون پېژندونکو او مورخانو په لیکنو کې جوته ده، د یونانو 

یعنې د هلنستیک رسه د باخرتي مدنیت د خلطتوب په نتیجه کې یو لړ نور 

 :چې لههرني مکتبونه هم رامنځ ته شوي 

 باخرتي –یونانو  -

 بودیک –ګریکو  -

 رومن  –یونانو  -

 کوشان  –ګریکو  -

 ساساين –یونانو  -

 له هرني مکتبونو څخه عبارت دي.

و ـه مخې په ټولـونو لـپوره څرګنده ده چې د یوناين هرني مکتب د ارزښت او

پدېدو کې یې انعکاس لیدالی شو، د باخرتي، بودیک، رومي او کوشاين هرني

جه کې دا مکتبونه رامنځ ته شوي هرني مکتبونو رسه دهغه د خلطتوب په نتی

 دي.
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په کوشاين دوره کې د یونانو ـ باخرتي له بنیادي او مهمو ځانګړتیاوو څخه د 

ګنداهارا په بېال بېلو سیمو کې ښاري اوربانیزم د یادونې وړ دي چې له دې منځه 

په تاکسیال او رسکیپ کې چې د بومي خاصو سبکونو او لویدیځې اسیا د ښار 

عامرۍ سبک د یوناين ښار جوړولو د هرن او معامرۍ څخه دي. جوړولو د م

دکوشانیانو په دوره کې د خپلې ودې لوړې کچې ته ورسېد او ښکاره ده چې د 

هرې مخکنۍ هرني دورې په پرتله د کوشانیانو په دوره کې ښاري ژوند خورا 

 (21زیات رونق وموند.)

دمعامرۍ په برخه کې د  په ورته جوړونو ) شبه سازی( کې کوشانیانو زیاتره

هلنستیکي قواعدو په پاملرنې رسه د خپلو واکمنیو الندې هیوادونو له قواعدو او 

 له دې منځه د اتاساترسا له اصولو څخه ګټه اخېستله.

دمعامرۍ له دې قواعدو په کوشاين دوره کې معامرانو د ودانیو تر جوړولو دمخه 

 :پیروي کوله

ي کورنۍ او مقامونو لپاره د ودانیو د جوړولو په هغه ځمکه کې چې یې د پاچه -

 نیت درلود نو د هغو تر ودانولو دمخه به یې د ښار ډېر لوړ او ښه  موقعیت ټاکه.

 د ښار او ودانیو محل به د استحکام له مخې د پوره ډاد وړ و. -

د ودانیو په خوا کې لکه د منځنۍ ختیځ د ساختامين قواعدو غوندې او د   -

وګنو د سیمو د ودانیو او اوسیدونکو لپاره د ساتنې او امنیتي معرب یونانیانو د است

موجود و، لکه د ښار خندقونه، خاکریزونه ) لویې پولې( او حصارونه د مرکز د 
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ساختامن رسه نغښتې درې لیارې، څلور دروازې او یا لږ تر لږه دوی د ننوتلو او 

رۍ له پلوه یې د یوناين وتلو دروازې موجودې وې هغه چې د ښار جوړولو او معام

 د اورباتیک د سیستم رسه سمې اړیکې درلودلې.

( او داستوګنې ودانۍ دعمومي پالن او Agoraد معبدونو، ماڼیو، بازار ) اګورا  -

نقشې رسه سم چې د یو ښار په تشکیل کې وي چې په پخواين یونان کې یې 

ترې ګټه اخېستيل رواج درلود او کوشانیانو تر خپلې واکمنې الندې سیمو کې 

 (28وه.)

کې د ښار « ارتاساسرتا» او « کابوتیلیا» خو بیا د یو بل اثر د لیکنې دمخې په 

 جوړونې په برخه کې دا بنیادي ټکي په پام کې نیول کېدل.

ـ د ښار تر جوړولو دمخه د مځکې ښه موقعیت او پوره پوخوالی په پام کې نیول 2

 کېده.

 ولري.ـ ښار باید ډېره قوې احاطه 1

 ـ هر ښار په خپله احاطه کې له اوبو ډک درې ردیفه خندقونه درلودل.8

 ـ د حصار خاکریز باید ډېر قوی او محکم جوړ يش.3

ـ هر ښار باید د دریو جادو لرونکي وي چې شاميل، جنويب ختیځې او لویدیځې 6

 برخې رسه وصل کړي.
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دروازو څخه دوه اصيل ـ هر ښار باید څو دروازې ولري، چې باید د ښار له دوو 5

 دروازې غوره يش.

ـ دودانیو ډولونه ) لکه ډول ډول ودانۍ( ماڼۍ ګانې، استوګنځي، معبدونه او 5

 عام املنفعه ودانۍ د ښاري اوربانیزم د قوانینو تابع دي.

 ـ د ښار او د استوګنځیو د رسکونو جوړولو نقشه په دقیق ډول طرح يش.3

ېره بیا د ګنداهارا او سند په بېال بېلو سیمو لکه څنګه چې د کوشاين دورې په ت

کې د ښار جوړولو پورتنیو ساختامين عنارصو ته وکتل يش. د ګنداهارا او سند په 

حوزو کې د کوشانیانو د امپراتورۍ د واکمنۍ ترمخه هم شتون درلود. او د 

لو پورتنیو قوانینو له نقشو څخه د ګنداهارا او د مرکزي اسیا د سیمو د ښار جوړو 

په سیستم کې د یو رهنمود په توګه کار اخېستل کېده. خو په ځانګړي ډول د 

 کوشانیانو د دورې د معامرۍ په سیستم کې دا مهنديس موارد د پاملرنې وړ دي.

 ـ د اړوندو ودانیو د جوړولو د محل انتخابول یوازې د معامر پورې تړاو درلود.2

 ېدنې خاصه پاملرنه کېدله.ـ دهغې ځمکې ځانګړنې ته چې پرې ودانۍ جوړ 1

 ـ ښاري استحکاماتو ته تر ټولو لومړیتوب ورکول کېده.8

ـ او د ښار د احاطې په بهرنیو استحکاماتو کې د دفاع په خاطر له اوبو ډک 3

 خندقونه جوړېدل.
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ـ ښار په مهنديس پالن کې درې جادې چې په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې په 6

 پام کې نیول کېدلې.

لور دروازې درلودلې چې د ښار اصيل او اسايس دروازې د ښار د ـ ښار څ5

 ښوییدلې برخې له مخې تنظیم او انتخابیديل.

ـ د ښار دننه پرته له معبدونو، مرکزي ماڼیو، استوګنځیو او د کسبګرو محيل د 5

 د رسکونو د ویشني له مخې تنظیمیديل.« سووبهاتا» اصيل او فرعي اود 

 نې او څارنې په برجونو ال مستحکمې کېدل.ـ د ښار دروازې د سات3

 ـ داوبو کوهي، ډنډونه، د نیلوفر د ګالنو په زرغونیدلو ښکلې کېدلې.9

ـ عبادتځایونو ته د ښار د مقدسو اماکنو په عنوان بیخې زیاته پاملرنه 20

 (23کېدله.)

لکه چې لیدل شوي تردې وروستیو وختونو پورې د پخو کالګانو او باالحصارونو په 

جوړولو کې د ځمکي د موقعیت په اعتبار له پورتنیو ساختامين مواردو څخه پوره 

کار اخېستل شوي دي چې د کابل د باالحصار په ښار کې دغو تدافعي عنارصو ته 

 پوره پاملرنه شوې وه.

د اوربانیزم له مخې ښار له دریو برخو تشکیلیدو لکه ارګ، په خپله د ښار دننه 

 ودانۍ او احاطه.
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ارونو او معبدونو د ودانیو په جوړولو کې له دې تعمیرايت توکو څخه به کار د حص

 اخېستل کېده.

 غرنۍ ډبرۍ -

 سیندين تېږي -

 ) له چونې، ګچو، میده ریګ او حتی دهګۍ سپین مخلوط(. Stucceستوک  -

 هرني پدېدې او د معاریو مظاهر :

مکتبونو دهرني په کومو هرني پدېدو کې چې د هرني او مدنیتي او صنعتي 

 مظاهرو ارزښتونو ته انعکاس ورکوونکي دي په دې ډول د پېژندنې وړ دي :

ښارونه، استحکامي کالوې، حصارونه، باالحصارونه او د هغو اړونده ودانۍ او  -

 تدافعي عنارص.

 معبدونه اوعبادتځایونه، دهغو اړونده ساختامنونه، سپېڅلې او متربکه اماکن. -

 ریلفونهمجسمې، تجسامت او  -

 سیکي او رسم الخطونه -

 ډبرلیکونه -

 ستوپې، ویهاري او د هغو اړونده ساختامنونه -
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 ګاڼې -

 لوښې -

 تصویرونه، نقاشۍ، رسمونه او ښکال ییز توکي -

 وسلې -

بیخې څرګنده ده چې ددغو هرني پدېدو او د معامریو مظاهرو د پېژندنې له    

ي مکتبونو د ځانګړتیاو مخې په افغانستان کې د یادو شوو پنځو او یا زیاتو هرن 

اغېزمنۍ په شکل د شکلونو لیدل کېدای يش چې بې له شکه نه یوازې څېړنیزې 

 مقالې بلکې د اړوندو پوهانو له خوا پرې کتابونه لیکيل شوي دي.

دا موضوع هم د یادونې وړ ده چې ددې هر یوې هرني او مدين پدېدو په هستولو 

قواعدو او اصولو څخه کار اخېستلو ته  کې د هرني مکتبونو له اړوندو ساختامين

 پوره پاملرنه شوي ده.

: که په واقعیت کې په دې حوزه کې د بېخې دموضوع په پایله کې وویل يشاو که 

بودیزم هرني روح او مذهبي محتوا ځلېدونکي ده بیا باخرتي خاوره د یوناين د 

 معامرۍ هرن او د تجساميت هرنونو د غوره کولو بسرت هم دي.

یا په بل عبارت د یوناين پدېدو د منلو او ځال ورکولو کانون همدا د باخرت د  او

 (26اصیل متدن او  دفرهنګ په دننه کې ګڼل کېږي.)
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 اخځونه :

ـ بازشناختي از کتیبه های مکشوفه افغانستان، نظر محمد عزیزي، انتشارات 2

 مخ.2، 2836میوند کابل، 

ـ سکندر مقدوين، فاتح جهان، مایکل برګن، دري ژباړه، شیوه مقانلو، چاپ 1

 کال، پیشګفتار .2890شمشاد، 

ـ شهر سازی و طرز معامري معابد بودايي و شوايي ګنداهارا در دوره کوشاين 8

 مخ.206، 2832فایقه لحظه، مطبعه کاروان، 

، کمیته طبع کتب، ـ مراکز آیین بودايي در افغانستان، محمد اسحق ابراهیمي3

 مخ.86هـ ل، 2858مطبعه دولتی کابل، 

 مخ.83ـ همدا اثر، 6

ـ معامري و هرن های ظریفه ګنداهارا و باخرت در عرص کوشاين ها، نظر محمد 5

 مخونه. 5 -6هـ ل، 2892عزیزي، مطبعه کاروان، کابل، 

 مخونه.153 -155ـ همدا اثر، 5

باخرتي، میر عبدالروف ذاکر، مطبعه  –ـ شیوه معامري و هرني ظریفه یونانو 3

 مخونه. 5 -6هـ ل، 2890بهیر، 

 مخ.5ـ همدا اثر، 9
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ـ شهر سازي و طرز معامري، معابد بودايي و شیوایی ګنداهارا در دوره 20

 مخ.200هـ ل، 2892کوشاين، فایقه لحظه، مطبعه کاروان، 

 مخ.201ـ پورتني اثر، 22

 مخ.215ـ پورتني اثر، 21

 مخ.89ـ شیوه معامري و هرن ظریفه ...، 28

 مخونه.18 -11ـ شهر سازي و طرز معامري، 23

 مخ.36ـ معامري و هرن هاي ظریفه ګنداهارا، هامغه اثر، 26
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 نگارش: محقق فرهاد احمدی

 مسكوكات شهزاده گندهارا )كنشكا( در ساحه باستانی مس عینك

ق روایات در پهلوی القاب مختلف كه به كنشكا نسبت داده اند، یكی هم طب   

را ا لقاب اعزازی  شهزاده گندهارا میباشد كه امروز هم در ارو پا شهزاده گان

میدهند كه بنام شهزاده هامن شهر یاد می شود. مثالً در انگلستان شهزاده 

 ولز و در ایتالیا شهزاده پیه مون كه هر دو عالقه های دو مملكت فوق الذكر

 می باشد.

