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 رسمحقق عبدالجبار عابد

 نقش کاشغر در مسیر راه ابریشم

The role of Kashgar in the Silk Road 

By: Professor, Abdul Jabar Abed 

Abstract:  

   The ancient city of Kashgar, located in the northwest of the 

People's Republic of China, is one of the most populous 

cities with a population of over four million, 98% of which are 

Muslim. In terms of al-Jaish, it has had a good position in 

trade and commerce from the distant past, especially in the 

Silk Road, which is why Kashgar is also known as the "Pearl 

of the Silk Road". 

     The city is built with special architecture that is more 

representative of the Islamic style that can be mentioned 

from its mosques. But as far as can be seen, this city has not 

been able to reach the great peaks of progress and 

development. Their culture is fixed and there is no significant 

change in it. Perhaps the reason for their backwardness is 

the same restrictions that the Chinese government has 
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imposed on the people of Kashgar, because it is clear from 

the manuscripts that in the past they did not write and publish 

books. It has not even been revealed that the Kashgarians 

were less involved in government affairs. On this basis, 

according to historical evidence, there have been some 

clashes between the Kashgaris and the Chinese government, 

but they have not achieved anything. 

 

  خالصه
شهر باستانی کاشغر که در شامل غربی جمهوری مردم چین موقعیت دارد، از شهر      

را مسلامن  فیصد آن 89جمعیت است که اضافه از چهار ملیون نفوس دارد %های آباد و پر 
موقعیت خوبی در دادوستد و تجارت از گذشته های  جغرافیاییتشکیل میدهد.  از لحاظ 

مروارید جاده » خصوص در راه ابریشم داشته است به همین سبب کاشغر معروف به ه دور ب
 است. نیز« ابریشم 

ری های خایی باا یافته که زیاد تر امایانرر سب  اسمامی می باشد این شهر با معام     
که دیده می شود این شهر نتوانسته به ی که می توان از مساجد آن یاد آور شد. اما تا جای

 قله های بزرگ ترقی و پیرشفت گام گذارد. فرهاگ آنان ثابت است و کدام تغییر
مانی آنان هامن قیوداتی باشد که  چشمریری در آن دیده امی شود. شاید دلیل عقب

دولت چین باالی مردم کاشغر وضع اموده است، زیرا از قرار نبشته ها به وضوح دیده می 
لیف و چاپ کتب به دست آنان نبوده همچاان کدام نرشات خاص أشود که از گذشته ها ت

ان در امورات که امایانرر آزادی آنان باشد موجود نبوده است حتی قرار معلوم کمرت کاشغری
تصادماتی بین  ا  دولتی سهیم بوده اند. روی همین ملحوظ براساس شواهد تاریخی بعض

گونه دستاوردی نبوده  کاشغری ها و دولت چین به وقوع پیوسته است اما یاحب هیچ
 است.
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 مقدمه
داشت و زمانی که کاشغر دچار ی  خأل  که چین در همسایری کاشغر قرار جایی از آن     
موجب شد که امپراتوری در حال گسرتش چین طی آغاز قرن  لش سیاسی بود این امرو چا
میمادی به کاشغر حمله و آن را ترصف کاد. دولت چین پس از فتح کاشغر با گامشنت  89

ماموران چیای در کاار کارگزاران محلی به ادارۀ کاشغر پرداخت و با شیوه های خاص 
از شورش احتاملی ساکاان و نفوذ قدرت  89اخر قرن اداری و تدابیر شدید امایتی تا او 

های دیرر در کاشغر جلوگیری کرد. بعدها با رشوع ضعف سیاسی دولت چین در آغاز قرن 
دولت های استعامری خوقاد روسیه و بریتانیا در اوضاع سیاسی کاشغر نقش 88

ومت های افزون چین، حک چشمریری ایفا کردند. نیمۀ دوم این قرن به دلیل ضعف روز
محلی مستقلی در کاشغر ایجاد شد اما عمر این حکومت ها دیری نپایید. یکی از 
شخصیت های  مسلامن و خوقادی به نام امیر یعقوب خان به این حکومت های مستقل 
خامته داد و بر اریکه ی قدرت کاشغر تکیه زد. وی برای تحکیم قدرت خود سعی کرد تا از 

بریتانیا و عثامنی استفاده کرده و از حامیت این دولت ها  رقابت قدرت های بزرگ روسیه
برخوردار شود. رسانجام امپراتوری چین برای احیای قلمرو تاریخی خود به حکومت مستقل 
کاشغر خامته داد. این بار برای جلوگیری از توسعه طلبی قدرت های بزرگ استعامری که 

ت ایلی رسزمین چین تبدیل کرد که امروز ادامه داشت کاشغر را به یکی از ایاال  02تا قرن 
 ماطقه خود مختار این ایالت محسوببه نام ساکیانگ یاد می شود و کاشغر یکی از والیات 

 اسی کاشغر نیزـراتوری چین و تشکیل دولت جمهوری اوضاع سیـمی گردد. با رسنرونی امپ
 همچون سایر ایاالت چین دچار تماطم و نوسانات شدیدی شد. 

کاشغر در درازنای تاریخ از موقعیت خاص جغرافیایی برخوردار بوده و در تجارت راه      
ابریشم نقش خوبی داشته است روی همین اهمیت بزرگ دولت چین آماده گردید تا هر 

را به  ردارد و رونق از دست رفتۀ آن راهچه زود تر در احیای راه ابریشم گام های عملی ب
 دوباره بدست آورد. مثابۀ یکی از راه های مهم 
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 مربمیت موضوع
کاشغر در ساکیانگ از جمله شهرهای مسلامن نشین است که چه در گذشته و حال از      

خصوص آن زمانی که به حیث شهر مهم در بین ه تاریخ گرانبهای برخوردار بوده است ب
ر احیای کشور های راه ابریشم تلقی می گردید و امروزه نیز نقش بسیار اساسی خود را د

تاریخی را به معرفی گرفته و داشته  راه ابریشم دارد. با همین مربمیت خواستم این شهر
در احیای راه ابریشم به  اهمیت جغرافیایی آن را در گذشته همچاان فعما  های تاریخی و
 تحقیق بریرم .

 هدف 
خواهاد در دانش پژوهانی که می  هدف از تحقیق حارض آگاهی دهی به عماقمادان و     

 همین رابطه شااخت و معلومات کسب امایاد.

 شیوۀ تحقیق
 تحقیق حارض به شیوۀ تحلیلی و توییفی استوار است.     

( و یا هامن ترکستان چین با مرکزیت ارومچی در Xingjiangساکیانگ یا شین جیانگ )     
کشور مرز  9رسزمین پهااور چین رو به خودش اختصاص داده و با 81% شامل غربی چین

مشرتک دارد. شین جیانگ دارای اقلیم و اقلیت های قومی متفاوتی می باشد و برای 
دیدن زیبایی هایش باید وقت کافی را اختصاص داد. دیدن یحرای گُبی، فمات پامیر، 
یخچال های طبیعی، کوه آتش، کوهستان بهشت، کوهستان تیانشان، قاات های حفر 

چی به اندازه جذابیت دارند که دیدن شهرهای مسیر جاده شده در بیابان و دریاچه تیان
( و مردم بومی ماطقه. زمانی Kashgar( و کاشغر )کاشرر( )Turpanابریشم مثل تورپان )

اویغور ها اکرثیت جمعیت ساکیانگ را تشکیل می دادند ولی االن در شهرهای بزرگ این 
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یغوری هر دو زبان رسمی این ایالت ماطقه قوم هان اکرثیت را دارند. زبان چیای و زبان او
 محسوب می گردند.

از دورۀ مغول به بعد، قرن هفتم و هشتم هجری قمری / قرن « کاشغر»آشاایی با      
چهاردهم میمادی، با توجه به داستانی که در کتاب گلستان سعدی دربارۀ این شهر آورده 

ارسی گویان بیشرت از پیش شده است، وارد مرحلۀ جدیدی شد و نام شهر کاشغر در ذهن پ
به جامع کاشغر درآمدم؛ » ... آشاا گشت. چاانچه در باب پاجم این کتاب می خوانیم: 

( شعرای فارسی زبان از قرن پاجم 0:0:2«)پرسی دیدم بغایت اعتدال و نهایت جامل
هجری به بعد و بتااوب، در اشعار خود نام کاشغر را ذکر کرده و در برخی موارد نام این 

اند. به   ه هر را بخاطر شهرتی که در آب و هوای بسیار خوب و طبیعت زیبا داشت، ستودش
هر ترتیب آشاایی ما با کاشغر از چادی بدیاسو آغاز نشده است بلکه به قبل از اسمام بر 

جا رفت و آمد می  می گردد که کشور های در مسیر راه ابریشم غرض دادوستد به آن
 امودند.

رخین و اندیشمادان قلم فرسایی زیادی اموده اند، چاانچه هرگاه ؤ ه  کاشغر مدر رابطه ب     
کاشغر در حال حارض نام مرکز » به فرهاگ دهخدا مراجعه شود در آن چاین آمده است: 

ساجاقی از ترکستان رشقی تابع دولت چین می باشد، و نیز قصبات: آرتوش، اوپال، طاش 
ا در بر دارد. از دید نژادی قریب به جاس ترک ماسوب بالق، بشکرم، قزل بوی و فیض آباد ر 

می باشاد. کاشغری ها مردمان ساعی و زراعت پیشه اند. با وجودی که خاک آن امکی 
است اما زراعت در آنجا رونق زیاد یافته است. جمعی از مردم کاشغر را حکومت چین در 

موقع استیمای  ای نیز درسوابق ایام به محلی موسوم به )ایلی وادی( کوچانده و دسته 
خارجیان بر کاشغر متفرق گشته اند و اکاون هم در ترکستان وسطی تا فرغانه و تاشکاد 

ا ـت هـع و دشـرتفـال مـبـا جـاط بـرب محـمغ امل وـرف شـفرق و اراضی از دو طـمت
 .( 89208:1« ) ت.ـاس
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 افغانستان داد و ستد هاد وبه کاشغر که محل در دائرة املعارف اسمامی نیز در رابطه      
مرکز مهمرتین بخش » ... بوده است همچاان در رابطه به نژاد آن این چاین آمده  است : 

تجارتی ساکیانگ و ماتهای غربی جاده ی ایلی ایالت می باشد و مرکز دادوستد کاروانی 
( از طریق جا به رشق وسطی با هاد، افغانستان و ... است. راه کاشغر به سمرقاد )و آز آن

از نژاد اویغورند. کاشغر نخستین بار در دورۀ  ا  گردنه ای کوهستانی است. ساکاان آن غالب
میمادی با آن دادوستد  2سلسلۀ هان تحت حکومت چیای ها درآمد. رومیان در قرن 

کاشغر تحت استیمای ترکان اویغورو از مراکز آیین مانوی بود،  912-152داشتاد. در 
م به کاشغر محقق نیست. در عرص حکومت ایل  خانیان، کاشغر از جابه تاریخ ورود اسما 

چاریز  8088سیاسی و شاید هم از جابه فرهاری مهمرتین شهر ترکستان چین بود. در 
 ا  از کاشغر دیدار کرد بعد 8015خان کاشغر را به قلمرو خود ملحق کرد، مارکوپولو در 

مات )عاوان یکی از قبایل مغول که پس از به دست امرای سلسله ای دوغمات یا دوق کاشغر
انقراض مملکت ایلخانیان اهمیت سیاسی یافت( افتاد. آخرین امیر سلسله، ابوبکر میرزا تا 

نروایی داشت. او بانی شهر جدید کاشغر است. از شخصیت های ماق( فر  .ھ 802)581
دیوان لغات لف ؤ مشهور و ادیب کاشغر محمود ابن حسین ابن محمد کاشغری است که م

 .(0818:5« )الرتک بوده و آن را در کاشغر به رشته تحریر درآورده است.

 ه دادهـارائ اتیـماعـورد کاشغر، اطـه در مـرافیایی فارسی کـون جغـدیمرتین متـیکی از ق     
است، کتاب حدود العامل من املرشق الی املغرب )تألیف: قرن چهارم هجری قمری( است 

های مهم، در مسیر جادۀ   ب ناشااس و اساس تألیف آن بر توییف شهرکه مؤلف این کتا
  ها بشامر می های مهم توقف کاروان   هایی که به عاوان ایستراه ابریشم و بسیاری از شهر

اند، بوده است. همچاین این کتاب مابع بسیار خوبی، دربارۀ اقتصاد، زراعت و آداب   رفته
می رود. در این کتاب  از کاشغر، به عاوان یکی از  ها به شامر و رسوم مردم این شهر

های کاروانی، به سمت غرب و رشق و جاوب یاد شده است.     های چین در مسیر جاده  شهر
هالی ماوراء الاهر بوده است؛ از این رو اطماعات مؤلف )از  به احتامل زیاد، مؤلف از ا
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های زمیای    های مهم دسرتسی راه   ی ابریشم(، بویژه از ایستراه جایراه کاشغر در جاده
کاد. همچاین بر اساس  ابریشم، اهمیت بسزایی پیدا می ۀرشق به غرب در مسیر جاد

های     توان جاده  اطماعات مادرج در کتاب حدود العامل من املرشق الی املغرب، می
کاشغر از »نویسد:  می« کاشغر»مختلف ماتهی به چین را مورد مطالعه قرار داد. او دربارۀ 

چیاستان است و لیکن بر رسحدی است، میان یغام؛ تبت؛ قرقیز؛ چین و مهرتان کاشغر 
 .(::1)« اندر قدیم از ُخلخ بودند یا از یغام.

کاشغر شهریست از بماد مرشق »در تقویم البلدان نیز در باره کاشغر چاین آمده است:      
چاان  قاعدۀ ترکستان است همهر فای بدان ماسوباد، کاشغر  جامعتی از علام در

 .(595:8« )لامناد. کاشغر را اردوکاد نیز گویاد.ـشهریست بزرگ و آبادان و مردمش مس

داراملل  » ... در کتاب تاریخ بخارا در رابطه به کاشغر چاین توییف شده است:      
زراعت و  آید، متام رصف  کاشغر بر دامن کوه غربی افتاده و از آن کوه هر آبی که فرود می

نام دارد که در زمان سابق از میان شهر کاشغر « متن»ها یکی   شود و از آن آب عامرت می
هان آن والیت بوده، آن شهر را ویران ساخته و بر  گذشته و میرزا ابوبکر که یکی از پادشا می

 پذیرد  ی  جانب آن شهری دیرر باا نهاده است و آن آب، اکاون از کاار آن شهر جریان می
ها   است که آن نیز در قدیم شهری عظیم بوده و گاج« یارکاد»های آن والیت   و دیرر از شهر

از آن شهر یافته شده؛ اما بتدریج رو به خرابی نهاده نزدی  بود که حیوانات وحشی در آن 
مسکن سازند و جغد آشیانه نهد که میرزا ابوبکر از آب و هوای آن خوشش آمده و آن را 

های آب جاری گردانید و چاین شهرت دارد   اد و جوینه خته، عامرت عالی باا داراملل  سا
های وابسته به آن، دوازده هزار باغ احداث   که در زمان میرزا ابوبکر در ایل شهر و آبادی

های    ها و درختان و باغ شده است و همچاین حصاری در آن شهر ساخته که تعداد نهر
جایی نیست و آبش بهرتین است. کاشغر دیوارش سی ذراع  «یارکاد»اش بهرت از   بهشتی

های روان است و از عجایب    )از ابتدای ساعد تا رس انرشتان( است و در متام آن دیار آب



  شناسی افغانستان باستان 

8 

هاست، نهایت قلت و کمی را   آن آب، یکی آن است که اول بهار که وقت زیادتی دیرر آب
اد؛ اما با این یفات همواره کدری ک دارد و چون فصل تابستان شود، غایت شدت پیدا می

 (.029- 021: 9« )مستولی است« یار کاد»غباری بر هوای  و

های ماتهی به شهر کاشغر در یکی دیرر از ماابع فارسی، به نام زین   دربارۀ مسیر     
های خنت و    اما راه تبت از خنت تا با الشان بیرون آید و بر گذرد بر کوه»  :االخبار آمده است

ها آبادانست و اندرو چهار پایان بسیار باشاد از گاو و گوسفاد و قچقاو )گاو کوهی(   ن کوهآ 
جا پلی است، نهاده از ی  کاارۀ کوه تا دیرر کاارۀ کوه  ها به الشان رسد و از آن  و ازین کوه

اند، اندر روزگار پیشین و ازین پل تا در تبت  ه و چاین گویاد که آن پل مردمان خنت کرد
خاقان کوهیست که چون نزدی  او شوی از هوای او دم مردم بریرد و چاانکه دم نتواند 

« کوه زهر»زدن و زبانش گران شود و بسیار مردم اندران مبیرد. و مردمان تبت این کوه را 
خواناد و چون از شهر کاشغر روند، بروند بر راست راه، میان دو کوه از سوی مرشق و برو 

 گویاد و والیت او چهل فرساگ است. کاشغر را ده« اوزگاد»رسد که او را برذرد به والیتی 
های بیشامر و اندر ایام پیشین، آن والیت مرتبت خاقان را بودی. از   ها بسیار است و روستا   

والیت کاشغر به سار سامکث شود و از آنجا به الیشو رود و بیابان بربد تا جوی آید که سوی 
الاهر و چین( و بر لب این جوی سوی پهلوی اءهری بود در رسحد ماور ود. )کچا: شش« کچا»

است که تبتیان باشاد اندروی و پس رودی آید که به کشتی از آن رود « حمحان»بیابان ده 
اندرو  برذرند و به حد تبتیان اندر آیاد و چون والیت تبت خاقان رسد، آنجا بتخانۀ است و

ی بتی است بر تخت نشسته و پِس پشت او چیزی نهاده بتان بسیار باشاد و از آن بتان یک
از چوب و آن بت بر آن چوب، چون رس تکیه زده. چون دست بر پشت آن بت فرود آری از 

است و بیابان و اندروی درختان  ن جای یحرـر چپ ایـد و بـرون آیـرر آتش بیـوی چون ش
 (.265 - 264: 7« )عااب بسیار باشد بر کرانۀ رود.
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های قدیم و مسیر ایلی تبادالت   های ارتباطی متدن   دۀ ابریشم یکی از مهمرتین راهجا     
رشق به غرب و غرب به رشق بوده است. این مسیر بسیار طوالنی در طول تاریخ از آبادانی و 
رونق زیادی برخوردار بوده و نقش ایلی را در مراودات اقتصادی جهان ایفا کرده است. در 

ها نیز از   ها؛ آداب و رسوم ملت ها؛ سات عماوه بر تبادل کاال، فرهاگ این مسیر تجاری،
چین به غرب و از غرب به چین ماتقل شده است. اهمیت و نقش اساسی این جاده در 
تاریخ مااسبات اقتصادی و فرهاری و اجتامعی جهان، بر هیچکس پوشیده نیست. در این 

یی   در طول تاریخ دارای اهمیت و جایراه ویژههای مهم آن،    گاه ها و توقف میان ایستراه
، بوده که بدلیل موقعیت «کاشغر»اند. یکی از مااطق مهم در مسیر جادۀ ابریشم،   ه بود

 رخان بدانجا شده است.ؤ خاص جغرافیایی، موجب توجه نویسادگان و م

دهد که کاشغر در قرون نخستین  اطماعات مادرج در متون جغرافیایی نشان می     
های مهم مسیر جادۀ ابریشم، به چین بوده است و دیرر متون    اسمامی یکی از ایستراه

کااد. محمد بن احمد مقدسی در احسن  تاریخی این دوره نیز، این امر را تأیید می
های     التقاسیم فی معرفه االقالیم )تألیف: اواخر قرن چهارم هجری قمری(، در توضیح جاده

از دورترین نقطۀ »نویسد:   یاد کرده و در این مورد می« کاشغر»ز کاروانی رشق به غرب ا
رشق از کاشغر تا دریای محیط نزدی  به دو ماه راه است و حدود دو هزار و ششصد 

گویم این است که از دورترین نقطۀ مرشق تا کاشغر تا  فرساگ است و آنچه من می
 .: انرتنت(9« )است.ه  که دورترین نقطۀ مغرب است، حدود دو ماه را« سوسن»

کاشغر در طول تاریخ، به عاوان مهمرتین شهر گذرگاهی )در جایراه ی  میانجی(در      
حمدالله مستوفی،  ۀتبادالت اقتصادی و فرهاری میان کشور ها بوده است. بر اساس نقش

بادی و توییف   های ارتباطی و تاریخی جادۀ ابریشم به کاشغر، ایارونه تقسیم  مسیر
 :دشو  می

 مسیر جاوبی از بلخ و طالقان و بدخشان )افغانستان کاونی( و سپس کاشغر؛  -
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 .: انرتنت(9)کاشغر  ، سمرقاد وبخارا ،مسیر میانی از مرو  -

 :های غربی این نقشه، عبارتاد از  های ذکر شده در مسیر  مهمرتین شهر

نیشابور؛ طبس؛ قائن؛ طرابوزان؛ بغداد؛ تربیز؛ ارماستان؛ مراغه؛ ساوه؛ شیراز؛ کرمان؛ 
 هرات؛ مرو؛ بلخ؛ بدخشان؛ طالقان؛ خوارزم؛ سمرقاد.

 

راه »پوهاند عزیزاحمد پاجشیری در رابطه به راه ایلی ابریشم چاین گفته است:      
به جیحون و امل ابریشم از چین آغاز می شد و از ترکستان چین یا ساکیانگ می گذشت و 

الشط )چهار جوی( می پیوست. از قزوین راه به شعباتی تقسیم می شد برخی به 
جا به بغداد یا  بعضی به همدان و از آن آذربایجان و ایروان و یا طرابوزان می پیوست و

راه ایل  –یا به کاپادوکیه و سارد )حدود ازمیر( ماتهی می شد. این راه  مویل یا نطاکیه و
( همچاان ایشان در مسیر 38:2« ) می رفت که طی آن چاد ماه طول می کشید. به شامر

 شم، کاپی از کتاب راه ابریشمراه قدیمی ابری
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شاخه رشقی راه ابریشم »راه ابریشم ، موقعیت کاشغر را این چاین به بررسی گرفته است: 
از بلخ آغاز شده از طریق سیاه گرد، خلم )ماظور از خلم قدیم در کاار رود آمو( قادز، 

)غیر از تاشقرغان حالیه( ساکیانگ متدید  یا تاشقرغانخوروگ و پامیر به تاش کورگان 
جا به کاشغر و یارکاد می پیوست. شعبه دیرر شاخه رشقی از بلخ آغاز و بعد  یافته و از آن

از طی شهر سیاه گرد ، خلم و قادز و بروغیل وارد شهر تاش کورگان ساکیانگ شده از آنجا 
 .(041:2« )به کاشغر و یارکاد امتداد می یافت.

راه ابریشم از شهر شیان آغاز شده بعد از گذشنت از »همچاان در جایی دیرر می گوید:      
کین شوای، الن ژو و سوچی به دون هوانگ می پیوست. از این جا راه به شاخۀ شاملی و 
جاوبی تقسیم می شد شاخۀ شاملی از طریق ارومچی وای نیون به کاشغر می رسید. 

شنت ازخنت به کاشغر ختم می شود. در نیمه راه بین دون شاخۀ جاوبی هم بعد از گذ
هوانگ و ارومچی ی  شاخه جدا شده از طریق تورفان و کوچا به کاشغر می رسید. 
همچاان از شاخۀ جاوبی هم در نزدیکی دون هوانگ شاخۀ جدا شده از طریق خنت به 

 .(39:2« ) کاشغر می رسید.

ظ موقعیت جغرافیایی در آن زمان نقطه اتصال سایر دیده می شود که کاشغر از لحا باا       
 جادهمروارید »رخین بزرگ را که به کاشغر لقب ؤ ـول مـه قـت کـاسب اسـوده و ماـشهر ها ب

 یید اماییم.أداده شده است ت« بریشما
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دولت چین در تماش است با احیای جاده تاریخی ابریشم و ایجاد زیر ساخت های مااسب 
به اروپا و  ا  سیای میانه، رشق چین و نهایتآ های  زمیاه های اتصال این استان به کشور

دستیابی به آب های آزاد را هموار سازد. به همین ماظور وزارت اطماع رسانی چین 
را « سمیاار مسئوالن رسانه ای کشورهای در مسیر جاده ابریشم»سمیااری را تحت عاوان 

روز آن  9روزه که  82در این سمیاار  .روز در ساکیانگ و شهر پکن برگزار کرد 82به مدت 
مختار برگزار شد امایاده گانی از رسانه های مختلف کشورهای  کیان  خوددر ایالت سا

مسیر جاده ابریشم و دیرر کشورها از جمله ایران، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، 
قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، مغولستان، فرانسه، اندونزی، فلیپین، مالزیا، کوریای 

 .: انرتنت (82) و عربستان حضور داشتاد جاوبی، جاپان، مرص، امارات متحده عربی

 انگ که در سال های گذشته یکی ازباید گفت که دولت چین برای توسعه ساکی     
فقیرترین ایالت های دور افتاده این کشور بوده است اقدامات و رسمایه گذاری های 

غر بتواند نقش ـخصوص کاشه دوار است تا این ایالت بـام داده و امیـگسرتده ای را انج
 کلیدی را در رشایط فعلی غرض دادوستد کاال های بازرگانی نقش خوبی را ایفا اماید. 

 ، کاپی از سایته بزرگ تاشقرغان كه بر مسري راه ابريشم قرار داشتخرابه های قلع
www.google.com  
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قابل تذکر است که کشورهای دخیل در پروژه راه ابریشم، برای انتقال اموال تجاری      
شان از طریق افغانستان عماقمادی زیادی نسبت نبود وضع امایتی نشان امی دهاد، اما 

فغانستان تطبیق این پروژه را نه تاها برای این کشور بلکه برای ماطقه نیز مهم حکومت ا
 .می داند

زیرا افغانستان را با کشورهای  امیدواریم که راه ابریشم از طریق افغانستان برذرد،     
جا به  اروپایی ویل می کاد، راه افغانستان با خلیج، از راه خلیج به بحیره سیاه و از آن

شود. توقع می رود که دولت جمهوری اسمامی افغانستان در این مورد توجه زاد میاروپا آ 
 والستد ام و خاص را مبذول دارد تا افغانستان ماناد گذشته نقش اساسی را در داد

 بازرگانی در مسیر راه ابریشم ایفا اماید. 
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 گیری  نتیجه
کاشغر، شهری است در شامل غربی جمهوری چین. کاشغر از شهرهای کهن چین به     

است. این شهر، شهری آباد و پر « مروارید جاده ی ابریشم»شامر می رود و معروف به 
٪ آن را مسلامنان 98سه و نیم میلیون نفر است که  اضافه ازجمعیت است. جمعیت آن 

 .تشکیل می دهاد
اسمامی. در این شهر  -خی است با معامری های زیبای چیای کاشغر ی  شهر تاری     

اما دولت چین در راستای پیرشفت این شهر از گذشته ها  یدها مسجد وجود دارد و
بدیاسو کم توجه بوده و زنده گی مردم به طور شاید و باید تغییری چشمریری ناموده است 

ماعکس کااده خواست های زیر نظارت است مطبوعات که  أهرگاه رسانۀ وجود دارد با
برحق مردم آن رسزمین می باشد استقمالیت خود را ندارد، آزادی بیان موجود نیست و هیچ 
کسی  امی تواند آزادانه خواست های شان را بیان اماید. روی همین ملحوظ در سال های 

ین به روز د اخیر مبارزات مردم کاشغر با دولت چین افزایش پیدا کرده است. گسرتش روز
اسمام در اطراف کاشغر باعث شده که به تعداد مسلامنان این ماطقه افزوده شود به نحوی 
که امروزه در کشور چین حدود هفتاد میلیون مسلامن زندگی می کااد، اّما هویت و نقطه 
ی مرکزی آن در ایالت ساکیانگ است که کاشغر امونۀ برجستۀ آن می باشد. مسلامنان 

خود بسیار عماقه دارند و به فرهاگ خود احرتام می گذارند. آن ها  کاشغر به هویت و سات
سعی می کااد با روی آوردن به زراعت و مشاغل آزاد خود را از هرگونه وابستری به دولت 

 .چین برهاناد
اش کار و مشاغل  نامه میمادی از کاشغر گذشت، در سفر 8011مارکو پولو که به سال      

 ه در کاار مسلامنان، مسیحیانداند و مدعی است ک تجارت می مردم کاشغر را زراعت و
نستوری نیز در این شهر بودوباش دارند. او از زبان کاشغریان با نام "زبان ویژه" یاد 

 .کاد می
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 میمادی(، مؤلف نخستین 8825-8229حضور دانشمادی چون محمود کاشغری )     
کردنی  جام زبان و هویت اویغورها یادفرهاگ زبان ترکی با نام "دیوان لغت ترک" در انس

گاه از   ها هیچ هرچاد کاشغر رفته رفته اویغورنشین شد، اما اهمیت آن در طول سده .است
 ها نادیده گرفته نشده است.  سوی چیای

ترین شهر اویغورنشین ایالت ساکیانگ  کاشغر امروزه با جمعیتی که دارد بزرگ      
کمرت شباهتی به دیرر شهرهای چین دارد. هرچاد جمهوری خلق چین است. این شهر 

شود و جای خود را به معامری مدرن  رنگ می بافت ساتی معامری شهر رفته رفته کم 
 های تاگ  جا نشانی از کاشغر تاریخی یافت. کوچه  جا و آن  شود این دهد، اما هاوز می می

 ه وضوح مشاهده کرد.های کوچ  و پراگاده در سطح شهر را می توان ب  و دراز، دکان
های مهم    رخین و جغرافیه نراران از موقعیت شهر کاشغر، به عاوان یکی از ایستراهؤ م     

های مسیر جادۀ ابریشم   تجارت زمیای با چین یاد کرده اند همچاان مردم با کاشغر و شهر
و با ها در دورۀ اسمامی   از دورۀ هخاماشیان آشاایی داشته و این اطماعات و آگاهی

گسرتش فتوحات مسلامنان، به جهان اسمام ماتقل شد. از این رو در ماابع تاریخی و 
های بسیاری از موقعیت جغرافیایی،     جغرافیایی و متون ادبی دورۀ اسمامی، نشانه

خورد. بدین ترتیب کاشغر در طول تاریخ، به عاوان  اقتصادی و فرهاری کاشغر به چشم می
بادالت اقتصادی و فرهاری بین چین و کشور های اسمامی و غیر مهمرتین شهر مهم، در ت

 اسمامی بوده است.
کاشغر با احیای راه ابریشم موقف از دست رفتۀ قبلی خویش را بدست خواهد آورد امید      

می رود تا به ماناد گذشته در مسیر راه ابریشم نقش ارزنده را در دادوستد اموال بازرگانی 
 مسیر ایفا اماید و ماناد مروارید در آن راه ایالت خویش را باز یابد. بین کشورها در آن 
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 رسمحقق نظرمحمد عزیزی

 ادوار تاریخ و محافظ دهرمای بودار مناد شیر د
Lion symbols during the history and 

preservative of Dharma Buddha 
By: Professor, Nazar Mohammad Azizi  

Abstract:   

   During the history, our country has been the best and 

biggest religious and culture trust, innovation and renewal of 

mental in step with occurrence and natural events deploy and 

transfer it one generation to other generation. The people of 

this famous country in history periods had been followed with 

liking full of options and beliefs that in fact, it was repeater of 

one especial culture and civilization of a period and by that 

rat from selfhood, they put new phenomenon.  

    Afghanistan is a country that increases with deferent 

mental culture and this culture shows the style life of the 

people in this country, researchers, scholars and 

archaeologists have been researched and covered in this 

country.      
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  خالصه
تاریخ، بسرت بهرتین و بزرگرتین ودیعه های فرهاری و عقیدتی بوده،  کشور مان در طول     

ابداعات و تجدد فکری همرام با حوادث و رویداد های طبیعی و محیطی گسرتش یافته و 
شده است. باشاده گان این رسزمین بلاد آوازه در برهه  نسل به نسل به میراث گذاشته

های از تاریخ با ذوق رسشار از اندیشه و عقیده پیرو کیش و ویژه گی های می باشد، که در 
آن ماوال از خویشنت  ی  دوران مشخص فرهاری و متدنی بوده و بر  واقع بازگو کاادۀ

 پدیده و مظاهر ناب را به ودیعه گذاشته است.  

افغانستان کشوریست که در بسرت آن مظاهر و گونه های متعدد فرهاگ فکری رشد      
اموده و این فرهاگ فکری بر مصداق پدیده های مادی جزء از روش های زنده گی باشاده 

ان باستان شااسیرود که خوشبختانه دانشمادان، محققین و  گان این رسزمین به شامر می
قیقات مزید انجام داده اند و در معرض خوانش و مطالعه کشور در این عریه مطالعات و تح

 قرار گرفته است. 

از سوی هم کشورمان با داشنت آثار و مانده های بی بدیل فرهاری و هرنی جای      
سرتگی را در میان کشور های آسیایی داشته که در وقت و زمانش مهد متدن ها و فرهاگ 

ای چهار راهی متدن ها به شامر میرفت. هرن و ها بوده به مثابۀ نقطۀ عطف در زمیاه ه
فرهاگ باخرتی، یونانی، پارت و کوشانی و از لحاظ فکری تهذیب بودایی، برهمای و 

عقیدتی را در دوران های پار از رس گذرانده و از لحاظ هرنی با داشنت   شیوایی سه پدیدۀ
گذاشته و از زمرۀ این تأثیرات عمیق هرن یونانی نیز ی  دورۀ گذرای تاریخ را پشت هم 

آیین بودایی و هرن یونانی است که آثار و نشانه  پدیده ها یکی هم متدن گادهارا در پیرایۀ 
ناررهار و در کابل و بررام و کاپیسا و فراتر از آن در شامل هادو  های آن را میتوان در هّده  

قول نادر، سیرکه  کوه به مشاهده رساند. کاپیسا و بررام که شامل معابد بودایی ماناد
کوه یافی می باشد، در معرفی فرهاگ و عقاید  ویهارا یا شرتک، کوه پهلوان و کوه بچه
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قدیم این رسزمین بهرتین مصداق نظر بوده می تواند. داشته های هرنی و فرهاری خم 
زرگر کاپیسا در واقع بازگو کاادۀ دورۀ با عظمت کوشانی ها و ترکی شاهیان بوده کشف 

تانی ماجمله معابد و بویژه اماد شیران سکوی بودا، همزمان محافظ دهرما می آثار باس
ان کشور از دل خاک بیرون آمد باستان شااسیباشد از آثار نابیست که سالیان قبل توسط 

 و برگی بر تارک تاریخ کشور افزوده شد.

 مربمیت
چون اماد شیر در ادوار مختلف تاریخ کهن این رسزمین در دوره هخاماشی ها، یونانی      

ها و کوشانی ها دارای مفاهیم چون قدرت، هیبت و محافظ را ارایه میداشت که امونه 
ساحه باستانی از ن کشور اباستان شااسیمجسمه آن در این اواخر در اثر سعی و تماش 

برایم مربم دانسته شد تا تحت عاوان فوق، مقاله را به موری خم زرگر کشف گردیده است 
 .نرارش گیرم

  دفهـ
نی خم زرگر کاپیسا بوده و از لحاظ تحقیق و ادر مجموع شااسایی بخشی از ساحۀ باست     

پژوهش و تعیین زمان، مشخص امودن دوره های تاریخی، متدنی و تأثیرات هرنی، دریافت 
خصوص دورۀ کوشانی ها ارایه نظریات دانشمادان ه چرونری حاکمیت ها در این ساحه ب

در زمیاۀ مرحلۀ دوم حاکمیت های ترکی شاهیان و تشخیص درست ایکونوگرافی و مقایسۀ 
  و طریقۀ رسواستی وادین مکتب مهاساریکاس با رشق کشور بظر سنآن با معابد دیرر از 

 می باشد.

 شیوۀ تحقیق
ر نظرداشت موازین انطباقی در شیوۀ بررسی و تحقیقات ساحوی و کتابخانه یی با د     

پا گرفته است. بدین لحاظ بخشی اعظم در شیوۀ  امور تحقیقاتی، کار  هپژوهشی این مقال
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ورای کتب در  ساحوی بوده است. و مدارک بدست آمده همزمان با آماده امودن منت آن، از
 کتابخانه مورد استفاده قرار گرفته است.

 ـهمقدم

ی یا علم اساطیر پدیده ها به یورت عموم زایش فکری انسان ها بوده و بر ژ در میتولو     
ماوال و وفق رشایط محیطی و جغرافیایی و تعامل اجتامعی، پدیده های خارج از واقعیت 
های تاریخی در اذهان تداعی می گردد که همزمان شامل کاش های حیاتی و به مرور 

را جزء از فرهاگ عقیدتی انسان ها تعبیر کرده  گردد که ما آن جزء از زنده گی آن ها می
می توانیم. آیین ها و مذاهب در هر رسزمین باابر محتوای فرهاگ، آداب، رسوم و پدیده 
های اجتامعی شکل می گیرد و به مرور زمان به  ودیعۀ ارثی مبدل می گردد و یا گاهی 

سایر ملل و مااطق می گردد. که خود این  رسزمین ها متأثر از پدیده های عقیدتی و فکری
ی  امر طبیعی بوده و در پروسۀ تاریخی این روال بارها تکرار گردیده است. آریانای کبیر و 

حوزۀ گادهارا که خود زمانی از معتقدات و اندیشه های پر بارش  ویژه باخرت زمین وه ب
اگ ها گردیده و تا دیر مشحون بوده ولی در ی  یا چاد دورۀ تاریخی دستخوش سایر فره

گردید و  یزمانی به آن وابسته بوده است. آیین زردشتی مبدل به معتقدات یونانی و بودای
 052 ی دریو شیواییزم داماریر این فرهاگ یکی پی دیرر شد. آیین بودا برهمایزمبعد 

به  گردید و ازین جامان ق.م با حاکمیت آشوکا امپراتور هاد بوسیلۀ مبلغین وارد کشور 
ه سایر رسزمین های رشق آسیایی گسرتش یافت. ولی با این تأثیرات پدیده های بومی ب

ویژه آریایی در محتوای این مذاهب و ادیان نفوذ امود و به مرور جزء از معتقدات و مبدل به 
ی  فرهاگ عقیدتی شد.  باا  اماد های سمبولی  و اساطیری یکی از این شاخص ها می 

هادوکش از قرن اول میمادی و با روی کار آمدن سلسلۀ کوشانی ها  باشد. ساحات جاوب
طوریکه آشوکا در گسرتش آیین بودایی و  بودیزم جای و مقام بلادی را احراز امود و هامن

کاشکا نیکاتور، آیین  رۀویژه در دو ه ساختامن های بودایی مبادرت ورزید، کوشانی ها ب



 ..مناد شیر در ادوار تاریخ و.

20 

 928موزیمموزیمموزیم
928 
928 

 

ن آن عرص رو به اکار  لۀ هرن مادان و یاعتوسیه در محتوای ایکونوگرافی، ب یبودای
شروفایی نهاد و در ایجاد یومعه ها و نیاش گاه در دورۀ نوزایی و رنسانس هرنی در 

مهایانیزم بودایی آغاز امود و در هر گوشۀ این رسزمین  طریقهگادهارا با تجدد عقیدتی و با 
جمله یکی هم معابد بودایی  این مظاهر و پدیده ها به پیامنۀ وسیعی تبارز امود که از آن

 رسزمین های جاوب هادوکش بوده و کاپیسا، بررام، کابل، ساحات رشق کشور بوده می
 تواند. 

حوزۀ کاپیسا خم زرگر از زمرۀ ساحات ایست که دارای معابد بودایی رسواستی وادین       
ایف مکتب مهاساریکاس می باشد و ساختار عظیم الجسۀ ستوپه ها و اماد ها و ظر 

 باستان شااسیسالیان قبل این ساحه توسط تیم  .د استو ایکونوگرافی در آن مشه
گرام و ماحول  او ساحات به شمول اشرتیپوهاتون کیوتوی جاپان به رهربی پروفیسور میز

ان افغان تحت رهربی مرحوم دوکتور شاهی باستان شااسیآن رسوی و بعدا  توسط تیم از 
ی از ستوپه دشد که زاییدۀ این تحقیقات عملی کشف تعدابای مستمادی به کاوش گرفته 

ها و اماد های افسانوی ماناد عمایم دهرما، تجسامت شیر مسکوکات و غیره می باشد و 
ان جوان کشور در این اواخر در ساحه باستان شااسیشالودۀ این تحقیقات به نرش رسید. 

