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افغانستان در قلب آسیا واقع شده است. به دلیل موقعیت 
جغرافیایی مهمش نقش تاریخی مهمی در ایجاد ارتباط بین شرق و 

غرب و شمال و جنوب آسیا دارد. این کشور پیشینیه باستانی غنی 
دارد.

بر اساس مطالعات گسترده و حفاری های باستان شناسان، 
لوئیس دوپری باستان شناس آمریکایی بر این باور است که انسان 
ها ۱۲۰ هزار سال پیش در افغانستان زندگی می کردند. نام باستانی 

این کشور آریانا، یا سرزمین آریایی ها است. بعدها نام خراسان بر آن 
نهادند و امروزه با نام افغانستان شناخته شده است. ساکنان این 

کشور نقش مهمی در رشد هنر و فرهنگ منطقه ای و جهانی داشتند. 
آرنولد جوزف توینبی، پروفسور انگلیسی اعتقاد دارد که افغانستان 
محفلی از جذب و جدایی است. به عبارت دیگر هنرمندان این خطه 
مرزی از هنر فرامرزی تأثیر می گرفتند، با خالقیت خود ارزش های 

هنری مثبت آن را حفظ کرده و با هنر بومی خود می آمیختند، تا آثار 
اصیل افغانی و بسیار زیبا خلق کنند.

موزه ملی افغانستان در کابل یکی از برجسته ترین موزه های 
باستان شناسی به شمار می آید. این موزه طی یک قرن گذشته نقش 
مهمی در نگهداری از میراث هنری و فرهنگی این کشور داشته است. 

موزه ملی روزگاری یکی از غنی ترین موزه های موجود در منطقه و 
دنیا بود.

از ویژگی های منحصر به فرد سرمایه های تاریخی و فرهنگی این 
موزه می توان به اصالت هنری اشیاء و ترتیب دوره های مختلف 

تاریخی ارائه شده اشاره کرد. با نگاهی به محتویات موزه می توانیم 
به سادگی بگوییم که قدمت اشیاء به دوره های پارینه سنگی، میان 
سنگی، نوسنگی، مس سنگی، برنز و آهن سنگی و دوره های پیش 

 کوشانی، کوشانی، یفتلی و اسالمی )غزنوی، غوری و تیموری( 

برمی گردند و همگی به طور یکسان نقش مهمی در پیشرفت هنر و 

تاریخ بومی این کشور داشته اند.

وقتی اسکندر کبیر در سال ۳۳۰ پیش از میالد به آریانا آمد، 

مقدونی ها چندین کلونی در بخش های مختلف سرزمین ساختند و 

نام همه را اسکندریه نهادند. واضح است که هنر هلنیستی )همانگونه 

که در محوطه باستانی آی خانم قابل مشاهده است( و همچنین هنر 

بودایی )از شبه قاره هند( در افغانستان نفوذ کرده و توسط هنرمندان 

خبره محلی با هنر بومی تلفیق شده و به این شکل هنر گندهارا خلق 

شده است. هنر گندهارا که تلفیقی از هنر هلنتیستی و هندی است به 

راستی منحصر به فرد است و منشأ آن سرزمین آریانا یا افغانستان 

کنونی است.

افغانستان کشوری است که گروه های قومی مختلف با فرهنگ 

ها و زبان های متفاوت کنار یکدیگر زندگی می کردند و هر کدام 
گرایش های فرهنگی و هنری مخصوص به خود را داشتند: مثالً از 

دیدگاه مردم شناسی )قوم شناسی( هنر کنده کاری روی چوب نزد 

مردم نورستان و مردم کابل کهن هر کدام ویژگی های خاص خود را 

داشته اند.

کار مرکز حفظ میراث فرهنگی دانشگاه شیکاگو در تولید این 
کتاب که ۱۰۰ شیء از مجموعه های خارق العاده موزه ملی را به نمایش 

می گذارد، ستودنی است. این اشیاء در کنار هم داستان تاریخ تمدن 

افغانستان از عصر سنگ تا به امروز را روایت می کنند. از این فرصت 

استفاده می کنم و از تمام کسانی که در این پروژه همکاری کرده اند 

تشکر می کنم و برایشان آرزوی موفقیت های روزافزون دارم.

پیشگفتار
 عمرا خان مسعودی، رئیس اسبق،

موزه ملی افغانستان

پیشگفتار
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افغانستان محل اصلی تالقی فرهنگ هاست، جایی که تمدن 

های خاورمیانه، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و چین طی هزاران 

سال به واسطه تجارت، وامگیری های بین فرهنگی، مهاجرت، 

ساختارهای امپراتوری و مبارزات دوره ای با هم تالقی و ارتباط 

داشتند. این سرزمین مسیر گسترش بودائیسم از هند تا آسیای 

شرقی و چین در مسیر جاده ابریشم بوده است. همچنین گذرگاه 

گسترش اسالم از آسیای مرکزی به هند بود. این پیشینه پیچیده 

ارتباطی باعث خلق مجموعه ای از مهم ترین گنجینه های بی نظیر 

باستانی، هنری، معماری و مکتوب در جهان میراث فرهنگی 

شده که تلفیقی از فرهنگ های بسیار متنوع در مناطق مختلف 

است: شهرهای عصر برنز در باختر، امپراتوری هخامنشی، شرقی 

ترین کلونی های پایه گذاری شده توسط اسکندر کبیر و جانشینان 

هلنیستی اش، هنر تلفیقی هلنیستی-هندی گندهارا در اوایل دوره 

بودائیسم، امپراتوری کوشانی در مسیر جاده ابریشم و مجسمه 

های بزرگ بودا در بامیان. از طریق حفاری ها، کاوش های زمینی 

و تصویربرداری های ماهواره ای در حال حاضر بیش از ۲۹ هزار 

محوطه باستان شناسی در افغانستان شناسایی شده اند. وجود 

این کلونی های باستانی ثروتی است که گواه اهمیت ویژه تاریخی 

این کشور در طول ۵۰ هزار سال است. با اینکه اولین حفاری های 

باستان شناسی علمی در دهه ۱۹۲۰ آغاز شد، کار میدانی محدودی 

در افغانستان انجام شده است که آن هم توسط حمله شوروی در 

سال ۱۹۷۹ و ۴۰ سال مبارزات پس از آن نیمه کاره ماند.

 محیط زیست، منابع و شکل گیری

تمدن های افغانستان

نواحی کوهستانی صعب العبور افغانستان، منابع طبیعی گسترده 

و روابطش با نقاط دیگر جهان در کنار هم اهمیت تاریخی آن را به 

عنوان نقطه کانونی آسیا شکل دادند. این منطقه طیفی از نواحی 

زیستی خارق العاده ای را شامل می شود، از بیابان های بی آب و 

علف جنوب غربی گرفته تا ارتفاعات جنگلی نورستان در شرق و 

دره های رودخانه ای و واحه های باختر در شمال. کشوری با اقلیم 

سخت است، با تابستان های سوزان و زمستان های استخوان سوز. 

 افغانستان مرکزی و شرقی توسط کوه های هندوکش با قله هایی 

 به ارتفاع ۷۴۹۲ متر احاطه شده است. فقط ۱۲ درصد از قلمرو 

افغانستان مناسب زراعت است و این زمین ها در دشت های 

شمالی، غربی و جنوبی اطراف هندوکش کنار هم قرار دارند. 

با وجود صعب العبور بودن، کوه های هندو کش منبع ذخایر 

معدنی عظیمی همچون زمرد، یاقوت، طال، نقره و آهن است. در 

جنوب شرقی افغانستان در مس آیناک نیز دومین منبع بزرگ و اصلی 

شناخته شده مس در جهان قرار دارد. اما مهم تر از همه، افغانستان 

به داشتن یکی از منابع کمیاب سنگ نیمه قیمتی و نیلی رنگ الجورد 

مشهور است. از ۵ هزار سال پیش از میالد الجورد از معادن بدخشان 

در شرق افغانستان به مناطق دوردست به فاصله ۴ هزار کیلومتر به 

عنوان کاالیی لوکس برای اشراف زادگان آسیای مرکزی، بین النهرین، 

سوریه و منطقه مدیترانه صادر می شد. در دوره های بعدی، باختر 

نیز به خاطر ثروت و پیشکش های طالی بی شمارش در امپراتوری 

هخامنشی و جهان هلنیستی پس از آن زبانزد بود.