كنشكا ازین سبب به لقب شاه، یا شهزاده گندهارا یاد می شود كه این    

از نظر  امپراتوری خویش دوست میداشت، و محل را نسبت به متام اقطار

عالوه بر همه،  موقعیت جغرافیایی قلب امپراتوری به حساب می رفت و

پایتخت تابستانی و زمستانی كنشكا در دو نقطه گندهارا یعنی دره كابل 

  1موقعیت داشت.

از آن جایی كه بحث روی مسكوكات شهزاده گندهارا )كنشكا( میباشد،    

نخست روی اهمیت مسكوكات، پیدایش آن و شخصیتی كنشكا الزم است در 

 به طور مخترص روشنی انداخته شود. 

 بوده و جهان رایج رضب سكه در دوران باستان از سده های قبل از میالد در   

                                                           
- 155، ص: 1325 -1325خه، عمومی مطبعه،  څدنرشیاتو  ۍولنټتو ښ، احمدعلی كهزاد، دپۍدكابل كالن -1

152. 
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( كه در قرن ششم قبل میالد Phone Cxenبه قول فلیسوف یونانی گزنفون )

گی میكرد لیدی ها مخرتع سكه بوده است به گفته دانشمند متذكره در  زند

قرن هفتم قبل از میالد بین قبایل سارد آسیای صغیر )تركیه كنونی( در شهر 

لیدی و سایر شهر های آن سكه رضب زده میشد كه از طال و نقره بود كه 

 نظریه مذكور مورد تائید مورخ دیگر یونانی نیز قرار گرفته است.

قرار تحقیقات قدیم ترین پول فلزی كه در جهان رایج شد عبارت از محلی    

بنام موهنجودارو )واقع در پاكستان كنونی( می باشد، كه تاریخ آن به سه 

هزار سال قبل از میالد می رسد. بنابر روایات دیگر قدیم ترین سكه در جهان 

 1ساخته شده است.قبل از میالد می شود  100در زمان آشوری ها كه حدود 

رضب مسكوكات در مسایل اجتامعی و داد و ستد اموال و اجناس از اهمیت    

خاص برخوردار بوده، قبل از پیدایش سكه و رضب آن تبادالت به صورت جنس 

به جنس صورت گرفته و مشكالت زیادی را ملت ها ازین بابت پیش رو 

 داشتند. 

اشیاه دارد، در واقعیت امر وسیله سكه های كه ارزش تبادله را در برابر    

تعویض دو جنس است كه میزان تفاوت، حجم و شكل با هم پیوند كامل دارند 

و از سوی دیگر سكه خود در برابر متاع پرداخته میشود و از جانبی هم سكه 

چون در بین مرز ها و ملت های كشور های مختلف در دوران قرار می گیرد و 

                                                           
كتابخان فیضی، مس عینك در پرتو كاوش های باستانشناسی، اكادمی علوم، مركز تحقیقات باستانشناسی،  -۱

  .151، ص: 1310بهیر، جلد اول، كابل،، مطبعه علوم، مركز تحقیقات باستانشناسی اكادمی
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بول بوده، از نظر ساخت، رضب و نقش آن دارای از نظر شكل و هرن قابل ق

 ویژه گی های خاص می باشد.

سایی معاونه باستانشناسی منحرص به شناسكه شناسی مانند سایر علوم    

وره اشاعه كننده عادات، آداب، خط رشته مشخص نیست، بلكه سكه هر د

ملت ها می ، ارتباط تجارتی ، هرن، متدن، ارتقا و انحطاط اوضاع اجتامعیزبان

ؤثق تر نسبت به دیگر بازیاقته مسكوكات در حقیقت منبع اطالعات م باشد.

ی حفریات های علمی باستانشناسی بوده كه در باره مردمان ادوار مختلف از ها

عرص ایجاد آن تا به حال می باشد. محققین و دانشمندان باستانشناسی با 

اختامن ها، معابد و مقابر ویران كوشش و زحامت فراوان توانسته اند آثار هرنی، س

قدیم را از روی حدس و گامن با تصویری از آنچه از بنا بجا مانده تعمیر و تا حدی 

به صورت اصلی در آورند. درین راستا سكه حالل مشكل شده و كمك چشمگیری 

را به باستانشناسی و تاریخ هرن دنیای قدیم كرده است. خالصه گفته میتوانیم 

و فرهنگ مردمان  اه ویژه ایرا جهت آگاهی از تاریخخت آن جایگشنا كه سكه و

یز نكنشكای كبیر در دوره كوشانی ها  ( از جمله مسكوكات1دنیای قدیم داشته )

باز تاب دهنده فرهنگ خاص مردمان این مرز و بوم در قرون اولیه مسیحی 

 میباشد.

 قدیم بسیاری از اسناد از زمره امپراتوران بزرگ كوشانی بوده و نام وی در كنشكا  

                                                           
، مجله باستانشناسی، اكادمی علوم، لم سكه شناسی از نظر باستانشناسید، جعفری، اهمیت عمعلی اح -1 

   .33-12، ص ص 1315شامره دوازدهم، عقرب 
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به شكل كنیكا نیز درج گردیده است. نام كنشكا به حیث شاه كوشان در متون 

ختنی، ساكایی، تخاری، واگنی، سغدی، تركی و اویغوری برده شده است. با 

بعد از ترجمه آن توسط پروفیسور  میالدی و 2998كشف كتیبه رباطك در 

كارشناس زبان های سغدی و باخرتی لیام عضو بریتش موزیم ینیكوالی سمیز و

فیزس بوده نه ال كدفیزس و فرزند ارشد ویام كدمعلوم گردید كه كنیكا نواسه كجو 

یت خود را تا رسحدات دریای از اقربای آن، وی بعد از درگذشت پدر حیطه حاكم

( هند توسعه داد كه از سوی رشق تا تركستان رشقی در Narmadaدای )نارما

       شاملغرب تل عشق آباد و در جنوب تا رسزمین های سكیتا آسیای مركزی، از 

( Sakita ( كوزامبی ) Cosambi رسی چمپا )) Srichampaوترا ـالی پــ( و پت

(Patali Putra.قلمرو حاكمیتش تثبیت شده است ) 

شكا در اوایل به دین اهورا مزدایی معتقد بود ولی بعد از جنگ سكیتا و نك   

احتامالً در سال دوم سلطنت خود به دین بودایی گرویده باشد. وی كوزامبی 

بودیك( در همین  - بودایی )گریكو - سال حكومت كرد و هرن یونانو 18مدت 

دان كتشكای كبیر بین سال دانشمن به نظر 1عرص به اوج شگوفایی خود رسید.

أله مس میالدی حكومت منوده ولی این تاریخ آنقدر درست نبوده زیرا 210های 

كرونولوژی شاهان كوشانی تا حال حل نگردیده، ولی آنچه نسبتاً محقق می مناید 

                                                           
  .1013هجری شمسی، ص: 1313دایرة املعارف آریانا، اكادمی علوم، جلد پنجم،   -1
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نار های بین املللی تاریخ و سایر سمی 2950 - 2928به اساس كنفرانس های 

 1میالدی ذكر شده است. 53شكا نجلوس ك

شكا پادشاه گندهارا خوانده شده است كه پایتخت او در شاپور )پشاور( بوده نك   

سایر شهر ها به اعامر بنا ها بودایی پرداخته است. این فرمانروایی  كه در متهورا و

بزرگ در اوایل سلطنت خود كشمیر را ضمیمه قلمرو سلطنتی خود منوده و 

موقف خود را در بساط قلمرو های كه نیا كانش فتح كرده بودند تحكیم كرد. 

گزار چین باشد، بناً یك كنشكا بزرگ مایل نبود كه به حیث یك زمامدار خراج

نیروی قوی را به امتدا د پامیرات اعزام منود كه خنت، یاركند و كاشغر را ضمیمه 

امپراتوری پهناور خود منود كه نویسنده گان چینی از دست دادن خنت را در 

شكا را به نشكا تأیید منوده، و تسلط كندی و ضمیمه آنرا به امپراتوری كمیال  268

 2ست در قید تاریخ قرار می دهند. این مناطق دور د

 و تهذیبی را برای ما روشن ساخته شكا مطالب متعدد تاریخینمسكوكات ك   

تنوع و كرثت مسكوكات دلیل بر سلطنت و عظمت قلمرو ا مپراتوری اوست. 

كات خویش را در مفرغ و مس به رضب رسانیده امربده قسمت زیادی از مسكو ن

ا برای بار اول با سلطنت ویام هد كوشانی هاست. رضب مسكوكات طالیی در ع

 در زمان زمامداری كنشكا به پیامنه زیاد تر دوام منود. فیزس آغاز شده وكد

                                                           
معتصم باهللا خلیلی، تأثیرات مهاجرت های یوچی...، رساله چاپ ناشده، اكادمی علوم، مركز علمی  -1 

 . 11، ص:1311باستانشناسی، كابل، 
  .122، ص: 1332عبدالوهاب فنایی، مطبعه آزادی،  :رس پرسی سایكس، تاریخ افغانستان مرتجم  -2 
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یكی از ممیزات مسكوكات كنشكا با شاهان سلف او این است كه زبان  یونانی     

خط آن با تغیراتی هنوز باقی ماند در مسكوكات او استعامل افتاده، ولی رسم ال

، پادشاه و مردم به استعامل زبان خود موش شدهزبان یونانی كم كم در محیط فرا

الخط خود  رین دوره رسم الخط خروشتی كه رسمشایق بودند. همچنان د

 در مقابل رسم الخط یونانی در یك طرف مسكوكاتمملكت بود و تا آنزمان 

ت داشت. میوز عمو ناملش كم رنگ شده و در كتیبه ها هاستعامل میشد، استع

شكا بزرگ را بر شاهان سلف او متیز و فرق می نموضوع دیگر كه مسكو كات ك

متیاز مذهب و دین متام دهد، كرثت و تنوع ارباب انواع است. موصوف بدون ا

كات معروف بوده در مسكو  نواع اوستایی، هندی و یونانی را كه در آریاناارباب اال 

 خویش اسم برده و نقش كرده است.

كات او عبارت از میرو ) میرتا، یا آفتاب ( ماه او االنواع اوستایی مسكو  ارباب   

تند  پ های، ارواسپو اروت اسپه یا صاحب اسه یا مهتاب( اترو )اتار، یا آتش()مه

 آفتاب می باشد. رو بوده كه در اینجا عبارت از

كات او نقش شده مثل هلیوس یونانی هم در بعضی از مسكو  نواعارباب اال    

 1)آفتاب( اسله نه )مهتاب( و غیره می باشد.

شكا كبیر اولین بار در سكه هایش پیكره بودا را در حالت عدم ترس یا صلع نك    

منایش میدهد و كلمه بودو را به رسم الخط یونانی نیز ) Abuya mudraو امنیت )

                                                           
 -155، ص ص: 1325 -1325خه، عمومی مطبعه، څ، دپشتو تولنی دنرشیاتو یاحمد علی كهزاد، دكابل كالن -1 
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 در سكه خویش حك می مناید، كه این سكه از ستوپه  شایسته توپ از چهار كیلو

هبی و ه كه بیانگر نفوذ پذیری عقاید مذمرتی جنوب شهر جالل آباد بدست آمد

 1.فرهنگی درین عرص میباشد

جا بكار برد و و را به جای مهاراجا راجاتیرا شاكنشكا لقب خراسانی شاونانو   

همچنان برای ایزدان در رخ دوم سكه نام های خراسانی از قبیل میرو )ونو موریا( 

( یونانی بكار  سالین ( را به جای ) ) مابو ( ) ونه چندرا س( یونانی ورا بجای )ایلیو 

 2برد.