 یآثار بودایی ماجمله اماد قریه موری خم زرگر به کاوش های دست زدند که خوشبختانه
ه سوی راهرو احتامال  به سوی کدام رواق و یا ستوپه کشانیده شده، ب از دوشیر که در دو

افسانوی  یورت نشسته و دهان باز به مماحظه رسید. الزم دیده شد تا پیرامون این پدیدۀ 
نده را در یعای اماد شیر در معابد بودایی و چرونری تعاریف این حیوان هیبتااک و در 

 ورای ی  منت مخترص در پروسه تاریخی به تحقیق و معرفی بریریم.

 منت
قبل از آنکه، پیرامون تجسامت دو شیر ساری شیست، مکشوفۀ کوه موری خم زرگر      

یورت مخترص مروری بر چرونری و ه کاپیسا، نکاتی را به بحث بریریم، الزم است تا ب
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در برهه های مختلف از تاریخ و سیر تحول آن در  ویف این پدیدۀ اسطوره یی و امادی 
چیز  نا هرس زمین های متعدد به یورت مخترص مطالبی را به خرد خواناده گان این نبشت

 برسانم:

به شامر می رود که از لحاظ شکل و ساختار  یشیر از نظر ویف محتوا از زمرۀ حیوانات     
ت می باشد. باابرین شیر به مثابۀ او فی و خصایص ذهای با سایر حیوانات متژ فزیولو

حیوان مهیب و درنده تلقی می شود و هیچ  حیوانی در برابر آن تاب مقاومت را ندارد، 
را به آسانی و در  یشکار وجود عضماتی، پاجال های قوی و نیروماد، باعث می گردد تا 

جارل  ه  ورد. باشاده گان رسزمین ها به همین مااسبت آن را شاآ مدت کوتاهی بدست بی
نامیده و در ویف آن همراه با قهرمانان داستان شان در دوره های پیش از تاریخ، در قارۀ 
افریقا و آسیا و رسزمین های دارای کوه های بلاد و یخره یی و در اراضی  ایکه دارای 
جارمات انبوه بوده زیست اموده و بیشرت در بلاد ترین قسمت های از قلۀ کوه ها استقرار 

پوز آن در رأس و میان خورشید آسامن قرار می گیرد و این ی  امر طبیعی و  یافته و
خصوییت از ساختار فزیولوژی طبیعی آن به شامر می رود و در هارام نعره کشیدن، 
یدای هیبتااک آن در دره ها و کوه ها، با این شیپور، وحشت هم در میان آدمیان، 

دد و چون در برابر آفتاب همرون در محراق حیوانات و حتی خزنده گان طاین انداز می گر 
نور آفتاب قرار می گرفت، آن را نرهبان خدای خورشید نامیده اند. باید اذعان داشت که 
تعبیر و تفسیر درین مورد، ذهایت های آدمی را در پارۀ از مااطق پیرامون این حیوان 

حوزۀ مدیرتانه یی با  و اسطوره ساز به گونه های متفاوت باز اموده در مااطق جاوبی آسیا
 تعبیر های مختلف موجودیت شیر را به مثابۀ اماد از حراست و دفع ارواح اهریمن و دیو

 (.1:-::: 9های افسانوی می دانستاد)

به نظر بعضی از دانشمادان و اسطوره نراران، شیر اماد قدرت و عظمت خدایان      
( و حوزه مدیرتانه، میزو Egyptپاداشته شده، برای نخستین بار در هرن مرص باستان )
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پوتامی، مرص متبلور گردید. شیر را گاهی مربوط به نیایش خدای خورشید و گاهی نرهبان 
خارج از قوۀ برشی دانسته اند، در معابد و عبادتراه ها نقش  و محافظ دارای قدرت باالتر

بسیار ارزنده برای موبدان و کاهاان داشته و دلیل آن هم تواامادی قدرت فزیکی آن بوده 
است و در واقع محافظ این نیایشراه ها تلقی می شد. با ساختار های از معابد و عبادتراه 

همزمان تجسامت شیر جایراهی خاص را  تاناه مرص باسعها در زمان رامسس ها و فرا
 .(00: 8)احراز اموده بود

موجودیت شیر که آن را با )رع( رب الاوع آفتاب و با آمون رع، ارخیت یا هیروس، با این       
ی  از  خدایان مظهر آرامش قرار می گرفت و در تشکل اسطوره به نظر مرصیان قدیم در هر

( رب الاوع زیر زمین، aker) شب، هرگاه که خدای ماناد زمانه ها ماجمله در هارام ظلمت
خدای خورشید را به سوی رشق حمل می کرد، دو رس شیر که در دو سوی متقابل به 

( الهه Sakmitهمدیرر، به حیث اماد های  هیبتااک و زناده متبلور می گردید. ساکمیت )
رس داشت با دشماانش  دررا  یکه متثال شیر( دخرت )رع( با کماه خودMamfisممفیس )

رزم آزمایی می امود و از دهان شیر بر آن ها آتش می فشاند، همچاان الهه به نام موت 
(Mut که همزمان نرهبان و محافظ تب بود وظیفۀ حفاظت فرعون را نیز داشت. دایۀ )

( نام داشت حین زایش بانوان دستان اش با متثال پاجۀ Bes) حمل بانوان مرصی که بیس
 اما می گردید. قدیمی ترین اماد های شیر در مرص و بین الاهرینشیر رو 

(Mesupotamien از گل پخته و ) دامت داشته قم  شد که سه هزار ق. ته میخیا مفرغ سا
 .(21-25: 0است)

 مده است که به ایمدوکیتآ به همین گونه تجسامت از دوره های آشوری بدست      
(Imdugudمعروف است که هامنا عقاب ) رس شیر متثیل شده و این اماد در روی مهر  با

ان مربوط به هزارۀ باستان شااسیرسد و قرار تحقیقات  های آشوری نیز برجسته به نظر می
 (.18: هامن اثرچهارم قبل از میماد می شود)
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ۀ اکدی )هامن نانای باخرتی( بوده و هال به نظر دانشماد بهزادی شیر سواری ایشتار     
( در قرن ششم ق.م. شیر را به مثابۀ ی  موجود خارق العاده  Asurbanipal) آسوربانیپال

ن رومیان و یونانی ها نیز از ابهت قدرت امورد پرستش قرار میداد. به همین گونه شیر در می
( تجسم آن برجسته Partico) دهلیز های پارتیکو یبااو  برخوردار بوده و در بسیاری از آثار

 .می شد

عظمت های خود اماد شیر را در درب قرص  کمروای برای تبلور دادن یمابت وشاهان ح     
متامیز  له  این خود وسی کردند و جابجا می یا در دربار خود متثیل و یا در حویلی قرص و ها و

ی رعیت بوده می تواند. در دورۀ رنساس اروپایی در بسیاری از ابودن حکام با سایرین یع
امایت و اماد محافظت از ارزش های  ،یلح، شهر ها اماد عظمتشیر به گونۀ  کشور ها

 شهری هم  پاداشته می شد.

شیر در هرن اتی ، ترسیم و معرفی آن به مثابۀ بخشی از میتولوجی  ق. م 1-85در قرن      
ها  خدایان یونانی در ظروف و آثار هرنی به گونۀ محور موضوع به کار برده شده است. بعد

بالدار امایش می دادند و در یونان  شیر بالدار به گونۀ اماد مقدس اپولو شیر را به شکل 
شمرده می شد. در بسیاری از تصاویر و نقوش در یونان باستان شیر را با هیراکلس تصویر 
می کردند و در بسیاری از مهر های شاهی شیر بالدار را نقر می امودند که هامن گریفون 

ی میانه در میان آسوری ها در هرن کلده و آسور و نیز در بوده و این معمول هم در آسیا
 .(20-21: 0)میان مرصیان ترویج داشت

در و  گریفون یا شیر بالدار را نیز به مثابۀ نرهبان گاجیاه های طما نیز یاد آور شده اند.      
ها در بعد و  استیکی از انرشرت ها تصویر شیر بالدار یا گریفون نقر شده  آثار طما تپه در

 ( میرنواApoloآثار هخاماشیان نیز مروج گردید. در یونان باستان رب الاوع اپولو )
(Menerwa( و آتاه )Athena شیر را اماد از عظمت و پدیدۀ مقدس پذیرفته بودند. شیر )
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ایران باستان در تبلور و تصویر میرتا یا هامن مهر توأم با رس شیر یکجا  هاد، خورشید در
 (.085: :)نقش بسته است

واقع  ( در اسطورۀ یونان از سوی هیراکلس مسخر می شود و درNimiشیر نیمی )     
پوست شیر بر شانۀ هراکلس توجیه قدرت و توانایی وی را ایضاح می دارد که امونۀ آن را 

( تپه شرت V-1)رواق  (Hipotrapisus) میتوان در تجسم نشستۀ هیراکل هیپوتراپیزوس
ان افغان تحت رهربی دانشماد فریهخته باستان شااسیهده که سالیان قبل از سوی 

طرزی کشف گردید هیراکلس با پوست شیر نیمی تبلور یافته و در واقع زمریالی پروفیسور 
نرهبان بودای دهرما چکرا در حالت نشسته بوده که از نظر هرنی بی نظیر می باشد و 

ی رایج در رشق زمین به شامر می رود. چاانچه آخرین پیکار ژ وامایشرر جریان میتول
ده گانه که بعد به مقام الوهیت یعای خدایی می رسد همین ز هیراکلس بعد از مراحل دوا

 (.:82: :بوده و به گونۀ اسطوره در میان باشاده گان یونان گسرتش یافت)

)پیوداسا( در قلب  شوکاآ از سوی امپراتور موریایی ها یعای  در قرن سوم میمادی شیر     
 (Tatagataا گاتا )یعای بودا ـاتـافظ تـاهی و محـاد از عظمت شـمات امـد و در سایر محـها

 (Sarnatپذیرفته شد و در بسیاری از ستون پایه های یادگاری بودا ماجمله در رسنات )
( یا محافظ خلل Chacra –Dahrma)رما را دهه مثابۀ محافظ چکه گردید و آن را بستـرجب

 (.852-858: 82نا پذیر قانون بودایی بر شمردند)

رشقی  بر اساس تحقیقات ایکه یورت گرفته است اماد شیر در آسیای مرکزی و آسیای     
در رسزمین های چین و رشق دور از طریق رسزمین گادهارا و باخرت معمول بوده و در 

 چیای که مربوط به طریقۀ مهایانی می باشد توسعه و گسرتش یافت.بسیاری از معابد 
که بوسیلۀ شیر باالی  (Cybleکشف اخیر آثار باستانی در آی خانم ماجمله قاب سیبل )

یخره های کوهی آی خانم متبلور گردیده و سیبل برای ادای قربانی باالی دو چرخه در 
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سفی شیر در این اماد  تبارز فلن پدیدۀ حرکت است در واقع مطمنئ ترین سواری و به عاوا
 (.5:: 88اموده است)

 استبه هر یورت خم زرگر کاپیسا که یکی از محمات مهم هرن یونانی و تهذیب بودایی      
دارای داشته ها و آثار مهم بودایی به شامر می رود، از نظر شیوه و آفریده های هرنی 

تی وادین مکتب مذهبی مهاساریکاس مربوط به مکتب هرنی گادهارا و طریقۀ رسواس
 یعای تا حاکمیت سلسلۀ گوپتا ها ادامه یافت.  قرن چهارم میمادیبوده و این مکتب تا 

خم زرگر کاپیسا در داماه های کوه های قد قامت کشیدۀ پاراپامیزاد موقعیت احراز      
اموده که بیشرتین قسمت آن را معابد بودایی و ساختار های قبل از اسمام تشکیل میدهد 

ها و آثار بی بدیل در طول تاریخ در دل این رسزمین مدفون بوده است. در  و این ساختار
ستوپه های بودایی و ویهاره ها وجود داشته و نیز از عظمت های خم زرگر بزرگرتین 

 ساختامنی و معامری برخوردار است.

خم زرگر کاپیسا در واقع در زون عمودی راه ابریشم قرار داشت و مرکز عمدۀ نیایش      
موبدان و پیروان کیش مهایانا بوده و در وقت و زمانش  باالتر و شکوهمادتر نسبت به معابد 

دایی قول نادر، معبد شالوکیه و بچه خاک کوه یافی، کافر برج و دارای تجسامت مربوط بو 
 انارقه یا دیپانکارا جاتاکا می باشد که این آثار در حفاری سالیـبه بوداستوا ها بودا های خ

 قبل بدست آمده است.

بحر  حمرت از سط 8222 کیلومرت مربع مساحت می باشد و 818خم زرگر کاپیسا دارای     
ارتفاع دارد، داشنت خم و پیچ های از نظر توپوگرافی ساحه باعث آن شده است که آن را 
باشاده گان این محل به نام خم زرگر گویاد و یا ایاکه تجسامت بودایی که بعضا  ملمع طما 

ده گان قدیم این محل سیم  و زر شان را در میان خم ها و خمچه اشده اند و یا ایاکه باش
خم زرگر کاپیسا ساحه  در ن می کردند و به همین دلیل آن را خم زرگر گفته اند.ها پاها

باام موری وجود دارد و آثار کشف شده کوه موری و اشرتگرام تعدادی زیادی ستوپه ها و 
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تجسامت اند. در این ساحات محمات دیرری باام )موری( و )رامو( وجود داشته که ریشه 
یابی آن مستلزم تحقیقات بیشرت بوده ولی در هر یورت موری هم اکاون به گونۀ ی  محل 
موجود است و محتوای آن آثار و باا های بودایی اند که سالیان قبل تعداد از آثار و 

ا و بوداستوا ها کشف گردید و این ساحه در سال های بین تجسامت از پیکره های بود
 باستان شااسیاز سوی مؤسسه  8825هجری خورشیدی مطابق به سال  8:11و  :8:1

 8821مطابق سال  8:15او رسوی و در سال یکیوتوی جاپان به رهربی پروفیسور میز
دوکتور شاهی ان افغان تحت رهربی مرحوم باستان شااسیمیمادی از سوی دانشمادان و 
 .(8:9: :بای مستمادی حفاری گردید)

های چون ستوپه ها و  از آثار و باا یزاییده این حفاری هامنا کشف تعداد زیاد     
مسکوکات ظروف سفالی بوده، که در روشای تاریخ و قدامت این ماطقه نهایت کم  و 

عدد سکه یاد آور شد. تعدادی ازین آثار از قسمت  81مساعدت امود. از جمله می توان  از 
های زیرین تپه یعای در اراضی و تعداد از باالی تپه جایی که ستوپه ها رواما گردید، کشف 

جمله میتوان از سکۀ نام برد که مربوط به ی  کشاتریای کاپیسا بوده و با  ازو بدست آمد. 
ن بر آ سم الخط خروشتی بوده و تاریخ داشت مطالعه محتوای این سکه که دارای ر  در نظر

سانتی مرت و  92می گردد به قرن پاجم و ششم میمادی. تجسم بوداستوا که دارای ارتفاع 
انکارا جاتاکا ـودای دیپـانتی می رسید، هامن بـس 882ه ـاع آن بـتجسم دیرر بودا که ارتف

(Dipancara–Jatacaیا بودای روشای بخش و نور افزا بوده که بیش ) رت در تجسامت ساری
قرن چهارم و پاجم میمادی قابل مماحظه بوده می تواند و در واقع ظهور دیپانکارا نخستین 
بودای است که  از خماء و از جمع خدایان فلکی به زمین فرود می آید. بهر یورت قریۀ 

ا در کیلومرت را از نظر مساحت احتوا اموده و رضورت است ت 2موری در حوزۀ کاپیسا حدودا  
 .سرتدۀ آن ادامه یابدـهمۀ این ابعاد تحقیقات سیستیامت  و نتیجه بخش به شکل گ
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 موجودیت شیر در ایکونوگرافی بودایی
          شیر و موجودیت آن بر می گردد به دوران سیر تاریخی جاتاکا در میزان پراجاپاتی     
( (prajapati-Prajnaحالت تعلیم و که معموال  بودا را در ( یا در حالت دهیاناDhiana قرار )

برهمای  شیر اماد اطمیاان حین وعظ،  –میدهد از نظر مطالعۀ شامیل و خدایان ویدی 
تعلیم و مراقبه بودا است. از سوی هم سه عارص در اساس بایانرذاری مطالعۀ ایکونوگرافی 

 به شکل امادی  بودایی از ابتدا تا انتها در بودیزم متبلور و مشخص بوده که این سه عارص
توسط هرنمادان هادو گادهاری در معابد و در یحاه های ایکونوگرافی مضمر است و آن 

ند از )نیلوفر آبی به یورت مشخص در تختراه های بودای نشسته، سواستیکا ا هم عبارت
برهمای دارد و قبل از رسیدن به الوهیت و تشکل تجسامت بصورت  -که ریشۀ افکار ویدایی

های بودا نقش می بادد و نیز شیر که اماد  ی انسانی در کف پا ها و یا در پشت پاپیکره ها
کیش مهایانی این عمامات  می باشد و قبل از نواععظمت و بیانرر قدرت الهه ها و ارباب اال 

جزء عقاید برهمای و با ظهور بودا مربوط به میتولوجی سیر تاریخی جاتاکا می شود. 
تپۀ شرت هده کشف شد  بیس 2ی  ریلیف در ستوپۀ در شیر که  بوسیدن پای بودا بوسیلۀ

 ختیار رسیده باشد و آن رادرت اعلی کامل اال ـه قـه بـک ودیـی  موج  دهادۀ در واقع نشان
 (.:22-221: 8)جابۀ قدسی داده باشد

طوریکه سواستیکا همزمان اماد خورشید در میرتاییزم می باشد، موجودیت آن در  هامن    
بودا امایشرر آنست که بودا برای آدمیان روشای بخش و نجات دهاده و رهایی از جسم 

.سمسارا بوده می تواند
در خم زرگر و در مجموع معابد بودایی یورت پردازی اشیا و پدیده های از عاارصیکه      

شامل جریان زنده گی افسانوی بودایی می شود به گونه های مختلف این جریانات 
افسانوی در قالب تجسد و ابعادی متبارز می گردد و به گونۀ استعار از ی  واقعیت به 

ن عاارص به عاریت گرفته شده، مفاهیم جریان ی  سیر حقیقت پیوند میابد. یعای گاهی ای
تاریخی را اشاعه و تعریف می اماید و برای هر ی  از عاارص بدیل با معای را ارایه می 
دارد، به همین دلیل است که در هرن مذهبی معابد نه تاها در بودیزم بلکه در متامی 
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چاانکه در معابد  نآ وده است. ادیان، این عاارص در پیوند با مفاهیم استعاری همرام ب
ین اشیای طبیعی، عاارص یاعتی ماناد اشکال هادسی ئبودایی عاارص استعاری ماناد تز 

ی، قابل درک و درخور عو عاارص تراوش های ذهای انسان در قالب پدیده های غیر مر 
 تبارز یورادراک غایی بوده است. مثما  تانرتیزم که ایل واقعیت عمل انسانی بر رویت 

امی یابد ولی مفاهیم درونی واقعیت در یور، انعکاسرر حقیقت را بازگو می اماید که 
بیس  2در ستوپۀ ضمیمه،  تانرتیزم تپۀ شرت هده و (Aتوان در مغارۀ ) نرا میآ مثال خوب 

 (.19: 9)سانرارامای چرتدیشی تپۀ شرت هده مماحظه امود

ها و یور و اشیا در آیین بودایی ممثل ( اماد R.Fischerبر اساس نظریۀ روبرت فیرش )     
رمز ها و مفاهیم اند که به ارتباط حاالت و موضوعات مبتای بر هامن نیاز و درجۀ فهم 

چاان تداعی می اماید که  نآ ید و هرن ماد و آرتیست مفاهیم را در قالب هرن آبوجود می
ل لوتوس در تخت گ بیااده را بر واقعیت های کاه ذات موضوع رسایی میدهد. ماناد تبلور

های نشسته و ایستاده، نقش  بودا، تبلور چرخ دهرما در پایین تخت و یا سکوی بودا
(، این عاارص و سایر کاش های Nimbusسواستیکا یا گرونۀ خورشید، تبلور هالۀ نور)
یورت اوراد یا سخاان فرشده پیرامون ه استعاری که ضمیمۀ از سوترا های بودایی ب

فلسفی بودایی می شود در پروسۀ تعالیم حیات جاتاکاها این پدیده محتوای یاف های 
های یوری نقش مهمی را برای فهم و درک دین موبدان بودایی داشته است که یکی از آن 

ن در محافظت از بودا بوده است ماناد ایاکه ناگاس آ آمدن  ها داستان رام شدن شیر و در
یوری جای بسیار  ه  داد و در آثار گادهارا این وجو ( را می توان مثال Kalikaاز زمره کلیکا )

بارزی را ایفاء اموده است. یعای هرن بودایی از آغازین با یور و نرارگری آغاز شد و تا 
سایر اشکال از قرن  و تزیای  مهایانی تجسد و ایاام با تجسامت بمراحل تکامل در س

ها به اشکال و یور در وجود اول میمادی آغاز گردید. در خم زرگر کاپیسا این پدیده 
بوداستوا ها و همراهان در یحاه های ایکونوگرافی بکلی متبارز بوده که ذاتا  دارای 

 (.80: 9)را دارا بوده است مفاهیم خاص خود
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 وسیلۀ  باستانه های نشستۀ دو سوی پلکان در ران چپ آن ها که جدیدا  ب در شیر     
( بوسیلۀ Prajna–prajapatiپراجاا پراجاپاتی )شااسان جوان کشور عمامت چکره دهرما 

هرنماد کاپیسایی ح  گردیده است. گرچه سمبول دهرما چکره از اماد های غیر شامیلی 
وادین کامما  مربوط به  گفته می شود ولی جوهر ذات موضوع، در ی  معبد رسواستی
امر مربوط  تیها در واقع شخصیت مذهبی بودا می شود و نقش چکره دهرما در ران شیر

 (.:5: 1به محافظت دهرما و تعالیم بودایی است)

( در ایل چکره دهرما از سه بخش تشکل میابد و Dahmacacraاماد دهرماچکرا )     
ت امر نقطۀ عطف یدارای دایرۀ کوچ  با شانزده خط شعاعی بوده نقطۀ مرکزی در واقع

لوتوس یا نیلوفر تبارز می اماید که کائیاات را متثیل می اماید. معموال  در چکرۀ دهرما گل 
موجودیت بودا را می امایاند و ساختار این گونه ها طوری امایان می گردد که زنده گی از 

زمان به باور بودائیان بیانرر  هامن نقطۀ آغاز گردیده که به هامن نقطه ختم می گردد و هم
که همه پدیده ها پایه دار تحول و تغییر بوده در هستی جاودانی انتسابی وجود ندارد، بل

نیست و به شکل مداوم در حال تغییر است و زنده گی هر فردی مربوط به قوانین کرما 
(Carma شکل میابد و تا آنکه انسان  به مدارج نیروانا برسد. از سوی هم نیلوفر آبی در )

چکرا  دیهانا و دهرما یها ت و متعلق به بوداـواقع بیانرر شروه و جمال هستی جهان اس
 (.882 -12: 2پروارتاا است که بیشرت در معابد بودایی برجسته بوده است)

داشته و گاهی  بدین لحاظ نیلوفر آبی در متامی یحاه های ایکونوگرافی بودایی وجود     
اهی در گتوانیم و یا  نیلوفر را به دست بودا به ایضاح قوسی دست به مشاهده رسانده می

ن مماحظه می اماییم. گاهی نیلوفر آ روی تخت یف بسته و بودا را در حالت نشسته باالی 
آبی در داستان بودا تبارز می اماید و دست راست به عاوان قسم بر زمین در حالت بهومی 

 (.02 -5: 5( در حالت نشسته ظاهر می شود) Buhmisparsamunraشپارشامودرا )
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کی از محمات بر بار هرن گادهارا در قرن چهار و پاجم میمادی شمرده خم زرگر کاپیسا ی     
های ساخت تجسامت و باا ها ماجمله ستوپه ها و ویهاره ها ارتباط ه شده در هرن و شیو 

مستقیم با این هرن داشته و قواعد هرنی هرن یونانی و تهذیب بودایی در عرص کوشانی ها و 
کوچکی که ازین ساحه بدست آمد مربوط به یکی  ترکی شاهیان مراعات می گردید. مدال

از شاهان کشاتریۀ ترکی شاهی بوده می تواند که از قرن پاجم تا اواخر قرن نهم میمادی در 
این ساحات حکومت می امودند. محتوای این مدالیون )بعضا  باام سکه یاد می اماید که 

دۀ مقاله( که در آن تصویر سکه نبوده زیرا ی  رضب فشاری در ی  روی خود داشت، نویسا
یاات با رسم الخط خروشتی، نشان ئی  شاه را با زیورات ماناد حمیل مروارید و سایر تز 

توان از نیمۀ اول قرن سوم تا اواخر قرن ششم دورۀ کوشانی  میدهد تاریخ این ساحه را می
 اد،ای پورا شاپورا حاکمیت داشته و ترکی شاهیان که از داماه های هادوکش تا مرز

 (.29 -01: 1تعیین امود)

مزید بر آن تعدادی از ظروف سفالین و خم های که در اثر حفاری سالیان قبل بدست      
روف تیکری ییقل شده با لعاب رسخ نازک با خمیرۀ ظ ( بودهF2( و )F1آمد از خانوادۀ خم )

گذاری، های قرن چهارم و پاجم هده می باشد و تقارن زمانه  گل )رس( به سب  تیکر
 متشکل ایرا ایجاد امی اماید.

های تخت بودا، تعداد از ستوپه  آنچه که درین راستا به مشاهده رسید عماوه از اماد شیر     
ای کوه موری حفاری و کشف گردید. معموال  ستوپه های آن جا تا ه های بود که در بلاد

بعضی عمایم سلیادر های جاییکه امکانات دید و تحقیق مساعد بود، مستطیل گونه بوده و 
ت فوقانی آن در رس فیس باابر عوامل جوی از بین رفته ممدور در آن دیده می شد، که قس

بود. دارای پودیم، ستون پایه های تیپ کورنتی فاز سوم ساخت پایه ها به قواعد هرن 
ن برای طواف راهبین و آ معامری دیاپری از شیست ورقه یی بوده که وسعت پرادکشیاای 

 روان آیین بودایی مااسب ساخته شده بود.پی
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ستوپا که در زبان سانسکریت گفته می شود اماد از مرگ بودا است، که در معامری      
دورۀ موریایی عرص آشوکا رصف به گونۀ ی  گابد تبلور می یافت در رأس این گابد سه 

وهر بودایی یعای ( گذاشته می شد که مفهوم کوزمی  آن عبارتاد از سه گChatraحلقه یا )
بودا، دهرما، سارهه یا اجتامع بودایی را افاده می امود. بعد باابر تعدد مکاتب بودایی 

های بودایی در هاد،  مربوط به یکی از دانشمادان این عریه و تغییر و شیوۀ ساخت باا
ال حوزۀ گادهارا و فراتر از آن در رسزمین چین و جاپان در تعدد چرته ها افزوده شد که مث

 شکای سوم تعلق دارد و ا( کشمیر که به عرص کHarwan) روانـتوان در ه را می وبی آنـخ

 ، مشاهده کرد.دارد هوانگ یا هزار بودا، این موضوع را ایضاح می -در تونگ

یورت کل در عین زمان اماد مهر است و از جهت های مختلف ه تجسم شیر، همچاان ب     
ه عاوان اماد میرتا شمرده شده است. از نظر قایم مقامی )اماد یزم وابسته بوده و بئبا میرتا

بوده زیرا مهر خود در واقع سمبول آریایی های  شیر در جامعۀ آریایی مظهر رب الاوع مهر
 اتکهن بوده و شیر در واقعیت امر نشان آریایی ها بوده می تواند. حملۀ شیر بر موجود

وان اماد شجاعت و دلیری پاداشت، اماد از دیرر اماد مرگ و نیستی است. شیر را می ت
شهر  باستان شااسیابدیت و جاودانری نیز گفته شده است. به اساس کاوش های 

به ماظور نیایشراهی الهه اناهیتا  کههمرتانه یا همدان، تجسم شیر ساری، کشف گردید 
تصویر ماه اسد شیر رابطه با نظام نجومی داشته تجسم این اماد با تجسم تبلور یافته است. 

 انطباق داده می شود.

باا  در توالی زمان شیر در آسیای مرکزی، جاوب آسیا و نیز آسیای یغیر اماد عظمت ها      
و پاسدار شاهان و حکامی آریایی بوده در اوایل قرن دوم قبل از میماد ساکایی ها، رسمت 

میراث نیاکان خود می ها و مساجیت ها اماد شیر را در امور مراسم فرهاری و جزء از 
 دانستاد. 
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 هـنتیج

ساحات باستانی و ودیعه های فرهاری در کشور مان، باعث گردیده که عظمت متدنی      
ریخی آن در گسرتۀ متدنی و فرهاری آسیای مرکزی در یدر مسایل قرار گیرد. از جمله او ت

و ترکی شاهیان به  حوزۀ فرهاری و متدنی کاپیسا یا )کیپن( در دورۀ حاکمیت کوشانی ها
افغان  باستان شااسیان  انستیتوت باستان شااسیوسیلۀ ه شامر میرود، که سالیان قبل ب

 به رهربی مرحوم دوکتور شاهی بای مستمادی به حفاری گرفته شد. 

 بوداستوا از وه موری، تعداد از ستوپه ها و تجسامت بودا وـاحۀ کـاحه ماجمله سـازین س     
ساگ شیست کبود سیاه رن  و ی  مدال که احتامال  مربوط به حکامی ترکی شاهی 
با کشاتریه بوده و نیز آثار ممثل تخت بودا و نرهبانان این تخت که هامن شیران دهان باز 

زبان کشیده می باشد از آثار ناب دورۀ کوشانی مربوط به هرن یونانو بودایی حوزۀ گادهارا 
 بوده می تواند.

( تبارز Prajna prajapatiدرین ساحه موجودیت شیران در بودای پراجاا پراجاپاتی )     
اموده و این پدیده در ساخت و اعامر معبد از نظر  زمانه گذاری نهایت مهم  بوده و به 

محافظ و نرهبان   به ی  موجود خطر آفرین و هیبتااک به مثابهاهمین لحاظ شیر به مث
گاه سیر تاریخ و میتولوژی در این زمیاه با ارزش و د شیر از دی بودا شمرده شده و در مورد
 مورد بحث قرار می گیرد.
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  .8:89 ،مکشوفه خم زرگر کاپیسا، عکاسی وحید رحیمی از سا  آه ، مجسمه شیرها
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 انور فائزمعاون رسمحقق محمد

 آن باستانی های تاریخی ومیراث ه و غزن
Ghazna and it is ancient and historical 

Hiratge 

By: Associate Professor, M. Anwar faiz   

Abstract: 

   Ghazni is one of the central and ancient provinces of 

Afghanistan that has gone through different historical and 

archeological periods, and has abandoned many relics 

andevidences archaeologists as a result of research’s and 
excavations haveed in discovering ancient objects and 

archaeological sites such as Dasht-i-Nawar, Tepe Sardar, 

Gudul-i- Ahangaran, Jaghtu, buildings and palaces of Islamic 

period, especially the Ghaznawid periods, That esach of 

them expresses the beliefes, traditions, arts, history and 

civilization of this region. 
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   In 2007, Ghazni was recognized as the capital of cultural 

and civilization of the Islamic world Educational Scientific and 

cultural Organization (ICESCO) due do its historical and 

cultural features. 

   Due to my insert in the cultural heritage of Afghanistan, 

especially Ghazni province, therefore, I started reaserch and 

study under the title (Ghaznah and its historical and ancient 

hertage). Hope the contents of this articale will be interesting 

and advantageous to readers. 

 

 خالصه
 و باستانی تاریخی ادوار مختلفکه  است افغانستان و کهن غزنی یکی از والیات مرکزی     
در اثر تحقیقات و ان باستان شااسیمانده که را بجا  آثار و شواهد زیادیاز خود پیموده و را 

تپه رسدار، گودال  غزنی،باستانی ماناد دشت ناور  کشف آثار و ساحات به ها موفق کاوش
 سمامی بخصوص دوره غزنوی که هر ی دورۀ ا ها و کاخ های ساختامن آهارران، جغتو،

 شده اند. ،باشد بیانرر عقاید، سان، هرن، تاریخ و متدن این مرز و بوم می

م از طرف سازمان  0221غزنی باابر ویژه گی های تاریخی و فرهاری خویش در سال      
و فرهاری کشور های اسمامی )ایسسکو( بحیث پایتخت فرهاگ و متدن آموزشی، علمی 

 م شااخته شد. :028جهان اسمام برای سال 

جانب با عماقمادی که در قسمت میراث فرهاری افغانستان بویژه والیت غزنی دارم  این      
 لبی را به تحقیق وا( مطآن باستانی ه و داشته های تاریخی وغزن) خواستم تحت عاوان

 قرار گیرد.خواناده گان گرامی  بررسی بریرم امیدوارم داشته های این مقاله مورد توجه
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 مقدمه
شهراه کابل قادهار موقعیت دارد.  کیلو مرتی جاوب غرب کابل در وسط 8:5در غزنی      

این والیت با قدامت دیریاه و کهن اش، ادوار مختلف باستانی ماقبل التاریخ و دوره های 
ی مرکز ایالت اراکوزیا مدتیکی از ایالت زابلستان و  تاریخی را گذشتانده است که زمانی

 دوراندر  سبطلیمو یونانی  یادداشت های مؤرخاساس . غزنی بر )قادهار کاونی( بود
در قرن ششم قبل این والیت . تجاری محسوب می گردیدکوچ  های بازار  ی ازباستان یک
در قرن چهارم قبل از میماد و  فتح گردید پادشاه هخاماشی ،کوروش دومتوسط از میماد 

سده هفتم میمادی در آمد و از قرن دوم قبل از میماد الی تحت ترصف اسکادر مقدونی 
باشاده گان  ،مراکز بودایی در آسیای مرکزی بود. با ورود سپاه اعراب مسلامنغزنی یکی از 

در قرن دهم میمادی مطابق قرن چهارم خورشیدی  غزنی به دین مقدس اسمام گرویدند و
پایتخت سلسله غزنویان بخصوص در دورۀ سلطان محمود غزنوی که یکی از مقتدر ترین 

ردید. شاهان غزنوی عماوه از ایاکه به فتوحات و امپراتوری در جهان اسمام بود انتخاب گ
گسرتش قلمرو جغرافیای شان توسعه بخشیدند به اعامر ماار ها، باغ ها، قرصها و رونق 

 عارف ،شاعر، ید ها، ادیبغزنویان مرکز تجمع  علم و فرهاگ نیز پرداختاد، غزنی در دورۀ
، عارصی بلخی، یسيستان یخفر ی، فردوسماناد ابوریحان البیرونی، ساایی، و دانشماد 

 و ده ها اديب و سخاور ديرر سجدی مروزی، ماشوری سمرقادیع ،ابوالفضل بیهقی
نه دوره معارف آن . ر به ایجاد آثار وزین پرداختادتشویق سماطین آن دیا باهمه  گردیدکه

و برجسته  ربارپتقویه، بلکه فرهاگ و زبان پارسی دری را ر بود داخوبی برخو شهرت از تاها 
 .ادساخت
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زمان شاهان غزنوی هزار مدرسه داشت که دانشمادان و ادبا مشغول تدریس و  غزنه در     
ترویج دین، شعائر و سان فرهاگ اسمامی بوده به حیث یکی از مراکز عمده و حایز اهمیت 

گردید، از مدارس و مساجد  می توسعه و گسرتش دین مبین اسمام در جهان محسوبدر 
بحیث مرکز آموزشی تعلیم و تربیه دیای استفاده بعمل می آمد و در مدارس رسمی متام 

باز بردند  علوم مروجه زمان تدریس می شد و زبان عربی را بصفت زبان علمی بکار می
مااره ها، زیارتراه ها، مکان های مقدس از ترقی،  مانده های باستانی و تاریخی ماناد

غزنی مبای بر  کاد. شروفایی، علم، عرفان، یاعت، مدنیت و هرن دورۀ غزنوی حکایه می
 گردید. همین ویژه گی ها و عمرانات در آن زمان به نام عروس آسیا یاد می

از  های غزنی تامنمساجد در مجموع ساخ شد که مااره ها، مدارس، قصور، باید یاد آور     
توسط حکمرانان و  گوناگونی که در طوالی زمان به علل و عوامل جور زمان شکایت ها دارد

به ماظور  ز آخرین فرمانروای سلسله غوریانالدین جهانسو ءسلطان عما  جهانرشایان ماناد
روز به  های آنرا مدت هفت شبانه انتقام جویی، مردم غزنی را قتل عام امود و ساختامن

 ها و یا هم عوامل طبیعی چاریزیان، و احفاد آن توسط سلجوقیان، گاهی هم آتش کشید و
 به این شهر آسیب فروانی رسانیده است.

 https://www.google.com ، گرفته شده از سایتنقشه والیت غزنی
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 تحقیق هدف
تاریخی والیت غزنی از دوره  قاله شااخت و تصویر کلی از پیشیاۀاز نوشنت این م هدف     

باستان ویژه دورۀ باعظمت غزنوی از لحاظ تاریخی و ه اسمامی بو دورۀ  ماقبل التاریخ
 باشد. جهت روشن شدن این خطه باستانی می شااسی

 تحقیقی مربمیت
، اراکوزیا()زمانی مرکز و در هر برهه زمان از شهرت بسزایی برخودار بوده چون غزنی     

در  همچاانآسیای مرکزی شمرده می شد  ث مراکز مهم آیین بودایی دریحه هم ب مدتی
در جهان اسمام بوده از شکوه و  ۀ اسمامی یکی از پایتخت های امپراتور بزرگ غزنویر دو 

 به نرارش در آورم.تحت عاوان فوق مقاله را تا  برایم مربم دانسته شد ،جمال برخوردار بود
 روش تحقیق

و استفاده از سایت انرتنتی استفاده بعمل آمده تحلیلی، ترشیحی  از روشدر این مقاله      
    است.  

 منت
دارای ساحات باستانی و  از لحاظ میراث های باستانی و فرهاری غای بودهغزنی      

که به دوره های مختلف تاریخی ارتباط می  باشد آبدات تاریخی با عظمت و مشهور می
ان داخلی و خارجی باستان شااسی که توسط باستان شااسیهای  رسوی و کاوشگیرد. 