هندو کش مانعی برای تحرکات و ارتباطات داخلی است؛ چون 

افغانستان را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کند و این 

مساله باعث ایجاد اختالف قابل توجهی در ساختار قومی، زبان و 

سبک زندگی می شود. این تقسیم بندی تاریخ و فرهنگ افغانستان را 

به گونه ای شکل داد که می توان آن را از ۷ هزار سال پیش در دوران 

مقدمه
 افغانستان محل تالقی تمدن ها:

۵۰ هزار سال تاریخ در موزه ملی

مقدمه
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نوزدهم میالدی از چشم باستان شناسان دور مانده بود.

اولین باستان شناس اروپایی که اقدام به حفاری و مستندسازی 

بناهای باستانی افغانستان کرد، چارلز ماسون انگلیسی االصل بود 

که بین سال های ۱۸۳۳ و ۱۸۳۸ مشغول کار در آنجا بود. ماسون 

یک سرباز، کاوشگر، باستان شناس و سکه شناس و همچنین یک 

جاسوس بود. ماسون اولین کسی بود که خرابه های هاراپا، شهر 

مشهور عصر برنز در تمدن دره سند در هند را کشف کرد. وی در 

جنوب شرقی افغانستان بیش از ۵۰ محوطه بودایی را در اطراف کابل 

و جالل اباد حفاری کرد و مجموعه ای عظیم از اشیاء کوچک و سکه 

ها را از مجموعه راهب نشین هده نزدیک به تنگه خیبر و از بگرام در 

کاپیسای باستانی، پایتخت تابستانی امپراتوری کوشانی و یک راه 

ارتباطی حیاتی در ابتدای شکل گیری جاده ابریشم جمع آوری کرد. 

طبق استانداردهای امروزی کار ماسون به نظر بسیار غارتگرانه 

می آید، اما واقعیت پیچیده تر از این است. وی گزارش های 

موشکافانه ای تهیه و مکان های اصلی زیادی را شناسایی کرد که 

بعدها کانون توجه پژوهش های علمی پیشگام در قرن بیستم میالدی 

شد. آثار ماسون که در آن ها با جزئیات به کشفیاتش پرداخته، تأثیر 

شگرفی در اروپا گذاشت و افغانستان را برای مطالعات باستان 

شناسی کالسیک و پژوهش در محوطه های بودایی نخستین، کانون 

توجه قرار داد. کشف اتفاقی "گنجینه آمودریا"، دفینه ای پر از طال و 

نقره در اواخر قرن نوزدهم میالدی ثروت و اهمیت افغانستان را در 

زمان امپراتوری هخامنشی نشان داد. در اوایل قرن بیستم میالدی 

حجم کاوش های باستان شناسان افزایش چشم گیری یافت، 

مخصوصاً تالش های پژوهشگرانی همچون آلفرد فوچر که پایه 

گذار هیئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان )DAFA(، اولین 

مؤسسه باستان شناسی دائمی در این کشور بود.

DAFA برخی از مهم ترین حفاری های افغانستان را انجام داد: در 

محوطه هایی همچون مرکز راهب نشین بودایی اولیه در هده، بگرام/

کاپیسا، شهر موندی گاک در جنوب متعلق به دوران مس سنگی و 

نوسنگی مشاهده کرد. بنابراین افغانستان محل تالقی فرهنگ های 

متفاوت، مکمل و دارای تعامل است. از نظر سیاسی عدم یکپارچگی 

این سرزمین چه از نظر طبیعی چه از نظر فرهنگی بدین معنی 

است که برای دولت ها و امپراتوری ها تالش برای به دست آوردن 

قدرت انحصاری در افغانستان همواره دشوار بوده است. در نتیجه 

پادشاهان، امپراتورها و افسران نظامی چاره ای جز برقراری حکومتی 

میانه رو نداشتند و مجبور بودند اختیار داشتن یک قدرت قوی محلی 

و اراده ای راستین برای دفاع از استقالل خود را به آنها بدهند.

علیرغم چندپارگی های داخلی، افغانستان همواره روابط نزدیک 

 خارجی با مناطق هم جوار از هر سو داشته است. در جنوب، تنگه خیبر 

 و دره بوالن مسیرهایی در دل کوه هستند که افغانستان را به دشت های 

 دره سند در آسیای جنوبی وصل می کنند. در غرب، دره هریرود 

نزدیک هرات و حوضه رودخانه هیرمند در جنوب غربی، راه ارتباطی بین 

افغانستان، ایران و خاورمیانه است. و در آخر، در شمال افغانستان، دره 

آمودریا دسترسی کشور را به استپ های آسیای مرکزی و چین آسان 

می سازد. این ارتباطات خارجی در دوره های مختلف یا راه ورودی برای 

مهاجمان خارجی را فراهم کرده و یا مسیرهای تجاری مهمی مانند جاده 

ابریشم را شکل داده است، جاده ای که افغانستان در آن مسیر اصلی 

ارتباط بین شرق و غرب به شمار می رفته است.

کشف تمدن کهن افغانستان
اولین گزارش ها از بناهای تاریخی در افغانستان به زمان بازدید 

ژوانزانگ، راهب چینی از بامیان در قرن هفتم میالدی برمی گردد. 

بعد از او جغرافی دانان و تاریخ شناسان مسلمان در قرون هشتم تا 

 پانزدهم میالدی و پس از آن اروپایی ها از آنجا بازدید کردند: ابتدا 

سکه شناسان در قرن هجدهم میالدی آمدند و توانستند با مطالعه 

 سکه ها و متون هلنیستی پادشاهی دولت یونانی بلخ را کشف کنند، 

و بعد از آن در قرن نوزدهم میالدی پای مسافران اروپایی به آنجا باز شد. 

افغانستان بر خالف همسایگانش هند، روسیه و ایران تا نیمه قرن 
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عصر برنز، بامیان، بلخ/باختر )بزرگترین شهر باستانی افغانستان(، 

آی خانم )شرقی ترین کلونی حفاری شده متعلق به دوران مقدونی 

هلنیستی(، سرخ کتل )مقبره پادشاهان کوشانی( و شورتوگای، 

کلونی تجاری متعلق به عصر برنز که توسط تمدن دره سند شکل 

گرفت تا راه دسترسی به معادن سنگ الجورد در بدخشان واقع در 

شمال شرقی افغانستان را بگشاید. این حفاری ها در کشف تاریخچه 

اصلی باستانی افغانستان نقش بسزایی داشتند.

در دهه ۱۹۵۰ افغانستان باب کاوش های باستان شناسی را 

برای طیف گسترده تری از گروه های بین المللی از انگلستان، آلمان، 

ایتالیا، شوروی و آمریکا گشود. این پروژه ها به دانسته های ما در 

مورد پیشینه چند هزار ساله افغانستان از ابتدای عصر یخبندان افزود 
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شکل ۰.۱: نقشه باستان شناسى  

افغانستان

شکل ۰.۲: تاریخچه و محوطه های باستان شناسی اصلی
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در موزه ملی اشیائی نگهداری می شوند که قدمتشان به تمام 

دوران های اصلی تاریخ افغانستان برمی گردد، از ابزارهای سنگی 

 دوران پارینه سنگی گرفته تا کلکسیون های مردم شناسی قرن بیستم 

 که نشان دهنده تنوع قومی و زبانی در این کشور می باشد. دارایی های 

 موزه شامل پنج مجموعه بسیار کمیاب و مهم است: الف( 

اشیاء دوره هلنیستی از آی خانم؛ ب( گنجینه باختر از طالتپه؛ پ( 

کاالهای لوکس تجاری جاده ابریشم از بگرام؛ ت( مجسمه های بودایی 

اولیه به سبک گندهارا از هده و سایر محوطه ها؛ ث( و مجسمه های 

چوبی کنده کاری شده منحصر به فرد از نورستان، آخرین منطقه 

افغانستان که ادیان چندخدایی هندوایرانی در آن رواج داشت و پس 

از آن در اواخر قرن نوزدهم به اسالم گروید.

تا اندازه ای که بتوانیم نئاندرتال های دوران پارینه سنگی و اولین 

گونه انسان های نوین، و همچنین منشأ شکل گیری زراعت در دوران 

نوسنگی را در محوطه هایی مانند دره کور، کارا کمر و عاق کوپروک را 

بشناسیم. باستان شناسان دیگر دوره اسالمی میانی در افغانستان 

را در محوطه هایی همچون قندهار قدیم، غزنی و لشکری بازار مورد 

مطالعه قرار دادند. و باالخره در دهه ۱۹۷۰ ویکتور ساریانیدی باستان 

شناس اهل شوروی شهرهای عصر برنز متعلق به "تمدن آمودریا" در 

دشلی تپه را کاوش کرد و گنجینه بی نظیر باختر را که متعلق به قرن 

یکم میالدی است، از گورهای نجیب زادگان قبایل طالتپه در شمال 

افغانستان کشف کرد.

