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 احمد رستاقی بشیردکرت 

 افغانستان در بُرنز عرص
L’Âge du Bronze en Afghanistan 

By: Dr, Bashir Ahmad Rostaqi 
Résumé 

   L’Âge du Bronze a été très peu étudié en Afghanistan. 
Cette période se développe particulièrement au début du 
Troisième - moitié du Deuxième millénaire avant J.-C. Les 
premiers vestiges de cette période ont été découverts sur le 
site de Surkh-Dagh- Nad-i-Ali, dans la partie Séistan 
Afghane. Mais les fouilles extensives dans le pays ont été 
conduites sur les sites de Mundigak, Dashly, Farukhabad, 
Shortughaï, et etc… après la deuxième Guerre Mondiale. 

   Dans cet article, la chronologie de l’Âge du Bronze en 
Afghanistan a été établie par le croisement de l’analyse com-
parative du matériel archéologique avec celui des pays adja-
cents et par les analyses de datations radiocarbones réali-
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sées sur un certain nombre des sites de l’Âge du Bronze en 
Afghanistan. 

   Subséquemment, quelques monuments architecturaux sur 
les formes des « palais », « temples » et occupations ordi-
naires ont été étudiés et comparés avec ceux de sites d’Asie 
Centrale. L’économie, et pratiques funéraires de la civilisation 
de l’Âge du Bronze de l’Afghanistan vont être sujet de notre 
étude dans la deuxième partie de cet article qui sera publié 
dans la prochaine édition de la « Revue Archéologique». 

 خالصه
تا امروز، متدن عرص برُنز در افغانستان بصورت قسمی مورد مطالعه قرار گرفته است.      

ز اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره دوم میالدی را در بر میگیرد. اولین بقایای این این دوره ا
نادعلی در منطقه سیستان افغانستان کشف گردید. اما  -عرص در حفاری ساحه رسخ داغ 

حفاری های جامع روی بعضی از ساحات این عرص یعنی؛ ساحات مندیگک، دشلی، فاروق 
 ز جنگ جهانی دوم صورت گرفت.آباد، شورتوغی، وغیره... بعد ا

درین مقاله، تاریخگذاری عرص برُنز از روی مطالعات مقایسوی آثار این دوره با ساحات      
کشور های همجوار و همچنان از روی متام منونه های تاریخگذاری شده مطلق، که روی 

 ساحات عرص برُنز در افغانستان صورت گرفته، بدست آمده است.

و همچنان « معابد»، «قرصها»بعضی از ساختامن های برجسته این عرص مانند  متعاقباً،     
یکتعدادی از خانه های عام عرص بُرنز با ساحات عرص برُنز آسیای مرکزی بطور مقایسوی 
مطالعه گردیده است. اقتصاد، شیوه تدفین مرده گان متدن عرص برُنز، از موضوعاتی است، 

 مورد غور و بررسی قرار خواهد گرفت.« شناسی مجله باستان»که در نرشیه بعدی 
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 مقدمه
است.عرص برُنز یکی « مخترصی در مورد عرص برُنز در افغانستان»مقاله هذا تحت عنوان      

از دوره های بسا مهم تاریخ برش را تشکیل میدهد، که استفاده از آلیاژ برُنز انقالبی را در 
آرسنیک و بعداً قلع که از مخلوط آن با مس،  صنعت، زراعت و اقتصاد بوجود آورد. عنرص

آلیاژ برُنز بدست می آید، مناسب ترین فلز برای ساخنت اشیای مستحکم چون ترب، تیشه، 
نیزه، اشیای زینتی وغیره است، که ابتداء بشکل طبیعی در ترکیب مس وجود داشت و بعداً 

با مس پی برده و آلیاژ برُنز انسانهای آن زمان توانستند به چگونگی مخلوط آرسنیک و قلع 
 را بسازند.

عرص برُنز از دیر زمانی در کشور های همجوار شناخته شده و خصوصیات فرهنگی آن      
بشکل جامع مطالعه شده است. در افغانستان اما، این دوره تا سالهای پسین مورد توجه 
باستان شناسان قبل تاریخ قرار نداشت، تا اینکه بعد از جنگ دوم جهانی رفته رفته 

 توسط کاوش های باستان شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. تعدادی از ساحات این عرص 

در عرص برُنز در افغانستان ساختامن هایی عظیم )چون معابد و قلعه ها( ساخته شد،      
تجارت رونق پیدا منود و گاهاً معادنی چون الجورد بدخشان استخراج و بدورترین نقاط 

ساسی ترین پایه اقتصادی یک متدن چون بین النهرین و مرص صادر میشد. زراعت که از ا
را تشکیل میدهد با استفاده از آلیاژ برُنز انکشاف منود و حتی باعث ایجاد طبقات 

 اجتامعی در جوامع عرص برُنز افغانستان گردید.

مقاله هذا بدوبخش تقسیم بندی گردیده است: قسمت اول آن در مورد تاریخچه      
تان، مقدمه ای بر عرص برُنز و تاریخگذاری آن، چگونه تحقیقات علمی عرص برُنز در افغانس

گی ساختامن های این عرص میپردازد. بخش دوم، که ادامه این مقاله را تشکیل میدهد، 
 ط خارجی( و همچنان درـارت و روابـگری، تجـازی و آهنـورد اقتصاد )زراعت، سفال سـدر م

 منود.مورد شیوه تدفین مرده گان در عرص برُنز بحث خواهد 
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 رضورت و هدف تحقیق
 که متدن این هدف این تحقیق بررسی متدن عرص برُنز در افغانستان است. آیا این     

گردد بوده و یا اینکه انشعاب یافته ای  عرص زاده جغرافیای که امروز بنام افغانستان یاد می
 فرعیه این پرسش اصلی چند پرسش متدن کشور های همجوار است. برای پاسخگویی ب

 را میتوان بقسم ذیل یاداشت منود:

 تفاوت ساختامن های عرص برُنز در افغانستان و کشور های همجوار، .1

تفاوت در شیوه تدفین در شامل و جنوب هندوکش، متدن سند، متدن آمودریا  .2
 )فراتر از خاک افغانستان امروزی(،

کشور های شیوه های مختلف سفال سازی و نقوش سفال عرص برُنز افغانستان و  .3
 منطقه،

آهنگری و ابزار فلزی متدن برُنز افغانستان و متدن های همزمان کشور های دور و  .4
 نزدیک

مقاله هذا، برای پاسخگویی به پرسش های باال، قسمی ترتیب و تنظیم گردیده، که متام 
 موارد ذکر شده در باال را در چوکات چندین عناوین مورد بررسی قرار داده است.

 درین مقاله بدو شکل است: روش تحقیق

مطالعه کتابخانه ای: درین مقاله کوشش شده تا از حداکرث منابع معترب خارجی و  .1
دست اول استفاده گردد. منابع نوشته شده به زبان های روسی، آملانی، انگلیسی، 
فرانسوی حداکرث منابع این مقاله را تشکیل میدهند. نا گفته نباید گذاشت، که یکتعداد 

 ری نیزـات مفیدی دیگـهایکه دارای ژورنال های حفاری، نقشه ها، تصاویر و معلوم آرشیف
 بودند، توسط نویسنده این مقاله؛ مواد آن جمع آوری شده و درین تحقیق از آن استفاده

 گردیده است.
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مطالعه ساحوی: چنانچه میدانیم، بیشرت از چهل سال میشود، که تحقیق روی  .2
ساحات عرص برُنز در افغانستان صورت نگرفته است، بناً ممکن نیست از تحقیقات ساحوی 
جدید در کشور درین مقاله استفاده منود. اما سفر های علمی و تحقیقات ساحوی که 

و آهن آسیای مرکزی چون: جرکوتان، سپالی تپه، نویسنده این مقاله در ساحات عرص برُنز 
 طال بولک، کزه کوتان، بورگوت کورگان، بایقوش تپه در کشور ازبکستان داشته و همچنان 

 ز داشته ام؛ درین مقاله سعی منودم تا ـه ترکمنستان نیـوگ تپـدسرتسی به منابع ساحه اول

 ور مقایسوی مورد تحقیق قرار گیرد.آثار متدن عرص برُنز افغانستان و ساحات مذکور نیز بط

 تاریخچه تحقیقات علمی -1

. ی عرص برُنز در افغانستان بر می گردد به قبل از جنگ جهانی دومباستان شناستحقیقات 
اگر چه عرص برُنز در کشورهای همجوار افغانستان قبالً شناخته شده بود، که زمان در آن 

در پاکستان و حفریات رافایل  1موهنجودار وهراپه و : می توان از حفریات ساحات چون
 .در ترکمنستان یاد آور شد 2پاپملی در ساحه باستانی انو

 6391در افغانستان اما،بقایای اولی عرص برُنز در حفاری رومن گریشمن در سال      
 .در منطقه سیستان افغانستان کشف گردید 3نادعلی -رسخ داغ  میالدی در ساحه

 در یباستان شناس حفریات توقف حتی و کندی باعث که، دومجهانی  جنگ از بعد     
سوم و چهارم  دوره  گردید، حفاری جامع بطور که برُنز، عرص ساحه اولین ،گردید کشور
 توسط ۱۵۹۱ تا ۱۵۹۱ های سال بینمندیگک  ساحه است. قندهار 4مندیگک ساحه
 در باستانی اشیای ظهور .گردید حفاری باستان شناسی مأموریت ده طی کزل مری-ژان
 برُنز عرص قبور از عمدتاً  که ،میالدی ۱۵۹۱های لسال اوای در 5کابل فروشی انتیک بازار

                                                 
1
.Marshal, 1931. Vat, 1974-75. 

2
. Pumpelly, 1908. 

3
.Ghirshman, 1939 

4
.Casal, 1961. 

5
.Pottier, 1984. 
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 دانشمندان توجه بود؛ آمده بدست قانونی غیر های حفاری توسط افغانستان شامل در
 دارای آثار چنین کشف تا افغانستان شامل. منود بخودجلب را باستانشناختی عرصه

 .بود انتیک عرص اوایل و سنگ عرص آواخر بین ای مالحظه قابل خالیگاه نگاری

 انستیتوت و افغانستان باستان شناسی انستیتوت بین توافقنامه امضای از بعد     
 تحقیقات میالدی،۱۵۹۵ سال در سابق شوروی جامهیر اتحاد علوم اکادمی شناسیباستان

 1شوروی -افغان تیم های مأموریت توسط افغانستان شامل در یباستان شناس ای گسرتده

 وسطی قرون تا سنگ عرص های دوره از باستانی ساحه پنجاه صدو از بیشرت. گرفت صورت
 و۱۵۹۵،۱۵۹۹ های سال در وینوگرادوف تحت مدیریت باستان شناسی رسوی توسط

 انجام بود کشور شامل باستانی ساحات نقشه ایجاد رسوی این هدف که میالدی، ۱۵۹۹
  .گردید

 کریگلوکوا یک هر روس باستان شناسی دو های مأموریت بزرگ، رسوی این چوکات در      
 .بود افغانستان در2برُنز عرص ساحات روی تحقیق به مختص رسیانیدی و

 یا تیم گرفت، می انجام افغانستان شامل در روسی هیأت تحقیقات که هنگامی     
 بین را باستان شناسی 4 رسوی  CNRS3   DAFA حامیه تحت فرانسوی انباستان شناسیز 

 این اساس. انداختند راه به افغانستان شامل در نیز میالدی ۱۵۹۱ تا۱۵۹۱ های سال
 در میداد،که تشکیل مختلف ساحات روی از( سفال) باستانی بقایای آوری جمع را رسوی
 ساحه. گردید کشف اسالمی دوره تا سنگ -مس عرص از باستانی ساحه صدها نتیجه

 گردید، کشف۱۵۹۹ سال در رسوی این توسط که برُنز، عرص به متعلق5شورتوغی باستانی
. گردید حفاری فرانکفورت هانریپُل توسطمیالدی ۱۵۹۵تا ۱۵۹۹ های سال بین الفاصلهاب

                                                 
1
. Kruglikova, 1976, 1979. 

2
. Sarianidi, 1977. 

3
. Délégation Archéologique Française en Afghanistan  )هیأت باستان شناسی فرانسه در افغانستان(   

Centre National de la    Recherche Scientifique )مرکز ملی پژوهش علمی(  .  
4
.Gentelle et al. 1989. Lyonnet, 1997. Gardin, 1998. 

   Franfort, 1989. 
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 در. نامربد کشور در برُنز عرص شده حفاری ساحه آخرین از توان می را شورتوغی ساحه
 حفریات و نگردیده حفاری کشور در برُنز عرص ساحات از یک هیچ طالبان دوره از بعد واقع

                     .است اسالمی و بودایی هخامنشی، های دوره به متمرکز بیشرت باستان شناسی
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 اند. ردمان مشغول کاوش قبور عرص برُنزحفاری غیر قانونی قبور شامل افغانستان. تعدادی از م .1

 



  شناسی افغانستان باستان

 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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. بازار انتیک فروشی کابل، 9
تعدادی از اشیای انتیک و 
گاهاً از دوره عرص برُنز نیز در 

تصویر به چشم پس زمینه 
 میخورد.

حفاری غیر قانونی قبور شامل افغانستان،  -2
کاسه سفالی پایه دار مربوط عرص برُنز بدست 
 احتامالً )فروشنده یا خریدار( اشیای انتیک.

 



 عرص برُنز در افغانستان 

9 

 :افغانستان در برُنز عرص بر های مقدم .1
 از قبل دوم هزاره اواسط تا میالد از قبل سوم هزاره اوایل از افغانستان در برُنز عرص       
 میانه برُنز عرص – قدیم برُنز عرص: است شده تقسیم بخش سه به که گیرد، می دربر را میالد

 بخشهای و افغانستان شامل برُنز عرص آثار اینکه به توجه با. جدید یا اخیر برُنز عرص و
 در مرکزی آسیای انباستان شناسی اند، همنوع مشخصات دارای مرکزی آسیای جنوبی
 آمو دریا راست کنار مناطق و افغانستان در برُنز دوره متدن برای باستان شناسی متون
 و باخرت باستان شناسی ای مجموعه» یا و« 1دریاآمو  اکسوس یا متدن» اصطالحات از گاهاً 
 منازگاه ساحه سرتاتیگرافی روی از مرکزی آسیای در دوره این متدن که میکنند، یاد« 2مرو
 به میانه برُنز ،(IVمنازگاه) به قدیم برُنز عرص این بنابر. میگردد بندی طبقه ترکمنستان تپه

 .3است یافته انطباق( VIمنازگاه) به جدید برُنز و( Vمنازگاه)

 که میخورد، چشم به اولیه و ابتدایی شهرهای انکشاف از های نشانه قدیم برُنز دوره در     
 از قبل ۰۹۱۱-۰۱۱۱های سال بین که دوره این. بودند خام خشت از ها خانه ساختامن

 از. است گردیده یاد نیز آمو دریا متدن« سازنده مرحله» نام به  میگیرد، دربررا  میالد
 مالتی، صلیب یناتئتز  با رنگ چند های سفال ظهور از توان می دوره این عمده مشخصات

 نیز تاجکستانین رسزم و ایران سوخته شهر در بلکه افغانستان مندیگک در تنها نه که
 .است آمده بدست

 گیرد، می دربر را میالد از قبل ۱۱۱۱تا ۰۹۱۱های سال بین که میانه برُنز دوره در     
 مرکزی آسیای جنوبی های قسمت و افغانستان شامل در همگون مشخصات با متدنی
 قسمیکه. گردد می یاد نیز( مرو و باخرت باستان شناسی ای مجموعه) نامه ب که آمد، بوجود

 در زیستگاه ها جایکه مرو؛ و باخرت مشخص منطقه دو در متدن این پیداست، آن نام از

                                                 
1
. Francfort, 2005.(Oxus Civilization)  

2
. Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC) 

3
. Kohl, 1981., Kohl et al., 1984. 
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 انباستان شناسی همه چند گر. گشت پدیدار بودند، شده تشکیل ها واحه اطراف
را برای این   (باخرت و مرو باستان شناسیمجموعه ای ) اصطالح مرکزی آسیای متخصص

متدن بکار منیربند و هستند کسانی که اصطالح متدن آمو دریا را جاگزین اصطالح ذکر 
بقایای این متدن را می توان دلیل نامگذاری متدن آمو دریا در اینست، که . شده می کنند

فراتر از باخرت و مرو دریافت، و گاهاً اشیای همنوع مربوط به متدن آمو دریا در قلمرو های 
وسیعی از دریای خزر تا پامیر،که کشور های ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان و 

 برُنز عرص. دافغانستان و حتی ایران و پاکستان امروزی را در بر می گیرد، نیز یافت می گرد
 زراعت را شهری متدن این اقتصاد. پنداشت دریا آمو متدن شکوفایی عرص میتوان را میانه

 از. میدهد تشکیلقرار داشتند  نشیمن مراکز به نزدیک احتامالً دام، که پرورش و
 مبادالت انکشاف و نگاری  شامیل غنای عظیم، های ساختامن :متدن این دیگر مشخصات
 بین و عربستان جزیره شبه  ایران، سند، متدن با منونه طوره ب دور های راه بازرگانی
 سند متدن بقایای بیرون مرزی این متدن، ارتباطات از دیگری مثالی. منود یاد النهرین
، و میتوان چنین استنباط کرد، که روزگاری آمده بدست شورتوغی حفریات در کهاست، 

 دشلی ساحات. پایگاهی مردمان متدن سند بوده استساحه ی متعلق به متدن آمو دریا 
 صورت آن در مطالعات بیشرتین که اند،متعلق به عرص برُنز میانه  ساحات جمله از ۰ و ۱

 .است گرفته

 یکدگرگونی ،1جدید برُنز عرص یعنی میالد، از قبل۱۹۱۱/۱۱۹۱ و۱۹۹۱های سال بین     
 دور مناطق بازرگانی مبادالت دوره درین. آمد آمو دریا بوجود متدن در فرهنگی -اجتامعی
 شورتوغی ساحه B مرحله افغانستان در. نرفت بین از کلی طوره اماب یافت، کاهش دست
 . شود می برُنز عرص ای دوره این مربوط

                                                 
1
. Luneau, 2010. 
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 ظهور استفاده از با میالد از قبل۱۹۱۱در مرکزی آسیای جنوب و افغانستان در برُنز عرص
 پیدا میکند. خامته شده1آمیزی رنگ چرخ؛ و بدون های سفال و نشانه های آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
.Lhuillier, 2010. 

 

بعضی از منونه هایکه از ساحات عرص برُنز در شامل و جنوب  ۱۱تاریخگذاری مطلق کاربن : 2جدول 
به دو سیگام اندازه  ۹.۱.۱CALIBاین تاریخگذاری بر اساس پروگرام . افغانستان گردآوری گردیده اند

البته درین جدول تنها منونه هایی ذکر گردیده اند، که قیمت های سیگامهای . گیری گردیده است
 .قبل از میالد بوده باشند ۱۹۱۱تا  ۰۱۱۱بین سالهایباالیی و یا پایانی آن 

: طبقه بندی مقایسوی ساحات و دوره های عرص برُنز در افغانستان، ایران، آسیای مرکزی و 1جدول 
 جنوب آسیا



 

11 

 افغانستان در برُنز عرص مشخصات
معلومات ما در رابطه به ساختامن های دوره ی برُنز قدیم خیلی اندک : ها . ساختامن3-1

است، بطور منونه در متام افغانستان میتوان ساختامن های دوره فرهنگی سوم ساحه 
کیلومرتی  55مندیگک را مربوط عرص برُنز قدیم محسوب کرد. ساحه باستانی مندیگک در 

کیلومرت  6ساحه مندیگک تقریباً  شامل غرب شهر قندهار موقعیت دارد. سطح عمومی
 ,A, B, C, D, E, F, G, Hمحوطه حفاری تقسیم بندی گردیده اند )تپه  3مربع است، که به 

I ساحه مندیگک به هفته دوره فرهنگی تقسیم بندی گردیده، که هر دوره آن به زیردوره .)
 .1های فرهنگی دیگری طبقه بندی گردیده اند

ل و دوم این ساحه، ساختامن های دوره فرهنگی سوم مندیگک بر خالف دوره های او      
در کنار هم به فاصله های خیلی اندک ساخته شده اند؛ که بیانگر افزایش نفوس است. 

مشهود است.  9-الی سوم 6- ها درکنار هم و به فاصله نزدیک از دوره سوم اعامر ساختامن
ساز، مردمان این قریه؛ ساختامن های ، بنابر کمبود فضا برای ساخت و 4-از بدو دوره سوم

غرب این ساحه امتداد دادند. خانه های این -خویش که اکرثاً کوچک اند را بطرف جنوب
دوره، که از خشت خام ساخته شده اند، تقریباً همه؛ دارای اجاق های مربع شکل اند. 

ار رفته ها نیز بک دیوار های استنادی داخلی و خارجی بخاطر مستحکم منودن ساختامن
اند. تهداب این خانه ها نظر به دو دوره قبلی )دوره فرهنگی اول و دوم( نسبتاً کم عمق 

 اند.
 
 
 

                                                 
دوره  (، دوره فرهنگی سوم )زیر9تا  6دوره های  (، دوره فرهنگی دوم )زیر5تا  6دوره های  فرهنگی اول )زیردوره  -1

(، دوره فرهنگی پنجم، دوره فرهنگی ششم، دوره فرهنگی 9تا  6دوره های  (، دوره فرهنگی چهارم )زیر1تا  6های 
 (.9تا  6دوره های  هفتم )زیر
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 برُنز ساحه مندیگک مربوط به دورهیکی از مهمرتین ساختامن عرص  :قرص مندیگک
مری کزل این دوره را عرص تغییر قریه کوچک به یک شهر -چهارم این ساحه است. ژان

بزرگ یاد میکنند. از مشخصات این دوره ایجاد یک ساختامن عظیم است، که آنرا گاهاً 
قرص مندیگک و یا قلعه مندیگک یاد می منایند. گرچند در تحقیقات جدید قلعه مندیگک 

 اعامر گردیده است. Aان قرار دارد. این قلعه بروی تپه بیشرت مورد تائید باستان شناس

محدوده رشقی، غربی و جنوبی این قلعه بنابر بارندگی های طبیعی فرسوده شده، که      
منیتوان پالن این قلعه را دوباره سازی منود؛ فقط منای شاملی این بناء قسامً حفاظت 

ای داخلی این قلعه چندین مرتبه مرت میباشد. قابل ذکر است، که اتاق ه 95شده، که 
 دوباره سازی شده اند.

 

 

 

 . 6-، منای عمومی دوره سومA: تپه 1تصویر شامره 

 .Casal, J.-M., 1961, Fouilles de Mundigak, vol. 2, planche. VIIIمنبع 
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 .6-، مدل بقایای دور چهارمA: تپه 2تصویر شامره 

 .Casal, J.-M.,1961, Fouilles de Mundigak, vol. 2, planche. XV-Aمنبع 

. 

 .6-دوره چهارم،راست: مدل دوباره سازی دیوار دیکور شده، A: تپه 3تصویر شامره 
 .Dumarçay, J., 1984. « L’architecture de Mundigak », BEFEO, tome 73, fig. 8 SR 90, p. 58منبع.  
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، در زمین نسبتاً بلندتر )تقریباً  Aمرتی بطرف رشق تپه 022به فاصله  :معبد مندیگک
به ارتفاع دو نیم مرت( از سطح اطراف آن اعامر شده است. بر اثر حفاری این ساحه بنای 
ساختامنی، که معبد خوانده شده است بدست آمد. قسمت شاملی این معبد نسبتاً بهرت 

دیوار محافظت شده و قسمت جنوبی آن کامالً از بین رفته است. این معبد توسط یک 
ضخیممحفاظتی )متشکل از دو دیوار، که قسمت های داخلی آن توسط سلول های بخش 
بندی شده اند( احاطه شده، که بقایای آن در قسمت های غرب، شامل و قسامً در قسمت 
رشقی مشهود است. قسمت بیرونی این دیوار بشکل سه ضلعی دندانه دار است، که 

 .6-،راست: مدل دوباره سازی دیوار دیکور شده، دوره چهارمA: تپه 3تصویر شامره 
 Dumarçay, J., 1984. « L’architecture de Mundigak », BEFEO, tome 73, fig. 8منبع.  

SR 90, p. 58. 

 . 6-چپ: ستون های غربی قرص، دوره چهارم
 .Casal, J.-M.,1961, Fouilles de Mundigak, vol. 2, planche. XII-Aمنبع 
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منظور دیکور و یا هم بخاطر این بوده، که ساختامنی  احتامالً این منای بیرونی دیوار به
دیگری بشکل بالکن باالی آن قرار گیرد. در داخل این معبد تعدادی از ساختامن هایی 
اعامر شده اند، که در یک کنار آن دهلیزی وجود دارد، که از آن میتوان به چندین اتاق 

های مربع شکل اند. در زیر  دسرتسی پیدا کرد. تعدادی ازین ساختامن ها دارای اجاق
تعداد ساختامن های داخلی این معبد، الیه ای خاکسرتی وجود دارد،که در آن بقایای  یک

استخوان حیوانات یافت شده اند، ولی متأسفانه این بقایای تاریخگذاری نشده اند. گرچند 
ین معبد ا تعدادی از پارچه های سفال مشابه به آنچه که در قلعه مندیگک یافت شده، از

کننده این است، که این معبد با قلعه مندیگک  بدست آمده. شباهت این سفال ها بازگو
 هم دوره اند.

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 .6-، دوره چهارمA، منای عمومی معبد. تصویر گرفته شده از تپه : معبد4صویر شامرهت

 .Casal, J.-M.,1961, Fouilles de Mundigak, vol. 2, planche. XXI-A.منبع
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اما ساختامنی های عرص برُنز میانه در افغانستان نهایتاً پیرشفته تر اند. ساختامن های      
 ( بطور ذیل به معرفی گرفت. 9و  6باستانی دشلی )دشلی این دوره را میتوان در ساحات 

6-، دوره چهارم: پالن عمومی معبد5صویر شامره ت. 
 .Casal, J.-M., 1961, Fouilles de Mundigak, vol. 2, fig. 36.منبع
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 کیلومرتی ۰۱در شوند می برُنز دوره مربوط اکرثاً  که دشلی، واحه باستانی ساحات     
 که است، ستپبشکل ا ساحه این امروز. دارد قرار آمو دریا از فاصله حین در و آقچه شامل
 مستفید آن از ساحات این قبالً که آبی جریانات و اند، شده کشیده کلفت تا بلخ دریا بین
 می را دشلی باستانی ساحات. اند گردیده خشک ساحات این نزدیک در امروزه شدند می
 و۱۱الی ۵ از و ۹ الی ۱دشلی از غربی گروپ: کرد تقسیم گروپ دو به عمده طوره ب توان
 اشیای سفانهأ مت. گیرد می دربر را ۱۹ تا ۱۱ از و ۱ و ۹ دشلی ساحات که رشقی، گروپ

 را ساحات این دقیق طوره ب بتوان که نشده، چاپ ساحات این متام از بازیافتی
 آن آمده بدست های سفال روی از را ۰۱ و ۱۵ دشلی ساحات گرچند. منود تاریخگذاری

 .تاریخگذاری منود آهن عرص اوایل و برُنز عرص آخر دوره به توان می

 ساحات های ساختامن خصوصیات اینجا در دارد جا گردید، ذکر باال در قسمیکه      
 . منائیم ترشیح مفصل طوره ب را ۰ و۱دشلی

این ساحه در لبه شامل غربی واحه دشلی قرار دارد، که متشکل از یک تپه ای : ۱دشلی 
. قلعه ای مربع شکلی به مرت است و ارتفاع آن به چهار مرت میرسد ۱۱۱x۵۱به مساحت 

مرت در باالی این تپه موقعیت دارد، که دارای دیوار محافظتی ایست، که  ۵۱x۱۹مساحت 
. این دیوار احاطوی از خشت های خام ساخته شده، که اندازه آن مرت ضخامت دارد ۱تا  ۰

سانتی مرت میرسد و در بخش خوب محافظت شده به ارتفاع دو مرت  ۹۱x۰۰-۰۱x۱۰به 
طراف این قلعه موقعیت دارد و بعضی از برج . برج های مدور در  چهار اشود مشاهده می

)حدوداً بعد از هر ده مرت(. این دیوار ای نیمه بیضوی  نیز در پیرامون دیوار جا گرفته ه
محافظتی به فاصله اندک از ساخت و ساز ساختامن های داخلی این ساحه ساخته شده، 

که در زیر دیوار سانتی مرت،  ۰۱تا  ۱۹موجودیت یک طبقه فرهنگی ساختامنی به عرض 
. ارتفاع این دیوار در قسمت های مختلف غربی محافظتی پیدا شد دال بر این ادعا است

بشکل مختلف محافظت شده و نا همگون میباشد و نشانه های از بازسازی و ترمیم نیز در 
دروازه دخولی قلعه وجود دارد. در داخل این در قسمت غربی این دیوار آن دیده میشود.
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 (۱۱،۹۱-۰۵، ۰۹، ۰۹اق های کشیده ساخته شده از خشت خام اند، این اتاقها )قلعه ات
چسپیده به دیوار محافظتی قرار گرفته است. این اتاق ها احتامالً بخاطر تدافع حمالت 
ساخته شده بود، که نشانه های از سوختگی و توپ های خاکی در آنها یافت شده است. 

ها اجاق  زندگی ساخته شده بودند، که در بعضی از آنها عموماً به هدف  متباقی اتاق
. تقریباً یک بر پنج حصه این قلعه حفاری های دیواری وجود دارد های پخت و پز و بخاری

 گردیده است و  این ساختامن تقریباً مشابه به ساحه سپالی تپه در ازبکستان است.

ای انسان و پنج آن قبور یادگاری قرب درین قلعه پیدا شده است، که سه آن دارای بقای 11   
. مانند ساحه سپالی قبور حیوانات دارای کوزه است و دو باقی آن قرب گوسفند و یا بز است

های سفالی )شانزده و سیزده عدد به ترتیب اند( و این قبور بعد از ترک این ساحه باالی 
محافظتی ساخته  این ساحه ساخته شده اند. بطور مثال یکی ازین قبور در باالی دیوار

ترک ساحه بعد از یک مدت طوالنی،  میتوانیم چنین ادعا کنیم که قبور بعد از و شده است
مدعی  . گر چند رسیانیدی باستان شناس مسوول این ساحهباالی آن ساخته شده اند

 است، که سفال های داخل قبور با سفال های  که داخل قلعه یافت شده مشابه اند.

عمیق  ها دارای پایه و یافت شده عمدتاً با چرخ ساخته شده اند و بعضی آنسفال های      
خوری  ه های شورباـشکل کاسه اند، پیاله های پایه دار مانند سپالی تپه، کاسه های ب

امروزی، گیالس چای، خم های ذخیره و ظروف ساده نیز به وفرت ازین ساحه پیدا شده 
ساخته شده اند، که برای پخت و پز استفاده . یکتعداد کمی از سفال ها با دست اند

ابزار سنگی یافت شده از ساحه دشلی  با توجه به فراوانیمیشدند و دارای رنگ خاکی اند. 
توان چنین استنباط کرد، که فلز درین ساحه به ساده گی قابل دسرتس  می ۰و دشلی ۱

ساخته شده اند و . گرچند تعدادی از ابزار یافت شده فلزی نهایتاً ظریف نبوده است
آهنگری خیلی مهارت داشتند. یک ستون پایه مرمری  منایانگر اینست، که این مردم با کار

 سانتی مرت طول دارد. ۰۹یافت شده که  ۱نیز از دشلی 
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 تپه یک از متشکل ساحه این. دارد قرار دشلی واحه شاملی قسمت باالترین در :۳دشلی
 جنوب مرتی۱۱۱ در تقریباً . است (مرت ۰،۹ ارتفاع و مرت۱۰۱x۱۱۱) شکل مستطیل بلند
 .دارد قرار سانتیمرت ۱۱-۹۱ارتفاع به رنگ زرد رس خاک از طبیعی دیـبلن ،6لیـدش احهـس

 نیز طبیعی دیگری کوچک تپه یک و قربستان یک رشق بطرف بلندی ازین پائینرت اندکی
 . دارد موقعیت

: بزرگ ساختامن دو دارای و شود می برُنز دوره شکوفایی دوره به مربوط ۰دشلی ساحه     
 ساخته پزی سفال اجاق شش تا پنج. باشد می مدور ساختامن یک و شکل مربع قلعه یک
 این رشقی -جنوب اطراف محوطه در شده تخریب نهایتاً  و مدور بشکل خام خشت از شده
 .دارد قرار ساحه

 .1، قلعه دشلی 1: دشلی 6تصویر شامره 

 Sarianidi, V.-I., 1974, « Baktrija v epokhu bronzy », Sovetskajaمنبع 

Arkheologija, n° 4, fig.4, p. 53. 
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 دوره سه در قلعه این که شود، می استنباط چنین قلعه این حفاری از :۳دشلی قلعه
 دوم دوره در. قلعه این ساز و ساخت به گردد می بر اول دوره. است شده ساخته ساختامنی

 در جدید های ساختامن و تخریب قبلی  دوره های ساختامن ولی افتید کار از قلعه این
 تخریب بقایای در سوم، دوره در الخرهاب. شدند ساخته نو از رس( حویلی) رشقی قسمت
 ساخته مرت ۱۱x۱۱کوچک ساختامن یک( داخلی حویلی) محدوده در و ساختامن شده
 هیچ اما شده، ذکر انباستان شناسی توسط خالصه طوره ب دوره سه این گرچند. شد

 ما منظور بدین. است نیافته چاپ اقبال طبقه هر باستانی اشیای به رابطه در معلوماتی
 . بدانیم برُنز عرص آخر دوره به مربوط را محوطه این آخر طبقه دقیق بطور به توانیم منی

بشکل تقریبا قلعه این. است قلعه این ساخت به مربوط اول دوره: ساختامنی اول دوره ًً 
( مرت ۱۱x۰۱مساحت به داخلی حویلی) یک دارای و است( مرت ۱۱x۱۱) شکل مربع
 این راهرو مرکز در. است شده احاطه جانبی راهرو یک توسط داخلی قسمت این. است
 داخل در که دارد، قرار بزرگ اتاق یک آن های کناره در که دارد، قرار Tبشکل دهلیز یک
 خارجی و داخلی های دیوار. منود مشاهده را Г به شکل دهلیز یک توان می ها اتاق این
 .است شده دیکور شکل مربع برآمده های ستون توسط گاهاً  قلعه این

 مورد( حویلی) رشقی قسمت تنها ساختامن ترک از بعد دوره درین: انیـمـاختـس دوم دوره
 دوره دیوارهای که شدند، ساخته دوره درین های جدیدی اتاق. گرفت می قرار استفاده
 معلوماتی فقط نشده، چاپ دوره ازین پالن هیچ. قرار گرفته بودند استفاده نیز مورد قبلی

 کوچک کامپلکس یک. است ذیل قرار که است، شده ذکر ساختامنی دوره ازین مخترصی
 ۰ شامره اتاق. اند شده ساخته مشرتک راهرو یک دارای( ۱ و ۰-۱) های اتاق از متشکل
 اتاق در مغلق ساختامن با و در دو دارای بخاری یک. است دیواری بخاری یک دارای
 اتاق به را ها آن که بودند، اصلی دهلیز یک دارای ۵ و ۹ های اتاق. گردید یافت ۰۱ شامره
 دیوار، یک. است گردیده یافت نیز طرفه دو بخاری یک جایکه د،می منو وصل ۱ و ۹ شامره
 و زندگی برای دوره این ساختامن. کند می جدا هم از را ۰۱-۰۰ و ۰۹ -۰۰های اتاق
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 اشیای ذوب برایپ ورکشا یک را ۹۱ اتاق توان می چنانچه. شدند می استفاده کار کسب
 .داد تشخیص گلی قالب یک دریافت به نظر( ترب عمدتاً ) فلزی

 ویکتور اما نشده چاپ نیز قبل دوره مثل دوره این ساختامنی پالن: ساختامنی سوم دوره
 :مناید می ترشیح ذیل بقسم را دوره این مشخصات رسیانیدی

 بین از رسک یک توسط که است، شده تقسیم بخش دو به دوره این های ساختامن       
 دیوارهای. دارد قرار ۰۵ و ۰۱ شکل مربع اتاق نزدیکی در رسک شاملی کنار. اند شده جدا
 x۰۱ (۱۰ )   ۱۰ یا و۱۱x۰۱x۱۱های اندازه به خام خشت ساخته شده از دوره آخرین این
                .اند مرت سانتی ۱۱

 آن غربی-جنوب ضلع در که دارند، قرار رسک غرب بطرف ۰۰-۱مجزا های اتاق از بعضی     
 سه دارای که دارد، قرار نیساختام حویلی، این داخل در. دارد قرار Б بشکل حویلی یک
 .اند( ۰۱و۱۵ ،۱۱ شامره) اتاق

 آن از شدن گرم بخاطر احتامالً) مربع بشکل: اند شکل بدو دوره این های بخاری     
 های خم ها اتاق از بعضی در(. پز و پخت برای) دیواری های بخاری و( شد می استفاده
 های پارچه کنار در. موقعیت دارد ها دیوار نزدیکی در که اند، شده یافت کامل تقریباً 
 دارای مس از آن یکی: آمده است بدست مرحله این های ساختامن از نیز مهر دو سفال،
 سنگ از دوم مهر و دارد برجسته دیکور و شده احاطه دایره یک توسط که پرنده، یک رسم

 نوک تیغه،) چقامق سنگ از خصوصاً  سنگی ابزار از زیادی تعدادی.  است شده ساخته
 نیز اطفال قرب ۵ ساختامنی مرحله درین. اند شده یافت نیز فلزی ابزار های پارچه ،(نیزه

 .است آمده بدست
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 تاریخگذاری آمو دریا متدن قدیم دوره به ساختامن این :3مدور دشلی  ساختامن
آمده  بدست قرب ۱۹ آن از که شد، بناء قربستانی آن های مخروبه باالی بعداً  که است، شده
 سفال از تعدادی گرچند. است دریا آمو متدن قدیم دوره مربوط نیز قبور این که است،
. این ساختامن مدور احتامالً برای گردند می برُنز نیز عرص آخر دوره مربوط قبور این های

اجرای مراسم مذهبی ساخته شده بود، که در اطراف آن خانه های نشیمن وجود دارد، که 
دارای یک ن مدور  شد. ساختام این اتاق ها توسط یک دیوار احاطوی محافظت می

قسمت مربع شکل است، که گاهاً داخل قسمت های داخلی آن توسط فرورفتگی ها دیکور 
. یکی از مشخصات دیگر این محوطه مربع شکل قسمت آتشدان است، که در شده است

یک سکو از خشت ساخته شده و برای مراسم مذهبی استفاده میشد. نظریه رسیانیدی در 
که قسمتی داخلی این ساختامن مدور برای مراسم اینست،  رابطه به این ساختامن

مذهبی استفاده میشد و در اطراف آن خانه های مردم وجود داشت و این ساحه را در کل 
 .مناید با معبد اوال در خفجا بین النهرین و معبد شارا در تل اغراب در تپه گورا مقایسه می
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 .3: قلعه دشلی 7تصویر شامره 
 .Sarianidi, V.-I., 1977, Drevnie Zemledel’tsy Afganistana, fig. 15, p. 42منبع. 
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 ادامه دارد...