تاریخ، دوره آثار و شواهد ادوار مختلف باستانی قبل از تعداد زیادی  یورت گرفته است
 ساحات باستانی و آبدات مشهوراز توان  که می و دوره اسمامی را بدست آورده اند تاریخی

سبکترین مقربۀ  دشت ناور، تپه رسدار، گودال آهارران، جغتو، مانادتاریخی غزنی 
، قرص سلطان قرص سلطان محمود "بایانرذار دودمان غزنوی، مقربۀ سلطان محمود غزنوی،

که  نام بردرا مسعود، مقربۀ ساایی غزنوی، باغ پیروزی، باغ هزار درخت و ده ها مکان دیرر 
در این مقال می پردازیم به معلومات مخترص روی برخی از ساحات باستانی و آبدات 

 تاریخی آن.
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 دشت ناور غزنی
دشت ناور غزنی در قسمت شاملی انتهای دریا و  نزدی  تپه قاده گ  در شصت کیلو      

 12درجه و  21دقیقه عرض البلد شاملی و  18 درجه و ::بین  مرتی غرب شهر غزنی
 دورهالتاریخ )یکی از ساحات باستانی مربوط قبل  .(0)قرار دارد دقیقه طول البلد رشقی

برای  را دارا بودهتقریبا  پانزده کیلو مرت عرض و چهل کیلو مرت طول که  باشدمی ساگ( 
کاوش قرار گرفت که در رسوی و ان افغان و هادی مورد باستان شااسی اولین بار توسط

نتیجه آثار ساری از نوع ابسیدین ماناد گره یا هسته ها، ترب ها، نیکلوس ها بدست آمد و 
در  (2امریکایی لویس دوپری رسوی و آثار را بدست آورد ) شااسیباستان م  8811در سال 

می تپه  ساری بزرگی  عبارت ازکه کهن ساری  آثار مربوط به دوره   شامل آن ومت رشق س
ساری زیاد ابزار  آن بیرونیسطح  در معلوم استشامل بااهایی با پیشیاه  ناباشد و 

سیاه  ؛ ساگ آتشفشانی obsidian)اپسیدین )از ساگ آن  ٪89تقریبا  که  مشاهده گردیده
ورها، تربهای اولیه، طند از انواع ساا ابزار ساری عبارت . اینرا احتوا می امود ماناد  شیشه
می باشد ساری زیرین را دارا   های دوره  پاریاه  ها نشانه از آن تعدادکه  کوچ های   و تیغه

های مستحکم بر  ابزار کشف شده و پااهراه، با آثار دره کُر بدخشان شباهت دارد. برمباای
مردمان آن اغلبا  از  بوده وتاریخ الها، امایش دهاده فرهاگ و رشد مردم ما قبل  بلادای تپه

  .طریق شکار امرار زندگی می امودند
میمادی دشت ناور غزنی را مورد  8815شااس امریکایی لویس دوپری در سال  باستان     

اشاده های ی  نتیجه ابزار و وسایل ساری ماناد سوراخ کن ها، تر  رسوی قرار داد و در
تیغ های بزرگ و تیشه ها را کشف و بدست آورد. از اشیا و ابزار  ،هاطرفه، تربها، ساطور 

انسان های عرص کهن ساری اولی بر اساس رشایط گردد که  بدست آمده معلوم می
و باشاده گان  حیات برس می بردنداقلیمی و رضوریات زندگی در کاار دریا ها و جهیل 

 امودند. میتغذیه  با شکار حیوانات خود رادشت ناور غزنی 

                                                 
1- Archaeological gazetteer of Afghanistan, tom 1, 1982, p: 86. 

شامره دوم،  دور اول، ی افغانستان،باستان شااساحمد جویاده، ))دشت ناور غزنی(( مجله م، باب ، ترجمه: میر  -2
 .82، ص 8:59، اکادمی علوم، باستان شااسی نارش: انستیتوتسال اول، 
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، ابزاری را بدست آورده است عماوه از ابزار کهن ساری  Louis Dupreeلویس دوپری     
دوپری اشیای بدست آمده ساگ چقامق و  .باشد شده دره کُر می ه ابزار یافتکه شب

 کوارتز را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و در زمیاه ابراز نظر امود که ساحه مذکور به عرص
ها به  ها و زلزله شانآتشفو ساگ هایکه در اثر  Middle Paleolithicری میانه کهن سا
ری ـهن ساـک« ویسنـلستـپ»دان و ـاـب خـر یـیعای عص «نـوسـلیـپ»ر ـاواخه ـب وجود آمده

 .(0)گیرد ارتباط می( (Lower Paleolithic) قدیم
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

باید یاد آور شد که از جااح غربی فراز کوهی کتیبه شاه کوشانی ویامکدفیزس کشف     
سطر می باشد که ی  قسمت کتیبه به حرف کمان  :8حرف و  012گردیده که دارای 

که به باور مُورخ ی و زبان آری نرارش یافته قسمت دیرر آن به رسم الخط خروشت یونانی و
قدامت بیشرت نسبت به کتیبه جغتو و وادی توچی شهیر کشور حبیبی کتیبه دشت ناور 

                                                 
شامره دوم،  دور اول، افغانستان، باستان شااسیم، باب ، ترجمه: میر احمد جویاده، ))دشت ناور غزنی(( مجله  -1

 .80، ص 8:59، اکادمی علوم،  باستان شااسی نارش: انستیتوتسال اول، 

 https://www.google.com  شت ناور غزنی، گرفته شده از سایت
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( کتیبه مذکور ثابت می سازد که دشت ناور عماوه از مردمان عرص ساگ در دوره 0دارد)
   نیز مورد استفاده قرار گرفته است.کوشانی ها 

 تپه رسدار

به نام های تپه شاه در ماابع کتبی یکی از ساحات دوره بودایی است که تپه رسدار      
زنی ـرق شهر غـری جاوب شـو متـکیل 4در  ردیده اسـتـگخانه یاد  انه و بتـاره خـبهار، نق

 البلد دقیقه عرض 32درجه و  33بین  کوچ  هتپ دهار باالیو شامل شهراه کابل قا
 قرار دارد.در جاوب رشق غزنی دقیقه طول البلد رشقی  27درجه و  68شاملی و 

در  (Adamesteanu)ان ایتالوی آقای آدم استیاو شااسیباستان که توسط  های کاوش     
 تدی  موریزیو دانشماد روسی و 0960در   (Puglisi)م پوگلیزی 0961- 0959سال 

(Maurizio Taddei)  در تپه رسدار انجام داده اند در نتیجه م  0977-0967در سال های
نذری گلی، مجسمه  ستوپها چادین در محوطه آن ستوپه بزرگ مرکزی وابقایای ی  
های عبادت،  مرتی، مجسمه های بودا، بودیستوا، نقوش دیواری، اتاق 05خوابیده 

مباای استوپه مذکور بر  (2)امودند را فارچه های ظروف سفالی کشو پ مجسمه درگه
تپه نوعیت معامری و ساختامن با استوپه های دیرر بودایی ماناد استوپه موسهی، 

   (. 3شرتک هده و کاجکی پغامن شباهت های نزدی  دارد) ،مرنجان

 
 
 

                                                 
امه اکادمی ، سیر تاریخی زبان و رسم الخط دوره کوشانی، چاپ اول، نرشیه ریاست اطماعات و ارتباط عزحل راد - 0

 . 92، ص 8:82علوم، مطبعه بهیر، کابل 

1
- Archaeological gazetteer of Afghanistan, tom 1, 1982, p: 275 

تحقیقی، مرکز بین املللی مطالعات  –رخین و جغرافیه نراران، رساله علمی ، غزنه در آثار مو  غزنوی سلطان احمد -3
   .12، ص 8:22کوشانی اکادمی علوم، 
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 ghazni bradly.net   ، کاپی از  سایت تپه رسدار غزنیمعبد بودایی پمان افتاده 

 ghazni bradly.net   سایت ، کاپی از تپه رسدار غزنی معبد بودایی افتاده عمومی پمان

http://www.ghazni/
http://www.ghazni/
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 ghazni bradly.net مکشوفه معبد بودایی تپه رسدار غزنی  کاپی از سایت   های گلیرسمجسمه 

 ان ایتالوی(باستان شااسیرس ی  مجسمه گلی مکشوفه تپه رسدار غزنی.)توسط تیم 
 ghazni bradly.net کاپی از سایت  

تپه  بودای خوابیده ،از روی مجسمه یقسمتتخت، دست و  به رنگ های مختلف، نقوش دیواری
 ghazni bradly.net رسدار ، کاپی از سایت  

http://www.ghazni/
http://www.ghazni/
http://www.ghazni/
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 گودال آهنگران
گودال آهارران ساحه باستانی مربوط دوره بودایی است که در جاوب غرب شهر غزنی 

البلد رشقی در درجه طول  05درجه و  29دقیقه عرض البلد شاملی و  ::درجه.  ::بین 
  .دو کیلو مرتی جاوب غرب باالحصار غزنی قرار دارد

 توسط آقای تدی . شھ 8:18میمادی مطابق  8820ساحه متذکره در سال 
(Taddei)   مهر ی  گلی با نوشته سانسکریت گوپتا و  هلوح ستوپه گلی،ارسوی گردید ی

آقای قدمی در سال  شااسیباستان هیأت  کهرا های  کاوشهمین طور ا کشف امود ر گلی 

 . مجسمه  در حال تفکر مکشوفه تپه رسدار غزنی.1تصویر.
 .8:99 عکاسی محمد رفیق )موزیم ملی(
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ستوپه های نذری ام در این محل انجام داد پارچه های مجسمه  های گلی، بقایای  8829
 بدست آوردند.از این محل آثار تپه رسدار را  با با نقوش دیواری و ظروف سفالی مشابه

 جغتو 
غرب  کیلو مرتی شامل 02در  کهساحه باستانی ایست یکی از ولسوالی ها غزنی و 

دقیقه عرض البلد  11درجه  ::بین  غزنی مسیر رسک کابل قادهار در پای کوه باد آسیا
م  8859در سال  ساحه مذکوردقیقه طول البلد رشقی قرار دارد  00درجه و  29شاملی 

بقایای استوپه ها،  در نتیجه تحت کاوش قرار گرفت که (Scerrto) شیراتو توسط مبباچی
با آثار را بدست آورد های تزئیای  گلدان ،ظروف سفالی مسکوکات مسی،نقاشی دیواری، 
 ثار این ساحهمورد مقایسه و بررسی قرار داد به این نتیجه رسید که آ  تپه رسدار و بررام

  (.0)دباشمی مشابهت با ساحات یاد شده  کامماْ

 که این ساحه قبل از برمباای تحقیقات و کاوش های باستان شااسی در می یابیم
با اشاعه و پخش  ه انددو پیروی دین بودایی ب و مردم آن ورود مسلامنان قابل سکاه بوده

ه به جای معابد دست به اعامر اسمام رو آورد دین دین مقدس اسمام باشاده گان آن به
از جمله  احداث قرص ها و باغ ها پرداختاد مساجد و ساختامن های مذهبی و در ضمن به

یکی از برهه های بسیار  که انپرور و فرهاگ دوست غزنوی هرنعرص شاهان می توان از 
بقایای آثار  کهیاد کرد  مهم و رسنوشت ساز در تاریخ کهن و معارص غزنی پاداشته می شود

عظمت این شهر  ۀنشاندهاد باستانی و عمراناتیکه از گذشته در این شهر باقی مانده،
کشور های همجوار به شامر رفته و امایانرر شکوه و جمال غزنه  تاریخی در سطح کشور و

در این دوره ید ها عارف، فقیه، شاعر، ادیب و دانشماد از رسزمین های  .باشد می
مختلف رو به غزنه آورده و در پرتو تشویق سماطین آن دیار به ایجاد آثار وزین پرداختاد که 

                                                 
1-Archaeological gazetteer of Afghanistan, tom 1, 1982, p: 131. 
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ارسی دری را برای همیش گهربار و آگاده از نه تاها معارف آن عرص بلکه فرهاگ و زبان پ
 .محتوا ساختاد

ز هم در غزنی جلوه می کاد ویژه گی ماار ها، زیارتراه ها و مکان های مذهبی که هاو      
باشد که ذیما  برخی از باا های  های یاعت معامری، هرنی و تزئیای دورۀ غزنوی می

 گیریم. تاریخی و فرهاری این دورۀ با عظمت را به بحث می

 منار های غزنی

داف و مقاید گوناگونی چون که به اهعماوه از ایاها در ادوار مختلف تاریخی ماار      
قدرت، یمابت، پیروزی و فتح، دیده بانی، یادگاری، برای بخش آذان... ساخته می شد، 

می باشد. ماار ها اغلبا  در شهر های مهم ساخته  بیانرر یاعت معامری و تزئیای نیز می
شد به این معای که هرجایکه ماار ساخته شده هامنجا شهری بوده است. ماارها در کشور 

چاد ضلعی و زاویه دار، از ساگ و  های اسمامی به اشکال مختلف برونه مدور، مربع،
 خشت پخته بشکل ی  و یا چاد طبقه ساخته می شد.

اغلبا  از خشت پخته که قسمت اسمامی  رۀدو ماار ها در  افغانستاندر کشور عزیز ما      
و قسمت فوقانی آن مدور، دو یا سه طبقه باا یافته، مزین با  ضلعیتحتانی آن هشت 

باشد که بهرتین و پر کار ترین تزئیاات را  اشکال گوناگون هادسی و نباتی و کتیبه ها می
 با خشت کاری های متاوع از حیث طرح و تکای  های اجرایی میتوان در ماار سلطان

 .(0)و بهرام شاه در غزنی مماحظه امودمسعود سوم 

                                                 
گالیاه پوکاچیاکوا، مرتجم: یدیق طرزی، سمیاار بین املللی مطالعات کوشانی، وزارت اطماعات و فرهاگ، عقرب  -0

 .85 -:8ص ی، 8:51
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که یکی آن در زمان سلطان (0)مرتی یکدیرر  قرار گرفته است 621این دو ماار تقریبا  در    
م( از  05/0004) م( و دیرر آن در زمان سلطات بهرام شاه 0189-99مسعود سوم در ) 

 معامری این دورۀ محسوب میخشت پخته اعامر گردیده است که از جمله شهکار یاعت 
باشاد اما از لحاظ تزئین ماار  گردد. این دو ماار از لحاظ ساختامنی با هم مشابه می

قسمت و باشد  می ترسلطان مسعود نسبت به ماار بهرام شاه پیچیده تر، پر تزئین و زیبا
تحتانی هر دو ماار برونه ستاره هشت پر با زاویه ها و کاج های متعدد، تزئیاات نباتی و 

که  هبودمار پیچ های دی و زیاه و ، ماار مذکور دارای ی  مدخل ور اعامر گردیدههادسی 
رسید  مرت می 12 - 25د. ارتفاع این ماار ها زمانیکه سامل بود تقریبا  به بر فراز آن می بر آی

وقوع پیوست قسمت فوقانی ه م ب 0901ولی با گذشت زمان در اثر زمین لرزه که در سال
مرت باقیامنده  26به ارتفاع  )استوانه یی( آن فرو ریخته و قسمت تحتانی )هشت پر( آن

  .(2)است

ساخت و ساز  نقش عمده را در تزئین و در باا های دورۀ غزنوی خشت مواد ایلی و     
بسیار ظریف و پر کار توسط هرنمادان الیق به بهرتین شکل و مهارت در داشته که برونه 

امای بیرونی و داخلی باا های مذهبی و غیر مذهبی ماناد مساجد، مقربۀ ها، ماارها، 
ها به نحوه از خشت کار گرفته شده که اشکال برجسته و زیبای را  قرصها و دیرر ساختامن

زئین آن از خود خماقیت نشان داده و ابتکارات را ها و ت بوجود آورده در اعامر ساختامن
های چهار ایوانی در این دوره ایجاد و بکار برده شد  پدید آوردند که در نتیجه ساختامن

از قرص مسعود سوم در غزنه و قرص سلطان  ها توان برونه مثال از این نوع ساختامن کهمی
 .(3)مود در لشکرگاه هلماد یاد آور شدمح

                                                 
باستان شااسی افغانستان، دور  ((  مجلهاز اطراف میاار های غزنیدور دوم گزارش تحقیقی ))خیرمحمد خیرزاده،  - 1

 .805، ص 8:81، 81سوم، شامره 

 .8:81چاپ اول، نرش نرار، کابل،  میراث های فرهاری و گردشرری در افغانستان، .محمدعظیم، عظیمی -2
احمد شکیب سال ، معامری اسمامی افغانستان از رشوع اسمام تا عهد تیموریان، مجله هرن، شامره اول سال  -3

 .88، ص 8:21چهارم، 
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ظریف و کادنکاری ها و مابت کاری  ی متذکره نه تاها با نقوش برجستهماار ها معامری     
 مزین میرآن کریم با خطوط کوفی و نسخ نیز ـق از آیاتکتیبه های  اشد بلکه باـب مزین می

 چاین نراشته شده است: و باشد

خلد الله )السلطان االعظم ملك االسمام  یمین الدوله و امین املله ابو املظفر بهرامشاه 
 تعالی ملكه(.

 :كهاست در كتیبه میاار دوم نراشته شده 

)السلطان اعظم  ملك االسمام عما والدوله و الدین الوسعد مسعود بن ظهیر الدوله  امیر 
 املوماین ابراهیم خلد الله ملكه(.

به  كه ماار اول به دوره بهرامشاه و ماار دوم شود علوم میکتیبه ها م از منت و محتوای     
 .گیرد ارتباط میمسعود سوم 

در مورد رسوی و حفریات غزنی باید گفت که اولین بار هیأت مشرتک افغان و ایتالیا      
م(  0957خورشیدی مطابق ). ھ 0336آقای ژوزف توچی و احمدعلی کهزاد در سال 

م پروفیسور مبباچی همه ساله مدت سه الی چهار  0958را رسوی و بعدا  در سال  غزنی
ماه ساحات اطراف ماار ها را کاوش می امود که در نتیجه حفریات تعدادی پارچه های 
ظروف سفالی، آثار ساری و بقایای اتاق ها و خرابه های مقربۀ سلطان ابراهیم، مقربۀ 

ماقول ساری، ستون  سلطان محمود، بقایای قرص سلطان مسعود سوم که از آن جمله آثار
پایه های مدرسه و حامم، پارچه های تزئیای و گچ کاری، ساگ های تراش شده مرمر که 

 .(0کشف امود) رسم الخط کوفی نقر گردیده بود، تزئیاات و به روی آن

 

                                                 
تحقیقی، مرکز بین املللی مطالعات  –رخین جغرافیه نراران و سیاحین، رساله علمی ؤ سلطان احمد، غزنه در آثار م -0

 .80ص ، 0366ی اکادمی علوم، کابل باستان شااسکوشانی و مرکز 
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 قبل از زلزله رماا تصویر
9521  

 ماار بعد از زلزله تصویر
 ھ 8098 عکاسی نیدر مایر

فعلی ماار بعد از  تصویر
باستان  ، کاپی از مجلهترمیم

 .805ص  8:81شااسی 
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 اکساید پوشیده ازرسپوش دیگ برونزی 
 ط کوفیا خبظرف مسی هشت ضلعی مزین  دوره غزنوی  مربوط

 دوره غزنوی مربوط

 خط کوفی تزئیاات با سه پایه  مسیچراغ 

ی با تزئیاات جپطاوس مستطیل شکل برن
 دوره غزنوی مربوط مختلف

 ظرف سفالی با تزئیاات هادسی و
 دوره غزنوی مربوط حیوانی

 

 خطوط کوفی بامزین برنجی پطاوس مدور 
 دوره غزنوی مربوط
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 مقربه سلطان محمود غزنوی

قبما  به نام باغ که کیلو مرتی شامل شهر غزنی قرار دارد  8.5مقربه سلطان محمود در      
در کتاب حیات و  آنپیرامون اعامر پیروزی مسام بود اکاون به اسم روضه یاد می گردد 

سلطان مسعود است )) آمدهرت محمد ناظم چاین محمود غزنوی تألیف داکاوقات سلطان 
سلطان  .مقربۀ باشکوهی را بر آرامراه پدر تعمیر امود و پول رسشاری را بدان وقف امود

الدین جهانسوز که در قرن بعد غزنه را به ءگ خیلی مورد احرتام بود، حتی عماسپس از مر 
دست دراز نامود. مرر از دست اخماص مادان  خرمن آتش تحویل داد، به مقربۀ سلطان

سلطان که همه وقت بغرض استمداد از روحانیت سلطان به مرقد او شتافته چوب و خاک 
را به قسم تربک با خود می بردند، و نیز از دست افواج هماکو خان باای آرامراه سلطان  آن

به گامن ایاکه دروازۀ سوماات خیلی یدمه دیده اخیرا  )الردایلن بورد( دروازۀ های مقربۀ را 
فایله تقریبا  ی  میل از شهر ه نقل داد.آثار باقیه ی  باای بزرگ نیز ب اند کاده به هاد

 .(0غزنه واقع و از بی ثباتی شان و شوکت برش شهادت میدهد(()

                                                 
راه انتشارات میوند، لطان محمود غزنوی، چاپ چهارم، بامحمدناظم، مرتجم: عبدالغفور امیای، حیات و اوقات س -0

 .889، ص 8:91کابل، 

 دوره غزنوی مربوط حلقه دستباد برونزیدو 
 ghazni bradly.netکاپی از سایت 

 

http://www.ghazni/
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 هطور در کتاب تاریخ یاایع افغانستان، تألیف گالیاه پوکا چیاکوا تذکر رفته ک همین     
گرفته و برآن باای ساخته اند اما لوحه ساگ خود  رسبکترین در غزنی مورد ترمیم قرامزار 

رس از نو ساخته  م 08مقربۀ سلطان محمود در قرن  . هکذاقرب از آن دوره باقی مانده است
گردیده بود به اگره ماتقل  دروازۀ قدیمی آن که خیلی ظریف و زیبا کادنکاری اما شده

به امر امیر حبیب الله خان ساختامن کوچ  کابدی  م( 0914) ق 0324در سال  گردید.
 ردید که تا امروز حفظ گردیدهاعامر گ به سب  معامری دوره تیموریان باالی قرب سلطان

 .(0)است

وی در  ت معامری عماقه زیاد داشت به امرسلطان محمود غزنوی به عمرانات و یاع     
م در کاار مسجد بزرگ غزنی مدرسه بزرگی اعامر گردید که حویلی آن  0109-08سال 

مربع )چهار کاج( و در چهار طرف آن اتاق های کامندار اعامر گردید و دیوار اتاق ها توسط 
 ایوان ها مزین گردیده بود.

دودمان غزنوی شود که  ها معلوم می ساختامن یمهادسی و تزئیا از عمرانات، هرن     
عماوه از ایاکه در توسعه و گسرتش قلمرو شان کوشیده و در قسمت پیرشفت علم و دانش 

سلطان . ادداشتنیز به زیبا سازی پایتخت خویش  زیادیعماقه ای و  سعی اموده اند
 سال سلطات اش 10در  ابراهیم بن مسعود در بخش عمرانات تماش زیادی به خرچ داد و

باستان اعامر امود که از زیبایی فوق العاده برخوردار بود.   بزرگ رامساجد، مدارس و قرص
امودند این خود به  ان در اثر کاوش های  مجسمه برهام را از قرص مسعود کشفشااس
در آراسنت  می آوردند، دستـد بـها گـزنوی از جاـاهان غـروت را که شـرساند ث ات میـاثب
 .)2(ندندرسا مرصف میپایتخت و شهر های عمده به  ها، کاخ

 

                                                 
 .811، ص8:11عبدالحی حبیبی، تاریخ مخترص افغانستان، نرشات دانش، چاپ سوم، قوس  -0
عبدالجبار عابد، آرأ و اندیشه حکیم ساائی غزنوی، انستیتوت فلسفه و جامعه شااسی، اکادمی علوم، مطبعه  -2

 .28، ص 8:82شمشاد هاشمی، کابل، 
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باید خاطر نشان ساخت که جسد های مردمان رسشااس قبل از دوره غزنوی به شکل      
به ساده دفن می گردید اما در دوره غزنوی جهت احرتام به علام و بزرگان باالی مقابر شان 

، تزئیاات خشتی و کاشی کاری با شکوه گابدی با رواق ها، گچ بری هاهای ساختامن 
این گونه  که میمادی بیشرت متداول شد 80 -88در قرن پرداختاد بخصوص های تزئیای 

بیشرت مشاهده می ساختامن ها در آسیای میانه، ایران، مامل  رشق نزدی  و افغانستان 
 در نظر داشت ساختدر قبور اشخاص مشهور با این گونه ساختامن ها گردد که تا امروز 

    .(0)دیده شده و ادامه پیدا اموده است و سایر تزئیاات کاری چمن و گل

 22الی 2:خارجی و داخلی از دهه  باستان شااسیرسوی و تحقیقات که توسط هیأت     
در متا سفانه قرن حارض یورت گرفته نتایج مثمر و دست آورد های قابل مماحظۀ داشت اما 

چاد بعد از  متوقف گردید. باستان شااسیها و تحقیقات  کاوش داخلی های اثر جاگ
ان باستان شااسجلب توافق  اد دولت جمهوری اسمامی افغانستان وبا ایججاگ  دهه

از رس گرفته شد  رسوی ساحات باستانی در والیت غزنی خورشیدی 8:98در سال  خارجی
  .باستان شااسان به فعالیت های خویش پرداختاد

 غزنی یورت گرفته است دهدر به این طرف  8:98های  یکه از سالا تحقیقاترسوی و      
ساحه باستانی و آبدات تاریخی ماناد مقربۀ طوغان شاه، ساحه بیرانه، تپه و کوه کرخ  ها

 ن، کوه پج ، مقربۀ شیخ عبدالسمامناور، مقربۀ شیخ اجل، مغاره های بودایی، تپه غریبا
انجام دادند که پای ماار های غزنی  در نیز راوش های و کا نددامو ثبیت ... تشخیص و ت

 .(2)آورد های مفیدی را در قبال داشت آثار گرانبها و دست

عماوه از پارچه های ظروف سفالی، بقایای در پای ماار بهرام شاه ها  در اثر کاوش     
 آناعامر که در با رواق ها و تاقچه ها  بزرگهای اتاق  و ، ساگ فرشدیوار هاساختامن ها، 

                                                 
ترجمه : یدیق طرزی، سیماار بین املللی کوشانی، وزارت اطماعات  ، تاریخ یاایع افغانستان،گالیاه پوگا چیاکوا  -1

 .822، ص 8:51و فرهاگ، مطبعه دولتی، 

 :8افغانستان، دور سوم شامره  باستان شااسیکتابخان فیضی، رسوی و تحقیقات جدید در والیت غزنی، مجله -2
 .12-::، ص :8:8، اکادمی علوم، ااسیباستان شمرکز تحقیقات 
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 گیرد می را در بر مرت 1×88 تقریبا   ساحهکار گرفته شده و از ساگ، ریگ، چونه و خشت 
ایالت تـاریخی، باستـانی و جـلب اک کاری به ماظور حفظ ـد از پـه بعـکامودنـد  فو کشم

وضاحت ه ـبوان آن را در تصویر ـمی ت هـداده کرار ـقرمت ـورد ترمیم و مـمرا  احهـسیاحین س
  .(0)مشاهده امود

 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
تحقیقـی  –))کاوش های ی  د دهه اخیر در والیت غزنی((، مجموعـه مقـاالت سـمیاار علمـی  خیرمحمد خیرزاده، - 0

 . 98،  ص 8:82)دست آورد های باستانشااسی ی  دهه اخیر در در افغانستان( نرشات اکادمی علوم، 

 جریان حفریات سمت شامل ماار بهرام شاه و کشف اتاق بزرگ با شش رواق آن؛ 
 .8:81، زادهر عکاسی خیرمحمد خی
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 مسجد عروس فلک

بشکل بسیار زیبا از که غزنویان بود،  ۀجد دور ابزرگرتین مسیکی از مسجد عروس فل       
تزئیاات زیبا و تاق های  های گوناگون، با رنگ مرمر مربع، مسدس خشت پخته و ساگ

را ده است. تاریخ اعامر آن ناز آن باقی اما ی. اما در حال حارض اثر ه بودبلاد ساخته شد
 در و قاوج از جاگ سوماات غزنوی تاریخی بعد از بازگشت سلطان محمود براساس متون

 وقت در آن ظریف و زیبامتذکره از لحاظ تزئین مسجد باید عماوه امود که د. دانا میغزنه 
  (.0)دکر با مسجد دمشق رقابت می 

                                                 
نارش: ریاست بررسی باأ های تاریخی دوره اسمامی در حوزه جاوب غرب افغانستان، نجیب احمد یدیقی،  - 1

 .212، ص 0397مطبعه شمشاد هاشمی، ، افغانستان کادمی علومت عامه، اااطماعات و ارتباط

 .8:81، عکاسی: خیرمحمدخیرزادهغزنی، پای ماار از مکشوفه ی ترمیم ساختامن ها
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اماز گاجایش سه  بود که در ی  وقتساخته شده به اندازه بزرگ  عروس فل  مسجد    
در این مسجد با سه هزار نفر را سلطان محمود اماز های جمعه و اعیاد هزار نفر را داشت 

اعامر نیز مدرسه و کتابخانه بزرگی را  ،در پهلوی مسجدباابر رضورت سلطان ادا می کرد. 
جمع آوری امود و در ضمن را  امود که از کتاب و آثار علامی نخبه قدیم و دوره خود

ماظور تدریس ه بدر غزنی ماتقل و استادان و دانشمادان را از رسزمین های مفتوحه 
 ود. توظیف ام

 مقربۀ خواجه الیخوار

خواجه الیخوار یکی از عرفای مجذوب غزنی بود که در زمان سلطان ابراهیم و فرزندش      
مقابل بازار جدید قادهار  –می زیست مقربه وی در شهر کهاه غزنی در کاار شاهراه کابل 

بشکل به سب  معامری دوره تیموری که  ،و شامل رسک قریه ارباب یاحب قرار دارد
زین گردیده است ساده تهای با گچ کاری آن داخل  ساخته شدهاز خشت پخته گابدی 

زیاه ها به بام ماتهی می گردد درب ورودی در سمت چپ ساختامن قرار دارد که توسط 
به این طرف دو  52از دهه  زیادی را متحمل گردید کهبا گذشت زمان آسیب  مقربه مذکور

م در و مرتبه دو  8:51اول در ماه اسد سال مرتبه ، تقرار گرفمرتبه مورد مرمت و ترمیم 
 .(0)گردید ترمیمتقریبا  پاجاه فیصد خورشیدی 8:95میزان سال 

 مقربه سلطان عبدالرزاق

دو طبقه در  از خشت پختهدارد که قرار  غزنوی محمودسلطان در غرب روضه  مقربه این      
فوقانی  قسمت دربری های مزین گردیده داخل آن با گچ  ه کهساخته شدمرت  80ارتفاع  به

هشت  وابد کوچ  گچهار در اطراف آن و  یمرکز  ماحیث گابدی  گابد کمان  طبقه دوم 
امای بیرونی آن با رواق ها و طاقچه های کامن  اتاق  مستطیل و مربع اعامر گردیده است

در جاوب دروازه ی  این باا از چهار طرف دارای رواق و مزین گردیده است  ماناد نوک تیز

                                                 
 .59، ص  8:59، مجله باستان شااسی، دوره اول، شامره اول، وزارت اطماعات و فرهاگ، اخبار باستانشااسی - 1
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باالی  و وجود دارد. در داخل عامرت سه قرب می باشدمقربه که توسط زیاه به بام می برآید 
اد سطر عبدالرزاق و چسلطان ، گتاریخ وفات الغ بی که قرار گرفته استلوحه ساری  آن

از ساگ مرمر کار گرفته شده که به  مقربه فرش داخلی در نراشته شده است شعر دری
 گردیدرا متقبل  ی زیادیبا گذشت زمان آسیب مقربه مذکور. استآن افزوده و شکوه زیبای 

از طرف ریاست حفظ و ترمیم آبدات خورشیدی  8:80الی  8:88در سال های  که
   گرفت. ترمیم قرار مورد تاریخی
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 –مجموعه مقاالت سمیاار علمی  کاپی از  ،مقربه سلطان عبدالرزاق قبل از ترمیمامای 
 .92،  ص 8:82تحقیقی )دست آورد های باستانشااسی ی  دهه اخیر در افغانستان( ، 

  https://www.google.comاز سایت  کاپی ،از ترمیمبعد مقربه سلطان عبدالرزاقامای 
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  رشیف خانمقربۀ 

از خشت  مرتفع تپه باالیدر شامل رشق غزنی بین میاار ها و شهر مقربه رشیف خان      
به داخلی  با امای بیرونی هشت ضلعی وابدی بشکل گساتای مرت  05×05×5پخته 

مهادسی  بصورت کامن های نوک تیزها که در هر ضلع رواق ساخته شده ( +شکل جمع )
باشد که در قسمت راست هر  دی میو دارای چهار دوازه ور مذکور مقربه  است. گردیده

در داخل میدهد ابد تشکیل که هشت ضلعی را بدور گ هدمضلع زیاه های به پشت بام برآ 
مربوط زن ها می دیرر آن پاج قرب مربوط مرد ها و آن دو قرب که  مقربه هفت قرب وجود دارد

 مزین می نستعلیقمرمر و خطوط  های با لوحه ساگ فامیل متعلق می گردد به دو باشد
  .(0)نوشته شده استه در یکی آن ها اسم محمد رشیف خان باشد ک

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
احمد شکیب سال ، ))نراه شتاباده به معامری مقربه  محمد رشیف خان...(( شامره اول سال هفتم، مجله  - 0

 .81 -80، ص 8:21باستانشااسی افغانستان، انستیتوت باستانشااسی اکادمی علوم، 

مجله شامره اول سال هفتم، پمان افتاده مقربه محمدرشیف خان، کاپی از 
 .81، ص 8:21باستانشااسی افغانستان، 
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 نتیجه

ها در طول هزار  رسیم که غزنی هش های انجام شده به این نتیجه میبرمباای پژو 
نشانه  که دوره های مختلف باستانی را سپری اموده سال قبل محل زیست انسان ها بوده

را در  بوداییدوره  ،دشت ناور را در  ساگ( عرصماقبل التاریخ )ها و بقایای آثار و ساحات 
از متدن و آبدات تاریخی که  ماار هادر  را دورۀ اسمامی و تپه رسدار، گودال آهارران، جغتو

از درخشان که  و پایتخت با عظمت امپراتوری وسیع سلطان محمود غزنوی و احفاد وی
مشاهده  رود  شامر می  بهو یاعت معامری های علم، هرن خطاطی، رسامی   دورهترین  

 .امود

بازار و بلخ که برخی به  وجود بااهای تاریخی غزنویان در مااطقی ماناد غزنه، لشکری
ها در ماابع تاریخی و ادبی معترب درج شده  مخروبه باقی مانده است نام آن  شکل نیمه

ویژه حکومت سلطان محمود و فرزندش   ، بهدوره اسمامیعظمت  ۀدهاد است، همری نشان
ها،  ها، کاخ های چشمریر عمرانی در ساخت مااره این فعالیت مسعود و بهرام شاه است.

 بعد از ترمیم رشیف خانمقربه                               قبل از ترمیم رشیف خانمقربه 
تحقیقی )دست  –مجموعه مقاالت سمیاار علمی  کاپی از . 8:81، زادهر عکاسی خیرمحمد خی

 .92،  ص 8:82آورد های باستانشااسی ی  دهه اخیر در افغانستان( ، 
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اند و بر اهمیت  های متاوع و زیبا تجلی کرده  ها و مزارات با آرایه ها، مساجد، باغ مدرسه
فن آرایش و تزئین در  کااد کور تأکید میمذ ۀ تزئیاات معامری در آراسنت بااهای دور

با  خشت هابه کاربرد  با شد های دوره اسمامی که جزء معامری محسوب می ساختامن
 ی اشاره کرد کهیاات معامر ئها و آثار چوبی در تز  بری  ، گچیدیوار نقوش نقوش برجسته، 

  را امایش میدهد.مادی و تسلط هرنمادان این دوره تاریخی  میزان عماقه

از هرن هادی می های دوره غزنوی چهار ایوانی بوده و آمیخته تذکر داد که بااباید 
باشد که در زیبایی ساختامنها از تزئیاات خشتی، هرن خطاطی، رسامی و حجاری کار 

 گرفته شده است.

 داتپیشنها
تاریخ و فرهاگ  از مقامات مسؤل تقاضا بعمل می آید که جهت روشن شدن بیشرت -0

های علمی و فای را در ساحات باستانی والیت  این خطه باستانی کاوش ادوار مختلف
 غزنی فراهم اماید.

گردد تا آبدات تاریخی که بیانرر  به وزارت محرتم اطماعات و فرهاگ پیشاهاد می -2
باشد مورد ترمیم و حفاظت  یاعت معامری، تزئیای، عظمت و هویت کشور ما می

هویت تاریخی حفظ گردد و از جانبی به ی   جدی قرار دهاد تا باشد هرن معامری و
 ساحه گردشرری مبدل گردد.
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 مآخذ
: یدیق طرزی، سیماار بین ترجمه تاریخ یاایع افغانستان، .گالیاه، چیاکواا پوگ -8

 .8:51املللی کوشانی، وزارت اطماعات و فرهاگ، مطبعه دولتی، 

 .8:11تاریخ مخترص افغانستان، نرشات دانش، چاپ سوم، قوس  .عبدالحی حبیبی، -0

. ))کاوش های ی  دهه اخیر در والیت غزنی((، مجموعه مقاالت خیرمحمد خیرزاده، -:
تحقیقی )دست آورد های باستانشااسی ی  دهه اخیر در  –سمیاار علمی 

 .8:82 مطبعه شمشاد هاشمی، کابل،  افغانستان( نرشات اکادمی علوم،

سیر تاریخی زبان و رسم الخط دوره کوشانی، چاپ اول، نرشیه ریاست  .زحل ،راد -1
 .8:82اطماعات و ارتباط عامه اکادمی علوم، مطبعه بهیر، کابل 

 تیموریان، افغانستان از رشوع اسمام تا عهد معامری اسمامی .سال ، احمد شکیب -5
 .8:21مجله هرن، شامره اول سال چهارم، 

شتاباده به معامری مقربه  محمد رشیف خان...(( شامره  سال ، احمد شکیب. ))نراه -2
اول سال هفتم، مجله باستانشااسی افغانستان، انستیتوت باستانشااسی اکادمی 

 .8:21علوم، 

آرأ و اندیشه حکیم ساائی غزنوی، انستیتوت فلسفه و جامعه  .عابد، عبدالجبار  -1
 .8:82شااسی، اکادمی علوم، مطبعه شمشاد هاشمی، کابل، 

 –رخین جغرافیه نراران و سیاحین، رساله علمی غزنه در آثار مو   .سلطان احمدغزنوی،  -9
اکادمی علوم،  باستان شااسیتحقیقی، مرکز بین املللی مطالعات کوشانی و مرکز 

 .0366کابل 

رسوی و تحقیقات جدید در والیت غزنی، مجله باستان شااسی  .فیضی، کتابخان -8
 .:8:8مرکز تحقیقات باستان شااسی، اکادمی علوم،  :8افغانستان، دور سوم شامره 

لطان محمود غزنوی، چاپ محمدناظم، مرتجم: عبدالغفور امیای، حیات و اوقات س -82
 .889، ص 8:91راه انتشارات میوند، کابل، چهارم، با

 .8:59، مجله باستان شااسی، دوره اول، شامره اول، وزارت اطماعات و فرهاگ، انشااسیاخبار باست -88

10-- Archaeological gazetteer of Afghanistan, tom 1, 1982, p: 86. 
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 معاون رسمحقق خواجه نجیب احمد صدیقی

 اهمیت  و نگهداشت شهر های کهن و جلوگیری از تخریب آن
   The importance of ancient cities 

By: Associat Professor, Khawja Najib Ahmad Sediqi  

Abstract: 

   The importance of ancient cities in terms of urban 

structures in ancient items has been extremely valuable and 

worthy of study in ancient cities. Therefore the Archeology 

researchers point of view city and villages have created in the 

Proto-historic and prehistoric time. From caves to lands and 

from forest to primitive homes to castles and finally to cities 

and towns. Large buildings were transformed and at the 

same time humanity started on cultural innovations to used 

artistic and cultural feats in decorating home, cities and roads 

that interacted with one another in business, cultural and 

social relationships. Old city of Kabul and other cities in the 

country have not been exempt from this, according to 

subpoena officials, it has the responsibility of maintaining 
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international convention and commitment in this regard is to 

accomplish this. 

 خالصه
اهمیت شهر های کهن از لحاظ ساختار های یوربانی  شهری در دوران باستان نهایت      

با ارزش و از لحاظ مطالعات شهر های قدیم بی نهایت بغرنج و در خور توجه بوده است. به 
ملحوظ محققین عریۀ باستان شااسی ایجاد شهر و قصبات را که ریشۀ آن به دوران همین 

ماقبل التاریخ می رسد، یعای از مغاره ها به اراضی و جارل ها و از آن جا به ماازل ابتدایی 
از لحاظ ساختامن باالخره به قلعه ها و در فرجام با تکرث ماازل به شهر و ساختامن های 

در عین زمان برشیت در این راستا به ابداعات فرهاری پرداختاد تا آن  بزرگ مبدل گردید و
 که بهرتین شهکار های هرنی و فرهاری را در تزیین خانه ها، ماازل، شهر، رسک ها و

، تاثیرات متقابل به تجاری، فرهاری و اجتامعات معابر به وجود آوردند که از لحاظ روابط
ر شهر های کشور از این امر مستثای نبوده، مقامات ی  دیرر داشته شهر قدیم کابل و سای

ذیربط مسوولیت حفظ و نرهداری آن را به عهده دارد که کاواسیون های بین املللی نیز 
 در این راستا تعهد به تحقق این امر می باشد.