متأسفانه این کشفیات قابل توجه باستان شناسی در سال ۱۹۷۹ با 

حمله شوروی به افغانستان و ۴۰ سال درگیری های پس از آن، به پایان 

رسید. در این دوران طوالنی ناپایداری، گنجینه های 

هزاران محوطه باستان شناسی در سراسر کشور 

به صورت سازمان یافته غارت شده و در بازارهای 

هنری غیرقانونی بین المللی به فروش رفتند. همین 

امر خسارت ها و فقدان های جبران ناپذیری را برای 

میراث فرهنگی افغانستان به بار آورد.

گنجینه های موجود در موزه ملی افغانستان
بسیاری از کشفیات حاصل از حفاری های باستان 

 شناســی از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۷۹ هم اکنون در 

موزه های اروپایی نگهداری می شوند. با وجود این، 

موزه ملی افغانستان در کابل همچنان در سطح 

جهانی مهم ترین محل نگهداری اشیائی است که 

نشانگر تاریخ باستانی و میراث فرهنگی این کشور 

می باشد. این موزه در سال ۱۹۱۹ تأسیس شد و در 

سال ۱۹۳۱ به محل کنونی اش در کابل مقابل قصر 

داراالمان منتقل شد.

شکل ۰.۳: نمونه ای از بخش قوم 

شناسی در موزه ملی

شکل ۰.4: خسارات جنگ 

در موزه ملی افغانستان: 
فهرست های اشیاء نیمه 

سوخته.
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بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ تالش های مصرانه بین المللی برای 

بازسازی موزه ملی صورت گرفت. در وهله اول بنای ساختمان و 

گالری هایش بازسازی شدند و همزمان طی چند پروژه مرمتی برخی 

از اشیاء نمادین به شدت آسیب دیده مرمت شدند. چندین موزه و 

سازمان بین المللی در یک برنامه ریزی مشترک تصمیم گرفتند در 

اولین فرصت ممکن اشیاء سرقت شده که در کشورشان یافت شده 

را بازگردانند. در ۲۰۱۲ موزه انگلستان ۸۴۳ شیء عتیقه قاچاق شده را 

که توسط مأموران گمرک انگلستان در فرودگاه هیترو لندن توقیف 

شد را به افغانستان بازگرداند.

در وهله دوم انستیتوی شرق شناسی دانشگاه شیکاگو با حمایت 

وزارت امور خارجه آمریکا در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ با همکاری موزه 

ملی اولین فهرست نگاری کامل دیجیتال را از دارایی های باقی 

مانده انجام دادند و اکنون طبق آمار قابل اعتماد تعداد آن ها به بیش 

از ۱۴۴۹۵۲ شیء می رسد. به موازات آن، همکاری مؤسسه شرق 

 شناسی )OI(-موزه ملی افغانستان، دوره های آموزشی برای 

موزه دارها ترتیب داد، حدود ۴۹۰ مجسمه بودایی اولیه را که در جنگ 

خرد شده بودند، ترمیم کرد و برنامه های موزه و درس های آموزشی 

مربوط به میراث کشور برای ۱۲ هزار متعلم لیسه در تمام شهرهای 

افغانستان ترتیب داد.

مهم ترین کشفیات حاصل از ۸۰ سال حفاری باستان شناسی، 

هم به عنوان آرشیو میراث فرهنگی و هم به عنوان منبع مهمی برای 

مطالعات عمومی مردم افغانستان، به نمایش گذاشته شده است. 

پیش از حمله شوروی در سال ۱۹۷۹ و چهار دهه مبارزه پس از آن، 

دارایی های موزه ملی به نقل از عمرا خان مسعودی رئیس موزه ملی 

افغانستان، حدود ۲۰۰ هزار شیء بود. طی دوران جنگ های داخلی )به 

ویژه از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱(، موزه مورد حمالت شدید موشکی، آتش 

سوزی، تخریب و غارت قرار گرفت و از آن ساختمان جز یک پوسته 

کامالً سوخته و مجموعه های نابود شده چیزی باقی نماند. به گفته 

مسعودی رئیس موزه نزدیک به ۹۰ درصد از گزارش های مربوط به 

اشیاء سوخت و ۷۰ درصد از اشیاء داخل موزه تخریب یا سرقت 

شدند. تعداد دقیق اشیاء مفقوده مشخص نیست چون پیش از 

جنگ هیچ فهرست نگاری کاملی از آن ها صورت نگرفته بود.

شکل ۰.۵: موزه دار در حال 

بررسی هزاران تکه اولین 

مجسجه های بودائی خرد شده 

در ۲۰۰۱.

شکل ۰.6: ساختمان موزه ملی 

افغانستان، قبل و بعد از ترمیم



20

  مقدمه

علیرغم موانع بسیار زیاد، موزه ملی افغانستان احیا و بازسازی 
شد و مأموریت خود را به عنوان مهم ترین حافظ میراث فرهنگی 

افغانستان ادامه داد. این مجموعه بر آن است که آگاهی جهانی را از 
میراث افغانستان از طریق به نمایش گذاشتن ۱۰۰ شیء موجود در 

مجموعه موزه افزایش دهد، اشیائی که به بهترین شکل خالقیت و 
ارتباطات بین فرهنگی این منطقه را که باعث شکل گیری فرهنگ چند 

هزار ساله افغانستان شده، نشان می دهند. از این جهت که ممکن 
است به دالیل متعدد افراد زیادی نتوانند به کابل سفر کنند، این کتاب 

می تواند گزارش مفیدی از مجموعه های منحصر به فرد و کم نظیر 
از موزه ملی و بینشی از سرگذشت هایی که این موزه راوی آن است 

ارائه دهد. فصل ها بر اساس دوره های تاریخی ترتیب بندی شده اند 
تا اشیائی را نمایش دهند که بازتاب تغییرات تاریخی مهمی هستند 

که نمایانگر تاریخ تمدن افغانستان است. امیدواریم شناخت تاریخ 
افغانستان از طریق بررسی این ۱۰۰ شیء خوانندگان را به تحقیق بیشتر 

در مورد این میراث غنی تشویق کند.

شکل ۰.7: فهرست دیجیتال 

مؤسسه شرق شناسی 

)OI(-موزه ملی افغانستان، 
مستندکننده اشیاء طالیی 

نگهداری شده در زیرزمین های 

کاخ ریاست جمهوری برای 

امنیت بیشتر.

 شکل ۰.8: مجسمه نیمه 

 ترمیم شده بودایی که در سال 

۲۰۰۱ خرد شده بود.
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از شکارچی-گردآورنده به دهقان

قدیمی ترین حضور بشر در افغانستان در کرانه های باستانی تاالب 

دشت ناور در والیت غزنی ثبت شده که به دوران پلیستوسن برمی گردد. 

 ابزارآالت ســنگی در این منطقه یافت شــده مانند سنگتراش 

های بزرگ، خردکننده و ابزار سنگ شکن که قدمت آنها به دوران 

پارینه سنگی زیرین و میانه برمی گردد.

آثار هنری عصر سنگی واقع در موزه ملی، کهن ترین نمودهای 
فعالیت بشر در افغانستان هستند و قدمت آنها به ۵۰ هزار سال 

قبل از میالد برمی گردد. در آن زمان، انسان های اولیه در شمال 

افغانستان در غارها یا پناهگاه های روباز جمع می شدند و با شکار 

حیوانات وحشی و برداشت گیاهان زندگی خود را می گذراندند. 

برای اینکه این کارها را موثرتر انجام دهند، قدیمی ترین ابزارهایی را 

ساختند که ما در افغانستان می شناسیم.

مردمان دوران پارینه سنگی عالوه بر ابزارهایی که از مواد 

غیرمقاومی مانند چوب ساختند، ابزارهای سنگی هم ساختند که تا 

امروز بقا داشته و در حفاری باستان شناسان در غارهایی مانند عاق 

کوپروک و کارا کمر کشف شده اند. این ابزارهای سنگی تراشه دار که 

بطور ماهرانه ای دووجهی ساخته شده، برای اهداف مختلفی طراحی 

 شده بوده است. تیغه های سنگی، تبرها و پیکان ها برای شکار به 

 کار می رفتند. با سنگ تراش ها، چاقوها و سمباده ها گوشت را 

می بُریدند و موی حیوانات را می تراشیدند تا بتوانند از پوستشان برای 

پوشاک و چیزهای دیگر استفاده کنند.