 

 .3: ساختامن مدور دشلی 8تصویر شامره 

 .Sarianidi, V.-I., 1977, Drevnie Zemledel’tsy Afganistana, fig. 11, p. 35منبع. 
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 رسمحقق نظرمحمد عزیزی

 گندهارا حرکی مودرا در تاریخ هند و مفاهیم فلسفی و
Philosophische konzepte und moralischo Mudras in 

der Buddhistischen religion 
 

By: Professor, Nazar Mohammad Azizi  

Zusammenfassend:                                                                      

   Mudra ist eine der wichtigsten Arten des Buddhistichen 
Unterrichts und wurde in der alten indischen Klassic Kunst. 
und in der hinduistidchen Kunst in Buddhistichen, Shiva usw. 
Religionnen gefunden. Im Shiva Mudra und in den 
Buddhistischen Statuen reflektiert das Mudra die Realität der 
Materie und in jedes Bewgung die verschiedenen 
philosophischen Lehre. Bisher haben Theologen meher als 
30 Arten von Mudra erforcht,Mudea kann einenwichtigen Teil  
der Buddhistischen Lehren und sutras enthalten.   
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 خالصه 
 ادبیات اجتامعی  یده های فکری، اخالقی وهند باستان در طول تاریخ اش بیشرت بر پد     

ها بر خاسته است، فوقیت  سنتی که از عمق جامعۀ آن نسبت به اندیشه های اسطوروی و
دهد.  نداشته و ادیان در ابعاد گوناکون ساختار سنتی فرهنگی این رسزمین را تشکیل می

جامعۀ هندی بازی  که نقش اساسی زنده گی را در ادیانتوان مذاهب و  از آن جمله می
مناید، دسته بندی ها و باورهای اجتامعی باعث آن گردید تا برای هر پدیدۀ مذهبی  می

را تعیین کنند که در چوکات این باور ها و اندیشه ها بتوانند در تداوم  یثغور  حدود و
 حیات و تداوم معتقدات شان به حیث یک عضو جامعۀ سنتی باقی مبانند.

 

این  یک از هر زمین هند عجین ازین باورهای متعدد ادیان بوده واز رس بیشرتین قسمت      
 ین جین یا مهاویرایجمله آ باشد. از آن دینی متعلق به تبارهای مختلف بوده و می مظاهر

توان یاد  سایر ادیان خورد و کوچک دیگر را می بودیزم، شیواییزم، ویشنوییزم، برهمنیزم و
یا افکار فلسفی بودا در هند باستان در کنار سایر ادیان جمله دین بودا  آور شد. از آن

هند تا دور دست های آسیای میانه و  مطرح و بیشرتین معتقدان را به شمول خارج از
آسیای مرکزی را باخود داشته و در دوره های مختلف تاریخ سیاسی و فرهنگی هند باستان 

عد گردید تا تبلور تجسد و گسرتش و توسعه یافت. در طریقۀ مهایانی این فرصت مسا
تجسم مرشد بوداییان یعنی بودا بوجود بیاید و متامی جریان زنده گی جاتاکا ها و برجسته 
ساخنت نکات مهم فلسفی بودا در قالب پیکره ها و صحنه های مذهبی تبلور یابد. بعد ها 
و  این همه محتویات فلسفی در اختالط اسطوره و افکار سنتی هند در حیطۀ رمز ها

 مذهبی در قالب همین عالمات که آن عالمات ظاهر گردید و کلی ترین مفاهیم فلسفی و
را زیر عنوان مودرا مطرح منودیم در موازی با تجسم بودا ها و بودیستوا ها قابل درک کرده 

تواند. که این مودرا در حرکات دست که مستقیامً با اندیشه های بوداییان وفق داشت،  می
 تبلور مودرا ها در صنف های خویش انبوهی از مفاهیم و معانی را بازگو می همین لحاظ از

 کند.
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 مـه مقد
بارور از فرهنگ های مختلف و متفاوت بوده غنای  جایکه هویداست هند رسزمین آن از     

 آداب و رسوم سنتی هند طی قرون متامدی هند را کشور ارسار مذاهب و ادیان مختلف می
ه در تاریخ هند و ب هاگروه  ها بیشرت بعد از مهاجرت های پیهم اقوام وگویند و این سنت 

دادهای اجتامعی مورد توجه  سایر قراروژی بیشرت از ولپویژه در زمینه ای مطالعات تی
محققین در این نیم قاره بوده است. کاست طبقاتی یگانه عامل بوجود آمدن  دانشمندان و

بیشرتین هندوها به ادیان بزرگ چون بودایی، جینیزم،  مذاهب و ادیان در هند بوده و
طریقه ها معتقد گردیده بودند. بودیزم که نسبت به سایر ادیان  شیوایی و سایر مذاهب و

هندی کسب نفوذ و گسرتش منود در عهد امپراتوری موریایی ها و احفاد وی در رسزمین 
منود و بعد ها با تداخل سایر هند در اوایل به مثابۀ یک مظهر فلسفی و اندیشه تبارز 

ثغور در  طریقه ها در بودیزم به شعبات مختلف مذهبی و طریقه یی مبدل گردید، حدود و
فهم از محتوای  داشت بسرت مذهبی هندو وبا درنظر  .مواضع دینی بر بودیزم گذاشته شد

از مناد های  یس های بودا، تبلور تنددین بودا و یا سایر ادیان بعد از گسرتش عقاید مهایانا
مجازی بودایی و بوجود آمدن شبهات در بودیزم جریان افسانوی زنده گی بودا یا سید 

یستوا ها مبدل گردید. دسمبول ها و مناد های مجازی به مناد حقیقی بودا و بو  هارت، از
این برهه برای شناخت تعالیم بودا بایست در هر تجسم و صحنه های مختلف  در

بدین این دین عام ها و مودرا ها خالصه شد و س، محتویات تعالیم بر ر ایکونوگرافی بودایی
معابد و مدارس دینی و مذهبی با این مناد ها کالً آشنایی حاصل منودند این مناد ها به  در

انواع و اقسام صنف تعلیمی دین و مذهب را با مودرا ها همراه ساختند و هیچ تندیس را 
ودرا ها و حرکات شامیل و تجسامت. به این نگاه مودرا  یک توانی مگر همراه با م دیده منی
رصی ـوان بحث مختـت ه برآن میـوده کـودای بـذهبی و دینی بـاسی صنف های مـاصل اس
 داشت.
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 مربمیت موضـوع 
 رد و بدون شناخت اینالیم بودایی داـوای تعـا محتـوند کلی بـه پیـودرا ها کـاگاهی از م     

مودرا ها در محتوای تعالیم دینی بودایی تقریبا ناممکن است و برای معتقدین این ایین 
رضورت مربم محسوس بود تا بدانیم که مودراها در  اً یک اصل پذیرفته شده مطرح بود، بن

 گیرد. تجسامت و شیوه های دینی دین بودا چه بحث های را به توضیح می

 هدف تحقیق 
مون مودرا ها یکی از شاخص های اساسی ایکونوگرافی و بصورت هدف از تحقیق پیرا     

حرکات در قالب رمزها بوده  عموم شناخت مستدام حاالت مذهبی دین بودا از نظر مودرا و
تعالیم بودا توسط شخصیت های مذهبی همگام یا حیات  و انطباق این رمزها با متون و

 .باشد بودا می

 ق یشیوۀ تحق
مفاهیم مودرا ها بیشرت از اسناد و مواد کتابخانه ای استفاده  ،در نبشت و تحقیق موضوع   

 صورت گرفته است.

 منت 
 باشنده گان هند در دوران باستان با وجود همٔه از ترکیب های عقیدتی، دینی و     

آرزوهای  ، امیال وه در محیط و ماحول انها مسلط بود، به قواعد و باورهای فراوانمذهبی ک
 شان را برای تزکیۀ نفس و اقناع روان انسانی خویش متوصل به ذرایع و اشیای مادی می

را با  های ذهنی شان هدانستند که از گفنت و آرزو کردن شفاهی ابا ورزیده و گاهی آفرید
 متثیل پدیده های نا مرعی در قالب حرکات و سکنات ویژه به حیث یک اصل متبارز می

منودند  محتویات مفاهیم و معانی را در رمزها و نشانه های حرکی متثیل میمنودند. یعنی 
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البته مودراها که خود  که به مرور زمان این ودیعه جزء از آداب و قواعد دینی شان گردید.
هند باستان و هم اکنون در میان  گیرد، در معانی مختلف را در محتوی رمزها به بیان می

 ر خور پذیرش قرار دارد.جا مروج و د باشنده گان آن

ها تحوالت فکری و عقیدتی بوجود آمد، انکشاف و گسرتش  هامنگونه که در زنده گی آن   
در واقع به مرور با خلق داستان ها  این پدیده ها زیر عنوان آیین های مقدس تنوع گرفت و

ها  تاناین داس محتوای و آفریده های حامسی به اسطوره مبدل گردید که در تبلور عمق و
تغییر یافت. و در این رمزها حقیقت ذات محتوی و  معانی مختلف در مایۀ رمز مفاهیم و

نوشتاری و ذهنی، خلقت این محتوا  ،معنی برجسته گردید که در کنار آفریده های گفتاری
ها هامن تجسامت خارج از  در نقش ها و یا مامثل آن در ابعاد مادی جستجو گردید. که آن

ها بود مورد بحث قرار داد و برای هر  یروان هامن وجه که زاییدۀ تفکر آنذهن عابد و پ
 ها بود. عقیدتی آن پدیده و موضوع رمزی بوجود آمد که منایشگر درون مایه های فکری و

که به دین و مذهب انقسام یافته بود در هند باستان  یعنی موازین مختلف جریان عقیدتی
های مختلف و متعدد  منود. عالیم و نشان اگانه را احرازاین وجوه جایگاه های متعدد و جد

نواع شان ساخته شد و هر موجود قدسی هندو در قالب عالمات و برای شامیل و ارباب اال 
تجسم پیدا  نشان ها، رمز و حرکات، تا رسحد افکار و تخیالت کوزمیک و اسطوره تبلور و

 (.00-62: 0)منود

تفهیم  شیوا ناتراج ناشی از متثیل و ایستادۀ  نشسته و عالمت در تجسامت نشانه ها و     
یک واحد متثیلی معبود  رمزی در صور حرکی این معبود هندویی مشعر است که در

هندویی مفاهیم، معانی، توضیح، رشح وقایع بوده که در جریان زنده گی معبود شان اتفاق 
رکی هامن شی است، که از افتاده و تبلور این اتفاقات در واقع دید رمزی هر پدیدۀ ح

شود. پیروان این مظهر آنچه  ذهناً از لحاظ  لحاظ معنی در وجود معبود شان دیده می
عقیده آموخته بودند در جوی حرکات با معانی برای هر یک از اجزای تجسم و با حرکات 

سی منودند.در زمینۀ حاالت نف دلیل وادای موعود می قابلمربوط به این وجوه را در مودرا 
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دار کوزمیک و اقت موضوع عین برخورد حرکی را در رب النوع ویشنو که مرتبط با محتوی
 خدای دیگر هندو داشت مودرای حرکی چرخ را با دستان و اشارات در قدسیت در زمرۀ دو
 شهادت به معبودش یعنی ویشنو متکین می در تأیید و گذاشتند و چهره به منایش می

مقام معبود شان که آموزه های ممتد این معبود برای  موقف وکردند. یعنی جهان بینی در 
های هند باستان مقدور بود به منایش گذاشته و هر هندو مکلف بر  زنده گی رویایی هندو

بجا آوردن  محتوا را در نشان دادن حرکات اصلتحقق این امر بوده که این  تأمین و
ن عرصه به رسم عبادت و متثیل این را باقی گذاشت عابد ای محتویاتیست که برای شان آن
 .(۶1هامن اثر:  )وردندمعنی حرکی متثیل و بجا می آ  های با داعیه همه را در وجود مودرا

سانسکریت  ( میفزاید که مودرا ازL.E.Dale. Saundersدانشمند آملانی ساندرس)     
زمان  واقع مودرا درمناید و در  اشتقاق یافته و در واقع معنی مهر و عشق ورزی را افاده می

ها رصف برای تبلور تعالیم پیروان اش ترویج یافت و مودرا  بعد از درگذشت بودا بوسیلهٔ 
تحقق این امرا که زیر نام واجرایانا  مد و شیوهٔ آ وجود ـانا بـت مهایـودایی، کاسـب
(नोरोबोलो   -  {Vajrayana}مطرح گردید از تانرت )پراجانا ثر بوده و به عنوان أ یزم نیز مت
(सनपडपकप- {Prajana  } یا رشیک ) زنده گی مطرح بوده است. بدین معنی که پیروان

بودا جهت گسرتش اندیشه های فلسفی  در بودا بر امر تعلیم مرشد شان قایم بذات بوده و
تفکرات بودا از طریق حرکات یا مودرا  توضیح تعالیم و تبلور و در زمینهٔ  أ کوشا بوده اند، بن

ل دارد و این محتویات را به را بصورت گسرتده در هامن فص یک از آن معانی خود که هر
در هرن گندهارا نیز  متثیل  از تعالیم در ورای مودرا ها  هامن موضوع یا بخشی عالمهٔ  گونهٔ 
داد. در هند و  توان تذکر این مورد می را در که ما مثال های زیاد آن .(961: 4)کردند می

هرن های ظریفه بر منوال داستان ها و اسطوره های  ارا هرن معامری وحوزۀ متدنی گنده
حامیان دین بودایی تجسامت و داستان  بودایی بوجود آمده است و بر منوال نیاز رهبانان و

متبلور و برجسته  ( و محتوای سه جوهر بوداییJatakasهای بودا را در قالب جاتاکاها )
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دیستوا و سایر مرتاضان بودایی را که در این حلقه شامل ویژه تجسامت بودا و بو ه ساخته و ب
 له در معابد بودایی و بعد ها در معابد هندی نشین جا میـلسـبودند به صورت س

 .(6۶-5:۵)دادند

رقدرت بهارت و کنشکا امپراتور با صالبت کوشانی یونانی های بازمانده آشوکا امپراتور پُ      
 های جاتاکا و شمردند در ترویج داستان را نیکاتور می از دوران شاهان یونانو باخرت وی

دین بودایی در محتوی هیکل ها و جریان زنده گی اسطوروی بودا نقش  رشد و توسعهٔ 
مهمی را ایفا منود، هرنمندان گندهاری بیشرت در این موضوع و بخصوص در معامری و 

ها و شخصیت  د داستانتندیس سازی بوداها و بوداستواها و همراهان این کیش، در تجد
با وجود همۀ این مظاهر به منظور  .(56-69: 6مبادرت ورزیدند)مذهبی و فلسفی بودا 

مد که شامر ازین آ ا با مشارکت علامی بودایی بوجود تفهیم تعالیم توجۀ جدی بر مودر 
 تعالیم در تبلور مودرا که خود منایشگر کیش شخصیت مذهبی بودا است اقدام منودند. 

روح بودا بوده  کره های بودا در واقع نشان دهندهٔ ر هرن بودایی تجسم و تجسد در پید     
ثر است در هرن و ساخت معابد از أ است. بودیزم که به حد وفور از زایده های برهمنیزم مت

 و در بسیاری از محتواها پابند به این قواعد می بی بهره نبوده ترم های هندویی نیز قواعد و
سفی مذهبی تفاوت های را به شکل فل ته در میزان اندیشه با قواعد در اصول وباشد که الب

، ولی اکرث بخش های تعالیم فلسفی بنابر موقف و مقام بودا رصف با ورده استآ میان 
آید. هیچ تندیس  برجسته ساخنت تجسامت و حرکات که ما آن را مودرا گفته ایم بوجود می

توانیم و اصل اساسی  یعنی مودراها دیده منی را بدون حرکات مذهبی برش خواهانه
 ذهنی جریان جاتاکاها را مناینده گی می تجسامت بودایی را مودرا که واقعیت عینی و

 .(6۵-1: 1)گیرد مناید، در بر می
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 دالیل عدیده مودرا در معانی و مفاهیم مذهبی بودیزم    

تجسد تندیس های بودا ها،  مودرا همگام با تجسم و یکی از دالیل عمده و عدیدهٔ  -
 .هبی استذستوا ها و شخصیت های مبودی

موجودیت مانداال در ایضاح یکی از صنف های فلسفی بودا و طرز متثیل و توضیح آن  -
مانند مودرای دهرما چکرا پروا رتنا مودرا که اکرثاً در معابد بودایی رسواستی وادین دیده 

 ی قنون یا تعلیامتتدریس در چرخانیدن دایره هاشود، درین مودرا چگونگی مراحل  می
  .مذهبی بوسیلۀ انگشتان دست توسط بودا را نشان میدهد

 مناید با دست بهم پیوست که حالت دهیانا یا ریاضت و عبادت را متثیل می مودرای دو    
رسد و یا گاهی این دو دست بهم پیوسته در زیر سانگهاتی  هم بصورت پیوسته به نظر می

 .باشد پنهان می

مربوط به وزیر  ( انگشرت که دارای نگین بوده وMudra raks asaمودرا روکس یا راکس ) -
 باشد. که خود نشاندهندۀ مهر و محبت را ارایه می ب الحکومۀ نانداس در مگده میئیا نا
 .دارد

را یا مفاهیم ایرا در حرکات رمزی یک بخش از تعالیم  مذهبی  انجام مناسک و مودرا -
 .مناید مناینده گی می

نام مودرا های ثابت و منوط به الهه ه مودرا های که از لحاظ مناد و موقف غیر حرکی اند ب -
 .نواع هندی گفته شده استها و ارباب اال 

 شد.با میمودرا های حرکی یا متحرک، که متعلق به بودا و بودیستوا و منجورسی 

 مودرا های تفصیلی 

 .باشد نیت میؤ مصرامش در محتوای دهرما و آ ( که معنی abhayamudra) ابهایا مودرا -
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اجرا و نیز و مورد آگاهی از دانش  در ( که معنی آن رشحVitarkamudra) ویتارکا مودرا – 
 .پوترا هم گفته شده است

 ندان، سخاوت و صرب معنی دستیاری نیازم( که معنی صدقه و vardamudraواردا مودرا ) -

 دهد. می

حواس  به معنی تعادل فکری، آرامش فکر، اندیشه وdhyanamudra)دهیانا مودرا ) -
 .انسانی

به معنی تعالیم فلسفی  dharmacacraparvaratnamudra))دهرما چکرا پروا رتنا مودرا  -
 گفته شده است. دهرما در محتوای حرکت چرخ دهرماو جهان بینی بر قانون یا 

به معنی انتقال و تحقق تعالیم فلسفی از طریق آموزش  (vitarkamudraویتارکا مودرا ) -
 .باشد می

 نادانی است(. میان برداشنت جهل و از واجرا مودرا )به معنی خرد و اگاهی است و -

 به معنی قسم به زمین و مبارزه با اهریمن وبدی ها(.بهومی شپارشامودرا ) -

 د(.انجالی مودرا )به معنی احرتام و نیاز نیاش به معبو  -

 اتخاذ تصمیم درست(. اعتامد به نفس و واجرا پراد مامودرا )به معنی تزکیه و -

 .دلجویی رامش وآ  به معنی نوازش واعادهٔ  (Sranamudra)رسانامودرا  -

 .فهم  با مناد اتصال دو انگشت ( حالت درک وSinsinamudraسینسینا مودرا ) -

 .هوشدار ( حالت اعرتاض وTarjanamudra) تارجانا مودرا -

 .(  حالت راندن اهیریمن و شیاطینKranamudraکرانا مودرا ) -

 .حالت اجبار و نیاز  (Avakasa mudraاواکایامودرا ) -
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 .گفتار کید درأ ت ( حالت شمردن در تقویم وSankyana mudraسنکینا مودرا ) -

  .واجراها ( حالت تدافعی بوسیلهٔ Varahumkaramudra (وجراهومکارامودرا  -

 شنگری .رو  ( حالت درک، فهم و Budhyagarimudra ( بودیاکهری مودرا -

 دانش . ( حالت انتهای فهم و  (Autarbodhimudraمودرا اوتارا بودهی  -

 شدن . مهو ( حالت سکوت و  (Kesepana mudraکشی پانا مودرا  -

 (93-99: ۶)( حالت تبارز تزیین زیوری Manidarmudra ( منی دارامودرا -

 موازنه های بدن در حالت اجرای مودرا ها  قواعد حرکات و

 .(Samapadaیا سامپادا )کف دست در مقابل سینه و پا ها بسته  دو حالت ایستاده با - 

 حرکت نسبتا خمیده واجرای مودرا . (Trbahanga) حالت تری بهانگا  -

 های پس واجرای مودرا  ( حرکت نشسته با پا Pratyalidhaلیده)حالت پرا تیا  -

 (حالت نیمه خمیده واجرای مودرا .Alidhaحالت الیدها )   -

                   ( این حالت اسرتاحت یک پا بطرف داخل دو پا واجرای مودرا.                                                                       Capstana) حالت کپستانا -
روی لوتوس و ( به معنی آراسنت بدن Pamasana,Vgrasanaسانا واجرا سانا )حالت پدما –

 .اجرای مودرا

 .اجرای مودراس دو زانو و أ و پا باالی هم و انگشتان پا در ر ( دParyankaحالت پریانکا ) -

کف های پا بصورت متقاطی و اجرای  ( خال بین دو زانو وArdhaparyankaارداپریانکا ) -
 .مودرا

پای راست بلند  خمیده و و زانوی چپ به شمول پنجه های پا ( رسین Lilasanaسانا )لیال  -
 .وقات شده در اجرای مودرا
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م با مفاهیم أ مض و پیچیده است هر حرکت هرنی تو مودراها در رقص هندی بسیار غا    
 مذهبی بوده و این نوع اجرای مودرا متعلق به کیش شیوایی است که قبل از حضور و

واقع معانی از مفاهیم رقص را  یم فلسفی بودایی وجود داشت و هر حرکت این مودرا درتعال
رود.  کند چنانچه این رقص را که کتک گویند حرکات ترم شیوایی به شامر می توجیه می

واقع برای آمرزش گناهان  اشارات در مودراها با اشارات دست در اصول متفاوت است و
عیسویت این اشارات با دو انگشت و توقف از بدی با چهار رفت چنانچه که در  بکار می

 .گردید انگشت رومنا می

( دو پا در حال نشسنت یک دست بسوی زمین در حالت Rajalilasana) راجالیال سانا -
 گذاشنت و دست دیگر باالی زانو .

 نتیجــه
مز که برای ها به مثابۀ یک ر  مودراها در هند در عرصه های مختلف حیات فرهنگی آن    

را در قالب  مذهبی شان فهم موضوعات مذهبی و اجتامعی مفاهیم مخنلف اجتامعی و
یک از عالمات موضوعات معینی را با حرکات مودرا تبارز  هر مودرا و رمز ها بازگو منوده و

دهند .آن طور که در تجسامت کیش شیوایی حرکات شیوا ناتراج مراحل مختلف  می
ا و حرکات با مجموع سمبول ه عنایت را در غضب، عبادت و قهر و های حیات، کیهان، ادا

دارد، بعد از تشکل تجسد بودایی و ظهور پیکره ها ی بودا  پیروانش ایضاح می پیام ها برای
ارایه موضوعات تعالیم مذهبی  و متثیل حرکات بوسیلۀ انگشتان  و بوداستوا ها، مودرا در

با تشکل پیکره ها به گونۀ مناد های جوهر  در توضیح مفاهیم تعالیم دینی همزمان
گیرد. برای نخستین بار مودرا ها با ظهور  محتویات تعالیم مذهبی مورد بحث قرار می

پیکرۀ بوداها، بودیستوا ها و مرتاضان بودایی در حوزۀ  متدنی گندهارا بوجود آمد و تبلور 
جود آمدن تجسامت و تندیس ها و معرفی جریان زنده جاتاکاها اصل اساسی پروسۀ بو 

صحنه های ایکونوگرافی را در بردارد. بناً مطالعۀ مودرا در مفاهیم و توضیح متامی سوترا ها 
قابل توجه است و هر حرکت رمزی در حرکات مودراها مربوط به یکی از سوترا است که در 

 .دباتجسامت بودایی ا نعکاس می



   مفاهیم فلسفی و حرکی مودرا... 

39 

 

 
 

( که معنی vardamudraواردا مودرا )
ندان، سخاوت و دستیاری نیازمصدقه و 

 دهد. صرب معنی می

 www.google.comکاپی از سایت  

 ، تفهیم رمزی در صور حرکی متثیل و( با Shiva, Natarajaمجسمه شیوا یا ناتراج )

 www.google.comکاپی از سایت 

به معنی انتقال  (vitarkamudraویتارکا مودرا )
 و تحقق تعالیم فلسفی از طریق آموزش 

 www.google.comکاپی از سایت 
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به معنی  dharmacacraparvaratnamudra)دهرما چکرا پروا رتنا مودرا )
 www.google.com، کاپی از سایت و جهان بینی بر قانون تعالیم فلسفی

 بدی ها(. معنی قسم به زمین و مبارزه با اهریمن وبهومی شپارشامودرا )به 
 www.google.comکاپی از سایت 
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کاپی از  اتخاذ تصمیم درست اعتامد به نفس و واجرا پراد مامودرا )به معنی تزکیه و
 www.google.comسایت 
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 پوهنیار مژگان همراز

 شناسی با مهندسی رابطه باستان

Relation between Archaeology and 
Architecture 
By: Assist. Professor: Muzhgan Hamraz 

Abstract: 
    Afghanistan is the richestcountry in terms of having         
Archaeological and historical monuments in the regions.       
Today’s archaeology is not seeking to dig ancient artifacts 
only, but also trying to preserve the site as regional museum 
in order to conserve as a heritage site. Archaeology has 
strong relation with Architecture in terms of preservation of 
historical monuments.Recently, the international cultural   
heritage commissions effort to raise awareness about cultural 
heritage and significant by conducting seminars, workshops 
and talks. Preservation of heritages will not be the              
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archaeologists task only, it need collaboration of all related 
sectors to come together for heritage conservations practice. 
Archaeologists and Designershave to mutual collaborations 
and understanding in order to decrease changeling, which 
may create by urban development and mining. The article 
explain the relation between Archeology and Architecture and 
their specifics academic needs in terms of cultural heritage 
conservations practices. I hope that would be the point of 
start to stop conflict and identify much common ground 
through demands of cultural heritage management.  

Key words: Archeology, Architecture, Immovable Artifacts, 
Cultural Heritage conservation. 

 خالصه
افغانستان با داشنت بیشرتین ساحه باستانی از زمره غنی ترین کشور های باستانی و      

تاریخی بشامر میرود. باستانشناسی، امروز بر عالوه کشف و مطالعۀ آثار بدست آمده، در 
حفاظت آن به مثابۀ موزیم های غیر منقول نیز تاکید دارد. رابطه باستانشناسی با 

چنانچه در این اواخر کنوانسیون های بین املللی حفاظت مهندسی خیلی برجسته بوده، 
از میراث های فرهنگی جهت آگاهی دهی و جلوگیری از تخربیات ساحات باستانی و 
آبدات تاریخی ورکشاپ ها، سیمنار ها و مجالس محوری را در این عرصه راه اندازی 

متام سان نبوده بلکه نگهداری از داشته های فرهنگی تنها مسوولیت باستانشنامینامیند. 
انجنیران( که با انکشاف شهری و استخراج معادن رسو  مهندسان وسکتور های مرتبط) 

در این مقاله، رابطه بین دو کار دارند نیز مسوولیت بس خطیر در این عرصه ایفا میکنند. 
 باستانشناسی با معامری یا مهندسی( با زوایای مشرتک در ساحه عمل و) علم با هم مرتبط

معاونت یکدیگر جهت حفاظت از میراث های غیر منقول، روشن گردیده و اولین نوشته 
علمی در این بخش در آثار علمی کشور ما بشامر میرود. این مقاله نقطه آغازی خواهد بود 
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برای مهندسان و باستانشنان که با اختتام افکار مجادله آمیز، بیشرت در شناخت نقاط 
مترکز کنند که مدیریت محافظت از میراث های فرهنگی مشرتک بین این دو مسلک 

 کند.  امروزی تقاضا می

حفاظت  مهندسی، موزیم های غیر منقول، ،باستانشناسی، معامری :واژه های کلیدی 
 از میراث های فرهنگی

 مقدمه

باستانشناسی و مهندسی در بخش حفاظت از آبدات تاریخی مسولیت عمده را بدوش      
، از یک طرف 11از جدا شدن علوم از پیکره فلسفه و شگوفایی آن بعد از قرن دارند. بعد 

علوم به طرف اختصاصی شدن رفت و از جهت دیگر در بخش های مرتبط معاونت همدیگر 
را سخت می طلبند. امروز با توجه به اهمیت حفاظت و نگهداشت از آثار گذشته ها، فصل 

شود. مهندسی از زمره علوم دو  ندسی آغاز میتازه در روابط باستانشناسی با مسلک مه
ریاضیات، هندسه...( رسو کار دارد و نا که از یک طرف با علوم مثبته )جهته بوده بدین مع

از جهت دیگر با مردم و زنده گی اجتامعی. باستانشناسی، که اهداف آن احیای مجدد 
برای ترمیم مجدد باشد. هنگامیکه، مهندس  حیات برش از طریق داشته های مادی می

کند، در پهلوی، دانش جدید، نیازمند دانش در باره  آبده ها و ساختامن ها اقدام می
گذشته و سایر جنبه های اجتامعی این آبده نیز است، زیرا آبده ها برای انسان ها ساخته 

کند. باستانشناسی که با خزینه معلومات در باره  شده و هویت جوامع را بازگویی می
توانند در سطوح مختلف  ید، میآنسان های گذشته به کمک مهندسی میافرهنگ 

 همدیگر را راهنامیی منوده و در رسیدن به نتیجۀ مطلوب همکاری منایند. 

 تخریب راه فرا ها چالش ترین پرمعضله از یکی جدید انکشاف شهری و ساخت شهرهای     
 از گاهی یآ شهر انجیران ندسان ومه کهیتور ص در باشد، می تاریخی آبدات و باستانی آثار

 هویت حفظ راستای در را آن حفظ اهیمت و باشند داشته تاریخی ساحات و اماکن
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 نهادهای سایر پهلوی در ارزنده بس نقش میتوانند شامرند، برتر کشور خویش فرهنگی
 تاریخی، به آبدات و باستانی از ساحات نگهداشت و سامل سازی برنامه عرصه در مرتبط
آبدات  و باستانی ساحات راهی فرا عمده مشکالت و ها چالش وجود .منایند ایفا خوبی
 چون ها دانشگاه و اکادمیک نهادهای نقش گرفنت نظر در بدون توان منی را تاریخی
 جوان نسل زیرا گرفت، نادیده باشد، می های جوان نسل شر پرو  مرجع که کابل پوهنتون

 در را نقش خود و شده عملی ساحۀ وارد مرتبط علمی و مسلکی های آموخته فراگیری با
توسعه شهری و  .کند ایفا بخوبی توانند هامی داشته این محافظ بشکل محوله های برنامه

کشف معادن از جمله دو چالش عمده فرا راهی حفاظت از ساحات باستانی و آبدات 
 تاریخی بشامر میرود. 

 مربمیت تحقیق
تحقیقات علمی کشور بکر در  با مهندسی" یک موضوع کامالً شناسی " رابطه باستان      
اندک بوده، اما در  داسنادر رابطه به این موضوع در آثار محققان داخلی  باشد. زیرا، می

در . مجلۀ باستانشناسی افغانستان مقاالت متعدد از انجنیر سالک نرش شـــده اســـــت
توسط  Architecture in Archaeologyن: ـویاـــــــت عنـاالت تحــقـی؛ مـارجـع خـابـمن

Drennan, Megan  0262ال ــدر س  ،Architecture and Archaeology  توسط
Azara, Pedro  و  0269در سالArchitecture for Archeology   توسطSalvator-

John  فلهذا، منابع هستند که همه به زبان انگلیسی به نرش رسیده اند..  0264در سال ،
به بحث گرفته شده و به  اندک توان گفت به زبان های رسمی کشور چنین موضوع می

حقیقات بیشرت در گردد تا روزنه یی برای ت خدمت عالقمندان پیشکش میبکر مقاله  حیث
 این زمینه باشد.
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 هدف تحقیق

و شناسی  متذکره، زوایای مختلف از جمله:  شناخت با مفاهیم ابتدایی باستان تحقیق     
مهندسی، باستانشناسی تخریبی و محافظتی، رابطه باستانشناسی با مهندسی، دانسنت 

ها، نیازمندی های علمی، نگاهی بر قوانین ملی و بین املللی  زوایایی مشرتک بین آن
به بحث گرفته و هدف این تحقیق را تشکیل  ز میراث های فرهنگی، چالش ها، راحفاظت ا

 دهند. می

 روش تحقیق
آوری داده ها، یعنی مشاهده، مصاحبه،  ،مقالۀ ذیل از روش های، جمع نوشنت در     

)حفریات باستانشناسی و کار عملی مسجد گدری که تحت مرمت بنیاد فرهنگی  اکتشافی
آغا خان قرار دارد(  و مروری بر منابع کتابخانه یی  استفاده صورت گرفته است. نوع 

( APAمنابع به سیستم ستندرد پوهنتون کابل)باشد. قید  تحقیق، توصیفی و تبینی می
 صورت گرفته، امیدوارم برای عالقمندان این رشته مثمر واقع شود مناید.