 مقدمه
اهمیت شهر های کهن یکی از موضوعات عدیده و مهم است که هم اکاون در کلیه      

ان و دولت های متعهد بدان توجه یورت می گیرد و به فرهاگ ، آداب و رسوم مااطق جه
باشاده گان آن احرتام گذاشته می شود، و داشته های بی بدیل این کهن شهر ها به مثابۀ 

شهر های کهن در ادوار  گیرد. میراث بزرگ متدنی و فرهاری جهانی مورد تأیید قرار می
ری و متدنی داشته در اعامر و ساختامن شهر های شان ، با هم نوع از روابط فرهاگذشته

از هم آهاری و همسویی الزم بر خوردار بودند. کهن شهر ها در قدیم بر ماوالی ی  سلسله 
قواعد و معیار ها که برآن می توان قواعد و قاعده خطاب امود استوار بوده و در تبادل این 
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یم ترین قاعدۀ که در رسزمین های فرهاگ های شهری و ساختامنی عمل می امودند. قد
رشق ماجمله جاوب آسیا و مااطق مرکزی مروج بود قوانین شهر سازی و ساختامنی از 

بوده که در  از ماابع کهن هادی ( و جاتاکاسKautilya Artasastraکایوتیلیا آرتاساسرتا)
شهر ها و طول قرن ها بر ماوال این قواعد شهر ها و ساختامن ها به وجود می آمد واین 

ساختار های مختلف باابر نیازمادی شهریان آن دیار انطباق می یافت. چاانچه که در شهر 
کابل ساختار ها باابر نیازمادی و طرز تفکر باشاده گان آن و با در نظر داشت این قاعده 
معامری در گونه ای شهری به وجود آمد و برای آن باابر مسال  باشاده گان رسک ها، 

ها نام گذاری می شد و مردم آن پیوسته بر ماوال هامن فرهاگ زندگی می  کوچه، گذر
های تاریخی  امودند. در روال موجود جهانی کشور های پیرشفته و مدرن ایالت این ودیعه

را حفظ و برای معرفی متدن و فرهاگ قدیم شان از هیچ نوع سعی و تماش دریغ امی 
 پدیده ها را رساغ کرده می توانیم.ورزند که ما مثال های خوبی از این گونه 

 تحقیق هدف
در رشایط موجود کشور نیاز است تا ساختار ها و چرونری شهر های  دوران باستان و      

طرز معامری آن که در پروسۀ تاریخ تکرار نا پذیر است و ودیعۀ برای شااسایی فرهاگ 
قانواماد بوده می تواند و نیز دیریاۀ آن برای نسل های بعدی از شاخص های دولت های 

معرفی متدنی و فرهاری این شهر ها با دوران نوین انسانی و جوامع مدرن و متمدن در 
 میزان مقایسه بخش مهم تحقیق علمی را مطالبه می اماید.

 روش تحقیق
 کمیسیونمدارک کتابخانه یی و نیز رسوی های اخیریکه توسط  و در این راستا از اسااد    

که از سوی شاروالی کابل توظیف گردیده بود از محتوای آن  شهر های کهاۀ کابلبررسی 
 نیز استفاده به عمل آمده است.
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 منت
در طول تاریخ برشیت با وجود ابداعات ایکه به یورت تدریجی، از حلقه های ابتدایی      

وجود می  محیط زیست به و طیف وسیع ساختار ها تا شهر نشیای انسانی تا گروه و قبیله و
تجارب محیطی و نیازمادی های رضوری با در  آورد، در واقع در توالی زمان از انباشته ها و

نظر داشت تکامل حیات و انکشاف ذهای، همسو با ویژه گی ها و خصوییات گروهی و 
نیز فردی از ابتدایی ترین زیست حیات تا دورۀ انکشاف و ترقی اجتامعی و مدنی، در 

ها در طول تاریخ با ویف  یده ها و مظاهر انسانی بوده اند. باا  انسانتماش و پویایی پد
تحوالت، چالش های محیطی و طبیعی به مثابه کامل ترین و ذکی ترین موجود اند که از 
مزایای درست، بهرت و باالیی برخوردار بوده و در واقع همه رویدادها و کاش های محیطی و 

بوجود می آورد و در رفع نیازمادی و دفع هرگونه  اجتامعی را با درک درست و ساجیده
حوادث، خویش را مطمنئ می ساخت. طبیعتا  انسان ها  از ادوار قبل و ماقبل التاریخ 

آسیای مرکزی و  یعای از هزاره های پاجاه تا اواخر دورۀ نوزایی، مدنیت آریایی به ویژه در
اها و درختان انبوه، جارمات و با در جاوب آسیا، بعد از مغاره نشیای، و زیست در کاار دری

نظرداشت محیط زندگی به مرور دست به ابداعات زدند که در ی  مجتمع انسانی رو به 
پااگاهی مستحکم و بایادی روی آوردند و از ساخت خانه ها و پااه گاه های سارواره یی، 

ز وسایل متعدد به اعامر ماازل و پااه گاهی از مواد طبیعی، چوب درختان قوی هیکل، و ا
 اندوخته (. از آن جمله می توان از تجارب و01-9: 2)فلزی استفاده بردندچوبی، ساری و 

های انسانی یاد آورد شد که در محیط و ماحول اش بعد از ارضای گرساری و تامین مواد 
 تماش  های طبیعی، سعی و زند و آسیب رسانی آفات و بماـغذایی، محافظت جسم بدن از گ

 ی به خرج داده اند.فراوان

 و دالیل  دام عللـه برای نخستین بار و روی کـداشت که انسان های اولی انـاذهباا  باید      
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،  رسد اولین رسپااه آن ها چرونه بوده، مشکل به نظر می از مغاره ها به اراضی فرود آمدند و
و برش   باستان شااسی مشکل را دانشمادان و محققین عریهولی خوشبختانه این 

اش ـکتـوان در تشـای آن را می تـونه هـه یکی از امـد کـوده انـمـل نـشااسی ح
(Tesehek- Tush،)  (.81-82: 1)و غیره مثال آوردغار هوتو، مغاره های هزارسم، گرزیوان 

های از رسزمین ها با در نظرداشت  شکل پااه گزیای در مراحل متعدد تاریخ و در پاره     
افیایی و تاریخی متفاوت بوده، ولی به یورت تخمیای همسویی های پااه مکان های جغر 

گاها برای جلوگیری از گزند عاارص طبیعی و غیر از آن، در محور محافظت حیاتی شان 
دست به تجدد زدند که از این عاارص در امان مباناد. البته در این زمیاه یاد آورد شد که 

و ساختار های محافظتی اجتامعی، کاریست در بوجود آمدن نخستین پااه گاهی فردی 
خور تحقیق و ارایۀ مثال های فراوانی است که مستلزم بعد بزرگ تحقیقات را هم از نراه 
باستان شااسی و هم از نراه ایکولوژی و انرتوپولوژی در بر دارد که ما در این زمیاه، بحث 

هه کلی ترین مباحث ما روی مبسوطی را برای آیاده واگذار خواهم شد؛ زیرا در این بر 
ویژه گی های شهر ها و چرونری معامری و ساختامنی کهن دوران بوده و چرونه  اهمیت و

خواهیم توانست تا راه ها و شیوه های را آغاز امائیم که از تخریب و ویرانی آن جلوگیری به 
 عمل آید.

کهن و چرونری حفظ  بحث کلی ما در این زمیاه مربوط می شود به شهر ها و معامری     
و نرهداشت میراث های فرهاری آن که البته بخش بزرگ از متدن و فرهاگ قدیم و 
طوالنی کشور مان را یعای افغانستان تشکیل می دهد. در کشور ما شهر ها و معامری ها 

 از باستان زمان به ابعاد چهار گانه ساختاری محیطی انقسام می یابد.

I- شهرهای کهن از نظر تاریخی. بررسی و پژوهش در زمیاه 

II- .تحقیق پیرامون کهن ترین معامری در شهر های قدیم کشور 

III- .قدامت بین شهر و شیوه های ساختامنی 
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IV- .تحوالت و دگرگونی های شهر کهن با اضافات ساختامنی جدید 

I- اخت تحقیق و بررسی در مورد شهر های کهن کشور بعد زمانی زیادی دارد که اکرثا  شا
این شهر ها وابسته به اسااد و شواهدیست که غیر از روایات، اطماعات مؤثق و مؤرخین در 
این زمیاه اطماعاتی را عرضه می امایاد و به رویت این اطماعات در شااخت این کهن 
شهرها در کشور، می توان دسرتسی کلی پیدا امود. مثما  قدیم ترین حدود و ثغور کابل 

کرتانا( بوده که هامن)(.880: 5( ذکر است.)polybiosااد پلوبیوس) زمین طوریکه در اس
در جاوب شهر قدیم و باستانی بررام یا ترتاگونیس قرار داشت و آن را سایر دانشمادان 

( یا شهر پدماپورا  (Dionisopolys نیسایا هم گفته اند که ساحه آن به شهر دیونیزوپولیس
 (Padmapura( .یا ناررهار می رسید )این بدان معاا است که شواهد مادی و 9: 2.)

ساختاری در انطباق با شواهد مادی باستان شااسی در تثبیت هویت تاریخی و متدنی آن 
دسرتسی یافته و مشخصا  برای این گونه شهر از لحاظ عقاید باشاده گان، طرز زندگی، 

ری و ثقافتی آن با اندیشه و زبان چرونری پااه گاه به کدام شیوه معامری و روابط فرها
سایر شهر های ماحول و خارج از آن نهایت مهم و مورد بحث قرار می گیرد. به همین لحاظ 

ها مرتبط به چرونری، زیست و حیات مادی و معاوی آن ها ها و ساختار شکل بادی باأ 
بستری دارد و ما به کم ، تدقیق و بررسی اسااد و شواهد الزم در معرفی و موجودیت آن 

 دسرتسی خواهیم داشت.کما  

ها و بااها ه از آن که بر اسااد تاریخی شهر چاان از سوی دیرر باید متذکر شد، عماو هم     
های کهن و ساختار ، شااخت شهر رسانی مؤرخین کماسی  بساده امی کام عاز نظر اطما 

مطالعات عمیق و کاربرد تکاولوژی  های قدیمی بدون شواهد و اسااد معلوماتی، مستلزم
مدرن از نظر دید باستان شااسی و قواعد علم ساختامنی و انجیرنی است که کاربرد این 
تکاولوژی در مشخص امودن شهر ها و ساختار های معامری و مهادسی قدیم کم  می 
 اماید. باید گفت شهر های موجوده و کهن رسزمین ما که عمایم و ممیزات آن را در هر
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اماییم، مطالعه شهر های باستان و معامری  کجایی از والیات کشور وجود دارد مماحظه می
استفاده از تکاالوژی  و ساختامن رهایشی باشاده گان آن نیز، مستلزم تحقیقات در بعد

مدرن است. در کشور ما افغانستان شهر های بزرگ، کوچ  و متوسط وجود دارد که باابر 
ی آراسته شده بودند و به مرور زمان باابر علل و انریزه های متفاوت نیاز محیط و بعد زمان

مرتوک شدند و در دل انبوهی از خاک توده ها مدفون گردیده اند که البته از نظر رسوی و 
و از نظر  اقی و کشف عاارص مادی می توان در موجودیت ی  ساختامنروش های انطب

ابعاد بزرگرت  8: 82222و سایکل های 8:5222مطالعات فوتو موزای  به مقیاس های 
ابعاد بزرگرت شهر ها را  8: 22222:ی  یا چاد ساختامن را در قدم اول و با ابعاد مقیاس: 

توان از شهر بزرگ  مثال بهرت در این زمیاه می (.10:ص 8در دل زمین باز جویی امود.)
گردید دارای  دارو که سالیان بسیار دور توسط سیرجان مارشال حفاری و کشفموهاجو 

ی  ساختامن ماظم یوربانی  شهری کلتور قدیم بوده و تاجاییکه مطالعه یورت گرفته 
مستطیل شکل با دیوار های خشت پخته دارای حامم ها  های مربع گونه و است ساختامن

 به حومهء شهر و ها غیره با داشنت بلول های ابکش از داخل ساختامن بازار ها  راهرو ها و
آهن یا کلکولیتی   خر دورۀزیاد از زمره  شهر های است که به اوانیز وسعت 

Chalcolitique 0222ین مهاجرت شان در مقارن متدن آریایی ویدی بوده که احتامآل ح-
توان  می به وقوع پیوسته باشد زیرا آریایی ها از متدن بزرگ برخوردار بوده و ق .م 0522

ه ـها آغاز یافته است. هامن طور ک زمان آنو ساخت شهرها از  نشیایگفت که بایاد شهر 
، به 8818-8811ای ـال هـن سـان بیـن آملـوهاتون بـشااسی پ باستـاندان ـدانشما

 سیستان  و حدود و ثغور شهر فرداتا در یورت احتاملی شهر قدیم را پوست گاو
(Feradataرا در ف )ای فوتو موزائی  نقطه ـاس روش انطباقی تکاولوجی نقشه هـرا ه بر اسـ

 گذاری امودند و هویت ی  شهر قدیم را مشخص امودند. 

ارم( که در عهد ن مورد یحبت امائیم، شهر گمشدۀ )هرگاه به عقب بارریم در ای     
امپراتوری هخاماشی ناپدید شده بود، بوسیلۀ این تکاالوژی حدود و ثغور معامری آن 
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مطالعات معامری و مهادسی قدیمی ترین ساختار کشف گردیده و درخور توجۀ عماقمادان 
 ها قرار داد.

مطالعات  در مورد ساختار و حدود شهر ها از نظر تکاالوژی به ویژه مطالعات ارتباطات      
شهری از طریق هوا، جزئیات، موجودیت شهر و ساختار های باشاده گان آن را مشخص 

و آفریده های ساختامنی به یورت می سازد یعای از محاط بودن شهر تا طرز معامری 
کی پیهم و پهلوی یکدیرر، در واقع امای شهر را در دوره های باستان بر مما می سازد. در ی

ساسرتا و دیرری جاتاکاس فواید و قواعد شهر سازی و از متون هاد باستان باام ارتا
ت و ساختامن ساختامن ها را بر بایاد محل، موقعیت و طرز و شیوۀ معامری از قبیل محما 

اه ها، ساختارهای ها مبای بر موجودیت جمعیت و ساکاین تقسیم شهرک ها و عبورگ
یعای دیوار های مستحکم( و غیره مطرح اموده و این مأمول با تراکم نفوس محافظتی عامه)

باشاده گان از حالت مفردیت به مترکز تراکم ساختامنی و نفوس مبدل گردید، که مثال 
کپ و سیر  ره های باستان می توان در حومۀ تاکسیما و در نفس تاکسیماخوب آن را در دو 

حوزۀ متدنی گادهارا در دورۀ قبل از اسمام و در دورۀ متدن اسمامی، سیستان کشور را یاد 
(. زمیاه موجودیت ساختامنی در واقع از لحاظ بعد معامری 88: 1آور شد. مشاهده امود.)

ختامنی در هامن دوره نیز مهم بوده و هم اکاون از و ساختامنی و قواعد شهر سازی و سا
لحاظ بعد فرهاری و متدنی اعصار باستان نهایت با ارزش و مابع مهم اندیشه ها و فرهاگ 
های متفاوت در این خطۀ جاوب رسزمین آسیابه شامر می رود. در ادوار گذشته قواعد شهر 

اد های ز سهولت های قرار دسازی بر آن بود تا باشاده گان از فریت های زمانی و ا
کلیه مشکمات اجتامعی شان را با در نظر داشت هامن نیاز  اجتامعی بی بهره اماناد و

هر ی  از پدیده های رضوری و مورد نیاز اجتامعات  های مربم و زود هارام حل امایاد، و
 باهم و در کاار هم سهولت های را ایجاد امایاد.
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وسطی و قرون جدید دارای مشخصات عدیدۀ بوده که شهر ها در مجموع در قرون      
شامل ایااف و ابعاد مهم نیازمادی جامعه می شد، این ایااف هامنا، کارگاهای تولید 
مادی، یاعت، روابط تجاری و غیره بوده که هر یعات، در زمیاه رفع نیازمادی وظایف 

ن قبیل، را در شهر ستد را در اجتامع داشته که البته مثال های از ایعمل مشخص دادو 
قدیم کابل که مجموع طرفاد های اجتامعی، تشکل آن را مجاز دانسته بود می توان ارایه 
امود، مثما  در بطن شهر کابل، ایااف در محلۀ شوربازار، آهارران، تخته پل، کاه فروشی، 

ستد و نحوۀ تولید و فعالیت ت دادو چاداول وغیره محمات که در هر ی  از این محما 
امعی مشخص بود، به مماحظه می رسید.در این محمات که تأثیرات عمیق و روابط اجت

عمیق فرهاری و سیاسی  با اداوار و مااطق دیرر از کابل و خارج از مرزها به ویژه در جاوب 
کشور وجود داشت، مستحکم بوده بر بایاد فرهاگ و آداب مشرتک، مظاهر متدنی، هرنی 

ر عرص و زمانش از اهمیت و ویژه گی های ممتاز و بی نظیر و فرهاری نیز تداخل داشت و د
برخوردار بود، دروزاۀ الهوری که نام مابطق به یکی از شهر های جاوبی خارج از افغانستان 

سوی  است، اهمیت و ارزش محله را در آن زمان باالبرده و استاباط می شد که الهو ری آن
ظ سیاسی و فرهاری، حدود و ثغور معین مرز در گذشته و این سوی مرز اساسا  از لحا

داشته و هامن طوریکه شامل غرب گادهارا از نظر عقاید و روابط فرهاری با مرکز گادهارا 
در واقع ی  رسزمین بوده، باشاده گان این مااطق از لحاظ فکری و فرهاری با هم در 

ن عاوان طوری های شان بر هامو اندیشه نداشتاد و شهر  آمیزه های متدنی تفاوت عقاید
 ساز و برگ شهری یافته بود که در این سوی با سایر شهر های رسزمین های شامل غرب
حوزۀ تاریخی و متدنی گادهارا داشت. از جمله در معامری و ساختامنی شهر ماجمله 
کابل و آن هم گذر شوربازار، امادی از حجاری ها شبکه کاری های از چوب و گچ آنقدر به 

و این پدیده در  وده که هر بیااده را مبهوت امودهاستادانه به کار رفته ب مهارت و زیبائی
جه فرهاری پذیرفته شده وچه ها و پس کوچه ها به حیث ی  و ماازل، سقف ایوان ها، ک

بود.به این معای که ماازل در کوچه ها و محله ها از طراوت و زیبایی و از لحاظ برصی 
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بوده انتخاب محله و ایجاد ماازل و ساختامن ها به انتقال ذوق و اندیشۀ باشادۀ محله 
یورت کل متاوع بوده از خش  بودن و مرتاکم بودن سلیقه ها جلوگیری شده بود، هر 
باشادهء محلۀ شهر، درب دروازه های عمومی شان به شمول درب دروازۀ شهر از شبکه 

یی این پدیدۀ های کاری ها، اشکال، تزئیاات دل پساد، مشحون بوده و در زیبایی و واال
مادی، ذوق رسشار باشاده مضمر بوده نه ماناد درب دروازه های خش  امروزی که با 
تکاولوژی امروزی تبارز می اماید. زمیاه هر شبکه کاری و کادن کاری و هامن زیبایی 
هرنی در شهر های قدیم کشور، ماجمله، کابل، قادهار، ناررها، و ساحات دیرر ارزش 

اجتامعی داشته و ماهیت و ایالت متدنی، هرنی و فرهاری آن را بیان  وبزرگ فرهاری 
 می دارد.

مدرن جامعه و ارتقأ سطح فرهاری مطالعه و تحقیق در مورد پدیده های تاریخی و  روال     
متدنی ایجاب می اماید تا ارزش ها را از نظر پدیده های مادی، در شهر ها و محمات قدیم 

 که بدان ذیما  پرداخته خواهد شد. چرونه باید جستجو کرد

فکر و نحوۀ باهم زیستی اجتامعات را در یکی ـدیم ممثل اراده، طرز تـحمات قـشهر ها و م -
 از برهه های زمانی متثیل و ارایه می دارد.

 کاربردشهر ها و محمات قدیم در واقع افکار و عمل کرد های ساتی شان را در معامری و  -
 دهد، یعای ذوق و اندیشۀ هر باشادۀ شهر باابر طرز دید و خواست  ساختامن، انعکاس می

 خود شان عمل می کردند.

شهر های قدیم به چهار یا شش رسک تقسیم می شد که در مجموع تقاطع  این رسک ها  -
در شهر، میدان های تجمعی یا میدان های انقطاعی را بوجود می آوردند و برای هر ی  از 

چیزی  و نام های مشخص مبای بر نام ی  روحانی نامدار، محله و یااین میدان ها اسام 
این نام میدانی در میان باشاده گان شهری نسل به نسل  دیرری نامرذاری می کردند و

 شده و مشهور می شد.  پذیرفته
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شهر های قدیم در مجموع ی  واحد مرکزی فرماندهی، زیستراه خان و ارباب سپهساالر،  -
می بود که در همواری یا بلادی های شهر اعامر می کردند و دارای حصار با قهرمان و غیره 

آهن باب تزئیای می بود و در  کاربرددیوار های بلاد و دروزاه های مستحکم چوبی با 
بلادی ها در یورت موجودیت ساختامن، اطراف آن را دورتر از باروها، خادق های دفاعی 

دیم در (. شهرهای ق19:  8گوار در امان باشاد.)ساختاد، تا از گزند حوادث نا میآب 
، ن ساحات بلخ، شهروانامونه های عدیدهء آ  ، هامنا هزارشهر باخرت است که ازکشورمان

ارچی، ، شهرهای کوچ  ماناد قزل سای، یکه توت ، وشمهء شفا، کادزخلم، دراپاسراه، چ
ولی به هر یورت این غیره بوده که از حویلهء این مهم دور است  ، روستاق وهزارسم
در پیوند با  ،را داراست و ویژه گی فراوان  باشد که دارای ی  ساختار مرکزی می هاشهر 

 هزار شهر باخرت بی مورد نخواهد بود.

در شهر های باستان کشور، معموال  در داخل و حومه شهر، حوضچه های ذخیرۀ آب برای  -
گابد، خشت های پخته، ساروچ )مخلوطی استفاده در مواقع معیای می ساختاد و آن را با 

د دیرر تعمیم و مستحکم می از خاکسرت، چونه، خاک رس، ریگ سفیدی تخم مرغ( موا
این ذخیره گاه های آب دیر زمان بدون آنکه ملوث شوند در دسرتس استفاده کااده  امودند

 وض ـیر حاـرباس و سـوض کـوب آن را می توان از حـرار می گرفت که مثال خـگان شهری ق

 (.55-50: 0حاوی رسپوشیده شهری در هرات باستان نام برد.) 

که کاری، گچ کاری ـ، شبر معامریـزرگ هاـودیعه های ب دیم که در خویشنتـشهر های ق -
نقرس کاری، نجاری های بی بدیل و ماحرص به فرد، داشنت ایوان های کامن دار و 
ماکرس، فیل پایه های تزئیای که متأثر از هرنهای متداول زمان باستان بوده و هم چاان 
داشنت رنرامیزی های ساتی، نقش و نرار دیوار های خارج و داخل ماازل و برجسته کاری 

یزهای دیوار های ماازل و حویلی که خود از ارزشمادترین هرن های تزئیای در کرنیزها و فر
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مردمی و محلی بومی شهر امایاده گی می اماید و مثال خو ب آن را در کلیه والیات 
 خراسان زمین و مااطق جاوبی هادوکش به چشم مماحظه می امائیم، دارا بوده می تواند.

پدیده های کهن متدنی، که ممثل و  باا  در جوامع ایکه برای ارزش های فرهاری و      
امایارر تفکر و اندیشه باالی باشاده گان آن  می باشد نرهداشت و حفظ آن در یدر 

 مسایل قرار می گیرد.

( باشاده گان آنها به شیوۀ Nurenbarg)بیرگ باام نورن آملان در ماطقۀدر کشور      
ا خشت پخته و همین ساروچ بیره( بامن های خود از سیستم های بیهره)یاعتی در ساخت

و  ساختار بر می گردد به ساختامن هاامروزی، در کل محله استفاده می کردند و این 
سالۀ که هم اکاون دولت آملان و باشاده گان این محل گذر مطول ایرا  معامری چاد ید

بر ماوال ارزش آن ارج گذاری بر تاریخ و فرهاگ شهری شان آن را حفظ و در معرض دید 
ااده گان جهانی نیز قرار  داده اند. آنچه که شهر قدیم یا شهر کهاه کابل از این شیوه بی
 بار ه کابل را در سالیان خیلی پیشین ی ـزلۀ کـد و در زلـودنـفاده اموده بـاختامنی استـس

 بود. برجا ویران کرد، این گونه ماازل شهری کابل هم دارای مقاومت و پا

تاریخی شهر و محمات داد و ستد تجارتی، اجتامعات محمات و حفظ و نرهداشت بااهای  -
اماکن مقدسۀ کهن و قدیمی شهر، در واقع ناشی از طرز زندگی و تفکر اجتامعی باشاده 
گان آن بوده که بایست در نرهداشت، حفظ و ترمیم آن سعی و تماش امود، از مثال های 

ادسی و طرز شهر ایفهان ساخته ارزنده این بخش هم یکی چهار چتۀ کابل بود که با مه
شده بود و عین مهادسی و مامثل معامری این چهارچته در عهد حاکمیت شاه جهان 
امپراتور مغلی هاد انتقال داده شد، ولی در قرن هجدهم این چهارچته متأسفانه بوسیله 
و  افراد و احکام مستبد انرلیسی مبای بر انتقام کشته شدن مکااتن سوزانده و ویران شده

بار دوم شهریان کابل در باز سازی معامری بومی و فرهاری شان، در زمیاه اقدام 
 (.:80-881: :امودند.)
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هم اکاون در شهر کهاه کابل اماد های از معامری ساتی و ارزش های هرنی بی بدیل      
شبکه کاری و گچ بری های عالی وجود دارد، که حفظ و نرهداشت آن توأم با ترمیم آن، 

در میزان عظمت های هرنی و متدنی گاجانیده  و کااده هرن واالی شهر کهاه کابلگباز 
شده و امایشرر تاریخ و متدن پرشکوهی این رسزمین در قرن هجدهم و نزدهم به شامر 

 می رود.

در شهر های کهن هم پدیده های فرهارای جا دارد و لو آنکه بر هر عقیده و تفکری که  -
عرص حارض با داشنت وسایل، مواد و تکاولوجی مقدم، می توان این استوار بوده باشد، در 

ارزش ها را مشخصا  نرهداری امود و یا حد اقل در حفظ تعداد از این اماد ها به گونۀ امونه 
 در حصار ی  پوشش حفاظتی مطمنئ اقدام امود.

محلی،  مساجد و اماکن مقدسه، دیرها و یومعه ها، باشراه های تولید یاعتی، بومی و -
ساختار های تجاری و داد و ستد کهن و بومی و غیره پدیده ها در واقع اماد از گذشته 

بایست برای فهم تاریخی نقش بالاده و  های متدنی و دور باستان کشور به شامر می روند،
جوان کشور، نرهداری و اهمیت آن  بازگو گردد. بالاده گی و عظمت های ملت ها به 

 رهاگ و متدن گذشته گان شان رابطه می گیرد.واالیی و گسرتدۀ ف

II-  پیرامون کهن ترین شهر و معامری های قدیم در کشور هرگاه روی هری  از آن یحبت
وی از شهرهای ـ  یا ده الرـوده ولی با این هم یـارج بـویلۀ این بحث خـد از حـه عمل آیـب

 قدیم کشور و طرز معامری آن برگۀ کوتاهی را رقم خواهد زد.

مرکز کابلستان و  از شهر های مهم و قدیم هم یکی کابل است که در باستان دوران     
سیعی از انباشت فرهاگ ها و هرن های ظریفه و دارای معامری خیلی عالی بوده و طیف و 

به حیث پایتخت پذیرفته شده بود. قدیم ترین شهر های کشور به شامر رفته که طرز 
وال شهر کهاۀ کابل دانست. شهر کهاه با معامری کماسی  معامری آن را می توان بر ما

بومی مردم کابل و تأثیرات هرنی دورۀ اکربی یا بعد از حاکمیت  جمال الدین محمد اکرب، 
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هرن کامن سازی دندانه یی و مشب ، استفاده از تهداب های ساری و شبکه کاری های 
ها، از ویژه گی های معامری و هادسی از چوب و گچ بری های رواق ها با اعامر گلدسته 

مهادسی کابل است که ثرومتادان و طبقات باالیی جامعه کابلی بدان مبادرت می 
ورزیدند. قدیم ترین مهادسی و معامری کابل مرتبط به تراکم ماازل و ساخت کوچه ها و 
پس کوچه ها و چارسوها بوده که برای هر ی  از آن ها القاب معین ساختامنی و انتسابی 

 آن امایشرر عظمت چادین ید سالۀ دورۀوجود داشته است، باالحصار کابل برج و باروی 

 مغلی  می تواند باشد.

شهر دیرری را که می توان قدیمی ترین شهرها ی کشور شمرد یکی هم شهر هرات  -
باستان است که متامی فرهاگ ها و ثقافت های آسیایی از سمرقاد تا بخارا و از کرمان تا 

سلسلۀ اول خانوادۀ شاهی افغانستان از اعتبار  در قرن شانزدهم و بعد ها تا ایفهان
ساختامنی و مهادسی کماسی  برخوردار بوده و در دورۀ تیموریان هرات ی  مابع بزرگ 
ثقافتی به شامر می رفت، طرز مهادسی کارته بادی این شهر الروی مهادسی شهر های 

وچه ها و گذرهای نامدار و معروف بوده که در  آسیای میانه به شامر میرود و دارای ک
یحیفه های نرار گران آن زمان ضبط و ثبت گردیده است، این شهر با ابداع کاشی کاری، 

 .(22-58:  9)مااطق آسیای میانه به شامر میرودمقرنس کاری و گچ بری رس آمد همه 

III- ثقافتی مهم به نظر  آنچه بر مهادسین و پژوهشرران عریه شهر سازی قدیم تاریخی و
می رسد، شیوه های معامری و یوریانیزم آن است که قدامت شهر ها و محمات را تعیین می 
اماید. باا  هر شهر با در نظرداشت آداب و فرهاگ ویژۀ زمان خود شان در ساختار شهر و 

اهم نیز در طرز و شیوۀ معامری و مهادسی مبادرت می ورزیدند و اکرثا  این گونه شهر ها ب
 متفاوت اند و بستری به طرز زندگی باشاده گان آنها دارد.

IV-  در طول تاریخ، تغییرات و تحوالت جامعه برشی و دسرتسی به تکاولوجی مدرن
امروزی در بسیاری از مااطق شهر های کلتوری و قدیمی دستخوش این تکاولوجی گردیده 
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ه جای این بااهای ثقافتی و هرنی به که نه تاها بسیاری از بااهای قدیمی از میان رفته بلک
های زیادی را می توان در  ساختار ها و مهادسی مدرن مبدل گردیده است و مثال

رسزمین های مختلف یاد آور شد که ایضاح مطول آن باابر حویلۀ این نوشته خارج خواهد 
 بود.

عامری و بدین ملحوظ مراتب زیرین در حفظ و نرهداری شهر های قدیم از لحاظ، م     
مهادسی، طرز و شیوه زندگی، عقاید، آداب و رسوم، چرونری یوریانیزم شهری، ویژه گی 
های هرنی، نقاشی طرز و سب  گذر سازی و نام های آن از لحاظ سیر تاریخی و زمانی 

 .(21: 8)مهم پاداشته می شود

های شور باا  برای حفظ و نرهداشت ارزش های فرهاری آن که مامثل آن در سایر ک     
 یست اقدام امود:ا کسب تجارب از آن ها باهمسایه و مااطق آسیای مرکزی متداول بوده، ب

در راستای حفظ، ترمیم و نرهداشت معامری و ساختامن های شهری شهرها در  -الف
 کشور:

کلیه ساختامن های معامری، حجاری، کاده کاری و مشب  که پیروی از ی  سب   -8
تاریخی و باستانی را  می اماید. حفظ و در یورت لزوم به وقایه و خاص یکی از دوره های 

 ترمیم آن اقدام یورت گیرد.
 حفظ نام کایۀ شهر و معامری که ماوط به القاب دیریاه کلتوری و اتایکی آن باشد. -0
بسیاری از محمات و گذرگاهای شهر که از ارزش بزرگ و مهم هرنی و ثقافتی در  -:

ابسته به این امر، نرهداری و ترمیم گردد اختصایا  در هامن محله  راستای همه عاارص و
 برای ایضاح فرهاگ و متدن دیریاه، باز نرری گردد.

معرفی این شهرها و داشته های فرهاری و متدنی آن از لحاظ محتوا به مثابۀ بازگو  -1
به وسیلۀ  کااده و معرفی کاادۀ فرهاگ و متدن هامن رسزمین یا اماد ی  یا چاد شهر که

سازمان های فرهاری و نهاد های مسوول راه اندازی می شود در برابر جهانرردان و توریزم، 
 قرار داده شود.

ترمیم، حفظ و نرهداری این شهرها با محتویات آن به ماظور جلوگیری از تخریب و  -:
 (.21: 82تغییر ماهیت به شکل ساتی آن مدنظر گرفته شود.)
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 نتیجه گیری
معموال  در ادوار مختلف به یورت تدریجی به وجود آمده و به گونه های مختلف شهر ها      

رس و سامان یافته است . شهر از دوران سارواره یی تا دوران نوزایی عرص آریایی مدت ها 
زمان تاریخی را در بر داشته و در کشور مان داشته های شهری و کهن شهر ها بازماندۀ از 

 می رود وجود داشته و شهر ها گویای ی  دوره کهن به شامر متدن و فرهاگ قدیم آن که
که بر اساس تاریخ قدامت پر بار آن مطالعه می گردد در واقع انعکاس گر وجوه فرهاری و 
متدنی آن را ایضاح می دارد. این شهر در ادوار مختلف با فرهاگ ها و متدن های باستان 

جاری، سیاسی و فرهاری میان شان در هم سویی و هم آهاری قرار داشته و روابط ت
مبسوط است. امروز جهانیان این کهن شهر ها و داشته های معامری و ساختامنی شان را 
جهت معرفی به جهانیان و معرفت نسل جوان می پادارند و در حفظ و نرهداشت آن از 
هیچ نوع سعی و تماش دریغ امی ورزند. در قدیم  معامری شهر سازی باابر موجودیت 

مین ها مطابق بر قاعده های شهر سازی و ساختامنی از آرتاساسرتا و جاتاکاس اعامر می ز 
شدند و این قاعده تا شامل غرب هاد باستان و مااطق مرکزی انتقال یافته بود. قدیم ترین 

سایر محمات و  ، قادهار، بلخن شهر های تاریخ در کشور هامنا شهر کابل، هرات، سیستا
 توان مماحظه امود. ودیعه های ساختامنی و فرهاری را میین بوده که در آن بهرت
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 معاون رسمحقق غالم حیدر کشککی

 همجوار های منطقه واهمیت افغانستان برای کشور 
Afghanistan importance for region and 

neighboring countries 

By: Associate professor, Ghulam Hiedar kushkaky 

 Abstract:     

       Afghanistan ancient country with its geographical 

location between civilizational areas of the world as place of 

compatibility and spreading cultures of human societies had 

and active role, which in connection of silk road between 

china, India, Mesopotamia, Greece and eastern shores of 

Mediterranean ocean, with having greed arterial roads in 

region and world had good importance. 

   Merchants exported and imported their goods and   

commercial properties by caravans from way of silk  road, 

this road was opened in 2 century before  Christian era at the 
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time if Chin Woody empire by his minister chang keen and ad 

the time of  kushani  empire arrived to its highest pitch of 

progress and promotion, if look deeply, by the way of silk 

roods, culture, beliefs and religions too exchanged between 

counties by this way.               