 در ساختن ابزارهای سنگی از تکنیک های مختلفی بهره می جستند 
 کــه به مرور زمان موثرتر و پیشــرفته تر شــدند. ابتدایی ترین 

 قدم این بود که ابزار سنگی را از دل سنگ بسازند. اول باید تکه سنگ 

 مناسبی پیدا می کردند که معموالً سنگ چخماق بود و از نظر شکل 

و سختی بیشترین شباهت را به شکل نهایی داشت. سپس با سنگ 
دیگری به مرکز این سنگ می کوبیدند تا تراشه هایش بریزد یا آنقدر 

سنگ زنی و صیقل زنی می کردند تا طرح دلخواهشان به دست بیاید.

در افغانســتان ماقبل تاریخ، نه تنها پیشرفت تکنیکی حاصل 
شــده بود، بلکه انســان اولیه در این دوران شروع به شکل دادن به 

مفاهیم انتزاعــی و فکر کردن درباره اعتقادات، نیروهای طبیعت و 

مرگ کرده بود.

بعد از دوران پارینه سنگی، در دوران نوسنگی در افغانستان 

 بسترهای شکوفایی تمدن های عظیم آینده پایه گذاری شد. حدود 

۷ هزار سال قبل از میالد، مردمان نخستین افغانستان شروع به اهلی 
کردن حیوانات و ِکشت و زرع گیاهان کردند و اولین کوزه را ساختند. 

 در جاهایی مانند عاق کوپروک در والیت بلخ، گندم و جو کشــت 
می شد و گوسفند، بز و گاو پرورش داده می شد. توانایی کنترل تأمین 

غذا، تولید مازاد بر احتیاج در کنار عوامل دیگر موجب پیدایش اولین 

شهرها و روستاها در افغانستان همزمان با پیدایش شهرها در مصر، 

بین النهرین، ایران و آسیای میانه شد.

شکل 1.1: چاقوی دووجهی 

تراشه دار از سنگ 
چخماق از دوران پارینه 

سنگی زبرین/آخرین عصر 
یخبندان.
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شیء سنگی بیضی شکل با حکاکی چهره و نقوش ناشناخته. 

این اثر هنری خارق العاده مربوط به دوران پارینه سنگی زبرین، 

یک تصویرسازی بی نهایت بدوی و سه بُعدی از سر انسان 

است: اولین نمونه شناخته شده از نوع خود در افغانستان. 

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه در دوران پارینه سنگی زبرین، 

با پراکنده شدن انسان های مدرن در سراسر دنیای قدیم، آنچه 
"انفجار خالقیت" می نامیم رخ داده که مشخصه آن فنون 

جدید تولید ابزارآالت سنگی و ظهور هنر است. این دوره شاهد 

اولین پیدایش گسترده سازهای موسیقی، نشانه گذاری های 

تقویمی )اولین تفکرات ریاضیاتی(، تزئین بدن و جواهرات، 

نقاشی غارها و اولین پیکرتراشی های انحنادار مانند "پیکره های 

ونوس" از اروپا و غرب آسیا بوده است. همه این پیشرفت ها 

حاکی از ظهور مفاهیم و عقاید انتزاعی در جوامع انسان مدرن 

بدوی است. مجسمه سنگریزه ای عاق کوپروک همزمان با این 

پیشرفت ها ساخته شده و قدمت آن به همان بازه زمانی پیکره 

ونوس برمی گردد. این سنگریزه منحنی عاق کوپروک را می توان 

به دلیل قدمت آن، جایگاه منحصربه فردش در افغانستان و 

نمود انفجار خالقیت در دوران پارینه سنگی زبرین، به درستی 

شیء نمادین مجموعه های ماقبل تاریخ موزه ملی دانست.

۱ سنگ حجاری شده با سر شبیه انسان

سنگ آهک

عاق کوپروک، بلخ

حفاری شده در سال ۱9۵9

۱۵–۱۰ هزار سال پیش از میالد

ارتفاع ۶ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.46.1 



سرنیزه تراشه دار / 2

27

سنگ چخماق

۱۵–۱۰ هزار سال پیش از میالد

طول ۲۰.۵ سانتی متر عرض ۳.۵ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 13.0-0-41 

2

سرنیزه دووجهی تراشه دار شبیه به برگ، از جنس سنگ 

چخماق با یک تیغه پایه ای. در طول دوران پارینه سنگی فن 

ساخت ابزارهای سنگی در سه مرحله توسعه پیدا کرد، که 

هر مرحله از لحاظ نوع، کیفیت و کمیت ابزارِ قابل ساخت، 

از مرحله پیشین خود پیشرفته تر بود. مشخصه اصلی دوران 
پارینه سنگی زیرین )دوران انسان راست قامت( وجود فن 

ساخت ابزارهایی از هسته سنگ بود. به این شکل که با تکه 

سنگی، به یک تکه سنگ چخماق ضربه می زدند تا هسته آن 

را به یک "چکش دستی" شبیه به قطره اشک تبدیل کرده و 
از آن برای اهداف مختلف زیادی بهره ببرند. در دوران پارینه 

سنگی میانی یک جد انسانی جدید )نئاندرتال( ظهور پیدا کرد. 

که از "روش لوالوا" استفاده می کرد، به این شکل که به هسته 

سنگ چخماق شکل می داد تا بتواند پوسته ای از سنگ را جدا 

کرده و از آن به عنوان چاقو یا خراشنده استفاده کند. و در آخر 

مشخصه اصلی دوران پارینه سنگی زبرین گسترش انسان 

هایی با آناتومی پیشرفته تر بود. انسان هایی که فن پیشرفته 

و بسیار کارآمد صنعت ساخت ابزار را به کار گرفتند، به این 
شکل که با ضربه های تنها یک هسته سنگ چخماق تعداد 

بسیار زیادی تیغه )ابزارهای تراشه ای شکل بلند با لبه های 

موازی( می ساختند. سرنیزه نشان داده شده با به کارگیری یک 

تیغه و ریزتراشی ظریف )روتوش کردن(ساخته شده و آن را به 

 این سرنیزه زبانه دار باشکوه و بسیار شبیه به یک برگ تبدیل 

 کرده است. زبانه انتهایی آن را در بدنه چوبی یک نیزه تعبیه می کردند 

 و با رگ و پی حیوانات دور آن را محکم می بســتند. ســپس 
آن را آغشته به چربی یا پیه حیوانات می کردند تا مطمئن شوند 

سرنیزه از بدنه خارج نمی شود. نیزه های ساخته شده با این 

فناوری به انسان های دوران پارینه سنگی زبرین این امکان را 

می داد تا به راحتی بتوانند گله های گوزن، گوسفند وحشی و 

آروکس)گاو وحشی( شکار کنند، و همچنین از خودشان در برابر 

حیوانات بزرگ گوشت خوار و وحشی عصر یخبندان اوراسیا 

محافظت کنند.

سرنیزه تراشه دار

فصل ۱
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یک تبر سنگی تراشه دار و صیقلی داده شده بقای انسان های 

مدرن متعلق به اواخر دوران پلیستوسن و اوایل هولوسن به 

شکار حیوانات وحشی و برداشت گیاهان زندگی بسته بود. 

این شیوه زندگی نیازمند در اختیار داشتن یک سری ابزار بود. 

تبرهای چخماقی بسیار باارزش بودند چرا که از آن ها برای قطعه 

قطعه کردن چوب برای درست کردن آتش، ساخت پناهگاه، 

تکه تکه کردن گوشت حیوانات شکار شده یا تراشیدن پوست 

حیوانات برای درست کردن لباس های چرمی استفاده می شد. 

تبر نمایش داده شده در اینجا از این جهت درخور توجه است که 

آمیخته ای از فن کهن تراشیدن سنگ چخماق در عصر یخبندان 

و فن جدید عصر هولوسن است، یعنی خراشیدن، ساییدن و 
صیقلی دادن سنگ ها و تبدیل آن ها به ابزارهایی با لبه های 

صاف و بسیار تیز. تبرهای ساخته شده با این نوع فناورِی 

ترکیبی طی حفاری های غارهای واقع در عاق کوپروک و کارا کمر 

در شمال مرکزی افغانستان کشف شده اند. 

