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غنی نه از نظر کميت بلکه . افغانستان از نظر تحقيقات باستان شناسی کشوری غنی است
تان تا دورۀ تيموری و کورگانی شواھد و س زيرا از روزگاران با نظر کيفيت،غنی از

بقايائی در دست داريم که بر مظاھر عمرانی، فرھنگی، ھنری و ادبی کشور ما روشنی 
  .می اندازد

  

 سال ميگذرد و ۵٠تان شناسی علمی و اصولی در افغانستان در حدود سبا اينکه از عمر با
د ھزار سالۀ سرزمينی چون افغانستان کافی نيست اين مدت برای روشن ساختن سوابق چن

و بايد گفت که ما ھنوز در آغاز کار ھستيم، باز ھم کاوش ھا و تحقيقاتی که در بيش از 
ھده، باميان، ککرک، شترک، کوتل خيرخانه، فندقستان، سمنگان، :  نقطۀ مختلف مثل٣٠

يتاوه، ساکا، کمه دکه، قندوز، بلخ، غزنه، لشکرگاه، پنجوائی، شمشيرغار، منديگک، پا
صدق آباد، سرخ داغ، سفيد داغ، چکری، گلدره، تپه مرنجان، خلم، گرديز، وغيره بعمل 

 موزه کابل را يکی از مجموعه اين کاوش ھا.  است آمده و آثاری از ھر جا کشف شده
غنی ترين موزه ھای مشرق زمين ساخته و جايگاه مخصوصی در مطالعات ھنر و 

  .داده استآن به فرھنگ جھانی 

  

باستان شناسی ھر کدام بجای خود دارای ارزشی است ولی شبھه ئی نيست که پارچه ھای 
ارزش واقعی ھمان ارزش معنوی است که يک پارچه بحيث يک سند معتبر بر گوشه ئی 

بدين ترتيب مجموعه آثاری که در نتيجه کاوش ھا . از گوشه ھای تاريخ روشنی می اندازد
وق در موزه کابل جمع شده در روشن ساختن مراتب تاريخی، ھنری و از نقاط مختلف ف

  .فرھنگی بسيار مؤثر است

  

وجه اختصاصی آثاری که در نتيجه حفاری از سرزمين افغانستان پيدا شده است علی 
العموم ع`وه بر اھميت محلی، اھميت آفاقی و جھانی ھم دارد و نقش افغانستان را در 

اين مورد در . ھند و ايران و آسيای مرکزی و چين مجسم ميسازدچھار راه قلب آسيا بين 
او . رخ معاصر انگليس در مورد افغانستان صدق ميکندمؤ» تاين بی«گفتار 
از ماورای افق را که افغانستان يکی از آن خطه ھای جھانی است که ھر چه :"ميگويد

ه و صورت حل و اطراف خود فراگرفته با احساسات مدنی و ھنری خود حل و مزج کرد
 از روی کاوش ". افق ھای اطراف پراگنده نموده است به نام ھای ديگری بهمزج شده را

در دامنه ھای ) ادوار قديمه تاريخی(» پروتو ھيستوار«ھائی که در زمينۀ قبل التاريخ و 
بعمل آمده، ) حوالی سمنگان(» قره کمر«و » آق کپرک«شمال و شمال شرقی ھندوکش در 

در غارھای . م. ھزار سال ق٣٠ تا ۵٠ است که در دوره ھای قديم حجر بين معلوم شده



ھندوکش مردمان کوه نشين شکاری زندگانی ميکردند که با آgت و افزار سنگی غير 
  .صيقلی به شکار قوچ ھای کوھی و ديگر حيوانات وحشی امرار حيات می نمودند

  

 قندھار بين حوزه ارغنداب و  کيلومتری شمال۵٠در » منديگک«کاوش ھائيکه در تپۀ 
در اواخر دورۀ جديد حجر غارنشينان ھندوکش در که ھيرمند بعمل آمده وانمود ميسازد 

کرانه ھای رودخانه ھای بزرگ چون ھيرمند و ھری رود و آمو دريا و ارغنداب و سند 
با  مراحل خانه سازی را ه ھای گلی پخثه ئی شروع کرده اند وفرود آمده و به ساختن خان