 چکیده 
بین حوزه های  گرفنت موقعیت جغرافیایی خویش در قرار افغانستان بارسزمین کهن      

گسرتش فرهاگ های جوامع برشی نقش فعال داشته که در  متدنی جهان محل امتزاج و
سواحل رشقی بحیره مدیرتانه  یونان و اتصال راه ابریشم بین چین، هاد، بین الاهرین،

 از اهمیت خوبی برخوردار بود.جهان  باداشنت شاهراه های بزرگ در سطح ماطقه و

اموال تجارتی خویش را به وسیله کاروان ها از طریق راه ابریشم یادر  بازرگانان امتعه و     
  chinوری چین وودی )تدوم قبل از میماد در ایام امپرا و وارد می امودند، این راه در قرن

woody( توسط وزیرش چانگ کین )chang  keenوری تزمان امپرادر  ( گشوده شد و
ترقی خویش رسید، اگر به دیده ژرف بارریم، از طریق راه  کوشانی ها به اوج شروفایی و

عقاید نیز از همین مسیر بین کشورها  ابریشم بر عماوه کاال های تجارتی، فرهاگ، مذهب و
 گرفت.  در تبادله قرار می

 مقدمه
داشنت موقعیت جغرافیایی خود متدن ها با  رسزمین امتزاج فرهاگ ها و کهن کشور     

همچاان نقطه اتصال شاهراه  متدن های جهان و راه تماقی فرهاگ ها و ماحیث چهار
متدن جهانی را باز  غرب نقش سازنده یی در روند تکامل فرهاگ و های تجارتی رشق و

سومر،کاشان  (درUr) اموده است، با بدست آمدن الجورد بدخشان از مقربه سماله اور
 522:ها به  همچاان در عیمام که قدامت تاریخی آن مرص و مقربه توتن خامون در ،ایران
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رساند، که افغانستان از دوره  رسد، این گفته مبا می قبل از میماد می 8822و 8122،
از  شهر های کهن جهان مراودات تجارتی داشته و های قبل از تاریخ بدیاسو با کشور ها و

قرون وسطی به حیث بزرگرتین مارکیت  ی قرون قدیم ولحاظ موقعیت افغانستان در ط
هر های مختلف آن بخصوص از مهمرتین مراکز تجارتی جهان بشامر میرفت، ش تجارتی و
رشق یاد اموده  وهرگ  Jewel of the Eastرا به عاوان جغرافیه نراران آن رخین وؤ بلخ، که م

 .اند

  مربمیت

ارتباط به اهمیت افغانستان  الزم دانستم، در روشن شدن این موضوع مربمیت و باابر     
تحقیق مفصل را انجام دهم، که راه ابریشم یکی از  همجوار برای کشور های ماطقه و

 اروپا بود. شاهراه تجارتی مهم تاریخی میان رسزمین افغانستان، چین، هاد و

 هدف تحقیق  
راه ابریشم در داخل افغانستان  مسیر این نبشته روی استفاده کاروان های تجاری از در     
ماسجم معلومات ارایه  طوره با اهمیت بودن آن در تجارت ماطقوی که تا حال روی آن ب و

 فرشده روی ابعاد مختلف آن تحقیق را انجام دهم.  طوربه شود تا  نرردیده، کوشیده می

 روش تحقیق
 است. ګردیده تحلیلی استفاده میتود کتابخانه یی و نبشته از این در     

اسکان کاروان های  عمده دادوستد کاال های تجارتی و مهم و مراکز از ما یکی کشور     
زمان  آن غیره را تشکیل میداد، افغانستان در متعدد چین هاد، مرص، روم، شام، ترکستان و

ها کاال های تجارتی خود در این بازار  برعماوه ایاکه عاید زیادی از طریق دادوستد امتعه و
 رسشار به کشور عواید بیشرت و شد، از طریق ترانزیت کاال های تجارتی نیز نصیب می

 وران کوشانی وتقرن دوم میمادی به کوشش امپرا گردید، ایجاد راه ابریشم در می رسازیر
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شهر های که در  مراودات فرهاری جهان قدیم گردید و عث شروفایی تجارت وچیای با
های بازرگانی، رشد  داشت، از نراه دادوستد کاال القاره یی قراربین  مسیر این شاهراه

 .(81: 8:82پاجشیری،)جایراه خاص را کسب امود فرهاری رونق و اقتصادی و
 wuسیس راه ابریشم زمانی پیدا شد، که أ ت عماوه امود، که فکر احداث و جا باید این در     

قبل از  808ژانگ قان را در سال  (zhang Qianغربی وزیر خود ) وری هانتموسس امپرا
ها را به اتحاد علیه هیونگ نو ها، که  میماد به حیث سفیر نزد یوچی ها فرستاد، تا باشد آن

مانع  جاوب کوهستان های تیانشان مستقر بودند و شورشی در شامل و قبایل رسکش و
ده خویش ور به فرستاتترغیب کاد، همچاان امپرا شدند، تشویق و عبور کاروان ها می

فرهاری شهر های آسیای مرکزی از  دستور داده بود تا روی اوضاع اقتصادی، سیاسی و
ور در بازگشت تع آوری اماید، این فرستاده امپراسمرقاد نیز اطماعات را جم جمله بخارا و

اقتصادی این شهر ها معلومات ارایه کرد، که در  خود به وی در مورد شروفایی فرهاری و
 آسیای مرکزی و یم گرفت، تا راهی را بین چایران مرکز سلطات خود وتصم wuنتیجه 

از این طریق به تجارت ابریشم مبادرت ورزند. نامربده در این راستا تا  غرب ایجاد اماید و
ور هان رشقی بود، تمیمادی امپرا :1 – 18ن تی که از اندازه یی موفق شد، بعد از وی سیوا

 ها را مغلوب سازد، امایت راه ابریشم را در شامل و میمادی هیونگ نو 22توانست در
جاوب تیانشان تامین کاد، این جاده تا شهر های آسیای مرکزی امتداد داشت، ایجاد راه 

بزرگ ابریشم به قرن دوم زمان سلطات شهاشاه بزرگ کوشانی کاشکا کبیر  رسارسی و
تامین امایت این  متدید و تعلق دارد، که از چین رشقی تا اروپا امتداد داشت، کاشکا در

هان  ور کوشانی وتی مشرتک دو امپراکوشش زیاد اموده بود، تا ایاکه به همکار  راه سعی و
رشقی این جاده رسارسی شد، در قرن دوم میمادی کاشغرستان یا ترکستان رشقی که امروز 

 امپراتورمترصفات  قلمرو مرکز آن ارومچی است، جز و شود میبه اسم ساکیانگ یاد 
جا موقعیت  ریشم در آنـد ابـولیـز تـراکـم ود، شهر ها وـان بـوشانی افغانستـک

 .(88: 8:82هامن اثر،)تـداش
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کیلومرت بود، در حالیکه فایله  88222در ادامه باید اذعان داشت، طول راه ابریشم      
مصداق فایله محاسبه شده بود، که  کیلومرت توسط مارکوپولو 1292بجیاگ  میان بخارا و

از طریق بلخ  خان بالیغ آغاز و ( وLoyang xianعمومی میباشد، راه ابریشم از شهر های )
شعب متعدد بوده،  دارای شاخه های و مایلتوس ترکیه می انجامد و به شهر های افیزوس و

سال از  8522املعارف بریتانیکا  ةمرر نام سابقه تاریخی راه ابریشم به اساس نوشته دایر 
نفر تاجر مقدونی باام  رکوپولو در چین میرسد، اسم راه ابریشم را برای بار اول ی ما

( در قرن دوم میمادی گذاشته بود، تجار مذکور در شام Maes- tetanusمائیس تیتیانوس )
که در نتیجه باخرت را کشف کاد،  توانست راه خشکه بین مدیرتانه و تجارتخانه داشت و
رنرریزی  خنت( را با مراکز ابریشم تابی و ر های کاشغر، یارکاد وشه) مراکز تولید ابریشم
بیرات( اتصال بخشید، مال التجاره کشور های روم، هاد،  سور، سیدون وآن )انتیوک،تایر 

گردید، شاهراه  جاوب رشق آسیا از طریق این شاهراه انتقال می آریانا، رشق میانه و
ی ها را از ی  نقطه به نقطه دیرر جهان پراتور امهرن ملل  رسارسی ابریشم مظاهر فرهاگ و

امین کااده آن کاشکا ی کبیر ت مبتکر راه ابریشم، حامیت کااده و انتقال میداد و
 (.88: 8:11امیری،)بود

 89انرلستان قرن  و 81وسط قرن اول میمادی ماناد هالاد قرن ی کوشانی درامپراتور      
کرد، که رشق دور را با غرب  تجارت را باز می رضوری زنجیر رول یکی از حلقه های مهم و

در عین زمان  چین بشامر میرفت و و یرانه راه خوب ترانزیت برای کاال های هاد متصل و
ی روم نیز بوده است، موجودیت امپراتور مره های رشقی عمحصوالت مست و وارد کااده اشیا

 سلطات پارت در و رشق همسایری دودمان )هان( چین در سلطات نیروماد کوشانی در
غرب پایراه های مدنیت جهان قدیم را در داخل سیستم واحد چهار قدرت بزرگ متحد 

 ساخت، که حلقه های روابط آن ها در زمان پیشین از هم گسیسته بود.
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مااطق دنیای قدیم از جزایر  پس از آن طی چادین قرن آیاده متام کشورهای متمدن و     
ی امپراتور رالکایل خود را از نفوذ وسلطه روم، پارت، دولت هان و بریتانیا تا کرانه های بح

 متاوعی بین یکدیرر تاسیس کردند، کوشان متأثر یافتاد، این چهار قدرت روابط نزدی  و
 ی کوشان یکجا با حکمروایان روم وامپراتور اگر تذکر داده شود، که حکمرانان 

دان از واقعیت به دور وده بودند، چاروز را بین خود تقسیم ام جهان آن« هان»حکمرانان
 (.818: 8:91پاجشیری،)نخواهد بود

سیاسی بین القاره یی در تاریخ برشیت در  ،نخستین جاده تجارتی ،راه بزرگ ابریشم     
ی در مدیرتانه گسرتده شده بود، در امپراتور چین تا  پارت ها از رسزمین کوشانی ها و

ی  هزار سال قبل از واسکودوکاما در بحر هاد به  همین ساحه وسیع بود، که دریانوردان
باادر غربی هاد  بین مرص که در آن زمان روم تسخیر گردیده بود و دریانوردی آغاز کردند و

 کردند. آمد می ی کوشانی رفت وامپراتور دروازه بحری  یعای از

 نزدی  و گسرتده بین مردمان مدیرتانه، خاور های متاوع و قابل فهم است که متاس     
خاور دور خایتأ در عهد کوشانی ها انکشاف اموده  میانه آسیای میانه، نیم قاره هاد و

است. سکه شااسان تا بحال اساسأ تاها به تصایف سکه های کوشانی ها ورسم الخط روی 
اقتصادی این مسله تا حال وسیعأ  غیره مسایل مشغول اند، جابه اجتامعی و آن سکه ها و

ار نررفته است، قسمت زیاد سکه های کوشانی مسی بودند، این سکه ها مورد تحقیق قر 
این جریان  دهاد، که در حیات روزمره معاممات پولی رسیعأ در جریان بوده و شهادت می

رسیع پول نشان میدهد، که بر عماوه تجارت داخلی تجارت خارجی کوشانی ها نیز زیاد 
عربستان اموال بسیاری )به ارزش ید  و رونق یافته بود از هادوستان، ترکستان رشقی

ی  قسمت این اموال از رسزمین کوشانی ها از  شد و ی روم برده میامپراتور میلون( به 
هم سکه های رومی بسیار یافت شده  آسیای میانه مصاوعات رومی و آسیای میانه بود، در

ی میانه خیلی آسیا اماید، که روابط روم و این بازیافت ها به وضاحت اثبات می است،
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رونق بوده ورود اموال رومی به آسیای میانه موجب آن گشت تا در این ماطقه  پر گسرتده و
رومی بر تحوالت هرن آسیای میانه از جمله به  از روی آن اموال مشابه تولید امایاد، اثر هرن

ه ـانـا میـوب آسیـواحی جاـشکل هرن گاداهارا، که در شامل غرب هادوستان یا در ن
 .(8:9: 8:91کهزاد، )رسد ه میـــماحظـه مــاد بــت زیـافـاف یـشـانک

شهر های  ی وو اانحبشه سکاند ،یفان سکه های کوشانی را از نزدیکی کباستان شااسی     
ان رومی را از امپراتور غیره  وس وتربیوس تسکه های رومن مربوط به اگوس ی روم وامپراتور 

آورده اند، سکه های کوشانی در شامل از ماطقه یی جاوب هاد بدست  شهرها در غرب و
ی  ظرف نقره یی خوارزم از رشق اورال بازیافت گردیده است، مدارک  در غرب اورال و
سواحل  داللت دارد، که کوشانی ها با قبایل رسمت های نزدی  اورال و باستان شااسی

گذشت،  ن راه تجارتی میها هام دریای والرا نیز روابط تجارتی داشتاد، که از رسزمین آن
 ل میـاه ویـره سیـحیـاحل بـواحی سـن ا قفقاز وـه را بـانـای میـه آسیـک
 (.:0: 8:28پاجشیری، )دـردنـک

چشمریر بود، راه ابریشم که از طریق  روابط تجارتی کوشانی ها با چین نیز پر اهمیت و     
گذشت از این ماطقه نیز اموال  رفت از آسیای میانه می آن کاروان های ابریشم به غرب می

چین در عهد  ماظم آسیای میانه و شد، متاس های مستمر و زیادی به چین یادر می
کوشانی ها برقرار گشت، چیاایان با وارداتی که از رسزمین کوشانی ها داشتاد، نیازی به 

کردند، یعای از خانه های  گسرتش مااسبات خویش با کوشانی ها را احساس می
خاک چین ه احتامأل پابه از قلمرو کوشانی ها ب نباتی چون شیره تاک انرور و کشاورزی و

در این  میمادی بعد خوب نبود، :1راه یافته است، روابط چیاای ها با کوشانی ها در سال 
ا تحری  گردید، از نفوذ کوشانی ها در حراس ـسال بود که احساس برتری جویی چیاای ه

 (.89: 8:28یدیقی، )دافتادن
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چاو وظیفه دادند، که بطرف غرب رسزمین های چین به توسعه  -باابرین به جرنال پان     
را نیز  سپس کاشغر جویی بپردازد، جرنال مذکور در داخل ساریانگ خنت را اشغال کرد و

راه شاملی  ( را گرفت وQouarshahr) قرشهر ( وkuocha) ترصف امود، متعاقبأ کوچه
این لشکرکشی چیاایی ها از طریق فرغانه تا  تجارت چین باز گردید، ر وابریشم بروی عساک
ی روم متاس حایل کرد، امپراتور پیرشفت اموده با  آن حتی دورتر از سواحل بحیره خزر و

 چین به وقوع پیوست و چاو نربدی میان دولت کوشانی و -به دنبال در گذشت جرنال پان
اقتصادی  نفوذ سیاسی و ست کوشانی ها افتاد وخنت بد در عهد کاشکا کاشغر، یارکاد و

 .(09: 8:28هامن اثر، )وادی رود تارم گسرتش یافت ها تا کوشانی

اهمیت راه ابریشم  چیاایی ها را به موجودیت توسعه و کوشانی ها و روابط متامیل دیرر     
ی امپراتور  های مهم جاده ابریشم در رسحدات مشرتک دو توان ارزیابی کرد، بازار می

کوشانی ها در شهر های ابسدون  های چین و متمدن آن زمان آسیا، هان بزرگ و
 ایدون رسیکا)خنت( موقعیت داشت. ستیکا)کاشغر( و

آمده ، با  غرب بود، سوداگران در بلخ گرد عهد کوشانی ها بلخ انبار امتعه رشق و در     
در  گردیدند، عازم ان طرف می وکاروان ها قرار داد حمل ابریشم را از چین می بستاد 

طرف رود حق العبور  )شهر کوروش( توقف اموده، با روسای طوائف آن ساحل سیحون
غربی دیوار  کردند، بعد با اطمیاان از دریا گذشته از دروازه مشهور شامل داده، سازش می

به از اجازه رسحدداران عبور اموده، در نزدیکرتین شهر ایالت رسحدی موسوم  چین بعد
چیای ها معاممات خود را خامته داده دو باره برگشت می  ( باsingaufeu) سایکافو

 آن شهر بیشرت بداخل چین برود. امودند، مرر هیچ کاروان بیرانه اجازه نداشت که از

دوم میمادی نیم قاره هاد تجارت وسیعی را با کشور های خارجی  در قرن اول و     
گسرتش این معاممات تجارتی  ی کوشانی ها درامپراتور ه روم برقرار کرد، ک مخصویأ با

باعث گردید، که  همین امر این عرص به نفع هاد بود و میزان تجارت در سهم ارزنده داشت،
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 کشور وارد گردد، در نتیجه فتوحات کوشانی ها تسهیمات در زیادی به آن طما با مقدار
معاممات تجارتی بصورت ی  مسله  در آسیا معاممات تجارتی رواما گردید، قبما زمیاه 

غرب به مقابل  انسجام امور تجارتی در گرفت، در این عرص کارتول و تصادفی یورت می
گاه ها  نیز بعضی اسرتاحت پرداخت مقدار سهم معین توسط تاجران رومی ترتیب گردیده و

 هم قادر نبودند، که قسمت های رشقی را نظارت سیس شد ولی با آنأ برای تاجران ت
ی کوشانی ها در باخرت وادی کابل، امپراتور  با به وجود آمدن ی  قوه واحد و امایاد، مرر

را ممکن  تحت نظر کوشانی ها این امر قسمت های وادی گارا در پاجاب، وادی جماا و
 (.885: 8:05 کهزاد،)فرات در جریان باشد ساخت، که تجارت ماظم بین گارا و

 ه یلح عقد گردید، که تقریبأ برایرومن ها معاهد پارت ها ومیمادی بین  :2در سال      

غرب بسیار  گسرتش تجارت بین رشق و مدت نیم قرن دوام امود، این معاهده در توسعه و
فرهاگ بین القاره یی تاثیر زیاد داشت، پارت ها  جهت آمیزش کلتور و در با اهمیت بود و

گرفت، همین تبادله  ل بین شان یورت میتبادله اموا با چین هم روابط تجارتی داشتاد و
گرفت، که نفوذ بین املللی  ی مقتدر کوشانی یورت میامپراتور اجااس از رسزمین 

 ها امایان می سازد، پارت ها مجبور بودند، مال التجاره چیای و بر پارت کوشانی ها را
ه نزدیکی دو همین امر موجب وسیل ی کوشانی ها وارد امایاد وامپراتور هادی را از طریق 

 گذشت می رسزمین پارت ها شد، گذشته از آن جاده بزرگ ابریشم از کشور به همدیرر می
 امایت این جاده عماقه فراوان داشت. ی کوشانی به ترانزیت اموال وامپراتور که 

قسمت وسیعی از  ،زمین های افغانستانرس  بر در دوران حاکمیت کوشانی ها     
رونق قابل مماحظه کسب کرد،  خنت( راه ابریشم و )کاشغر ترکستان رشقی هادوستان و

روم  امپراتور« تراجان» کدفیزس دوم در زمان حکروایی خویش امایاده یی به دربارویام
فرستاد ،که در مورد برقراری امایت راه ابریشم از سواحل دریای مدیرتانه تا کاشغر با آن 

ارچه های دند، عماقمادی به وارد کردن پمذاکره کاد، چون رومی ها که مردمان با ثروت بو 
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ادویه هاد داشتاد، راه ورود کاروان های حامل این  عطریات و ،ابریشمی تولید کشور چین
گذشت، کوشانی ها از همین طریق عواید  کاال ها از قلمرو حاکمیت کوشانی ها می

نفع زیادی از  که ترانزیتی پول فراوان بدست می آوردند، ویامکدفیزس دوم با آن گمرکی و
این ناحیه بدست می آورد، به آن قااعت نکرده، جهت اشغال ترکستان رشقی که مرکز 

از کشور  دیرر کاال های تجارتی کشور چین به کشور های غربی و یدور تکه ابریشمی و
ساحات دیرر بود، به ترکستان رشقی لشکر کشید  های غربی به سواحل دریای مدیرتانه و

 .(2:: 8:59هامن اثر، )ردین شکست خو از طرف حاکم چ و

( میمادی که مترصفات 822 -802از ویامکدفیزس دوم کاشکا کبیر در ساه ) بعد     
پس از شکست دادن پادشاه اشکانی در  شاهان گذشته کوشانی را با اشغال ترکستان و

 های قلمرو تحت حاکمیت خویش را در جاوب تا قسمت شامل غرب افغانستان امروزی مرز
در غرب تا مرز های ایران آن روز  دریای گاگ در شامل تا رود جیحون، در رشق تا تارم و

ی مذکور راه ابریشم را از مرکز تا سواحل دریای امپراتور وسعت بخشید، به این اساس 
ادویه که از  مدیرتانه تحت کارتول در آورد، پیوسته به آن بر راه های تجارتی عطریات و

 ساحات دیرر امتداد داشت مسلط گردید. واحل مدیرتانه وهادوستان به بلخ س

 نتیجه

 در آن می یابیم، که جهان مدتی تاریخ اوایل عهد مسیح را ورق بزنیم در در نتیجه اگر     
تاریخی قرار داشت، رومی ها در غرب کوشانی ها در  بزرگ و امپراتورزمان تحت تاثیر سه 

خصوص در ه ی کوشانی در تاریخ جهان باستان بامپراتور ی هان در رشق امپراتور  وسط و
 ی روم وامپراتور را با  توان آن می بارزی را داشته و فرهاگ برش نقش عمده و کلتور و
 هم طراز دانست. ی دودمان هان چین مقایسه کرد وامپراتور 

 خصوص رسزمین های بلاد وه ب موقعیت خاص جغرافیایی و قلمرو کوشانی مبای بر     
دره های زیبا  زمین های حایلخیز دشت های وسیع و وادی های شاداب و کوهستانی
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امتزاج فرهاگ های گونه گون بوده است. فرهاگ  مهد متدن های بزرگ گهواره پرورش و
اساس موقف تاریخی دنباله  این رسزمین در دوره کوشانی بزرگ که سه قرن طول کشید بر

تحوالت تحت رشایط جدید ادامه یافته  هامن متدن عهد یونانو باخرت است که با قبول
 –برهمای  بودائی و –طریقه های زردشتی  و محرتممذهب مثل سابق  عقیده و است مهد

 غیره تحت حامیه دولت قرار داشت. آفتاب پرستی و

رسم الخط این دوره هامن رسم الخط قدیم خروشتی بود، که از راست به چپ نوشته      
از  قرن پاجم میمادی هزار سال دوام امود و م تا .رن پاجم قدرین رسزمین از ق می شد و

 از سیستان تا پاجاب رایج بود، که شواهد آن از بلخ، بامیان، وردک و بلخ تا موهاجودارو و
رشوع قرن اول  غیره ساحات باستانی بدست آمده است. یاعت یونان و باخرتی که از

بودایی( که شعبه یاعت  -اعت )یونانورفت جای خودش را به ی میمادی رو به انحطاط می
باخرت بود گذاشت. این مکتب جدید که از اختماط افکار مذهبی بودائی و روحیات  -گریکو

 یاعتی یونانی به عمل آمده بود در اثر مهارت یاعترران عهد کوشانی ترقی بسیار کرد و
 ی مثلمرو کوشانه معراج ترقی خود رسید همین یاعت است که از قلـسوم ب رن دوم وـدر ق

 آسیای مرکزی گسرتش یافت.  چین و ائی دردین بود

در سده های  باستان شااسیکاوش های دانشمادان  نتایج تحقیقات، پژوهش ها و     
مدنیت باستانی این رسزمین را تا اندازه یی اشکارا ساخته است، در  اخیر عاارص فرهاری و

غرب تاثیر متقابل این روابط راه های  رشق وعرص کوشانی ها مسایل تجارت، روابط تجارتی 
 حفظ امایت این راه ها از جمله موضوعات است قابل بحث و تجارتی چون جاده ابریشم و

ی کوشانی نظر به موقعیت خاص جغرافیایی که داشت در تجارت امپراتور پژوهش بیشرت، 
 رزنده ای داشت وا غرب ماناد حلقه زنجیر رول مهم و های همجوار، رشق و کشور ماطقه و

 همین مدرک ثروت زیادی بدست می آورد. از
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 پیشنهادات
ان رسوی مسیر باستان شااسیت محرتم وزارت فواعد عامه، أ جاده ابریشم توسط هی  -8

 جاده های فرعی آن تثبیت گردد. عمومی با
 یکه راه ابریشم در داخل افغانستان مورد استفاده قرارا چاان در دوره کوشانی ها آن -0
 گرفت، دوباره توسط جکومت افغانستان با کشور های همجوار احیا گردد. می

، به گرفت یکه در قرون وسطی تجارت از مسیر جاده ابریشم یورت میا چاان آن -:
 دوباره احیا گردد.   که در این مسیر قرار دارند،ی کار دولت افغانستان توسط کشور هاابت
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 خذآ م
شااسی  های باستان سیستم اقتصادی کوشانی ها در پرتو کاوش .غمام رحمن ،امیری -8
   .8:11، اکادمی علوم، سالباستان شااسیمتون تاریخی، مرکز  و

 .8:91راه ابریشم، کابل انتشارات سعید، سال  افغانستان و .عزیزاحمد ،پاجشیری  -0

 ،ی آریانا، انتشارات پوهاتون کابلجغرافیایی تاریخ .عزیزاحمد ،پاجشیری -:
 .8:28سال

باستان تحقیقات تحقیقی ) -سمیاار علمی مجموعه مقاالت .عزیزاحمد ،پاجشیری -1
 .:8:8سال نرشات اکادمی علوم، مطبعه بهیر،  ،(امروز در کاپیسا دیروز و شااسی

تحقیقی، میماد کابل،  -مجموعه مقاالت دومین سیمیاار علمی .عزیزاحمد ،پاجشیری -5
 .8:82نارش شاروالی کابل، سال

نفوذ بین املللی کوشانیان، مجموعه مقاالت پاجمین سیمیاار  .جمال الدین ،یدیقی -2
کابل  انتشارات مرکز بین املللی کوشانی، مطبعه دولتی، بین املللی مطالعات کوشانی،

 .8:28عقرب، سال 09 -89

رسحدات دولت کوشانی ها، ترجمه حمیدالله یدیقی، کابل شامره  و دوکتورکار، تاریخ -1
 .8:59ال دوم ، س

 .8:91افغانستان در پرتو تاریخ، کابل چاپ مطبعه دانش، سال  .احمدعلی ،کهزاد -9

 . 8:05، جلد دوم، مطبعه کابل، سال تاریخ افغانستان .یاحمدعل ،کهزاد -8
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 معاون رسمحقق قرهاد احمدی 

 تا كنون کوشانیرسخ كوتل از دوران  های اهمیت كتیبه

The importance of Sorkh Kotal's 
inscriptions from Koshan period until now 

By: Associate professor, Farhad Ahmadi    
Abstract: 

   Inscriptions along with other ancient monuments such as 

sculptures. Pottery, coins, buildings etc.Are one of the most 

valuable historical and cultural monuments. Thad discovered 

during the Archaeological excavation ns from various ancient 

sites of country and the world. 

   Among the famous and well known inscription of the 

country can be mentioned the stone inscriptions of Surkh 

kotal, Surkh kotal is the one largest temples and religious 

buildings of the kushan period and this discovery is the one 

of most important in Archaeology. This ancient site was built 
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at the same time of the Kushan domination and we can call 

the Kushan national temple. 

   I have been interested in knowing about the inscriptions 

and the importance of the inscription, especially the Surkh 

kotalinscriptions. In this case, I write an articleabout this 

subject. 

   I hope will be of interest to the archaeologists and 

enthusiasts. 

  چکیده
کتیبه ها در پهلوی سایر مکشوفه های باستانی ماناد مجسمه ها، ظروف سفالی،      

غیره  یکی از با ارزش ترین آثار تاریخی و فرهاری می باشد که در  مسکوکات، ابایه ها و
از ساحات باستانی مختلف کشور و جهان  باستان شااسینتیجه رسوی ها و کاوش های 

کشف و به دست می آید. از جمله کتیبه های مشهور و معروف کشور ما می توان از ساگ 
ین معابد و باا های مذهبی دوره نوشته های رسخ کوتل نامربد. رسخ کوتل از بزرگ تر

به  باستان شااسیکتیبه های آن یکی پر از هارامه ترین کشفیات  کوشانی بوده،کشف
شامر می رود. این ساحه باستانی همزمان با سلطه امپراتوری کوشانی ها اعامر گردیده 

را معبد ملی کوشانی خواند. عماقه مادی مفرطی که در قسمت  توان آن است و می
خت و اهمیت کتیبه ها به ویژه ساگ نبشته های رسخ کوتل دارم، خواستم مقاله ای را شاا

ان و عماقه مادان باستان شااسیوارم مورد توجه ورد به رشته تحریر در آورم. امیددر این م
 قرار گیرد.

 مقدمه
افتخارات ء جز  و یخیقدامت تار عظمت، ت،یممثل هو یث فرهاریموار و یخیتارر آثا     
كشف آثاربی  و باستان شااسیدست آوردهای بزرگ كاوش های  رفته و شامره ب كشور كی
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ما براهمیت این  عزیز حوزه های مختلف كشور فرهاری ساحات متعدد و بدیل تاریخی و
یکی از با ارزش ترین مکشوفه های  ساحات باستانی رسخ  .خطه باستانی افزوده است

 معموال  هكر به تخته ساگ هموا دارد و  اه معالغت ساگ نبشت در بوده که كتیبه کوتل
نوشته شده باشد گفته می شود. كتیبه ها یكی  یا واقعه های تاریخی بروی آن كاده كاری

زمیاه  در، با ارزش تاریخی بوده كه برزوایای تاریك تاریخ روشای انداخته اسااد مهم و از
ان را باستان شااسی محققین و ن،مختلفه مؤرخیدوره های  روشارری ابعاد گسرتده تاریخ و

 كاد. معاونت می كمك و

مواردی ماناد آن به هزاره چهارم  بین الاهرین و و مرص یافت شده در ساگ نوشته های     
توییف  ،فرمانروایان مورد فرمان شاهان، در گردد. این كتیبه ها بیشرت می بر میماد قبل از
كتیبه های باخرتی معتربترین اساادی اند  كشف..تاریخ جاگ ها معلومات میدهد وقایع و

رابطه به زبان باخرتی حایل  توان معلومات مزیدی در می، تحلیل دقیق كه با مطالعه و
کتیبه های رسخ کوتل والیت بغمان  .تا اندازه ابهامات را درین مورد كاهش میدهد امود و

همچاان  رت زمین ودر قسمت زبان و رسم الخط باخ از جمله آثاری است که غانستانفا
 باستانی در دوره با شکوه کوشانی معلومات جامع ارایه می دارد.   تاریخ و فرهاگ این خطۀ

 مربمیت موضوع
به ویژه ساگ نوشته های باخرت زمین ماناد کتیبه  مطالعه و تحقیق در مورد کتیبه ها     

های رسخ کوتل، تاریخ و فرهاگ این رس زمین را در دوره با شکوه کوشانیان اشاعه اموده و 
 از اهمیت و مربمیت خاص برخوردار می باشد. باستان شااسیدر تحقیقات 

 هدف تحقیق
رسخ کوتل در تاریخ و اسایی و اهمیت کتیبه ـوان فوق، شاـهدف تحقیق روی عا     

 فرهاگ افغانستان و ماطقه می باشد.
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  شیوه تحقیق
تحقیق پیرامون اهمیت کتیبه رسخ کوتل بر مباای روش ترشیحی و تحلیلی یورت      

 .گرفته است

 منت
پلخمری  بوده در پانزده كیلومرتی مركز ساحه باستانی رسخ كوتل یكی از نقاط باخرت     

به ماظور بزرگ  مزاررشیف میرود. كه ازین شهر به طرف ایبك و كااررسكی موقعیت داشته
بزرگی را احداث کااد و کوتل مانع آن شده رسك  می خواستاد ین محلا در ساخنت رسک

زمستان برای  كوتل معروف به "رسخ كوتل" با ارتفاع نسبتآ كم وجود داشت كه در این . بود
جااح  ین ملحوظ تصمیم گرفته شد كه ازروی ا بود. یعب العبور و عراده جات مشكل ساز

رسك جدید كلاگ  جریان كار ین ترتیب دره اب راست كوتل رسك جدیدی كشیده شود.
 آن از خشت خام و حصاری پیدا شد كه دیوار تپه تصادف كرد، برج و مزدوركاران به پوزه

میان این ساگ ها خشت های ساری دارای  تهداب آن ها ساگ های بزرگ داشت، در
 .(0)گردید حروف الفبای كتیبه یی امودار

 لعه یاد میق نام كافره ب اخته بوده وـاش ات ناـحفری ل ازـل قبـوتـرخ كـآبده باستانی س     
یكی از با  میمادی معلوم گردید كه این ساحه باستانی 8858، بعد از حفریات سال یدگرد

 كوشانی در شامل افغانستان میه امایانرر پدیده های فرهاری دوره ـاحه كـارزشرتین س
   .(2)رود باشد، بشامر می

یورت گرفت  در این محل هژ دانیل شلومرب حفریات كه به رسپرستی آقای فوشه و اثر در     
به قول  مسكوكات كشف گردید، كوشانی با برخی كتیبه ها، مجسمه ها، یك معبد عرص

                                                 
دوره  در یگادهار  و یباخرت  یزبان ها یيبه ها، مقاالت سيميااربني املللاهميت كت)) ،یمسعود عمراخان -1

 ش. .ھ0387 كابل افغانستان، مطبعه بهري، ،یت كوشانتحقيقا یمركزبني امللل نارش: ،((كوشانيان
 .00 ص ،0323د ـاس ،31شامره  ،یجمن تاريخ افغاتستان، مطبعه عموماننارش:  كهزاد، رسخ كوتل،ی احمدعل -2
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كوشانی  اوایل عرص بعد زردشت درآقای فوشه این معبد آتشكده بوده كه شش یا هفت قرن 
 میان رفته است. آتش سوزی از میمادی به اثر 0:2حوالی  اعامر گردیده و در

تخارستان قدیم  كوشانیان در بااهای مذهبی دوره بودایی و معابد و از رسخ كوتل یكی     
 زمجسمه های كاشكا "كوشانشاه بزرگ" ا ساگ نبشته ها و از یتعداد رود و می شامره ب

به گامن  ساحات تخارستان بیرون آمده است، معبد نوشال = نوشاذ رسخ كوتل بغمان و
دوره  بوده است كه آتش مقدس زردشتی را حتی در آتشكده رسخ كوتل و اغلب شاه بهار

اما نظر به تحقیقات و مطالعات جدید که  . (0)داشتاد می آن فروزان نره بودایی در
فوسمن در مورد یورت گرفته امکان ی  آتشکده زردشتی  دانشمادان فرانسوی ماناد آقای

در ساحه باستانی امی رود بلکه به حیث ی  آتشراه امپراتوری در ی  اکروپولیس آن 
ماطقه بوده می تواند. دانشماد متذکره عقیده دارد که باابر تعامل که در دلرب ژین تپه و 

تشکده نبوده بلکه برای مقاید دیرر به تورغی تپه که همه دارای پماتفورم بوده و به مثابه آ 
شد، ساختامن های  هم به دست آمده که موجودیت مذبح را باالی پماتفورم  کار برده می

در آوان افروخنت آتش نشان می دهد که امپراتور بعد از ورودش به معبد آتش فتح و پیروزی 
وییات سکوه های را می افروخت ولی ماناد سایر آتشکده های ساسانی و زردشتی که خص

چهار تاق را داراست و راهی خروج بر جا بجا امودن خاکسرت داشته باشد در رسخ کوتل 
زیست می امودند و  سوی دیرر زردشتیان در آتشکده ها چاین چیزی به نظر امی رسد. از

مرده گان شان را در ساحات بلاد و قله های کوه می گذاشتاد چاانچه در آی خانم و 
یرر چاین شواهدی به دست آمده است، در حالی که در رسخ کوتل به این بعضی مااطق د

ستوری شمس مایار نویساده کتاب )رفع . (2)قرص سلطاتی می باشدگونه نبوده و ی  
علت و  در برخی از ساحات باستانی دوره کوشانی( باستان شااسیابهامات تحقیقات 

                                                 
نارش: ریاست اطماعات و ارتباط عامه  رشق افغانستان، شامل در باستان شااسیتحقیقات  .فیضی، كتاب خان -9

 .8:98، 08ص:  ، اکادمی علوم افعانستان ، مطبعه بهیر، کابل
 ،در برخی از ساحات باستانی دوره کوشانی باستان شااسیرفع ابهامات تحقیقات  ،ستوری شمس مایار -5

 .8:، ص 8:81 هاشمی،مطبعه شمشاد  نارش: ریاست اطماعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افعانستان،
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نبوده و معبد شاهی می باشد طرح  که رسخ کوتل آتشکده عوامل ده گانه را در قسمت این
 اموده، که  از بخشی آن در این مقاله تذکر به عمل می آید.

کتیبه که از معبد رسخ کوتل کشف گردیده، در هیچ ی  از قسمت آن از آتشکده و  -8
 تقدیس آتش نام برده نشده است.

موجودیت تجسامت حکامی کوشانی، موجودیت ستوپه بودایی در مراحل بعدی  -0
واضح می سازد که این معبد آتشکده زردشتی در دوره کوشانی نبوده بلکه جایراه 
تقدیس آتش در ی  محوطه محدود مربوط به شخص شاه می باشد و آن را می 

 واند. تواند ی  معبد سلطاتی که مربوط امپراتور کوشانی بوده است خ

رسخ کوتل با ساختاری که دارد یکی از معبد خدایان و جایراه تقدیس آتش بوده  -:
همزمان با موجودیت پیکره های کاشکاه کبیر، ویام کدفیزس که ماناد معبد مت 

(Math) ( ویام تکتو یاVima- Taksha می باشد از نحوه و چرونری مفهوم )
 آتشکده خارج می شود.

خ کوتل از آتشکده های دوره شاهپور دوم و آتشکده ساختار و معامری معبد رس  -1
های چهار تاق ساسانی کامما  فرق دارد. قسمی که آتشکده های تخت سلیامن 
دوره ساسانی مطالعه شود در ترکیب جایراه آتش و طرز نیایش با معبد رسخ کوتل 

 تفاوت های فراوانی را دارا می باشد.

افروخنت آتش وابسته   ال کاشکاه بوده و احتام این معبد مستقیام  مربوط به امپراتور -5
 .(0)این محل به وضوع مشاهده شده است به شاه می باشد که در

 مجسمه ها و بقایای آتشكده ها، پهلوی ساختامن ها، در در ساحه باستانی رسخ کوتل
بازیافت ها مهم ترین آثاری كه ازین محل باستانی كشف گردیده هامنا ساگ نوشته  سایر
 .(0)ندارد نظیر هیچ نقطه افغاتستان هامناد و كتیبه ها بوده است كه در وها 

                                                 
، نارش: در برخی از ساحات باستانی دوره کوشانی باستان شااسیرفع ابهامات تحقیقات  ،ستوری شمس مایار -1

 .8:، ص 8:81 مطبعه شمشاد هاشمی، ریاست اطماعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افعانستان،
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 توضیحات مفصل در كه عاوان مقاله اهمیت كتیبه های رسخ كوتل بوده از یآن جا از 
بحث خویش را روی كتیبه های این ، جوانب مختلفی تحقیقی آن گذشته مورد ساحه و
 می اماییم. محل متمركز

مجموعه پارچه  شده رسخ كوتل از اول الی چهارم نام گذاری شده و كتیبه های كشف     
تاریخ  شاهان بوده كه در مربوط كوشان نوشته ها به شصت عدد می رسد و ساگ های
كتیبه ها رسخ  اهمیت مجموع در باشد، افغانستان رول بسزایی را دارا می شااسیباستان

 وضاحت بخشیم. كوتل را می توانیم فهرست وار

 (Baglang)برمانگ  و( وـوالنرـكل )بغـشه ـ)بغمان( ب ه ها نامـاین ساگ نوشت یكی از در -8
 ذكر گردیده كه این ساگ نوشته ها را آقای هایاگ پروفیسور دانشراه آكسفورد موفق شد

 قسمت قدامت تاریخی والیت كه این عمل در نام قدیم بغمان را به توضیح گیرد، بخواند و
  . (2)امایدكمك شایان می  بغمان

كوشانی های بزرگ می  كتیبه بزرگی بدست آمده معبد رسخ كوتل كه مختص عرص در -0
حامیت  مقتدر می رساند كه این امپراتور شده و باشد دو دفعه نام كوشانشاه )كاشكا( ذكر

عمران این معبد با  در داده بود، را وظیفه همت خود قرار ادیان مختلف كشور مذاهب و
به اثبات می رساند كه )بغوالنرو( بغمان به مفهوم وسیعی  مستقیم دارد وشكوه دخالت 
افغانستان شاملی بوده  اولیه فرهاگ كوشانی در مهم و مراكز یكی از جغرافیایی خود

 است.

 
، نارش: شامره يازده ام دوره سوم، ان،یمجله كوشان ،((تخارستان كتيبه هاي رسخ كوتل در))،یمراد یاحب نظر -1

 .05 ،ص0388 ،ریاست نرشات اکادمی علوم
نارش:  شامره دوم، ،یمجله تحقيقات كوشان ،((رسخ كوتل رباطك و یآبده ها یتحليل مقايسو )) ،یفيض كتاب خان -2

 .42 ص، 0382 ،ریاست نرشات اکادمی علوم
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 آن برخی الفبای در به یورت اتفاقی بدست آمد و جریان كار كتیبه خشتی كه در دو -:
قرون اولیه مسیحی  محل در ربرد رسم الخط یونانی دركا خورد نشانرر یونانی به چشم می

 می باشد.
 یا بلخی مسام نام زبان باخرتیه زبان كتیبه های رسخ كوتل را دانشمادان اروپایی ب -1

چاان هایاگ استاد پوهاتون آكسفورد زبان كتیبه رسخ كوتل را نزدیك زبان  هم اموده و
را با زبان كتیبه رسخ كوتل همرون لحاظ فكتوروگرافی زبان سغدی  از سغدی خوانده و

باخرتی )دری قدیم(  توان زبان هاد قدیم و دارد كه این زبان را می می ابراز امی داند و
زبان دری  أماش و دانست. نظریه دانشماد مذكور معلومات خوبی راجع به زبان باخرتی

 بر مما می سازد. ن محل باستانی را یاهمیت كتیبه های ا داده و

 

 
 

سانتی مرت  92سانتی مرت طول،  802( کتیبه معروف رسخ کوتل از ساگ آه  دارای 8تصویر )
در برخی از  باستان شااسیرفع ابهامات تحقیقات سانتی مرت ضخامت، کاپی از کتاب  05عرض و  

 .51، ص 8:81، ساحات باستانی دوره کوشانی
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انجام  جدید که در این اواخر توسط دانشمادان خارجی و داخلی در زمیاه اتقتحقی     
راه سلطاتی امپراتور شده معلوم گردید كه آبده ساحه باستانی رسخ كوتل ایما  یك آتش

گوناگون در محل به نظر  غیره شواهد خاكسرت و ،بوده زیرا كانون یا اجاق آتش کاشکا
خمایه معبدی كه در رسخ  (.0)نشان میدهدكوتل در رسخ  راه راوجود آتش رسیده است که

 رن ـق كا در طیـهویش ،عرص كاشكا ه شهرت آن بیشرت درـدی است كـوتل كشف شد معبـك
 .(2)وع آیین مخصوص امایاده گی می كردن یك از دوم میمادی به اوج خود رسیده بود و

 
 نتیجه

 عظمت خویش همواره محل جذب و طول تاریخ پر آریانای كهن "افغانستان كاونی" در     
معاوی بدست آمده از  كه دست آورد های مادی و اتصال فرهاگ های مختلف بوده،

با ارزش تاریخی و  اسااد مهم و یكی از ساحات باستانی این مرزوبوم شاهد این مدعا است.
باستان ، گلی، چوبی، عاجی، مسكوكات در علم استانی در ردیف آثار سفالی، ساریب

 باشد. كتیبه می شااسی

 در پهلوی كتیبه ها و ساگ نوشت های كشف شده از ساحات باستانی مختلف كشور     
ها رسم الخط  یكی هم كتیبه های ساحه باستانی رسخ كوتل والیت بغمان بوده كه در آن

یخ بغمان قدیم، كوشان مشاهده رسیده و در زمیاه تاره ب و باخرتی یونانی و زبان تخاری
های مروجه وقت معلومات داده و بخشی از زوایای تاریك این خطه  . زبان(شاه)كاشكا

كشور از اهمیت ویژه برخودار  و فرهاگ تاریخ قسمت اشاعه در ،باستانی را روشن ساخته
 باشد. می

                                                 
،  نارش: در برخی از ساحات باستانی دوره کوشانی باستان شااسیرفع ابهامات تحقیقات  ،ستوری شمس مایار -1

 .8: ، ص:8:81 مطبعه شمشاد هاشمی، ریاست اطماعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افعانستان،
 .042-041ص: ،0346كابل، دلو  ،یمطبعه دولت خ،یتار پرتو افغانستان در كهزاد، ،یاحمدعل -2
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 مآخذ
در برخی از ساحات  باستان شااسیرفع ابهامات تحقیقات . ستوری ،شمس مایار -8

ریاست اطماعات و ارتباط عامه اکادمی علوم ، نارش: باستانی دوره کوشانی
 .8:81 مطبعه شمشاد هاشمی، افعانستان،

نارش:  رشق افغانستان، شامل در باستان شااسیتحقیقات  .فیضی، كتاب خان -0
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 معاون محقق ستوری شمس مایار

 جغرافیایی هلمند در آیینۀ تاریخ
The Geography of Helmand in the 

mirror of the History 

By: Assistant Research, Storai Shams Mayar 

Abstract: 

   Helmand is the biggest province in the south west part of 

our country that had been an importance position along the 

history. The purposes of this article are about the review of 

studied researches about geography of Helmand province 

that had done by researchers and scholars of our country, 

review of the name of Helmand province in Vandidad section 

of the Avasta context which describe the geography of 

Avasta and studying the administrative division in 

contemporary history of Afghanistan, which has been written. 