سنگ

اوایل دوران نوسنگی ۸ هزار سال پیش 

از میالد

 طول ۱۴.۵ سانتی متر عرض ۶.۴ 

سانتی متر ۲.۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.0-0.32 

3 تبر سنگی
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سنگ چخماق

اوایل دوران نوسنگی ۹–۸ هزار سال پیش 

از میالد

طول ۱۵ سانتی متر عرض ۳.۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.0-0.40 

4 تیغه داس

یک ابزار هاللی شکل از جنس سنگ چخماق که لبه هایش به 

دقت صیقلی داده شده و به عنوان تیغه داس از آن استفاده 

می کردند. طی گذر از دوران عصر یخبندان/پلیستوسن به دوران 

هولوسن یعنی حدود ۱۱ هزار سال پیش، آب و هوای کره زمین 

 گرم تر و مرطوب تر شــد. در این شرایط جوی، جنگل ها، 

 چمن زارها و جمعیت حیوانات در مناطق جدیدی از پهنه اوراسیا 

گسترش پیدا کردند. منبع مهم تأمین محصوالت گیاهی، ساقه 

غالت بودند: گندم و جو وحشی. جامعه شکارچی-گردآورنده 

معموالً سکونت گاه خود را کنار تکه زمینی غنی از این گیاهان 

برپا می کردند و در نتیجه این امر خیلی زود این گیاهان منبع 

اولیه غذای آن ها شد. ابزار ضروری برای درو کردن غالت داس 

 بود: یک تکه چوب یا استخوان منحنی با یک شیار حک شده که 

 داخل آن یک ردیف تیغه چخماقی به دقت تیز شده قرار می گرفت 

 تا با آن گندم و جو را درو کنند. تیغه های داس را می توان 
از شکل، لبه تیز و وجود "برق داس" شناخت. "برق داس" به 

 جالی متمایز روی تیغه گفته می شود که بر اثر تماس سیلیکا 

 فیتولیت های موجود در ساقه های غالت درو شده ایجاد می شود. 

 به مرور زمان، با افزایش حجم درو، کشت گندم و جو بومی 

شد و جامعه شکارچی-گردآورنده اوایل دوران هولوسن تبدیل به 

اولین دهقانان شدند. در جاهایی مانند عاق کوپروک در والیت 

بلخ، گندم و جو کشت می شد و گوسفند، بز و گاو پرورش داده 

می شد. تیغه داس نمایش داده شده نشانه این تحول اقتصادی 

مهم است که باستان شناس سرشناس ویر گوردون چایلد آن را 

به درستی "انقالب دوران نوسنگی" نامید. کنترل ذخیره غذایی و 

تولید مازاد، سنگ بنای شکل گیری اولین روستاها، شهرستان 

ها و در نهایت جوامع دولت شهری در افغانستان، خاورمیانه، 
آسیای مرکزی و آسیای جنوبی شد.
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 تجارت و شهرهای نخستین: 

عصر برونز )۱2۰۰– ۳۰۰۰ سال پیش از میالد(

در طی عصر برونز )۱۲۰۰–۳۰۰۰ سال پیش از میالد( در افغانستان، 

پیشرفت های دوران نوسنگی و مس سنگی تقریباً به صورت 

همزمان در شمال و جنوب کشور باعث ظهور نخستین شهرها شد. 

در قندهار در حاشیه حوضچه رودخانه هیرمند، مراکز شهری بزرگی 

همچون موندی گاک یا ده موراسی گوندای شکل گرفتند. نمونه های 

مشابه معماری و فرهنگ مادی پیشرفته آنها را می توان در شهر 

سوخته ایران و مهرگره پاکستان دید.

در شمال، شهرهایی مانند دشلی تپه همزمان با مناطقی 

مسکونی در ترکمنستان مانند گونور ِدپه و سرازم در تاجیکستان 

شکل گرفتند. دشلی شهر مهمی است چرا که به ما در فهم روابط بین 

شمال افغانستان و دیگر مناطق آسیای مرکزی، از جمله ترکمنستان 

و ازبکستان کمک می کند. در تمام این مناطق مهرهای مسی، 

 ابزارهای سنگی، فنجان های سفالی )معروف به کاسه های میوه( 

 و ســتون های کوچک حکاکی شــده و صیقل یافته پیدا شده که 

نمونه هایی از اشیاء بسیار باارزش تمدن آمودریا به شمار می روند. 

)حدود ۱۵۰۰– ۲۲۰۰ سال پیش از میالد(.

این محوطه ها در شمال و جنوب تمام شاخصه های اصلی یک 

شهر را دارا هستند، از جمله جمعیت زیاد، معماری بناها، نخبگان 

ثروتمند و حاکمان قدرتمند، مدیریت دولتی سازمان یافته، تولید 

صنایع دستی تخصصی، هنر و مجسمه سازی، گورستان ها و 

مزارهای مجلل برای ثروتمندان، تجارت کاالهای گران قیمت با 

شهرهای دورتر، و یک نظام ترکیبی از باورهای مذهبی.

یکی از مهم ترین مناطق عصر برونز در شمال افغانستان سکونتگاه 

تجاری شورتوگای است که توسط تاجران تمدن دره سند پایه گذاری 

شد، تاجرانی که در پی یافتن الجورد از معادن بدخشان بودند. اشیاء به 

جای مانده از شورتوگای گواه وجود روابط بین دره سند، خلیج فارس، 

بین النهرین، سرزمین شام، ایران و بخش های عمده ای از استپ های 

آسیای مرکزی است.

یافته های دیگر، مانند گنجینه های تپه فلول، نشان دهنده تأثیر 

فرهنگی و شمایل نگاری برگرفته از بین النهرین بوده که خود گواه این 

است که تبادل کاال و اندیشه ها بین افغانستان و بین النهرین دو جانبه 

بوده است.

وقتی در مورد راه ابریشم صحبت می کنیم، معموالً به چندین سال 

بعد از این تمدن ها اشاره می کنیم، اما افغانستان ۷ هزار سال پیش 

محل تالقی تمدن ها بوده است، جایی که در آن کاالهایی مانند الجورد 

از بدخشان به شهرهای بسیار دور )گاهی هزاران کیلومتر دورتر( مانند 

مصر و بین النهرین در سوریه و عراق امروزی صادر می شدند. عالوه بر 

تبادل کاال، که گزارش باستان شناسان گواه آن است، تبادل اندیشه 

های مشترک هم وجود داشته است. بنابراین در صنعت هنر و صنایع 

دستی افغانستان، دره سند و خاورمیانه شباهت هایی وجود دارد.

ما اطالعات محدودی در مورد آیین عصر برونز داریم، اما شواهد 

باستان شناسی نشان می دهد که تندیس یک ایزدبانو وجود داشته 

که نماد باروری و نیروهای زایشی طبیعت است. این گونه نمادها را در 

تمامی فرهنگ های جهان باستان می توان یافت. اشیاء متمایز این 

شهرهای ظهوریافته در موزه ملی افغانستان به نمایش گذاشته شده اند.

عصر برونز در افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، چرا که 

دوران پیشرفت سریع در فرهنگ بومی و همچنین جوانب دیگر تمدن 

بوده است، از جمله رشد اقتصادی، نظام های گسترده مبادله ای، 

صنایع دستی بومی و تکامل نظام های اعتقادی مشترک در گستره 

بخش عمده ای از آسیای مرکزی.
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شکل قابل توجهی نشانگر تاثیر هنر مناطق دورتر در اثر ارتباط 

تجاری با این مناطق است. گاوهای ریش دار نقوش نمادین 

تکرارشونده در بین النهرین، محل ظهور نخستین سلسله ها، 

بود، جایی که در آن سنگ الجورد از بدخشان نیز در میان بسیاری 

از اشیاء گران قیمت و نفیس موجود در مقابر و معابد نخبگان 
یافت شده است. هم ظروف یافت شده در فلول و هم وجود 

الجورد در بین النهرین نشانگر تجارت پویای کاالهای ارزشمند 

مربوط به طبقه نخبگان، بین افغانستان و بین النهرین در عصر 

برونز و احتماالً از طریق فالت ایران است.