پھلوی افزار سنگی، افزار استخوانی و مفرغی ھم پيدا کرده اند و . خشت خام پيموده اند
ابتدائی خشن و کلفت را ظروف نفيس منقش و مصور گرفته بتدريج جای ظروف سفالی 

 مختلف زندگانی دوره مفرغ  مرحلۀ١٣ متر از روی جلگه ٣٠منديگک با ارتفاع . است
مدنيت اين دوره حوزۀ ارغنداب و . مي`د بما معرفی ميکند ھزار سال پيش از 3را در طی 

و از ) سند(» اندوس«در حوزۀ » ھره په«و » ديرو موھنجو«ھيرمند يکطرف با مدنيت 
در ايران و از » حصار«و » سيالک«جانب ديگر با شواھد زندگانی بوميان تپه ھای 

تاجکستان و ( ماوراالنھر طرفی ھم با آثار مکشوفه از تپه ھای سواحل راست آمو دريا در
 ھزار 5شباھت ھائی بھم ميرساند و نشان ميدھد که حتی در روزگاران قديم ) ازبکستان

سال قبل طرز زندگانی و روش ھنری مردمان دوره قديم افغانستان با حوزه ھای سند و 
  و عامل ارتباط ميان اين مردمانآمو دريا و قسمت ھای شرقی ايران شباھت ھائی داشته

  .وره مفرغ بشمار ميرفته است درد

  

ًو مخصوصا از روی فصل جغرافيائی » اوستائی«و » ويدی«از روی سرود ھای 
 قطعه خاک پاک اوستائی تذکار يافته، چنين استنباط ميشود که ١۶که در آن » ونديداد«

آرياھا قبل از مھاجرت به خاک ھای افغانستان، ھند و ايران بين رود آمو و سير دريا در 
 به شاخه ئی بطرف غرب. م. سال ق١۵٠٠زندگانی ميکردند و در حوالی » اران وج«

کرانه ھای درياچه خزر رفته و از گوشه ھای شمال غربی به خاک ھای ايران کنونی 
» بخدی«وارد ) ومر(»مورو«و ) سغديان(»سغده«ه فرود آمده اند و شاخۀ ديگر از را

 در ماحول ،قطعات اوستائی نشان داده استشده و بعد به ترتيبی که ساير ) بکتريان(
و » کرم«،  »کابل«ھندوکش در تمام افغانستان پراگنده شده و از طريق دره ھای  

از  کرانه ھای رود سند رسيده و  به،که اسمھای آنھا در سرود ويدی ثبت است» گومل«
يا » ندوھيته ھ«يا » سپيته سندھو« رودخانۀ مذکور به خاک ھای  شرقیاورایدر مآنجا 

  .کنونی پراگنده شده اند» پنجاب«يا » ھفت دريا«

  

ستا واضح معلوم ميشود که آريائی ھا در دورۀ او» ونديداد«ز روی فصل جغرافيائی ا
که از » زردشت«يعنی رودخانه سند منبسط بودند و » اندوس«تا » آمو دريا«اوستائی از 

 »رفورماتور«بود بحيث ) نستانافغا(عصر ويدی آريانا » ريشی ھای«سلسله و از احفاد 
ظھور . م. ق١٠٠٠در حوالی » بلخ گزين« مذھبی، اجتماعی و سياسی در )اص`ح طلب(

ی را به اجتماع متمرکز رھنمونی کرد و در قبيلوی و عشيروی آريائی باخترکرد و جامعه 
آبادی و سرسبزی کشور و اص`ح اخ`ق و پندار و گفتار مردم صرف مساعی زياد نمود 

  .در بلخ بقتل رسيد» تورانی ھا«ا اينکه حين پيکار با ت

  



با اينکه متن اوستای اصلی و اولی متأسفانه در دست نيست، از روی اوستای متشکله و 
جمع شدۀ عصر ساسانی ھم استنباط ميتوان کرد که آرياھای عصر اوستائی در خاک ھای 