 شناسی و معامری یا مهندسی باستان
را تشکیل میدهد. جهت  مفاهیم و اصطالحات در هر علم کلید آشنایی اولیه آن     

 باستانشناسی و مهندسی می پردازیم:برداشت بهرت و درک خوبرت از موضوع به تعاریف 

 شناسی باستان
ی را از طریق تحلیل فرهنگ انسان زیستکه است  باستانشناسی، رشتۀ علمی جالب      

 (.6ص،  ،69۵4کند....)فاگان،  در دوره های گذشته بررسی و بازسازی می مادی،

اجتامعی ترین هرن "علم طراحی و بنایی ساختامن هاست. معامری به عنوان  :معامری
معامری از  (.656 ص، ،6930 ")حسینی، برشی، با فضای اطراف انسان مرتبط است.
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ها غایب نبوده است و با کمک از علوم  از زنده گی انسانهم گذشته تا امروز لحظه ای 
چون: طراحی، ریاضیات، هندسه...نوع از زیبایی را برای نشیمن گاه های انسانی به 

اد یک ـور و رنگ با ایجـنردی، گرمی، ـسط، شکل، فضا، ـت. کاربرد خارمغان آورده اس
 در طراحی و وحدت معامری از اجزای مهم این علم بشامر می 17تسا ریتیم و کنرت توازن،

 رود. )هامن اثر(.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

به شامر میرود. زیرا  18خالقیت و ابتکار جزو الینفک معامری و به لفظ امروزی مهندسی     
دیزایرن سرتکچر( تنها معامران نیستند، بلکه با طرح و دیزاین جدید ی )مهندسان امروز 

                                                 
17

- Contrast 
 شود که آبادانی و تفاوت بین استفاده از لفظ معامری و مهندسی وجود دارد. معامر به کسی گفته می 18

ا ـاری بنـاختـراح سـشود که اسرتکچر دیزایرن یا ط به کسی گفته می ساخت تعمیرات می پردازد و مهندس
 (.6930ی، کنند )حسین ار مهندس خطاب میـه معمـا بـور مـان کشـا در زبـد. امـباش ها می

 .0265: منای از جریان مرمت مسجد تاریخی  گدری، شهر کهنه کابل: 6تصویر شامره 
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 خواهان اعامر ساختامن های منحرص به فرد خویش اند تا از یک طرف جنبه های
 فاده را از فضایـرین استـر بیشتـرفته و از جهت دیگـگ د نظرـرا م و انسانی آن اجتامعی

 .جهت خلق شاهکار تاریخی بکار برند وجودهـم
شناسی چه خدمت برای مهندسی انجام میدهد و مهندسی چه نقشی در  باستان     

دو رشته پیدا شود؛  شناسی دارد؟ این سوالیست که شاید در ذهن هر عالقمند این باستان
دنبال اولین جای قدم های مفکوره های مهندسی است. بدین معنا  دقیقاً شناسی  باستان

شناسی با تفحصات روی آثار و اشیای مادی که بروی زمین و زیر زمین باقی  که باستان
عده از  گیرنده آن پردازد و این آثار در بر مانده است به احیای مجدد تاریخی برشیت می

است، شامل: تهداب ها، دیوار ها، ستون پایه، گنبد دنبال آن  آثاریست که مهندسی دقیقاً 
این رضوری منی باشد که  ینات، اجزای متعدد تخنیکی.... برای مهندس رصفاً ئها، تز 

شناسی حضور  هرزمان که رضورت به مرمت یک آبده یا ساختامن باشد، در ساحات باستان
برشیت برای ساخت چنین شناسی با روشن منوده زوایای، از انگیزه  یابد. بلکه، باستان
تواند در ذهن پر نبوغ مهندس جرقه ایجاد کند که چرا چنین ساختامن  ساختامن ها، می

ینات ئدوره ساخته شده اند؟ چرا چنین تقسیم فضا ها صورت گرفته؟ چرا چنین تز  ها در آن
برای این  11بکار رفته و انتقال دهنده کدام ذهنیت هاست؟ چرا چنین لندسکیپ

ا مد نظر گرفته شده؟ و باالخره چرا این آبده ها در این موقعیت جغرافیایی ساختامن ه
توان از گزارش کشفیات علمی  اعامر گردیده است...؟ البته جواب متام این سوال ها را می

شناسی دریافت و این بهرتین زمینه ساز برای مفکوره هایست که مهندسان برای  باستان
وره های بکر در ساختار و دیزاین ساختامن های جدید حفظ اصالت فرهنگی و ایجاد مفک

توانند آنرا با خود داشته باشند. مهندسان با تقسیم فضا ها رسو کار دارند و این  می
                                                 

 -
لندسیکپ در فرهنگ لغات اکسفور چنین آمده است:" به متامی وضعیت نامری و ریخت محدوده ای از سطح 19

زمین اطالق میشود و یا به تصویری از حومۀ شهر، و منایش زیبایی قطعه زمینی متاثر از شکل کرانه و عنارص طبیعی 
 آن گفته میشود.")تقوایی،...(.
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هاست. مهندسان دنبال فضا های اند که گروه های انسانی در زیر  تقسیامت برای انسان
ز این نوع فضا ها نیز سقفی در آن زنده گی می کنند. تعیین کننده یی استفاده ا

گیرند که از ساختامن ها به کدام مقاصد استفاده به  مهندسان اند. این ها تصمیم می
ینات برای آن مساعد است. چه نوع رسحد بین این ساختامن و ئعمل آید. کدام تز 

لندسیکپ( چطور با بنای ساختامنی ی دیگر وجود داشته باشد. صحن آن)ساختامن ها
شناسی با جمع آوری  توان دریافت که باستان اشد..... پس میهمخوانی داشته ب

معلومات دست اول، کمک بس مهم را اول برای ایجاد انگیزه ها در ذهن مهندسان منوده 
کند تا در مرمت آبده ها و سایر ساختار های مهندسی،  و در قدم دوم راهنامیی می

را برای نسل های بعدی به وجه مهندسان اصالت آبده را حفظ منوده و میراث گذشته گان 
 (.Azara& others ,2013ستندرد انتقال دهند) 

 (Destructive Archaeologyشناسی تخریبی)  باستان
 شناسی تخریبی تا اندازۀ برای خواننده گان این رشته نا شاید کاربرد اصطالح باستان     

می پردازد، پس کاربرد شناسی همیشه به جنبه های احیاگری  آشنا باشد و اینکه باستان
تواند منتقل سازد؟ در جواب باید افزود: که  جا چه معنی را می چنین اصطالح در این

بل، حفاظت از داشته  کار ندارد، و شناسی تنها با آثار و شواهد مادی منقول رس باستان
های غیر منقول که شامل: ساختامن ها، مجمسه های غیر منقول، مغاره ها و حتی 

شود، نیز مورد توجه  شناخته می پارک های ملیفاظت شده که تحت نام  ساحات ح
، اگر یک ساحه باستانی مورد حفریات و تحقیقات رد. بناً یگ شناسی قرار می باستان
 شناسی قرار گیرد و بعدا ساحه ترک گفته شده و به مخروبه بیش مبدل گردد، این باستان

م، زیرا نتوانسته ایم بر عالوه کشف تاریخ شناسی تخریبی مواجه شدی جا با نوع باستان
شناسی، ساحه را نیز منحیث موزیم غیر منقول حفظ  ساحه از طریق حفریات باستان

در شامل کشور دانست. محققان که  شهرک آی خانمتوان:  را می منایم. مثال برجستۀ آن
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که اگر ساحه در بخش حفاظت از میراث های فرهنگی فعالیت  دارند. به این عقیده اند، 
شود بهرت  است دست  شناسی به مرتوکه مبدل می باستانی بعد از حفریات باستان

که رسنوشت ساحه بعد از ختم حفریات در آینده معلوم گردد. زیرا  نگهداشته شود تا زمانی
شناسی رصفا حفریات زمین و کاوش آثار مادی نبوده بلکه حفظ ساحه به  هدف باستان

منقول در صدر اولویت های آن قرار دارد، که هم جهت حفظ هویت حیث موزیم های غیر 
مد زا برای ساکنان آن، آ  تاریخ باشنده گان محل مساعدت منوده و از جانب دیگر منبع در

شناسی تخریبی آنست که  تواند قلمداد شود. فلهذا، منظور از کابرد لفظ باستان می
فظتی که در عنوان بعدی به آن شناسی محا تفکیک باشد بین این اصطالح و باستان

 خواهیم پرداخت.

 (Non Destructive Archaeologyشناسی محافظتی )  باستان
شناسی را در همه سطوح مد  که از نام آن پیداست، هدف باستان این اصطالح طوری     

شناسی در ساحه اکتفا منی مناید، بل بر حفاظت  نظر گرفته و رصفا به کشفیات باستان
بعد از ختم حفریات، نیز تاکید دارد. این مفکوره در سالیان اخیر بیشرت مورد توجه ساحه 

که در قوانین ملی و بین املللی در بخش حفاظت از آثار و  فرهنگ یان قرار گرفته طوری
توان،  را در کشور می آبدات فرهنگی بر آن توجه جدی مبذول شده است. مثال زنده آن

عنوان منود. در این ساحه که از یک دهه  مس عینکستانی کاوش های اخیر در ساحۀ با
شناسی جریان دارد، حفاظت از ساحه به حیث موزیم غیر  به این طرف حفریات باستان

باشد، زیرا با قرار گرفنت  لین میؤ شناسان و مس منقول از عمده ترین دغدغه های باستان
دن، ـخراج مس از این معـاست روع کارـدومین بزرگرتین معدن مس جهان در پهلوی آن و ش
 شناسی تخریبی بار دیگر شاهد باستان ساحه باستانی متذکره تخریب خواهد شد و یک

 خواهیم بود.
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 شناسی و مهندسی اهداف مشرتک باستان
طور خالصه ه توان ب طور عموم دنبال اهداف ذیل است که میه شناسی ب باستان     

 ترشیح منود:

 شناسی جهت شناخت فرهنگ  کشف داشته های مادی از طریق حفریات باستان
 گذشته و احیای مجدد آن؛

 معرفی فرهنگ ملل با استناد از معرفی ساحات باستانی و آبدات تاریخی؛ 

 ی به مثابه هویت ملیحفاظت از داشته های فرهنگ 

  ایجاد موزیم های منقول و غیر منقول جهت حفاظت از داشته های مادی و زمینه
 سازی ورود عواید به خزینه دولت؛

 .ایجاد روابط مستحکم بین ملل از طریق گفتگوی متدن ها 

: زیر زمینی قرص چهلستون و منونه از باستانشناسی 0تصویر شامره 
 0263محافظتی: شهر کابل: 
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 باستان دنبال اهداف مرتبط در یک جهت، بامعامری و مهندسی 
 :شناسی

  ءو کار دارد، که با گذشت زمان جز و اعامر بنا ها رس معامری با تقسیم فضاها 
 گردد؛ میراث فرهنگی ملت ها می

  مهندسی از قدیم االیام دنبال خالقیت و ابتکار در دیزاین و طراحی بوده است که
تواند در تقویت این مهارت کمک  شناسی می بازدید از ساحات و حفریات باستان

 مناید؛

 توانند  شناسی، مهندسان و معامران امروزی می نبا استفاده از معلومات باستا
 در حفظ اصالت فرهنگی سهم فعال داشته باشند؛

 شناسی زمینه ترکیب  تنوع در دیزاین)طراحی( را برای  معلومات باستان
 سازد؛ مهندسان و معامران مساعد می

 تاکید بر حفظ اصالت معامری سنتی؛ 

 هنگی مراجع ذیربط از انکشاف شهری، امریست رضوری، با همکاری و هام
 تخریب نا آگاهانۀ ساحات باستانی جلوگیری به عمل می آید؛

   صدر اولویت باالخره،حفاظت از داشته های فرهنگی و مرمت از آبدات تاریخی که
وزارت ریاست باستان شناسی ریاست آبدات تاریخی و های کاری هر دو نهاد)

 اطالعات و فرهنگ( را تشکیل میدهد.

 های علمینیازمندی 
 و از جملۀ علوم میان رشته یی ستاگی ـرهنـاسی فـرشنـۀ از بشـاسی، شعبـشن انـباست     

بشامر می آید. با این وضع، نیاز جدی به سایر علوم مرتبط در حوزۀ انسانی دارد و از جهت 
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تواند منبع دست اول معلومات برای سایر علوم از جمله مهندسی باشد تا در  دیگر می
منودن زوایای تاریک تاریخ مهندسی، معامری سنتی منطقه و سایر جنبه ها از آن روشن 

شناسی با مهندسی یا معامری در بخش زیر نیازمند  استفاده به عمل آید.  باستان
 کنیم: طور مخترص به آن اشاره میه همکاری دو جانبه اند که ب

 
 
 
 
 
 
 
 

 هندسیشناسی از معامری یا م نیازمندی های علمی باستان
 مستند سازی: مستند سازی یا قید معلومات ساحوی از عمده ترین وظایف باستان 

شناس با سانتی، سانتی کاوش های خویش نیاز  باشد. باستان شناس در ساحه می
جدی به اسناد سازی این داده ها در قالب اوراق گراف، کمپیوتر و سایر وسایل قید و 

ل بعدی و نوشنت گزارش نهایی از موثق بودن ضبط این داده ها دارد، تا برای تحلی
داده ها را اطمینان حاصل کند. باستانشناسانی که در ساحه حضور دارند، با فراگیری 
مهارت های رسم تخنیکی و انتقال اندازه ها در اوراق گراف، یا برداشنت تصویر از 
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توانند  ، میساحه و بعدا رسامی اثر در داخل یکی از پروگرام های مرتبط کامپیوتری
خواهند ثبت کنند. اما دقت در ثبت داده ها و انتقال آن در گراف  هر آنچه را که می

باشد، زیرا رسم تخنیکی و فراگیری  ها مستلزم معاونت مهندس یا معامر در ساحه می
 تواند در این بخش باستان این مهارت از اساسات کریکومل مهندسی بوده و می

 در مستند سازی و قید منابع دچار خطا نشوند. شناسان را یاری دهند، تا

 شناسان مانند مهندسان در ساحه با مربعات و سکشن ها رسو  نقشه کشی: باستان
طور تخنیکی به نقشه رضورت ه ها برای انتقال این ایده ها ب کار دارند و هر کدام آن

 بر می ق.م( 4522دارند. نقشی کشی و استفاده از این فن به سال های خیلی قبل)
گردد که اولین نقشه بروی خشت خام ترسیم شده و ذهن خالق انسان ها را برای 

شکل فنی نشان بوجود آورد. بعدا این فن مورد توجه بسیاری ه انتقال ایده ها ب
پاکخو و های فنی زدند)دانشمندان قرار گرفت و معامران وقت دست به ترسیم نقشه 

سیامت هندسی و تخنیکی از مهمرتین بخش (. امروز نقشه کشی در تر 6935دیگران،
ه شناسی ب رود. با وجودیکه، قید داده های باستان معامری و مهندسی بشامر می

ید، مربمیت جدی آ ت های مهندسی که از ساحه بدست میعده از بازیاف خصوص آن
به حضور مهندسان دارند تا تخصصی تر وارد عمل شده و ساحه را نقشه کنند، اما در 

گیرد، مهندسان  ساحات باستانی و حفریات که در کشور عزیز ما صورت میاکرث 
 بدوش باستان بخش آبدات تاریخی کمرت حضور دارند و این وظیفه خطیر بعضاً 

باشد. بنا، فراگیری حد اقل ابتدایی ترین فن ترسیامت هندسی  شناسان در ساحه می
وده، که این چالش را تا حد شناسان ب و تخنیکی یکی از الزامات اساسی برای باستان

شناسی در حین ترسیم و  : محصالن باستان9؛ تصویر شامره  اکرث کاهش میدهد.
 نشان میدهد. 0265اندازه گیری از سکشن باستانشناسی در سال  
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 (اندازه گیری: طرح های معامری )تهداب ها، دیوار ها، نقوش و سایر تزینات مهندسی
تا به مانده یا هر اثر باستانی دیگر، نیاز دارد  یکه بشکل مخروبه ها در ساحه باق
شناس با  و با مقیاس معین ترسیم گردد. باستان صورت دقیق اندازه گیری شده

طور ه را ب تواند اندازه ها را ترسیم و برای سایرین مفهوم آن فراگیری این مهارت می
 علمی و فنی انتقال دهد؛

 

 

 

 

 

 
 

  :اجسام با اندازه های کوچکرت، از  در ساحات باستانی، رضورت است تا،مقیاس
اصل آن بزرگرت  ترسیم شود و اجسام بزرگرت مانند آبده ها، ستوپه ها و سایر اجزای 
ساختامنی کوچکرت از اصل آن ترسیم گردد. بنا، نسبت اندازه ترسیم شده به اندازۀ 

سانتی باشد،  622واقعی جسم را "مقیاس" گویند." یعنی چنانچه طول یک جسم 
 .(32کنیم.)هامن اثر،ص،  سانتی مرت بروی کاغذ ترسیم می 6ا  ر  آن

 شناس بر عالوه دانش  اصول ترسیامت و ابزار آن: برای ترسیامت در ساحه باستان
فنی ترسیم باید دارای ابزار فنی نیز باشد که طور مخترص میتوان، از تختۀ ترسیم، 

 صصی، پرکار،تخنیکی، خط کش های تخکاغذ ترسیم، قلم پنسل مخصوص رسم 
 مرت، پایپ لیول، پنسل پاک...یاد آوری منود.

 0263پالن، منا، ... : رسم تخنیکی از4تصویر شامره 
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 شناسی نیازمندی های معامری یا مهندسی از باستان
 قوانین ملی و بین املللی در بخش حفاظت از میراث های فرهنگی معاونت باستان     

که،  صورت واضح روشن ساخته است، طوریه شناسان را با مهندسان آبدات تاریخی ب
 خویش چنین رصاحت دارد: 65در ماده  6931وینس چارتر 

شناسی در ساحات تاریخی و آبده ها، باید با نورم های ستندرد انجام  "حفریات باستان 
پذیرد. بقایای داده های مهندسی آشکار شود تا کمک مناید در پروسه مرمت آبده و 

 (ICOMOS, 2003, p, 4شناخت بیشرت با حفظ اصالت فرهنگی آن....")

با مهندسان تاریخی  شناسان عموماً  از ماده فوق چنین استنباط میشود که کار باستان      
شود که مرمت آبده تاریخی مد نظر باشد و قبل از رشوع آن باید نظریات  زمانی آغاز می

توان از  طور مثال میه شناسان در مورد قدامت آبده و اطراف محوط اخذ گردد. ب باستان
که توسط بنیاد فرهنگی آغا خان و کمک های  واقع شهر کهنه کابل،مرمت مسجد گدری 

چنان،  مرمت ستوپه توپ دره، واقع والیت پروان، که  برد. هم مالی ایاالت متحده آمریکا نام
توسط موسسۀ " اچکو " تحت مرمت قرار دارند. این دو آبده قبل از مرمت مورد حفریات 

معلومات بکر از ساحه، ارزشمندی و اصالت  شناسی قرار گرفته تا جمع آوری باستان
فرهنگی آبده را حفظ مناید. در عین زمان، میتوان چنین موضوع را در ساحه باستانی مس 

با عقد قرار داد  0223عینک مشاهده منود. وزارت معادن و پطرولیم افغانستان در سال 
ز منود. مطابق چینایی و این وزارت کار استخراج معدن مس را آغا  MCCبین کمپنی 

قوانین حفاظت از داشته های فرهنگی، ساحه باستانی مس عینک، در جوار این معدن که 
سال دارد، واقع میباشد. بدون حفریات و تعیین رسنوشت ساحه  0222قدامت بیش از 
وزارت معادن و ) ذیر نخواهد بودـدن امکان پـاز مع خراج مسـه کار استـباستانی ادام

 (.6930پطرولیم،
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شناسان با جمع آوری معلومات بکر در مورد  باستان جمع آوری معلومات دست اول:
توانند گذشته و تاریخ هر علم و زنده گی  گذشتۀ برش از طریق شواهد مادی، حفریات، می

برشیت را روشن مناید. مهندسان آبدات تاریخی و حتی آنعده از مهندسان و انجنیرنان که 
شناسی  ند، نیز می توانند با مطالعه گزارشات باستاندنبال خالقیت در طراحی هست

مرتبط به باز مانده های مهندسی به بیشرتین سواالت شان در باره چگونگی ساخت اولین 
نور پردازی و... جواب  ها، نقش محیط جغرافیایی در ساخت بنا ها، اقامتگاه های انسان

  .حاصل کنند

شنان و زمین شناسان خیلی  این اصطالح برای باستان در مهندسی: 20سرتاتیگرافی
رسد، زیرا این علم با مطالعه طبقات و الیه های زمین معلومات مزید را  آشنا به نظر می

کند، اما در مهندسی و مرمت ساختامن ها برای الیه های که  برای عالقمندانش فراهم می
مطالعۀ مهندسان آبده تاریخی است،  چندین طبقه را به روی دیوار تشکیل داده اند و مورد

توان بکار برد؟ شاید کاربرد این اصطالح از نظر مفهوم منوط به  الح را میطکدام اص
باشد.  طبقات زمین باشد، اما از لحاظ ترکیب این دو واژه که به معنای الیه شناسی می

یخی نیز بکار برد. توان این اصطالح را برای مطالعه الیه های دیوار ها در آبده های تار می
طور مثال: در مرمت آبده تاریخی مسجد گدری به مواردی مواجه شدم و آن مطالعۀ الیه 
های دیوار بود که از جهت کاربرد چندین الیه مواد بروی دیوار ها که شامل خشت، گل، 

 ودهمنپلسرت و رنگ با چندین طبقه رس هم به روی  آن، مهندس مربوطه را به خود مرصوف 
شناسان با مطالعۀ این الیه  ها نیز مانند باستان این نکته خیلی برایم برجسته شد. آن بود.

کدام زمان برای  خواستند به تاریخ اولین مواد روی دیوار های دست یابند که دقیقاً  ها، می
، این روش نیز به حیث یک رهنمود اولین بار این مواد بروی دیوار ها کار شده است؟. بناً 

                                                 
 -

 به معنی ترسیم می Graghyمعنی چنیه یا الیه و  به  Strataکه اسرتاتیگرافی: مشتق از دو کلمه یونانی بوده 20
شناسند.)سازمان زمین  شناسی بنام علم الیه نگاری طبقات زمین نیز می باشد. این علم را در زمین شناسی و باستان

 (6932شناسی،
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واند برای مهندسان آبدات تاریخی کمک کند، تا الیه ها را از هم تفکیک منوده ت علمی می
 و مطابق طرز کار برد مواد آن در دوره های تاریخی، تعیین قدامت منایند.

 

 

 

 

 

 

 .69۵5بلخ،  شناسی، ساحه باستانی تپه زرگران : ترشیح الیه های زمین در باستان5شامره تصویر 
 

 : الیه های مواد کار شده بروی دیوار های یکی از حال مسجد گدری، 1  تصویر شامره
 (.0265)شهر کهنه کابل: 
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: درک و فهم معامری قدیم افغانستان، با انگیزه ساختار آگاهی از اصالت معامری سنتی
های متفاوت سواالت زیادی را در ذهن مهندسان آبدات تاریخی خلق  میکند. به این 

شدم: که معامری اصیل افغانستان در کدام دوره بوده است؟ آیا  سواالت بیشرت مواجه
را تحت نام منونه از معامری اصیل افغانی در جامعه امروز  کدام آبدۀ وجود دارد که آن

معرفی کنیم؟ پاسخ از این قبیل سواالت برای مهندسان جوان که تازه پا در عرصه مرمت 
شناسی افغانستان و معامری قدیم  نآبدات تاریخی گذاشته اند، با مطالعه باستا

گردد. در اصل، معامری روح و عشق آدمی برای زیسنت در فضای  افغانستان، فراهم می
داند و رویا های خود را در قالب خشت و سنگ با تزینات  است که آن را متعلق به خود می

وامدار است و ، معامری نیازمند خالقیت و ابتکار دمعامری...به حقیقت مبدل میسازد. بناً 
هیچ گاهی راکت و ساکت منی ماند. بلکه با گذشت زمان روح و جان تازه گرفته و پیوسته 

رود. شناخت این سیر تاریخی با تشخیص امتزاج فنون  با اجتامعات انسانی به پیش می
 مهندسی در آبده ها، در دوره های تاریخی ست که اصالت فرهنگی ملت ها را تشکیل می

مطالعه روح و انگیزه خالقانۀ معامران  و  ءری سنتی چیزی نیست جز دهد. پس معام
 ه ما بهها امروز در قالب: ستوپه ها، معابد، مناره ها، مساجد...ب مهندسانی که افکار آن

 یادگار مانده است؛

با چندین منونه از تنوع در خالقیت و ابتکاربا امتزاج سبک های سنتی با مدرن: 
ینات قدیمی در بعضی اماکن دولتی و رهایشی ئو ترکیب تز  امتزاج سبک های مهندسی

مواجه شدم. واقعا جالب بود. این مفکوره ها که گل لوتوس را با ترکیب از اشکال هندسی 
در یک ساختامن با رسستونی های یونانی، تخته های چوبی کندکاری نورستانی و سبک 

رف یک مجموعه از سبک های متنوع معامری اروپایی امتزاج داده اند... این تنوع از یک ط
 رساند و از جانب دیگر تاریخ معامری افغانستان را بازگویی می معامری را به مشاهده می

کند. پس چه خوب است، خالقیت و ابتکار توام با حفظ اصالت فرهنگی در اعامر 
ساختامن ها مد نظر گرفته شود، تا به هر دو بخش)پیرشفت در ایده های مهندسی و 
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امری با حفظ اصالت معامری سنتی( توجه صورت گیرد. این امکان نخواهد داشت، الی مع
که مهندسان کشور با آبدات تاریخی کشور و ساحات باستانی افغانستان آشنایی  این

 حاصل منایند؛

سال  قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان دراحیای مجدد معامری اصیل: 
 رصاحت دارد: در بند دوم آن چنین 69۵9

"آثار تاریخی و فرهنگی کشور متعلق به مردم افغانستان بوده و مظهر سهم گیری       
باشد. حفظ آثار تاریخی و  ایشان در سیر تکامل میراث های فرهنگی عموم برشیت می

 (.6،ص،69۵9باشد.")وزارت عدلیه،  ت و مردم افغانستان میـفرهنگی وظیفۀ دول

نگهداشت آثار تاریخی و  رصاحت وضاحت داده شده که سهم مردم دردر این قانون به      
ل و ذیربط ؤ باشد. اشخاص مس برابر با دولت بوده و از مکلفیت های مردم می فرهنگی
ه شناسان و مهندسان( نسبت به سایر افراد جامعه دارای نقش فعال تر بوده و ب )باستان

ون های افغانستان فارغ التحصیل ی انجنیری پوهنتځخصوص مهندسان جوان که از پوهن
ها با  گردند، بس خطیر است. زیرا آن شوند و وارد حوزه ساخت ساز و آبادانی می می

پردازند، چه  مفکوره های مدرن و غربی در شهری های تاریخی افغانستان به آبادانی می
عمل خوب است که با پس منظر تاریخی و آگاهی از معامری سنتی افغانستان وارد حوزه 
گیرد از  شوند. از جهت دیگر مرمت آبدات تاریخی که توسط مهندسان با تجربه صورت می

یک طرف باعث حفظ هویت فرهنگی کشور گردیده و از جهت دیگر منبع خوب عایداتی را 
 . سازند برای دولت از جهت گردشگری مساعد می
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 اصطالحات مشرتک علمی
شناسان و مهندسان در بخش حفاظت از میراث های فرهنگی دارای وظایف  باستان     

کنیم که برای هر  جا به بعضی اصطالحات علمی مشرتک اشاره می مشرتک اند، که در این
 باشد: دو این رشته رضوری می

 وقایه (Preservationبه مراحل گ:)که آثار یا آبده تاریخی از جهات شود فته می 
مختلف مورد توجه قرار گیرد و وارسی مداوم به آن صورت گیرد تا از تخریب آن 
جلوگیری مناید. مانند: محافظت آبده یا اثر تاریخی از برف، باران، رطوبت، نور نا 

چهلستون، : دهلیز از اضافات قرص تاریخی ۶تصویر شامره 
 0263شهر کابل، 
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مداوم که مناسب، حوادث طبیعی، سیالب، طوفان، زلزله، تخریبات زمین ...و مراقبت 
 باعث تخریب آن نگردد؛

 محافظت (Conservationبه متام مراحل گفته می :)  شود که یک آثر یا آبده تاریخی
شود. حفظ اصالت تاریخی و فرهنگی اثر یا آبده در  به حالت اولی آن باز گردانیده می

مانند وقایه تفاوت بین محافظت و وقایه در این است که  صدر کار این پروسه قرار دارد؛
ا زمانی که آبده یا اثر سازد، ام چرت محافظتی عمر آثار تاریخی و فرهنگی را طوالنی می

 یند میآمحافظت رضورت دارد که شامل یک فر ود به شی تخریب م
 (.Makwae,2017باشد)

 مانند شکل ذیل: 

 

 

  

 

 

 ( ترمیمRestorationبه مرحله گفته می:)  که اثر تاریخی یا آبدۀ تاریخی را دوباره شود
کند. با احرتام به اصالت فرهنگی و تاریخی آن، تا بشکل اولی آن  احیای مجدد می

  برگردد. اما کار های جدید باید از کار های قدیم تفاوت داشته و نشان داده شود.

 

 

Preservation 

Conservatio

n 
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  ( احیای مجددRenovationبه مرحله گفته می :)  شود که یک آبده یا اثر
شود و الیه ها و آثار قدیمی آن از بین برده شده و  باستانی جدید ساخته می

شود. که این عمل از نظر  به شکل قدیمی آن ساخته میکامال با مواد جدید 
قوانین حفظ میراث های فرهنگی خالف معیار های بین املللی بوده و از آن باید 

 (. …,Petzetجلوگیری آنی به عمل آید؛) 

  ( جدید سازیReconstruction این مرحله بیشرت در بخش آبادانی و :)
که به ساخت و ساز کامال جدید با معیار تعمیرات بکار برده میشود و مرحله ایست 

منایند، که ساخت شهرک های جدید از جمله خوبرتین  های جدید اقدام می
 ها بوده می تواند. مثال آن

 

: منای از مرمت قرص تاریخی چهلستون با تفکیک کار های جدید از ۵تصویر شامره 
 (0263)قدیم آن: شهر کابل، 
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 آگاهی از قوانین ملی و بین املللی در بخش مرمت
شود." این جمله ایست که در قوانین افغانستان  "بی خربی از قانون عذر پنداشته منی      

خوریم. آگاهی از قوانین در هر شعب که باشد، فعالیت ها را سهولت بخشیده  به آن بر می
شناسان و مهندسان بخش مرمت و محافظت از  سازد. باستان را قانومنند می و مبنای آن

آثار و آبدات تاریخی و فرهنگی با آگاهی از قوانین ملی و بین املللی که در زمینه وجود 
ز خطای قابل مالحظه جلوگیری به عمل آورده و با تعقیب و عملی منودن، توانند ا دارد، می

این قوانین جهت حفاظت از داشته های فرهنگی با جامعه بین امللل هم گام شوند، که در 
 گیریم: زیر بخشی از این قوانین را به معرفی می

ماده  ۵3فصل و  3(: در 69۵9قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان) .6
ترتیب گردیده، که فصل اول شامل: احکام عمومی، فصل دوم شامل: آثار تاریخی 
و فرهنگی غیر منقول، فصل سوم شامل: آثار تاریخی و فرهنگی منقول، فصل 

شناسی، فصل پنجم: موزیم ها، فصل ششم:  های باستان چهارم شامل: کاوش
ار تاریخی و تجارت شبه آثار تاریخی و فرهنگی، فصل هفتم: صدرو و ورود آث

 شود؛ فرهنگی، فصل هشتم: مجازات و باالخره فصل نهم شامل: احکام نهایی می

(. که در بخش جزایـی تخطـی هـای مـرتبط بـه آثـار 026۶کود جزای افغانستان) .0
 کند؛ فرهنگی و تاریخی را پیشبینی می

(: در بخش مرمت و مراقبت از ساحات باستانی آبدات 6314چارتر وینس ) .9
 تاریخی؛

 (: در بخش مرمت باغ های تاریخی؛63۵6ر فلورانس )چارت .4

 (: در بخش حفاظت از شهر های تاریخی؛63۵۶چارتر واشنگنت ) .5

 (: در بخش حفاظت از ساحات باستانی و مدیریت آن؛6332چارتر ) .1
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 (: در بخش مرمت و حفاظت از داشته های فرهنگی زیر آبی؛6331چارتر ) .۶

 (؛6333چارتر بین املللی فرهنگی توریزم ) .۵

 (: در بخش احیای معامری سنتی و بومی؛6333چارتر ) .3

 (: در بخش معامری چوبی؛6333طرز العمل )  .62

 (: در بخش مرمت آبدات تاریخی؛0229چارتر آی کموس) .66

 (.ICOMOS,2003) (: در بخش مرمت نقوش دیواری0229چارتر آی کموس) .60

  نتیجه گیری 
 هویدا گردید. باستان 63از قرن شناسی با معامری و مهندسی بعد  رابطه باستان     

 شناسان دنبال روشن شدن زوایای تاریک مدنیت های گذشته اند که مهندسان از آن می
توانند نفع برده و در پرتو آن اذهان معامری و مهندسی را در افکار گذشتگان جستجو 

شناس دنبال چیستی و چرایی های  منایند. ذهن خالق مهندس مانند ذهن خالق باستان
گردد که چنین بنا های تاریخی از خود آن را بجا گذاشته اند. دانسنت رمز و راز این  می

گرداند تا مهندس با  شناسی میرس می معام های مهندسی و معامری را حفریات باستان
ذهن آماده وارد تقسیامت فضا ها شده و آثار و شاهکار بی نظیر را از خود بجا گذارد تا 

از آن به حیث یادگار گذشته گان و شاهکار عرص خویش یاد آوری به  روزی در اوراق تاریخ
شناسی با همکاری های علمی و استفاده از فنون اندازه گیری و سایر  عمل آید. باستان

جوانب آموزشی بر موثق بودن داده های خویش افزوده و خطا در درج معلومات دست اول 
و مهندسی از متام جهات ابعاد،  روش،  شناسی خویش را کاهش میدهد. باالخره، باستان

شود  ابزار و سایر ملحوظات با هم تفاوت های دارند. اما رابطه زمانی بین این ها آغاز می
که بحث محافظت از آبده های تاریخی و ساحات باستانی پیش می آید. برای انجام چنین 

توانند مستفید  میگیرد که یکی از دیگر  ها شکل می فعالیت ها نیاز های جدی بین آن
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شناسان و مهندسان با هم بیشرت مشرتکات عملی  نست تا باستانآ گردند، پس زمان 
داشته باشند و آغاز گر فصل جدید از نوگرایی با انتقال فرهنگ گذشته گان در ساختار 

 (  Salvator,2014های قدیمی و جدید معامری و مهندسی گردند)

چه منقول و غیر منقول( مساله ای اصیل و بومی )ر، حفاظت از فرهنگ از جهت دیگ     
 ان نبوده بلکه معامران، مهندسان،شناسان و فرهنگی است، که تنها بر دوش باستان

لیت بس خطیر، در این عرصه دارند تا همه دست ؤ انجنیران و سایر مراجع ذیربط مس
ی در شناسی و مهندس بدست جهت حفاظت از هویت ملی خویش همگام باشیم. باستان

ابعاد بزرگ با هم در ارتباط بوده و نقش برجسته تر را در حفاظت از میراث های فرهنگی 
دو رشته الزامیست تا در این بخش بیشرت همکار و  ، برای هرکنند. بناً  غیر منقول بازی می

همگام بوده در برداشنت چالش های فرا راه پیروزمندانه بدر آیند. علوم میان رشته یی 
باشد، که بر  شناسی دارای ارتباطات وسیع با سایر حوزه های علمی می تانمانند باس

اساس قوانین ملی و بین املللی در بخش حفظ میراث های فرهنگی این رابطه بر جسته 
تر شده و با توجه دانشمندان این حوزه و تدریس مضامین مرتبط در دیپارمتنت های 

سی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل با شناسی و دیپارمتنت مهند برششناسی و باستان
همکاری بنیاد فرهنگی آغا خان، این هامهنگی تاثیرات مثبت را جهت آگاهی دهی 
محصالن این دیپارمتنت ها چه در صنوف درسی و چه در ساحات کار عملی مساعد منوده 

 است.