نقره

تپه فلول، بغالن

یافته شده در ۱996

اوایل عصر برونز حدود ۳ هزار سال پیش 

از میالد

ارتفاع ۵.۳ سانتی متر قطر ۱۱.۸ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 10.29.6

5گلدان تزئین شده

یک گلدان نقره ای با نقش برجسته ای که حرکت گاوهای ریش 

دار را نشان می دهد. این قطعه بخشی از گنجینه ای بود که در 
سال ۱۹۶۶ به صورت اتفاقی در شمال کشور پیدا شد. این گلدان 

یافت شده شکسته بود و تکه های آن دست افراد مختلف بود، 

تا اینکه به صورت کامل احیا و به موزه ملی تحویل داده شد. 
به دلیل کاوش های غیرقانونی اطالعات زیادی در مورد محل 

اصلی باستانی این گلدان و دیگر اشیاء باارزش گنجینه نداریم. 

اما بر این باوریم که این مصنوعات می توانند با منطقه باستانی 

خوش تپه در آن نزدیکی مرتبط باشد. نقوش روی ظرف به 
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6

طال

تپه فلول، بغالن

یافته شده در ۱966

اوایل عصر برونز حدود ۲۸۰۰ سال پیش از 

میالد

قطر ۹.۹ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.29.1

کاسه ای با طراحی هندسی

یک کاسه یا جام طالی ِگرد پایه دار که نقش شش مربع با دو 

خط متقاطع در وسط و نقوش پلکانی در چهار طرف مربع ها با 

ظرافت حکاکی شده است. این طرح ها یادآور نقوش هندسی 

روی ظروف سفالی کویته واقع در شمال غربی پاکستان است 

و همچنین در محوطه های باستان شناسی مربوط به عصر 
برونز از جمله موندی گاک و ده مورسای گوندای دیده می 

شود. جالب است که این نقوش تزئینی را روی تعداد زیادی از 

ظروف، چه سفالی چه فلزی، مانند همین نمونه، می توان دید. 

گنجینه فلول در شمال افغانستان یافت شد، منطقه ای که از 

غرب تحت نفوذ ایران و بین النهرین بود، و جنوب آن متأثر از 

پاکستان و جوامع همسایه آسیای مرکزی مانند فرهنگ نمازگا 

در ترکمنستان بود. این سبک تزئینات و فناوری های مشترک 
نشان دهنده وجود یک دایره ارتباطی در اوایل عصر برنز است 

که از طریق آن تجارت، ارتباطات، رفت و آمد مردم و تبادل 

اندیشه ها، مناطق زیادی از سرزمین های مرزی هندوایرانی 

در افغانستان، ایران، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را به هم 
متصل می کرد.
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سنگ آهک

موندی گاک، قندهار

کشف شده در 9–۱9۵۱

عصر برونز ۲۴۰۰– ۲۹۰۰ سال پیش از میالد

طول ۹.۱ سانتی متر عرض ۷.۲ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.17.36

7سردیس

این سردیس که از جنس سنگ آهک است در شهر موندی گاک 

که قدمتش به عصر برنز برمی گردد، و نزدیک به تراس یادبود 

متعلق به دوره چهارم محوطه پیدا شده است. موندی گاک یکی 

از بخش های تمدن هیرمند بود که منطقه سیستان در جنوب 
غربی افغانستان و جنوب شرقی ایران در اوایل عصر برنز )هزاره 

سوم پیش از میالد( را در برمی گرفت. در این زمان موندی گاک 

به یک شهر مرکزی محصور به مساحت ۲۱ هکتار و در همسایگی 

چند شهر مسکونی، یک معبد و یک قصر تبدیل شده بود. 

تندیس های سنگی عصر برنز مانند سردیس موندی گاک، در 

افغانستان کمیاب هستند. پیدا شدن این سردیس در جوار یک 

بنای مهم عمومی نشان می دهد که این شیء برای ساکنان 

این شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این سردیس 

ناکامل چهره مردی را نشان می دهد که سربند یا نیم تاج روی 

سر گذاشته و شاید نماد حاکم دوره باستانی موندی گاک باشد. 

پژوهشگران شباهت های منطقی بین سردیس های سنگی 

مشابه از نخبگان و رهبران محتمل در مراکز شهرهای معاصر 

آن زمان مانند شهر سوخته در ایران و موهینجو دارو در دره سند 

یافته اند. معماری و سردیس موندی گاک اولین گواه روشن بر 

اثبات ظهور جوامع شهرنشین با حاکمان قدرتمند در افغانستان 

عصر برنز هستند.
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ِگل پخته، رنگ

موندی گاک، قندهار

کشف شده در 9–۱9۵۱

اوایل عصر برونز حدود۲۴۰۰–۲۹۰۰ سال 

پیش از میالد

 ارتفاع ۱۴.۳ سانتی متر 

قطر لبه ۵.۶ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.17.101

8جام

یک جام عمیق با پایه ای مقعر، که روی آن شکل دو دسته 

سه تایی برگ قلبی شکل با ساقه های بلند بین خطوط افقی 

باالیی و پایینی نقاشی شده است. این نوع ظروف متعلق به 

دوره چهارم اوایل عصر برنز در موندی گاک است، دوره ای که 

این محوطه مرکز شهری مهمی در تمدن هیرمند در جنوب 

غربی افغانستان و جنوب شرقی ایران به شمار می آمد. این 

سبک نقاشی های تک رنگ روی سطوح ظروف سفالی نخودی 

رنگ، مختص مناطق موندی گاک و قندهار در اوایل و اواسط 

عصر برنز، و همچنین محوطه های معاصر آن ها یعنی دره رود 

هیرمند و منطقه سیستان، ایران و دره سند است. در آن زمان 

در افغانستان، در جنوب هندوکش، تبادل کاال و به اشتراک 
گذاشتن سبک های سفالگری در فرهنگ مادی رایج بود، و 

نشان دهنده ارتباطات تنگاتنگ بین فرهنگی در دایره تعامالتی 

بود که مناطق گسترده ای از سرزمین های مرزی هندوایرانی را 

به هم متصل می کرد.



پیکره یک زن / 9فصل 2

4243

ِگل پخته، رنگ

ده مورسای گوندای، قندهار

حفاری شده در سال ۱9۵۱

اوایل عصر برونز حدود ۲۴۰۰–۲۹۰۰ سال 

پیش از میالد

 ارتفاع ۵.۴ سانتی متر 

عرض ۳.۶ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.17.107

9 پیکره یک زن

 بخش فوقانی پیکره یک زن از جنس سفال تراکوتا، استخراج شده 

 از دل خاک ده مورسای گوندای، منطقه ای کوچک متعلق 
به هزاره سوم پیش از میالد و نزدیک به موندی گاک که فرهنگ 

مادی مشابهی به هم دارد. این پیکره شکل زنی با موهای بلند، 

بینی شبیه به نوک پرنده و کمر باریک را نشان می دهد. دور 

گردن پیکره یک گردنبند چندردیفه مهره دار به چشم می خورد. 

در برخی قسمت ها رنگ قرمز اصلی هنوز حفظ شده است. 
این پیکره در جایی مرتبط با "مجموعه زیارتگاهی" در ده مورسای 

گوندای یافت شد و می تواند نشان دهنده این باشد که از 

 اهمیت مذهبی یا آئینی خاصی برخوردار بوده است. پیکره هایی 

 از این دست که در دوره چهارم در موندی گاک واقع در جنوب غربی 
افغانستان، سیستان در جنوب شرقی ایران و در محوطه های 

 باستانی مجاور منطقه شمال غربی پاکستان مانند ژوب 

 و مهرگاه نیز یافت شــده اند، به "الهه مادر" مشــهورند. 
 شباهت های موجود در سبک این پیکره ها در محوطه های مختلف 

نشان می دهد که این تندیس ها در نظام باورهای مشترک در 

این سه منطقه که در کنار هم سرزمین های مرزی هندوایرانی را 

شکل می دهند، نقش داشته اند.
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سنگ آهک

داشلی تپه، جوزان

 عصر برنز ۱۷۰۰– ۲۲۰۰ سال پیش از میالد،

تمدن آمودریا 

 ارتفاع ۳۴.۴۰ سانتی متر قطر پایه 

۱۳ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.38.18

۱0ستون مینیاتوری

این سنگ کوچک صیقلی یافته که شبیه به ساعت شنی است 

و دو تورفتگی در دو طرف آن ایجاد شده و به "ستون مینیاتوری" 
مشهور است، یک سازه منحصر به فرد از تمدن آمودریا در عصر 