، بگرام، بلخ  مس هشكا در ساحات باستانی متعدد كشور چون هدنمسكوكات ك   

شكا را كه در سال ن، درین جا چند عدد سكه كنك لوگر كشف و بدست آمدهعی

گر مس عینك لو  شمسی از ساحه باستانیهجری  2829میالدی مطابق  1021

بدست آمده به بررسی میگیریم. درین سكه ها شاه بشكل راست ایستاده و در 

حال عبادت در جوار معبد زردشتی قرار دارد، در عقب این سكه ها ایزدان 

زردشتی از جمله  ودا )باد( و آتش به تصویر كشیده شده است. وزن چهار عدد 

وده، یكی ازین سكه ها مستثنا گرام ب 9/25الی  8/25ازین سكه ها در حدود 

 گرام می باشد. 08/20بوده، دارای  وزن 

 

                                                           
 .11خوزشیدی، ص:  1312حبیب رحیق، مسكوكات دوره كوشانی، اكادمی علوم، ریاست كوشانی، كابل  -1 

فایقه لحظه، مشخصات و عالیم مسكوكات كوشانی، مجله كوشانیان، اكادمی علوم، نارش: ریاست نرشات  -2 

 .211هجری خورشیدی، ص: 1333علوم، مطبعه عدالت،  اكادمی
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 ضخامت ، ملی مرت قطر، ملی مرت وزن، گرام

9/52 13 6 

0/25 16 6 

3/25 13- 16 6- 6/8 

8/52 16-15 6/3- 6/1 

08/20 11- 18 8- 6/8 

(1) 

 

 

 نتیجه

افغانستان  آریامای كهن )یكی از دوره های پر درخشش و با شكوه در تاریخ     

شكا نواسه ن( عرص كوشانی های بزرگ بوده، كه با روی كار آمدن ك كنونی

 فیزس در قرون اولیه میالدی هرن و صنعت انكشاف زیاد و شایان منود. كجوالكد

                                                           
 دولت خواجه داودی، جاوید محسن زاده و فرخ صفایف، كاوش های اخیر در افغانستان، نارش: وزارت اطالعات -۱

.115، ص:  2013و فرهنگ، كابل، جنوری    
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همچنان باید متذكر شد كه درین دوره امپراتوری كوشانی ها با تسخیر بعضی    

فلزات  خود را در تشكا مسكوكانك توسعه پیدا كرد.نقاط چون خنت و كاشغر 

كه اشاعه كننده  ، برونز و طال یه رضب رسانیدكات، مفرغمختلف چون مسكو 

ها را می باشد كه خلط و آمیزش این هرن  ، روم و یونانفرهنگ مخلوط هند

   بودیك یاد منوده اند. –دانشمندان بنام های هرن گندهارا و مكتب گریكو 

شكا كه از ساحات باستانی مختلف كشور در جریان نكرثت مسكوكات كتنوع و    

وی ها بدست آمده دلیل خوبی بر طول حفریات های علمی باستانشناسی و رس 

 عظمت اوست.  سلطنت و

شكا را به سبب پادشاه گندهارا خوانده اند كه هر دو پایتخت آن درین حوزه نك   

( قرار  ی در بگرام ) پایتخت تابستانی( و دیگر  یكی در پشاور ) پایتخت زمستانی

 داشت.

است كه زبان  نشكا با شاهان سلف او اینیكی از ویژه گی های مسكوكات ك   

یونانی در مسكوكات او از استعامل افتاده ولی رسم الخط آن با تغیراتی هنوز 

ع یكی از خصوصیات بارز مسكوكات نوا اال  ابباقی بود، همچنان كرثت و تنوع ار ب

را در سكه هایش منایش داده  اموصوف برای اولین بار پیكره بود شكا می باشد.نك

 تش خویش حك منود.و را به رسم الخط یونانی در مسكوكاكلمه بود و
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 بر گرفته ها

مجله  باستانشناسی ، اهمیت علم سكه شناسی از نظراحمد جعفری علی -2

 .هجری شمسی 1315 باستانشناسی، اكادمی علوم، شامره دوازدهم، عقرب

، تأثیرات مهاجرت های یوچی...، رساله چاپ ناشده، خلیلی، معتصم باهللا -1

 هجری شمسی. 1311اكادمی علوم، مركز علمی باستانشناسی، كابل، 

، كاوش های اخیر در و صفایف فرخ ، محسن زاده، جاویدداودی، دولت خواجه-8

 .2013وری افغانستان، نارش: وزارت اطالعات و فر هنگ، كابل، جن

 .1313املعارف آریانا، اكادمی علوم، جلد پنجم،  دایرة -3

، مسكوكات دوره كوشانی، اكادمی علوم، ریاست كوشانی، كابل رحیق، حبیب -6

1312. 

عبدالوهاب فنایی، مطبعه  :رس پرسی سایكس، تاریخ افغانستان، مرتجم -5

 .1332ادی، ز آ 

علوم،  اكادمی های باستانشناسینك در پرتو كاوش خان فیضی، مس عی كتاب-5

جلد اول، كابل،  ،مركز تحقیقات باستانشناسی، اكادمی علوم، مطبعه بهیر

1310. 

فایقه لحظه، مشخصات و عالیم مسكوكات كوشانی، مجله كوشانیان، اكادمی  -3

.1333علوم، نارش: ریاست نرشات اكادمی علوم، مطبعه عدالت، 
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 محقق غالم حیدركشككی نگارش:

 بناهای تاريخی دوره تيموريان نگاهی بر

است،كه دارای تاريخ ی كهن ترين رسزمني ها رسزمني افغانستان يكی از   

دوره های پيشني را دارا میباشد  بناهای تاريخی متعددی از افتخار پر شكوفان و

ثبوت این ادعا را میتوان بطور منونه در بناهای معامری دوره باعظمت تيموريان 

اين نبشته  در بوده است، شهرت قابل مالحظه برخوردار افغانستان که از در

تحقيق  مطالعه و مورد ريان راتاريخی دوره تيمو ی بنا چند كوشش خواهيم منود

 دهم. قرار

توسط دانشمند  اندازه گريی اين بنام  2959 سال در مقربه گوهرشاد:ی بنا   

حقيقت طرز  اق اصلی مقربه كه درتای بنا وا صورت گرفته،کروسی پوگاچين

 وده،كه دراق اصلی بشكل هشت ضلعی بتا مشخص ميسازد، ساختامن بزرگی را

اقچه های نيمه ت اقچه عميق مستطيل شكل وتدارای  های اصلی خود محور

توسط رواق  به نوبه خود اقچه هاتداخل رواق های خشتی . هشت ضلعی ميباشد

این  مختلف تزئني گرديده است، به سه طرز گچ ساخته شده و های تزئينی از

 ديوار چندين رواق بوده، شبكه های سه گوشه ئی بني سقف و اق متشكل ازتا

پالن به شكل يك ستاره ديده ميشود(كه  )در ای برجسته ميباشد.دارای زواي

 دهـحجاری ش اـتوسط اشكالی به شكل زيب زاويه ها رديده،ـبشكل افقی تشكيل گ
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 1تزئني گرديده است.

 منائی مقربه گوهرشاد باپالن آن

 

هشت  ارتباط از پوشش قبه ئی توسط خشت اعامر گرديده، اق اصلی دوتسقف ا  

 قبه داخلی توسط يك سيستم چهار پائني آمده از قطع بيضوی مناضلعی به 

كتيبه كاری به شكلی كه يكی  رواق ها و ديوار طبفه ئی سه گوشه بني سقف و

بكه های بزرگ سه پيهم ش آغاز بطور در باالی ديگر آمده صورت گرفته است،

شده  يك شانزده ضلعی آغاز از پوشش كامنه ها و ديوار ،گوشه ئی بني سقف

های  دريچه های كوچك به محور حاليكه كنج های آن دارای مقرنس و در است،

 قدر هر ديوار بخش شبكه های سه گوشه ئی سقف و اين دو صحن آن ميباشد،

                                                           
 .1315 :سال 1 – 3جالل الدین صدیقی، هرات از نظر جها نگردان ، ص:  -1
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سپس مقطع قبه  آن يك حلقه مقرنس و از بعد به تدريج كوچك ميشود، باال برود

افتاده  ديگر كه يكی برستاره گان شانزده گوشه ئی  شعاع ها و از اگر می آيد،

، آسان بدست می آيد بسوی سطح برويم ترسيم افقی پوشش خوبرت و است

اين گنبد توسط يك استوانه باريك  خارجی باالی هشت ضلعی قرار گرفته و گنبد

نيم  به اندازه دو ضخامت سمت پائينی گنبد گرديده است، متناسب استوار و

محكم منودن الحاق بني  مريسدقسمت وسط به اندازه يك خشت  در و خشت

خشت محكم  داخل استوانه توسط هشت پايه از قبه داخلی در خارجی و گنبد

قسمت های مختلف توسط ميله های آهنی تقويت  در اين پايه ها گرديده،

قست های  آبی كمرنگ تزئني گرديده و گرديده. قبه توسط خشت های لعاب دار

اساس آن  در مني آبی ترسيم گرديده،باالی ز  پائني توسط رسامی برنگ سفيد

پوشش استوانه توسط خشت های كوچك آبی  ،گ ديدهمقرنس های چهار رن

نصف زيادی اين  امروز به شيوه خط كوفی خطاطی گرديده اما سفيد گمرنگ و

روی آن  گوشه غربی استوانه تاريخ هجری كه در در تنها كتيبه ها از بني رفته،

ارقام  خطوط استوانه آنقدر بزرگ نبوده شكل و ،ثبت گرديده باقی مانده است

 .میباشد دارهندسی را

گوشه تزئني  های داخل مقربه توسط سطوح چهار قسمت های پائينی ديوار  

 گوشه توسط كاشی های آبی، اين سطوح چهار مقربه اصلی با گرديده است،

 مسجد ومقربه كوچك  در ميناتوری مزين گرديده و آبی الجوردی و فريوزه ئی و

كاشی  با ها حاشيه در مكعب های گل پخته و گوشه متشكل از سطوح چهار
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 يك پوشش گچ سفيد گوشه ئی از قسمت فوقانی سطوح چهار احاطه شده است،

 نقاشی های ديواری تزئني گرديده است، داخل مقربه با پوشيده شده،كه در

باالی زمني  حاشيه ديگری كتيبه كاری به شيوه خط ثلث که در آن حروف سفيد

 در ديده ميشود ديوار قسمت پايه هاسه گوشه بني سقف و شده است در آبی کار

منظره های  ظريف و را پركاری كرده است گلهای اقچه هاتهای كه  باالی مقرنس

، رسامی گرديده است برنگ آبی باالی زمني سفيد بته ها و هادرخت ميناتوری با

قسمت تحتانی قبه  در ديوار بني سقف وتزئني شبكه های سه گوشه ئی  در اما

كه در نسخه های خطی دوره تيموريان ديده شده  را نشانه ها عنارص ميتوان

   1مشاهده منود.