 چالش ها و راهکار ها 
انی و آبدات تاریخی در سطح ـباستات ـان کشوریست که دارای بیشرتین ساحـانستـافغ     

شناسان داخلی و خارجی)تهیه نقشه  منطقه بوده و نظر به رسوی که توسط تیم باستان
ساحه  02222تا حال( انجام شده، اضافه تر از -0261ساحات باستانی توسط دافا رشوع 

 باستانی تثبیت گردیده است. از جهت دیگر بعضی ساحات دیگر هستند که متون تاریخی
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موجودیت آن را بیان می کند اما نظر به عواملی چون، نا امنی و سایر ملحوظات تا هنوز 
( و بعدا حکومت 69۵6تثبیت نگردیده اند. بعد از رویکار آمدن ادارۀ موقت افغانستان )

انتقالی، توجه دولت و جامعه جهانی بر حفاظت از میراث های فرهنگی در سطح کشور 
سال  0222مرتی بامیان بود که بیش از  55 بوداییتخریب هم  رونق گرفت و علت آن

قدامت داشت. منار جام از شاهکار های معامری اسالمی، مسجد نه گنبد، قلعه اخیتار 
الدین هرات، مسجد جامع هرات و ده ها ابنیه تاریخی کشور مورد توجه قرار گرفت و مرمت 

 (.0266گردید)نجمی،

افظت آبدات تاریخی و ساحات باستانی هنوز قرار دارد و دو چالش عمده که فرا راه مح     
 توان طور ذیل یاد آوری منود: توسط مراجع ذیربط توجه جدی را می طلبد می

باشد.  انکشاف شهری یکی از نیازمندی اساسی اجتامعات برشی می انکشاف شهری:
ست که در اازدیاد نفوس، عوامل محیطی، افزایش ثروت، مهاجرت ها... از جمله عواملی 

نفوس و وسایط  با ازدیاد 69۵6انکشاف شهری رول عمده دارد. شهر کابل بعد از سال 
اف شهری و ریاست شهرداری کابل پالن های را برای ساخت شهرک شکهمراست. وزارت ان

بالک  ۶ شهرک رهایشی خوشحال خان با داشنتتوان: از  های جدید در نظر دارند که می
پروژه اعامر  بالک رهایشی، ۶۶شهرک رهایشی خواجه رواش  ،آپارمتان رهایشی 902و 

تکمیل نقشه ها و  واحد مسکونی، 3330 شهرک رهایشی امارات متحده عربی با ظرفیت 
ده هزار واحد  شهرک خواجه رواش، واحد مسکونی فاز اول پروژه 1411آغاز کار اعامر 

مسکونی به حامیت کشور چین در ساحه نیله باغ کابل و تکمیل نقشه های واحد های 
واحد مسکونی در ساحه قاسم  4111  طرح و دیزایندر شهر کابل و مسکونی شهرک قطر، 

شهرک برای قالین  دیزاین چهار رح وطآباد بهسود ننگرهار برای بازگشت کننده گان و 
 گرهار، کابل، بلخ و کندز...یاد آوری منود. بافان در والیات نن
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شود، اما ساخت  ساخت و ساز جدید در متام کشور ها یک روند رضوری محسوب می     
تعمیرات جدید، رسک ها، پل ها... با حفاظت از بنا های تاریخی، اماکن تاریخی، ساحات 

 در تناقض قرار می باستانی در یک مسیر حرکت کرده منی تواند، و گاه گاهی با هم دیگر
له بگذرد. مثال زنده این تناقض را در مناره های أتا یکی باید به نفع  دیگر از مس گیرند

هرات واقع شهر هرات و ساحه باستانی مس عینک واقع مس عینک والیت لوگر به 
وضاحت مشاهده منود که هر دو با چالش خطر تخریب قرار دارند؛ یکی بر اثر ازدحام 

کی خطرات لرزش این مناره ها را افرایش داده و دیگر با خطر نابودی مواجه سنگین ترافی
ای حفاظت از میراث های باشد. فلهذا، با استناد از قوانین ملی و بین املللی بر  می

یت دارند تا هم در رت انکشاف شهری، شهرداری های کابل  و والیات مکلفاز فرهنگی، و 
باستانی سهم فعال گیرند و هم در ایجاد شهرک بدات تاریخی و ساحات آ جهت حفاظت از 

های جدید با ماسرت پالن جدید موجودیت ساحات باستانی و تاریخی را ارجحیت داده، با 
شناسی از چالش های احتاملی  وت باستانوزارت اطالعات و فرهنگ و انستیت هامهنگی

 در آینده جلوگیری منایند؛ 

چالش دیگر فرا راهی ساحات باستانی و آبدات تاریخی، استخراج  استخراج معادن:
تا  12باشد، که با انجام رسوی روی معادن افغانستان از دهه  معاون در افغانستان می

ن ـلی و بیـط مـرتبـز مـراکـات مـالعـت مطـحـبیت و تـر، تثـدن بی نظیـالحال ده ها مع
 (.6932رار دارد. )احمدی،ــلی قـلـامل

وزارت معادن و پطرولیم افغانستان یکی از کلیدی ترین وزارت ها، شمرده شده که نه     
تنها در قسمت استخراج معادن و تقویه بنیه های اقتصادی کشور بل برای جلوگیری از 
تخربیب ساحات باستانی و آبدات تاریخی با هامهنگی وزارت محرتم اطالعات و فرهنگ و 

 ند نقش مثمری را ایفا مناید.توا سایر مراجع ذیربط، می
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 معاون رسمحقق محمدانور فائز

 قدیم لباس های فرهنگی مردم نورستان
Cultural clothes of the ancient Nuristan's people 

By: Associate Professor, M. Anwar faiz 

Abstract: 

   From the beginning and ancient times being thought of us-
ing the facilities of nature and the environ to meet their needs 
in over to cover the body of the habitat and food, and from 
knowing the envenomed how to use its facilities for the first 
time from animal skin, they mad clothes and gradually made 
changes in the type of clothing and after many centuries, 
clothes wear invented in the modern cense and appropriated 
forms. 

  Every regain's clothes are a sign of their nationality and cul-
ture. which was made according to the climate of cold and 
hot weather and religious location in our country Afghanistan 
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each province, usually has its one special clothes or local 
clothes one of Nuristan province which due to its clothes ge-
ographical and climatic success has different clothes and cul-
tural than other province. Most of its local costumes (clothes) 
wear made from animal products such as cow skin, wool and 
skin of sheep and goat and wear used for various purposes 
in everyday life such as hunting and battle uniform, each with 
its one characteristics information about it is provide in the 
text of the article. 

 چکیده
 پوششبه منظور خود های  مندیبرای رفع نیاز  کهنهای  هزمانبدو پیدایش و برش از      
افتاد و زیست  محیط و طبیعتاز امکانات استفاده به فکر  محل زیست و خوراک ،بدن
برای اولین بار از پوست حیوانات ن آ استفاده از امکانات  طرز پس از شناخت محیط وس

 که با به وجود آوردرا به تدریج در نوع پوشش خود تغییراتی برای خود لباس ساخت و 
و تغییر شکل مناسب ابداع  اشکالمتامدی، لباس به معنای امروزی و با  قرونگذشت 

 .دمنو 

داشت وضع  که با در نظرباشد  قه نشانه قومیت و فرهنگ آن منطقه میطلباس هر من     
 ما در کشوراقلیمی )رسدی و گرمی هوا(، موقعیت جغرافیایی و دینی ساخته می شد 

ند که مردم برای خود لباس مخصوص و یا لباس محلی دار  معموالً والیتهر  افغانستان
والیت نورستان است که بنابر مردم یکی هم  از جمله بومی منطقه آن را به تن می کنند

بوده افیایی نسبت به سایر والیات دارای لباس و فرهنگ متفاوت موقعیت اقلیمی و جغر 
گوسفند و پوست  اغلب لباس های محلی آن از محصوالت حیوانی مانند پشم و پوست بز،

که بیشرت در ( زندگی روزمره )کار، محافل، شکار و نربددر موارد مختلف از آن گاو بود که 
 می ی مردانه، زنانه، طفالنه و پاپوشلباس ها خود نورستان مورد استفاده قرار می گرفت،
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در پوشش لباس مردم نورستان نظر به گذشته  هم اکنون باید عالوه منود که .ساختند
نورستان منابع های فرهنگی مردم تغییرات کلی رخ داده است. گرچه در مورد لباس 

ه با مردم نورستان کمرتی وجود دارد اما در این مقاله سعی به عمل آمده تا از مصاحبه هایک
لباس های  در مورد یی مطالبی مفید و ارزندهاست پیرامون عنوان مقاله صورت گرفته 

 مورد دلچسپی و عالقمندی فرهنگیان قرار گیرد.  قدیم باشد و نورستانمردم محلی 

 مقدمه
ده بود مردم با وسایل کر برش هنوز ماشین آالت را اخرتاع ن که در گذشته ها زمانی     

توسط دست رضوریات و نیازمندی های زنده گی خود را مرفوع می ساختند،  ابتدایی
صنایع دستی که نشان دهنده استعداد، ذوق، سلیقه و آفرینش های برش می باشد 
پیوندی عمیق با زنده گی روزمره مردم داشته برمبنای فرهنگ، وضع اقلیمی و محصوالت 

ناطق وارد منوده به صنایع دستی ا از دیگر ممنطقه و گاهی هم مواد مورد رضورت خود ر 
و موزیم ها شاهد آن پرداختند که شواهد و آثار زیادی از گذشته ها به میراث باقی مانده 

تشخیص و را هر قوم و قبیله  صنایع دستی و طرز لباس می توان همین برمبنای می باشد.
 از هم تفکیک منود.

بدن انسان را از آسیب گرمی، رسدی و حرشات عالوه ازینکه لباس باید تذکر داد      
محفوظ و در امان نگهمیدارد در زیبای، شخصیت، حجاب و عفت انسان ها با ارزش تلقی 
 گردیده نشاندهندۀ باور های فرهنگی، دینی، سنتی و معانی اجتامعی نیز بوده می تواند. 

آن را که مردم بومی یک منطقه  ،شود گفته می های به لباسرهنگی یا فلباس محلی      
و  عقایدسنت، دارای هر کشوری . زیرا رسوم و آداب منطقه می پوشندسنن،  ر اساسب

ست که در زبان، لهجه، غذا، و ویژه گی ها ا د و همین تفاوت هامی باشفرهنگ خاص خود 
 می کند. ها نیز تفاوت ایجاد لباس و شیوه زندگی آن
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واع ـریکات، انـالوجی و تاسیس فابـپیرشفت تکنیک، تکن دانند با طوریکه همه می     
تکه های با کیفیت و مرغوب تولید گردیده که امروز از  آن لباس های زیبا و با دوام  مختلف

 به منظور شیک پوشی، فیشن و مودل)منونه( نیز استفاده می گردد. 

 مربمیت تحقیق
توسط دستان توانای  از محصوالت حیوانی که فرهنگی نورستان چون لباس های      

منحیث صنعتگران نورستان قدیم تولید می گردید دارای ویژه گی های خاص بوده و 
برایم مربم دانسته شده تا پیرامون آن استفاده می گردید یونیفورم به مقاصد گوناگونی 

 را به نگارش گیرم.    مقالهٔ 

 هدف تحقیق
و  قدیم هدف از نگارش این مقاله اگاهی دهی پیرامون لباس های فرهنگی نورستان      

)جنگ، شکار، چون طرز  تولید و استفاده آن در موارد مختلف  ارائه معلومات پیرامون
 برای عالقمندان و فرهنگیان می باشد. محفل و کار( 

  روش تحقیق 

مصاحبه با اهالی نورستان استفاده به عمل روش تحلیلی، توصیفی و   در این مقاله از     
 آمده است.

 منت   
ورد لباس های فرهنگی نورستان قدیم معلومات ارائه منایم الزم میدانم ـقبل از آنکه در م     

 تا تعریفی از لباس داشته باشیم.
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لباس یکی از شؤن انسانی و پرچم وجود آدمی است که به ویژه گی های مختلف فردی      
اجتامعی انسان ارتباط می گیرد، لباس بیانگر آداب، رسوم، معتقدات و فرهنگ جامعه و 

 می باشد.

لباس ارزش و اهمیت خود را در زنده گی و متدن های گذشته و امروز داشته و به نحو      
نشاندهنده فرهنگ یک ملت می باشد. لباس مانند زبان، هویت قومی، اجتامعی، 

های مذهبی، شأن موقف اجتامعی و اقتصادی مردم را بیان می  جغرافیایی و وابسته گی
کند. لباس محلی و بومی می تواند مانند زبان گروه های قومی را از همدیگر تفکیک 

که یکی از راه های شناخت اعتقادات، رسوم، متایل  اید. به این ملحوظ می توان گفتمن
ب یک جامعه لباس داهای مذهبی و سیاسی، وضعیت اقتصادی و حتی اخالق و آ 

 (.1)است

لحاظ صنایع دستی خیلی غنی بوده کشور عزیز ما افغانستان از باید اذعان داشت که      
هر  جایگاه خاصی را بخود کسب منوده از گذشته ها تا کنون در تولید صنایع دستی و

به  والیت این کشور در بخش های گوناگون دارای فن آوری های ویژه و با ارزشی می باشد
و کاله قندهار؛ چکمن والیت پکتیا و شامل کشور؛  ډگونه مثال از خامک دوزی یخن، گن

ت؛ چپن، کاله، باالپوش و کوپیچه مزار؛ دستکش، جراب، برک، گلیم و مند هزاره جا
والیت غزنی؛ دستامل دوزی، خامک دوزی، لباس  پوستین، پوستینچه، جاکت و برک
والیت پروان؛ برک، قاقمه های زیبا از پشم )چپن( و کرباس هرات؛ پتو، پیزار و کرباس 

لباس چرمه دوزی والیت ننگرهار و سایر والیات  ،دستامل رس شانه، لنگی ابریشمی، چادر
توان نام برد که از جمله نورستان هم مبتنی بر موقعیت جغرافیایی و داشنت جنگالت  را می

یه لباس و صنایع دستی دارای ویژه گی گری، تهـکاری، چرمـو تربیه مواشی در صنعت چوب
 های خاص بوده در افغانستان از شهرت بسزای برخودار می باشد.      

                                                 
 .09۵، ص 6934ی در افغانستان، نرش نگار، کابل، محمدعظیم عظیمی، میراث فرهنگی و گردشگر  -1
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نورستان بنابر موقعیت جغرافیایی، داشنت جنگالت و اراضی رسسبز آن که برای       
مالداری مساعد بوده بیشرت به مالداری و زراعت اشتغال داشته و کار را بنابر موقف 

 عی به دو قسمت تقسیم منوده بودند. اجتام

 نتی مربوط طبقه ممتاز یا آزاده گان.بخش زراعت و مالداری و مسایل ام کار در الف:     

دنکاری روی ـپیشه و کار صنایع دستی مانند بافنده گی، چرمگری، نجاری و کن ب:     
فلز کاری و دیگر تولیدات مورد نیاز زندگی مردم نورستان مربوط طبقۀ پائین جامعه چوب، 

 یعنی غالمان )بریها( می گردید. 

تا مردم نورستان با استفاده از چوب در  دیت جنگالت و تربیه مواشی سبب شدموجو      
م بخش نجاری و کندنکاری و تزئین روی چوب را ایجاد و رونق دهند، از پوست و پش

حیوانات در چرمگری و بافنده گی در جهت در آمد بیشرت پوشاک محلی و لباس تولید 
 (. 1منایند)

صنعت بافندگی قبل از اسالم در نورستان به شکل ساده و ابتدایی صورت می گرفت      
زنان فامیل های صنعت پیشه با پایان یافنت فصل خزان و فرصت از کار های زراعتی به 

 ،بند، چموس ،پرداختند و از پشم بز و گوسفند لباس زنانه، مردانه، جرابپشم ریسی می 
منوده  دادن نرم خرس را با آشکمر بند و پاپیچ می بافتند و پوست گاو، بز، گوسفند و 

 رنگ آمیزی جهت تزئین وپاپوش می ساختند، از ریشه گیاهان، درختان و پوست چهار مغز 
 (.2استفاده می منودند)

                                                 
 .990، ص 6935 ،سلیامن سون آرا، نورستان در گذر گاه تاریخ، نرشات رشکت طباعتی نوری -1
-27ص ص، 1371اور، ـوانی پشـوند، قصه خـراتی میـز نشـاریخ ، مرکـرۀ تـان در گستـورستـاچ، نـورمـاکرب ش محمد -2

28. 
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زنان نورستان دارای مقام اجتامعی و دخرتان بزرگمردان دستار و لنگی مخصوص برس      
می بستند که بیانگر موقف اجتامعی آن ها بوده اما با ورود مسلامنان و وارد شدن انواع 
تکه ها در نورستان، استفاده از فرآورده های پشمی نورستان اندکی کاهش یافت اما با آن 

از لباس های پشمی استفاده می  هوا هم اکنون در کوهستانات رسدی هم به دلیل
 (.1گردد)

ر بز و گوسفندان استفاده می منودند بلکه از پشم ـوشت و شیـنورستانی ها نه تنها از گ     
و پوست آن ها نیز در تهیه پوشاک با کیفیت استفاده می بردند لباس هایکه از پشم بز و 

پاپیچ، پکول، چموس پا ا، ښشد عبارت از بزی، شوکا، اگوسفند برای مردان ساخته می 
پوش و پیراهن کرباس بوده و لباس های زنانه مشتمل بر چموس بعضاً پا پیچ زنانه 
مخصوص کار، پتلون زنانه که بعد ها به کرباسی مبدل شد. چپن یا پیراهن دراز کرباسی 

 بنام )سنا( و یاالن زنانه )چدر( بود. 

مهارت خاص هرن پشم ریسی و بافنده گی  بخصوص در صنایع دستیزنان نورستان      
از پشم گوسفند  ی مختلف و مورد نیازابه تهیه و آماده ساخنت لباس ه قادرشته، دا

به انواع و اشکال مختلف تولید می که توسط زنان نورستان  جناس. لباس ها و اگردیدند
ترین تولیدات آن ها بافندگی  مهمد یبه طور عموم در خود نورستان استفاده می گرد گردید

و هرنی شان نیز در آن عمیقاْ  فرهنگی پشمی دستی مردم نورستان است که احساس
 منعکس گردیده عبارت اند از:

 لباس کار -1
 لباس خانه  -2
 نظامی((لباس جنگ -3

                                                 
 .118-115ص ص. 1367سمیع الله تازه، ریشه های تاریخی و فرهنگی نورستان، مطبعه دولتی، میزان  -1
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  )کرتی نیم قوله(بزی 

نورستان بزی لباس مخصوص باشنده گان  چه وک می نامند،ښه ها کاین لباس را کل     
اندازه قد یا درازی آن از شانه تا به  شود گوسفند ساخته میبز و  خالص که از پشم است

زانو می رسد، آستین های آن نیمه بوده به دو نوع ساخته می شد. یکی بزی مردانه و 
دارای رنگ سفید، بدون تزئین و ساده بوده و رصف درز های  ردانهم زیبدیگری بزی زنانه، 

شد، رنگ بزی در متام مناطق نورستان یکسان نبوده بلکه از می ای رنگه دوخته آن با تار ه
هم متفاوت می باشد. در برخی از مناطق نورستان رنگ باالپوش مردانه سفید و زنانه سیاه 
و در بعضی مناطق رنگ باالپوش زنان و مردان هر دو سیاه بوده که در منابع از آن ها به نام 

 نیز یاد گردیده است.  سفید پوش و سیاه پوش
بعضاً تا بزی مردانه از پشم گوسفند ساخته می شد که اندازه قد آن از شانه الی زانو و      

ساق پا می رسد، قسمت وسط بزی با نوار های رنگه پهن آراسته به شکل کمر بند ساخته و 
لکه در لباس مذکور نه تنها در وقت جنگ پوشیده می شد ب کمر را می بستند.توسط آن 

 (.  1د)قت کار نیز از آن استفاده به عمل می آمو 

می  متامیزانه مرداز شد اما چیزیکه بزی زنانه را با نیز از پشم گوسفند می زنانه() بزی      
تا یعنی  آستین بزی زنانه نسبت به بزی مردانه کوتاه ترکه  سازد هامنا قد آستین ها است

و مزین می گردید، این  گلدوزیآن با تار سند رنگه  دامنلب و  آستین ،یخنبازو ها بوده، 
ود. بدین معنا که دارنده این دارای یک رتبه اجتامعی می بلباس را کسانی می پوشید که 

بگونه  (2)گونه لباس صاحب یک امتیاز بوده )نان ده مهامندار، جنگجو و ...( می باشد
ډندکواوده را کسب و نشان د مقام دشمن را به قتل می رسان ۵الی  ۶مثال اشخاص ایکه 

                                                 
محمود راد، مقاالت احمدعلی کهزاد در عرصه باستانشناسی، ریاست انتشارات کتب بیهقی، مطبعه آزادی،  سید -1

 .62۵، ص 69۵3کابل، 
 .945، ص 6935 ،رشکت طباعتی نوریسلیامن سون آرا، نورستان در گذر گاه تاریخ، نرشات  -2
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می ګردید که مقام برای او اعطا خط( می بود  ۵یا  ۶کیړه )نشان مدور که دارای 
که به نام ډندکواوده به دو شکل بدست می آمد یکی از طریق جنګ و کشنت دشمن 

اول و اشخاص ایکه از درجه منحیث اشخاص یاد گردیده پوټډندکواوده )دارنده تاج رسخ( 
نام نیله ډندکو اوده )دارنده تاج ه مهامنی و ثروت میتوانستند به این مقام نایل آیند ب طریق

، خانم ها و دخرتان خانواده آبی( منحیث مقام دوم اجتامعی مورد احرتام قرار می ګرفتند
این مقام، نشان یا عالیم کسب شده را در لباس های خویش می دوختند. بتور مقام 

 و دشمن را به قتل می رسانید 6۵الی  ۵نورستان است که به تعداد اجتامعی دیگر 
می گردید طبقه اناث فامیل این ( می بود خط6۶کیړه )نشان مدور که دارای  مستحق یک

را در لباس های خویش می دوختند و نشان مذکور را در دروازه ها  کیړهمقام نشان و عالیم 
د تذکر داد که همه نشانه ها دارای معانی و نقر می منودند. باینیز و چوکی های خویش 
انتشار دین مبین اسالم دوخت آن سمبول ها از جانب شورای با که مفاهیم خاص بودند 

نقش سمبول ها مبرور زمان مفاهیم خود را از دست و  علام نورستان مردود دانسته شد
 (.1دادند)

می رسید که قد آن تا سـاق پا های دراز ترصنعتگران نورستان برای فصل زمستان بزی      
این ردید. در ـگ می سازند که در رسما زمستان از آن جهت گرم نگهداشنت بدن استفاده می

را جاکت  رفته و جای آندیش از بین ال و کاماواخر لباس مذکور تقریباً در ولسوالی برگ مت
 (.2های وارداتی گرفته است)

 

 
                                                 

ه،کندنکاری نورستانی و بار معنایی آن، نرشات نهاد فرهنگی میرزا تازه گل خان، چاپ مطبعه نوری، سمیع الله تاز  -1
 .  15 -14، صص: 693۶سنبله 

مصاحبه با عمران فرهمند، محصل پوهنتون افغانستان، باشنده ولسوالی برگ متال والیت نورستان،  -2
65/66/6431 . 



 لباس های فرهنگی مردم نورستان       

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرزی واقع قول اکرب شده موزیم محمد بزی خامک دوزی
 .6935آبچکان کابل، عکاسی: محقق محمدانور فائز، 

 بزی برنگ سیاه با تزئینات خامک دوزی موزیم محمد اکرب غرزی واقع قول آبچان کابل، 

 .6935محمدانور فائز، عکاسی: محقق 

بزی با تزئینات خامک دوزی موزیم اتنوگرافی اکادمی 
 6931علوم، عکاسی: محقق محمدانور فائز، 
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 لون(تاښاں )پ

مذکور لباس . گویندټ می او  ه ها به آنښزبان کل ین لباس شکل پتلون را دارد که بها     
مخصوص مرد ها است که در فصل رسمای زمستان مورد استفاده قرار می گیرد و مانند 

مکمل که اندازه قد آن از  پتلونباالپوش از پشم گوسفند به دو نوع تهیه می گردید. یکی 
کمر تا بجلک پا و نوع دیگر آن نیمه است که اندازه قد آن از کمر تا زیر زانو می رسد این 

دارد و همیشه با چموس،  لباس در بین مردم نورستان به اسم لباس جنگ یا نظامی شهرت
آور شد که  (. باید یاد1باالپوش و پکول یکجا منحیث یونوفورم نظامی استفاده می گردید)

 (.  2عالوه از جنگ این لباس را در وقت کار بخصوص در شبانی نیز می پوشیدند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .944، ص 6935 ،نورستان در گذر گاه تاریخ، نرشات رشکت طباعتی نوری ،سلیامن سون آرا -1
مصاحبه با عمران فرهمند، محصل پوهنتون افغانستان، باشنده ولسوالی برگ متال والیت نورستان،  -2

65/66/6431 . 

)پتلون( لباس مخصوص مرد ها موزیم اښاں 
واقع قول آبچان  شخصی محمداکرب غرزی

 .6935کابل، عکاسی: محقق محمدانور فائز، 

)پتلون( لباس مخصوص مرد ها موزیم اښاں 
اتنوگرافی اکادمی علوم،  عکاسی: محقق محمدانور 

 .6931فائز، 
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  (پتواپا پیچ )
ه ـب دـاز پشم گوسفن انـایر فرآورده های صنعت کاران نورستـیا پا پیچ مانند سپتوا      

 الیاز بجلک  شود کهو طول یک الی پنج مرت بافته می سانتی مرت الی پانزده ده عرض 
و توسط تار یا ریشمه مقاوم که در قسمت شود  پیچانده میال به ال یکی باالی دیگر  ها زانو

( اښاں) پیچ قرار دارد محکم می گردد. پا پیچ همیشه همراه با پتلون نیمه انتهای پا
اد که باید تذکر د (.1مبنظور جلوگیری از آسیب و رسدی هوا مورد استفاده قرار می گیرد)

پتوا یا پا پیج در بین مردم نورستان به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد آن  در حال حارض
هم در مناطق دور افتاده و یا در مراسم منایشی بخصوص در مراسم بزکشی کار برد داشته 

 (.2در غیر آن جهت سهولت به عوض پتوا اغلباً از جراب های تجارتی استفاده می گردد)

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

، 6930، کابل ،مطبعه بهیر ،اکادمی علوم ،ریاست نرشاتو د ،هـاليس کارون کېانو ه پشه یـوال، پـداملالک المـعب -1
 .623ص 

مصاحبه با عمران فرهمند، محصل پوهنتون افغانستان، باشنده ولسوالی برگ متال والیت نورستان،  -2
65/66/6431. 

 موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم ،رنگ ها و اشکال گوناگونه انواع پتوا یا پاپیج ب

 .6931عکاسی: محقق محمد انور فائز،  
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 (ںکمر بند)نشت

و محافظت از آسیب احتاملی در  جهت استوار نگهداشنت ایست کهکمر بند وسیله       
کمربند از مواد مختلف به انواع آویخنت ابزار جنگ از آن استفاده به عمل میآید.  وقت کار و

در نورستان ساخته می که کمر بند گوناگون ساخته شده که روی آن بحث منی کنیم اما 
بگونه پهن و اندازه های متفاوت به رنگ های گوناکون  می باشد که شد از پشم گوسفند

بافته و از آن برای بسنت کمر، اطفال نوزاد )غنداق( و سایر موارد استفاده به عمل می آمد. 
با خود را  کار بردباید یاد آور شد که کمر بند های قدیمی مانند دیگر صنایع دستی 

م و رنگه یا از چرم و دیگر مواد با تزئینات از دست داده و فعالً از تار های ضخیگذشت زمان 
 شود که جا گزین کمر بند های قدیمی گردیده است. گوناگون ساخته می

 کاله زنانه )جا(
بود  این نوع کاله در نورستان پیش از اشاعه و پخش دین مقدس اسالم متداول و مروج   

نیم ه اندازه ـبد و در قسمت عقب آن ـه می شـرباس دوختـشکل گنبدی از تکه که ـکه ب
و  رده مانند گیسوی زنان مزینبا مهارت خاص و شکل زیبا پیچ و تاب خو  به شکل نوار مرت

 موزیم محمد اکرب غرزی نورستانی ،پتوا یا پاپیج برنگ سیاه
 .6935عکاسی: محقق محمدانور فائز، 
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قسمت بیرونی کاله را با تار های رنگه گلدوزی و ذریعه صدف)کودی(، دکمه، مهره و 
نان نورستان قرار زیورات که نورستانیان آن را شتمه می نامند می آراستند، مورد استفاده ز 

می گرفت اما امروز این نوع کاله بسیار کمیاب گردیده و به ندرت در مناطق چرتال نزد 
 (.1))کسوای( پیدا می شودکلښهخانم های 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .8۵-۵1ص ص. 1367سمیع الله تازه، ریشه های تاریخی و فرهنگی نورستان، مطبعه دولتی، میزان -1

نمونه از کالههای )جا( زنانه 
نورستانی کاپی از انترنت

 https://www.google.comسایت منونه از کاله های )جا( زنانه نورستانی کاپی از 
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 ښی ټیپونګ
ه های  ښکلاز کاله محلی نورستانی است که تا هنوز هم در بین مرمان گر نوع دی     

از تکه های نخی گلدار و یا هم ساده که قسمت  نورستان رایج می باشد این نوع کاله
 ها شکل می گیرد ساخته و بخیهعقب آن با چین ی آن به اندازه دو انگشت بخیه و پیرشو 
در عقب کاله  می گرددمزین سطح بیرونی آن کودی و یا دکمه ها و با بکار بردن  دو می ش

را  بگونۀ که متام رس را می پوشانید بسته می گردد. چون زنان نورستانی موی رس خویش
داشتند  برای پوشانیدن و محافظت مو به این نوع کاله نیاز بافته به دور رس می پیچانند

اول کاله را  پوشیده باالی آن چادر کالن را به رس می کردند. باید یاد آور شد که هم اکنون 
 (. 1)ه ها به کار می برندښاین نوع کاله را رصف زنان ساملند کل

این نوع کاله  توسط دستان پر توان زنان نورستان از تکه و تار دوخته می کاله اطفال: 
مبنظور گرم شدن و  می منودند ون با تار های رنگه گلدوزی شد و جهت زیبایی و تزئی

 آراسنت رس اطفال از آن استفاده بعمل می آوردند.

 می گویند، صنعتگران نورستان در ساخنت بوت روش و طریقه څابوت را در زبان نورستانی و  وت:ب   
بز را پخته یعنی آش خاصی را بکار می بردند. در مرحله نخست بوت دوزان)چرمگران( پوست گاو و 

می دادند و سپس تل بوت ها را از پوست گاو که نسبت به پوست بز و گوسفند مقاومت بیشرت دارد 
آماده می ساختند و رویه بوت را از پوست بز که قبالً با استفاده از ریشه گیاهان و درختان محلی رنگ 

بک مقاوم و راحت بوده مورد گردید می دوختند که از لحاظ کیفیت خیلی ها س آمیزی و نقش می
یا بوت های ساخت نورستان مانند سایر لباس ها استفاده  څاو  استفاده مردم نورستان قرار می گرفت.

 دم از بوت های تجارتی استفاده می خود را کامالً از دست داده و با وارد شدن کاال های خارجی مر 

                                                 
معاون رسمحقق عاطفه نورستانی، پژوهشگر مسایل فرهنگی نورستان و آمر انستیتوت اقوام برادر، مصاحبه با  -1

 .0۶/6/693۶اکادمی علوم، 
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 (.   1منایند)

 شوکأ
که از پشم گوسفند بافته می شود اندازه قد آن از شانه لباس چپن مانند است  شوکأ      

الی ساق پا می رسد. آستین دامن و حاشیه پیش سینه یی آن با تار های رنگه خامک 
دوزی و مزین می گردد که دارای دو جیب و کمر بند می باشد بیشرت اشخاص رسمایه دار، 

آماده ساخنت این نوع لباس ها ریش سفیدان، ملک ها از آن استفاده می کنند زیرا تهیه و 
گران متام می شود به این ملحوظ مردم عادی و اشخاص که دارای اقتصاد ضعیف هستند 

 منی توانند آنرا خریداری و بپوشند.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
مصاحبه با عمران فرهمند، محصل پوهنتون افغانستان، باشنده ولسوالی برگ متال والیت نورستان،  -1

65/66/6431. 