برنز است، که گستره شمال افغانستان، جنوب ترکمنستان و 

ازبکستان و بخش هایی از ایران مانند شهر سوخته را دربرمی 

گرفت. این ستون در داشلی تپه، یک محوطه شهری بزرگ از 

تمدن آمودریا در شمال افغانستان یافت شده است. با اینکه 

به راحتی قابل تشخیص است، کارکرد این ستون ها ناشناخته 

باقی مانده است. کشف نمونه های مشابه این ستون در 

نکروپولیس/قبرستان گونور ِدپه در ترکمنستان باستان شناسان 

را به کشف ارتباط بین این اشیاء با گورستان ها راهنمایی کرد. 
این ستون ها به همراه ظروف سفالی و برنزی، اشیاء سنگی 

صیقلی یافته و دیگر دستسازه ها در گورها یافت شده اند، که 

این نشانگر اهمیت آئینی این ستون ها در شبکه تجاری تمدن 

آمودریا است.
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الجورد

شورتوگای، تاخار

حفاری شده در سال ۱978

عصر برنز ۲ هزار سال پیش از میالد

طول ۶.۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.49.184

۱۱ یک تکه سنگ خام الجورد

سنگ معدنی الجورد به رنگ آبی تیره، اولین کاالی لوکس 

شناخته شده صادراتی از افغانستان است، و نقش مهمی در 

تعامالت کهن تجاری با مناطق دوردست در گستره اوراسیای 

غربی داشته است. افغانستان یکی از منابع مهم و کمیاب سنگ 

الجورد اصل است. این تکه سنگ خام الجورد در شمال شرقی 

افغانستان در شورتوگای یافت شده است، یک کلونی تجاری 

در عصر بزنر که منشأ شکل گیری آن تمدن هاراپان در دره سند 
است. شواهد محکمی از وجود 

معدن کاری در شورتوگای ثبت 

شده است. منبع الجورد معادن 

سرسنگ در بدخشان بوده و 

برای صادرات به دره سند و دیگر 

مناطق منتقل می شدند.  این 

سنگ الجورد در شورتوگای در 

کنار ابزارهایی سنگی مخصوص 
استخراج این سنگ، یک ظرف 

 سفالی به سبک ظروف دره 

 سند و یک مهر و نشان سنگی 

حک شده منحصر به فرد از 

 دوران هاراپان یافت شد. 

سنگ های الجورد بعد از 

استخراج به دست هنرمندان 

به شکل های مختلف درمی آمد و صیقلی داده می شد. 

این کار یا به صورت بومی در شورتوگای یا در سرزمین های 

دوردست مانند بین النهرین انجام می شد. این سنگ باارزش 

از ۵ هزار سال پیش از میالد به بین النهرین وارد می شد و از آن 
برای ساخت وسایلی بسیار گران قیمت و فاخر برای نخبگان، 

پادشاهان و معابد در دولت شهرهای سومری استفاده می شد. 

مس

باختر، شمال افغانستان

عصر برنز حدود ۲۲۵۰–۱۷۰۰ سال پیش از 

میالد، تمدن آمودریا

اندازه نامشخص

موزه ملی افغانستان، شماره نامعلوم

۱2مهرهای حفره دار باختری

 مهرهای استامپی )و مهرهای 

 استوانه ای( به مدت ۷ هزار سال در آسیای 

مرکزی و خاورمیانه، ابتدا به عنوان 

نشانه مالکیت خصوصی و بعدها به 

عنوان ابزار حکومتی برای نظارت بر 

جریان مالیات، سهمیه ها و کاالهای 

موجود در معابد و قصرهای جوامع 

شهری نخستین استفاده می شدند. هر 

مهر یک طرح منحصر به فرد داشت که 

نشان دهنده هویت صاحب آن بود. اثر 

مهر روی ِگل مخصوص مهرزدن به این 

معنا بود که معامله انجام شده توسط 

مسئول مربوطه تأیید شده است. این 

مجموعه چهارتایی از مهرهای استامپی 

بخش بندی شده مسی در نقوش هندسی مربع، گٌل و صلیب 

قالب گیری شده اند. احتماالً نزدیک یکی از مراکز شهری تمدن 

آمودریا، که به مجموعه باستان شناسی باختر-مرو نیز مشهور 

است، یافت شده است. این مجموعه در اواخر عصر بزنر در 

واحه های شمال افغانستان، جنوب ترکمنستان، ازبکستان و 

 بخش هایی از ایران شکل گرفت. شهرهای تمدن آمودریا 

 الگوهای شهری و فرهنگ مادی مشترکی داشتند و در شبکه های 

 تجاری گسترده نقش فعالی ایفا می کردند. وجود تاپه های 

استامپی با سبک یکسان در داشلی واقع در شمال افغانستان، 

گونور ِدپه در ترکمنستان و محوطه های باستان شناسی در 

ازبکستان مانند جارکوتان و ساپالی تپه گویای این حقیقت 

است که شهرهای سرتاسر تمدن آمودریا به شکل یکسانی از 

نظام های نمادین و نحوه نگهداری سوابق برای اداره تجارت 

فرامنطقه ای و فعالیت های دولتی در اواخر هزاره سوم اوایل 

هزاره دوم پیش از میالد استفاده می کردند.
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استخوان

شمشیر غار، قندهار

حفاری شده در سال ۱9۵8

 عصر برنز حدود ۱۸۰۰ سال پیش از میالد، 

تمدن آمودریا

قطر ۳ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.17.116

۱3 تاپه ضرب شده

فالت مرکزی ایران دارند و از دســت سازه های سنگ صابونی 

حکاکی شــده در تمدن جیرفت )حدود ۲۲۰۰–۲۵۰۰ سال پیش از 

میالد( نشــأت گرفته و به تمدن پس از آن یعنی تمدن آمودریا 

)حدود ۲۲۰۰–۱۵۰۰ ســال پیش از میالد( به ارث رسیده اند. این 

حقیقت که این نقوش طی ۱۰۰۰ ســال به این گستردگی مورد 

اســتفاده بوده گواهی روشن بر اهمیت ویژه آئینی آن ها برای 

مردم ایران زمین و آســیای مرکزی در عصر برنز اســت. این تاپه 

اســتخوانی طی حفاری های شمشیر غار یافت شد، محوطه 

ای چنــد دوره ای در نزدیکــی قندهار که از اواخر عصر برنز تا دوره 

ساسانیان اشغال شده بود. 

در دو طرف این تاپه کوچک ِگرد اســتخوانی نقوشــی حکاکی شده 

 به چشــم می خورد. سطوح تزئین شده ناصاف و برجسته 

 هستند. در دو طرف امتداد قطر تاپه یک سوراخ کوچک ایجاد شده 

 که نشــان می دهد احتماالً ان را به گردن می آویختند. روی 

تاپه نقش یک پرنده )احتماالً یک عقاب یا شــاهین( با بال های 

باز و رو به پایین و همچنین دو حاشــیه موازی را می توان دید. 

این نقش به طور مکرر در تاپههای مســی یافت شــده در شمال 

 افغانســتان و ترکمنستان و همچنین فرهنگ هاراپان دیده 

 می شود. پشت تاپه نقش یک شیردال بال دار با حالتی خاص و 

 یک پرنده کوچک تر در زیر آن و یک حاشیه دور آن ها دیده می شود. 

 نقوش پرنده و شــیردال ریشــه های باستانی در هنر و آئین 
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 عصر آهن و امپراتوری ایرانی

هخامنشی در افغانستان

 اوضاع افغانستان با پیوستنش به امپراتوری ایرانی هخامنشی 

)یا هخامنشیان( در عصر آهن دگرگون شد. این امپراتوری که توسط 

کوروش کبیر پایه گذاری شد، بزرگ ترین امپراتوری جهان به شمار 

می آمد که از سال ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میالد پابرجا بود. امپراتوری 

هخامنشی در اوج حکومت خود از مقدونیه در غرب تا هند در شرق 

و از جلگه/استپ های آسیای مرکزی در شمال تا نوبه در جنوب 

گسترش یافت. این امپراتوری تا زمان شکست توسط اسکندر 

مقدونی، بیش از ۲۰۰ سال بر حدود ۴۹.۴ میلیون نفر حکومت کرد.

امپراتوری هخامنشی شامل ۲۳ ساتراپی/قلمرو یا والیت بود. 

ساتراپی های شرقی در افغانستان کنونی—باختر )بلخ امروزی 

در شمال افغانستان(، آرایا )هرات در  شمال غربی(، و آراخوسیا 

)قندهار در جنوب( — مناطق ثروتمند و از نظر نظامی قدرتمندی 

بودند که مردم آن ها از نظر زبان، مذهب و فرهنگ به اربابان 

پارسی شان مرتبط بودند.