 سنگ و مواد از سمت پائني خود پايه در چهار منای شاملی هشت ضلعی، در   

است،كه يك هالل  اساسی ساختامن قسمت محور اين در خشت ساخته شده و

 هواكش ميباشد همچنان يك مجرا و رفته ديده ميشود فرواً مستطيل شكل عميق

 بعضی از در ها نوع مجرا شيبه اين زمينی ميشود، كه اين هواكش منتهی به زير

مقربه امري »امري قرب مانند ديده شده. نيز سمرقند در آبدات دوره تيموری ها

 ميباشد. زمينی نيز دارای يك زير ه گوهرشادمقرب  «عرشت خانه تيمور گورگان و

جداگانه شباهت های  كدام بطور هر مقربه گوهرشاد جزئيات معامری و طرز   

 مقربه مدور دارد،26 نيمه اول قرن معامری رشقی تيموريان در هرن زيادی به آثار

                                                           
 2835سال  ،52ص:  مطبعه دولتی، ،،کابل28مسلسل  ، منربمجله آریانا ،احمدعلی کهزاد  -1 
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مرقدحرضت قشم ابن  مجموع مقربه شاه زنده) هشت ضلعی زمان الغ بيگ در

استوانه كه به شيوه كوفی  قسمت های قبه و بعضی از ديده ميشود، «(رض»عباس

به مقربه قاضی زاده رومی در شاه زنده  را مقربه گوهرشاد كتيبه كاری گرديده،

-2383) سبز شهر مقربه اخالف الغ بيگ در مسيحی و( 2355) سال حدود

 مسيحی همسان بوده است. (2385

  

 

 

 

   

 

 شادپالن ایستاده مقربه گوهر 

 

رفته همسان  بكار مقربه گوهرشاد بنا متام تزئينات به شكل چهارخانه ئی كه در

این معمول  گردیده است در سنگ فرش های تزئينی اعامر سنن با رواج و با

حال مقربه  به هر رفته است، بكار نيز (26) قرن سمرقند در مدرسه های هرات و
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 ميباشد ساختامن خود طرز واحد در هرات بصورت كل يك بنا گوهرشاد در

 مشاهده ميشود اين مقربه را مقربه گوهرشاد فورم های سنتی،كه در تزئينات و

 می دهد. بخصوص دوره تيموريان قرار رديف آثار در

 مسجدحوض كرباس:

جلب  به منائی خارجی خود اطراف هرات نظر كوچك حوض كرباس در مسجد   

 بلند ارتفاع پنهان گرديده است،عقب يك محوطه  در اين مسجد توجه منيكند،

نام  همني رو )از مسجد را احاطه منوده است يك حوض دورادور حويلی كوچكی با

 دارد، قرار مسجد بطرف حوض ديوار اين مسجدحوض كرباس گفته شده است(

بطرف  گرديده، دارای پنج رواق بوده،كه باالی ستون های ضخيم استوار اين ديوار

 جديد های محوطه به طرز به مثل ديوار ايوان مسجد ت،شده اس غرب محراب بنا

قسمت پوشش  اما سنگ فرش ساخته شده كه همه جديد ميباشد، خشت و از

سه رواق ملحق بهم  دارای حصه اولی مسجد ميباشد. 26 مربوط قرن مسجد

 و تشكيل ميدهد جنوب را شامل و محور يك بنای طويل براً بوده،كه مجموع

 فراز قبه های بيضوی محدب بر شده است، هم يكجا عامرت باكامنه های تقويت 

بسوی ستاره دوازده گوشه  ديوار شبكه های سه گوشه ئی سقف و و كامنه ها

محكم  بسوی يك ستاره هشت گوشه بخش های جانبی را متكای قبه هررواق را

 می سازد.

 قرانكريم بخطنوشته های آيات  وزائيك باـم مجلل از ارـله محراب بسيـبسوی قب    
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همچنان گلدان های کتیبه نگاری گردیده است نباتی  اشكال هندسی و ثلث و

مقابل  ديوار دراً عالوت كه بادسته های گل تزئني گرديده سامل باقيامنده است،

آن تاريخ بنا درج  موزائيك به چشم ميخورد،كه در يك سطح مستطيل شكل از

 و ها ديوار ( دوره سلطنت شاهرخهجری مربوط به  330 سال ) گرديده است

سقف های مقرنس  يكی از تنها بني رفته و پوشش مسجدگچ ماله گرديده همه از

 .ديده ميشود كامنه های تقويت بقايای تزئینات دوره قديم بشكل )گره( كاری دو

دارای يك  زمستانی بطرف شامل گسرتش داده شده و جريان ترميم مسجد در  

 گچ ماله گرديده است. رواق بلخی ميباشدكه با بشكل الحاقيه قبه دار

 ( مسجدمحله های گذر) مسجد مثال های نادر حوض كرباس يكی از مسجد  

حوض كرباس يك  حال باقی مانده است مسجد دوره تيموريان است. كه تا

مساحت كم دارای تزئينات بسيار  بااً يك بن يك تركيب جداگانه، ساختامن با

برای نيازمندی های روزمره مردم محل  اً كه اساس است،فورم معامری  قشنگ و

                                            1گرفته شده است. مدنظر
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 مقربه شهزاده عبدهللا:

مقربه  خوردعقب يك كوچه  در سمت شامل هرات مقابل پارك جديد در    

سال  بزرگی است،كه در اين مقربه مزار مرد گرديده است، شهزاده عبدهللا بنا

به خصوصيات  وفات كرده است، نظر مسيحی(561-562) هجری برابر 283

اين  مربوط قرن پانزدهم ميباشد، معامری اين مقربه ميشود گفت،كه اين بنا

 ش يافته است. دررشق به غرب گسرت مقربه از ساختامن شكل بخصوص دارد،

 مدخل ورودی مسجد حوض کرباسمنائی
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 در شده است. آن گوشه های جنبی جدا كه از مقابل يك دروازه بزرگ وجود دارد،

پيش برآمده گی های  گوشه چپ این آبده يك مسجد طويل ترتيب گرديده كه با

 غربی گوشه راست شامل الحاقيه و ديوار محراب در محكم گرديده است. رواق ها

اق اصلی مقربه ارتباط تا . دروازه مركزی باميباشد زينه كه به سقف وصل ميشود

يادگاری  خالی قرار دارد،كه بخاطر عقب يك پنجره قرب اطاق اصلی در در دارد،

 ،كه درشكل هشت ضلعی دارد اق فوق الذكرتا ندارد، مرده ئی كه جسد آن وجود

های رشقی آن طاقچه های  وتر اقچه های مستطيل شكل درتهای اصلی آن  محور

است،كه  محوطه های باز وتر های غربی آن متشكل از ضلعی و نيمه هشت

راهروی ايكه توسط  نيمه هشت ضلعی ميباشد، اقچه ئی وتبشكل شبكه سه 

رتباط ميدهد اما اق مستطيل شكل اتاق اصيل را بيك اته اگرديد پنجره جدا

آن لحاظ اخرتاع فكری  اق اصلی ازتاين ا اق اجازه رفنت ندارند،تزایرين به اين ا

توسط هشت رواق  اق دارای هشت ضلع بوده وتاين ا داشت، دلچسپی قرار مورد

 ميشود. آغاز آن جايك سلسله قوس های وتردار از تقويت گرديده و

تزئينات رواق دروازه بزرگ بشكل نيمه بصورت نامنظم برجسته كاری گرديده   

 مزئین بوده،اشكال هندسی  كاشی بشكل سطوح مكمل و اين تزئينات با است،

بصورت  اق اصلی توسط سطوح موزائيك به راس قبه مريسد،تداخل ااً عالوت

 گفت كه بعضی از تاسف بايد با اما نقاشی های ديواری تزئني شده، با بسيار

رنگ روغنی  با توسط نقاشی ها سالهای اخري قسمتهای اين موزائيك كاری در

 پوشيده شده است.
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 كــوزائيـردن مـب ك بكارـسب راش وـتوسط خشت های ناتده ـوشش اين آبـپ رزـط   

 2325  سمرقند سيستم تزئينی مدرسه الغ بيگ در با مقربه شهزاده عبدهللا را

تحت قبه شبيه به  اق داخلی درتيكطرف ساختامن ا از مسيحی مشابهت دارد،

  هایسال  در اينجا گفته ميتوانيم كه اين بنا در ميباشد، پوشش مقربه گوهرشاد

زمان شاهرخ به زيبائی اين آبده توجه  در ساخته شده است، 26 قرن 30 و 10

میكردند،كه  آنزمان به ساختامنهای دوره اسالمی توجه زياد چون در خاص شده،

 1يكی هم مقربه شهزاده عبدهللا ميباشد.

 پارسا: نرص خواجه ابو مسجد

بلخ قرار دارد اين  معارص شهر ميان پارك مركز در زيبای مسجد، مجلل وی بنا  

به  گرديده است، بنا پارسا نرص خواجه حافظ الدين ابو پهلوی مزار در مسجد

خانه های پوشش كه  چهار يك قسمت از 2693 سال عبداملومن در امرخان بخارا

 نيز برعالوه ترميامت تزئينات جديد ساخته شد، دوباره ترميم و افتاده بود

فرسوده  بسيار پارسا نرص ابو خارجی مسجد گنبد اق مدخل وت مبشاهده مريسد

 هجری شمسی دوباره ترميم شده است. 2835 سال دراً گرديده بود،كه بعد

قسمت خصوصيات  در اما اين آبده نام برده شده، علمی از آثار گفت كه در بايد  

دارای يك اتاق مربع  اين مسجد توجه شده است، ساختامنی آن كمرت معامری و

هشت  بخش خارجی اين بنا دارد، سه دروازه وجود های آن محور درشكل كه 

                                                           
 .2818، سال :35-31ص:  ،شامره نهم ، مجله آریا نا،محمدابراهیم  خلیل -1 
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 در جناح شامل رشقی آن ساخته شده است و دی درو يك دروازه ور  ضلعی بوده،

پهلوی  های اساسی هشت ضلعی تاقچه های عميق مستطيل شكل در محور

 فاصله ستون های كوچك مدور هشت ضلعی تاقچه های نيمه هشت ضلعی در

داخل  در كنار زينه های مارپيچ ترتيب گرديده ، برعالوه در است،گرفته  قرار

تاقچه  از دارد،كه ميتوان بوسيله زينه ها وجود مانند زمينی چليپا يك زير مسجد

 جنوب به آن راه يافت.

( 15x15x6مخلوطی ازخشت پخته ) پارسا نرص ابو ساختامنی مسجد مواد 

شبكه های سه  رواق قوی و چهار پوشش اتاق اصلی با گچ است، با سانتی مرت

نيم  قسمت تحتانی اين رواق ها در گرديده است، استوار ديوار گوشه بني سقف و

 در دارد، آن شش پنجره قرار گرفته وجود كه در ديوار دايره سه گوشه بني سقف و

قبه خارجی مسجد  باالی نيم دايره سه راس محدبی قبه داخلی ديده ميشود،

شعاع مدور  33 كه اين قبه توسط پروفيل بشكل نيزه بوده، كامالً خواجه پارسا

 تزئني گرديده است.

متناسب  اين دليل بر بصورت واضح جلب توجه ميكند، منای اساسی مسجد    

 توسط دروازه بلند ورودی، منای اساسی مسجد محوری آن است، بودن پالن دو

اين دروازه مشخص گرديده  دارد عني حال شكل يك محراب بزرگ را كه در

تشكيل منوده اين  چوكات صفه را بوده و سنگ های لوحه قبور محراب شكل از

اين  می باشد،ا دار  را شكل رواق نوك تيز بلندبوده، دروازه بزرگ ورودی بسيار

قسمت باالی  ،كوفی مزئني گرديده احاطه شده استكتيبه كه باخط  رواق با
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توسط ستون های  مسجدگوشه های  چوكات شكل تاق منای خميده دارد،

 حلزونی شكل باالی سنگ های مربع شكل نيم رخ تزئني گرديده است.