The final section of this article shows the importance and 

greatness of Helmand River and also culture heritage of this 

province in some of Ansori and Farokhi’s poems. 
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   The conclusion of this study shows that however, Helmand 

province was centre of civilization and culture and also 

centres of cultural heritage, but now historic buildings of this 

province is stand in danger and a lot of them are fall.    

 خالصه
والیت هلماد بزرگرتین والیت در جاوب غرب کشور ما است که در ازماه های تاریخ از      

جایراه با اهمیتی برخودار بوده است. مقالۀ حارض به هدف بررسی مطالعات انجام شده 
پیرامون جغرافیایی والیت هلماد توسط محققان و دانشمادان کشور، بررسی تسمیۀ والیت 

کاد و  ه خصوص بخش وندیداد که جغرافیایی اوستا را بیان میهلماد در منت اوستا ب
مطالعۀ جایراه هلماد در تقسیامت اداری عرص معارص یا تاریخ معارص افغانستان به رشتۀ 
تحریر درآورده شده است. همچاان، در بخش اخیر این مقاله اهمیت و عظمت رود هلماد و 

یات شعر عارصی و فرخی بازتاب داده میراث های فرهاری این والیت که در برخی از اب
 شده، بیان گردیده است.

این تحقیق از لحاظ هدف بایادی، از لحاظ ماهیت و روش نوع تحقیق توییفی و      
تاریخی است. در تکمیل محتوای علمی این مقاله کتب، اسااد و مدارک موجود در 

ی مورد استفاده قرار گرفته کتابخانه ها و معلومات ارایه شده در سایت های معترب انرتنت
 است.

مطالعات انجام شده، این نتایج را به دست میدهد که هر چاد والیت هلماد از زمانه      
های گذشته مرکز متدن و فرهاگ و مرکز میراث های فرهاری بوده؛ اما در حال حارض 
 آبدات تاریخی والیت هلماد در معرض خطر قرار داشته و چهرۀ ایلی آن دگرگون شده و

 شد.  بیشرت از این دگرگون خواهد

 مقدمه
 خ ـاریـدی آن، تـرحـا و تغییرات سـل دولت هـر تکامـه سیـخی علمیست کـاریـرافیه تـجغ     
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اکتشافات جغرافیایی و تأثیرات محیط جغرافیایی را باالی حوادث تاریخی مورد مطالعه 
. به این ترتیب، محققان و دانشمادانی که مسایل جغرافیۀ تاریخی (8: ص. 0قرار میدهد)

را به مطالعه و تحقیق گرفته اند با استفاده از کتب جغرافیۀ کهن، سفرنامه ها و گاهی هم 
تحقیقات رشق شااسان تحقیقات شان را به رس رسانیده اند. همچاان، محققان جغرافیۀ 

ن نیز سود برده اند. چاانچه محتوای علمی این اباستان شااسیتاریخی از نتایج تحقیقات 
مقاله دلیلی برای اثبات مدعا است و در بعضی موارد از روایات محلی هم استفاده کرده 

 اند.

پس تحقیقات جغرافیایی تاریخی در کشور دربارۀ شامری از مااطق و شهرهای کهن،      
ت و نتایج تحقیقات به عماقمادان والیات و مااطق به گونۀ که سزاوار بوده، یورت گرفته اس

مباحث جغرافیایی تاریخی و حلقه های فرهاری رسیده است که یکی از این جمله والیات 
یا مااطق، بزرگرتین والیت کشور یعای هلماد در جاوب غرب کشور است که به نقل از 

 برخی ماابع بخش دهم کشور را از نظر مساحت تشکیل میدهد.

پیشیاۀ تاریخی نیز برخوردار است که میراث های فرهاری تا هاوز هم والیت هلماد از      
توان از قلعۀ بست و اطراف  در مااطق مختلف این والیت به نظر میرسد، به عاوان مثال می

آور شد که یکی از شهرهای مهم دفاعی  آن که در جاوب شهر لشکرگاه موقعیت دارد، یاد
البته فر و شکوه والیت هلماد در اشعار شعرا نیز دورۀ غزنویان در تاریخ کشور می باشد. 

 رورد هیرماد در گذشته های تاریخ ود بیانرر عظمت والیت هلماد وـه که این خـبازتاب یافت
 بوده است.

ه برای ترشیح و چرونری اراضی ـرد اول کـرگـداد فـدیـه خصوص در ونـا بـن اوستـدر مت     
ین کشور با فر و شکوه تذکر یافته که توسط آهورامزدا وقف گردیده، هلماد به عاوان یازدهم

آفریده شده است. هلماد یا رود هیرمادکه تسمیۀ والیت هلماد کامما  متأثر از آن است در 
آثار مؤرخان یونانی، رومی و آثار مؤرخان اسمامی به اشکال مختلف ذکر گردیده است. رود 
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کاد  کشور، حیات اهالی را ضامنت می هلماد بزرگرتین رودخانۀ است که به قول مؤرخان
 و در رسسبزی، شکوهمادی و شادابی این والیت در طول تاریخ نقش ارزنده داشته است.

 مربمیت موضوع
هلماد که از جملۀ بزرگرتین والیات کشور ما به حساب می رود؛ در ازماه های مختلف      

به خصوص دورۀ اسمامی مقر شاهان مقتدر غزنوی بوده که بقایای آثار و آبدات تاریخی با 
شکوه دورۀ مذکور در این والیت چشم بیااده را خیره می سازد. به همین ترتیب، رود 

که در رسسبزی و شادابی این والیت در طول تاریخ نقش بارز داشته،  هلماد یا رود هیرماد
ای برخوردار بوده و است. اما با  به شکوهمادی این والیت افزوده و از جایراه و اهمیت ویژه

وجود تماش های بسیار برای شااخت هرچه بیشرت و بهرت جغرافیای تاریخی این والیت 
ت گسرتش شااخت ما از این والیت به وضوح هاوز هم کمبود بررسی های علمی در جه

 محسوس می شود.

روی این ملحوظ از نظر نویساده، نیاز مربم برای بیان تا حدی قااعت بخش در مورد      
جغرافیه والیت هلماد در گذر تاریخ دیده شد و سطور زیر عاوان "جغرافیایی هلماد در 

به پیرامون جغرافیای تاریخی والیت آییاۀ تاریخ" سامان گرفت. هرچاد تحقیقات همه جان
مذکور نهایت دشوار بوده ولی با آن هم تماش یورت گرفته تا جایراه والیت هلماد و تسمیۀ 

 ۀ فرشده و عام فهم ارایه گردد.آن در منت اوستا و تقسیامت اداری معارص افغانستان به گون

 هدف
شود و  شخص بسرت سازی میروی اهداف م، همه انواع تحقیق پیرامون مسایل مختلف     

شایان ذکر است که نویساده یا محقق در مسیر تحقیقات خویش به دنبال اهداف مشخص 
گی ناپذیری را در راه رسیدن به اهداف، متحمل می شود.  بوده، تماش های خسته

 باابراین، مقالۀ دست داشته هم اهداف مشخص خود را قرار ذیل دارا است:
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در مورد والیت هلماد یورت گرفته است و محتوای  . مرور بر مطالعاتی که0
 علمی آن توسط مؤرخان و محققان قلم به دست، ثبت اوراق تاریخ کشور گردیده است.

 . بررسی تسمیۀ هلماد در اوستا.2

 . مطالعۀ جایراه والیت هلماد در تشکیمات اداری کشور در عرص معارص.3

 روش تحقیق
این مقاله به لحاظ هدف از نوع تحقیقات بیاادی است. از لحاظ ماهیت و روش نوع      

تحقیق تاریخی و توییفی بوده و برای گردآروی معلومات و اطماعات از مدارک و اسااد 
 موجود از کتابخانه و سایت های معترب استفاده شده است.

 جایگاه هلمند در منت اوستا
جایراه و ساختار جغرافیایی والیت هلماد را به گونۀ  ،برای ایاکه بتوانیم سیر تاریخی     

واضح و بدون هیچرونه ابهام در آییاۀ تاریخ باتاب دهیم، در گام نخست جا دارد پیرامون 
اوستا به خصوص نسخۀ وندیداد نراهی گذرا داشته باشیم چون به رویت آن می شود 

ر مستاد ساخته شود و از طرفی هم این فرگرد از جملۀ کهن ترین جغرافیۀ تاریخی کشو 
 یای جهان کهن آریایی می باشد. درزارش از جغرافـه گـده کـوشته های آریایی دانسته شـن

 ورد مطالعه و بررسیگام پسین تماش کردیم تا والیت هلماد را در تقسیم اداری کشور م
 قرار دهم)سخن نویساده(.

اوستا را معموال  به دو حصۀ بزرگ تقسیم می کااد: حصۀ اول شامل یساا، ویسپراد و      
 (.038: ص. 4وندیداد، حصۀ دوم شامل یشت و خورده اوستا می باشد)

وندیداد مجموعه ای از آداب و قوانین مربوطه به پاکی، آداب دیای، گااهان و تاوان آن      
تاظیم شده است. در هر بخش آن، زرتشت پرسش ها است که به یورت پرسش و پاسخ 

هایی را از آهورامزدا می پرسد و آهورامزدا به آن ها پاسخ میدهد. وندیداد کتابی بزرگ 
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بخش یا فصل دارد و هر بخش را ی  فرگرد گویاد، فرگرد اول وندیداد اولین  22است که 
: 3ی آریانا است)بخش یا فصل از وندیداد، جغرافیایی مرشوحی در بارۀ رسزمین ها

(. یا به عبارت دیرر این فرگرد کامما  وقف ترشیح چرونری اراضی شده که 9-2یص.
هرمزد خلق کرده و اهریمن به تدریج آفتی در هر کدام تولید اموده است. چاانچه هرمزد یا 

ه قطعه زمین اوستایی را به میان آورده و اهریمن در هر کدام فتاۀ را برپا امود 06آهورامزدا 
است.علامی تاریخ و جغرافیه به خصوص مدققین نژاد شااسی در اطراف این شانزده قطعه 
زمین تحقیقات زیاد اموده اند؛ زیرا با ترتیبی که دارد از نقطه نظر اوستا مهاجرت نژاد 

قطعه زمین به  06آریایی تا ی  اندازه به خوبی حل می شود. اگر چه متأسفانه هاوز این 
هم تا جایی که تدقیقات عملی یورت پذیرفته، از آن  نشده، باز یورت یقیای معین
 (.054: ص.4دار در مورد کشور ما به دست می آید) معلومات خیلی قیمت

به هر یورت، چون بحث ما متمرکز باالی جایراه تاریخی والیت بزرگ هلماد است؛ لذا      
 ا خوداری می امایم و بحث خود راـداد اوستـدیـون ونـرامـای پی اشیهـات حـوضوعـه مـاز ارای

 ، فرگرد اول وندیداد متمرکز می سازیم.03پیرامون فقرۀ 

 ورامزدا آفریده،ـشوری که آهـهمین کداد آمده است که یازدـدیـون 03رد اول فقرۀ ـدر فرگ     
 (.310-311: یص. 5هلماد با شکوه و فر است)

 چاین آمده است، ترجمه: 03 بلی بدون تردید، در فرگرد اول وندایداد در فقرۀ     
( Haetumantیازدهمین رسزمین و کشور نیکی که من آهورامزدا آفریدم هیتومات )»

هلماد یعای رسزمیای در پیرامون هیرماد )ایوماد( فره ماد بود. پس آنراه اهریمن )انرره 
ی( بیامدو به ستیزه جویی )پتیارگی(، جادویی زیانبار میاوی( همه تن مرگ )فاا شدن

 (.22: ص. 2«)جاودان یا جادوی مرض دایمی را بیافرید
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به این ترتیب هلماد، هیرماد، هیلماد، هرماد و یا هادماد در اوستا به شکل هیتومات      
(. این 310-311: یص. 5آمده که جز اول این اسم به معاای پل، سد و یا باد است)

 (.09: ص. 03سال قبل از میماد را داراست) 3111زمین کهن، تاریخ رس 

هلماد با شکوه و یا فر و امواج سفید، »زامیادیشت:  69-67روی همرفته در فقرات      
برانریزناده و طغیان کااده تعریف شده است و رودی است که نیروی اسپی در آن است و 

در آن است، فرکیانی از آن اوست، چاد نیروی شرتی در آن است و نیروی مرد دلیری 
تواند رسزمین های دشمن را برکاد و در آب فرود ریزد، می  فرکیانی در هلماد است که می

تواند دشماان را رسگشته و پریشان کاد و دچار گرساری و تشاری و رسما و گرما 
 (.230: ص. 00«)اماید

ت ها به جغرافیای زیستراه مردم در کل اگر بخش اول وندیداد را با اشاره های یش     
اوستایی مقایسه کایم خواهیم دید که رشته های کوه های هادوکش در مرکز جغرافیای 
اوستا قرار می گیرد. بدین ترتیب افغانستان امروزی قلب جغرافیای اوستا را تشکیل میداده 

 (.:8 : ص.3است)

از استیمای یونانی ها تا اوایل عهد  در ادامۀ بحث، هلماد یا هیرماد در زبان یونانی بعد     
نام هلماد یا رود  (.082: ص. 8( یاد می شد)Himandrosاسمام به نام هیمادروس)

هلماد در آثار مؤرخان یونان، روم و تواریخ مؤلفان اسمامی به اشکال مختلف آمده است؛ 
نده است، چاانچه دیودوروس در کتاب خود "جغرافیای تاریخی"، هلماد را )آتی ماد( خوا

پولیسوس به شکل )ایری مانتوس( آورده و دیرمان نامش را )انتی مادروس( ذکر کرده 
است. همچاان، بماذری، یاقوت، ابن خرداد؛ هلماد را به یورت )هادماد( آورده اند، در 
کتاب البلدان ابن فقیه به شکل )هادمیاد(، در نزهته القلوب و احسن التقاسیم مقدسی 

 (.69: ص. 04( و در ظفرنامه به اممای )هیرمن( آمده است)به گونۀ )هیدمید
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محمد اعظم سیستانی در کتاب خویش به نام "سیستان قدیم"، به نقل قول از کتاب      
هجری قمری حدود العامل که پیرامون  372حدود العامل چاین می نرارد: در سال های 

وضع جغرافیایی اراضی مختلف کشور مطالب مهم و قابل ملس را در بر دارد، هیرماد را به 
که در آن ناحیتی بسیار است، سبز و شاداب و دارای مردمان نام هیرمادان نامیده است 

جاری و دالور، محلی است در این ناحیت برای بازرگانان و کاروان هایی که از دور دست 
ها با عبور از دشت ها و راه یعب العبور به این محل میآیاد، به هر یورت از جمله این 

امروزی موقعیت احراز اموده یکی هم بست  شهر ها و آبادانی هایی که در هیرماد یا هلماد
 (.083: ص. 8و لشکری بازار است)

 گذری بر جایگاه والیت هلمند در تقسیامت اداری افغانستان
میمادی زمانی که تیمورشاه کابل را به عاوان پایتخت سلطات 0773بعد از سال      

یات مهم و تحت کارتول به والیات خود مختاری میداد. والو بیش انتخاب امود. شاهان، کم
شاهان عبارت از کابل، کادهار، هرات، ترکستان افغانستان، قطغن و بدخشان بودند. امیر 

میمادی( قلمرو خود را تا والیات هرات، 0910-0881عبدالرحمن خان)سال سلطات 
ترکستان افغانستان، هزاره جات، نورستان و بدخشان گسرتش داد. شاه امان الله خان 

میمادی( با کسب اسرتداد استقمال کشور، تغییراتی را  0929-0909سلطات  غازی )سال
در سیستم اداری کشور به میان آورد که به گونۀ کشورهای دموکراتی  آن زمان بود، یعای 
کشور را به پاج والیت ایلی و عمده و چهار حکومت اعلی تقسیم اموده بود. این تقسیامت 

 میمادی( قرار ذیل بود:0933-0929 تدر زمان محمد نادر شاه)سال سلطا

 ت اصلی و عمده:اوالی

 . والیت کابل0

 . والیت کادهار2
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 . والیت هرات3

 . والیت مزاررشیف4

 . والیت قطغن و بدخشان5

 حکومت های اعلی:

 . حکومت اعلی مرشقی0

 . حکومت اعلی جاوبی2

 . حکومت اعلی فراه و چخانسور3

 . حکومت اعلی میماه4

خورشیدی  0343بعد از حکومت مرشوطه و تصویب قانون اساسی کشور در سال      
-0933میمادی، در زمان سلطات محمد ظاهر شاه)سال سلطات 0963مطابق 
داشت چرونری  والیت تقسیم شد که هر کدام با در نظر 26میمادی(، افغانستان به 0973

تقسیم شده بود...، بدین ملحوظ، انکشاف و اهمیت آن به سه کتروری )اول، دوم و سوم( 
والیات درجه دوم شامل والیات ارزگان، غزنی، هلماد، فاریاب، جوزجان، فراه، بغمان، 
بدخشان، تخار و پروان بودند. در دهۀ هشتاد میمادی با فزودن چهار والیت )پکتیا، 

ن دو میمادی با افزود0994تعداد والیات به سی رسید و در سال رسپل(  و کاپیسا، کرن
والیت افزود شد و باالخره در سال  32والیت دیرر)خوست و نورستان( تعداد والیات به 

خورشیدی با ازدیاد دو والیت دیرر)پاجشیر و دایکادی(  0383میمادی مطابق 2114
 (.4-0: ص. 0والیت افزایش یافت) 34تعداد والیات به 

ا، توییف آن در سطور قلم باابراین، آنچه در مورد جایراه هلماد در منت اوست     
دانشمادان، مؤرخان و محققان رشقی و غربی و سیر تاریخی تقسیامت واحد های اداری 
به خصوص تاریخ معارص کشور بیان گردید، هویدا می گردد که والیت هلماد بدون ش  



  شناسی افغانستان باستان 

006 

حوزۀ جاوب غرب جایراه خاص خود را در طول تاریخ داشته و حفظ اموده است و 
 از حوزه های مهم تاریخی و جغرافیایی کشور به شامر رفته است.افغانستان یکی 

این والیت ی  مقدار  هلماد یکی از بزرگرتین واليات افغانستان است. از جمله،     
درجه  29دقيقه طول البلد رشقی و  60درجه و  61که در  0کوچکرت از جمهوری چ  است

در غرب با والیات . دقيقه عرض البلد شاملی در جاوب غرب کشور موقعيت دارد 31و 
نیمروز و فراه، در رشق با قادهار، در جاوب با ایالت بلوجستان پاکستان، در شامل با 

 60829واليت هلماد والیات ارزگان، دایکادی و غور هم رسحد می باشد. مساحت 
مرت می  781کيلومرت مربع است، بزرگرتین والیت کشور بوده و ارتفاع آن از سطح بحر 

کيلومرتى کابل  670(. شهر لشکرگاه مرکز اين واليت است که در 431: ص.05باشد)
ولسوالی  04. واليت هلماد به اساس تقسيامت ادارى به 2پايتخت کشور موقعيت دارد

 نادعىل، مارجه، گرمسري، خانشني، لشکرگاه مرکز والیت، ارت از ـه عبـکده است ـتقسیم ش
عه، باغران، نوزاد و ولسواىل واشري می ـوىس قلـکى، مـني، کجـرـ ، ساـرشـاوه، گـديشو، ن
 (.599: ص. 6باشد)

 نفر 529.444 میمادی دارای 0981خورشیدی مطابق 0359والیت هلماد در سال      
 0369درید، نفوس والیت مذکور در سال  2.3(، با افزایش 037ص.: 9نفوس بوده)

. همچاان، در سال 3نفر ثبت گردیده است 518.551میمادی  8882خورشیدی مطابق 
نفر ذکر گردیده  772.988میمادی نفوس این والیت  2111خورشیدی مطابق 0379
نفر برآورد  835.811میمادی نفوس این والیت  2119(؛ ولی در سال 037: ص. 9است)

میمادی به رویت  2108. به اساس گزارش مقام والیت هلماد در سال 4شده است

                                                 
1-Helmand-observer.com خورشیدی، وب سایت دیدبان، 08/8/8:89والیت هلماد را بهرت بشااسیم، تاریخ مراجعه:   

2 -  elections.pajhwak.com/dr/content :خورشیدی، وب سایت پژواک،8/8/8:89:معرفی والیت هلماد، تاریخ مراجعه  

3-  Helmand-observer.com خورشیدی، وب سایت دیدبان،08/8/8:89تاریخ مراجعه: والیت هلماد را بهرت بشااسیم،   

4- https://fa.wikipedia.org خورشیدی، وب سایت دانشاامه آزاد، 8/0/8:89میمادی، تاریخ مراجعه: 0289/ 8/:0والیت هلماد، تاریخ نرش:  
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کیلومرت مربع  28908آن  و مساحت0میرسد تن 952.022احصاییه، نفوس این والیت به 
اما به اساس (.037: ص. 9نفر می باشد) 02.5بوده که تراکم نفوس در هر کیلومرت مربع 

میلیون( نفوس 0.5هلماد هم اکاون ي  و نيم ميليون نفر )ي  رسوى غري رسمى، واليت 
 .2دارد

زبان  به والیت درید مردم این 80 اکرثیت ساکاان والیت هلماد پشتون ها هستاد که     
و مهمرتین قبایل  3یحبت می کااد های دری و بلوچی  درید دیرر به زبان 9و  پشتو

، ټیپوپلزی، خرو والیت هلماد عبارت اند از: علیزی، بارکزی، نورزی، اسحاق زی، الکوزی، 
ی می باشاد. تعداد قابل ڼ، نیازی، یافیان، هوت  و خوگیاړسلیامن خیل، توخی، کاک

گی می کااد. از دیرر گروه های اقلیت  توجه قوم بلوچ نیز در جاوب این والیت زنده
 (.430: ص. 05)مسکون در این والیت می توان از هزاره ها، تاجی  ها و سی  ها یاد کرد

ریرستان های  بتا  هموار را تشکیل میدهد. وجودکوه ها و دریاهای هلماد، رسزمین نس     
زیاد تپه های ریرستانی را معرفی میکاد. باابر موجودیت ریرستان های بزرگ آب و هوای 
هلماد کامما  یحرایی بوده و در شامل باابر موجودیت کوه ها اقلیم آن به نیمه یحرایی 

رزگرتین ماابع آبی والیت هلماد عبارت از: دریای هلماد، موسی قلعه و تغییر می کاد. ب
روزۀ هرات نیزمی  021(. والیت هلماد متأثر از بادهای 23: ص.03ارغاداب است)

 (.036: ص. 9باشد)

هامناد قادهار والیت هلماد نیز به عاوان ماطقۀ حایلخیز و پر درآمد یاد می شود و      
زراعت بوده به خصوص در نواحی جاوبی وابسته به کشت و تولید  دارای اقتصاد مبتای بر

دانه های کتان )پابه(، چارمغز، نخود، جواری و گادم می باشد. انرور، انار و بادام در 

                                                 
1 - helmand.gov.af/fa/page  :خورشیدی،8/0/8:89مقام والیت هلماد، تاریخ مراجعه  

2 - elections.pajhwak.com/dr/content :خورشیدی، وب سایت پژواک،8/8/8:89:معرفی والیت هلماد، تاریخ مراجعه  

3 - https://fa.wikipedia.org خورشیدی، وب سایت دانشاامه آزاد،8/0/8:89میمادی، تاریخ مراجعه: 0289/ 8/:0والیت هلماد، تاریخ نرش:  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
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شامل والیت هلماد از شهرت بیشرت برخودار است. دامداری و خدمات حمل و نقل از 
(. جارمات 430: ص. 05ی باشد)جملۀ دیرر فعالیت های اقتصادی مردم این والیت م

 (.039: ص. 9جریب زمین را احتوا اموده است) 27911وسیع در این والیت مجموعا  

آنچه دانسته آمدیم، ماابع طبیعی چه تحت االرضی و چه سطح االرضی، در مجموع      
رسمایه ملی کشورها محسوب شده و در شکل دهی اقتصاد و فرهاگ جوامع نقش ارزنده و 

مهم را دارا می باشد. به عاوان مثال: رودخانۀ بزرگ هلماد که از عروق و رشایین  نهایت
: یص. 5(، به قول گیرر طول آن هزار کیلومرت است)42: ص. 03آید) مملکت ما بر می

 0011( ولی به قول عمامه احمدعلی کهزاد رود هلماد یا هیرماد در حدود 311-310
ود بزرگ هلماد در حصص مختلف مسیر خود از (. ر 63-61: یص.02کیلومرت طول دارد)

هزار سال قبل به این سو در هر برهۀ زمانی شهرها، دهکده ها، قرصها، کوش  ها،  5-6
کاخ ها، قلعه ها، معابد، آتشکده ها، مساجد و غیره آثار مدنی را داشته است، در عرص 

نعمت فراوانی رسیده اسمامی در دوره های یفاریان و غزنویان به ماتهای آبادی و ناز و 
 گاه و بست، بین بست و زرنج و حتابود، کشتی ها به کرثت روی آب های هیرماد بین لشکر 

 (.72: ص. 04کرد) بین زرنج و هامون حرکت می

روخانۀ هیرماد در حالی که دشت لکان را در ی  نیم دایرۀ بسیار وسیع در بر می گیرد       
از پای خرابه های لشکرگاه و باالحصار بست می گذرد و مجرای رودخانه طوری به خرابه 
های این دو محل نزدی  است که انعکاس سایۀ دیوارهای بلاد لشکرگاه و کارره های بروج 

 ر بست روی آب ماعکس می شود.نیمه ویرانۀ حصا

برای عبور و مرور از سواحل چپ به کااره های راست رودخانه در مقابل باالحصار بست      
پلی بود که قرار تذکر مقدسی روی ی  عده زورق ها بسته شده بود. چاانچه، رسدار محمد 

اظهار یونس خان نایب الحکومۀ سابق قادهار در ضمن مصاحبه با استاد کهزاد چاین 
در پای خرابه های باالحصار بست در چاد مرتی سواحل بقایای تهداب »داشته است: 
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برجی هاوز هم در زیر آب موجود است و احتامل بسیار می رود که زنجیر کشتی های پل 
پس بزرگرتین رودخانۀ افغانستان رود هلماد است.یعای  شد. به برج مذکور بسته می

اد که از جهت غرب کوه های پغامن آغاز گردیده و تا قلب دریایی ایتی مادر یا رود هلم
سیستان میرود، یکی از رودهایست که حیات اهالی را ضامنت می اماید. هلماد مستعد 
کشتی رانی نیز بوده است و یاقوت حموی رود هیرماد را رودخانۀ هزار شاخه میخواند و نیز 

ده ـده شـوانـز خـان نیـانستـل افغـو نی ازوـزار بـانۀ هـام رودخـماد)هیرماد( به نـرود هل
همچاان، هلماد در شاهاامه هیرماد نامیده شده است قرار (.63-59: یص. 02) است
 ذیل:

 (310-311: یص. 5رسا پرده زد بر لب هیرماد           به فرمان پیروز شاه بلاد)

 

 وصف آبدات تاریخی هلمند در ابیات شعرا:

 لشکرگاه و قرص دشت لکان می نرارد:عارصی مل  الشعرا در ویف 

 به فر قرص تو شد خوب همچو عقد بدر
 هوای بست و لب هیرماد و دشت لکان

 اگر بدیدی نعامن رسای فرخ تو
 راه سدیر و خوانق نکوفتی نعامن

*** 
 به بویش اندر عطار هادوان عاجز
 به رنرش اندر نقاش چیایان حیران

 یکی نراشته رنری که بی تکلف رنگ

 ز دیدن او دیده ها نرارستانشود 
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 بهار طبع و لیکن بدو بهار خریف

 ارم نهاد و لیکن بدو ارم خلقان

 ورء رواق گشادش نظر کای سوی شیب

 ستاره بیای روی زمین کران به کران

 (224-222: یص. 01)
*** 

 فرخی سیستانی در ویف نقاشی دیوار کاخ لشکرگاه می رساید:
 یکی همچو دیبای چیای ماقش

 همچو ارژنگ مانی مصوریکی 
 نراریده بر چاد جای مبارک
 شه رشق را اندران کاخ پیکر

 به ی  جای در رزم و در دست چوبین
 به ی  جای در بزم و در دست ساغر

 اندر این اندیشه بودم کز کاار شهر بست
 بانگ آب هیرماد آمد بروشم ناگهان
 ماظر عالی شه بامود از باالی دژ

 از دشت لکان کاخ سلطانی پدیدار آمد
 (334: ص.  7)                                                        
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 گیری نتیجه
بعد از مرور و مطالعۀ تحقیقات انجام شده در مورد ساختار جغرافیایی و تاریخ والیت      

هلماد به این نتیجه می رسیم که والیت هلماد بزرگرتین والیت در جاوب غرب افغانستان 
 است، اقتصاد مبتای بر زراعت دارد و بیشرت سکاۀ آن را پشتون ها تشکیل میدهد.

ۀ غزنویان مقر شاهان مقتدر این دودمان بود که آثار و میراث های این والیت در دور      
کاد. بدین ماوال بزرگرتین  تاریخی آن ها هاوز هم در این والیت نظر بیااده را جلب می

روخانۀ کشور رود هلماد یا رود هیرماد است که مهمرتین مابع آبی این والیت را به شامر 
وه این والیت می افزاید و در رونق شهر نقش بایادی میرود و به شادابی، رسسبزی، فر و شک

 ی و منت اوستا این والیت زیستراهداشته است. با در نظرداشت آثار مؤرخان رشقی و غرب
 مردمان دلیر و جارحو نیز بود.

آنچه گفته آمدیم، هر چاد والیت هلماد از زمانه های گذشته مرکز فرهاگ، متدن و      
بوده و بسرت رود هلماد مدنیت های کهن و درخشانی را از رس  مرکز میراث های فرهاری

گذارنیده است و نام این رودخانه چاان که به وضاحت بیان شد در تاریخ آریانا قدامت زیاد 
دارد. اما قابل ذکر است که متام آبدات تاریخی والیت هلماد فعما  در حالت نابودی قرار 

سکونی به یورت غیر قانونی در قلعۀ تاریخی داشته هم اکاون ساخت ساز یدها مازل م
را دگرگون ساخته است. طوفان طبیعی و آب خیزی دریای هلماد  بست، چهرۀ ایلی آن

سالی  همچاان بخشی از آبدات را تخریب کرده است. والیت هلماد در گذشته از خش 
تولیدات  یدمه دیده و نتایج زیانبار را برای دهاقین داشته است. نبود محمات نرهداری

زراعتی )سیلو(، یخچال ها برای نرهداشت میوه یکی از مشکمات دیرر در این والیت می 
مشکل ایلی این والیت در رشایط فعلی کشت بی اندازه کوکاار و تولید تریاک است باشد. 

که هم بر اقتصاد و هم برای یحت مردم مشکل آفرین شده است. هر چاد که برای 
آید ولی از نظر اعتبار و  کوتاه مدت مابع درآمد کمان به حساب می زمیاداران و دهاقین در

 جهان شده است.  وجهه بین املللی سبب بی اعتباری افغانستان در سطح ماطقه و
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 مآخذ
مجله تحقیقات کوشانی، دوره سوم، شامره تاریخی جغرافیه"، خلیل الله. "، ړاورم -0
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 معاون محقق بی بی ماه محمدی

 ( با مسجد جامع هراترض) مشرتکات هرنی روضۀ حرضت علی
Artistic commons of Hazrat-e-Ali shrine with 

Masjed Jame Herat 
By: Research Assistant Bibi Mah Mohammady 

Abstract: 

   Throughout its glorious history Afghanistan has been the 

crossing of great civilization, the most of historical 

monuments and buildings notates the artistry, tact and power 

of the artists in this ancient country and the glorious history of 

the country makes us more magnificent. One can mention 

the garden of Imam Ali in the Balkh and mosque of Herat. 

Both of them were built in the Timurid era of Herat and has 

common artistic and structural. Both of them with all 

adventures of the time areexisting up to now. and its reason 

is religious significance. 
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  خالصه
افغانستان در طول تاریخ پرشکوه خود گذر گاه متدن های بزرگ بوده آثار و بااهای      

مادی، ذوق و قدرت تفکر مجلل و با عظمت اکرث دوره های تاریخی امایان گر هرن 
افتخار کشور ما را شکوهماد و تاریخ  پر  این خطۀ باستانی و تاریخی می باشد هرنمادان

مسجد جامع هرات ( در بلخ و رضتر می سازد. از جمله می توان به روضۀ حرضت علی )
شرتکات هرنی و و دارای م امود که هر دو در عرص تیموریان هرات ساخته شده اشاره

های روزگار تا این دو باا از جمله آبده های است که با همه پیش آمد  ساختامنی می باشد.
 و دلیل آن هم اهمیت مذهبی آن است. کاون پابر جا بوده

 مقدمه
افغانستان با داشنت موقعیت خاص جغرافیایی و اسرتاتیژیکی از جمله کشور های      

آسیایی بوده که مدنیت های مختلف را در خود پرورانیده است. در اوایل اسمام به خصوص 
دانش پرور افغانستان چاان شهکاری های  که اسمام به افغانستان رسید مردم غیور و زمانی

از خود نشان دادند که نظیر آن در جهان کم است. از جمله می توان آثار و آبدات تاریخی و 
اسمامی از روضۀ رشیف و مسجد جامع هرات نام برد، مسجد جامع هرات و روضۀ رشیف از 

ص فرهاری داشته و بااهای دوره اسمامی است که از نظر هرن معامری و اسمامی ارزش خا
بختانه از  که خوشسی قابل مقایسه و مطالعه می باشد ساختار های آن از لحاظ مهاد

جمله میراث های تاریخی که از میان یدها میراث تاریخی آن دوره تا کاون باقی مانده 
است. یکی از دالیل روشن حفاظت از این ساختامن با عظمت اهمیت مذهبی آن است، 

( احرتام خاص قایل اند به رضن به شخصیت و کارنامه های حرضت علی )مردم  افغانستا
 همین دلیل در حفظ و نرهداشت این باا توجه جدی اموده اند.
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 مربمیت تحقیق 
نررفته و مسجد جامع هرات  تحقیقات یورت  در مورد مشرتکات هرنی روضۀ رشیف     

مسجد جامع هرات مورد است، ایجاب می اماید که مشرتکات هرنی روضۀ رشیف با 
 .بررسی و مطالعه قرار گیرد

 هدف تحقیق 
رشیف و مسجد جامع هرات می  ن تحقیق شااخت مشرتکات هرنی روضۀهدف از ای     

 باشد.