ش تشکي`ت سياسی و در شمال ھندوک اوستائی يعنی بين آمو دريا و سند، بخصوص
و » کيانی«يا » کاوی«و » پيشداديان بلخی«يعنی » پاراداتا«پادشاھی داشتند و خاطرۀ 

به مؤرخان و شعرای اس`می بلخ رسيده است چنانکه خود » اسپه«شاھان دودمان 
پادشاه بلخ در اين شھر آئين و اص`حات خود » ويشتاسپه«زرتشتر در عصر حکمفرمائی 

  . کردرا ظاھر و عملی

  

» سفيد داد«يا » سپنتو داتا«و پسرش » گشتاسپه«متأسفانه منابع اوستائی بعد از ذکر 
ًناچار عجالتا با خاموشی از آن بايد  چيزی نميگويد و چند قرن خ`ئی در بين است که

ظھور ميکند و در خاک ) ايران کنونی(در فارس » ھخامنشی«گذشت تا اينکه دودمان 
سپس اسکندر مقدونی . حول ھندوکش پيشروی و فتوحاتی ميکنندھای کشور ما ھم در ما

روئسا آريائی در حوزه ھای . دست بکار ميشود و امپراطوری ھخامنشی سقوط ميکند
 ميجنگند و )افغانستان کنونی(ھريرود و فراه رود و بلخ آب عليه اسکندر در آريانا 

طنت ميکند و در طی جنگ در بلخ اع`ن سل) بکتريانی(از امرای باختری يکی » بسوس«
اسکندر که مشک`ت ارضی و شدت مقاومت آرياھا را می . عليه مقدونی ھا کشته ميشود

» ھری« قلعه جنگی برای سربازان خود ميسازد که به صفت اسکندريه ھای ٨ - ٧بيند 
و ) قيروان(» پاراپاميزوس«، )قندھار(» اراکوزی«، )فراه(» پروفتازی«، )ھرات(
جمعی از يونانی ھا در اين اسکندريه ھا مسکن . شھرت پيدا ميکنندوغيره  )بلخ(» يابکتر«

در طول دو صد ھم آنھا  .در بلخ تشکيل ميدھند. م. ق٢۵٠می گزينند و سلطنت مستقلی در 
) افغانستان(آريانا .  ھم کم کم با باشندگان محلی حل و مزج ميشوندو سلطنت ميکنند سال

ذوق و ھنر و رسم  که بخود ميگيرد) يونان آسيائی(» ھ`د آسيائی«در ين زمان شکل يک 
  .ميگرددو ممتزج الخط يونانی با ذوق و ھنر و فرھنگ محلی ممزوج 

  

 ،»موريا« ھندی، دودمان ، يکی از پادشاھان»آشوکا«معاصر ھمين زمان با مبلغانی که 
 -شمالی نيمه.  ميفرستد، ديانت بودائی منتشر ميشود و ھزار سال دوام ميکندبه آريانا

 »زردشتی«آئين و » مھر«و » ناھيد«شرقی افغانستان بدين ديانت ميگرايد و جای پرستش 
  . ميگيردا آئين بودائی فررا در اين حصص

  

 بيشتر به کاوش و حفاری ١٩٣٧ تا ١٩٢٢ سال دورۀ اول باستان شناسی در افغانستان از
ھده ، پايتاوه، باميان، ککرک، شترک، فندقستان، تپه : در معابد بودائی در نقاطی مانند

مرنجان وغيره ميگذرد و از ين نقاط و چندين محل کوچکتر ديگر ھزارھا  مجسمه ھای 
  .بل موجود استزيبا و آثار گرانبھائی بدست می آيد که قسمت اعظم آن در موزۀ کا

  

چون در اين مجسمه ھا که از درۀ کابل تا پشاور پيدا شده ذوق و سليقه يونانی و فلسفۀ 
را » يونانوبودائی«يا » گريکو بوديک« مدرسه ً معموg به آن نام،بودائی بھم مخلوط است