مخلوط گچ  سطح محراب توسط موزائيك و روشن است، و بلند داخل مسجد   

 از ديوار گوشه های ميان سقف و و پوشيده شده زوايای برجسته رواق ها سفيد

حاشيه آن بارنگ  رسخ تريه و رنگ با، گرفته اند باالی قرار گچ ساخته شده در

 خانه زنبور توسط شبكه كاری به مانند پنجره ها سياه رنگ آميزی شده است و

 يك آبده با پارسا نرص ابو مطالعه كه صورت گرفت مسجد با پوشيده شده است،

 1است. معامری دوره تيموری ها عظمت هرن

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2860، سال 30ص:  ، شامره ششم،مجله آریانا ،مایل هروی  -1 

اپارس نرص خواجه ابو منائی عمومی مسجد  
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 رشيف خان: مقربه   

مقربه  .بهلول موقعيت دارد اطراف غزنی باالی تپه نزديك مزار اين مقربه در   

 در نيم مرت به يك و آنها یسنگ های بزرگ ناتراش شده كه طول بعض متذكره با

گوشه های  و ها بخش های خارجی ديوار .گرديده است بنا جناح جنوبی مريسد،

پوشانيده  سانتی مرت (18x 11x 3.6) سانتی مرت(16x15توسط خشت خام) بنا

داخل  هم پيوست گرديده، بخش خارج توسط گل رس با در اين خشت ها شده،

 گل رس تشكيل گرديده است كامنه رواق ها مخلوط خشت های شكسته و از بنا

همني دليل است،كه توسط  نيز فرسوده شدن بنا گل رس ساخته شده، قبه با و

خشت  بني رفنت اين آبده دستربد از داليل ديگر يكی از گرديده، گل رس اعامر

آبده متذكره به  ها به موجب همني دستربد های آبده توسط مردم محل ميباشد،

تشخيص مقربه ميتوان گفت اين مقربه به  در اما يك توده خاك مبدل شده است،

دروازه  پالن آن بكلی متناسب ميباشد نقطه اساسی رهنامئی ميگردد، چهار

مقابل آن  قسمتی كه راه از يعنی در داشته، ه بطرف جنوب قراراصلی آبد

شكل خارج آن هشت ضلعی  ميگذشته اتاق اين مقربه بشكل چليپا بوده و

 برای تقويت و ها ديوار و رواق عميق نوك تيز اصلی يك ايوان با محور در ميباشد،

 بچشم ميخورد. اقچه های مستطيل شكل نيزت محافظت ساخته شده،

ارتباط اين  دارد ارتفاع كم قرار ارج مقربه يك استوانه هشت ضلعی باخ در  

پارچه های  با يك مرت مصالح ضخيم به قطر هشت ضلعی اصلی با استوانه با

رواق شبكه های سه گوشه ئی  چهار داخل با قبه در سنگ تامني گرديده است،
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 گوشه را 13پيچيده گی كثرياالضالع  سطح افقی تشكيل و در ديوار بني سقف و

  .مستحكم گرديده است می كند

 اين زوايا زوايه های برجسته تزئينی قطع گرديده است، هشت بخش با قبه در    

ره مجللی جلب یبه شكل ستاره دارای دا قطع منوده، را خود در يك نقطه يكديگر

اين آبده  تاريخ اعامر تزئني گرديده است، نيز فاصله بني زوایه ها توجه می كند

ين ا قرن پانزدهم ميباشد، تزئينات مربوط آخر نقاشی و به اساس سبك معامری،

 1شبيه ميباشد. خواجه پارسا مسجد آبده با

 

 

 

 

 افتاده مقربه رشیف خان پالن ایستاده و
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 نتیجه

ان تحقیق که روی چند آبده تاریخی دوره تیموری روی مطالعه و نتیجه از در   

 نگاه سبک هرن آبدات دوره تیموری افغانستان از چنین دریافتیم، صورت گرفت

عالوه منود،که مقربه  اینجا باید در هم مشابه اند، تزئینی با شیوه هرن معامری و

 نرص مسجدخواجه ابو مقربه شهزاده عبدهللا، مسجدحوض کرباس، گوهرشاد،

 جمله آبدات معروف دوره تیموری بوده ،در مقربه رشیف خان که از و پارسا

تزئینی آبدات متذکره شباهت های زیادی مبالحظه  هرن معامری و سیستم

آبدات فوق الذکر روشنگر تاریخ معامری اسالمی دوره  همچنان میرسد و

  تیموریان میباشد.
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 مس عینک تپه ساحه شاه مار از تحقیقی –گزارش علمی  

ساحه مس عینک والیت لوگر معبد ساحه  بودایی در جمله معابد مهم یکی از    

مرتی دامنۀ سمت جنوب شاه تپه و  60باستانی تپه  شاه مار است. این ساحه در

 کیلومرتی جناح رشقی کوه عینک احراز موقعیت منوده است. مردمان و یک

راهبان این معبد برای رفع تشنگی از آب چشمۀ ایکه در سمت رشق این ساحه 

اکناف آن مشاهده  اطراف و هنوز آب دارد و رسسبزی در و تاموجود است 

 ،غذای خویش ممکن از طریق تحقه ها میشود، استفاده مینمودند، برای تهیه

پول های یکه برای معبد از طرف مردم و رسمایه داران بودایی جمع  ها و نذر

رد نیاز خویش را مبنظور گرم همچنان چوب مو  میگردید استفاده مینمودند،

، پوشش اتاقها و کوره های ذوب از نزدیکرتین محل که عبارت از والیت کردن

پکتیای امروزه است بدست می آوردند، چون نقاط ذوب مس و کارگاه های  

استحصال در نقاط دیگر ) کوه عینک ( کشف شده است بناٌ از این ساحه منحیث 

تامن و محل عبادت و ریاضت استفاده صورت میگرفت که نظر به شکل ساخ

 (59:ص2)کره به سه بخش تقسیم گردیده است.توپوگرافی ساحه متذ 

 ، اتاق های راهبان و آتشکدهمغاره

 ها  ستوپه 

 ساختامن مرکزی و معبد 

 خیرمحمد خیرزاده
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متوسط و یک مغاره تشکیل میدهد که در سمت شامل  هتوپسبخش اول را     

 ذکره به سه حصه تقسیم گردیده استمت هساحه موقعیت دارد، ساختامن ستوپ

در بر میگرید که شکل مربع را دارا است، قسمت  ستوپهقسمت اولی را تهداب 

میکند و حصص سومی را  وسطی را ساختامن که آن هم مربع شکل است احتوا

خته شده است، گنبدی سا در بر میگیرد که به شکل مدور و ستوپهسلندر یا کاله 

مذکور که در آن بعضی  هحفریات قسمتی از سلندر یا کاله ستوپدر جریان 

کشف گردید، مواد ساختامنی این  استقابل تشخیص  تزینات معامری هنوز

2898، عکاسی خیرمحمد خیرزاده، سال منای عمومی شاه مار تپه  



 

 مس عینک تپه ساحه شاه مار از تحقیقی -گزارش علمی 

=============================================================================- 
  

  

111 

 

از سنگ پرچال متورق سیاه، ستون پایه های رسخ رنگ که از سنگ نرم  ستوپه

سمت  در مذکور هساخته و تراش گردیده است. زینۀ ستوپ ممکن آهک باشد

 ی چند پته های زینۀ آن موجود استجنوب آن ساخته شده است که هنوز بقایا

اقچه ( دیده میشود که در متامی ترواق ) در جناح شاملی، رشقی و غربی آن سه

است. در رواق  بودهوجود مآنها مجسمه گلی بودا یا بودیستوا در حالت نشسته 

دد مجسمه نشستۀ گلی کوچک بقایای زانوی چپ یک ع ستوپهسمت رشق 

مرمت جدی نیاز دارد زیرا بهرتین مثال برای  هنوز باقی مانده که به حفاظت و

ام اثری از مجسمه کد ستوپهغرب  ها است، در رواق سمت شامل و ستوپهسایر 

بارانها و رطوبت تخریب گردیده و یا هم در  ،باقی منانده یا به اثر ریزش برف

رت رفته است زیرا قبل از آغاز حفریات در این ساحه جریان جنگهای داخلی بغا

 .قانونی در اکرث حصص آن دیده میشدنشانۀ از کندن کاری های غیر 
 

ک باشد  با هپایه های کوچک که ممکن از سنگ آ  طرفه این رواقها با ستون دو    

رنگ رسخ کم رنگ تزیین گردیده است که این گونه سنگها عموماٌ از ساحات 

ها هم این گونه سنگ یت لوگر به این مناطق آورده میشد چنانچه هنوزجنوبی وال

در بعضی از قسمت های این والیت قابل دسرتس میباشد و از اینکه خاصیت نرم 

 دارد به خوبی قابل تراش است.

 

ساخته  مذکور راهروی مبنظور طواف در نظر گرفته و هدر چهار سمت ستوپ   

شده است که به آن دهلیز ) پردکشناپت ( نیز یاد مینامیند، در سمت شاملی این 

گردیده  یک اتاق مدور کوچک که در صخره تپه کندن کاری شده، اعامر ستوپه
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است، در بین اتاق متذکره یک آتشکده، کوچک مربع شکل دیده میشود، این 

و دیگری به سمت شامل  اتاق کوچک دو دروازه دارد یکی در سمت دیوار رشقی

سکشن رشقی این اتاق مدور بقایای ترمیم قابل  متوصل میباشد، در ستوپه

تشخیص است که ممکن جهت حفاظت مرمت گردیده باشد، در جناح شامل این 

مرت طول دارد کندنکاری و ساخته  22اتاق یک مغارۀ ایکه نظر به شکل ظاهراش 

چه ( دیده میشود و به طرف غرب آن اقترواق ) 5است، در سمت رشق مغاره  شده

رواق دیگر وجود داشته باشد که به نسبت تخریب قابل تشخیص منی  5ممکن 

باشد، سقف مغاره از اثر رطوبت در جریان سالهای زیاد شدیداٌ آسیب دیده و 

تخریب گردیده است تا زمانیکه داخل این مغاره بطور فنی استحکام نیابد داخل 

باشد، در این اتاق عالیم روشن کردن آتش دیده میشود شدن به آن ناممکن می

 زیرا در دیوار های مغاره رنگ سیاه که ناشی از دود است بچشم میخورد. در

 85x85سمت غرب بیرون مغاره متصل به تپه دو باب اتاق از خشت خام به اندازه 

ا ن اتاق هسانتی مرت ساخته شده و از بین دیوار یکی از ای 9سانتی و ضخامت 

 30نشسته، فاقد رس برنگ رسخ سندری که تقریباٌ  یک مجسمه گلی بودیستوا

سانتی ارتفاع داشت، کشف شد، این که مردمان بودایی آن زمان چرا این مجسمه 

گیری از تهدید دشمن در پنهان منوده بودند ممکن برای جلو را در بین دیوار 

سوزی، خشک سالی  را آتشوقت فرار از منطقه این عمل را انجام داده باشند، زی

میتواند این موضوع را تا اندازۀ  و یا هم انتشار دین مبین اسالم به مناطق مذکور

 حل مناید.
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 ساختامن، اندازه، مواد استفاده شده و رنگ این مجسمه با مشخصات مجسمۀ

 محل گل حمید در قریه گل حمید شباهت دارند که قبالٌ از اتاق عبادت آن تپه

نظر به تحقیقاتیکه از طرف باستانشناسان افغان باالی  بود.کشف گردیده 

مجسمۀ تپه گل حمید انجام گردیده، چنین ابراز نظر منوده اند که این مجسمه 

قرن هفتم میالدی میگردد و خوشبختانه با وجود مشکالت نبود  مربوط به اواخر

مذکور بعد  شته، مجسمۀمواد کیمیاوی برای ترمیم و با استفاده از مواد دست دا

 قت به موزیم ملی انتقال داده شده است.و از ترمیم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
ه مار ستوپه متوسط مکشوفه تپۀ شا  
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جریان حفریات تعدادی از  ها تشکیل میدهد، در ستوپهبخش دوم را محل   

های نذری کوچگ به اندازه و دیزاین های مختلف کشف گردید که  ستوپه

های متذکره بخوبی قابل مشاهده  ستوپهتاثیرات هرن هندی در سیستم معامری 

مرکزی  ستوپهو مالحظه میباشند. همچنان قابل یاد آوریست محل یا نکتۀ ایکه 

کزی های کوچک و در قسمت مر  ستوپهدر آن وجود دارد، ممکن در سمت جنوب 

های  ستوپهشاه مار موقعیت داشته باشد، زیرا در سایر ساحات،  تپهساحه 

های مرکزی ساخته میشوند،  در سمت جنوب محل  ستوپهکوچک در اطراف 

 50کدام دارای  ها دو مجسمۀ نشستۀ بودیستوا گلی برنگ سفید که هر ستوپه

بندی شده به سانتی ارتفاع داشته کشف گردید که بعد از ترمیم قالب  30تا 

،  تپه شاه مار نظر به پالن ترتیب شده از طرف کمپنی تسلیم داده شد موزیم ملی

MCC کار چینایی در داخل زون نارنجی واقع شده که حفریات آن ختم نشده و 

تعویق افتاد که ه مرکزی نیز ب هکار کاوش ستوپ اً آن به آینده موکول شده است بنا 

 .آن نیز به نرش خواهد رسیدنتایج  در آینده انجام میابد و

میگیرد. در  بخش سوم را ویهاره ها) اتاق راهبان (،محل عبادت و معبد در بر   

بخش وسطی این ساختامن یک اتاق بزرگ که دیوار های چهار اطراف آن با 

این دیوار ها دو بار اعامر گردیده است  نقوش دیواری تزئین شده بود، کشف شد،

را نشان میدهد، در دیوار های دور اول عالیم آتش سوزی و  یزیرا دو دور ساختامن

خاکسرت دیده میشود و حتا پالسرت آن دیوار کامالٌ سوخته است، اما بعضی نشانه 

های نقوش دیواری که در آن شاه بودایی را در حالت وعظ با مردم نشان میدهد 
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بامیان  دیده میشود این نقش با نقوش دیواری ایکه از بعضی حصص مغاره های

 (230ص :1)کشف شده مشابه میباشد.