 شوکا یا چپن موزیم شخصی محمداکرب غرزی       .شوکا یا چپن موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم
 .6935انور فائز، قق محمدعکاسی: مح              6931انور فائز، عکاسی: محقق محمد
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 اسکجی   
این لباس از پوست و پشم گوسفند ساخته می شود که مخصوص کار بوده، زنان و      

مردان نورستان در وقت کار از آن استفاده می منایند این نوع لباس برای زنان از یک پارچه 
و پشت زنان را می پوشاند مبنظور راحت بودن، کمر را با  ساخته می شود که تنها شانه

رشمه می بندند. اسکجی مردانه از سه پارچه ساخته می شد که یک توته آن تخته پشت / 
 دو پارچه آن پیش سینه یی می باشد که پارچه راست را مانند پتو باالی شانه چپ انداخته

انیکه کجاوه مملو از چوب سوخت را به و کمر را با ریشمه محکم می بستند در وقت کار زم
پشت انتقال میدادند آن را می پوشیدند تا از زخمی و خراش شدن بدن جلوگیری منوده و 

 کار را براحتی انجام دهند.
برمبنای مصاحبه ایکه با محرتمه معاون رسمحقق عاطفه نورستانی آمر انستیتوت اقوام    

 .کنند لباس را بنام پتی کت نیز یاد میبرادر اکادمی علوم صورت گرفته است این 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم ،لباس کار  یا اسکجی

 .6931عکاسی: محقق محمدانور فائز، 
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 چدر

لباس  ءجزشکل ساری هندی را دارا بودهکه گفته می شود یاالن در زبان دری به  چدر     
نورستان قدیم می باشد از یک پارچه تکه که حاشیه های آن با تار های رنگه گلدوزی و 

چدر در  (1)پوشانندمزین شده، زنان طوری به تن می کند که پیراهن خویش را با آن می 
به دو نوع ساخته می شد. یکی به نام شار چدر نامیده می شد که دارای  نورستان قدیم

حاشیه سفید رنگ بوده قبالْ مورد کار برد قرار داشت که فعالًمرتوک گردیده و دیگری به 
اسم میا چدر یاد می شود که دارای حاشیه پهن بوده هم اکنون نیز مروج و مورد استفاده 

 (.2قرار دارد)

 سنا )چپن(
نا به چپنسفید کرباسی گفته می شود که مخصوص زن ها بوده در گذشته ها از آن س     

استفاده میگردید. اندازه این لباس از شانه الی رس زانو بوده که با خامک دوزی تار های 
رنگه حاشیه های آن مزین میگردید و با استفاده از تکه های رنگه رسخ، آبی و سیاه عالیم و 

را ارائه میکرد می دوختند و در قسمت وسط یک کمر بند تعبیه می  نشانه ها که مفاهیمی
شد. این لباس تا آغاز دورۀ اسالمی مورد استفاده قرار میگرفت ولی بعداً علام دین با 
پوشیدن آن مخالفت منودند که این امر باعث از میان رفنت این نوع لباس گردید و به جای 

وضاحت مالحظه ه ن مروج و متداول گردیده که بآن پیراهن های مختلف زنانه در نورستا
 (3توانیم.) کرده می

                                                 
 . 325، ص 6931نرش موسسه بین املللی زبان شناسی مثر،  ښه اال( سمیع الله تازه، فرهنگ زبان نورستانی )کل -1
مصاحبه با معاون رسمحقق عاطفه نورستانی، پژوهشگر مسایل فرهنگی نورستان و آمر انستیتوت اقوام برادر،  -2

 .0۶/6/693۶اکادمی علوم، 
آمر انستیتوت اقوام برادر اکادمی مصاحبه با معاون رسمحقق عاطفه نورستانی، پژوهشکر مسایل فرهنگی نورستان و  -3

 6931/ ۶/66علوم، 
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قد یا اندازه چپن سنا از شانه تا بند پا بود و معموالً با پارچه های رسخ نقش ها مروج   
آنزمان که هفت گونه بود می دوختند و مورد استفاده زنان قرار میگرفت اما خانم ها و 

ه عالیم ویژۀ افتخارات جنگجویی و دخرتان بزرگ مردان در قسمت عقبی بین دو شان
 (   1ان خود را نقش می کردند.)مهامنی شوهر و یا پدر 

 نتیجه
پیرامون لباس مردم نورستان صورت گرفته است به این نتیجه  از مطالعه و تحقیقات که      

میرسیم که نورستان بنابر موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد با استفاده از جنگالت و تربیه 
 را مرفوع مینمودند و در صنعتمواشی از محصوالت و فرآورده های آن رضوریات روزمره خود 

کندنکاری روی چوب، ساخنت خانه های چوبی، چرمگری، بافنده گی از مهارت  نجاری،
سال حفظ  81خوبی برخوردار بوده، توانسته اند ویژه گی ها و میمزات لباس خود را تا

 منایند. 

دند از سال در محارصه مسلامنان قرار داشت مجبور بو  1111چون نورستان تقریباً    
ا، پاپیچ، کاله های زنانه، سنا، ښمحصوالت و فرآورده های خود منطقه از هامن بزی، ا

البته با مشاهده عالیم و نشانه هایکه آنها روی استفاده به عمل میآوردند،چموس، پاپوش 
لباس های خود می دوختند بیانگر آنست که نورستانی ها دارای تاریخ و فرهنگ پربار و 

، که با پذیرفنت دین مبین اسالم در دورۀ امیر عبدالرحمن خان با یی بوده اند باستانی ویژه
وارد شدن انواع کاال ها در لباس نورستان تغییرات بوجود آمد و از کرباس لباس ساخته 
میشد اما با تجاوز روس ها در افغانستان و جنگ ها، مردم به مهاجرت پرداختند. همین 

ییرات بیشرت در لباس مردم نورستان وارد گردد و مبرور زمان مهاجرت ها باعث گردید تا تغ
با وارد شدن انواع تکه ها و پاپوش هااستفاده از لباس فرهنگی مردم نورستان کاماًل 

                                                 
، 6931، جلد دوم، نرش موسسه بین املللی زبان شناسی مثر،  ښه اال( کلله تازه، فرهنگ زبان نورستانی )سمیع ال -1

 .6054ص 
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کمرنگ شده و جمپر، پتلون، جاکت و جراب جاگزین لباس فرهنگی نورستان قدیم گردید 
باشد که بیشرت مورد استفاده  ول میکه از جمله لباس های فرهنگی تا هنوز بجا مانده پک

 قرار دارد.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ،یک تن از نورستانیان ملبس با لباس مکمل نورستانی

 https://www.google.comاز سایت     کاپی
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 پیشنهاد:
جهت غنامندی موزیم از مقام محرتم اکادمی علوم تقاضا بعمل میاید تا  -1

اتنوگرافی، صنایع دستی که شامل لباس های محلی و کندنکاری روی چوب می گردد از 
جمله هرن های زیبا محسوب می شود در حال از بین رفنت می باشد و کاال های وارداتی 
جاگزین آن گردیده توجه جدی منوده جهت زنده نگهداشنت صنعت بافندگی و کندنکاری 

 رستان را خریداری و به منایش بگذارد.صنایع دستی نو 
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 مآخذ
راد، سیدمحمود مقاالت احمدعلی کهزاد در عرصه باستانشناسی ، ریاست  -6

 .69۵3انتشارات کتب بیهقی، مطبعه آزادی، کابل، 

 ،نورستان در گذر گاه تاریخ، نرشات رشکت طباعتی نوری ،سون آرا، سلیامن -0
6935. 

، جلد دوم، نرش موسسه بین ښه اال( زبان نورستانی )کلسمیع الله تازه، فرهنگ  -9
 .6931املللی زبان شناسی مثر،  

سمیع الله تازه، ریشه های تاریخی و فرهنگی نورستان، مطبعه دولتی، میزان  -4
1367. 

شورماچ، محمداکرب نورستان در گسرتۀ تاریخ ، مرکز نرشاتی میوند، قصه خوانی  -5
 .  1371پشاور، 

میراث فرهنگی و گردشگری در افغانستان، نرش نگار، کابل،  عظیمی، محمدعظیم -1
6934. 
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 6931/ ۶/66و آمر انستیتوت اقوام برادر اکادمی علوم، 

محصل پوهنتون افغانستان، باشنده ولسوالی برگ ، مصاحبه، فرهمند، عمران -۵
 .65/66/6431متال والیت نورستان، 
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 معاون رسمحقق غالم حیدر کشککی

 معابد بودایی کابل تجسامت مس عینک با مقایسه ساختامن ها و

Compear and sculptures of Mes-e-Aynak with 

budhhist temples of Kabul 
 

By: Associat professor Gulam Haidar kushkaki 

Abstract 

   Ancient country with having ancient and old historical  are-
as has given place for historical constructions with numerous 
cultures in this writing briefly and from all   sides about struc-
tures and sculptures of Mes-e- aynak  and that’s comparison 
with Kabul Buddhist temples investigatedIexplain similarities 
and differences in  structures and sculptures in above men-
tioned areas.  
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 چکیده

ابنیه  ساحات باستانی وقدامت دیرینه  با داشته های تاریخی و کشور ما رسزمین کهن     
 این نبشته ساختامن ها و های معتددی در خود جا داده است، در گهای دیرپا را با فرهن

همه جانبه مورد  فرشده و کابل را بطور یبودایمقایسه آن با معابد  تجسامت مس عینک و
تجسامت ساحات  فوق  تفاوت ها در ساختامن ها و ه، مشابهت ها وگرفتپژوهش قرار 

 را بیان میدارم.  کرالذ 

 مقدمه

با داشته  قاره آسیا متدن ها در جغرافیایی کهن افغانستان رسزمین مزج فرهنگ ها و     
تاریخی را در دل خاک  تاریخی خویش توانسته که آن آثار فرهنگی و های باستانی و
ما توانسته باشیم از روی آثار باستانی که در اثر حفریات توسط  حفاظت مناید و

 ، رسوم عنعنات وهمه جانبه طرز زنده گی بطور دقیق و ،آیدباستانشناسان بدست می 
 ساز ساختامن های دوره های مردمان پیشین این مرزوبوم را مورد مطالعه و ساخت و

 تحقیق قرار دهیم.

 مربمیت

تجسامت مس  این مطلب الزم دانستم، در مورد ساختامن ها و روشن شدن بنابر بهرت     
ن فرشده را انجام دهم، ساختام کابل تحقیق مفصل و یبودایمقایسه آن با معابد  عینک و

تفاوت ها بوده  کابل دارای مشابهت ها و یبودایتجسامت آن با معابد  های مس عینک و
 شود. این نبشته پرداخته می که به آن در
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 قیقهدف تح
مقایسه آن با  مواد ساختامنی معابد مس عینک و در این نبشته روی سبک معامری و     

، که تا حال روی آن بطور منسجم معلومات کابل مطلبی را ارایه خواهم منود یبودایمعابد 
ارایه نگردیده در این رابطه کوشش خواهم منود تا روی ابعاد مختلف مطلب متذکره تحقیق 

 را انجام دهم.

 روش تحقیق

گردیده کتابخانه یی استفاده تحقیق  ، مقایسوی وتحریر این مقاله از میتود تحلیلیدر      
 .است

 منت
غنی  اگر واقع بینانه بنگریم مدنیت های کهن این خطه باستان از جمله با ارزش ترین و     

 اجتامعات ورود، که روند حوادث تاریخی، پیامد ها،  شامر میه ترین متدن های جهان ب
 درایت بی مانند های که در این رسزمین ساکن بودند، خود اگاهی و کرد های انسان کار
در آن دست باالیی داشتند،  ، کهگی و خالقیت بودهه ها در ایجاد پدیده ها، سازند آن

فرهنگ  راستای تکامل هرن و تبارز داده و در خود تسلسل فرهنگ را از رابطه منطقی و
عالیم بارز آن در ساحات مختلف این  خویش بودند، که آثار و به فرد نحرصبنیان گذار م

در قالب های هرنی  برد های بی نظیر کار رسزمین به صورت اشکارا، شاهد عملکردها و
جمله ساحه  باستانی  پا منعکس شده است. که از استوار به مثابه مناد های دیر پایدار و

 باشد. مس عینک می
جمله بخش مهم ساختارها  نظامی دفاعی از های مذهبی، رهایشی و تامنمعابد، ساخ     

 سطح باالی اراضی، که در رود، اين ساختامن ها در در ساحه باستانی عينك بشامر مي
در ساحه باستانی  منظم تعمري گرديده است، غري در بعضی جاها بعضی جاها موازی و
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 مگر در نظامی دفاعی وجود دارد، ورهایشی  های مذهبی، ساختامن عينك ده ها معبد و
فاصله داشته،  مرت 022الی 652همدیگر به فاصله تقريبآ معبد از بین این ساختامن ها هر

مربع با  گونه در نزديكی اين معابد حجره های راهبني به شكل های مستطيل و ينه اب
 .شود باشد مشاهده می ن یک معبد میساختامء دهلیز، راهرو، كه جز 

 یا اینکه از ایسه وـابل مقـق رـا ساحات دیگـاحه بـباستانی یک س ارـدانیم آث یکه میطور     
 یا هم قابل مقایسه بوده و تاریخگذاری با نظر از لحاظ مواد ساختامنی، شیوۀ معامری و

شامل معابد، ستوپه ها، که ساحۀ باستانی مس عینک  آثار کشف شده از باشد. هم منی
با خصوصیات  باشد،  طالیی، نقره یی، مسی و ظروف سفالی میمجسمه ها، مسکوکات 

شته و قابل مناطق همجوار مشابهت داآثار  باکه در آن ها مالحظه شده فرهنگی  هرنی و
 .مقایسه باشد

ی مس عینک مواد ساختامنی مثل بودایمعامری معابد  تحقیقات انجام شده در بنابر     
معابد، تپه نارنج کابل، تپه  مواد در کار رفته که همچوچوب به  سنگ گل، چونه، کاه، نی و

ساختار های ستوپه  را در استفاده گردیده که مثال خوب آن خواجه صفا نیز مرنجان و
 توانیم. زیرا در تپه مرنجان کابل دیده می ی تپه کافری ستوپه گلدره، تپه کنجکی وبودای
ری گندهارا که متأثر از هرنهای سنگ پرچالی به شیوه معام ستوپه های فوق از اعامر

 گذاشته شده که در سنگ بدون الیه پالسرت رفته و بکار باشد رومی می یونانی و
قبیل زلزله  مقابل حوادث طبیعی از در شود و باستانشناسی دیاپری یا پوشۀ یی گفته می

 (.1)باران در امان باقیامنده اند ها، سیالب ها و

اعامرساختامن یک معبد به کار  عمده ترین مواد در عمل آمد به باال تذکر طوریکه در     
باشد.  می مرمر براده سنگ سفید به گامن اغلب از هامنا مواد سنگ، چونه، ریگ و رود می

                                                 
 شناسی، وزارت شناسی افغانستان، مرکز باستان نادر رسولی، گزارش علمی خواجه صفا، مجله باستاندمحم -1

 .81 ، ص1382گ، شامره اول، کابل، سال فرهن اطالعات و
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مقاومت ساختامنی معبد نقش برازندۀ را برای تداوم حیات  استحکام و مواد فوق بخاطر
ساختامنی دوره یونانی ها و  طرز ان وشیوه کاربرد مواد محصول کار معامر  معبد داشته و
آی خانم، رسخ کوتل معابد بودائی کهندژ یا  شامل افغانستان است که در باخرتی ها در

 مس عینک، گندهارا بویژه در معامری در معمول هرن رفته، این طرز می قدیم بکار قندوز
هرنمندان  کنجکی پغامن که توسط معامران و تپه مرنجان، خواجه صفا و تپه نارنج،
ری انتقال داده شده، بگونه عنعنوی ساختامنی رسارسی در آن ساحات مورد ـیونانوباخت

 (.1)قبول قرار گرفته است

 کابل شباهت های زیادی بوداییتجسامت مس عینک با معابد  سیستم ساختامنی و در    
 باشند. مقایسه میمعامری قابل از نظر هم  هم از نگاه هرن تزئینی وکه میخورد،  به چشم

 

     
 
 

                                                 
شناسی افغانستان، مرکز تحقیقات  عبدالرووف ذاکر، گزارش علمی دوره دوم حفریات مس عینک، مجله باستان -0
 .642 ، ص6932شامره نهم، سال  ،شناسی، اکادمی علوم، دوره سوم تانباس

 ،عکاسی: ظفر پیامن ،ستوپه مرکزی تپه مرنجان ستوپه نذری مس عینک
 مجله باستانشاسی،  0۶کاپی از شامره   
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گلدره مقایسه  مس عینک را با ستوپه های کنجکی و ما ستوپه تپه کافری، تپه شامار اگر 
مواد سنگ سبز  همسان ساخته شده ومی یابیم که ستوپه های متذکره تقریبأ  مناییم در

 استفاده مواد در شیوه ساختامنی و گونه پرچالی در اعامر آنها استفاده شده است، زیرا
دهم،  می تدقیق قرار اعامر ساختامن ستوپه کنجکی پغامن را طوری مفصل مورد تحقیق و

ه قسامً سامل آن وارد شده است ولی آبده متذکر  که تخریبات زیادی بر کنجکی با آن ستوپه
گردیده اما قسمت باالئی  مت سکو اعامرـقس ضلعی در باشد این آبده بشکل چهار می

باشد، که  می مرت 1،42بلندی و مرت 61،۵2طول ه ر ضلع آن بـوده که هـستوپه مدور ب
 (.1)شود حوزه کابل شمرده می جمله بزرگرتین ستوپه در مرنجان از بعد از ستوپه تپه

 

                                                 
 تحقیقات باستان شناسی، مرکز تحقیقات باستان ل از نظرغالم حیدر کشککی، معابد رسواستی وادای کاب -6

 .643 ص ،6935، اکادمی علوم، کابل، سال شناسی

باستانشاسی  کاپی از مجله،عکاسی: ظفر پیامن  ،های ستوپه کنجکی پغامنمنایی رواق 
 .67ص  ، 69۵4،  9دور  0شامره  
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ستوپه  های تپه نارنج، تپه مرنجان، ۀستوپ همچنان شیوۀ ساختامنی ستوپه کنجکی با
هم مشابهت زیاد  معابد مس عینک وجود دارد، با ستوپه هائیکه در سایر خواجه صفا و

 در ضلعی و قسمت تهداب چهار نگاه ساختامنی در که ستوپه های نامربده از چوندارند، 
 ت فوقانی مدور بوده است.مسق

گردیده عداد از مجسمه ها و یک ستوپه کشف بصورت گرفته تدر تپه نارنج  ی کهحفریات      
ری ها ـه کافـو تپ واتـس احات باستانیـسده ـدست آمـآثار ب واد باـاظ ترکیب مـکه از لح

مشابهت قابل مقایسه بوده از لحاظ معامری و کرونولوژی، سبک هرنی، سیستم معامری 
شته گویا هرنمندان داهای به هم می رسانند به دلیل  همه در یک حوزۀ هرنی موقعیت 

 (.1هم زمان به اعامر و ساخت و ساز ها پرداخته اند)

 

                                                 
شناسی، وزارت  باستان شناسی افغانستان، مرکز ، گزارش علمی ساحه کنجکی پغامن، مجله باستانظفرالله پیامن -1
 .51 ، ص1385فرهنگ، کابل، سال  العات واط

، کاپی از کتاب مکشوفه تپه نارنج مجسمه بودا رس
  ،عینک در پرتو کاوش  باستاشناسی مس

 .643، ص  6932،کتاب خان فیضی  :عکاسی

تپه نارنج کاپی از کتاب  مکشوفه مجسمه بودا رس
دست آورد های یک دهه اخیر در افغانستان، 

 .699ص  0269



 مقایسه مجسمه ها و ساختامن ...       

101 

 مجسمه ها معابد در رواق ها با تعبیهتجسامت در رواق های ایکونوگرافی  همچنان      
با حاالت مختلف تجسم یافته که مناینده گی از  در رواق ها مجسمه ها وصورت می گیرد، 

می مناید، این مجسمه ها به جاهای خاصی  و فلسفی آیین بودایی یک روش خاص هرنی
 رافی درـونوگـطور مثال اگر یک مجسمه بودا را که در یکی از رواق های ایکه ساخته شده ب
 حاالت خاص بودا، مناینده گی ازجا داده شده یا نشسته  اده وه حالت ایستـب مس عینک
با در نظر راهبین را می مناید، که به موقعیت های خاصی  تحفه دهنده گان و ،ها بودیستوا
 قرار گرفته است.بودایی  آیین لسفه داشت ف

هرن، کوشانی، رومی، هندی و ساسانی  گرافی مس عینک ازهای ایکونو  رواق در     
نوعی از  داشته و راه ابریشم قرار مسیر استفاده به عمل آمده، زیرا این ساحه باستانی در

تجسامت این ساحه باستانی با مناطق  ین حوزه نشان میدهد وا در فرهنگ پذیری را
 مواد ساختامنی آن با هم مشابهت های داشته اند. همجوار تقریبأ یکسان بوده و

رهایشگاه  فرش های معبد و صحن و ،های تصویری خل رواقدا به اساس مطالعه که در     
فوقانی داشت، چنانچه در بسیاری  اول صبغه استحکامی برای قرش ها صورت گرفت قرش

ساختامن  حجره های معبد از رهایشگاه های راهبین یا های داخل معبد و از رواق
سانتی مرت  2،5بعضاً  به ضخامت یک سانتی مرت و زرد مایل به سبز الیه گل با اسکلیتی

به شیرچائی و بعضاً  آتش سوزی رنگ خود را برابر حرارت و گرفته شده است و در کار
الیاف نباتی و ریگ میده برای  گل سیاه گونه گاهی مخلوط ک مبدل منودهنصواری تاری

ترومپ ها یا متک ها بکار رفته  استفاده ساختامن های گنبد و کامن های مدخل ها و
از توته سنگ های رخدار  در میان خشت های قالب شده یکها امن ها با وجوداست. در ک
 بکار رفته است. نیز سانتی مرت 4  یا 9فراخی یا قوس باز کم عرض  بعضاً لشم در

بخش اساسی  در ۶×  95×  95، 9۶×  9۶×  ۶همچنان خشت های به اندازه      
سانتی مرت در  05ای با قالب گنبدها خشت ه ساختامن تهیه گردیده است، عمدتاً در
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نقطه  آغاز قوس کامن ها و اتصال دو در و سانتی مرت 95کامن ها قالب  ترومپ ها و
 (.1)سانتی مرت استفاده شده است 65اصغری کامن ها از خشت های 

آن  لفه خشت زنی درـالمات مختـسانتی مرت که اکرث ع 95همچنان خشت های      
هر الیه آن قرش  رفته که در دیوارهای طویل و بلند ارتفاع معبد بکاراعامر  شده در اهدهـمش

اه گل سی باشد. پهنه پخسه از چند قطار آن دیوار بدین شکل می مالحظه رسیده وه نازک ب
 می کاره کبود اعامر گردیده وقتی شاول یا اندازه سنج راس ها را بگونه امتحان ب گونه

کرد روی  منی تجاوز سانتی مرت سه الی دو همواری از رأس و های را در بندند تفاوت
مرحله اول  حجره ها عموماً در صحن ویهارا و سقف گنبد ها و دیوارهای داخل حجره را

رنگ  با چونه و 2،6وسیله ریگ جغله دار درجه ه بعداً ب توسط کاه گل الیه گرفته شده و
 های البراتوار ین قابل تجزیه درا طبیعی که شاید میده های از کانکلومیرات ریگی باشد و

شکل ه باشد برنگ رسخ مایل به شیرچائی روی دیوارها، حجره ها ب مواد تعمیراتی هم می
گل حمید، تپه  ۀقلعمتام حجره های راهبین  درکه این معمول شده است.  کار پالسرت

 عموماً ازکه  شکوه معابد افزوده است. این تخنیک کار زیبائی و در رفته و کافری به کار
 شیوه معامری تفاوتی در لحاظ سیستم و معبد بکار رفت است. از گل، ستوک، پالسرت در

نهایت براساس  شود، در هده دیده منی ساحات همجوار دیگر آن در از فراتر هده و معابد
تپه  ساحات خواجه صفا، تپه نارنج و بودیستوا از کشف مسکوکات، مجسمه های بودا و

ساحه باستانی مس  ها بدست آمده شباهت های زیادی با جریان کاوش مرنجان که در
 (.2)رسد مالحظه میه ها ب آن در عینک لوگر

 

                                                 
 .4 ص ،69۶9 سال اکادمی علوم، شناسی، باستان مرکز تحقیقی، -رساله علمی ماه جان، انصاری، -1
 .1315تحقیقات ساحوی، ماه اسد، سال  - 2
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 نتیجه

مورد ساحات  نتایج حفریات باستانشناسی را در توان گفت متون قدیم و نتیجه می در     
لحاظ  مختلف باستانی مطالعه منودم. چنین وامنود گردید، که کشور کهن افغانستان از

دوم فهرست شده است،  سطح منطقه به درجه اول و آثار باستانی در داشته های تاریخی و
بخصوص حفریات مس  نقاط مختلف کشور و که این سخن ما را حفریات باستانشناسی در

ساحات باستانی کابل، تپه شرت هده، ساحات باستانی بامیان،ساحات  عینک والیت لوگر
 میدهد. باستانی مورد تائید قرار دیگر نقاط باستانی بلخ و

ما همه معتقد و باورمندیم، که این رسزمین باستانی و کهن در همه ادوار تاریخی مورد      
حمالت و تاخت و تاز امپراتوری ها و کشور گشایان مختلف از جمله هخامنشی ها، یونانی 

مکشوفه تپه کافری مس  مجسمه گلیرس
کاپی از مجله شامره باستانشناسی  ،عینک

 . 660 ، ص 6935

، یک مجسمه گلی مکشوفه خواجه صفا رس
، 69۵9کاپی از مجله شامره باستانشناسی 

 .۵۶  ص

، تپه کافری یک مجسمه گلی مکشوفه رس
،  6935کاپی از مجله شامره باستانشناسی 

 .604  ص
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ن مرز و بوم در کلتور ها، ساسانی ها قرار گرفته بود، تهاجامت و پا گذاشنت آن ها به ای
محلی تغییرات گسرتده و چشمگیری رومنا گردیده است، از جمله تاثیرات فرهنگی و هرنی 
 می توان صنعت و هرن گریکو بودیک یا گریکو کوشان، اندوگریک، ساسانی، کوشانو
ساسانی، کوشانو یفتلی و اسالمی را بر شمرد، همه این تغییرات را می توان در ساختار 

، بقایای ساختامن ها و بازیافته های مس عینک لوگر و ساحات بودایی کابل به تجسامت
 چشم مشاهده منود.

های عینک لـوگر صـورت گرفـت، دریـافتم  ساختامن تحقیقات ساحوی که باالی معابد و     
 نظرداشت قوانین ویژه گی های فرهنگـی عقیـدتی و در ساحه متذکره با ها در که ساختامن
بـه  نیایش بـه شـکل زیسـتگاه و نیازمندی رهایش و یوربانیک شهری متداول وساختار های 

 سـاختامن هـا در گردیـده، اکـرث سـانگاراما اعـامر گونه ساختار های مذهبی دیر، صـومعه و
 مـواد سـاختامنی ایکـه در از باشـد و مسـتطیل مـی شکل مربع وه ساحه مس عینک لوگر ب

ل سنگ های پرچالی، سنگ های کوهی، خشـت قبی اعامر ساختامن ها استفاده گردیده از
 باشد. چوب می خام به مربعات مختلف، گل پخسه و

ویژه گی خـاص آن دوره بـوده، ایـن  مشخصات و گچ کاری که یکی از همچنان کاه گل و     
 باشد. مروج می ما معمول و اکرث نقاط کشور در ویژه گی ها تا امروز

بیل ساختامن های مذهبی، رهایشـی، دفـاعی کـه همچنین آثارمکشوفه مس عینک از ق     
 باشـد میالدی مـی ۶ – 0دریافتم که آثارکشف شده مربوط به قرون  هگرفت تحقیق قرار مورد

معامری سـاختامن  کند ویژه گی های هرنی در محققان را بخود جلب می آنچه توجه بیشرت
 هلنسـتیک، رومـن، هنـدی وتـاثیرات هـرن  باشد، شیوه های تزئینی با های مس عینک می

 رسد. مالحظه میه اشکار ب ها به صورت واضح و ساختامن تجسامت  و ساسانی در

 ،ستوپه های عینک لوگر را با تپه نارنج، خواجه صـفا ها، معابد و اینکه ساختامن با تذکار    
از  ساحه باستانی کنجکی پغامن به مقایسه گرفتم، چه از نگاه ساختامنی چـه تپه مرنجان و
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نگـاه  باشـند، مگـر از همسـان مـی مشـابه و آثـار بازیافـت شـده بـا همـدیگر نگاه معـامری و
ستوپه های عینک لوگر از نگاه مواد ساختامنی  متفاوت اند، معابد و همدیگر باایکونوگرافی 

مجسمه  ها و با ساحه هده مشابهت های زیادی دارد، آنچه قابل دقت است اعامر ساختامن
قبیـل مجسـمه هـای  کابل که به مقایسـه گرفتـه شـده. از بودایی معابد گر وعینک لو  ها در

 مسـکوکات کـه از سـاحه مـس عینـک بدسـت آمـده. ایـن همـه آثـار گلی، ستوکی، گچـی و
مشـابه بــودن آثــار،  همسـانی دارنــد، دلیـل بــر کابـل مشــابهت و بــوداییمکشـوفه بــا معابـد 

محـدوده حـوزه  همـه شـامل دراینسـت، کـه  تجسـامت سـاحات فـوق الـذکر ها و ساختامن
 باشند. گنداهارا می
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 معاون محقق بی بی ماه محمدی

 تبادله اجناس و اموال در دوران باستان
Exchanging of goods and other properties in the past 

By: Assistant Reasercher Bibi mah mohammady 

Abstract 

   When human come in the universe, day by day their needs 
forced them to complotted with natural environment and al-
ways have tried that resolved their neediness consciously 
and un consciously. Adjustment of the human being with the 
nature some time was useful and some time was useless for 
them. But human never gave up and always has tried that 
made better condition for themselves. The human struggled 
and accomplishments of human thought and the collabora-
tion of big and small socities being the case of changes in the 
human society.  Over time The number of human groups has 
grown and they could not  live together, finally they divied in 
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large and small groups after that created private property 
among themselves and everybody worked for his own benefit 
in that time they forced that create exchange. Any way it was 
prehistoric humans succeeded to created exchange, the re-
maining of artifacts from ancient period that shows exchange 
is as follow iron bars and ingots, which is indicator of the past 
human life. 

 
 چکیده

زمانیکه انسان پا به عرصه وجود می گذارد روز به روز نیاز های انسان او را مجبور می      
کند تا با محیط طبیعی سازش مناید و همیشه در تالش بود تا نیازمندی های خود را به 

طرف مناید. سازش انسان با طبیعت گاهی به نفع و گاهی هم  آگاهانه بر طور آگاهانه و نا
می منود تا  نداشت و همیشه تالش ام می شد اما انسان دست از تالش بربه رضر او مت

وضع بهرتی برای خود بسازد این کوشش و تکامل فکری انسان و یک جا شدن جمعیت 
های بزرگ و کوچک باعث تحوالت عظیمی در جامعه انسانی گردید. به مرور زمان تعداد 

وانستند که یک جای زنده گی کند گروه های انسانی زیاد گردید و آن ها دیگر منی ت
الخره به طیف های بزرگ و کوچک تقسیم گردیدند که بعداً در بین آن ها مالکیت اب

خصوصی ایجاد شد و هر شخص به نفع خود تالش می کردند در این حالت آن ها مجبور 
شدند برای امرار معاش و به دست آوردن غذا و لباس تبادله را ایجاد کند. انسان های 

مانده از دوره های  یش از تاریخ به هر نحو که بود موفق به ایجاد تبادله گردید، آثار به جاپ
که نشان دهنده تبادله می باشد عبارت از میله های آهنی و شمش می باشد که  یباستان

 شاخص از زنده گی انسان های گذشته است. 
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 مقدمه
باستان  ۀه در حال و چه در دور ـچها ه انسان ـت کـر اسـذکـه تـه الزم بـل از همـقب      

همین  طرف می کردند و به نحو نیاز های خود را بر بوده است و دارای سیستم اقتصادی
ساخنت اسپار جامعه  تعویض گردید که با کشف آهن و نیاز انسان باعث ایجاد تبادله و

ها به  بعضی از آن ،عتاولیه انسانی به چهار بخش تقسیم گردید که یک تعداد مردم به زرا
که باعث به وجود آمدن  تعدادی هم به گردآوری مشغول شدند بعضی به دامداری و، شکار

اشیای مورد رضورت خود  غذای و انسان برای بدست آوردن مواد مالکیت خصوصی گردید و
ارزش شی مد نظر  اساس نیاز صورت می گرفت وادله زدند که در ابتدا تبادله بر دست به تب

یا گاو را تبادله  ها برای بدست آوردن رضوریات اولیه خود شرت و آن مثالً فته منی شد.گر 
بدون هیچ پرداخت  و شکل ،می کردند یا دو جنس همگون را بدون با در نظر داشت حجم

در تبادله کردن مجبور بودند که اشیای بزرگ را از  انسان ها دیگر با هم تبادله می کردند.
دیگر انتقال بدهند انتقال اشیا از یک جا به جای دیگر مشکالت به همرا یک جا به جای 

این وزنه ها در ابتدا از فلز نبود  ها وزنه ها را ایجاد کردند و که به مرور زمان انسان داشت
وزنه ها را از فلز می ساختند به شکل  که بعداً ساخته می شد سنگ  بلکه از گل پخته و

 .غیره تخته های چهار کنج و ،ییه حلق ،شکل مربع یمیله ها

 مندی خودرفع نیاز  ساخنت سکه آشنایی نداشتند و ها در دوره باستان به سکه و انسان     
تعویض در صورت بزرگ  سیستم تبادله و که بعداً  ،تعویض می کردند را از طریق تبادله و

 قبایل میان چند قبیله صورت می گرفت. شدن عشایر و
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 مربمیت تحقیق
در مورد پیدایش تبادله در دوران باستان تحقیقات همه جانبه صورت نگرفته است روی      

 این ملحوظ خواستم در رابطه به این موضوع تحقیق منایم.

 هدف تحقیق
ه در میان مردمان و ـادلـدایش تبـاملی تاریخ پیـررسی اجـن تحقیق بـدف از ایـه     

 رسزمین 

 های مختلف می باشد.

 تحقیقروش 
 تحقیق که در این مقاله صورت گرفته، روش کتاب خانه یی می باشد.     

 منت
تراکم جمعیت نقش  تاثیر رشد و، عییاستفاده مداوم از ابزار طب کار آگاهانه انسان و     

ص در نظام صو اقتصادی جامعه برشی بالخ شگفت انگیز را در تکامل تاریخی و مهم و
 ر کیفی ویتغی درطی حیات تاریخی خود پیوسته  انسان است.اشرتاکیه اولیه بازی کرده 

ارزش های مادی خود توجه کرده است او به کمک افزارهای دست داشته خود به شکار 
جهت  می منودرسدی  پوست آن رفع گرسنگی و حیوانات پرداخته با استفاده از گوشت و

کار گرفنت آتش دامنه ه با ب حمالت به ساخنت پناگاه دست زده عی ویمقابله با نیروهای طب
از آن بهره برداری  استفاده از فراورده های را که در اختیار انسان قرار گرفت گسرتش داد و

روابط تولیدی پدید  رات در نیروهای تولیدی جامعه وییک سلسله تغی که بعداً  خوبی منود
حتی اطفال  و تندرست ضعیف و جوان، و پیر مرد، تقسیم جامعه اشرتاکی بین زن و .دآم

پیرشفت ابزارهای جدید تولید تقسیم کار  با جهت اجرای وظایف گوناگون ممکن گردید.
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هر چیز  در نظام اشرتاکیه اولیه غریزه مالکیت دیده منی شد، مرد نیز پدید آمد. میان زن و
اکرث کار ها به صورت دسته  استثامر انسان از انسان وجود نداشت، از همه کس بود و

مالکیت عمومی  ییروابط تولیدی را در نظام اشرتاکی ابتدا اساس جام می شد.جمعی ان
 .کردند رشوعحیوانات و تربیه انسان به زراعت  که بعداً  وسایل تولیدی پی ریزی کرده بود

انسان ها به فلز آشنایی پیدا کردند اولین فلز که  مهم ترین وسیله آنها سنگ بود و بعداً 
 .آشنایی پیدا کردند مس بودف با آن برحسب تصادانسان ها به 

که  افزایش بهره زایی کار شدو باعث باال رفنت نیروهای تولیدی  زیـبه کار گیری ابزار فل     
اما بزرگرتین عامل  ، گی انسان را یکرسه دگرگون ساخت زنده رس انجام روابط تولیدی و

این خود از عجایب  و آمد.پیرشفت روز افزون نیرو های تولیدی بعد از کشف آهن به عمل 
 تولید افزود یدیگر ابزار ها تاریخ است که استفاده از آهن بر میزان محصوالت کشاورزی و

دامدران و  بین کشاورزان، کار که تقسیم عث تقسیم کار اجتامعی شداستفاده از آن باو 
 فنون و تنها باعث تکامل فلزکاری نهدر نتیجه این تقسیامت  صنعت گران نیز پدید آمد.