 روش تحقیق
 .مقایسوی می باشد تحقیق که در این مقاله یورت گرفته، تحقیق کتاب خانۀ و روش     

 منت
ره تیموری می باشد که از میان روضۀ حرضت علی یکی از یاد گارهای پر اهمیت دو      
ها میراث تاریخی آن دوره تا کاون آباد باقی مانده است. یکی از دالیل روشن حفاظت ید

از این ساختامن با عظمت اهمیت مذهبی آن است. اولین ساختامن این باا توسط پادشاه 
میمادی ساخته شده بود که بعدا  توسط  88:2در سال بزرگ سلجوقی سلطان ساجر 

میمادی به فرمان سلطان حسین بایقرا  8521چاریز تخریب گردید و بار دیرر در سال 
 (.085: 1اعامر گردید )

)خواجه  اکاون مزار رشیف از شهر های معروف افغانستان می باشد، نام ایلی آن     
از این  ( معروف شده ونام )مزار رشیفه بعدا  ب وکه روستائی از توابع بلخ بوده  (خیران
معتقدند که جسد مطهر حرضت  مردم افغانستان به این نام مشهور شد.جهت 
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حافظ از ( وریکه در کتاب )تاریخ مزار رشیفرشح آن ط است ودفن جا  ماین در آنؤ امیرامل
 است: ذکر شدهبه طور اجاملی و مخترص  نور محمد

خاندان نبوت  داریبه طرف هجری قمری 808سانی در رمضان سال چون ابو مسلم خرا     
طرف امام جعفر از  در این  زمان با بای امیه جارید مرو قیام امود وج( نسفیداز روستای )

به فرستادۀ ابومسلم فرمودند که به ابو مسلم برو اگر یافت امود و ایشان پیام در )رح(یادق 
را که در م جسد مبارک جد بزرگوار  ،جا آورده بۀ می خواهد در این خاندان خدمت شایست

که فتاه بای امیه  تا بعد از آن .یادوقی در نجف ارشف مدفون است به بلخ انتقال دهد
 در جای دور و ها ماقرض شود از دستربد بای امیه محفوظ باشد و دولت آن فرونشیاد و

 .امای گذارده شود

امورین کار آزموده خود دستور داد که به این امر به م چون به ابومسلم این دستور رسید     
شاه جهان بردند  ها آن یادوق را پاهانی از نجف برداشته با شرت به مرو آن مبادرت ورزند و

در  بعدا  وارد بلخ کردند و ( آورده وجا به )کلف از آن در محلی موسوم به کوه نور گذاشته و و
لوحی نیز در روی  مخفیانه مدفون ساختاد و ،( که در رشق بلخ واقع استروستای )خیران

ارام  او موضوع ه به قتل نا آن گذاشتاد ولی بعد ها بواسطه اشتغال ابومسلم به جاگ و
چون در زمان هارون الرشید طبق گفته ی  پیر معمر که به  انتقال جسد مطهر پاهان بود و

هارون بارگاهی در  ،هارون اظهار داشت معلوم شد که جسد حرضت در نجف مدفون بوده
که  واقعه فراموش شد تا آناین آن بعد از  و ،جا گردیدند نه آ مردم متوجه ب آن جا ساخت و

 ،سلطات کردهجری  550تا   588در زمان سلطان  ساجر بن مل  شاه سلجوقی  که از 
از جمله ، مطالبی در این باره یافت شد، در دفرت معاممات ابو مسلمهجری   5:2لدر سا
دست ه جواب آن حرضت ب و رضت یادق عرض شدحکه در این باره خدمت  ۀع عریضموضو 
 ( مفهوم گردید .ر روستای)خیراندفن د انتقال جسد و آمد و
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شب  حرضت را در نزدیکی روستای  بزرگان بلخ در ی  از طرفی چهار ید نفر سادات و     
 :می فرمود ایستاده بود و )خیران( خواب دیده که باالی یفه آن

کسی اطماع ندارد باید به سلطان اطماع دهید  و است ما در این جا می باشیما ه سال)) 
 .((که قرب ما را ظاهر سازد تا مردم به زیارت ما بیایاد

 خود سلطان ساجر از مرو پایتخت، زرگان بلخـواب بـر ابو مسلم و خـپس از پیدایش دفت     
او با وجود  کاجکاوی کاد و موضوع را تحقیق و دار بلخ دستور داد که ستانآ به امیر قامج 

ر روی پشته د به روستای خیران آمده و ،انکار جسد در آن جا مخالفت بعضی علامی بلخ و
( معروف بود رشوع به حفاری امود پس از اندکی حفاری به گابد ای که به نام )تل علی

با جمعیت علام  شدند و خیلی شادمان کوچکی با دریچه فوالدین با قفل نقره برخوردند و
قرآنی به  یآیات یادوقی فوالدین دیدند که روی آن ، داخل حجره شدند آن را باز کردند و

ساری دیدند بعدا  یادوق را باز کردند  خط کوفی روی پوست آهو با شمشیری بزرگ و
انی و آثار زخم بر پیش یحیح مو ها کامما  حتی ناخن ها و تازه و جسد مطهر را دیدند تر و

مردم از این قضیه  ،زیارت امود از هوش رفتاد مقدس ظاهر بود،  بعضی که آن را مشاهده و
چون خرب به سلطان ساجر  نذر ها تقدیم کردند و شادی بلاد امودند و فریاد تکبیر و، مهم

خادمان آن  جا و پاجا هزار دیاار رسخ تقدیم آن رسید او نیز برای عتبه بوسی حرکت کرد و
گا هی بسازد ولی بار  در آنجا دفن کاد و واست یادوقی را با خود به مرو بربد وخ امود و
از تصمیم خود  او مباند و جا تقاضا کردند در هامن مانع شده و ا  همۀ مردم جد علام و

تصمیم داشت بارگاه بسیار  و امود اعامر جا ساختامن کوچ  خشتی در آن ،مارصف شده
نتوانست اسارت در دست غزان  واسطه گرفتاری به جاگ وه مجللی برای آن بسازد ولی ب

 . در گذشتهجری  550در سال  وباره بسازد که آن را دو 

  زیادی شد و غارت قتل و ی با عظمت اسمامیان که در همه شهر هاـچاریز خ انـدر زم     
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جا  بعضی از اهالی آن ،مردم بلخ را هم قتل عام کردند و امودند به اماکن متربکه توهین
 آثار و ساختامن ساجر را خراب اموده و ،که وارد نشودرب برای این که توهیای به روضه مت

به این ترتیب  ( یاد می کردند ویتل علآن جا را به نام سابق خود ) عمایم را از بین بردند و
 .نام آن محو شد ا  مجدد

پی  در هجری به هرات رفته و 112ر سال احمد بن عتبه که د  ،نسب شااس معروف     
چاین در کتاب فارسی خود در علم نسب اموده بود به بلخ  تحقیقات علمی خود سفری

ساری که زیر یادوق بر روی قرب بود چاین تذکر باالی  : پس از بررسیبیان اموده است
است که از امرای این  )رض(زار از نواده گان امام حسین داده است که مدفون در این م

ماین علی بن ابی طالب مشرتک ؤ اسم پدر با حرضت امیر امل در لقب کایه و سامان بوده و
وی را نسبت بدهاد  گمراهی بکشاند و که عوام الااس را به اشتباه وشده بود  باعث بوده و

 (.820-:8: 80) )رض(به حرضت امیر املوماین

 8198هجری مطابق  922متربک تا سال  بااین بعد از حممات چاریز و ویرانی ا     
میمادی که اعامر دوباره این مرقد مبارک به وسیله سلطان حسین تیموری یورت گرفت 

سال باز هم با پیدا شدن تاریخ های دوره سلجوقی و واقعات مربوط آن  :01بعد از مدت 
 دوره و خواب دیدن بعضی علام ظهور دوبارۀ مرقد مبارک رخ داده است.

هجری سلطان حسین بایقرأ امر اعامر  922میمادی مطابق 8198تا این که در سال      
مزاررشیف  گابد با عظمتی را بر باالی این مرقد یادر امود که تا حال پا برجا است. تاریخ

باایی( را که در فاون فضایل مشتهر و در خصوص ) ... پدر مولیاا نرارد: در مورد چاین می
خویش وعدۀ معامران بر فراز  نظیر بود امر کرد که به دست یاری پرسعامرات عالی بی 

حجرات الزمه  اق ها، رواق ها،ت( ی  گابد مشتمل بر ارضمرقد مقدس حرضت شاه اولیا)
طرح اندازد. و آن را تا حد توان خویش تزئین امود. چاانچه موالنای مذکور در این تعمیر 

و قواعدی که در ابتدای باا برای استحکام  اهتامم ورزیدطرز نوی به کار برده به امتام آن 
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عامرت الزم است رعایت نکرده خشت بروی زمین گذاشت. و این عامرت عالی که تا امروز 
بدون تهداب و لوازم ابتدایی به ارتفاع سی زرع و مساحت ی  جریب بر  تسا برجا پا

ون با مش  ر را از طرف دافراشت و از جهت اخماص قسمت باالی جدار های گابد مظهر 
هجری عبداملومن خان  882در سال  اندود گردانید. قبه دوم عامرت بعدا  ساخته شده زیرا

بن عبدالله خان ازب  که نایب السلطاه بلخ بود به اعامر آن مبادرت ورزیده که بعد از 
. جوره گابد کبود( یاد گردیدبین مردم به روضۀ رشیف ) هجری 882همین عامرت و سال 

که بعدا  به الحاقات آن افزود گردیده ماناد گابد برکت در سمت رشقی روضۀ مبارک، گابد 
 .(5: 88)خان که در سمت غربی آن واقع است مقربۀ امیر شیر علی خان، وزیر اکرب

گرفته می  راز قدیم االیام ی  قسمت از در آمد اوقاف روضه رشیف برای ترمیم آن به کا     
در عرص محمد  .باران در امان باشد ال ترمیم می گردید تا از گزند باد وگابد ها هر س .شد

فایله ال ابمقیم خان هشرت خانی حاکم بلخ گابد خانقاه که در اثر زلزله فروریخت که 
ترمیامتی در  8:11 -8:11ی ها طی سال .توسط هامن حاکم تجدید عامرت شد

 . ن آن به عمل آمد که قرار ذیل استساختام

رس اتاق های داخلی که . محل فروریخته گی در جااح رشقی دیوار دوباره احیا گردید     
باران توسط  بام های عامرات به خاطر حفاظت از برف و .کامما  از بین رفته بود تجدید شد

 خارج سیصد مرت مربع کاشی های که از داخل وو حدود ی  هزار . آهن چادر پوش گردید
 (.801: 5)باره تجدید شدساختامن فروریخته بود دو 

هجری در زمان عامرت  8095قابل ذکر است که کاشی کاری های آن نیز بعد از سال      
علی خان یورت گرفته است و قبل از آن همه ساله دورن و بیرون باا را با گل امیر شیر 

 .(:: 88)د می کردندسفید آمیخته با انواع خوشبویی سفی

انکشاف یا فته  و ها بر بایاد زیارت گاه ها اعامر خی از شهربر  در رسزمین های اسمامی     
مزار رشیف  ایران و رمشهد مقدس د ،عراق نجف ارشف در ،عربستان رمدیاه ماوره د ،اند
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به  (رض)هارامیکه آوازه پیدایش آرامراه حرضت علی  .افغانستان از همین شامر اند رد
اخماص مادان گروه گروه جهت اجرای مراسم زیارت به این  ،رسزمین های اسمامی رسید

اطراف این آرامراه مسکن گزین  رشان د یران با خانواده هائبسیاری از زا محل رو آوردند و
 (.2: 1د )شدن

مسجد جامع هرات نیز از جمله بااهای است که امایان گر اوج هرن و معامری اسمامی      
پا برجا است. بانی ایلی مسجد معلوم نیست در جایی که می باشد که در ماطقه تا هاوز 

فعما  مسجد وجود دارد در دوره های قبل از اسمام معبدی بوده و قراریکه از نوشته بعضی از 
کتب بر می آید در وقت نرش دین مبین اسمام در هرات  و یا مدتی بعد از آن این باا به 

 یورت مسجد در آمده است.

هجری شمسی توسط سلطان غیاث الدین  592یا  518 در سالباای این مسجد      
رشوع شد چاانچه در یکی از رواق های این مسجد اسم سلطان غیاث الدین به خط کوفی 
نوشته شده است. در دوره تیموریان بار اول شاهرخ میرزا آن را مرمت امود که نام او نیز در 

ی این مسجد در زمان سلطان لی ترمیم اساسی از رواق های مسجد ح  شده است و یک
 (.82: 0حسین بایقرا یورت گرفت)

مسجد جامع هرات مجموعۀ کامل از بیان تاریخ، فرهاگ و هرن است که با معامری،      
کاربرد مصالح و تکای  های مختلف ساخت به عریه ظهور رسیده است. مسجد جامع 

 آفرین ما است که در هرات یکی از معدود بااهای مقدس تاریخی اجداد هرنماد و هرن
ق رسام  به یورت مسجد در آمد، بااهای ایلی مسجد در قرون اول تا پاج  .ھ 02سال 

هجری چوبین و ماقش بود که به علت حادثه آتش سوزی در شب جمعه هشتم جامدی 
ق نیمی از مسجد طعمه حریق گردید. مسجد جامع هرات به شکل کاونی  .ھ 181االول 

الدین بن محمد بن سام غوری هارامی که هرات را پایتخت خود  آن توسط سلطان غیاث
 قرار داد طرح ریزی شد.
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مستطیل شکل را به  در وسط آن حوضی بزرگ قرار دارد، ی  محوطۀ یحن مسجد که     
 وجود آورده که چهار طرف آن را باای مسجد احاطه کرده است، این مسجد با فضای متعدد

دروازه، چهار یدو هشتاد گابد، یدو سی رواق، چهار ید و برنده(، شش مثل چهار ایوان)
خشت کاری ها، کاشی کاری، گچ بری ها،  چهل ستون، ی  مدرِسۀ بزرگ با مجموعه از

نقاشی ها خطوط زیبای کوفی، ثلث و نستعلیق، تاریخ خمایۀ شدۀ از هرن این رسزمین 
است که ساخت  است. نکتۀ جالب در ساخت مسجد جامع هرات سیر تاریخی ساخت آن

این مسجد را به ی  دوره و سب  معامری محدود نکرده و اجازۀ  رشکت سب  های 
معامری غوری، تیموری و حتی اکرث اقوام حکمران این رسزمین را در ساخت این مسجد 

 داده است که البته این مورد را به عاوان یکی از محاسن این باا می توان به شامر برد.

افغانستان سمامی است و یکی از مسجد جامع در ات خمایۀ معامری امسجد جامع هر      
است که پس از چادین قرن، هاوز اوج معامری و هرن غوریان و تیموریان را در این مسجد 

 (.808-888: 82می توان مشاهده امود)

بعد از غیاث الدین محمد برادرش سلطان شهاب الدین غوری که کشور خراسان را      
معرتضین خراسان خصویا  سلطان خوارزم شاه از  امود بواسطه جاگ و جدال حراست می

در محل دهی   220تکمیل مسجد جامع برادرش محروم ماند تا بعد از فتح هاد به سال 
از نواحی غزنی به شهادت رسید و برادر زاده اش غیاث الدین محمود پرس سلطان غیاث 

به تخت شاهی نشست کاری را که استقبال  الدین کبیر در فیروز کوه به جای کاکای خود
امود هامن تکمیل مسجد جامع هرات بود و در عرص او این مسجد متربک به پایه اکامل 

(.و به همین ترتیب وجه مشرتکی بین هر دو ساختامن این آبدات وجود :0-00: 8رسید)
 داد که ذیما  به آن می پردازیم. 
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 طرز ساختار کاشی های سطح خارجی
در عهد تیموریان هرات که هرن معامری سب  ویژۀ داشت، در امای بیرونی عامرت دورۀ      

یز می سازد تیموریان ی  ویژه گی خاص مماحظه می شود که آن ها را از آبدات ماقبل متام
تفاع بیشرت دارند، تزئین سه بعدی کمرت در آن به نظر می خورد و و آن این که عامرت ار 
یا هموار است در حالیکه کاشی ها به رنگ های مختلف در آن به بیشرت به شکل مستوی 

کار رفته است، از فایله های دور گابد های آسامنی رنگ عهد تیموریان توجه بیااده را به 
خود جلب می کاد از نظر کاشی های رنرین حتی می توان ابراز نظر کرد که روی کار ی  

 باای عهد تیموری ی  تابلوی میااتوری است.

یکی از مشرتکات هرنی روضۀ رشیف با مسجد جامع هرات طرز ساختار کاشی کاری      
های سطح خارجی آن ها می باشد که در امای بیرونی هر دو  عامرت هامن کاشی های 
فیروزه یی به چشم می خورد، کاشی کاری عامرت روضۀ رشیف به یورت ماظم از سال 

آن در بلخ کارخانه های کاشی سازی  هجری شمسی به بعد رشوع شده قبل از 8095
زئین می کردند. زمانیکه موجود بوده است که مزارات و دیرر بااهای آن جا را با کاشی ت

علی خان به سلطات افغانستان رسید چون شخص علم پرور بود در مسایل تعمیر امیر شیر 
ائب محمد علم هم تغییرات و نو آوری را به وجود آورد. که کاشی کاری روضۀ رشیف توسط ن

خان والی آن وقت به یورت عام اساس گذاشته شد. برای این کار استاد سمیع که از 
شاگردان کاشی سازان بلخ بود گامشته شد، استاد سمیع با شاگردان خود در ظرف چهار 

 (.51-52: :8سال این کار را متام کردند)

ع است که ـاد سمیـاشی کاری استـک ر بی نظیرـلوۀ ویژه داده هاـارگاه جـه این بـچه بـآن     
تااوب بی کران قوس ها و خمیده گی و گردش خطوط و کاشی های فیروزه یی و 
پیچاپیچی هادسی، فضای بیرونی حرم را چاان هم سان ساخته که اشارۀ آشکار بر وحدت 
الوهیت و زمیاه و پایه گوناگونی های بی کران جهان است و این نشان می دهد که کاشی 
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ی استاد سمیع که خود یاحب مکتبی در فن کاشی کاری بوده است افسون گرانه کار 
(. هم چاان هامن طور تغییراتی که در بسیاری 025: 9خویش را بر بیااده عرضه می دارد)

ختار های تزئیای در هرات تحت نظر از ساختار های معامری مشاهده می شود و اکرث سا
است که اوج تکامل هرن اسمامی را  به شکل دو بعدی نقاشان انجام می یافت متام تزئیاات

 امایش می دهد.

 مواد ساختاری کاشی ها 
در اکرث آبدات دوره تیموریان جز ایلی ساختامن را خشت پختۀ مربع شکل تشکیل      

می دهد و در بعضی قسمت ها بر باالی کامن ها و قسمت زیرین گابد ها از چوپ به حیث 
و تاش استفاده به عمل می آمد آژند ساختامنی معموال  چونه و  مقاوم بر ضد قوای کشش

گچ و مخلوط های مختلف آن با ریگ و مواد دیرر است گاهی از گل نیز به حیث مصالح  
استفاده به عمل آمده است غوره گل و کاگل در باالی سقف ها استفاده شده است، کاشی 

ست گچ بر عماوه مماط بودن در تزئیاات به حیث جز تزئیای زیاد مورد استفاده واقع شده ا
(. که چاین ویژه گی 9: 0گابد کاری و گچ بری های باا به مقدار زیاد استفاده شده است)

 در هر ساختامن به مماحظه می رسد.

 طرح و دیزاین کاشی ها
یکی از دالیل استفاده از کاشی، مقاوم بودن آن در برابر حواث چون باد، باران، آفتاب،      

عاارص شیمیایی و کشش های فزیکی در ساختامن است، رنگ آمیزی و دیزاین کاشی ها 
هم چاین باعث القای فضای بهشتی و ایجاد آرامش روح و روان می شود علت استفاده از 
نقوش هادسی و گیاهان در کاشی کاری ها نیز این است که پایه و اساس این نقوش دایره 

کامل است دایره هم چاان سبب جلب توجه بیااده  ادی ازاست و دایره در هرن اسمامی ام
به سوی مرکز می شود. رنگ در کاشی کاری اسمامی نیز از جالب ترین امونه های امادین 
در هرن اسمامی است که به عاوان مثال رنگ آبی و الجوردی در هرن اسمامی، امادی از 
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نگ های آبی کاشی کاری و آسامن الیتااهی همرا با آرامش باطای است و ماظور از ر 
خاکی خشت کاری رنگ های زمین و آسامن است که در عین تاوع و تضاد دارای هم 

جد جامع ـآهاری و دل نیشیای می باشد که طرح و دیزاین کاشی کاری روضۀ رشیف و مس
 (.82: 0هرات رنگ های آبی و الجوردی و تزئین دو بعدی می باشد)

 (رضروضۀ حرضت علی )منای بیرونی مسجد جامع هرات و 
امایی بیرونی عامرات و آبدات تیموری ی  ویژه گی عمده دارد که آن ها را از آبدات ما      

قبل متامیز می سازد و آن این است که ارتفاع این عامرات بلاد است تزئین سه بعدی کمرت 
در آن به نظر می رسد در حالیکه کاشی با رنگ های مختلف در آن به کار رفته است، از 

ر گابد های آسامنی رنگ دورۀ تیموریان توجه هر بیااده را به خود جلب می فایله های دو 
کاد. از نظر کاربرد کاشی های رنرین می توان گفت که آبدات دورۀ تیموری به ی  تابلو 
میااتوری شباهت دارد. امایی بیرونی آبدات دروۀ تیموری بسیار رنرین تر از آبدات قبلی 

(. امایی :01: 2اوج هرن کاشی سازی در کشور نامید.) است باا  این دوره را می توان
بیرونی روضۀ شاه والیتامب ی  تابلوی کامل و رنرین نقاشی است که حتی ی  مرت مربع 
از متام سطح آن را بدون کاشی های رنرین یافته امی توانیم. هم چاان در مسجد جامع 

 (.18: 8ر می باشد)هرات نیز از کاشی استفاده شده که از شهرت زیادی برخوردا

 پالن و نقشه مسجد جامع هرات با روضۀ رشیف
تشکیل می دهد. در پمان های آبدات اساسی را در معامری  ءنقشه افتادۀ ساختامن، جز     

تیموری کدام ویژه گی خاص نسبت به آبدات قبلی دیده امی شود تاها می توان ذکر امود 
 (.:01: 2بزرگرت از آبدات قبلی می باشد) که این پمان از نظر مقیاس و ساحه تحول کمی

 8:58پمان افتاده و بقیه نقشه های این مکان متربک یعای روضۀ رشیف در سال      
ھ.ش توسط انجیرن احمد شکیب سال  تهیه گردیده است وی عماوه امود که با ی  
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یما  نام مقایسه رسرسی با آسانی می توان مشابهت آن را با آبدات هرات مماحظه امود و ا
را نیز به اساس همین مشابهت از  سه گانه مقربه سلطان حسین بایقراگذاری قسمت های 

روی نقشه روضۀ رشیف یورت گرفته است. البته این تشابه در طرز قرار گرفنت اتاق های 
سه گانه در عقب یکدیرر و شکل عمومی ساختامن است، تشابه خانقاه در هر دو عامرت 

برنده های( مربوط، چشم گیر است به اغ خانه به شمول ایوان ها)چر  اتاق مقربۀ ایلی و
ویژه هارامیکه آبادی های بعدی و الحاقیه ها را از پمان روضۀ رشیف خارج کایم، حتی 
اتاق که در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند این تشابه به قدری می باشد که معامر هر دو 

ورد پمان و نقشه آبدات هرات با روضۀ بیان گردید آبده ی  نفر به نظر می رسد. آنچه در م
 نکات ذیل را می توان بیان امود.

، یعای هم مقابر ع پمان مقابر را یافته می توانیماول: در آبدات فوق الذکر هر دو نو      
هشت ضلعی و هم پمان های نوع چهار گوشۀ که در آبدات مقربۀ تیموری به کار رفته 

 ده مشاهده می شود.است.در پمان این دو آب

دوم: پمان آبدات دوره تیموری در مجموع بر روی ی  محور کامما  متااظر اعامر می      
شده و بر روی محور های فرعی عمود بر محور ایلی هر فضا به تاهائی خود ی  تااظر 

 دومی را القا می کاد.

امن ها و گابد ها در پمان سوم: در پهلوی این که تااظر و توازن قوای و اداره از جانب ک     
ای گوناگون استفاده به ـه ماظور هـوار ها نیز بـد، از حجم داخلی دیـرفته می شـد نظر گـم

 عمل آمده اتاق های کوچ  دیرر در بین شان تعبیه گردیده است.

مان های افتاده آن گاهی تشابهات چهارم: در آبدات دوره تیموری و مخصویا  در پ     
توان دریافت به ویژه زمانیکه این آبدات توسط عین مهادس و یا معامر ساخته زیادی را می 
 شده باشاد.
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رت ات قبلی بزرگپاجم: آبدات دوره تیموری از لحاظ ساحه اشغال شده توسط آن ها از آبد   
 هستاد.که تشبهات فوق الذکر در هر دو آبده قابل مماحظه است.

مسجد جامع هرات از لحاظ زمان و وقت اعامر آن یکی دیرر از مرشکات روضۀ رشیف با     
های پر افتخار هرن  گارت داشته این دو آبده از جمله یاد است، طبق اسااد و شواهد در دس

 (.81-:8: :معامری عرص با شکوه تیموریان هرات است)
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 سایت گوگلکاپی از  ،  ()کامای عمومی مزار حرضت علی

 سایت گوگلکاپی از  ، ()کامای عمومی مزار حرضت علی
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 ، کاپی از سایت گوگلامای دروازه ورودی سمت رشقی مسجد جامع هرات
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 نتیجه گیری
که از عرص تیموریان بااهای زیادی برجای مانده است، چون  در نتیجه گفته می توانیم     

سماطین این دوره به علم و فرهاگ توجه زیادی داشتاد، از  هرنمادان، علام، فضما و 
معامران  حامیت می امودند و آنها را تشویق می امودند. از جمله می توان به روضۀ رشیف 

ریان می باشد اشاره امود که داری و مسجد جامع هرات که از  جمله بااهای عرص تیمو 
مرشکات می باشد. آبدات دوره تیموری از لحاظ مهادسی و معامری ی  دوره درخشان را 
در تاریخ مهادسی کشور ما تشکیل می دهد، در این عهد ابتکار و نو آوری در متام هرن ها 

را در هر دو  به ویژه هرن معامری به وجود آمد، معامران تیموری در ساخنت آبدات تااظر
محور ایلی کامما  مراعات می کردند. تأکید خاص به روی کار و دورامایی آبدات داشتاد و 
هم چاین کاربرد رنگ فراوان به ویژه کاشی کاری هم استفاده از کاشی معرق با تزئیاات 
نباتی و هادسی، استعامل زیاد رنگ های آبی و الجوردی در کاشی کاری گابدها می 

 باشد. 

 نهاداتپیش
 از آبدات دوره اسمامی حفاظت و مراقبت جدی یورت گیرد. -8 

 وقتی که ی  آبده ترمیم می شود باید ایالت تاریخی آن حفظ شود. -0

 .اتخاذ تدابیر اساسی به خاطر جلوگیری از تخریب احتاملی آبدات -:
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 مأخذ
مجله باستان شااسی، دور  )مسجد جامع هرات در پویه تاریخ( .افضلی، محمد اسلم -8

 (.8:92)، سوم، شامره ششم

مجله باستان شااسی،  )تاریخچه مخترص مسجد جامع هرات( .پوالدیان، عبدالجلیل -0
 (.8:20)، شامره اول، دور ششم

هرات باستان، شامره چهارم، دور پاجم،  )هرن معامری تیموریان( .سال ، شکیب -:
 (.8:20)، اکادمی علوم افغانستان

( روضۀ شاه والیت مأب، پشاور: 8:19یفا، عبدالغفار، محمد یونس طغیان و ساکایی)  -1
 انجمن حفظ میراث فرهاری افغانستان.

( بااها و آبدات تاریخی شامل افغانستان، پشاور: مرکز مطالعات 8:19یفا، عبدالغفار) -5
 افغانستان.

سمامی در حوزۀ جاوب ( بررسی بااهای تاریخی دورۀ ا8:81) .یدیقی، نجیب احمد -2
 غرب افغانستان، نارش: ریاست اطماعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان.

 ( باستان شااسی عمومی افغانستان، انتشارات الجورد.:8:8) .عثامنی، عصمت الله -1

 ( افغانستان و نقاط شرفت انریز آن، کابل: الهدا.8:82) .عظیمعظیمی، محمد  -9

( بخش از تاریخ هرات باستان، کابل: اکادمی علوم 8:20) .فکری، سلجوقی -8
 افغانستان.

 ( هرات امروز و دیروز، مرتجم: مریم بهرامیان، تهران.8:95) فدائیان، حمید -82

مجله  ستم معامری روضۀ مبارک مزاررشیف(تاریخچه سی) .فیروزی، عبدالواسع -88
 (.:8:2)، باستان شااسی، شامره اول، سال ششم
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( تحفه زائرین اماکن مقدسه عراق و سوریه، قم: 8:88). روبی، حسن تربیزیقا -80
 انتشارات لولؤ مرجان.

)         ( تاریخ مزار رشیف واقع در بلخ، پاکستان: مطبعه . کهردایی، نور محمد حافظ-:8
 وفاق الهور.
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 شهال صباحت 
 رنسانس عرص تیموریان هرات

Renaissance of the Timurid of Herat 

By: Senior Teaching Assistant Shala Sabahat 

Abstract: 

   Many books have been written by foreign and internal 

authors about the period of the Timurid, because this period 

was one of the important periods in the history of our country 

and on that time the people of this country had great 

development in different parts of humanity life. Therefor there 

is need more research. This article has been written to 

introduce artistic development of the Timurid era.    

 خالصه

های زیادی از طرف نویساده گان خارجی و داخلی  در مورد دوره پربار تیموریان کتاب      
زمان  این دوره یکی از دوره های مهم تاریخ کشور بوده و در آن نوشته شده است، چون
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 .های مختلف حیات برشی نایل آمده بودندمردم این کشور به پرشفت های بزرگی در بخش
 ای ـه ه ماظور معرفی پرشفتـز بـاله نیـاید. در این مقـر را می امـاب تحقیقات بیشتـباا  ایج

  آمده است.  در نرارش ههرنی عرص تیموریان به رشت

 مقدمه
شاهرخ گردد.  سلطات شاهرخ میرزا یکی از دوره های طمایی کشور محسوب می ۀدور      

سلطان داد گسرت، عادل، مرد بشاش و رحم دل بود، از علام و ادبا و هرن مادان احرتام و 
مراکز تکریم می کرد. در زمان زمامداری او هرات مرکز حکمروائی تیموریان خراسان، از 

مادان اهل حرفه و پیشه از نقاط مختلف ی گردید. علام و هرن مهم علمی، دیای و دیاو 
امپراتوری به هرات جمع شدند و به کارهای خماق خویش در کامل آزادی و رفاهیت می 
پرداختاد و مورد تشویق و الطاف خاص شاه و شاهزاده گان و گرداناده گان دولت قرار 

 گرفتاد.  می

م به شجاعت و دلیری همیشه شوهرش را درسفرها همراهی می کرد و شاد بیر گوهر     
باعقل و فراستی که داشت در امورسیاسی و فرهاری کشور همیشه کم  می امود و 
مشورت می داد، در زمیاه فرهاگ شعر و ادب، نقاشی و معامری نیز کارهای فوق العاده را 

 انجام داده است. 

بايقرا، خراسان از انکشاف اقتصادی و فرهاری مشابه به در عرص سلطان حسني      
خراسان پیش از مغول برخوردار شد، با این تفاوت که خراسان پیش از مغول در رنسانس 

از خراسان رنسانس  یبر دوش داشت و در این نوبت، بخش علمی جهان اسمام سهم بزرگ
عرص یفوی نیز مدیون آن و نهضت هرنی فرهاری ای را بر عهده گرفت که دنباله آن در 

لۀ فرمان روایی سلطان حسین بایقرا هرات مرکز نهضت های هرنی، ما( س38بود. در دوره )
 ت های اروپا در قرونیاعتی و فرهاری شااخته می شد؛ به گونۀ که با پیرشفته ترین پایتخ

 زد.  یوسطی پهلو م



 رنسانس عرص تیموریان هرات       

045 

 ابخانه یی بوده است. از آنروش مورد استفاده در این پژوهش علمی، روش تحلیلی و کت     
جا که جزئی بودن و تکرار ناپذیریی دو ویژه گی ایلی رویداد های تاریخی است و به 

ها از روش تجربی استفاده برد، باا  روشی که توان در بررسی این رویداد همین لحاظ امی
استاتاج توان از آن سود برد هامنا روش ترشیحی و تاریخی است که مبتای بر تحلیل و  می

 باشد. ذهای می

  مسئلهرشح بیان 
در بیان این جزوه میخواهم مسئله را طوری بیان امایم قدر قدرت یابی و مدیریت هرن      

دوستانه سلسله شاهان تیموریان توانسته به خوبی زمیاه رشد و توسعه هرن امایی را در 
هرن در عرص طمایی خویش والیت امروزی هرات به ارمغان بیاورد و زمیاه ساز ی  مکتب 

 ش و کوشش هرن دوستان سلسله شاهانگردد. که همه این دست آورد ها نتیجه تما 
وجود آورنده ی  تحول عظیمی در ه تیموری و هم نسمان آن در رابطه به هرن دانسته و ب

 مسیر هرن و کار های هرن گردید. 

 سواالت تحقیق
 سوال اصلی: 

 عوامل بوجود آمدن رنسانس هرن هرات کدام ها است؟      

 سواالت فرعی
 رنسانس هرنی چرونه در هرات بوجود آمد؟ 

 مکتب هرن هرات چه زمانی مبیان آمد؟ 

 تیموریان هرات در کدام سده ها حکم روایی داشتاد ؟ 
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 روش تحقیق
تحلیلی  روش نقلی و با التفات به موضوع و محتوا مقاله که علمی و تاریخی است از دو     

بهره گیری شده است؛ و از روش تجزیه و تحلیل در حد توان نیز کار گرفته شده و نیز از 
ی به یورت تهیه فیش تحقیقاتی، اطماعات تاریخی گرد یماابع مکتوب به روش کتابخانه 

 آوری شده است.

 اهمیت و ارزش تحقیق
 قابل توجه باشد: تواند دارای اهمیت پژوهش حارض از چاد جهت می     

که مباحث مورد بحث دارای اهمیت تاریخی و معاوی می باشد. از جانب دیرر  این     
مباحثی که در مورد رنسانس هرنی عرص تیموریان هرات در این مقاله ذکر گردیده اهمیت 
مکتوبی دارد اما کیفیت و موثریت  مقاله زمانی هویدا می گردد که در پخش و نرش آن 

از جانب دیرر این پژوهش شاید بتواند به غاای ادبیات موجود  الزم یورت گیرد.اقدامات 
 در این زمیاه کم  اماید.

دیرر ایاکه تجزیه و تحلیل این موضوع باعث غور و برسی مسایل حساس گذشته مورد      
 مطالعه قرار گرفته شده و آیاده را با درایت کارتول خواهد گردید.

 های تحقیق محدودیت
بدون تردید هر تماش علمی و فکری هامن قسم که از فریت ها برخوردار است؛ امکان      

دارد که با موانع نیز روبرو گردد. اما مشکمات و موانع که در مقابل این تحقیق وجود دارد، 
 توان یادآوری امود: بسیار زیاد بوده است که به طور امونه می

د به وقت ـی  تحقیق علمی انجام بده ا  ـه واقعـواهد کـگاه ی  محقق بخفریت الزم: هر 
زیاد رضورت دارد در این فریت کم کافی نیست و باید امید این هم نرود که با فریت کم 

 ی  تحقیق علمی همه جانبه یورت گیرد. 
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دراین زمیاه تحقیق کرده فقدان الرو ی مااسب: بدلیل ی  الروی خوب که واقعا      
پوهاتون و دیرر کتابخانه های شهر مزار وجود ندارد که از محدویت کتابخانه  باشد؛ در

 رود. های اساسی در این راستا به شامر می

یا کمبود ماابع: خصویا ماابع دست اول یکی از محدویت های حاد دیرری این  نبود و     
 رود.  تحقیق به شامر می

 رنسانس هرنی عرص تیموریان هرات
، بازگشت به زندگی، ارنسانس در لغت ]ُر ِن سا[ فرانسوی احی معای لغوی رنسانس:     

 .(109: 9)تولد جدید و تجدید حیات می باشداعاده حیات، 

طور خاص دوره تجدد، جابش و نوزایی را ه رنسانس ب معنی اصطالحی رنسانس:     
یاایع م( برا احیای ادبیات و علوم و  82-81گویاد که در پایان قرون وسطی و آغاز قرون )

در اروپا بوجود آمد و اساس این جابش و تجدید حیات تقلید از ادبیات قدیم بود. در پایان 
میمادی یاایع و ادبیات خصویا  اروپا رونق شرفت انریز پیدا  82اوایل قرن  85قرن 

چاد روی امود، رنسانس می خواناد و هر امود. این شرفتی را که در عامل یاعت و ادب 
رسا نیست ولی مراد از آن بازگشت هرن و ادب می باشد. رنسانس که این معای چادان 

یکی از مهمرتین وقایع تاریخ دنیاست نخست در ایتالیا مایه گرفت و بعد از آن در 
، آملان، اسپانیا و هلاد بسط و انتشار گسرتده یافت. هرنمادان آن زمان فرانسهکشورهای 

ها پدیدار نشده  تر و نیکوتر از آن ز اثری عالیدوره شاه کار های بوجود آوردند که تا امرو 
است. چاانکه اکتشافات بحری میدان سعی و عمل را در کار های مادی وسعت داد. 

ها را از حالت  رنسانس هم عریه فکری برش را توسعه بخشیده طرز زندگی و حیات انسان
توان  کلمه رنسانس را می دوره بدوی به حالت های مرتقی و پیرشفته آن سوق دهید. باا  

 ایطماحا به هر نوزایی استعامل امود. 
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 هرن
م با ظرافت و ریزه أ ، معرفت امری تو لغت به معای فن بوده که با یاعت، علم هرن در     

 کاری آن در درجه از کامل فرد هرنماد می باشد. 
ب( و نر)مرد( تشکیل واژه هرن در پارسی میانه به شکل هونر بوده که از دو پاره هو )خو      

گونه که دالوری را مردانری و ایستادگی را  یافته و در جامعه مرد ساالری آریانا هامن
پایمردی نام گزارده اند. لذا واژه هرن را نیز برمباای آن استعامل اموده است. ولی این روند 

جاسیت گرایی  در بیشرت زبان ها به چشم می خورد اما در جوامع نوین این گونه واژه ها بار
 کار می رود. ه پیشین خود را از دست داده و برای مفاهیم معتدل و خاثی ب

هرن پدیده اعجاز انریزه است این پدیده همواره در طول حیات برش حضور داشته است      
آثاری که انسان های اولیه در غارها به جای گذشته اند همه و همه نشان گر حضور چشم 

ا را فراتر نهاده و مدعی شده اند که پ ویه تکامل برش است حتی برخیسیر ر گیر هرن در م
 برش به کره خاکی نیز این پدیده شرفت انریز نقش خود را داشته است.  هبوطقبل از 

ت می اما واژه هرن در هر زمان و هر مکان از خود دارای معانی و مصادیق بسیار متفاو     
ی به هر گونه فعالیتی اشاره دارد که هم خود انریخته و هم عباشد. در معانی عام و انتزا

 مهار شده باشد. 
 اشی،  پیکره سازی،  طراحیـون نقـهای چ ه فعالیتـر در معاای مشخص بـایطماح ها     

ایطماح  گردد. غالبا   ، معامری، موسیقی، شعر، رقص، تیاتر و سیاام اطماق میگرافی 
 ( را برای هرن های برصی یا برخی از انواع هرن های برصی به کار می برند. art) هرن
این است که برویم هرن کوشش است  تعریف و معمول ترین تعریف از هرن ساده ترین     

برای آفریاش یور لذت بخش این اشکال حس زیبایی ما را ارضا می کاد. و حس زیبایی 
هامهاری حایل از روابط یوری در مدرکات  شود که مانوعی وحدت با وقتی راضی می

حسی خود دریافت کرده باشیم و نیز هر نوع فعالیتی غیر معطوف به سود ما و مبتای بر 
برداشته های شخصی از محیط و طبیعت با استفاده از نیرو تخیل و قواعد زیبا شااسی 
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تواند  می نقاشی، مجسمه سازی، نویسادگی، شعر و غیره  به موسیقی،اخنتدماناد پر 
 بیانرر هرن ی  شخص باشد. 

ی به اثر هرنی او ها که انسان فایده هرن برای روح هرنماد ایاست که با علم به این     
ماد نیز اثر خواهاد کرد. ل و یا سقوط انسان ها در خود هرن خواهاد نرریست و رشد و کام

دازد. تا اثر و انریزه همه استعداد های مغزی و اعامق و سطوح روح خود را به کار می ان
تحول و به رشد و کامل را به آن انسان ها که خود جزی از آنان می باشد تحول بدهد فایده 

ها متاشاگر در یورتی که از اعامق روح هرنماد توییف شده برآید آب  هرن برای انسان
 حیات برای حیات او خواهد بود. 

ی در قالب مشخص و نیز انتقال آن در هرن وسیله است برای ثبت و ضبط احساس انسان     
 چاین تفهیم آن احساس هرن با دیرران است.  خارج از عواطف ذهای و هم

توان بیان امود که هر هرن با بودن هرنماد معای و مفهوم می یابد. در  در کل می      
 یورت عدم هرنماد هر هرن که در نظر رسد کلمه نامفهوم خواهد بود. 