 غربی داخل هال این ساختامن بقای یک مجسمۀ بزرگ گلی در وسط دیوار   

سفانه به اثر کندن کاری أصل به دیوار ساخته شده بود که متبودا با رنگ سفید مت

تخریب گردیده است و تنها کف  قاچاقربان آثار، متامی حصص مجسمههای 

دست چپ با چند انگشت آن که به اثر رطوبت و نم در وضعیت خرابی برس 

اما نظر به نشانی محلیکه مجسمه در آنجا  میربد، باقی مانده، بود بدست آمد،

، از یک کار کاوش انجام یافت نشان میدهد گذاشته شده بود و با مهارت خاص

به مشاهده زانو  مرت طول داشته است و نظر 1قریباٌ زانو تا زانوی دیگر مجسمه ت

که این یمرت دیگر ارتفاع داشته باشد زیرا در جای 1های آن ممکن بیشرت از 

مجسمه نصب گردیده باید چنین یک مجسمه با هیکل بزرگ وجود میداشت، اما 

سیستم ساختامن این مجسمه مشهود  جالب ترین و مهمرتین موضوع یکه در

، قسمیکه در سایر مجسمه ها دیده میشود سکلیت بندی آن میباشداست مواد ا

مس ساحه ولی این برای بار اول است که در بوده مواد اسکلیت بندی از چوب 

مجسمه از آهن ساخته  تپه اسکلیت ماره عینک بخصوص ساحه باستانی شا

که  و به اثبات می رسددیده  نرا نویسنده سطور هذا بچشم رسشده است و آ 

مان ساحه متذکره بر عالوه استفاده از فلز مس از آهن نیز استفاده مینمودند مرد

که منونۀ بارز آن در استفاده از آهن در اسکلیت بندی مجسمه دیده شده است از 
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منود، که استفاده  هم در مورد قدامت ساحه نیز میتوان چنین اظهار نظر یجانب

 از محل و معبد در مقایسه با سایر ساحات جدید تر بوده است. 

اتاق های اطراف این هال همه مربع شکل و دارای سقف مدور گنبد مانند    

 سوزی بزرگ بچشم میخورد میباشند، که بدبختانه در متامی اتاقها عالیم آتش

قها مقرنس کاری مشاهده در کنج و یا نبش داخلی قسمت های سقف بعضی از اتا

میشوند که این خود مبنظور استحکام دو دیوار و دیزاین استفاده میگردید این 

این دیزاین  شیوۀ معامری تا دوره های اسالمی نیز ادامه داشته است چنانچه از

مقربۀ گوهرشاد بیگم هم اکنون موجود بوده و قابل  میالدی در 26در قرن 

 مشاهده میباشد.

نظر کرد، نظر به کشف انواع مختلف مجسمه های  میتوان چنین اظهار در اخیر   

 کشف آهن در اسکلیت بندی و گلی، نقوش دیواری و پارچه های ظروف سفالی،

این ساحه در دوره یفتلی ها یعنی از  دودی سکه های مسی، سکنه ازحتعدادی م

، چنانچه قرن چهارم الی قرن هشتم میالدی استفاده برده و زیسته اند اواخر

اکرث  ))ین نظر خویش را تحریر منوده اند.در زمینه چن باستانشناسان دیگری نیز

میالدی  5 الی 6شاهان یفتلی بوده که قرن های مجسمه های این معبد مربوط به 

 (20ص  :8)(( . بر میگیرد را در

، سجل و ترمیم جهت حفاظت و منایش به آثار مکشوفۀ این ساحه بعد از ثبت   

 .فعالٌ زینت بخش موزیم ملی میباشدموزیم ملی کابل منتقل گردیده است که 
 نمای استوپه متوسط ساحه تپه شامار
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 محقق شاغاسی سادات

 آیینزردشرتا سپنتامن او د هغه اوستایی 

د هندوکش په دواړو  ي ژوند ملړنۍ مظهر دد آریایانو د مدينې ویدی تهذیب چ   

 ،دوی ته به ریشان ویل ېچ، کې غوړیدلی وو. د هغو پوهانو او نبوغ محصول دی

هر اړخیزی ودی او الرښونی یي ریشان یا د ویدی حکام هغه کسان و چی ټولنې 

کورنۍ له کوچنې قانون څخه د پادشاهانو تر دربار پورې د او د  پر مخ بیويل

یي اریایي خلکو ته ښی او نیکې الری ښودلې همدارنګه ژوندانه په ټولو چارو کې 

اریایي اجتامعې نظام  روحانیون او دیني علامو او دلحاظ  په ریشان د دیانت

 ې وو.تشکیالت او د هغه اصول او مقررات د دوۍ له خوا وضع او کښودل شو 

ق م کلونو نه  څه نا څه زر کاله ) له دوو زرو اصالحات  دینيد دوی الرښونه او    

کال پورې دوام وکړ او د ټولنې ریفورم د یوې لوې دورې دمبادیو   تر یو زرو  ق م(

د پیداکیدو دپاره یې په هر لحاظ زمینه برابر کړه او لوی پوی حکیم ریشې د 

 شو. شان پیداپه سپنتامن شرتا زرت

هغه کسانو چې ویدې رسودنه دلومړي ځل له پاره په سانسکریت ولیکل او دا    

ي کسانو د بدلونونه نومړ  ،هغه محال و چې په ویدې مدنیت کې بدلونونه راغيل و

او رسودونه په خپلو سینو او دماغونو کې حفظ او ساتيل و چه د لرغونې رشیانو د 

شته والې او ددوی دافکارو نتیجې وې چې د هغو په اساس زردشرتا سپنتامن د 

اوستا په نامه خپل کتاب بشپړ کړه نومړی کتاب زردشت یې به ټولنه کې دلوړ 
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وه په دغه کتاب کې داسې قوانین وضع شوي و شخصیت او شهرت خاوند وګرزا

 .چې دټولنې په ګټه متامیده

زردشرتا سپنتامن د ویدې زمانې لې پخوانیو مقرراتو څخه هغه څه اخیستي دي   

چې خپيل زمانې او دآرایانا ټولنې رسه یې موافق باله نو ځینې توضیح او ځینې 

 ی دي.زیات کړ  تبدیل کړي او نوي او تازه فکرونه ورباندی

ویدې افکار او سیاست د فکري او ټولنیز  ،لڼده دا چې د ویدې زمانې ریشانو   

باخرت دیو پوه حکیم چې زردشرتا  انقالب دپاره زمینه برابره کړه او دغه کار د

 (6تر رسه شو. ) ،نومیدهسپنتامن 

زردشرت سپنتمه یا زردشرتا سپنتامن د اوستا دکتاب مولف دی ) په ګا  ،زردشرتا  

تونو کې ددغه کتاب ډیره پخوانۍ برخه ده د)زردشرتا( یا زردشرت په نامه یاد 

او کلمه هم دده نوم رسه یو ځای شوي  او ځینې وختونه د سپنتمهشوي دي 

ړ کړی او سته با ورځینې سپنتامن جو ودی چې ور  زردشرتا سپنتمه ګرځیدلې

 .زردشرت سپنتامن یې بللۍ دی

شوې بليل ده او بیلو بیلو څیړونکو معموالْ د زردشرت کلمه له دوو برخو نه جوړه  

 ( 8ه تجزیه او ترجمه کړی ده.)صورتونو یې هغ

مسترت دکلمې لومړی برخه )زرد( او دوهمه برخه یې )شرت( ر فرانسوی محقق دا   

 هغه یې په ژیړ رسه ترجمه کړي دي. ويل اوۍ او دي )زرد( د زراتو مشتق ببلل
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بارتولد بل څیړونکې ددي کلمې لومړی برخه )زرنت( بليل او زوړ معنی یې    

ورځیني اخیستی دی دغه دوه تنه او نور څیړونکې دوهمه کلمه همدغه )شرت( 

بويل چه تر اوسه پورې په فارسې کې موجوده ده په دغه دوو تعبیرونو رسه چې 

د زوړ اوښ خاوند(   تیر شول ددې مرکب نوم معنایې د )زیړ اوښ خاوند او یا

 کیږي.

په نامه یې د جري اوښانو خاوند  کلمه یې( د )زردشرتا(F-Mullerداکرت اف مولر)  

 .ترجمه کړی دي

او )اشرتا( کلمې په بیلو بیلو نومونو تجزیه و ترجمه  بل څیړونکې هاک د) زرد(  

ځونکې( امنن -کړی ده یعنې لومړی کلمه یې د )زوړ( )زړه( او په ) صفت کونکې

مشتقه  ( هغهUttara)ایوتورا نه بلکه شرت د رسه ترجمه کړی او دوهمه کلمه یې 

په همدغه ترتیب د)زردشرتا(  او په )اعلی( رسه ترجمه کړی ده چېبليل ده 

ترجمه داسی کیږي ) هغه څوک چه اعلی زړه ولری( یا ) هغه څوک چې شاعر او 

تعبیر زمونږ مخکنۍ بحث رسه منانځنې د رسود ویونکي دي( او دغه دمدحي او 

ډیر نژدیوالې لري ځکه مو وویل چې زردشرت له هغو پوهو او اوښیارو ریشانو له 

جملې څخه و چې د ویدې زمانې په پای کې داریانا د اوسیدونکو په فکرې په 

حیاتې برخه کې انقالب منځ ته راوړه نو په دې لحاظ هاک عقیده لري چه په 

او هم یو مقتدر ریيش و همدغسې هاک )زردشرتا( خپله زردشرت هم شاعر و 

 دکلمې ترجمه په )اعلی الرښودونکې( رسه هم کړی ده.
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بله کلمه سپمته یا سپنته یا سپنتامن کلمه ده چې د زردشرت لقب، او  

او ځینو څیړونکو دي  (سپین نژاد)معنایې)سپین( یا د )سپینې کورنۍ څخه( یا 

ورکړی او هغه یې په پاک روح رسه ترجمه کړی دغه سپینوايل ته معنوی مفهوم 

ده. په هر حال چې بنداهش د زردشرت د نسب سلسله او کورنۍ بیانوي د ده 

دنیکونو رسه یو تن سپنتامن نومیده په دې کې شک نشته چې د سفید کلمه په 

 (3پښتو کې )سپین( معنی ورکوي چه په دغه کلمه کې موجوده ده.)

عنی تر یوی اندازه پوري بیان شوه نو د تبرصی په ډول څرنګه چې ددغو کلمو م   

دهغه په هکله لیکو: که چیرې دهغې دندې په لحاظ چه زردشرت په اریایې پولنه 

کې رسته ورسوله وکتل شې نو دصفت کونکې، دمنانځنې د رسود ویونکي او د 

اعلی الرښونکې معنی ددې د نوم رسه موافقت لري ځکه چه ده دلرغونې 

دې او ټولنه یې  په شان دمنانځنې او ستاینې رسودونه جوړ کړي او ویلی ریشیانو

او داریانا په اریایانو کې نوي ذهنیت پیدا کړي  د مخصوص مقصد خواته راړويل

 دي.

او  ( او دده د نیکه نوم )پتیراسپه(Prushaspaپالر نوم )پوروشسپه زردشرتا  د  

یاد شوي دي ځیني دولسم  (Haechata cpaدده څلورم پشت نوم )هچاتاسپه 

( زوی دی او Airyuپشت )مانوچیرتا( ته رسوي، په اوستا کې مانوچیرتا د ) ایریو 

 پادشاهانو (د)ایریو( د )تری تونا( زوی دي چې د )پاراداتا( یا دبلخی )پیشدادیانو

نو له جملې څخه دي، رسبیره پر دي هغه کلمه چې دده د پالر، نیکه او څو پشتو 
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کلمه متامیږی نو دا واضحه ویل کیدای شې چې زردشرتا د باخرتی دآسپې په 

 شاهې کورنۍ اوالدی څخه دي.