 را گسرتش داد و آن بلکه خصوصیات مبادله را نیز به وجود آورد و صنایع متنوع گردید
به منظور تبادله تولید  غیره کاال های خود را بافنده گان و صنعت کاران حرفه ای آهنگران،

 تراکم ثروت گردید. مبادله و به منجرکاال های فوق که در نتیجه  می کردند

دامداری به  نیروهای تولیدی اقتصاد نظام طایفه ای را در مسیر کشاورزی وپیرشفت      
 ،آهنکشف  توسعه صنعت، استخراج فلزات، تقسیم بزرگ اجتامعی کار، حرکت در آورد.

ا باعث گسرتش مبادله گردید ه گسرتش وسیع کشاورزی، همه این پیدایش صنعت گران و
فروش مبادله  معیار ارزش همه گانۀ خرید و اساس آن فراورده های کار در چهار چوبتا بر 
 .(661-665: ص 0به کاال جای خود را به مبادله پولی بدهد ) کاال

در گذشته برای تداوم حیات نیاز هرفرد با تالش فردی شکار و تولید تأمین می شد، ولی      
ور هرچه با گذشت زمان به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز برش منی توانست با ز 
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معاوضه ی شد از راه معاوضه جنس با جنس )می خواهد به چنگ آورد ناگزیر حارض م
رار معاش کند. گی را فراهم کرده و از این راه امه مستقیم کاال با کاال( نیاز های عادی زند

ستدهای اولیه قرن ها پیش از میالد معاوضه دو کاال باهم بدون تعیین ارزش و در دادو 
سنجش انجام می پذیرفت تا آن که راه مبادله غیر مستقیم کاال با کاال را در معیاری برای 

پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش پول شد. در جوامع نخستین به دست آوردن 
انواع کاالهای تولید شده جهت مرصف رصفاً از طریق تعویض و مبادله دو کاال امکان پذیر 

ه همراه داشت از جمله امکان تعیین ارزش کاال بر بود و این مبادله مشکالت بسیاری ب
چنان پیدا کردن  اساس قبول واحد معینی که مورد تأیید طرفین معامله باشد نبود و هم

گوسفند و گندم( که هر دو نیاز به کاالهای عرضه شده طرف دیگر داشته و مبادله دو کاال )
 آماده مبادله باشند چندان آسان بنود.

بتدا برای حل چنین مشکالتی اشیا و یا کاالهایی را به عنوان واسطه مبادالت برش در ا      
جهت سهولت داد و ستد انتخاب می کردند و انتخاب آن بستگی به نوع و فراوانی آن شی 
یا کاالی واسطه در آن محدوده یا شهر داشت، مثل صدف در سواحل دریا، گوسفند و گاه 

امن زمان هم برای حفظ مقدار عددی مبادالت یا در نواحی کوهستانی و معتدل. در ه
چه با انتخاب  نتیجه معامالت از ریسامن های گره دار یا چوب خط استفاده می کردند گر

کاالهای واسطه دو اشکال اساسی فوق ظاهراً حل شده بود اما گاهی واسطه نیز به علت 
علت حجم زیاد و ارزش  غیر قابل تقسیم بودن مانع انجام معامالت کوچک می شد و یا به

کم نقش اساسی را که ذخیره کاالی واسطه تا زمان احتیاج به معامله باشد غیر ممکن مس 
 ساخت.

در سیر گسرتش اقتصاد کشور ها تنوع تولید و لزوم رفع نیاز برش از تولیدات مختلف      
و این دو  ب پیدایش دو کاالی اقتصادی با ثبات ارزش نسبی که مورد قبول عامه باشدموج

کاالی فلزی طال و نقره بود. پس از آن که فلزات قیمتی طال و نقره کشف شد و مزایا و وجوه 
متایز آن ها نسبت به کاالهای دیگر به ویژه فلزاتی مثل آهن، مس و مفرغ شناخته شد 
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جای گزین وسایل مبادالتی قبلی که فاقد خصوصیات فزیکی طال و نقره شدند و به عنوان 
 (.7)د استفاده قرار گرفتندپول مور 

 گله های انسانی در اولین روند تبادله بدون مقابل شدن به یکدیگر تبادله را انجام می     
را به منظور تبادله در بلندی می خود آن به نوع که گروپ از انسان ها کاالهای  دادند و

حقیقت جواب  مشاهده آتش در در کنار آن آتش می افروختند. گروپ اولی با گذاشتند و
دو باره به بلندی حاظر می شدند در  در فراز هامن بلندی می گذاشتند و تبادله را

داشتند کاالهای گروپ دوم را  صورتیکه با کاالهای آورده شده با گروپ دوم موافقت می
بر می گشتند در صورت موافق نبودن کاالها را رس جا  دو باره آتش می افروختند و اخذ و

روپ دوم در صورت گش افروخته به محل خویش بر گشته منتظر می ماندند، آت گذاشته و
 الها را بر می داشتند یا بر کاالهای اول افزایش به عمل می آوردند واعدم گروپ اولی یا ک

 بر می گشتند در حالیکه آتش وسیله خرب دهی بود.

می ها خلق  برای انسانتبادله سامد هزاران سال را در بر گرفت این تبادله مشکالت را      
منود برای این که چنین مشکالت را رفع کند پروسه تبادله کار آرایی خود را از دست داده 

مقابل انسان دیگر  در ها مستقیامً  اندیشه باعث آن گردید تا انسان بود دوبار کارا گردد.
تبادله  بودعمل تبادله را انجام دهند این تبادله هامن تبادله جنس به جنس  قرار گرفته و

 طی اجتامعی مراحل تکامل خود را جنس به جنس نیز مانند سایر موضو عات اقتصادی و
نظر به تبادله متکاملرت بود ولی با  غاز سهولت های را ایجاد منود وآ این تبادله در  .منود

 سانی این تبادله به اشکال مواجه گردید.تکامل جامعۀ ان گذشت زمان و

این نوع تبادله باعث آن گردید تا انسان ها در اندیشه پیدایش چنین کاال های شود که      
در روند تبادله قابلیت تبادله بیشرت را داشته باشد به این طریق در جوامع مختلف اشیا 

این وسیله تبادله مشکل بوجود  مختلف را که خود کاال بودند منحیث وسیله تبادله پذیرفنت
به طور مثال در کشور ما در والیت نورستان  قبلی را تا اندازه از لحاظ محلی حل منود. آمد
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صورت محدود بازی مناید مدت ه پوست بز منحیث کاالی که می توا نست وظیفه پول را ب
دان فیل، ناخن ر کشور های دیگر نیز اشیای متفاوت چون دند ها وظیفه پول را انجام داد.

ولی این  منحیث وسیله تبادله انتخاب می شد. سایر اشیا مورد قبول هامن جامعه، و شیر
انسان با اخرتاع پول که از روند تکامل  له نتوانست پایدار مباند ودوسیله نیز با انکشاف تبا

ک ی یکی از شگرفرتین هستی برش را ایجاد منود که با عث تکامل بود تبادله ایجاد گردید
 (.6۶-61: ص4)سیستم اقتصادی منظم پولی گردید

وستد مردم از داد ارتباط و مقدار معین فلز، ایجاد سکه با وزن صحیح و قبل از اخرتاع و     
 متدن های قدیم بدون آشنایی با سکه زنده گی تجارتی خود له صورت می گرفت.دراه مبا

حجاری های مرص قدیم صحنه های  راندند.در روی نقاشی ها وذرا از مبادله می گ
دادوستد که به وسیله معاوضه صورت گرفته است دیده می شود، به این طریق  معامالت و

ظروف ساخته شده مشغول  تعویض  گله دار در مقابل زینت آالت و که زارع، شکارچی و
 متاع خود هستند.

 ا بساطـیاحل درـبه کار در سسـک ار وـوردان، تجـا نـه دریـرانـدیتـاحل مـدر شهر های س     
اجناس متنوع خود را با برده یا پارچه های  را عرضه می داشت و تجارت را چیده متاع خود

میزان قیمت ها  مقیاس و اشیای محلی دیگر معاوضه می کردند. ظروف مختلف و قیمتی،
بیست راس گاو یک کنیز با  یک سه پایه برنزی دوازده گاو ارزش داشت و مثالً، چهار پا بود

به بدوی اولیه  وستد دلیل زنده گی روستایی ومقیاس چهار پا در داد معاوضه می شد.
 در مذاهب دیده می شود، مثالً  قوانین ملل قدیم و که آثار آن از حقوق وشامر می رفت 

کمی چهار پایان قرار داشته است بعضی از کلامت  تناسب پرداخت جریمه بر میزان زیاد و
سامی از  های یونانی، التین و نظیر آن در پاره ای از زبان ول، رسمایه، دارایی واز قبیل پ
کاپیتال که در  کلمۀ پکونیا و مثالً .یکی از کلامت مربوط به چهار پایان است مشتقات

لغت  مایه داری از آن مشتق شده است وان است، کلمۀ کاپیتالیسم یعنی رس اصل رس حیو 
 مزد می با شد. عربی جمل به معنی شرت و
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 در اوستا در بارۀ مزد کارگران یا گرفنت جریمه از چهار پایان ذکر شده است، چنانچه در      
یان مان کد خدا رهفتم وندیداد در چند قسمت از حق القدم پزشک یاد شده که دفصل 
دار مملکت به چه تناسب بوده است. بدین قرار که پرداخت شهر بانان شهر یا شهر  دهات و

 ی برا برای شهر بانان یک اسپ خوب و القدم پزشک برای درمان کد خدایان یک گاو و حق
در بارۀ زنان به ترتیب یک ماده االغ، یک ماده گاو یک  پادشاهان یک گادی چهار اسپه و

مزد ، وستدد، پرداخت مواجبه است. در دوران هخامنشی وضع دادماده شرت مقرر بود
میزان  علی الرسم، گوسفند پایه و است و بوده نسصنعت گران بیشرت ج و کارگران
 آن زمان به شامر می رفت.پرداخت 

منظمی از پرداخت مزد  صورت مرتب و تخت جمشیدبه دست آمده از در الواح گلی      
صنعت گران موجود است که کمک موثری به روشن شدن امور مالی آن زمان می  و کارگران

جنسی یعنی گوسفند یا رشاب را معین منوده اند یا مقدار زد مگاهی برای کار گری  د،کن
یا این که فقط پول رایج  بقیه را به تناسب مزد گوسفند داده اند و از آن به )شکل ( و

 می شد. هخامنشی یعنی شکل پرداخت

قسمتی از امریکا حتی در بعضی  افریقا و، الک خاور دورـانواع صدف ها در بعضی از مم     
 ،تجارت به کار می رفته است اقیانوس کبیر تا این اواخر به منظور تبادله واز جزایر 
مبلغین مجبور بودند مقداری از مهره های صدف یا زینت آالت معمولی با خود  سیاحین و

گاهی  پوست حیوانات قیمتی مبادله کنند و داشته باشد تا در مقابل آذوقه، پشم، یا عاج و
رسان سپاهی را خرید و بدین وسیله یا  ی قبایل، بزرگان وبا هامن اشیای بی قیمت روسا
تقاضای انحصاری  سیس تجارت خانه ویا اجازۀ تأ  می کردندمنطقه ای را مستعمرۀ خود 

چه از  مملکت و تجارت چه در داخل شهر و . البته این نوع کسب ومی منودندتجارت 
رفع اشکال مردم  حس احتیاج ومبادله مملکتی یا مملکت خالی از اشکال نبود از این رو 

قدیم را هامن طوری که متوجه فلزات برای ساخنت وسایل زنده گی، ابزار های کار، اسلحه 
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 نقل، مبادله، تقسیم و سهولت حمل و غیره منوده بود، همین قسم دیر فاسد شدن و و
طال  ه ونز، نقر و مبادله با چهار پایان را بگیرد آهن، مس، بر  جایتوزین صحیح آن توانست 

میله، تخته های گرد یا چهار گوش، ترب، کارد، دیگ  ،به اشکال مختلف مانند شمش، حلقه
در مقام سکۀ فلزی،  فلز بردن به کار چنین حالت برایغیره وسیله معاوضه قرار گرفت. در  و

 بود.آسان آن تقسیم  میله های باریک بوده است که بریدن آن برای وزن و به شکل کارد و
م در ارمنستان روسی به دست آمده  6۵۵3در سال  کاوش  دمرگان از حلقه های که مثالً

گرام است یا میله مسی  ۶2/32نقره به وزن  است، یا حلقه های مرصی اوتن که از طال و
متعلق به سه هزار سال قبل از میالد می  که از کاوش های موهنجودارو به دست آمده و

 (.5-69: ص6)دله تا قبل از اخرتاع سکه دانستسیله مبارا می توان قدیم ترین و  باشد آن

نه تنها در کشور های دیگر بلکه در رسزمین باستانی ما نیز مردم قبل از ایجاد سکه به     
نحو دست به تبادله می زدند و اشیای مورد نیاز خود را به دست می آورند چنانچه در اوستا 

پول  نظر دارد که هنوز مردم افغانستان سکه و به گذشته دور اوستابه آن اشاره شده است. 
 .فتگر  غیره صورت می وستد توسط اسپ، گاو، شرت، گوسفند وداد . معامله وداشتندن

کتابت نداشتند اما شهر ها، دهات،  همچنان جامعه آن روز منک را منی شناخت خط و
به  می شناختنداسلحه را  آالت فلزی و زراعت، پیشه وری، مال داری، باغ داری داشتند.

جود بود  ترکیب اجتامعی عبارت از طبقات سه و موسیقی آشنایی داشتند. طبیب مو رقص 
ی دارای یک متدن بسیط یروی هم رفته جامعه اوستا .و دهقان بودگانه روحانی، نظامی 

پس می  ه هنوز با آن آشنا نبودندزراعتی بود چون در اویستا از فلز نام برده شده، در حالیک
این  و مرحله فلزات قرار داشت گفت که جامعه آن روز افغانستان در عهد حجر جدید و توان

ان هم برای رفع نیازمندی خود دست به تبادله ـه مردم آن زمـخود هامن عهد برونز است ک
 (.42ص : 5)می شدواحد تبادله در آن زمان گاو بود که بنام پیسو یاد و  تعویض زدند و

از خانه، خانه ساالر ، جع به دست مزد پزشک چنین آمده استوندیداد رادر فصل هفتم      
از ده  کد خدا را درمان بکند به ارزش یک بزرگ ، را در مان بکند به ارزش کوچکرتین ستور
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مان بکند به ارزش یک گردونه که چهار اسپ را به زیر یوغ از کشور شهربان را در  ،ستور
ارزش یک خر به خانه را درمان بکند دست مزد یابد  هرگاه نخست از خانه، بانوی دارد.
از شهر  ،یا بد به ارزش یک گاو ماده وی کد خدا را درمان بکند دست مزداز ده با ن، ماده

 مان بکند دست مزد یابد به ارزش یک شرت ماده.بانوی کشور را در 

در ، بزرگ ستوراز خانواده پرس یا شهزاده را درمان بکند دست مزد یابد به ارزش یک      
اگر بزرگ ستور را درمان بکند از آن خانواده دست مزد ، مورد دام پزشکان چنین آمده است
کوچک ترین ستور را درمان بکند دست مزد یا بد یک ، یابد به ارزش میانه ترین ستور را

یک چهار پای کوچک را در مان بکند دست مزر یابد به ارزش یک ، چهار پای کم ارزش را
 اگر که بسیاری از پزشکان با هم گرد آیند برای درمان گری بیامران، اگر ،از گوشتخروش 

 (افسونها دعا، انواع منرت وکه با کارد درمان بکند، با گیاه درمان بکند یا که با کالم ایزدی )
مقدم تر است بوده  کسی که در این انجمن با کالم مقدس ایزدی در مان بکند درمان بکند

 .است نسبت به دیگر پزشکان

انی عاز هامن م مدون کرده احکام رشعی را در آن پخش و انی که وندیداد مراتب وعم     
هامنندی چنین احکامی  پیش از آن در بین النهرین پراکنده بود بودند که در زمان مادها و

 بابلی ها رایج بود. ی ها ومیان سومر  را در قوانین حمورابی مالحظه می کنیم که در

وجود یک حرفه پزشکی بومی در بین النهرین در نتیجه کشف مهرهای گرد سفالین      
را وسایل پزشکی به خوبی مسلم گردیده است این گونه مهر ها  حاوی نسخه های طبی و

دستور  اولین صورت دارویی و. اهالی قدیم این رسزمین دور مچ دست خود می بستند
بل است که بر کی شناخته شده متعلق به مجموعه قوانین حمورابی پادشاه باهای پزش

در این ، م در آن رسزمین سلطنت کرده است .ق 0022حسب عقیده باستان شناسان در 
همه این موارد نه گانه منحرص به  رۀ هزینه پزشکی نوشته شده استمجموعه نه ماده در با

نیز حق املعالجه اشخاص  اشتباهات پزشکان وحق املعالجه پزشکان نیست، بلکه غرامت 



   شناسی افغانستان باستان 

 008  

 ین شده است. بدین ترتیب اگریه گان نیز تعدبر  یا افراد فقیر و طبقه اول و، ثروت مند
ید ده با می منودیا چشم او را معالجه  و می کردکسی را با چاقو عمل  پزشکی تومور

می گرام به تقریب نقره در یافت  61)شکل( واحد وزن در بابل قدیم هر شکل برابر با 
 (.99: ص 9)کرد

در جوامع چون خاور میانه که سکه رایج نبود قطعات زمین و سهمیه غذایی وسیله های      
مهمی برای پرداخت دستمزد محسوب می شد، در این جوامع به مقامات بلند پایه غالباً 

رای گذراندن زندگی امالک وسیعی اعطا می شد. در دوره بابلی های کهن از زمین نیز به ب
عنوان وسیله پرداخت دست مزد رسبازان در مقابل خدمات نظامی آن ها استفاده می 

حد کردند. غله، نقره، طال، قلع و مس در زمان های خاص به عنوان وسیله پرداخت در وا
واحد های وزنی این مواد برای نشان دادن ارزش کاالها  ت،های ثابت وزنی به کار می رف

نیز به کار می رفت، با گذشت زمان واحد های نقره به وزن معین در بین النهرین و مس در 
مرص به تدریج به وسیله های خاص پرداخت تبدیل شدند. در قرون هفتم و هشتم قبل از 

بها با وزن ثابت پرداختند و  لزات گرانمیالد شاهان سوریه، آشور و لیدی به تهیه قطعات ف
قط برای مقاصد اجتامعی و سیاسی روی آن ها نشانی حک کردند، از این قطعات فلزی ف

 .(626: 1) )مبادله هدایا( استفاده می شد
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 در حال تبادله نشان می دهد.صحنه از نقاشی مرص قدیم که انسان ها را 
 .0۶، ص 69۵5کاپی از کتاب تاریخ سکه،  

 .65، ص 69۵5کاپی از کتاب تاریخ سکه،  ،اوتن ) حلقه طال(

 04، ص 69۵5وزنه مرغابی شکل، کاپی از کتاب تاریخ سکه، سال 
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 نتیجه گیری
در دورۀ باستان بنابر نیازمندی که داشتند ها  در نتیجه گفته می توانیم که انسان     

مین در گذشته برای تداوم حیات نیاز هر فرد با شکار تأ  .تعویض را ایجاد کردند تبادله و
می شد، ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز برش منی 

د از راه معاوضه جنس با ی شتوانست با زور هرچه می خواهد به چنگ آورد ناگزیر حارض م
معاوضه مستقیم کاال با کاال( نیاز های عادی زندگی را فراهم کرده و از این طریق جنس )

 امرار معاش می کردند.

 اساس نیاز خود تبادله میتنها بر  زمان در نظر گرفته منی شد و در تبادله ارزش شی و     
 تعویض بعد از کشف آهن و دله وتبا کردند اما در تعویض ارزشی در نظر گرفته می شد.

ساخنت اسپار به وجود آمد، که ساخنت اسپار جامعه اولیه را به بخش های مختلف تقسیم 
بعضی شان هم به  ها به زراعت، تعداد شان به مالداری، دامداری، و از انساند کرد تعدا

نیاز های خود  اه کردند چون آن ها به یکدیگر خود نیاز پیدا که انسان باغداری روی آوردند
مین نیاز خود آن ها مجبور شدند که برای تأ  منی توانستند بناً  طرف کرده  را به تنهایی بر

ها چیزی را که می  چیزی را که در دست داشتند در معرض تبادله قرار بدهند. در ابتدا آن

 .00، ص 69۵5زونه های حرشه ای شکل، کاپی از کتاب تاریخ سکه، سال و 
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با را  اگر کسی می خواست آن خواستند تبادله کنند در یک جای بلند قرار می دادند و
شی دست داشتۀ خودرا به  آن شی را می گرفت و شی دست داشته خود تعویض کند

ها از یک جای به جای دیگر مهاجرت  با ازدیاد جمعیت انسان .ندجانب مقابل می داد
این مها جرت ها زمینه تجارت را بین انسان های قدیم مساعد ساخت. تجاران  کردند و

یا  را به دست بیاورد مواشی و شیای مورد نیاز خودا زمانیکه می خواستند تجارت بکنند و
تبادله به کار می رفت باید با خود می داشتند که این انتقال اشیای در دیگر اشیای را که 

ها وزنه ها را ایجاد کردند که این وزنه ها در هر  انسان گ خالی از مشکالت نبود بناً زر ب
ین وزنه ها را از گل می ساختند که کشور به شکل های مختلف ساخته می شد. در اول ا

به مرور زمان از فلزات آن را می ساختند این وزنه ها هم به وزن های بسیار بلند  بعداً 
 ،ها از فلز میله، حلقه انسان اما بعداً ، انتقال آن مشکالت به همرا داشت ساخته می شد و

ر می رفت عویض به کات و غیره وسایل که در تبادله ، دیگ، تخته های چهارکنج واترب ه
 تا اندازه باعث کاهش مشکالت آن ها گردید.که این کار  ساختند
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 احمد فرهاد"هجران غفوری" 

 آبده تاریخی مسجد نه گنبد)حاجی پیاده(
Historical Monoment of Nohgonbad  

(Haji piada) 
By: Ahamad Farhad Hijran Ghafoori 

Abstract: 

   Balkh is one of the northern province of Afghanistan, which 
is full of ancient and historical monuments and objects. The 
word Balkh is driven from the word Bakhtera or Bhel Dari, 
which was known as Bamic in, medieval. Balkh was the capi-
tal for Bakhar or Bakhtarish country. 

  Meanwhile, in some resources Balkh is called Balhik. The 
word Balkh in Indian historian resources is recorded as 
Balhika and Bukhdi in Avesta book. In Pahlavi language 
Balkh is written as Bulkhi.  
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    This paper contains the subjects like; history, survey, ex-
cavations, arts, photography, registration and recording of 
forms about No – Gunbad mosque. 

   Our objective in this book is recognizing the soil excavation, 
and digging soil layers, and discovering ancient objects in 
historical periods in Nu-Gunband. 

 چکیده
حیث آثار  بلخ یکی از والیات شاملی کشور ما افغانستان بوده که مانند سایر والیات از    

بلخ از کلمۀ یونانی باخرتا، باخرتیش و باخل یا باهل  باشد. فرهنگی غنی می باستانی و
مرکز والیت قدیم  وسطی به باخل یا بامیک مشهور بوده، مشتق گردیده ودری که در قرون 

 باخرتیش یا پایتخت کشور باخرتیانه به شامر میرفت.

هکذادر برخی منابع بلخ رابنام ) بلهیکا( نیز یاد منوده اند. کلمۀ بلخ در آثار مورخان     
لوی به نام بلخی) باخل یا در زبان په در اوستا بخدی تحریر گردیده و هندی بنام بلهیکا و

 بخل و بهل ( نگاشته شده است.

عکاسی  رسوی، حفریات، رسامی، گیرنده موضوعات همچون  تاریخچه، این مقاله دربر     
 راجسرتیشن فورمه های مربوطه نه گنبد بوده  که هدف ما روشن ساخنت تاریخ و ثبت و و

دوره های متعدد  بجا مانده از همچنان کشف آثار راجسرتالیه ها و خاکربداری ثبت و
 تاریخی نه گنبد بلخ  می باشد.

 مقدمه
کشور باستانی ما آریانای کهن، خراسان دورۀ اسالمی و افغانستان کنونی در ادوار      

گون را در خود پذیرفته فرهنگ بومی و  اتاریخی در پهلوی اینکه فرهنگ و تهاذیب گون
، در نتیجه خلط و آمیزش این فرهنگ ها، هرن محلی خویش را نیز حفظ و رشد داده است

ادوار با  های گونه گونی در این مرزبوم بوجود آمده که تداوم و تاًثیرات این فرهنگ ها الی
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شکوه اسالمی و معارص در بازمانده های مادی و معنوی آن به چشم میخورد. در دوره های 
گوشه آن در  گذشتانده که هر قبل از اسالم و بعد از آن مدنیت های درخشانی را از رس

برهه های مختلف زمان مهد پرورش فرهنگ های متعالی و خاستگاه میراث های متدنی 
 برشی در منطقه بوده است.

از آغاز پیدایش مدنیت آریائی در بلـخ، در نواحـی بسیاری این رسزمین تا دوره با شکوه      
را رنسانس رشق  تیموریان هرات که به حق آناسالمی و پــس از آن تــا عصــر درخشــان 

یاد کرده اند، مراکز بزرگ و بزرگرت فرهنگی و حوزه های متدنی با عظمتی ایجاد گردیده 
باشد که در  است. بلخ مثل سایر والیات افغانستان دارای ابدات تاریخی دورۀ اسالمی می

تزئینات مختلف استفاده دیگر مصالح ساختامنی از  معامری این دوره برعالوه از خشت و
 گردیده که تزئینات نباتی از جمله دالیل استفاده در تزئینات معامری اسالمی بر تزئین و

توان  اسالم را نیز می تأثیر معامری سنتی قبل از انسانی تأثیر طبیعت و اشکال حیوانی و
باال تذکار  بدات مهم آن والیت بوده که خصایصی که درآ مشاهده کرد، نه گنبد بلخ یکی از 

استفاده از طرح های  توان دریافت منود، زیرا یافت در مسجد نه کنبد به شکل واضح می
طرح تزئین برگ تاک در نه گنبد  نباتی در اوایل زیادتر به اشکال طبیعی خود نزدیک بود.

تر  انتزاعی وه آبسرت باشد که بعد ها این طرح ها هرچه  تأیید کننده می بلخ دلیل خوب و
ها با اشکال  یا ترکیب آن نقل از یک آبده به آبده دیگر و رفت در جریان تکامل وشده 

 هندسی طرح های جدیدی بوجود آمد که ریشه ای اصلی شان به مشکل قابل تشخیص،
 .باشد تحلیل می شناخت و

 مربمیت
)حج پیاده( یکی از اولین بنای های دوره اسالمی پنداشته می  چون مسجد نه گنبد      

می باشد برایم  ویژه گی های خاصی برخوردار تزئینی از ساختامنی و لحاظ هرن شود از
 مقاله را پیرامون آن به نگارش گیرم. مربم دانسته شد تا
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  هدف
کشف گردیده جهت روشن  سال های اخیر حفریات باستانشناسی در اثر آنچه که در     

 فرهنگیان ارئه می گردد.  باستانشناسان وشدن بخش های مبهم آن معلومات مفیدی برای 

 روش تحقیق 
 میدانی )کاوش ها( استفاده گردیده است. کار توصیفی و از روش تحلیلی،     

 معرفی مسجد نه گنبد بلخ 
خشت  نزدیک قشالق خواجه غولک مسجد موالنا که از در ولسوالی بلخ ، این مسجد     

گنبد بلند بیننده را به  مسجد با بزرگی خویش و دارد. تعمیر شده است قرار خام اعامر
 حیرت آورده نقشه آن شباهت زیاد به خانقا داشته است. 

قسمت جنوب بنا  منربهای هرکنج چهار حجره مسلسل در سالون بزرگ محراب ها و     
هرنمردمی سده های گذشته می باشد.)قربان  فوق با شکوه خویش گواه بر یافته است آثار

 (5۵ ق .ھ 6442بابایوف 

  طرز ساختامن
بناهای تاریخی باشکوه معامری باعظمت بلخ است که مسجد  این مسجد یکی از     

سال های  از به احتامل زیاد بعد قرون اولیه اسالمی بوده و زیبای خاص از کوچک ولی با
 ق یعنی نیمه اول قرن هشتم میالدی ساخته شده است. .ھ 62۶

ساختامن آن مایه می  طرز نام دیگری آن که از های این مسجد و نام حج پیاده یکی از     
 ستون ها و به ویرانی است ولی آنچه از گیرد )نه گنبد(است . گرچه مسجد نه گنبد  رو

 بازمانده از کند. تنها اثر گذشته حکایت می در عظمت این بنا تزیئنات آن باقی مانده از
کدام  ی متصل به دیوار، به شکل جفت هرمسجد ستون ها وکامن های آن است. ستون ها
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محیط بیرونی ، این ستون ها  از خشت پخته ساخته شده اند که در سانتی مرت ۶4 به قطر
 به شکل شعاعی، چیده شده اند.

 تنها در دارند و بیشرت شکل هاللی یانیم دایره را رسستونی ها رشوع و ها از کامن     
دیزاین های مختلف گیاهی  باها  متام این گچ بریقسمت باالی آن کمی نوکدار می شود. 

 بوده است. طریق سه دروازه رشقی میرس هندسی مزین شده است. ورود به این مسجد از و

گفت که مسجد توسط نه گنبد می توان  گنبد های مسجد کامأل فروریخته اند و     
رسد گرچه بنای  مرتمربع می 932مساحت این مسجد به  همسان مسقف بوده است.

قسمت های سطح ستون  جالب در کوچکی است ولی تزیئنات آن فوق العاده زیبا و بسیار
 .(695:  6934کامن ها شهکاری معامری را نشان می دهد)خلیق،  ها و

 

 
 م 0262مرمت توسط تیم دافا   ترمیم و .منای عمومی مسجد نه گنبد قبل از6 شامره تصویر
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 گنبد)حج پیاده(مواد ساختامنی مسجد نه 
از بازمانده های خشت ها بروی خرابه چنین بر می آید که گنبد ها از خشت پخته بوده      

سانتی مرت می باشد همچنین ستون پایه های مدور  (22x21x3,5)و دارای اندازه های 
الی  (9x10x4,5)مرکزی و ستونک های متصل دیوار نیز از خشت پخته است که دارای ابعاد

 تی مرتمی باشد.سان 62

ا به در این بنا جهت محکم منودن خ گچ و مواد چونه یی، گلی، خشت خام و غیره نیز     
 تـاسته ـار رفـه کــی بـزئینواد تـیث مـحه ــه وی و بـوار احاطـامر دیـگر اعـدی مـه

 .(9۵: 6916)سالک،

 تزئینات  
شناخت سبک این مسـجد کـه  درعین حال دلچسپ ترین موضوع مطالعه و مهمرتین و     

سـی کامـل ر در همین نگاه بر  تزئینات آن می باشد و تا حد زیاد دست ناخورده باقی مانده،
نقـاط  مقایسـه بـه تزئینـات همنـوع آن در بـا  ن تاریخ دقیق برای این مسـجدیآن جهت تعی

 قابل اهمیت است. دیگر

بادمچـه پیچـک  ان، خرمـا،هـای درختـ گبـر  برگ تاک و برگ توت، تزیئنات اکرثأ از در     
اسـالم را  دوره ئـی قبـل از أمنشـ و پـس منظـر رـت. بیشتــده اســفاده شــره استـغی اک وـت

 .(6: 693۵دارند) فیضی، 

ایـن طرحـی  و  برگ های تاک مهمرتین مثال می باشد که بکرثت استفاده شده اسـت.     
ـــارن ظهـــور ـــدان ساســـانی مق ـــه هرنمن ـــل از اســـالم و اســـت ک اســـتفاده منـــوده آن  قب

 .(93: 69۶2اند)سالک،
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 مسجد نه گنبد یا حج پیاده تاریخچه رسوی
رسوی مقدماتی م  6309سال  در (DAFA)ت باستان شناسی فرانسه درافغانستان أ هی     
ــاز دررا  ــخ آغ ــت بل ــاریخ  والی ــه ت ــرا باخــامنش ب ــرد فوشــه هم ــای الف ــرد. آق ــوری  63ک جن

از  انجــام داده  و ارگ باالحصــار حفــاری منطقــه تــوپ رســتم واقــع در مــیالدی را در6394
 بعضی مناطق باستانی بلخ را بازدید منودند.

 
تزئینات گچی  ستون پایه ها با رسستونی و منای از (0)شامره تصویر

 .693۵ ،هجران : فرهادعکاسی



   شناسی افغانستان باستان 

 001  

 در مناینـد. جا باشند و از مسـجد حـج پیـاده دیـدن ولی به مدت طوالنی  نتوانستند آن     
میالدی زمانیکه تیم روسی تحت رهربی گالینه پوکوچینکوا ایـن منطقـه را  63۶2آخر دهه 

 این زمینه نداشت تا اینکه دولت فرانسـه در رسوی منودند،  مؤسسه دافا کدام دلچسپی در
دافـا  مقامـات افغـان از رس گرفت و افغانستان از م فعالیت باستانشناسی را در 0220سال 

 همچنـان در با حکومت افغانستان را در رابطه به موضوعات باستانشناسی و تا ر شدخواستا
 مدیریت اماکن تاریخی همکاری منایند.

زمنیـه  ریاست آبدات تاریخی حامیت دافا را در والیت بلخ از رس گرفته شد و حفریات در     
سـقف آهـن مـیالدی  0224سـال تحقیق مسجد حج پیاده تقاضا منـود. دافـا در حفاظت و

شـده بـود  به خاطر حفاظت این مسجد تاریخی اعـامر میالدی63۶4سال  چادری را که در
 میالدی الیه محافظتی جیوتکستایل)پرده های که مانع بـرف و 0225سال  در ترمیم کرد و

که  دیوار محافظت دو آن به خوبی میگذرد( را به خاطر باران بداخل مسجد شده ولی هوا از
مقامات ذیـربط  بعد با توافق مردم محل و ابودی قرار داشته نصب منود ومعرض ن در بیشرت
اطراف زمـین هـای ایـن مسـجد را حصارکشـی  اطراف مسجد جال )فنس( گرفته شده و در

 .(45: 0261منودند)اتل، 
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نیاز شدید این آبده به حفاظت و ترمیم بوده که مؤسسه دافا امکان آن را به تنهایی نداشت 
بنأ بنیاد فرهنگی آقا خان مسؤلیت ترمیم و مرمت آن را به عهده گرفت. از آن زمان دافا به 

 . همکاری این دفرت مطالعات بیشرتی علمی این بنا تاریخی و محیط آن را آغاز کرد

مسجد نه گنبد در ساحه ساخته شده که ساختامن های قدیم وجود داشته است      
مسجد مذکور در داخل محوطه صومعه نوبهار واقع شده و از این رو می توان آن را به اواخر 

 ساسانی نسبت داد. –دوره کوشان 

از مسجد نه گنبدیا نه گنبدان، به وسیلًه ابو خالد برمک از تاجیکان بلخ پس      
میالدی، زمانی که از سوی اسد بن عبدالله القرسی)دوره حکم  ۶05هجری قمری/62۶

میالدی( مامور باز سازی بلخ بود،  ۶9۵ -۶05هجری قمری/  602-62۶رانی در خراسان 
 ۶34هجری قمری/ 6۶۵ و یا به وسیله فضل پرس یحیی، از تاجیکان برمکی، که در سال

هجری  6۶3 ود در سالـراسان بـه عباسی، والی خمیالدی از سوی هارون الرشید، خلیف
 بلخ ساخته شد. الدی درـمی ۶35قمری

 
 .693۵، هجران : فرهادعکاسی ،خاکربداری نه گنبد قبل از حفاری و مسجدمنای ( 9)شامره  تصویر
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صـفاریان( ولیسـا  اما پوگاچینکوا سده سوم هجری قمری/نهم میالدی )دوره طاهریـان و     
خانم نانسی دوپری سده چهارم هجری قمـری/ دهـم مـیالدی )دوره سـامانیان(  گلمبیک و

 .(695:  6934دانسته اند)خلیق، 

 
 سایت انرتت گوگل حفاری برگرفته از مسجد نه گنبد قبل از منای از (4)شامره  تصویر

 مسجد نه گنبد تاریخچه حفریات در
 :دوره اول حفریات

 مؤسسـه دافـا فرانسـه آقـای داکـرت این مسجد توسط ریاست باستانشناسی و حفاری در     
  1x1امتحـانی یـک مربـع  به طـور 69۵1سال  شهریار"عدل" باستان شناس آن مؤسسه در

مـرت  از عمق یک گردید که در نتیجه بعد متصل به ستون پایه جناح شاملغربی مسجد حفر
به جانب پایه وسطی مسجد ادامه داشـته  از پایه مذکور امتداد دیوار خشت پخته و فرش از

نظر دوباره  احه موردحفاری  بعد از و ئینات گچی نوع نباتی کشف گردیدز ت که به روی دیوار
 پرکاری گردید.
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 : دوره دوم حفریات
ســال  دافـا فرانسـه در همؤسسـ ایـن مسـجد توسـط ریاسـت باستانشناسـی و حفـاری در     
 آقای شهریار عدل صورت گرفت که در (هجری شمسی به رسپرستی روالند بزنوال و69۵۶)

ستون پایه هـا را  گردید تا فهمیده شود که اطراف حفر (3,5x3m)نتیجه یک مربع امتحانی 
حفریـات پارچـه  اثـر تا اندازًه مقاومـت آن مشـخص گـردد. در ساخته است و چقدر خاک پر

کامن های مسـجد متـذکره  تزئینات ستون پایه ها و های گچی دارای نقوش مختلف که در
 خاکربداری مسـجد مـذکور سانتی مرت 6932عمق  به کار رفته بود، ظاهر گردیده که بعد از

دوبـاره  قسمت تحتانی آن خشت پخته فرش گردیده اسـت و در شده و گچ کار از منایان که
 مربع متذکره پرکاری گردید.