 »ساسانی«ًھم اخيرا مسمی کرده اند و با نفوذ » کوشانی«داده اند و آنرا به صفت مدرسه 
کوشانو «به صفت  از ھند جلوه ھای ديگری ھم پديد آمده که» گوپتا«از ايران و نفوذ 

  .ندنخوانده شده ميتوا» کوشانو گوپتا«و » نیاساس

  



در شمال ھندوکش بھره برداری ھای زيادی در » سرخ کوتل«از نتايج حفريات معبد 
سرخ . يران ميتوان کردتاريخ مذھبی، ھنری و ادبی افغانستان و کشور ھای مجاور ھند و ا

خوانده شده، آتشگاه مخصوصی بود که قدرت دودمان » شگاهتآ«ًکوتل که معموg به صفت 
» معبد ميترا«احتمال دارد که در آنجا . سلطنتی کوشانی ھای بزرگ در آنجا تجليل ميشد

در » اشکانی«يا » پارتی«ھمانطور که موجوديت ھنر . ھم بوده باشد» پرستشگاه مھر«يا 
  ھمدر افغانستان» کوشانی«ن تازگی ھا کم کم در ايران به اثبات رسيده، موجوديت ھنر ي

سرخ کوتل و ھيکل تراشی ھا و روش معماری آن در تبارز اين دو . ثابت گرديده است
) جنوب دھلی(» ماتورا«مدرسه بسيار دخيل است و موضوع چگونگی ھيکل تراشی ھای 

ميان ھيکل ھای سرخ کوتل و مجسمه   عجيبی کهبا شباھت ھای. را ھم حل کرده است
موجود است، ب` شبھه حکم ميتوان کرد که مدرسه کوشانی در تمام ساحۀ » ماتورا«ھای 
  .  از کرانه ھای آمو دريا تا کرانه ھای جمنا منبسط بوده است آنھاقلمرو

  

يک سرخ کوتل به ما سنگ نبشته ھای متعددی داده و حيرت اينجاست که سه متن از 
است که آنرا بار زبان اين کتيبه ھا يک زبان محلی شمال ھندوکش . نبشته بدست آمده است

يا » زبان باختری«در لندن به صفت » W. B. Henning گنينھ«اول پروفيسور 
ياد کرده و در قطار زبان ھای متوسط افغانستان زبان نوينی بشمار ميرود که » بلخی«

 تشکل زبان ھای  دردارد و» خوارزمی«و » یتخار«و » سغدی«مجالست زياد با 
اين زبان در تمام دورۀ کوشانی ھای بزرگ در . نقش مھمی داشته است» دری«و » پشتو«

رسم الخط اين سنگ نبشته ھا . سه قرن اول مسيحی در شمال افغانستان معمول بود
ی نوشته شده است و اين اولين زبان محلی افغانستان است که به رسم الخط يونان» يونانی«

  .است

  

تعلقات .  بزرگی محسوب ميشودۀدورۀ کوشانی ھای بزرگ در تاريخ قديم افغانستان دور
ھای چينی و » ھان«سياسی و بازرگانی دولت کوشانی بطرف شرق با امپراطوری 

  .بطرف غرب با رومی ھا برقرار بود

  

دوره ھای پيش از که در » بگرام« کيلومتری شمال کابل خرابه ھائی داريم بنام ۶٠در 
وجود عاج ھای ھندی و ظروف شيشه ئی . م چندين قرن پايتخت کشور محسوب ميشداس`

 بسط معام`ت بازرگانی را از طريق ،و ظروف gک چينی در داخل يک اطاق در بگرام
  .راه ابريشم و شاخه ھای فرعی بطرف شبه نيم قاره ھند و پاکستان مجسم ميسازد

  

ار کوشانی ھا به قدرت رسيدن ساسانی ھا است که با فتوحات خود يکی از علل سقوط اقتد
 ککرک و فندقستان نفوذ تصاوير رنگۀ بودائی باميان،در . تا بگرام و کابل ھم رسيدند
ی ھندی در پيکر سازی فندقستان نفوذ »گوپتا«با تأثير سبک . ھنری ساسانی مشھود است