. زامن یې د ېدرلود ڼېاوستا کې ذکر دي چې زردشرت دری زامن او دری لو  

به نومونو یا شوی دي او کرشی لوریي  نت نرا( او د)هورچیرتا(و )ایست واسرتا()رور 

ه دکورنۍ یو غړی ته واده کړه او خپلویی د نومیدله او د جام اسپ )پورچیست(

جام اسپه کورنۍ رسه ټینګه کړه، پدی لحاظ دده شجره پیشدادی یا د پاراداتا 

پادشاهانو ته رسیږي. نور عوامل هم شته چې د هغو له مخيهم ویل کیدای شې. 

په دغه ځای کې زیږدلۍ او روزلۍ  چې زردشرتا د باخرت به نجیبو خلکو څخه وه.

. او خپل ټولو خپلوانو او متعلیقونو رسه پدې ځای کې ورسیده او په شوي دي

 او بڼسټ کیښود. همدغه ځای کې یې د خپل آیین او مسلک اساس

زرتشرتا سپنتامن د اوستایي آیین د موسس په ټوګه او دده سپڅلی شخصیت    

( یعنی)پاکو Manthraceptaپه اړه هیڅ شک او شبهه نشته. اوستا)مانرتسپتا 

خربو ته( ویل کیږي او دهغو قوانینو او الرښونو مجموعي ته یې نسبت کیږي 

د زردشت نوم زیاتره رومي چې زردشرت له آهورامزدا نه راوړی و همدارنګه 

 مورخینو استعامل کړيده.

به لرغونی افغانستان کې میشتو آریایانو ویدی رسودونه اوستایی آیین:    

تاب ته ورته ټوتکه وه، اما په هغه وخت کې د کتاب په درلودلی چې مذهبي ک

دمذهبی کتاب شکل نه وه جمع شوی مګر په دوهمه مرحله کې په شخصی ډول 
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درلودونکي وګرځیديل چې تر نن پوري د اوستا په نوم یادیږي د ویدی دوري د 

ختمیدو وروسته د اریایانو ځیني قبایل د هندوکش دری له الرې هند او فارس 

په دغه  کوچیدل زرو دوه سو له میالد نه مخکې کالونو کې وي یا یو مته د زر خوا 

وخت کې په ویدی جامعه د عنارص و پرستش تحول پیدا کړ او نوی شکل یي 

 ځانته غوره کړه.

ې باخرت د اوستا دغه مذهبی کتاب د زرشرتا یا زرتشرت سپنتامن له خوا  دلرغون  

څخه وو تربیت او تدوین شو د ټولنې او د د حاکمو ریشانواو روحانینو له ډلی 

وخت په تقاضا تغیرات دویدي وګرو په معتقداتو منځ ته راغلل او په همدي 

اساس یې نۍ آیین او مذهب بشپړ او تکمیل ګړ. چه بعضی څیړونکې د)زوراشد( 

او زردشتی، بعضې یې )مزدیزم(او ځینی یې مقابله دښو او بدو عنارصو) دوالیزم( 

داوستا مذهبې کتاب په نامه یادوي نوموړي نومونه هر یو ځانته  او ځینې یې

لري خو د ادیانو په تاریخ کې د اوستایې دیانت په نامه یاد شوی دي  نېځانګړ 

کې د  أپايت دي نه وي چې ویدې رسدونه او اوستایې مذهبې کتاب په اصل او مبد

 ( 2پورې اړه لري.) آریانا حوزې په اوسیدونکو

ین د پیداښت له وخته )زر کاله مخکې له میالد( داسالم د مقدس اوستایی د   

دین تر خپریدو پري د باخرت په حوزه کې منځ نه وتللۍ خو د وخت په تیریدو په 

نوموړی عرص کې دغه دین له ډیرو ستونزو رسه مخا مخ شوی دي يه دي لیکنه 

دین رشح او کې زمونږ موخه د هغو ټولو ستونزو یادول نه دي بلکه د اوستایي 

 او پیدایښت دي. أدهغه مبد
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کلونو) په افغانستان کې د ه اوستایی دین له میالد مخکې تر یوزرو دوه سو    

بودایي دین تر ظهور( د اریانا رسمی دین په ټوګه منل شوی وه. خ مخکې له 

اوستایي دین د افغانستان د اریایانو د ویدی عنارصو پرستش په دی توګه خالصه 

 ينظلام او  نوراين لهیشانو ددي حوزي خلک یي په امید او ډار شوۍ وو. ر

یناتو په خالق تر یو حده پوه دي عقیده ئعنارصو مجبور ګړی وو او همدارنګه د کا

او نورانې عنارصو  ينظلام درلوده په همدي ډول زردشرتا د اوستا د کتاب مؤلف 

اکلی الره )ښه او بد( ته هر یوه ته یي به خپل ځای پراخوی ورکړ او په قوت رسه ت

یو دبل په مقابل واقع کړ له بد نه خلکمنع کړه دښو الره یي غوره کړخ نو په دي 

اساس د اوستایي دین بنسټ او اساس کیښود د دغه کار تر رسه کولو دهغه 

 شخصیت دهغه وخت د اریایي ټولنه کې د احرتام وړ وګرځید.

وه یي د)سپنته مینو( او بده قوه یي دغه دوه قوی) نیکه قوه او بده قوه( نیکه ق   

د)انګرو مینو( په نامه یادیده، څرنګه چې اوستایي دیانت بنسټ د همدې دوه 

قوی)روښانه او تیاره الر، ښه اوبد( دمقابلی پر بنیاد کښودل شو دا مهال ) آهورا 

مزدا ( یعنی)هرمزد( د ټولو په رأس کې صالحیت لرونکي وو، په دي لحاظ باید 

ینو په مخ کې واقع مګرو ااوسو چې هر راز مقابله چې د)سپنته مینو( و متوجه و 

کیده نو د آهورا مزدا په مقابل کې کومه خارجي خبیثه قوه موجوده نه وه او هغه 

 یناتو نظام اداره کاوه.ئپه ځانګړی ټوګه یي د کا

نو په دی لحاظ اوستایي دوالیزم په ګاتونو کې ځانګړی مفهوم لري د نیکي او   

دی تر منځ مقابله، خیر او رش، روښنایې او تاریکی او نفساين خواهشاتو په منځ ب
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کې واقع کیده، بیا هم هغه اخالقي روح په دي دیانت کې موجوده وه او دهغه 

اخالقیي حقونو تابع داری، ددي سبب و ګرځیده روښنایي په تیاره باندی غلبه 

 پیدا کړي.

 ژون کې دوه الری ښودلې وې چې یوه ) د اوستایي دیانت د ټولو انسانو  په   

د ظلمت او تیاري الر وه، جنګ او ښخړه، نفساين خواهشات او  الر، روشناي او رڼا

وجدانی هدایات د همدي دوو مفکورو مظهر دي چې اوستا هغه د انسان په 

ماحول کې په نرش ورساوه او په هر مورد کې یې دمقابيل توصیه کوله تر څو د 

په تیاره او نفساين خواهشاتو غلبه پیدا کړی. نو په دي اساس  وجدان رڼایي

زردشرتا سپنتامن بخپل کتاب کې کومې الرښونی اریایي ټولنی اولسونه ته کړي 

 وي هغه د شهرت او شخصیت څښنت وګرځید.

نوراين عنارص یا ښه او نیک عملو ته چې خپل رول ولوباوه نو نوموړی عنارصو    

په اوستایي دیانت کې لوړ مقام پیدا کړه، بعضی علام د دغو عناصو مجموعی یي 

اوستایي ارباب االنواع په نامه یاد کړي اما دغه ارباب االنواع دیونانی ارباب االنواع 

وو او هغوی چې د مجسمي په شکل نه متثیل وه په شان د مادیاتو په فکر کې نه 

بلکه دمعنوی شخصیت لرونکی وه او هغوی  ته یي د)یزتا( خطاب کاوه، او)امشه 

اسپنته( یعنی جاوداين پاک روح دهغوی په قطار کې وه او بعيض دهغو شپژو ته 

 رسیږي. 

 ( یعنی )فکو(Vhou-Manoوهیومانو) – 2
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 اد ښه مقدس(()زیAsha-Vashtaآشیاوهیشته ) – 1 

 ()عالی سلطنت(Khshthra-Varyeخشه ثره وریا) – 8 

 ()منصفانه احساس(Spenta-Armatiسپنتاارستی) – 3 

 ()صفت او نیکی(Hervotatهروتات) – 6 

 ()همیشګی(.Amertatامرتات ) – 5 

یو ځانته مشخصه دنده درلوده دبیلکې په توګه وهیومانو درمو  امشه اسپنته هر   

آشیا هیشته د اور د رب النوع په نامه یاد دیده تقریباً د آهورا مزدا ساتونکي وه، 

خرب رسونکي و. اسپنتی دساتونکی اړ هروتات او امر تات د ښونکی، نیکمرغی، 

خوشبختی او دعمر د اوږوالی ارباب االنواع په نامه یادیدل، چې په اوبو او نباتاتو 

 يي سسلطنت درلود.

ې د سپنتو مینو ډله )نیک او خیر( وه دهغه په مقابل عالوه پر دی مفیده قوا چ   

کې نور عنارص هم موجود وو چې د )انګرمینو( یا )خبیثه ارواح( یا دیوان او 

 شیطان په نامه یادیدل.

هغه نوموړی اساس چې ذکر شو د اوستایي آیین یوه برخه وه د اخالقو    

پربنسټ اښودل شوی  ېیوتقپرمختګ او دښه او بدو ترمنځ فرق، او دښه اعاملو د

 (2وه او د انتخاب مسؤلیت په خپله دخلکو په غاړه وه)

 زد مخلوق ګڼل شوی دخپل پیدایښت لهـرمـان د هـا انسـر بنـو پـا داصولـداوست   
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ورځی د مملکت د نور او رڼایی جزء وګرځید. څرنګه چې ازاد پيدا شوي وو 

په همدی انتخاب پوری  انتخاب یي دخپل حق وه نو سعادت او خالصون د دوی

اوه قوه ښنایی پر تیاری باندی اغیزه وغورز اړه درلود. په پله کې فتح او بری د رو

کاوه  (تقویهقوه یي د نور او روښنایی ) که هر نیک عمل د انسان عمومی قوهځ

همدارنګه هر بد عمل د ظلمت او تیاری قوه غښتلې کوله نو باید د برش په مقابل 

ه انتخاب کړی وای تر څو نور کامیابی مرحيل رسیديل وای او د ښه او روښانه الر 

 هغه دخالصول یوازنی الره، د روښنایی کامیابی په تیاری باندی وه.  

عالوه پردې بل شی چې د اوستا د پیرانو په اخالقو زیاد تاثیر درلود په اعامل   

د هر ښه او  باندی د نظارت عقیده وه چې د )امشه سپنته( له خوا عملی کیده او

بد عمل کارو تشخیص لیکل کیده په همدي ترتیب اوستایي آیین د خپل پیروان 

ښه او نیکو کارو ته دعوت کړل او هر سړی ته به دښی او بدی الری په انتخاب 

کې اختیار ورکاوه او د ښو او بدو اعاملو له عواقبونه یي خرب کړی وه همدارنګه 

 وه. ېاخالقو په کامیابۍ پوری مربوطه کړ دانسان د سعادت او اخالص یي د ښو 

په دی لحاظ کوالی شو چې د اوستایي آیین اخالقی قوانین په دریو مفاهیمو    

 کې خالصه کړو.

)هورتشته(یعنی)ښه فکر(ښی خربي، ښه  - 1)هوخته(،  – 1)هومته(،  – 2   

 د په دي ترتیب د اوستا پیروان مکلف وګرځیدل چې فکر، ژبه او عمل خپل عمل(

په هیڅ صورت په خپل فکر  ېاو بد عمل د وسوتاي څخهله وجوده کثیفو شیانو 
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کې ونه ګرځوی. د اوستا آیین پريوان د قیادت په ورځ او د اعاملو په سزا عقیده 

درلوده، په نظافت، ظاهری او باطنی پاکي، رښتیا او صداقت، میړانی او سخاوت 

بدو ګناهونو څخه شمریل. اوستا په هکله یي توصیه کوله، دروغ ویل له ډیرو 

سپارښتنه کوله چې ځمکه، رود او اوبه باید پاکې وساتل يش، خاصتاً د مړو له 

 موجودیت دې محافظه شې.