 دوره سوم حفریات:
مـورد  مؤسسًه دافا فرانسه در فرهنگ و طبق پروتوکول قبلی فی مابین وزارت اطالعات و     

مرمـت  ت وحفاظـ مرمت مسجد عقد گردیـده بـود یـک سلسـله کارهـای بـه منظـور ترمیم و
ترمیم کـامن  جهت تحکیم و 022۵ماه اپریل  در دافا صورت گرفته و موسسه مسجد توسط

 منـوده کـه در ترمیم آبدات تاریخی به آنجا سفر مسجد هیات دافا با مناینده ریاست حفظ و
اطـراف پایـه تـا فـرش مسـجد کنـدنکاری  تقویـت شـده و نخست یک سـتون پایـه تحکـیم و

تحقیقـات الزمـه  بعـد از گچربی زیادی به اثر کندنکار به دست آمـده وگردیده، پارچه های 
 .(0-6: 69۵۶)گزارش، کنار پایه مسجد مدفون گردیده است دوباره به شکل فنی در
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 دوره چهارم: 
مؤسسه دافا فرانسه به شمول تومالوغن  توسط ریاست باستانشناسی و دورهاین  حفاری     

کشـف فـرش ایـن دوره تحقیقـات  حفریـات وکـه هـدف از  معاون آن مؤسسه  صورت گرفـت
سمت جنوب این آبـده قـرار  مسجد یعنی در اتاق های که خارج از و دریافت دیوار مسجد و

توسـط آهـن  اوش شـدهد مربعات کـتعدادر ختم کاوش های این دوره  و شت اشکار گردددا
بـرای حفریـات بعـدی آمـده  نیـز امان مانده و باران در گزند برف و چادر پوشش گردید تا از

 باشد.

 سـمت دیگـری آن در قسـمت رشقـی و مربع که قبأل در داخل مسجد که یکی آن در دو     
بـاره  کشـف فـرش مسـجد دو بـار دوم بـه منظـوری تحقیقـات بیشـرت گردیده بود غربی حفر

 بازگشائی شد.

 سمت جنـوبی به منظور دریافت دیوارهای اتاق هایکه در نیز آن سه مربع دیگر عالوه بر     
به دسـت آمـده آن  نتیجه آثار حفاری گردید.که در این مسجد موقعیت داشته مربع بندی و

 
 .026۶ تیم أغاخان سال :عکاسی ،مرمت کامن ها جریان ترمیم و منای از :(5)شامره  تصویر
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بــه دســت  ســه مقــربه دوره اســالمی کشــف و از پارچــه هــای ظــروف ســفالی و نــدا عبــارت
 .(9-6: 69۵۵آمد)گزارش، 

 دوره پنجم حفریات: 
 5جنـاح جنـوب مسـجد  هـم در بـاز به تعقیب خاکربداری های دوره های قبلی این بـار     

کـل  گرفت. در منربگذاری شده تحت کاوش قرار مربع به اندازه های متفاوت خط اندازی و
هـای  وجـود خـاک از  E1,D1مربـع  ایـن سـاحه صـورت گرفـت فـرش در های که در کاوش

 کـاری شـده و شـده بـود پـاک دیوارهـا انبـار هـا و ریخنت گنبد، کـامن اثر فرو اضافی که از
 1,5m-2 یـک از کـه هـر 62 و   1,2,5,6,9قسمت های پایئنی پایه هـای شـامره  منایان شد.

داشت از زیـر تـوده هـای خـاک بـا انجـام خـاکربداری بیـرون شـد.  تحت پوشش خاک قرار
آن دیـوار  اثر انجام یافت از C1,B1,A1قسمت های جنوبی سکشن های  های که در کاوش

خـاکربداری منایـان  کـاری و پـاک جنوبی بیرون مسجد که حویلی مسجد می باشد بعـد از
 65طـول اعظمـی آن  و m 12,60طرف رشق بـه غـرب  شد که طول باقی مانده این دیوار از

بـین رفتـه اسـت،  تهـداب کـامالً از رشق ازطـرف  آن از مـرت 2,40باشد که به اندازه  مرت می
 سـتند قسـمیکه درههـم متفـاوت  نقـاط مختلـف از در ارتفاع یا بلندی باقیامنده این دیوار

قسمت  باشد. در می مرت 1,20الی  بعضی نقاط دیگر در سانتی و 54بعضی نقاط به ارتفاع 
سـانتی  (23x23x4زه خشت های پخته به انـدا سانتی از 52پایئنی یا تهداب این دیوارالی 

 شده است. کار)سانتی  (32x32x6خشت های خام به اندازه  آن به باال از از و )مرت

جنـاح  راه های دخولی مسجد کـه از انجام شده یکی از  Dمربع کاوش های که در اثر از    
جنوب رشقی مسجد که انجام دیوار رشقی به طرف جنوب می باشد از زیر توده های خـاک 

شـامل بـه جنـوب  طـول ایـن راه از کاری منایان شد که انـدازه پاک خاکربداری و نتیجه در
کاوش هـای کـه  باشد. همچنان از اثر خاکربداری و سانتی می 94عرض آن  سانتی و 1,75
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 فرش آن از ام شد فرش صحن بیرونی مسجد از زیرخاک منایان شد که درـانج C1ربع ـم در
 شده است. موازی باهم کار بسیار منظم و به طور (4x34x34)خشت های پخته به اندازه 

خشـت  زیاد از این ساحه انجام پذیرفت به پیامنه بسیار هایکه در جریان خاکربداری در     
 پارچه های ظـروف سـفالی لعابـدار و از تعداد یک پارچه های تزئینات گچی و های پخته و
بعضـاً  مربـوط بـه ظـرف شیشـه وپارچـه شیشـه  یک رضب سـکه نـوع آبـال، دو بدون لعاب،

 ( 9-6: 6934استخوان های حیوانات به دست آمد.) گزارش، 

 : دوره ششم حفریات
خـویش  برنامه های کاری 6931 لی طی سالبرداری های دوره های قب به تعقیب خاک    
که   D3ادامه حفاری مربعات سال های قبل مربع  در با هآمهنگی تیم دافا طرح منوده و را
را پـاک  قـبالً حفـاری منـوده بودنـد( را D3-4مربع تقسیم بندی گردیده بود)مربـع  چهاربه 

 کاری، عکاسی و آماده برای حفاری ساختیم.

 الیه رسفیس رشوع منوده که طی یک روز و  D3-1مربع  از عملی حفریات خویش را کار     
جریان حفـاری ایـن سـاحه  در و متام منایم سه مربع خاکربداری این الیه را هر توانستیم از

چونـه اسـت  گـچ و بـه شـمول فـرش اصـلی مسـجد کـه نـوع از توانستیم شـش الیـه)لیر( را
 دریابیم.
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سـطح فـرش مسـجد  ها از ها معلوم شد که ارتفاع سطح اعظمی کامن این کاوش اثر از     
7,50m 1,50پایه  بوده است. قطر مرت 9,10فرش مسجد  ارتفاع سطح اعظمی گنبد از و مرت 
هایکـه توسـط آن مسـجد  باشـد دیـوار می مرت cm 4,20 پایه دقیقاً  61 و فاصله بین هر مرت

 پایـه هـا و اعـامر در  (30x30x7cm)خشـت هـای خـام بـه انـدازه محاط شده است کامآل از
 خاک استفاده شده است. اندازه خشت هـای کـه از خشت پخته، گچ و بالعموم ازها  کامن

 طرف داخل در خشت های که از (27x5x9x5x6cm)شده است  پایه ها کار طرف بیرون در

  
حفاری پارچه  جریان ترمیم و( 1)شامره  تصویر

 .026۶ هجران : فرهادگچی عکاسی
 کامن منهدم شده مربع منای از (۶) شامره تصویر

D3-2&3، 026۶ هجران : فرهادعکاسی. 

  
وک وقایه است جریان ترمیم و (۵)شامره  تصویر

ی  ان عکاسکامن تخریب شده توسط ترمیمکار 
 .026۶ هجران فرهاد

 منای پارچه های استوک با (3)شامره  تصویر
 .026۶  هجرانفرهاد  ی:عکاس ،گلربگ تزئینات
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آن  از ها  خشت هایکه در کامن سانتی و (24,5x24,5x6cm)رفته به اندازه  آن به کار پایه از
 روی دیـوار می باشد. ضـخامت پلسـرت(23x23x4cm)  دازهاستفاده به عمل آمده است به ان

سان نبـوده  همه جا یک پایه ها در و ضخامت تزئینات روی دیوار سانتی و 4گچی به اندازه 
 4,5cmالـی  بعضـی جاهـای دیگـر در و 2,5cmبعضی جا هـا  هم متفاوت بوده ولی  در از و

 .(9-6: 6931شده است)گزارش،  ضخامت تزئینات کار

  
 5الیه   D3-3منای مربع(62)شامره  تصویر

 .026۶ هجران ی: فرهادعکاس
 1الیه   D3-3منای مربع( 66)شامره  تصویر

 .026۶، هجران ی: فرهادعکاس

 65۶ بـزرگ بـه تعـداد پارچه های استوک خـورد و خاکربداری حفاری و اثر همچنان در     
،پارچه های شیشه خـورد بـه رنـگ رنگه  صندوق یا تشت، پارچه های ظروف سفالی ساده و

 اکسـاید سکه های مسی پوشیده با ذغال،  خاکسرت، آبی، پارچه استخوان پوسیده حیوانی،
البـالی خـاکربداری  مواد فضوله حیـوانی از پارچه فلزی شبه میخ اکساید گرفته و سبزرنگ،

 کشف گردید.
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 دوره هفتم حفریات: 
ــاری و      ــه تعقیــب حف ــاری پــالن هــم از قبــل خــاکربداری هــای ســال هــای ب ســال  حف

ادامـه حفـاری مربعـات سـال هـای  در با هآمهنگی تیم دافا طرح منـوده و خویش را693۵
مربـع تقسـیم بنـدی شـده را پـاک کـاری، عکاسـی و آمـاده بـرای  که به چهار F1قبل مربع 

رشوع منوده کـه یس والیه رسف F1-1مربع  از عملی حفریات خویش را کار حفاری ساختیم.
 جریـان در منـوده و خـتم چهـار مربـع خـاکربداری ایـن الیـه را هر توانستیم از طی یک روز

به شمول فرش اصلی مسـجد  پرانه را خشت و حفاری این ساحه توانستیم شش الیه خاک،
 چونه( است، دریابیم. پلسرت)ریگ ،گچ و که نوع از

 بعضی کندنکاری هـا ئـی کـه از کامن ها، شکسته گی ها و سقوط گنبدها و اثر ولی در     
 گردید.خاکربداری منایان  قربان نقم زده شده بود بعد ازاطرف قاچ

 

 

  
 پارچه های ظروف سفالی ساده( 60)شامره تصویر
 .026۶ هجرانفرهاد  ی:سبزرنگ عکاس دارلعاب

پارچه های استخوان ( 69)شامره تصویر
 هجرانفرهاد  ی:حیوانی پوسیده عکاس
026۶. 
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 .693۵ هجرانفرهاد  ی:عکاس، قربانامنای از کندنکاری شده توسط قاچ 15-14شامره  تصویر

مقابل محراب اولی به شکل یک مقربه که برای اطفال کنده می شود  جمله یک حفره در از
 حفـر عمیقـرت و دومـی نسـبتاً بـزرگرت رشق بـه غـرب بـوده کشـف شـده و ولی باتفاوت که از

 منایـان گردانیـده اسـت. بـرعالوه در را 62که الیه خشتی )تهداب(ستون پایه منـرب گردیده
جملـه یـک بـاب محـراب  حفـاری صـورت گرفـت کـه از ( خـاکربداری وE2,D2,C2مربعات )

رشقی به هامن ظرافـت معـامری  صحن اصلی مسجد متصل به دیوار بیرون از تابستانی در
هـای  ولـی بـا گـچ بـری این محراب نسبتاً خـوردترشده با تفاوت اینکه  که محراب اولی کار

 گریده است. سالون اعامر از پائین تر سانتی مرت 5متفاوت، خشت فرش که  کامالً جدید و
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 در D2منای عمومی مربع ( 61)شامره  تصویر

 .693۵هجران فرهاد  ی:عکاس، جریان حفاری
 مسجدمحراب  منای از( 6۶)شامره  تصویر
 ی فرهادعکاس، جناح رشقی مسجد در )تابستانی(

 .693۵ هجران

      

ــان در ــر همچن ــی خــورد و خــاکربداری و اث ــات گچ ــای تزئین ــه ه ــاری پارچ ــه  حف ــزرگ ب ب
پارچـه هـای شیشـه  رنگـه، ( صندوق یا تشت، پارچه های ظروف سفالی ساده و۶25تعداد)

سـکه هـای مسـی  ذغـال، خاکسـرت، خورد برنـگ آبـی، پارچـه اسـتخوان پوسـیده حیـوانی،
البـالی خـاکربداری کشـف  ضـله  حیـوانی ازامواد ف پارچه فلز و سبزرنگ، اکساید پوشیده با

 .(60-6: 693۵گردید) گزارش، 
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 ضامیم:
 الف: تصاویر

  

 

 

 

 
 

 

 

 

که مغشوش پوشیده رضب س یک6۵ تصویر
، هجران ی فرهادعکاس ،رنگ بااکساید سبز

693۵. 

لب   فاقد سفالی چراغ تیل سوز63 تصویر
 .693۵، هجران ی فرهادعکاس

ظروف پارچه های از  02شامره  تصویر
ی سفالی مکشوفه مسجد نه گنبد  عکاس

 .693۵، هجران فرهاد

ظروف پارچه های از  06شامره  تصویر
ی سفالی مکشوفه مسجد نه گنبد  عکاس

 .693۵، هجران فرهاد
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 ی فرهادعکاس)  جناح رشق ازنه گنبد فرش و ستون پایه ها  صحن ومنای عمومی  00شامره  تصویر 
 (693۵، هجران

 پالن عمومی مسجد نه گنبد)حج پیاده( ترسیم:دافا 6)ب(: رسم منرب

 
 

 .0263 دافا ، ترسیم:پالن عمومی مسجد نه گنبد بلخ 0 رسم منرب
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 .693۵هجران  فرهادرسامی  مسجد نه گنبد، افتاده و ایستادهپالن 
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 کوچک  یج : ترسیم پالن بخش ها

 
 

 
 

پالن افتاده دیوار تخریب شده  9رسم شامره 
 693۵هجران : فرهادترسیمF1 جنوبی مربع 

پالن افتاده محراب تابستانی با 4شامره رسم 
 :دیوارسمت رشقی سالون مسجد نه گنبد ترسیم

 693۵ هجرانفرهاد 

 F1الیه های اسرتاتیگرافی مربع  5رسم منرب
 .693۵ هجران : فرهاد سمت جنوب ترسیم

 D2الیه های اسرتاتیگرافی مربع  1رسم منرب
 .693۵ هجرانفرهاد ترسیم 
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 : رسامی ظروف سفالید

 

 

 
 

 

 کعب ظرف سفالی و لب ۵ رسم منرب
 .693۵ هجران : فرهادترسیم 

 کعب ظرف سفالی لبه و 3رسم منرب 
 .693۵ هجران فرهادترسیم  

 چراغ تیل سوزسفالی 62رسم منرب
 .693۵ هجران فرهادترسیم 

 سفالی  دسته ظرف ۶رسم منرب
 .693۵ هجران : فرهادترسیم
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 نتیجه 
چگونگی هرن معامری در ساختامن ها و بنا های تاریخی دورۀ اسالمی با نظر داشت      

تحقیقات دانشمندان متبحر در این رشته به منظور، تداوم و انسجام بهرت آن، سعی به عمل 
آمده تا هر چه بیشرت ابعاد تاریخی و عقیدتی و نیز ساختار های معامری آن های که 

وی، دست نا مالیامت را بر آن  کشیده و بعضی از آن ها را کامالً گذشت روزگار و حوادث ج
از صحنه دور منوده است که مستلزم تحقیق و ژرفنگری بوده است، چنانچه روشن است، 
ی کشور عزیز ما افغانستان دارای آثار قابل اهمیت از رهگذر ساحات باستانی، آبدات تاریخ

که توجه دانشمندان، محققان و پژوهشگران علم می باشد  و گنجینه های پر بها و ارزشمند
گون کشور باستانی ما نایافته های کشف شده در مناطق گو  باستانشناسی با بقایا و باز

 داشته است.

بنا های تاریخی دوره اسالمی در والیت بلخ بوده که در  نه گنبد بلخ یا حج پیاده یکی از     
یکـی  نیز مورد استفاده مسلمین قرار گرفته است وبعد ها  زمان قبل از اسالم ساخته شده و

 باشد. منحرص به فرد می از بنا های با قدامت تاریخی زیادی بوده و

حفاری این بنا تاریخی نظریات چنین بود که یک سالون بـا محـراب کـه  در ابتدا قبل از     
سمت  ه مدخل ازسه را عین سالون و دو محراب در بعضی منابع از یا در چندین بار ترمیم و

شناسـی ایـن  حفریـات هفـت دوره ئـی باسـتان تحقیقـات و اثـر رشق یاد شده بود. ولی در
 در سـالون و خـارج از یک محـراب تابسـتانی در در نتیجه دو راه مدخل و نظریه رد گردید و

رشقی مسجد با تفاوت اینکه فرش سالون اولی  صحن بیرونی که متصل است به وسط دیوار
سانتی مـرت  5مسطح بوده ولی فرش مسجد تابستانی با خشت فرش و تقریباً  چونه با گچ و
 مسطح گردیده است. پائین تر
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 مآخذ
میالدی( نه گنبد کائینات، مطبعه کاستیلی بولیس پولی  0261)اتل، محمد شفیع.  -6

 )برگامو(ایتالیا.  گرافیکه، چناته ستتو

 کاوش های باستانشناسی و آبداتهجری قمری( بررسی  6402)حمید، عبدالبشیر.  -0
تحقیقی مرکز بین املللی تحقیقات کوشانی، اکادمی  -رساله علمی ،تاریخی در والیت بلخ

 علوم. 

هجری شمسی( ساحه های باستانی و بناهای تاریخی، 6934)خلیق، صالح محمد  -9
  تهران.

مقاله چاپ ناشده، « تزئین در هرن معامری اسالمی افغانستان» فیضی، کتاب خان -4
693۵.  

و کوتاه که از سال های  فرشدهبه گونه  (۶ ,1 ,5 ,4 ,9 ,0 ,6) گزارشات دوره های  -5
 هجری شمسی. 693۵ الی 69۵1

پوهنتون هجری قمری( بلخ در مرحله آخر قرون وسطا: نرشات 6442). مختاروف،احرار - 1
 .کابل
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 سیدحسین برهانی

 ناگای دیروز و شاه مار امروز
Yesterday's Naga and King of Snake Today 

 By: Sid Hossin Borhani 

     The ancient town of Mes Aynak is located 40 kilometers 
south of Kabul, in the Mohammad Agha district of Logar prov-
ince. Archaeological excavations have continued from 2009 
until now (1398) at various locations under the leadership of 
the Institute of Archeology of Afghanistan and with financial 
support from the World Bank. Because of excavations in the 
ancient city of MesAynak, the remains of several historical 
periods, such as Kushan, Sassanid and Yufti, have been dis-
covered. Alongside other architectural artifacts, such as ki-
osks, abandoned homes, burial mausoleums, mining work-
shops and other buildings of stone, brick, flower, speck and 
wood, five Buddhist temples and four dairas (Sangarama) 
have also been discovered. One of which is the Buddhist 
Temple of King Snake in the area (007) (Figure 1). This re-
search assumes that the temple's name is rooted in ancient 
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times, by examining the historical background of the king of 
snake in the light of historical sources, religious beliefs, and 
archaeological excavations to find the answer to the question 
whether "king of snake" is a transformed form of "naga" That 
is, it was accomplished, and as a result it became clear that 
the "King of the Snake" was a transformed concept of "Naga" 
and had its roots in Buddhist religion.  

 خالصه
کابل، در ولسوالی محمد آغه  کیلومرتی جنوب شهر 42شهر باستانی مس عینک در      

 (693۵تا کنون ) 69۵۵های باستان شناسی از سال   ای والیت لوگر موقعیت دارد. کاوش
در نقاط مختلف آن به رهربی انستیتوت باستان شناسی افغانستان و حامیت مالی بانک 

 نی مس عینک، بقایایدر شهر باستا جهانی ادامه دارد. در نتیجه کاوش های انجام شده
چندین دوره تاریخی چون: کوشانی، ساسانی و یفتلی کشف گردیده است. در کنار دیگر 

های ه ها، منازل رهایشی، مقربه های تدفین مردگان، کارگا آثار معامری چون: کوشک
کاری و دیگر ساختامن های از سنگ، خشت، گل، پخسه و چوب، اعامر گردیده،  معدن

ی بودایو چهار دیر)سانگاراما( نیز کشف گردیده است، که یکی آن معبد  یبودایپنج معبد 
(. این تحقیق بدین فرض که نام معبد مذکور 6)شکل  ( می باشد22۶) در ساحه شاه مار

ریشه در عهد باستان دارد، با بررسی پیشینۀ تاریخی شاه مار در پرتو منابع تاریخی، 
جهت پیدا منودن پاسخ به این پرسش، که شناسی  های باستان باورهای دینی و کاوش

است، انجام یافت و در نتیجه مشخص گردید، که  «ناگا»شکل دیگرگون شدۀ « آیا شاه مار»
 ی داشته است. بودایبوده و ریشه در آیین « ناگا»ر یافتۀ مفهومی یشکل تغی« شاه مار»

ی، ناگا گوپاال و ودایبشناسی، آیین  ی شاه مار، باستانبودایهای کلیدی: معبد  واژه     
 ناگا.
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 ، کاپی از سایت گوگول.: موقعیت )شاه مار( در نقشه عمومی مس عینک6شکل                   

 مقدمه

های مدنیت خیز است، که در جنوب والیت کابل   والیت باستانی لوگر یکی از دامنه     
 ش یک بخش اداری والیت کابل به حساب می .ھ6949قعیت داشته و از ابتدا الی مو 

. بیشرت کوه و درۀ این والیت در ادوار گوناگون تاریخی مسکن مردم آریایی بوده 1رفت
است. این موضع "از طرف شامل به والیت کابل، از غرب به والیت وردک، از جانب رشق به 

". مس عینک 2ود استوالیت ننگرهار و پکتیا و از سمت جنوب به والیت پکتیا و غزنی محد
کیلومرتی  42در ولسوالی محمدآغه در باشد، که یکی از ساحات باستانی والیت لوگر می

انی باستان شناسیـادگاری ـاثر کاوش های انجام شده در ی درجنوب رشق کابل قرار دارد.
یاد شده در یادداشت های  Na-kie-lo- ho3))ناکی لوهو مس عینک، که باور ما هامن 

                                                 
 .00 ص 69۵۵. غالم جیالنی عارض. جغرافیای والیات افغانستان. 1

 .238ص  ش،. ھ1382انتشارات سعید، کابل  افغانستان تاریخی. محمدحسین یمین. . 2
3-Hiuentsiang, Samuel beal. Buddhist records of the western world. London, 1884; 93. 
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ها و دیگر  ها، کارگاه چینی است شامر زیادی محالت زیست، معابد، دیرها، کوشکزایرین 
یکی از محالت کاوش شده در این  .های مذهبی و رهایشی کشف گردیده اند ساختامن

ی بودایمی باشد، که عبارت از یک معبد  (22۶ساحۀ ) –مار تپه   یادگاری باستانی شاه
شناسان افغان صورت گرفته است. از بدو کاوش  . حفریات این ساحه توسط باستان1است

تا حال در مورد این یاد گاری باستانی، محالت مربوط به آن و آثار بدست آمده از نقاط یاد 
داخلی و خارجی به طبع و نرش رسیده  پژوهشگرانهای علمی توسط   شده شامری از مقاله

ش کشف گردیده  .ھ6932سال  مارتپه، که در  گیری شاه است. اما در مورد نام و وجه نام
، ابراز نظری صورت نگرفته است. بناً در این مقاله موضوع یاد شده به بررسی و تحقیق 2بود

 گرفته شد. 

 مربمیت تحقیق
جایکه شناسایی پیشینۀ تاریخی شهرها، بنا ها و بازمانده های تاریخی یکی از  از آن     

از « شاه مار»ی بنام بودایرود؛ بنابر کشف معبد  شناسی به شامر می اهداف مهم باستان
در منابع مرتبط به « ناگا و ناگا گوپاال»نام ه ساحۀ باستانی مس عینک و تذکر موجودی ب

شناسی و منابع تاریخی به  اساس شواهد باستانی، مربمیت آن دیده شد تا بر بودایآیین 
  پرداخته شود.« شاه مار»و « ناگا»بررسی و مطالعه پیوند 

 
 

                                                 
، ص 0269« ات ساحه باستانی مس عینکـتاریخچه حفری» انـهای اخیر در افغانست . کتاب خان فیضی. کاوش1

696. 

مجله  «مقایسه با والیات همجوار ی یکاولنگ بامیان دربودای  های جدیدالکشف  مغاره». کتاب خان فیضی. کوشانیان. 2
 .۶9  ص ، 6932  09کوشانیان، دور سوم، شامره  
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 هدف تحقیق
از اهداف کلی این تحقیق « ناگا گوپاال»با « معبد شاه مار»پیدا منودن چگونگی ارتباط      

 رود.  ی از اهداف فرعی آن به شامر میبودایو بررسی پیوند ناگا با آیین 

 روش تحقیق
ساحوی، ترشیحی و  هروش تحقیق در این مقاله، به منظور پاسخ به پرسش مطرح شد     

 می باشد.  تحلیلی

 (000معبد بودایی شاه مار )
نوب رشق یادگاری باستانی طرف جه مار تپه عبارت از تپه نسبتاً بلندی است، که ب  شاه     

)معبد  طرف شامل آن شاه تپهه قرار داشته ب 245رشق کوه عینک و ساحه  مس عینک
واقع اند. بگونۀ که از نام آن پیدا است بلندتر از سطح زمین و آب  25۵زردشتی( و ساحه 

شامر زیاد  با ،یبودایجاری قرار دارد. در اثر کاوش های انجام شده در این تپه یک معبد 
های دیواری و چندین ستوپه کشف گردیده است، که تحقیق و پژوهش  ها، نقاشی مجسمه

« شاه مار»و « ناگا»مطالعه پیوند که جستار مورد بحث  گار است. از این بجداگانه را طل
 گیریم. را به بررسی می به اصل مطلب پرداخته آناست، 

 وجه تسمیه و پیشینۀ نام شاه مار
جایکه بلندتر از سطح زمین  طوریکه از نام آن پیداست، ترکیبی از شاه و مار بوده و از آن     

های   تپه نیز به آن افزود شده است. در این مورد، طبق یکی از روشقرار دارد، پسوند 
تحقیق معمول در علوم اجتامعی ما متوصل به پرسش از مردم محل شده خواستیم باور 
مردم محل را در مورد وجه تسمیه این محل بدانیم. یکی از موی سفیدان، که حاجی هاشم 

گوید: "من از  است در این مورد چنین می نام دارد و روزگارش را در این منطقه گذرانده
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پرداختیم، که  جا در وقت بهار به کشت و کار می گفت: ما در این پدرکالنم شنیدم، که می
طرف ریزش گاه ه ریخنت گرفت، بها   ها و ریگ در یکی از روزها ناگهان در کنار دره  سنگ

منه تپه روان است"، او از ریگ چشامنم خورد و دیدم، که یک مار بسیار کالن در دا سنگ و
جا موجود  مارها در این  که شاه گوید: "از این مار یاد کرده و می  نام شاهه مار یاد شده ب
 .1مار مشهور شده است"  بوده به نام شاه

های برش به مار پرداخته موضوع را به برسی می گیریم،  جا به سیر تاریخی باور در این     
مارها به واسطه  دارد. یمنادین جايگاه ويژه ا یودبه عنوان موج در بیشرت اساطري كهن مار

اقوام كهن  یحيط زيست همواره در بافت باورمندشان با طبيعت و م شكل و گونه ارتباط
شان و  منقوش و رنگارنگ شان، پوست نقش آفرين بوده اند. نوع حركت مواج و متناوب

حس خطر را در انسان بر  ديگر یسو  و از یشان از يك سو، حس زيباي نيش هاي زهرآگني
نحس در اساطري گوناگون توصيف  انگيخته است. از اين رو مارها با صفات متضاد سعد و

شده اند. هاضمه اعتقادی برخی جوامع با هر دو صفت کنار آمده و این موجود را در 
در  مارها یصفت فوق معرفی کرده است. از طرف حکایات متفاوت اساطیری با یکی از دو

را در  یروند و نقش مهم یمهم طبيعت به شامر م ینريوها از حيات یساحت اساطري 
 یتشخص ويژه ا مار یكه برا یكنند. از مهم ترين آيني هاي یايفا م تبادل و امتداد حيات

شود  یاز مار ديده م یاست. در هندوستان شاميل بسيار  یبودایی و هندوياند؛ آيني  قائل
مارها »چنان  ... همتوريست و بيننده آن سوال برانگيز است یآلود براشاميل رمز  كه اين

روند و نقش مهمی را در  در ساحت اساطیری حیات از نیروهای مهم طبیعت به شامر می
« شاه مارها»عموماً  تبادل و امتداد حیات ایفا می کند. مارهای اساطیری را ناگا می نامند

 .2«( شهرت دارندNagini« )ناگینی»بانوان به د و مار ـو( خوانده می شNaga) ناگا

                                                 
 مصاحبه با حاجی هاشم یکی از موی سفیدان مسکون در قریه چناری ساحه باستانی مس عینک. -1

 . 5 ص، 6936 ی و هندویی. تهران: بودایامیر حسین ذکر گو. مار در هرنهای 2  -
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های سمی و خطرناکی است، که از جمله توتم های  از سوی دیگر مار یکی از پدیده     
ها برخوردار است.  مورد پرستش مردم هندوستان به شامر رفته و از ارزش فراوانی در نزد آن

زیادی برای مار دیده شده  های  گاه در خاور دور مانند چین، در گذشته معابد و پرستش
ها پا برجاست. پرستش کنندگان مار به این باور اند  ها و بقایای آن  است که امروز نشانه

کنند. گاهی در  را پرستش می که این حیوان توتم این قوم است و برای همین هم آن
برخی  کوچه های هند برخی از معرکه گران در حالی که بانی مار را به رقص در می آورند،

از عابرین در برابر آن حیوان، کرنش و تعظیم کرده و به احرتام بر می خیزند، این افراد 
 .1هامن گروه مار پرستان اند

نام ناگاگوپاال ه ی از پدیده حیرت آوری ببودایهای   باید یاد آور شد، که در رسچشمه     
(Naga- Gopalaیاد شده است، که شاد ) به مفهوم شاه ماران آبی یاد را  روان کهزاد نیز آن

در مورد زمان تولد بودا چنین روایت موجود است،  و به معنی مار کربا نیز آمده است. 2کرده
( واقع در Lumbini) نی باغ لومبیه )مادر بودا( ب وقتی زمان وضع حمل فرا رسید مایا» که:

پهلوی راستش متولد  ازطور که بر پا ایستاده بود بودا  دور شهر رفت و هامن ۀخارج دیوار 
های خود جای دادند و  ندرا و برهام کودک نوزاد را در هامن حال میان بازوشد. خدایان ا

مورد پرستش بومیان هندی جوی آب گرم و آب رسد برای شستشوی بدن « مارخدای»دو 
بودا و پادشاه مارها  یماجرا امیر حسین ذکرگو نیز درباره. همین گونه 3«وی روان ساختند
را  یزياد یها سال یودايآيني ب یبودا پيشوا در روايت ها آمده، گوتاما»  چنني آورده است:

سري و سلوك به مدت  یگذراند. در آخرين روزها كشف حقيقت نيل به روشنگري یدر پ
رفت ارسار مكنون جهان را بر  یكه مموقعی مراقبه نشست  به حالت یزير درختچهار هفته 

بسيج شدند تا مراقبه بودا را درهم شكنند. آسامن تريه شد  یمنفی ها آشكار كند. نريو یو 
                                                 

 .66۵ص . 6-آبادانی. تاریخ ادیان و مذاهب جهان. مرکز تحقیقات رایانه ای قایمیه اصفهان. جعبدالله مبلغی   -1
 .0۶ص  ،69۵5. مطبعه میوند: پیسا      کا -احمدعلی کهزاد. بگرام-2
 .41۶ص ، 69۵4 متدن. ترجمه: پرویز مرزبان. تهران: دانش،  رالف لینتون. سیر -3
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 را فرود آوردند. در اين هنگام بود كه پادشاه یسياه و حجيم باران سيل آسايی ها رو اب
اعامق زمني به  به حفاظت از بودا شتافت. اين مار عظيم الجثه از« ناگا موكاليندا»مارها 

رس او گسرتاند. بدين ترتيب  خود را چون چرت بر ید و رسهاد و بر دور بودا چنربه ز سطح آم
 و ارشاق رسيد و از آن یمرتبه روشنگر  انجام به شد و رس یدون خلل سپر ايام مراقبه بودا ب

به تصوير اين  یآثار بيشامر  یبوداي یشاميل نگار  جا بود كه به لقب بودا ملقب گشت. در
های که در  موارد نظر بر موجودیت باور در بسیاری«. 1است واقعه مهم اختصاص يافته

یان نسبت به این موجود و حکایت یاد شده وجود داشته، این صحنه را به تجسم بودایمیان 
  .(6 ر چنربه مارها دیده می شود)تصویردر آورده اند، که در آن بودا در زی

 

                                                 
 .6936ی و هندویی. تهران: بودایامیر حسین ذکر گو. مار در هرنهای  -1 
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ماره خدای مرگ و زندگی یعنی خدایی باززایی »ی، بودایهمچنان در کتب مقدس      
دلیل وجودی تولد و « آرزو و خواست»است چراکه  (kama« )ریژوگام»است. وی هامن 