شود. و در ی  تقسیم بادی کلی  معموال به وسیله بیاایی و شاوایی درک میثار هرنی آ      
 توان به انواع ذیل تقسیم امود.  هرن را می

 معامری )آرشتیکت( 

 شیشه گری، پماستی (  مجسمه سازی) سفالرری،

 ترسیمی ) نقاشی، خطاطی(  یهرن ها

 شعر ، نرث( ادبیات)

 ( موزی )موسیقی

 حرکات امایشی )رقص( 

 (02:  1متثیل)تیاتر و سیاام(  )
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 تیموریان عرصهرن هرات در 
هرات مرکز رفت و آمد جهان گشایان بوده و از سکادر یونانی تا چاریز خان مغول و      

اند؛ ولی عرص شکوفایی هرات در امپراتوران فارس و  افغان در این شهر حکمروایی کرده
الی  8:12ریخ افغانستان تیموریان از سال )تا زمان فرمانروایی سلسله معروف و تاثیر گزار

میمادی( است که نقش تاثیر کااده و بسزایی را در این رس زمین داشت که تاریخ و  8522
آثار تاریخی آن دوره ها گواه این مدعا است. بسیاری از بااهای تاریخی این شهر در زمان 

این روند شکوفایی  است.شده م( ساخته  8111 – 8125های )شاهرخ تیموری در سال
ح هرن تیموریان توسط گوهرشاد بیرم همرس توااماد شاهرخ تیموری ادامه یافته و به سط

بیشرت امونه های آن تخریب شده است که امونه  سفانهآ عالی آن گسرتش داده شد. اما مت
ین وهر شاد بیرم طرح و دیزاگر الدین می باشد که در عرص ملکه مثال زنده آن قلعه اختیا

گردیده به مرحله تکمیل باا آن انجام پذیرفته است. همه فعالیت های هرن سلسله 
انده است همه بر اهل تحقیق و تیموریان که چه ثبت تاریخ گردیده و چه از تاریخ بجا م

 ری برخوردار بوده و در نوـرات در این دوره از تحوالت عظیمی هاـه هـرساند ک قین میمحق
 ا در عریه هرن و بازسازی هرات انجام داده است. آوری های چشم گیری ر 

توان رنسانس هرن نامید. هرات در زمان حکمروایی و زمام داری  را می هاباا  این نو آوری     
که بعد  نحوی رنسانس هرنی و فرهاری را تجربه اموده انده سلسله پادشاهان تیموریان ب

رنری  اعتمای فرهاری هرات قدیم نقش پرآن تکرار نشده است. گوهر شاد بیرم در  از
دی فراوانی که در گان که به دلیل عماقماور کورهمیشته است. شاهرخ پرس چهارم امیر تدا

ستانی هرات انتقال داد و این پایتخت فرمانروایی خویش را به شهر با شهر هرات داشت،
 .(881: 80لیت های خویش قرار داد)را مرکز فعاشهر 

 ایی فرهاری و هرنی دوره تیموریان هرگز تکرار نشده است، اما هرات همهرچاد شکوف     
چاان در عریه نقاشی، شعر، داستان نویسی، تاریخ نراری، موسیقی و یاایع دستی، از 
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ادگان معروف ماناد گوهر شاد بیرم، جمله شهرهای پیشرام بوده است. شاعران و نویس
، و شاعران و ح الدین سلجوقی، یما نوایی ، امیر علی شیرخواجه عبدالله انصاری

باعث شده  اتهر کرده اند. غاای تاریخی فرهاری نویسادگان زیادی در این شهر زندگی 
شهر را حفظ امایاد. هرات  این شهر بتواند موقعیت فرهاریاست تا هرنمادان و فرهاریان 

اوان یکی از عه امروز با دوره تیموری قابل قیاس نبوده و امی باشد. ولی موقعیت شهر ب
 ست.ا بر جا چاان پا قطب های فرهاری افغانستان هم

زمان  هرن تیموری هرنی بود که در ماوراء الاهر و رشق ایران در زمان تیمور و به طور هم     
ها به اوج خود رسید. مکتب هرنی هرات  در غرب ایران تحت حکومت سلسله های ترکامن

نقاشی است، در هرن مغوالن هاد تاثیری قاطع به  گر هرن این دوره به خصوص درکه نشان
جای نهاد. با تیموریان  یکی از درخشان ترین ادوار متدن اسمامی آغاز شد. در زمان 

ها معامری از نظر عظمت و غاای تزئیاات به شکوه و شکوفایی بی نظیری  حکومت آن
عه کرد. هرن نقاشی دست یافت. معامری این دوره را بیشرت باید در سمرقاد و هرات مطال

به چاان مرتبه ای از تکامل رسید که الرویی برای کل مکاتب آیاده نقاشی قرار گرفت. این 
و تولید درخشان هرن های تزئیای )ماسوجات، چاین دوره تحول و توسعه عظیم  دوره هم

( بود. ریشه های هرن هرکاری، فلزکاری، حکاکی، و حجاریبافی ، سفالرری، جوا نقالی
توان در هرن دوره تیموری پیریری کرد. زیرا نخستین امپراتور مغولی  ی را در هاد میمغول

 پاشید. هاد از اعقاب تیمور به شامر می رفت. این سلسله رس انجام به دست یفویه فرو

دوران حکومت تیموریان هرات را عرص ظهور مجدد هرن و ادب دانسته اند. در این دوره      
شکوفا شد که ادوار بعدی را نیز تحت تاثیر خود قرار داد تیموریان  نهضت هرنی پر رونقی

به طور کلی شاهانی هرن دوست و هرن پرور بودند و اکرث جانشیاان تیمور در بار خود را به 
محفل هرنمادان، شعرا و ادبا مبدل ساختاد. آنان هرنمادان را تشویق می کردند. تحت 

نقاشی، یحافی و جلد سازی به کامل پیرشفت ، ها هرنهایی همچون خطاطی حامیت آن
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وردهای خیره کااده ای آ  خود رسیدند. مهم ترین شاخه ی هرنی که در این دوره با دست
مادان د نقاشی تیموری به دلیل تجمع هرن در متام تاریخ هرن خراسان بعد از اسمام نایل آم

 .(882 -880: 88)سمرقاد و هرات رشد چشم گیری یافتدر شهر 

توان بیان امود که  عرص طمایی هرن، علم و یاعت در افغانستان از زمان  در کل می     
سیس مکتب أ مهمرتین و عمده ترین دالیل آن ت تیموریان هرات رشوع می شود یکی از

، علمی و تجارتی ایجاد اان در آن زمان مراکز بزرگ یاعتیچ هرنی هرات است و هم
از خراسان، تربیز، شیراز و سمرقاد به هرات آمدند.  ده و هرنمادان، یاعترران مشهورگردی

از طرف دیرر روابط دوستی، تجارتی و فرهاری افغانستان با خراسان، چین و رشق در دوره 
 گردید. ها بیشرت از پیش محکم تر تیموریان ذریعه تبادله سفیران در بین آن

 تعلیمی عرص تیموریان هرات مراکزتعلیم و 
 اختهـراسان شاـین شهرهای خه عاوان یکی از مهمرتـاریخ بـدوره های ت رـرات در اکثـه     

. لیکن دوران شکوفایی و اوج زیبایی آن بدون تردید مربوط به دوره تیموریان شده است
و سلطان حسین بایقرا  دساله سلطات شاهرخ، سلطان ابوسعی ویژه در دوره یده است ب

ون کتاب و محل رونق و شکوفایی هرنهای چ این شهر مرکز تجمع دانشمادان و هرنمادان
ات در ، تذهیب و خوشاویسی بوده است. عظمت و اهمیت شهر هر یاتور سازی، میا

، ادبی، سیاسی و اجتامعی آن در تاریخ رشق ایران و غرب رسزمین خراسان جایراه علمی
هان افغانستان که باعث شده بود ییت جمال و جامل و آوازه شکوه و ابهت آن رستارس ج

یموریان توجه گروهی از دانشمادان، فاضمان و ویژه در عرص ته آن روز گار را فرا گیرد. ب
 رخان را به خود معطوف داشت. چاانکه در باره حوادث سیاسی و رشح تحوالت و ویژگیؤ م

لیف شده است. در أهای بسیاری ت های ادبی و اجتامعی و اویاف جغرافیایی آن کتاب
لیف معین الدین محمد أات تروضات الجاات فی اویاف مدیاه هر میان این کتب، کتاب 

 (.881: 80)زمجی اسفزاری از همه معروفرت است
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در عرص تیموریان دارالسلطاه هرات به یورت دارالعلم بزرگی در آمده بود و از اطراف و      
در اکااف جهان، طالبان علوم یوری و معاوی بدان کانون فرهاگ و ادب روی می آورند. 

گوشه و هر ناحیه آن شهر، گابدهای عظیم مساجد و مدارس و خانقاها رس به آسامن بر  هر
افراشته و در زیر آن ها حلقه های درس و مجالس ادب و بحث و مااظره بر پا و دایر بوده و 

ها و رساله های علمی و ادبی به ظهور  از آن دارالعلم بزرگ هزاران اثر بدیع هرنی و کتاب
ها، مساجد  است. پادشاهان و فرمانروایان تیموری بزرگرتین مدارس، خانقاهپیوسته 

خانه ها را در این شهر به وجود آورده بودند و در آن هزاران  و کتاب دارالسیاده، دارالشفاها
دان  کار، خطاط و موسیقی دانشماد، سخاور، شاعر، نویساده، هرنماد، نقاش، تذهیب

می کردند، نه تاها این مراکز، بلکه هر گوشه و کاار  یفشایا ماناد ستارگان درخشان، نور
و خطاطان کانونی گرم و پذیرنده بود.  دانان و نقاشان این شهر، برای شاعران و موسیقی

دارای تغییرات و نوزایی  این کانون عظیم هرنی در تاریخ فرهاگ و هرن متدن خراسان
ایی عرص تیموریان هرات که باعث وانی بود خود رنسانسی بود در عریه هرن امهای فرا

 پیدا شدن و روی کار آمدن مکتب هرنی هرات گردید.

تعداد مدارس و مراکز تعلیمی در دوره تیموریان در شهر هرات بسیار زیاد بود. برخی از      
این مدارس به دست سماطین و شاهزادگان باا شده بودند و تعدادی نیز به دست سایر امرا 

فرمان شیخ که از مقربان شاهرخ بود. یکی از این مراکز  ی. مدرسه امیرو بزرگان تیمور 
است. وی این مدرسه را در هرات ساخت و مدرسانی در آن گامشت. مدارس دیرری چون 

اث گردید. مدرسه ملکت آغا در بلخ، مدرسه مدرسه معروف امیر چخامق شامی در یزد احد
، مدرسه بیرمیه زوجه سلطان حسین ، مدرسه میرزا الغ بی  در سمرقادیوسف خواجه

، مدرسه سلطان حسین بایقرا در هرات مدرسه یدرالدین محمد دشتکی در هرات بایقرا
ه جمال الدین فیروز شاه در ، مدرسشت  شیراز و مدرسه حافظیه در یزدشیرازی در محله د

از  مساجد متعدد دیرر آن شهر مدرسه گوهر شاد بیرم در مشهد و سایر مدارس و هرات،
 جمله مراکز علمی این دوره اند. 
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خصوص در دوران سلطات شاهرخ و به گونه مدارس که در عهد تیموری و  شامره این     
است و اگر چه در آن دوران اعتبار علمی هرات  حسین بایقرا در خراسان ساخته شده بسیار

دانشمادان و  های دیرر نیز ها بود، لیکن در بعضی از شهر و سمرقاد بیش از سایر شهر
اهل قلم مورد تشویق و حامیت حکام تیموری قرار داشتاد. هرات مرکز علمی محسوب می 

جا از تشویق مساعدت اسکادر بن عمر شیخ و ابراهیم سلطان فرزند  شد و دانشمادان آن
 رجانی، جمال الدین دوانی،ـریف جـد شـسی ون )میرـزرگانی چـودند. بـوردار بـاهرخ برخـش

  .دشتکی و غیره( یدرالدین

در بسیاری از شهر ها باا های به عاوان آثار خیریه و وقفی برای تعلیم علوم رشعی و      
دارای مدرس و مسجد و محل سکونت برای طماب علوم دیای و خدمترذاران آنان وجود 

ها برای مدرسان نیز حجره های در نظر گرفته می شد. موضوع  داشته و گاهی در آن
های درسی  علوم رشعی و رصف و نحو عربی آن هم بر مباای کتاب ها طبعا   دروس در آن

ها بود، بدون آنکه هیچ گونه  ها و یا رشوح و حواشی آن قرون هفتم و هشتم و تلخیص
ها دیده شود. برعکس، تکرار و تعبد و تقلید از  ابتکار یا تفکر و تحقیقات تازه ای در آن
 .گذشتران مشخصه ایلی این دروس بود

 هرنی هرات مکتب
اشی و مصوری و تزئین و ـر نقـ، عهد پرورش هاراسانـموریان درخـدوره حکمرانی تی     

سازی به شامر می آید. هرن نقاشی از قدیم  تذهیب و خوشاویسی و متام شقوق کتاب
ویژه در هرات رواج داشته و آنان پس از ورود ه ، بدر بین مردم ماورالاهر و خراسان االیام 

اسمام به این نواحی استعداد های هرنی خود را در آراسنت و تذهیب کتب دیای اسمامی 
بدین سان در رستارس  و مقابر اسمامی به کار بستاد. خصوص قرآن و نقاشی مساجده ب

، آثاری را به وجود آوردند که در تاریخ هرن برش برگزیده اند. تا قرن ششم دنیای اسمام
در دنیای عرب و چه در خراسان و ماورالاهر ترقی شایانی کرد سازی، چه  هجری هرن کتاب
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خانه های بزرگی در قلمرو خمافت اسمامی از قاهره تا خراسان و  و در این مدت کتاب
 ترکستان به وجود آمد. 

 توان گفت فرمانروایی شاهرخ در هرات مقدمه دوران پرشکوهی شد که می در واقع می     
هرن  خراسان عهد تیموری نام نهاد. رستاخیز که باعث شد عماوه برتوان آن را رستاخیز هرن 

، کاشیکاری و ری، فلزکاری، آبریاه و چیای کاری، معامهای یاد شده هرن چون موسیقی
، ادبی و هرن بزرگی یابد. بدین سان مقدمات نهضت علمیغیره هرن های خراسانی تکامل 

ماش های هرن دوستانه شاهان تیموری را توان نتیجه زحامت و ت فراهم آمد. که در کل می
 (.889 – 885: 80وجود آمدن مکتب هرن هرات دانست)ه ب

مکتب هرنی هرات به دوره ای از نرار گری اطماق می شود که از دوره تیموری و      
 921ب یفوی پایان می یابد. از باالخص دوره شاهرخ آغاز شده و با دوره شاه تهامس

این مکتب هرنی کامل الدین بهزاد است که نه تاها خود باعث دمدار  قمری رس 852تا
اعتمای این مکتب شد بلکه تاثیری درخور نرارگری بعد از خود بر جا نهاد. پایرذاری 
مکتب هرنی هرات در دوره تیموریان در دوره زمان داری شاهرخ تیموری بر می گردد. ولی 

 (.8:2: :است)ن بایقرا پیرشفت زیادی اموده در دوره سلطان حسی

ظهور مکتب هرات به گونه ای غیر قابل انکار مدیون قدرت گرفنت تیمور است. چرا که      
اوضاع سیاسی و اقتصادی دوره استیمای تیمور و باالخص جانشیاان او زمیاه ساز به وجود 
آمدن این مکتب شد. در وهله او کشور گشایی و وسعت داد قلمرو تیمور مصادف بود 

از ثروت و غراماتی که تیمور در  فراروان که در پیروزی ها به دست می آمد. جدا  باغرامات 
دوران خویش انباشت کوچ دادن هرن مادان و یاحبان فن از قلمروهای ترصف شده به 
ماورالاهر و سمرقاد نیز ابزاری شد تا جانشیاان وی برای حامیت هرن که تاها در ثبات و 

در اختیار داشته باشاد. کوچ دادن هرنمادان و زبدگان در آرامش می بالد، امکانات کافی 
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دوره شاهرخ نیز معمول بود. هرنمادان بسیاری پس از ترصف تربیز به هرات کوچ داده 
 (.98: 0شدند)

این امر با کوچاندن هرنمادان مکتب شیراز به هرات وقتی والی شیراز از فرمانربداری از      
ره به ترصف شاهرخ در آمد، تکمیل شد. نرارگران مکتب شاهرخ رس باز زد و شیراز دوبا

هرات را به درستی به دو نسل تقسیم کرده اند. نسل اول که با شاهرخ تیموری معارص 
بودند و نسل دوم که در زمان سلطان حسین بایقرا می زیستاد. نسل اول با شاهکاری به 

 و نسل دوم با درخشش بهزاد ی شدندنام شاهاامه بایساقری در تاریخ نرار گری نقطه عطف
 و هم نسمان او می باشد. 

 ترقی هرن و فرهنگ در دوره سلطان حسین بایقرا
هرات، عهد پرورش هرن نقاشی و مصوری و تزئین و تذهیب  حکمرانی تیموریان در هدور      

سازی به شامر میاید. هرن نقاشی از قدیم ترین ایام  نویسی و متام شقوق و کتاب و خوش
ویژه در خراسان رواج داشته است  و آنان پس از ورود ه بین مردم ماوراءالاهر و ايران، بدر 

اسمام به این نواحی استعداد های هرنی خود را در آراسنت و تذهیب کتب دیای اسمامی 
خصوص قرآن و نقاشی مساجد و مقابر اسمامی به کار بستاد. بدین سان در رسارس ه ب

ده ـزیـرگـر بـر بشـخ هاـاریـه در تـد کــود آورده انــه وجـرا ب اریــمام، آثــای اسـدنی
                    .(005-004:  00)دــان

نسخه های خطی مکتب هرات چه از نظر موضوع و خط، چه از نظر آرایش هرنی یعای      
تصویر، تذهیب، نقاشی و تجلید در آن عرص، شایق و عماقمادان زیادی داشت و به هر 

در زمان سلطان »ده میشد. از جمله آورده اند که:ف به طور ارمغان برده و یا فرستاطر 
نوایی در جمله نفایس تحفه،  حسین بایقرا سفیری را به عراق می فرستادند، امیر علی شیر

و دیوان موالنا جامی از هرات به « کلیات جامی از جهت قاضی عیسی یدر مقرر داشت
 عثامنی فرستاده شد.حضور سلطان  بایزید دوم 
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در نتیجه هرن پروری شاهزاده گان تیموری بود که هرن خطاطی و کتاب نویسی      
گویاد موالنا نیشاپوری، نستعلیق نویس و شاعر و ماشی  کرد. چاانکه می پیرشفتی بسیار

م( در حضور 0429. ق(مطابق)ھ 824( ربیع االول )02ز یکشابه )اعجوبه دهر، در رو 
و به خط یبح تا شام یدوبیست مکتوب با بماغت اسلوب ده سطری، انشاء  عامه مردم از

 هزار بيت بر بديهه گفت. و مردم دو یدر ميداين پيش رو  ینستعلیق خوب نوشت. و روز 
 ۀمحرض عام م( در0421. ق( مطابق  )ھ 825) یاالول ی( جامد26روز چهارشابه ) هم

مجموعا  دوهزار  ینظام ۀر چهار بحر خمسحكايت مختلف را د مردم از طلوع تا غروب، چهار
 ینوشت كه متام یخط نستعليق خوب در حاله بيت در كامل بماغت ماظوم كرده و ب
بدون فتور حواس به شعر  یا معركه را گرم داشتاد، و سازنده ها و نقاره چيان و خواناده ه

 او گفتاد:  گفنت و نوشنت پرداخت و اماز پيشني و اماز ديرر را هم ادا كرد. در مدح

 .(38-37: 5)دوهزار بيت گفت و نوشت یمدح شاه پاكيزه رسشت     سيمه روز ب يك       

چه در عهد حسني بايقرا و اگر چه پرورشراه مهم متامی این هرنها چه در عهد سلطان      
اسماف  وی شهر هرات بود،  ولی شهرهای سمرقاد، بخارا، بلخ، مشهد، ایفهان، قزوین، 

تربیز نیز از مراکز بزرگ و شکوه ماد این رنسانس هرن بوده اند. چاانکه آثار این  شیراز و
از انحاء با دربار  یهم رسیده بود، شهرهای که به نحو  رنسانس تا برخی شهرهای کوچ 

های  اخماف تیمور در شهرهای سمرقاد و هرات و حکمرانان معارص ایشان ماناد خان
 قویونلوها و سپس تیموریان هاد و خاندان یفویه در ایران و زیرماوراءالاهرو ترکامنان آق 

ها نیز رابطه داشته اند. به هر حال  دستان این حکومت های بزرگ و حتی  به عثامنی
اگرچه این هرنها میراث مشرتک متام مردم این رسزمین ها به شامر میایاد؛ اما در واقع 

 فشانده است. هر سو نور میاین هرات بود که مرکز این هرنها بوده و به 

است که نهضت خاص که تیموریان در هرن پدید آوردند، بعد از  یذکر این نقطه رضور      
خصوص که پادشاهان یفوی هم در تشویق و ه زوال حکومت ایشان از میان نرفت، ب
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ترغیب هرنمادان دست كمی از تیموریان نداشتاد و كورگانيان هاد نیز همواره اهل هرنرا 
 داشتاد. امی میگر 

تاها شاهان و شاهزاده گان تیموری خود مشوق هرن و هرنمادان بوده اند؛ بلکه ه ن     
ها پیروی کرده، از این هرنمادان برای ساخنت  بسیاری از امیران و بزرگان دربار نیز از آن

های ها در بعضی از شاخه  کردند و گاه حتی خود آن آثار هرنی مورد نیاز خود استفاده می
 ر علیشیر نوایی وزیر معروف سلطانـامی»ر:ـول خواند میـه قـب ودند.ـاد بـستاهر و اـری مـها

 «حسین بایقرا هم در تذهیب و تصویر و کتاب نویسی نظیر نداشت.

و کوشش تیموریان در باره کتاب و کتابخانه، از جمله موضوعاتی  بذل توجه و همت     
کاار آن گذشت. شاهان و شاهزاده گان و رجال و حکام گی از ه توان به ساد است که امی

این دولت، به طور تقریبی همه دوستدار کتاب و کتابخانه بودند و در میان آنان کسانی 
ماناد شاهرخ، بایساقر، الغ بی  و سلطان حسین در این زمیاه بیش از همه کوشش و 

همواره به استاساخ کتاب فداکاری کردند. به فرمان ایشان تعداد زیادی از هرنمادان، 
کردند و یحافان  ها را مذهبان و نقاشان چیره دست تزئین می رسگرم بوده و آن کتاب
وردند آ  دادند و از این راه نفایس را پدید می ها ترتیب می بها بر آن ماهر، جلدهای گران

 می ارزید. یکه هری  به دنیا

ن به هرن یحافی معرق اشاره کرد که در توا سازی، می از انواع هرنهای مربوط به کتاب     
هرن ساخنت کاغذ را برای آرایش حواشی و گاهی منت  عرص تیموریان در هرات رواج یافت.

های نفیس و  ها و انواع نور افشانی ماناد میانه، غبار، چشم موری بروی اوراق کتاب کتاب
عهد تیموریان سازی  نیز یاعت عکس و تذهیب معرق و قطاعی از هرنهای مرسوم کتاب

 می بود که به وسیله آن خطوط و نقوش را از کاغذ بریده، بر اوراق یا قطعات مورد نظر
دادند. در  چسپاندند. این گونه کارها را با ابزاری خاص و بادقت و هرنمادی متام انجام می

دوره تیموریان هرنهای کتابت، تحریر، تذهیب، قطاعی، تعریق، تشعیر، نقاشی، مصوری، 
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داشت و آن هرنمادان به نام کاتب، مذهب، نقاش، ویال، قطاع،  تجلید و غیره رواج بسيار
 شدند. ساز، مصور یا مجلد یاد می معرق، تشعیر

 ، یاعت یحافی و چرمکاری که دارای طرحیوره سلطان حسني بايقرا و اسماف و در د     
د. امونه یرس کامل می حد رفت، به های عالی بود و در آن نهایت دقت و مهارت به کار می

 (، در851) ( و 840های ) خـاریـا تـموری، بـیـازی از دوره تـس لدـوب یحافی و جـای خـه
 کتابخانه موزیم توپ قاپو رسای استانبول و موزیم مرتوپولتین موجود است.

 در دوره سلطان حسین بایقرا یهرن نقاشی و خوش نويس  
وضعیت هرن نقاشی در زمان  تیمور کم است. البته ابن اطماعات ما در باره چرونری      

های تیموری به این نکته اشاره کرده است، که تیمور در بعضی از  عربشاه در توییف کاخ
ها، مجالس خویش را تصویر اموده و یورت خود را گاه خادان و گاه خشمرین  این کاخ

 نقش کرده است.
امه مشغول بودند، اما ـاهاـاخنت شـه مصور سـب دا بیشرتـموری ابتـان دوره تیـاشـنق     

ها را جلب کرد، اشعار عاشقانه و موضوعات عارفانه  بعدها موضاعاتی که بیشرت توجه آن
عماقه شاعران معروف ایران، از جمله نظامی و سعدی بود. در مکتب هرات برای  مورد

ااسب با معای و ه متنقاشی اشعار این  گونه شاعران، سب  جدید ابداع شد، به گونه ک
و عاشقانه ایشان باشد. در این سب  اشکال انسان در تصاویر ظریف و  یمفهوم اشعار غاای

شد  و زمیاه آن تزئیای و دارای افق بلاد و جبال اسفاجی بود. ایجاد  کوچکی ترسیم می
های ملی  این سب  در نقاشی به تدریج نفوذ خارجی در آن مستهل  شد و واجد ویژه گی

 گردید، مرهون مکتب نقاشی هرات بود. یحلمو 

ماابع عرص تیموری از نقاشان برجسته ماناد سید احمد نقاش، خواجه علی مصور،  در     
درویش محمد خراسانی، موالنا امیرخلیل، خواجه غیاث الدین، امیر روح الله مشهور به 
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ها  نری کار آنمیرک نقاش و موالنا حاجی محمد، استاد قاسم، علی چهره گشا و چرو 
بحث شده است. اما مسلم این است که بزرگرتین نقاش عرص تیموری و متام ادوار اسمامی 

ق(  در شهر هرات  به دنیا آمد. وی در کودکی  .ھ 854الدین بهزاد بود که در سال)کامل 
سلطان حسین میرزای بایقرا بود،  پدر و مادر یتیم شد و استاد میرک نقاش کتابدار از

یرفت. بهزاد هرنماد و با استعداد بود و از میرک بهره گرفت. تربیه ذهداری اورا پو نرتربیت 
و توجه میرک از ی  طرف و استعداد ذاتی بهزاد از طرف دیرر و محیط هرن دوست هرات 

 لفؤ جای برسد که به قول مه همه و همه باعث شد که به زودی کار بهزاد باال بریرد و ب
 «نقش بسته، همچو او مصوری کس در این روزگار ندیده.یورت  تا»گلستان هرن

کردند.  شیر نوایی و سلطان حسین بایقرا از هرنمادان جوان حامیت می امیر علی     
های  ایشان بعدها بهزاد را نیز به دربار خویش راه دادند. بهزاد هم با میااتورها و نقاش

هرگاه که این »ف بدایع الوقایع لؤ داشت و به قول م را شاد نره می خود، خاطر سلطان
پادشاه عالی مقام غمی یا املی پیرامون خاطر گردیدی و غبار قبضی بر مرائت ضمیر مایر 

)بهزاد( یورتی بر انریخته و پیکری بر آمیختی که به مجرد نراه  رسیدی، استاد مشارالیه
قوش کردن حرضت پادشاه در وی، آییاه طبعش از رنگ کدورت و یفحه خاطرش از ن

نام امیر بابا ه چاین از یکی از امیران آن دوره، ب هم« کلفت فی الحال متجلی گشتی.
محمود که یورت عجیب و هیئتی غریب داشت یاد کرده است که بهزاد یورت او را به 

کرد. امیر علی شیر نیز به  امود و پادشاه را شاد و خادان می اوضاع مختلفه تصویر می
استاد بهزاد یحیفه مصور به مجلس امیر علی »داشت و گویاد:  بهزاد عماقه و محبت خاص

شیر آورد، مشتمل بر درختان گوناگون و بر شاخسارش مرغان خوش یورت و بر هر طرف 
شیر( چاانچه که  جویبار های جاری و گلنب های شرفته زنراری و یورتی مرغوب میر)علی

شیر از دیدن آن تصویر فوق  علی تکیه به عصا زده و طبق های پر زر در پیش نهاده. میر
ها  العاده در اعجاب رفت و از حارضان خواست تا نظر خود را در باره آن برویاد. یکی از آن

گفت خواستم دست دراز کرده و گلی بر کام و بر دستار خود گذارم، اما اندیشه کردم که 
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علی شیر گفت نزدی  مبادا مرغان از رس درختان پرواز امایاد. هر ی  چیزی گفتاد و امیر 
شیر به قدری تحت  علی بود طبق های زر را به حارضان مجلس نثار کام. در هر حال میر

و جامه مااسب  تأثیر لطف و زیبایی تصویر قرار گرفت که استاد بهزاد را اسپ با زین و لرام
 .(022-007: 00)داد

اگرچه »نوسيد:  ايقرا ميسلطان حسني ب ظهريالدين محمد بابر در مورد اهل هرن دربار     
همه آنان سلطان علی  آمد خوش نویسان در این دوره زیاد بودند؛ ولی در نسخ و تعلیق رس

 روز شیر بی  کتابت های بسیاری کرد. هر مشهدی بود. برای سلطان حسني میرزا و علی
 شیر بی  می نوشت. سی بیت به خاطر میرزا  و بیست بیت به خاطر علی

بد  نازک کرد. چهره اشخاص بدون ریش را از مصوران بهزاد بود که کار مصوری را بسیار     
مظفر  امود. دیرر شاه رسم می خوب و زیبا دار را بسیار کرد. چهره اشخاص ریش رسم می

بود تصویر را بسیار نازک و باری  می کشید. تشعیر را نهایت درجه نازک می امود. عمر 
نیست، غالبا  اکرثی سخن ها از او نیست  که بد یفی هم در تصوف داردزیادی نیافت، تصا

 رفت. در وقت ترقی خود از دنیا

 کس به قدر خواجه عبدالله مروارید خوب نواخته امی از میان اهل نغمه، قانون را هیچ     
ديررش  ینواخت. يك یبود. غيچك را هم خوب م یديررش قل محمد عود یتوانست. يك

را خوب  ین ینواخت. از دوازده يا سيزده سالر یبود. عود و غيچك را خوب م ینائ یشيخ
سلطان حسني  ترتيب بابر از اشخاص ذيل در بخش موسيقيدانان دربار بدين«. نواختهی م
، نظريالدين پهلوان، ی، مري عزو، باايیادـمام شـ، غیودـحسني ع»رد: ـب یام مـن

 .(255 -253: 4)بوسعيد
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 محمد نادر رسولی مشاور دافا 

 گزارش از ساحه باستانی میرزکه والیت پکتیا
کیلو مرتی شامل رشق شهر گردیز  2:سید کرم والیت پکتیا در  میرزکه در ولسوالی          

. ساحه باستانی میرزکه که به نام باشد اشاده گان آن از قوم مارل میموقعیت داشته و ب
در بلادی ی  تپه موقعیت دارد و در مجاورت آن قطه زمین مربع  گردد کافرکوت یاد می

هی بر باستانی بودن شود که گوا شکل که روی آن پارچه های ظروف سفالی دیده می
چشمه موجود است که در  ،مرتی کافرکوت در کاار رودخانه 12. به فایله اماید ساحه می

زنان محل ی  تعداد مسکوکات را از چشمه یافتاد. بعد ی  هیأت مشرتک  8811سال 
 دافا حفریات مخترصی را انجام دادند که معلوم گردید در پهلوی چشمه ی  اتاق -افغان

ن نیز موجود است. چاین به نظر آ های کوچ  در جوار  مرت و اتاق 2بزرگ که هر ضلع آن 
نداختاد. ا میرسد که این چشمه متربک بود که مردمان آن وقت مسکوکات را در آب می

 122هارم قبل از میماد تا حوالی قرن سوم میمادی در حدود چط قرون این مسکوکات مربو 
طالعه این مسکوکات توسط دانیل شلومربژی، مارک لولر و سال مرتاکم گردیده بود. م

استانشااسی علی کهزاد که مسؤل بخش باحمد 8811کوریل یورت گرفت. در بهار سال 
بود، در حدود ده هزار سکه را بعد از حفریات از میرزکه به موزیم کابل  در موزیم ملی

شده از میرزکه ه های دریافت هزار سک 52انتقال داد و به گفته اهالی آن ماطقه در حدود 
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جمال آباد و پشاور به فروش رسیده بود. این مسکوکات دو نوع بود یکی  ،در بازار های کابل
شامل بات بار و پیاچ مارک که به شکل میله های نقره یی پهن و مقعر و دومی پارچه های 

میرسد، که  22:نازک قطع شده نقره یی که اشکال و عمایم مختلف داشت، نوعیت آن تا 
ها و  ، مهتاب و ستاره ها، گلفتابآ  در آن تصاویر انسان و اسلحه، اشجار و پرنده گان ،

  تعداد مسکوکات سماله و شاهان دوره یونانی، ی شود. برخی از آبدات و غیره دیده می
همه مسکوکات مربوط شاهان جاوب  ا  باشد. تقریب ها می ها و کوشانی ها، پارتی اسکایی

رمایوس و میااندر بوده که در حوزه گادهارا به رضب رسیده است. مسکوکات هادوکش، ه
بزرگ، کدفیزس، کایشکا  های کوشانیها خیلی زیاد بوده و مسکوکات  اسکایی ها و پارتی

ها موجود است. ممکن بعد از فتوحات ساسانی ها به طرف  دیوا نیز در جمع آنسو او و 
 مسکونی شده باشد.رشق این ساحه باستانی تخریت و غیر 

خزیاه بزرگ های محلی مارلی خرب کشف ی   نداناپاج تن از قوم 8880-:8در سال      
دادند که به اساس این  فغانستاناسمامی یس جمهور جمهوری ائآثار باستانی را به ر 

زارت اطماعات و فرهاگ با ی  هیأت عالی باستانشااسی و گزارش ایاجانب امایاده ریاست 
یأت و امایاده گان وزارت امور وقت در امور دولت در رأس ه  که وزیر مشاور رتبه دولتی

های محلی میرزکه عازم والیت پکتیا گردیدیم که  نداناله و ریاست امایت ملی با قومخدا
تهدید های شدید در طول راه موجود بود. بعد از رسیدن به گردیز مرکز والیت پکتیا 

ملی و ی  تن از قوماندانان محلی عازم ساحه باستانی  ایاجانب با دو تن امایاده امایت
تن از قومادانان که امایاده  :8میرزکه گردیدیم و این ساحه تحت نظارت شدید امایتی 

گردید و محل در  مسلح محلی بود، با سماح های ثقیل و خفیف نظارت می افراد تن 222:
ه به کابل آمده بودند و امایاده گان ها بود. از قبل با پاج تن از قوماندانانی ک محارصه آن

دولتی فیصله گردیده بود که هویت ما سه تن افراد دولتی بین قومادانانی که در ساحه 
 راناجـام کارشااسان تـه نـا بـرردد و مـشا نـودند افـراد دولتی بـالف افـحضور داشتاد و مخ

 خارجی معرفی گردیدیم. 
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 دنکاری و تخریبـالی ماطقه کاـه توسط اهـه کـی  تپوت باالی ـاحه باستانی کافرکـس     
 اشته بودند که از دور دیده می شدگردیده بود، ی  خم بزرگ سفالی را در سطح تپه گذ

بعد از رسوی معلوم گردید که کادنکاری در سطح تپه یورت گرفته و پارچه های ظروف 
ن هموار مربع شکل که ت تپه ی  قطعه زمیر طح تپه پراگاده بود و در مجاو سفالی در س

های گذشته بوده باشد که  چقری موجود بود که شاید محل حفاری سال قبآل تذکر یافت،
هت عبور آب گذاشته شده بود که به مرور جو زراعت باالی چقری ترناوه چوبی برای کشت 

های  مانده ساختامن زمان ترناوه چوبی تخریب و آب از آن جاری و در بقایای باقی
نفوذ اموده بود. اهالی ماطقه از این نقطه چاد اثر طمایی یافتاد و بعد به  باستانی،

کادنکاری آغاز اموده و خزیاه نادر و بی نظیر را غارت امودند. در اثر حفر و کادنکاری ی  
مرت ایجاد و آب چشمه در این خادق و یا حوض رد  02چقری و یا خادق به قطر تخمیاا  

پمپ های سه انچ در رودخانه ایکه در جوار خادق قرار داشت، گردیده بود که توسط واتر 
شد،  گردید. آب خادق یا حوض که شفاف بود و متام آثار به چشم دیده می تخلیه می

گردید. زمانیکه آب حوض و یا خادق زیاد  امایاده گان محل جمع آوری و نظارت می توسط
شد که در ی   ن میخادق امایا افتید و آثار جدید در گردید، جدار های آن فرو می می

رسید. به عقیده من آثار  ی ساختامنی از ساگ و خشت خام به نظر مییاقسمت جدار، بقا
ها  و محفوظ گردیده بود که زمان لغزش و فرو افتادن این ساختامن ها جابجا در بین اتاق

تامنی و گردید. بقایای باقیامنده ساخ شد و برمما می در بین خادق پر از آب شسته می
ورت بادی ی دید و آثار جمع آوری شده بعد ازگر  های آهای تخلیه می ریگ توسط تشت

ق قرار داشت فت که در پهلوی خاد 12ها در بین ی  کانتیرن  در خریطه ها و بوجی
گردید. جهت باز دید  الک می و م روز کانتیرن توسط امایاده گان محل مهرتجابجا و در خ

گردید. زمانیکه داخل کانتیرن  غ پاجهزار کلدار باید تحویل میآثار داخل کانتیرن مبل
شدیم، آثار و مسکوکات ناب و ماحرص به فرد را که در جهان بی نظیر است از نزدی  

کرد. این در حالیست که فلمربداری و عکاسی به  مشاهده امودیم که چشم را خیره می
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که در حدود سه ساعت بریریم یورت قطع مماوع بود و ما توانستیم اجازه رسامی را 
ار و رسامی شدیم و تعداد محدود ان گاجیاه را از نظر گذشتاندیم اما ثمرصوف دیدن آ 

د از سپری شدن در حدود سه ساعت، امایاده گان محلی آگاه شدند که ما عبدبختانه ب
ودیم به که از گردیز به میرزکه آمده ب امایاده گان دولت هستیم نه از تجاران، با قوماندانی

رهاامیی او از محل مخفیانه فرار امودیم که در طول راه متأسفانه به دام افتادیم و سخت 
تهدید شدیم و قوماندانیکه همرای ما بود از ما سخت دفاع کرد، ولی اساادی را که تهیه و 
رسامی اموده بودیم همه پاره پاره گردیده و به خود ما آسیب نه رسید و بعد روانه گردیز 

 دیده و به کابل عودت امودیم و گزارش خود را به مقامات دولتی سپردیم.گر 

و بی نظیر بدبختانه از طرف دولت به موقع خریداری نرردید و از طرف  گاین خزیاه بزر      
ستان و بعد به انخریداری و به خارج از رسحدات افغدالالن و قاچاقربان داخلی و خارجی 

 کشور جاپان، امریکا و انرلستان ماتقل گردید.مامل  دیرر و از جمله به 

یی های طمایی و نقره یی، زیورات طما ز: جامآثاری را که از نزدی  دیدم عبارت بود ا     
های مار با نریاه ر و کره هایکه در دو انجام آن رس حاوی گردنبادها، گوشواره های نرین دا
رس شانه  ماتیکه، انرشرتها، ه نازکرتمرر ی  انداز ماناد کره های ساحه باستانی طما تپه 

 با اندازه شانه و دارای سوراخ یی های طویل عرص هخاماشی که ی  انجام آن کامآل پهن
 رسد به یورت ی  نوار ها جهت نصب و دوخت در شانه و انجام دیرر آن تا باد پاها می

ها یا تاپه ها به ر گردیده بود، مهپهن و روی آن یحاه های زندگی شاهان و یا رسداران تاپه 
خ  های موی، کردند، سی شکل انرشرت که مردم محل به نام انرشرت های برنج دار یاد می

، ها سمه های کوچ  میان خالی انسانکامن های کوچ  و سمبولی ، مج و تیر
تاب کردن دیس  باالی سکو و مسکوکات ی  مرد در حالت انداخنت و یا پر  حیوانات و

بزرگ، کدفیزس،  یها ادی های چهار اسپه، مسکوکات کوشانیعرص یونانی سوار بر گ
کاشکا و واسودیوا و ی  سکه پماتین که همه این آثار از طما بودن و متباقی آثار نقره یی که 
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سانتی مرت در حالت پرش و مقدار زیاد  12الی  2:از جمله مجسمه ی  شیر در حدود 
یرن انبار گردیده بود. در جمله آثار چاد تیی و مسی بود که در دورا دور کانمسکوکات نقره 

امونه از تاپه های ساگ کوارتز و مجسمه های کوچ  نیز دیده شد که در یکی از تاپه ها 
در روی هموار آن ی  اسپ در حالت  که ی  روی آن هموار و روی دیرر آن محدب بود،

 دوش بی اندازه ظریف نقر گردیده بود.  

در کانتیرن جابجا شده بود به یورت تخمیای در حدود سه الی  در مجموع متام آثاریکه     
ه سه و نیم تن موجود بود و قرار گفته اهالی ی  مقدار آن قبآل به فروش رسیده بود. نا گفت

 ریان داشت. بعدا  پروفیسور عثامنو جمع آوری آثار هاوز ج اماند که در آن موقع بازدید ما
فرانسه از آثار میرزکه در متام  ری و علمی کشو ااس مرکز تحقیقات ملبوپراچی سکه ش

به عمل  ننصیرالله بابر در پاکستان دید کشور هایکه موجود بود و ماجمله از دیپو های
 نیم تن محاسبه شده است. آورده که قرار تخمین وی چهارو
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