دپاکۍ عالمه وګرځیده وروسته په دی الره کې پیروانويي  ې اوروج ېنو له د   

شو، بیحده افراط وکړ چې په نتیجه کې دغه دیانت د اود  په پرستش مشهور 

همدارنګه د ځمکی پاک ساتل د دی سبب شو چې مړی باید په ځمکه کې ښخ 

کړای نيش بلکه الزم او رضوري ګڼل شو چي هر مړی په لودو ځایونو او دغورنو په 

څوکو کښودل شې تر څو د هوا مرغان د هغو غوښی او هډوکی ته استفاده وکړی 

 او له منځه الړ يش. 

غوی یادونه رفورمونه چې مخکی د ه کومد اوستایي آیین په اسايس اصولو کې   

وشوه دهغه زماين د افغانستان وګړو ته ډیر مفید ګرځیدلۍ وه، زحمت کشی، 

ته  ښرازیپاکي خوشبینی، نیکو کارۍ، کرهڼه د ځمکې آبادۍ او د مملکت 

مبارزې روحیه تشویق کړل او د قوم تر منځ یي د فدا کارۍ روح، مقاومت او 

 ژوندۍ کړه چې په نتیجه کې یو با غیرت، رسلوړۍ او واحد ملت منځ ته راغۍ.

 :  څرنګه چې اوستایي دین د ویدي دیانتد اوستایي دین فرعی مذاهب   

 دوکش په شامل او سهیل کې منځ راغۍ د ویدیـداصطالحاتو په نتیجه کې د هن
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ر مذاهب هم منځ ته راغلل اوستایي له بعضی لرغوين اساساتو څخه ځینی نو 

 چې په هیواد د ننه او بهر کې یي پیروان پیدا کړل.

څرنګه چه مخکی ذکر شو د ویدی په زمانه کې اور ځانته رب النوع درلود دغه    

رب النوع د اګنی په نامه شهرت درلود او په اوستایي دین کې اور د )آتار( په نوم 

مشه سپنته( او )اشادهیشه( له هغه راغلی، څرنګه چې ولیدل شو په منځ د )ا

منایندګی کوله د اوستایي دیانت په لومړنی اصولو او اساس کې داور پرستش 

دخلکو تر منځه مروج نه وه ولې د وخت په تیریدو رسه د هغه د پاکي لع امله یي 

هغه ته د تقدس مقام وکړ د نور انعکاس )آهورا مزدا( دصفایي او اخالقو نښه او 

ثه په مقابل کې د دفاع وسیله و او داسی معلومیده چې دیوان او دارواح خبی

پیدا کوی نو یوازی د اور رڼایي د هغوی د تښتدلو او  فتنېشیطانان دشپی له خوا 

له منځه وړلو سبب کیدای يش. له دي کبله اور يي زوی او نوریي د)آهورا مزدا( 

فارقه نښه ګڼله نو په دي اساس د اور بلول په کورنۍ ژوند کې د ویدي عرص په 

           لپاره په  شان د خلکو تر منځه عمومیت پیدا کړ او دهغه ساتنه او څارنه د همیش

وموند دغه وظیفه روحانیونو په غاړه واخیستله او  ج)آتشکده( یا اورتون کې روا 

 مخصوص آتشکدی د شاهانو لپاره منځ ته راغلې.

زمونږ دمملکت د اور دبلیدو مقدس ځای )آتشکده()بهربرزین( یا )برزین بهر(    

ښودل شوۍ وه، بنداهش د په نامه یادیده چې دهغې جوړولو ویشتاسپه له خوا ای

ونتا(  آتشکدې موقعیت یې د فیروز کوه )ري)اوستا کتاب یوه برخه( ددي 

Reavanta .(1)په شواو خواکې ښودلۍ دي 
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آریانا شاهنشاه ویشتاسپه زوی په )بخل داتا( یا )سپندات( یا اسفندیار د )سینتو    

ښار کې د اور بامیک( یا درخشان بلخ کې د نوازک د ښار بنسټ کښود او په دي 

په نوم هم جړه کړه، بعضی  Vahranبلولو مقدس ځای )آتشکده( د وهران 

( ښار په نوم یاد کړي دي او د دي Nawidaمحققینو د نوازک ښاریي د ) نویده 

کیلو مرت کې د اکسوس شامل ته )آموسیند( په غاړه  80ښار د موقعیت د بلخ په 

غه محال چه د آریانا شاهنشاه د بلخ او سمرقند د الری په رس ښودلې دي ه

اسفندیار د نوموړی آتشکدې له جوړیدو وروسته د ګاونډیو هیوادونو پادشاهان د 

 لل.راوباور پرستش )آیین آتش پرستی( ته 

نو کله چې چینایی زیارت کوونکۍ )شوانګ زانګ( په اومه میالدی پیړۍ کې د 

وموړي څرګنده کړه چې نوبهار بلخ له معبده څخه لیدنه کوله په هغه وخت کې ن

دا معبد بودایي معبد دي او د ناواویهارا په نامه یادیږی. نو کله چې بودایي دین 

په باخرت کې نفوذ وموند نو دبلخ د نوبهار آتشکده په بودایي معبد شهرت پیدا 

 یي بواديي دین قبول کړه. هکړ او دهغه ځای اوسیدونکي اکرث 

له کورنۍ څخه اشوکا د مملکت واک تر  پاتی دی نه وی کله چې د موریایي   

السه کړ په دي وخت کې یو مذهبی محفل یي په هندوکش کړ او فیصله یي وکړه 

چې مذهبي مبلغین د هند د ننه او بهر ته ولیږدول شې نو په پیله کې بودایي 

دین د میالد پخوا دویمه پیړۍ نیامیي وروسته په تدریج رسه د ګندهارا، 

کاپیسا، بامیان، هیبک، باخرت، تخارستان حوزی یي تر خپل  تګاراهار، ملپاکا،
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تاثیر او نفوذ الندي رواستې په دی وخت کې اوستایي دین د مملکت د غربی 

 شو. ېساحو کې محدود پات

څرنګه چې دمخه وویل شو، کله چې بودایي دین په افغانستان نفوذ پیدا کاوه د    

. دغه دواړو دینونو تر یو ېو  ېندال  ېکولمملکت ټول ساحی د اوستایي دین تر 

وخته پوري یو له بل رسه مقابله کوله، خو دا مقابله په تدریجي توګه د بودایي 

دین په کامیايب رسه ختمه شوه. په دي ډول بودایي دین خپل نفوذ او حاکمیت د 

آریانا  یا پخوانی افغانستان په مربوطه حوزه کې ټینګ او زیاد پیروان یي پیدا 

 کړل.

 :پایله   

څرنګه چې ویدی تهذیب د اریایانو د مدين ژوند لومړين مظهر و چژ د    

ذکا او نبوغ محصول هندوکش په دواړو خوا کې وغوړیدلی دا مدنیت دهغو پوهانو 

دي چې هغوی ریشان بلل کیده. ریشان یا دویدی زماين حکام هغه کسان وه چې 

جملې نه زردشرتا د جامعی یا ټولنې الرښونه یي کوله، یو ددی ریشانو له 

 سپنتامن نومیده.

څرنګه چې په ویدی عرص کې د افغانستان ادیانو ویدی رسودنه درلودل، خو   

 دکوم مشخص کتاب په شکل نه وه جمع شوۍ.

خو زردشرتا سپنتامن دغه کار ته اقدام وکړ، دویدی عرص له پخوانیو مقرراتو نه   

یانو د ټولنی د حال رسه یي هغه شۍ اخیستۍ دي چې د خپلی زمانې او داریا
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موافق باله. ځینی یې توضیح ځینې یي تبدیل او بعضی یي وساتل، نوی تازه 

فکرونه یي ور زیاته کړل. کتاب په شکل یي ترتیب او تدوین کړ، چې دغه کتاب د 

اوستا په نامه یادیږي آریانا یا پخوانۍ افغانستان یي د  کتاب څښنت کړه. په 

مذهب یي بشپړ او تکمیل کړ. له میالد زر کاله مخکی همدي اساس نوی آیین او 

تر دوه سوه ق م ) په افغانستان کې دبودایي دین تر ظهور( د آریانا عمومی او 

 رسمی دین په حیث منل شوی وو.

اوستا د انسانانو په وړاندې دوی الرې پرانستی: چې یوه یي نور او روښنایی او    

غه د انسانانو په ماحول کښی په نرشو ساده او بله یي ظلمت او تیاره وه، اوستا ه

 په هر مورد کی یي د مقابيل توصیه کوله.

  ړو.ـالصه کـو کې خـه دری کلمـوانین پـالقې قـا اخـو چې د اوستـنو کوالی ش   

)ښی عمل( په دی ترتیب د اوستایي آیین  -8)ښی خربي(  -1)ښه فکر(  -2

عمل د کثیفو شیانو له وجود وسايت پريوانی مکلف شول چې خپل فکر، ژبه او 

اعاملو په سزا عقیده آیین پیروان په ورځ د آخرت او د همدارنګه د اوستایي

 درلوده.

يش او دمړو له  ېاوستا سپارښتنه کوله چې ځمکه، اور او اوبه باید پاکی وساتل   

اور د پاکي عالمه وګرځید، خو وروستو  ېوج ېموجودیت نه محافظ شې،  نو له د

په دی الره پیروانو يي بیحده افراط وکړ، چې به نتیجه کې اوستایي دیانت د  کې

اور په پرستش مشهور شو څرنګه چې مخکي یادونه وشو ځمکی پاک ساتل ددی 
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سبب شو چې مړی باید په ځمکه کې ښخ نشی په لوړو ځایو یا د غرونو په څوکو 

 نه استفاده وکړي. وکې کیښودل شی تر څو دهیواد مرغان دهغو له غښو او هډوک

د اوستا آیین په اصولو کې کوم رفورمونه چې منځ ته راغلل د هغی زمانې د    

افغانستان وګړو ته ډیر مفید وه او خلک يي زحمت کشی، پاکې، خوشبینۍ، 

ۍ ته  تشویق او ترتیب کړل،د ښراز نیکو کاری، کړهنه د ځمکه آبادی او دمملکت 

مت او مبارزي روحیه ژوندی کړه چې په نتیجه قوم تر منځ د فداکاری روح، مقاو 

 کې یو واحد، باغیرت او رسلوړۍ ملت منځ ته راغۍ.

په اوستایي آیین اور د پاکې نښه وه او د پرستش د خلکو ترمنځ رواج نه درلوده،    

خو وروسته د اوستايي آیین پیروانو په دي الره بيحده افراطوکړ چې په نتیجه کې 

پرستش مروج شو او د شاهانو لپاره يي مخصوص د اور د  دخلکو تر منخ  د ار

بلیدو مقدس ځای )آتشکدی( جوړی شوی و دغو آتشکدو سانته او څارنه 

 روحانیونو په غاړه واخیستله.

نو کله چې موریاي کورنۍ څخه اشوکا دمملکت پادشاه شو پدی وخت کې یو  

یصله وشو مذهبی محفل یي په هند کې تشکیل کړ پدي مذهبي محفل کې ف

چې مذهبي مبلغین دې دهند د ننه او بهر ته واستول يش هغه و چې دوی 

مذهبی مبلغینو دفعابیت په نتیجه کې بودایي دین د دوهم قرن ق م له اواسط 

وروسته په تدریج شوه دګندهارا، ناګاهارا، ملپاکا، کاپیسا، بامیان، هیبک، باخرت 

ندی راوستيل او اوستا دین د او تخارستان سیمي تر خپل تاثیر او نفوذ ال 
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شکست رسه مخامخ شو او یواځی د مملکت په غربی ساحو کې محدود پاتی شو. 

او دبودایي دین پیرانو په ذکر شوو ساحو کې بودایي معبدونه آبد کړه تر څو د 

 .يړ پیروان خپل مراسم اجرا ک بودایي دین
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