ھم ) معبد آفتاب پرستی سوريا(خانه  کوتل خير٧ساسانی را حتی در معبد برھمنی قرن 
ساسانو «يا » کوشانی ساسانی«ميتوان يافت و اين روش ھا در عالم ھنر به صفت سبک 

  .خوانده شده است» بودائی

  

تنھا تذکار نام . بقايای حفاری برخی دوره ھای اس`می در افغانستان موجود است
، فيروزکوه، سمنگان و کابل بلخ، ھرات، غزنه، بست، فارياب، گرديز: دشھرھائی مانن



مربوط به اين دوره ھا . جھانی از فرھنگ و فلسفه و ھنر دورۀ اس`می را بياد می آورد
و ديگری در » لشکرگاه«ھنور باستان شناسی کار زيادی نکرده جز در دو جا يکی در 

  .دورۀ غزنويان است که ھر دو مربوط به» غزنه«

  

 در ،»بست«ه ھا و باgحصار و طاق معروف لشکرگاه جايگاھی است در پھلوی خراب
در اينجا س`طين غزنوی بخصوص . »ارغنداب«و » ھيرمند«محل ت`قی رودخانه ھای 

محمود و مسعود اول بناھای زيادی مرکب از کوشک ھا و باغ ھای شکار و مساجد 
ئی شکوه و زيباقصر بزرگ و مجللی بود که آوازه » لکان« و کاخ وغيره آباد کرده بودند
 از خ`ل نوشته ھای ابوالفضل بيھقی، امير فرخی و عنصری در نظم داخلی و خارجی آن

رخان و مؤباستان شناسی با کاوش ھای دامنه دار گفته ھای . و نثر بگوش ما ميرسد
آنچه بيشتر قابل ذکر است مجموعه تصاوير رنگه ديواری . شعرای ما را به ثبوت رسانيد

بلندی قامت طبيعی نشان  ا به گارد خصوصی سلطنتی ری از محافظاناست که دسته ئ
 غزنوی خفتان ھای ابريشمی می بازانروی اين تصاوير معلوم ميشود که سراز . ميدھد

  .ايران ساخته ميشد» کاشان«ًپوشيدند که پارچه آن اص` در 

  

  از ميان نرفته)بودائی(سبک نقاشی ثابت ميسازد که روش نقاشی غزنوی پيش از اس`م 
در » پنجه کنت« ميان تصاوير رنگه عصر غزنوی و تصاوير رنگه ديواری .ستا

 است، که نفوذ ساسانی در آن مشھود) ربنددرۀ غو(ازبکستان و تصاوير بودائی فندقستان 
شباھت ھای زيادی موجود است و معلوم ميشود که با تغيير ديانت روح ھنر کمافی السابق 

  .بر جا و برقرار مانده است

  

 حرفی که در ذيل اين يادآوری ھای پراگنده دارم و به حساب بھره برداری تاريخی آخرين
 اين منار. است» منار جام«از کشفيات باستان شناسی در افغانستان حساب ميکنم ، کشف 

که در » شھرک«و » چشت« در شمال ،در محل تقاطع رودخانه ھای جام و ھری رود
 محل و موقعيت ، وجود آنو يافته عصر سلطنت سلطان غياث الدين غوری بنا

اين .  را تثبيت ميکند، پايتخت ملوک جبال غور، پادشاھان غوری افغانستان،»فيروزکوه«
 و خواھر قطب می افغانستان است اس` متر بلندی دارد و زيباترين آبدۀ۶٠منار در حدود 

ين غوری، برادر منار دھلی بشمار می آيد زيرا اين منار ھم بعد از فتوحات سلطان معزالد
رف قطب الدين ايبک يکی از غ`مان و صاحب منصبان  طسلطان غياث الدين غوری از

اين نوشته در شمارۀ پنجم، سال چھارم مجلۀ ايرانی ./  نمونه منار جام اعمار شده است طرز ووی به

                                                                                                                                                                                                                              /. که اينک تصحيح شده اند شده بودمتاسفانه اکثر نام ھا در آن مجله با اشتباھات درج.  به نشر رسيده بود)١٣۴۶( »وحيد«
  

  

   