 «1مرگ است

                                                 
 .46، ص 1315ی.بودایزهره زرشناس. واژه اهریمن در ادبیات سغدی  -1

منای بودا در زیر : 0: منای بودا در زیر چنربه بودا )از حوزه گندهارا( تصویر6تصویر
 چنربه ناگا)از بانکوک(
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از بودا در برابر  نگهبان یموجودفوق آمده است مار به عنوان گونه كه در روايت های ه ب     
 شده است. اين امر نشان اهميت مار را در یرش و خدای مرگ و زندگی معرف یها نريو

شاه  عموماً  نامند و یم را ناگا یاساطري  یدهد. در اين آيني مارها ینشان م یآيني بوداي
هند مملو از شهرت دارند. اساطري  یبانوان به ناگين شوند و مار یمارها ناگا خوانده م

زمني، درياچه ها، بركه ها، ی ناگا هاست. اين موجودات بر آب هامربوط به  یها افسانه
شان  را در مسري مقدر یها طبيع رودخانه ها و اقيانوس ها نظارت دارند و اين پديده

وره های یاد شده طبودایی مبنی بر اس. بدون شک تقدس مار در دین 1كنند یهدايت م
 قلمرو آیین یاد شده تعمیم شده است.بوده و در 

های منطقه و  های معتربی، که معلومات دست اول را در باره کشور  یکی از رسچشمه     
کند سفرنامۀ زایر نامی  ها ارایه می  باورمندی مردمان مسکون در گوشه و کنار این رسزمین

 -ناکی»هر است. او در کتاب خویش در مربوطات ش )شوان زانگ(تسنگ -چین هیوان
طرف ه ب»، که به باور ما همین یادگاری باستانی مس عینک است چنین آورده است: «لوهو
 االـوپـا گـاگـزل نـاق ژرف آن منـه در اعمـت، کـود اسـوجـزرگی مـاره بـک مغـرق یـش
(Naga Gopala .قرار دارد. دروازه ورودی آن برجسته و باریک بوده و مغاره تاریک است )

های گوناگونی را برای داخل شدن به مغاره پیدا  صخره سبب شده است، که آب راهنشیبی 
ها و عالیم  جا سایه بودا بگونه واقعی همرای متام ویژگی کند. برای مدت زیاد در آن

را خوب مشاهده  توانستند آن منحرص به او دیده می شد. اما در روزهای بعد مردم منی
اما کسانی، که به  گونه ضعیف و مرموز آشکار می شد.بکنند. اگر می دیدند هم بسیار 

از این رمز واقف شده و مانند  توانستند کردند، می باورمندی و حرارت عبادت منوده دعا می
 .«2اهده کنند، اما این برای مدت طوالنی نبودـرا مش گونه آشکار آنه قبل ب

                                                 
 .6936ی و هندویی. تهران: بودایامیر حسین ذکر گو. مار در هرنهای  -1

2Hiuentsiang, Samuel beal. Buddhist records of the western world. London, 1884; 93. 
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مغارهای زیادی موجود است، که در جا دارد یاد آور شویم، که در این یادگاری باستانی      
های خستگی نا پذیر باستان شناسان داخلی و خارجی کشف گردیده اند.  اثر کوشش

های اند، که   های کشف شده در این یادگاری باستانی به دو گونه اند. اوالَ مغاره  مغاره
های   توسط افراد مسکون در این منطقه در تنه صخره و کوه کنده شده و بحیث ساختامن

را  که حفریات آن 29۵ها بیشرت از ساحه   مسکونی استفاده می شدند. این گونه مغاره
ش تقریباَ به امتام رساندیم .ھ6930باستان شناس تاجیک در سال  همراه با فرخ صفایف

  های عمیق و تاریکی اند، که در قسمت  ها و حفره ها؛ کان  کشف گردیدند. نوع دوم مغاره
شان در جنوب کوه یاد شده واقع بوده و به سبب  ه عینک و بیشرتهای گوناگون کو 

ده اند. از جمله یکی از کندنکاری معدن توسط معدنکاران در زمان آبادی شهر پدید آم
در قسمت جنوب ساحه باستانی مس  245طرف رشق ساحه ه کانی است، که ب ،ها مغاره

اه ورودی آن باریک و دراز بوده و داخل عینک قرار دارد. این مغاره در نشیبی تپه جایگیر و ر 
آن بسیار تاریک است. به سبب نبود امکانات الزم به داخل آن وارد شدن غیر ممکن به نظر 

ها( موجود در جنوب کوه عینک کار  های)کان رسد. باید یاد آور شد، که در بیشرت مغاره می
ا جایی ادامه پیدا کرده، که استخراج به اندازه کافی به انجام رسیده و حتی این فرایند ت

دیگر کار استخراج ممکن نبوده است. با احتامل زیاد پس از امتام پروسه استخراج بیشرت 
های گوناگون اساطیری دینی و  ها مرتوک شده و از نظر مردم بدور مانده و داستان کان
       گوپاالاگا ـان نـاید داستـه شـد، کـورده باشـرچسب خـوند و بـها پی ه آنـومی بـب
(Naga Gopalaو داستان موجودیت سایه بودا در داخل مغاره نیز از جمله برچسب )   های

( بر این محل زده شوان زانگدیدار زایر نامی چین )باشند، که توسط مردم بومی در هنگام 
 ۀ، که در اعامق آن گویا خانغارهجانب رشق از مه شدیم او ب یاد آور ۀشده بود. بگون

جا خرب  ( موجود بوده و همچنان از موجودیت تصویر بودا در آنNaga Gopalaپاال)ناگاگو
موجود در قسمت  ۀرده است، که تا جایی با مغار داده و چگونگی وضعیت مغاره را بیان ک

شبیه است، که شاید زایر مذکور همین موضع را یاد کرده باشد. از  245رشقی ساحه 
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یاد شده نیز این را می رساند  ۀشاه مار در روبروی مغار به نام  جانب دیگر موجودیت معبدی
که با احتامل زیاد پیوندی میان مغاره و معبد شاه مار وجود داشته و حتی ممکن این معبد 

و سپس در هنگام  ش انجام دادها به پاس خدماتی که دو خدای مار به بودا در هنگام تولد
سبب تقدس مار  ای مخرب محافظت منودند،مراقبه در زیر درخت بودهی او را از رش نیروه

ی شده و باعث گردید تا پیروان بودا معابدی را به نام )ناگا و ناگاگوپاال( اعامر بودایدر آیین 
 و بخشیده شده باشند.

ورا نیز رایج بوده و بقایای نیایشگاه ناگا هآور شد که پرستش ناگا)مار( در مت باید یاد     
در ساحه باستانی سونخ شناسایی شده است. شامیل مستقل  وابسته به زمان کوشانیان

توان مشاهده  خودهای ماری شکل می»ایزدان ناگا را بگونه انسان اما احاطه شده توسط 
 . 1«کرد

 نتیجه
کشف شده از « شاه مار»در این نوشتار کوشش به پاسخ این پرسش بود، که آیا معبد      

یادگاری باستانی مس عینک با ناگای یاد شده در کتب سفرنامه نگاران چینایی در شهر 
ناکی لوهو وابستگی دارد؟ ابتدا موضوع را بگونه روشن توضیح داده، سپس با بررسی سیر 

ی و معابد بخشیده شده به ناگا)شاه مارها( بودایی هندویی و تقدس و تقدم مار در آیین ها
های باستان شناسی پرداخته شد. پس از تحقیق و پژوهش  در پرتو منابع تاریخی و کاوش

کشف شده از ساحه باستانی مس عینک با « شاه مار»این نتیجه بدست آمد که معبد 
هر ناکی لوهو ارتباط مستقیم ناگاگوپاالی یاد شده در سفرنامه های زایرین چینی در ش

قرار داشنت یک  این که ماران، دوم بودایی به نام شاه داشته است. نخست موجودیت معبد 
( و از جانب دیگر 245طرف جنوب غرب آن در قسمت رشقی کوه عینک و ساحه )ه مغاره ب

                                                 
یونسکو. تاریخ متدن های آسیای مرکزی. ترجمه: صادق ملک شهمیرزادی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. 1 - 

 .174 ص، 69۶1
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ه در ، ک«مار شاه» ی ثابت می سازد، که نام معبدبودایجنبه تقدسی داشنت مار در آیین 
( بوده به هامن مفهوم قدیمی آن باقی مانده و Naga Gopala) -قدیم)ناگاگوپاال

 های زایر چینی نیز در شهر مس عینک واقع بوده است.  های یاد شده در یادداشت  مغاره

 آخذم
 .1387 ،راه ابریشم. کابل: انتشارات سعیدپنجشیری، عزیز احمد. افغانستان و  -6

 .1387کابل:  ،میوند مطبعه .مقالهحبیبی، عبدالحی.  هزار  -0

 .6936ی و هندویی. تهران: بودایذکر گو، امیر حسین. مار در هرنهای  -9

 .69۵1 متدن. ترجمه: پرویز مرزبان. تهران: دانش رالف لینتون. سیر -4

  موسسه اریک، راتاشتنا، النی. جغرافیای والیات افغانستانعارض، غالم جی -5
69۵۵. 

 .1315، زهره. واژه اهریمن در ادبیات سغدی بودایی زرشناس، -1

 ساحه تاریخچه حفریات»های اخیر در افغانستان  فیضی، کتاب خان. کاوش -۶
 .0269« باستانی مس عینک

ی یکاولنگ بودای  های جدیدالکشف  مغاره»کوشانیان. مجله فیضی، کتاب خان.  -۵
 .6932مجله کوشانیان، دور سوم، شامره   «بامیان در مقایسه با والیات همجوار

 .69۵5. مطبعه میوند: کاپیسا -کهزاد، احمدعلی. بگرام -3

مبلغی آبادانی، عبدالله. تاریخ ادیان و مذاهب جهان. مرکز تحقیقات رایانه ای  -62
 .6-قایمیه اصفهان. ج

 .1381 :کابل انتشارات سعید، افغانستان تاریخی. یمین، محمدحسین. -66



   شناسی افغانستان باستان 

 062  

مصاحبه با حاجی هاشم یکی از موی سفیدان مسکون در قریه چناری ساحه  -60
 .6939باستانی مس عینک، 

یونسکو. تاریخ متدن های آسیای مرکزی. ترجمه: صادق ملک شهمیرزادی. تهران:  -69
 . 69۶1، انتشارات وزارت امور خارجه

14- Hiuentsiang, Samuel beal. Buddhist records of the west-
ern world London, 1884. 

15- Beal, Samuel, (1869). Travels of Fah- Hian and Sung- 
Yun, Buddhist pilgrims, from China to India (400- 518 
A.D), London.  
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 جاوید)محسن زاده( 

 گزارش عمومی از معبد بودایی 
 (مس عینک لوگر010 باستانی )ساحه

 
تحقیقات و پژوهش های علمی و مسلکی در ساحات باستانی مس عینک در اوایل سال      

تحت رسپرستی  ریاست باستانشناسی مسلکی علمی وبا اشرتاک اعضای  ش .ھ69۵۵
ی مثل تپه گل حمید، بودایکه در نتیجه ساحات متعدد  آغاز گردیده کتاب خان "فیضی"

بی  در نتیجه آثاریر گرفت،اکاوش های علمی قر  تپه کافری، تپه ولی بابا مورد رسوی و
 نیز رسوی و 1311در سال های  ( بعداً 1مده است.)آ بدست  شامری از آن ساحات کشف و

ساحه  حفریات در ساحات مختلف مس عینک والیت لوگر صورت گرفت که از جمله
که یکی از غنی ترین ساحه از نظر داشته های باسانی منقول و غیر منقول  113باستانی 

 آغاز گردید. 1311بوده کار حفریات آن در سال 
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 :013ساحه باستانی 

واقع و در جنوب رشق قریه ولی بابا در قسمت شاملی کوه عینک  269ساحه باستانی      
دقیق و همه جانبه، کار حفریات بعد از مطالعه  ،مرت( ارتفاع دارد 45سطح زمین ) بوده و از

و مربع بندی آن آغاز شد که در مدت اندکی با دست آورد های چشم گیری نایل  پاک کاری
په به اندازه ده ستومعبد بودایی که شامل آمدیم و یکی از این دست آورد ها هام نا کشف 

به طور  شود، حجره می (27) به تعداد ستوپه های مرکزی، نذری ومانند  های مختلف
 پیرامون آن ارایه می گردد: مخترص

این حجره که در جناح جنوب غربی ساحه احراز موقعیت منوده که از دیوار های  :1حجرۀ 
 دیوار رشقی و شاملی آن باقی مانده است. حجره مذکور تنها قسمت کمی از

 

 

 

 

 

 

 
 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده   ، مس عینک،6 حجره منای شامل رشق از (6) تصویر
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 (1)شامره جدول

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 1حجره  شامره

 cm 42/42 خشت سنگ و cm 70 cm 200 cm 30/90 شاملی دیوار 6

  cm 42/42خشت  سنگ و 20/70cm 200cm 120 cm رشقی دیوار 0
    

سکه  یک عدد عدد سکه مسی کوشانی،64آثار یافت شده از حجره مذکور عبارت اند از   
کوشانیان، پارچه های ظروف سفالی، استخوان وری تن شاه امپراـمسی کجوالکدفیزس اولی
 باشند. ها و زباله های مس می

 شکل مربع اعامره این حجره در قسمت رشقی حجرۀ اول موقعیت داشته که ب :2حجرۀ 
گردیده و فرش آن کاه گل و سه جناح دیوار های حجره )شاملی، رشقی و غربی( نسبتاً 

 ت.باقی مانده و جناح جنوبی آن تخریب شده اس

 
 
 

  
 
 



   شناسی افغانستان باستان 

 066  

   (2جدول)           

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 2حجره  شامره

 cm 200 cm 235 cm 20/70 غربی دیوار 6
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 100/140cm شاملی دیوار 0
70 cm  

 تخریب شده
255 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 125/15 رشقی دیوار 9

90 cm 

 تخریب شده
125cm 

سنگ وخشت 
42/42 cm 

 

سفانه از رنگ أ رنگ رسخ رنگ آمیزی شده، که متدیوار های حجره مذکور کاه گل و بعد با 
 های آن بسیار کم باقی مانده است. در جریان حفریات از این حجره پارچه های ظروف 

 

،  مس 0 منای شامل غربی حجره (0تصویر)
 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده عینک، 

،  مس عینک 0 منای عمومی حجره (9) تصویر
 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده 
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 زباله های مس، چند عدد سکه های مسی شاهان کوشانی و ها و سفالی، استخوان
بدست آمده  یفتلی  نیز سکه نقره یی مربوط شاهان هیتالی یا یک عدد ساسانو کوشانی و

 ه خاکسرت به کرثت در وجود داشت. این حجر  صحن در است،

 
 (:0موقعیت حجرۀ )

 و در جناح غرب ساحه موقعیت دارد. 6این حجره در قسمت شاملی حجرۀ  

 

 

 

 

 

 

 

، مس 9 منای جنوب رشقی حجره (4) تصویر
 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده عینک، 

،  مس عینک 9 (  منای غربی حجره5) تصویر
 . 1312عکاسی: جاوید محسن زاده 



   شناسی افغانستان باستان 

 068  

 (0جدول)

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 0حجره  شامره

 cm 195 cm 380 cm 80/55 جنوبی دیوار 6
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 30/130 رشقی دیوار 0
50  cm 

 تخریب شده
585 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 55/26 غربی دیوار    9
50 cm 

 تخریب شده
50 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

4 
دیوار 
 شاملی

26/18 cm 
54 cm 

 تخریب شده
50 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

 

ساختامن کوچک  درست باالی فرش این حجرۀ یک ،ل بوده( مستطل شک9حجره شامره )
که  سانتی مرت بوده، 46سانتی مرت و عمق آن  55/5۶سنگی ساخته شده که قطر آن 

سانتی  026دیوار رشقی حجره ، سانتی مرت از 92فاصله ساختامن سنگی مذکور تقریباً  
 باشد. سانتی مرت از دیوار جنوبی حجره  می 012مرت از دیوار شاملی حجره و 

این ساختامن کوچک به منظور دفن بقایای استخوان حیوانات که  از به احتامل زیاد     
کردند. چون از داخل آن در جریان حفریات تعداد زیادی  شده استفاده می قربانی می

بدست آمده  ظروف سفالیبه  چه هاسوخته، خاکسرت، استخوان ها و پار ه های چوب پارچ
سانتی مرت از دیوار جنوبی  06۵ سانتی مرت و 12است. در جناح غربی چاه به فاصله 
که این ساختامن  سانتی مرت اعامر گردیده 62،5/۵4ساختامن کوچک دیگری به ارتفاع 

ه ب ده و خاکسرت در روی آن وجود داشت ونازک ساخته ش کوچک از سنگ های نسبتاً 
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شاید به منظور  و سانتی مرت قطر داشته، 62/69که  شود طرف غرب آن سوراخی دیده می
 رفته است. اجرای مراسم قربانی بکار می

دید که مسکوکات فلزی کشف گر  جریان حفریات و پاک کاری از داخل این حجره در     
روی مسکوکات مذکور صورت گرفت، مربوط به دوره های تیکه بعد از پاک کاری و تحقیقا

باشند. و همچنان پارچه های ظروف سفالی دارای نقوش  کوشانی و کوشانوساسان می
نیز کشف و  زباله های مس و توده های خاکسرت ها، استخوان نباتی و بدون نقوش،

 مالحظه گردید.

خاک طبیعی اعامر  در روی 0این حجرۀ در قسمت رشقی حجره  (:4حجرۀ شامره )
احتامالً مربع شکل بوده، سه دیوار آن باقی مانده و دیوار جنوبی آن کامالً تخریب  گردیده،

توانیم که این حجره مربع یا  است که دقیق حکم کرده منی شده است، قابل تذکر
 مستطیل بوده باشد. 

 

 

 

 

 

 

 . 1312محسن زاده عکاسی: جاوید ،  مس عینک،  4 حجره منرب منای از (1) تصویر
 

 



   شناسی افغانستان باستان 

 001  

                (4جدول)    

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 4حجره  شامره

 cm 195 cm 380 cm 80/55 جنوبی دیوار 6
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 20/85 رشقی دیوار 0
90 cm 

 تخریب شده
150 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 35/90 غربی دیوار      9
50 cm 

 تخریب شده
50 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 90/120 دیوار شاملی 4
70 cm 

 تخریب شده
270 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

     

سانتی مرت در داخل  02جناح جنوب دیوار شاملی به فاصله  شد که در آور باید یاد    
سانتی مرت طول  0۶2سانتی مرت بلندی،  52حجره، سکویی از خشت خام اعامر شده که 

 باشد.  سانتی مرت عرض می 5۶غرب حجره( امتداد دارد و )از رشق به 

ظروف سفالی،  بدست آمده از حجزه مذکور هفت عدد تیل سوز سفالی، پارچه های آثار   
 باشد. چوب های سوخته و زباله های مس می

 شاملی، موقعیت دارد که سه دیوار 4رشقی حجره شامره  این حجره بطرف دیوار :5حجره 
 باشد. شکل مربع میه بین رفته است ب جنوبی کامآل از دیوار و آن موجودغربی  رشقی و
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 (5جدول)   

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 5حجره  شامره

 cm 180/45 غربی دیوار 6

90 cm   

 تخریب شده
150 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 30 cm،6 235 cm 200/190 شاملی دیوار 0
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 190/56 رشقی دیوار      9
110 cm  

 تخریب شده
125 cm 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

 

شکل ه شامل غربی حجره یک ساختامن کوچک بجناح  شد که در آور همچنان باید یاد     
قرار  5این ستوپه در جناح شامل غربی ساحه در وسط حجره منرب  ستوپه اعامر گردیده،

سانتی  3191دیوار جنوبی حجره کامآل تخریب گردیده، عرض جناح شاملی حجره  داشته،

 که در 5حجره منرب  منای عمومی از (۶تصویر)
 . گردیده است داخل آن ستوپه اعامر

، مس 5 حجره منرب  منای عمومی از ( ۵)تصویر
 1312عکاسی: جاوید محسن زاده عینک، 



   شناسی افغانستان باستان 

 002  

ار های حجره از ، مواد ساختامنی دیو گردیده سانتی و متباقی تخریب200/190 و ارتفاع آن 
باشد ستوپه شده مربع شکل بوده و مواد ساختامنی  خشت خام و سنگ های معمولی می

ستوپه رت گردیده است، طول و عرض اعظمی آن از سنگ های معمولی روی آن از گل پالس
سانتی مرت بوده دارای دو 1911سانتی مرت و ارتفاع ان  11×11از سطح زمین مساوی به 

 32باشد، ارتفاع طبقه دومی  اول مربع شکل و طبقه دومی مدور میطبقه البته طبقه 
 تخریب گردیده است.آن سانتی مرت متباقی 

بوده، دیوار های حجره نسبتاً سامل باقی مانده،  این حجره احتامالً مربع شکل :6حجرۀ 
 9،52ره از شامل به جنوب ـباشد. طول حج وار رشقی اطاق میـدروازه ورودی حجره در دی

 باشد. سانتی مرت می 0،۵2سانتی مرت و عرض آن از رشق به غرب 

 

 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده ، مس عینک 1  منای عمومی حجره منرب (3) تصویر
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       (6جدول)

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 6حجره  شامره

 cm 180 cm 250 cm 65 جنوبی دیوار 6
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 120 cm 350 cm 120/170 رشقی دیوار     0
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 210 cm 345 cm 50/97 غربی دیوار     9
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 140 cm 270 cm 60/140 دیوار شاملی 4
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 

کوشانوساسانی، تعداد زیادی  از این حجرۀ سکه های مسی کوشانی، بدست آمده: آثار
و عادی، یک کوزچه سفالی سامل که متأسفانه در  ظروف سفالی دارای نقوشپارچه های 

 پارچه از ساحه مذکور باشد. جریان حفریات لبه آن کمی تخریب گردید که قابل ترمیم می
 ، زباله های مس، چوب های پوسیده، استخوان ها و ذغال بدست آمد.های آهن

که دروازه این حجره در شامل حجرۀ  موجود بوده جناح رشق حجرۀ مذکور دهلیزی در     
باشد.  رشق می که دروازه ورودی دهلیز نیزبه طرفهفتم قراردارد. قابل یاد آوری است 

 6،15سانتی مرت و عرض آن از شامل به جنوب  92،5طول این دهلیزاز رشق به غرب 
 باشد. سانتی مرت می

جناح  این حجره نیز در روی خاک طبیعی ساخته شده، دروازه ورودی آن در :0حجرۀ 
 جنوبی 



   شناسی افغانستان باستان 

 004  

سانتی  622/6،62دهلیز که قبالً در باره آن معلومات مخترص ارایه گردید، عرض دروازه 
 باشد. حجره شکل مستطیلی داشته سه جناح سانتی مرت می 6،02عرض  دیوار آن  مرت و

جناح غربی آن کاماًل  های آن نسبتاً سامل باقی مانده و)شاملی، رشقی و جنوبی( دیوار 
 تخریب گردیده است.

 
 

 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده ، مس عینک،  ۶منای عمومی حجره منرب  (62) تصویر

 (0جدول)

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 0حجره  شامره

 cm 110 cm 600 cm 70/165 جنوبی دیوار 6
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 240 cm 600 cm 13/122 شاملی دیوار 0
خشت  سنگ و
42/42 cm 

 cm 170 cm 170 cm 137/127 رشقی دیوار 9
خشت  سنگ و
42/42 cm 
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یک  در جریان کاوش و حفریات از این حجره چند عدد سکه های مسی دوره کوشانیان، 
از آن کار گرفته یک عدد ظرف سفالی که بخاطر آشپزی  کوشان، سکه نقره یی ساسانو عدد
شد، پارچه های ظروف سفالی دارای نقوش و عادی، لبه های ظروف سفالی، چوب  می

تخته چوب که یک تعداد  62پارچه های مس، زباله های مس و  های سوخته، آهن پاره ها،
    شان سامل و تعداد دیگر شان شکسته و پوسیده بود، بدست آمده است.

ال زیاد وجود داشته که ممکن در این حجره آتش سوزی در فرش حجره خاکسرت و ذغ     
 صورت گرفته باشد.

و غرب  62این حجره که شکل آن مستطیل بوده، در قسمت شاملی حجره : 11حجرۀ 
 باشد. که نقطه پیوست بین معبد و حجره های غربی می معبد مرکزی اعامر گردیده است،

مرت بوده، عرض آن در جناح شاملی سانتی  69/02طول این حجره از شامل به جنوب     
سانتی مرت  1،42سانتی مرت و در جنوب عرض آن از رشق به غرب  4،۶6از رشق به غرب 

که ادامه آن  می باشد سانتی مرت 66/12باشد. طول دیوار اصلی از شامل به جنوب می
حاطوی سانتی مرت ساخته شده، که دیوار مذکور را به دیوار ا 6،12یک دیوار دیگر به طول 

مناید. نا گفته نباید گذاشت، که دیوار ها از سه نوع سنگ )سنگ های آبی  وصل می
دریایی، سنگ های شکستانده شده کوهی، و سنگ های پرچالی( ساخته شده اند. از 

سانتی مرت قسمت  32سانتی مرت باقی مانده است، که در مجموع  45/602بلندی دیوار 
نی آن از خشت خام اعامر شده است. در جناح غربی پایین دیوار از سنگ و قسمت فوقا

سانتی مرت دیوار تخریب شده به نظر میخورد که توسط  6،62این حجره به اندازۀ 
 سانتی مرت عرض دارد. 6،۶2قاچاقربان آثار باستانی تخریب شده باشد و دیوار مذکور 

سفالی دارای نقوش پارچه های ظروف  تعداد زیادی از 66در جریان حفریات از حجرۀ      
و عادی، لبه های سفال، چراغ های گلی، چندین عدد سکه های مسی شاهان کوشانی 



   شناسی افغانستان باستان 

 006  

زباله های مس بدست آمد. سنگ های زیادی افتاده نیز  استخوان ها، پارچه های آهن و
 در داخل این حجره وجود داشت.

 (8جدول) 

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 11حجره  شامره

خشت  سنگ و cm 150 cm 440 cm 137 جنوبی دیوار 6
42/42 cm 

0 
 

 cm 80/40 شاملی دیوار
 

130 cm 

 

470 cm 
 

خشت  سنگ و
42/42 cm 

خشت  سنگ و cm 180 cm 1320 cm 210/85 رشقی دیوار 9
42/42 cm 

 

که حجره متذکره نسبت به دیگر حجره ها پایین تر اعامر شده و در  قابل ذکر است،     
رسد؛ سنگ های بکاررفته به احتامل  جناح غربی آن سنگ ها و خاک طبیعی به نظر می

 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده  ، مس عینک، 66حجره منرب  منای از (66تصویر)
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شد که دیوار های  قوی نشان دهنده دو دور ساختامنی بوده که در اول فکر می
جلوگیری از  داد که این سنگ دیوار ها به منظور استحکامی است اما ادامه حفریات نشان

 6،۵2ریزش سنگ و ریگ از روی تپه ریگی به داخل حجره ساخته شده باشد، به عمق 
سانتی مرت داخل حجره حفریات شده و تا هنوز فرش آن آشکار نشده است. در داخل 

 ی تر میشود که از ساختامن اصلی قدیم حجره باقی مانده ای از دیوار های دیده می
 .(0)د و شاید ساختامن دوره قبلی باشدباش

موقعیت داشته که این حجره  14ستوپه شامره چهارم در داخل حجره منرب  :14حجرۀ 
مت های باالیی حجره تخریب سانتی مرت بوده قس 2،61دارای طول و عرض مساوی به 

به احتامل قوی این حجره گنبدی شکل بوده و دیوار های آن دارای نقوش دیواری  گردیده
باشد ولی در اثر عوامل طبیعی و  این نقوش مربوط دوره کوشانی ها می (3)نیز بوده است،

دست برد قاچاقچیان آثار باستانی و تاریخی قسمت های عمده حجره تخریب گردیده 
 باشد: ره قرار دارد مربع شکل و دارای دو طبقه میاست، ستوپه نذری که در وسط این حج

نتی مرت بوده که هر ضلع آن سا 11/11طبقه اولی دارای طول و عرض مساوی  -1
 پایه و هر ستون پایه دارای تزئینات زیر ستونی، رس ستونی و پلت فارم می دارای سه ستون

 باشد:
طبقه دوم آن مدور شکل بوده دارای شش ستون پایه، پلت فارم مدور که با تزئینات  -2

په دارای تزئینات دایروی گردیده است، قسمت های فوقانی ستوگل های لوتوس مزین 
 85فاصله ستوپه از دیوار حجره تقریبا  شکل بوده که اکرث حصص آن تخریب گردیده و

ح رشقی دارای تزئینات هندسی از گل خام فرش حجره در جنا سانتی مرت می باشد،
باشد، راه ورودی حجره در جناح  جناح غربی آن از سنگ های متورق فرش می بوده و

 ارتباط دارد. 13شاملی حجره با حجره شامره 



   شناسی افغانستان باستان 

 008  

   (9جدول) 

شامر 
 نوع مواد طول عرض ارتفاع 14حجره  ه

خشت  سنگ و cm 80 cm 262 cm 26/40 جنوبی دیوار 6
42/42 cm 

خشت  سنگ و cm 150 cm 265 cm 130/113 رشقی دیوار 2
42/42 cm 

خشت  سنگ و cm 240 cm 268 cm 82/20 دیوارغربی 9
42/42 cm 

خشت  سنگ و cm 150 cm 268 cm 96/88 دیوار شاملی 4
42/42 cm 

       
بین  تزئین گردیده که سه جناح آن کامأل ازنقوش دیواری  های حجره متذکره با دیوار    

باشد بدست  جریان حفریات چند پارچه نقوش دیواری که تصویر انسان می در رفته و

مس ، 14منای عمومی حجره منرب  (12تصویر)
 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده  عینک،

 14 منای عمومی حجره منرب (12تصویر)
 است که در داخل آن ستوپه اعامر گردیده

 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده 
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های رسخ،  رنگ با cm 94 عرض ،cm 1.13در قسمت رشقی حجره به ارتفاع  آمده، اما
 گردد. های لوتوس نقاشی گردیده مشاهده می انسان، گل سیاه تصویر و سفید

این حجره مربع شکل بوده، از دیوار های حجره مذکور فقط سه دیوار آن باقی  :10حجرۀ 
نوب با سه جاست. دروازه ورودی حجره از طرف  مانده و دیوار جنوبی کامالً تخریب شده

 cm 26، ارتفاع cm62 پله زینه به مشاهده میرسد که اندازه هرپله زینه آن عبارت اند، 
 باشد. طول می cm 66 عرض و

 

 

 .1312عکاسی: جاوید محسن زاده  ، مس عینک، 6۶  منای عمومی حجره منرب (64) تصویر     
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 (10جدول)

 نوع مواد طول عرض ارتفاع 10حجره  شامره

خشت  سنگ و cm 190 cm 310 cm 50/158 غربی دیوار 6
42/42 cm 

خشت  سنگ و cm 190 cm 260 cm 160/160 شاملی دیوار 0
42/42 cm 

خشت  سنگ و cm 160 cm 310 cm 160/60 رشقی دیوار 9
42/42 cm 

       

ها کاه گل و با رنگ های سفید و رسخ رنگ آمیزی شده است. فرش حجره نیز کاه گل  دیوار
پا های مجسمه گلی وجود  سانتی مرت از دیوار 4شده و در جناح شاملی حجره به فاصلۀ 

 دارد.

سفانه از اصل مجسمه چیزی باقی منانده، به أ اما مت طرف جنوب بوده،ه ـروی مجسمه ب     
 6/5سانتی مرت و از بلندی پا  94/95سانتی مرت طول، عرض آن  35ه غیر از پا های آن ک

سانتی مرت بوده  4سانتی مرت باقی مانده است، فاصله بین دیوار شاملی تا پاهای مجسمه 
باشد، پاهای مجسمه از گل  سانتی مرت می 19راست مجسمه ی از دیوار غربی تا پا و

از چوب، به  سانتی مرت 69به قطر  اسکلیت آن در قسمت کری پا پخته ساخته شده و
که متأسفانه تنها آثار  مشاهده میرسده ب منظور مستحکم نگهداشنت مجسمه استفاده و

در قسمت های بیرون پاهای مجسمه آثار گچ  شکل پوسیده باقی مانده،ه کمی از چوب ب
 شود.  کاری نیز دیده می

سانتی  35ول پای چپ مجسمه ط سانتی مرت، 06تا  63اندازه انگشتان مجسمه از      
سانتی مرت باقی مانده، البته  4ضخامت پاها  سانتی مرت بوده، و از 02/9۶مرت، عرض آن 

فقط قسمت انگشتان پاهای مجسمه باقی مانده بقیه آن کامالً تخریب گردیده است. 
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سانتی  ۶2اق به فاصله تفرش ا و ینئتز  قسمت بیرون انگشت های مجسمه بارنگ سفید
سانتی مرت از دیوار رشقی یک  622سانتی مرت از دیوار شاملی و  ۵0مرت از دیوار غربی ، 

 باشد موجود است.  ی میبودایآتشکده و یا قربانگاه مربوط به آیین 
باشد، داخل  سانتی مرت می 30فاصله بین پای راست مجسمه تا آتشکده یا قربانگاه      

سانتی مرت  92سانتی مرت با ارتفاع  4/42شکل بوده و اندازه قطر آن  آتش کده دایره
سانتی مرت بوده و در داخل این  02/0۶موجود است، دیوار های این آتشکده به اندازه 

خاکسرت زیاد پیدا شده،که نشانه  مگذاری منودیمرا آتشکده نا ساختامن کوچک، که ما آن
سمت جنوبی پایین مبشاهده میرسد، در ق این حجره به کرثت در های آتش سوزی نیز
شاید به سانتی مرت موجود است، که  62سانتی مرت و عرض  ۶5طول  هآتشکده سوراخی ب

 به داخل آتشکده و شعله ور شدن رسعت آتش ساخته شده باشد.  منظور وارد شدن شامل
 پارچه ها در جریان حفریات از حجره متذکره تعداد زیادی پارچه های ظروف سفالی،     
 زده عدد سکه های مسی که به احتامل زیادـسفالی و پان وزـو میخ های آهنی، تیل س آهن

 مربوط به دوره کوشانیان می باشد بدست آمده است.

 .1312  (DAFA)موسسه عکاسی مس عینک،  269منای عمومی ساحه  (65تصویر)

 ادامه دارد

 



   شناسی افغانستان باستان 

 082  

 نتیجه
 ( انجام داده ام نتیجه گیری می269ساحه )از کارکرد های ساحوی خویش که در      
 کنم.

 ستوپه ها، مجسمه ها، نقوشبودایی بوده که در آن این ساحه در حقیقت یک معبد       

ینات نباتی زیر زئپارچه های ظروف متنوع ت دیواری، مسکوکات نقره یی، ظروف سفالی و
ساسان در محل باستانی کوشانو  بر فرهنگ کوشانی و مناینگرستوپه بدست آمده که خود 

حفریات ان  تسلیم داده شد و باشد. آثار منقول آن به موزیم ملی انتقال و مس عینک می
 ادامه دارد.

 آخذم
مجله  )گزارش دور اول حفریات مس عینک والیت لوگر( و دیگران کتاب خان فیضی، -6

 .665 -662ص ،69۵۵شامره هشتم. حوت  ،شناسی افغانستان، دور سوم باستان

 . 6936گزارش ساحوی سال  -0

دور سوم، )نقوش دیواری مس عینک در مقایسه با مناطق همجوار( .فیضی،کتاب خان -9
 .50 -56ص ،6931 اکادمی علوم، مجله تحقیقات کوشانی، ،شامره اول
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