هخامنشیان امپراتوری خود را از طریق یک سیستم اداری 

 یکپارچه با جابجایی مداوم و گسترده مردم و کاالها بین ساتراپی ها 

 و پایتخت های شوش و تخت جمشید اداره می کردند. مالیات، 

 خراج و نیروی کار توسط کاتبان به دقت زیر نظر گرفته شده 

بود، کاتبانی که معامالت اقتصادی را بر روی لوح های ِگلی به دو 

زبان اصلی اداری خود ثبت می کردند: ایالمی و آرامی پادشاهی. 

هزاران متن کشف شده در تخت جمشید شواهدی نادر از رفت و 

آمد کارگران، صنعتگران و بازرگانان باختری و آراخوسی بین والیات 

خودشان و محل انجام وظیفه شان در پایتخت ارائه می دهد. نقش 

 برجســته های حکاکی شده باشــکوه تخت جمشید، باختری ها، 

شکل 3.1: نقش برجسته تخت 

جمشید که نشان می دهد یک 
گروه باختری به همراه شترها و 

کاسه های طال برای ادای احترام 
نزد پادشاه ایران می روند.
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 آرایی ها، آراخوسی ها و دیگر مردمان سراسر امپراتوری را نشان می دهد 

که در مراسم نوروز، جشن سال نو زرتشتی، ارزشمندترین محصوالت 

سرزمین خود را به عنوان ادای احترام ساالنه به پادشاه بزرگ در تخت 

جمشید می آورند.

دین زرتشــتی در میان مردمان هندوایرانی ایران، افغانســتان و 

آســیای مرکزی ریشــه عمیقی دارد. دین زرتشتی جهان را مبارزه ای 

ابــدی می بیند برای ایجاد تعادل بیــن نیروهای خیر که اهورا مزدا 

خدای نور آفریننده آن اســت، و نیروهای شــر و تاریکی. زرتشتیان 

آتــش را بــه عنوان مظهر زمینی نور ســتایش می کنند و در معابد 

 ویژه ای آتشــدان دارند. اســتفاده از نقش آتشدان ها در هنر و 

ســکه های هر دو دوره هخامنشــی و ساسانی متأخر رایج بوده است. 

آتشــکده ها در سراسر امپراتوری هخامنشــی از جمله افغانستان 

شوند. می  یافت 

تعداد انگشت شماری از محوطه های باستانی هخامنشی 

در افغانستان بررسی شده اند. در سرزمین باختر مهم ترین مرکز 

هخامنشیان، بلخ، باختر باستان معروف به "مادر شهرها"، بود. بلخ 

بسیار بزرگ بود و مساحتی معادل ۴۰۰ هکتار را در بر می گرفت که 

 تقریباً به اندازه شهر شوش پایتخت هخامنشیان بود. باختر شهر 

 بسیار پررونقی بود: هرودوت خراج ساالنه آن برای پادشاه را 

۳۶۰ تالنت نقره )۱ تالنت = ۳۰.۲ کیلوگرم(، تقریباً ۱۰.۹ متریک تن 

فهرست می کند. رونق باختر را می توان در گنجینه معروف آمودریا 

نیز مشاهده کرد: گنجینه ای حاوی ۲۰۰ شی ء طال و نقره و ۱۵۰۰ سکه، 

که در سواحل )سیحون( آمو دریا در باختر در دهه ۱۸۸۰ کشف شد و 

اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

آثار دیگری نیز در محوطه های باستانی افغانستان کشف شده 

است که سرنخ هایی از نحوه مدیریت، آئین و اقتصاد امپراتوری 

هخامنشیان به دست می دهد، و بسیاری از آن ها را می توان در موزه 

ملی مشاهده کرد. باستان شناسان در منطقه مرکزی باختری چشمه 

شفا، یک آتشدان هخامنشی به ارتفاع ۲ متر که از یک تکه سنگ 

تراشیده شده بود، کشف کردند. در چمن حضوری )واقع در کابل 

امروزی(، کشف ۱۰۰۰ سکه نقره بنت بار تاپه شده از دوره هخامنشی 

 نشان دهنده وجود فن محلی ضرب سکه در این والیت بود. 

 این سکه ها کپی دقیقی از تترادراخماهای نقره آتنی بود و حتی 

از آن ها برای تجارت با دنیای مدیترانه نیز استفاده می شد. و در آخر 

 طی حفاری های انجام شده در قندهار قدیم )آراخوسیا( یک لوح گلی 

تکه تکه هخامنشی پیدا شد که متن و صفحه بندی ایالمی آن دقیقاً 

 شبیه به شیوه های حسابداری شناخته شده از متون موجود در آرشیو 

 تخت جمشید بود. این واقعیت که یک مرکز استانی در افغانستان 

 از رویه های اداری مشابه پایتخت شاهنشاهی تخت جمشید در 

 ۱۶۰۰ کیلومتری غرب پیروی می کند، نشان دهنده سطح باالی یکپارچگی 

اقتصادی و سیاسی در سراسر امپراتوری پهناور هخامنشیان 

است. از طریق این ارتباطات متقابل فراوان که به عنوان بخشی از 

 امپراتوری هخامنشی پدیدار شد، افغانستان به روش های 

بی سابقه ای روابط نزدیکی با مناطق مختلف جهان برقرار کرد.



فصل 3

54

نقره

چمن حضوری، کابل

کشف شده در سال ۱9۳۳

۳۶۰ پیش از میالد، امپراتوری هخامنشی

طول ۴.۳ سانتی متر عرض ۱.۲ سانتی متر 

ضخامت ۰.۳ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 15.43.7946

۱4 سکه بنت بار تاپه شده 

سکه خمیده با عالمت نقره ای که به عنوان "سیگلوی دوبل" نیز 

شناخته می شود. سیگلوی ها سکه های ِگرد نقره ای حکاکی شده ای 

 بودند که در دوران هخامنشــی به صورت گســترده ای 

ضرب می شدند و وجه رایج آن زمان بودند. به نظر می رسد 

اختراع سکه های نقره خمیده حکاکی شده یا سکه های کوچک 

به عنوان پول رایج، سنگ بنای گسترش ایده ضرب سکه در 

شرقی ترین قلمروهای )والیات( ساتراپی امپراتوری بوده است. 

روی سکه دو طرح ِگرد شش شاخه ای دیده می شود که دو طرح 

کوچکتر )ستاره و قلب( بین آن ها ضرب شده است. پشت 

سکه ساده و بدون طرح است و قسمت میانی آن در اثر مراحل 

اولیه آهنگری صاف و هموار است. این نوع پول منحصر به فرد 

که در گنجینه سکه چمن حضوری )کابل( یا میرزکه متأخر یافت 

شد، توسط امپراتوری هخامنشی هنگامی که افغانستان و 

شمال غربی هند را فتح کرد، ارائه شد و بعدها به واحد پول رایج 

محلی در افغانستان تبدیل شد. این سکه های تاپه شده در یک 

ضرابخانه هخامنشی در والیت کابل حدود ۳۶۰–۳۵۰ سال پیش 

از میالد ساخته می شدند. ایده استفاده از این نوع پول به شمال 
غربی هند هم رسید، جایی که پادشاهان مائوریایی طی قرون 

سوم تا دوم پیش از میالد سکه های پانچ شده کوچک تری را به 

عنوان اولین سکه ها یا پول رایج در هند ضرب می کردند. وجود 

 یک ضرابخانه در منطقه کابل و استفاده نوآورانه از پول های 

بنت بار، بینشــی منحصربه فرد در مورد شیوه هایی که 

هخامنشیان سیاست های اداری و اقتصادی خود را با شرایط 

محلی درون امپراتوری تطبیق دادند، به دست می دهد. این 

تحوالت همچنین حاکی از آن است که حکومت هخامنشیان 

دوران رونق و رشد اقتصادی در افغانستان بوده است.
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نقره

چمن حضوری، کابل

کشف شده در سال ۱9۳۳

۴۰۰–۳۸۰ سال پیش از میالد 

امپراتوری هخامنشی

قطر ۲.۱ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 15.43.7942

۱5 سیگلوی

کشف تصادفی گنجینه چمن حضوری در سال ۱۹۳۳ در یک 

 کارگاه ساختمانی در کابل نقطه عطفی در درک تاریخ 

سکه شناسی و اقتصادی افغانستان بود. قدمت این گنجینه به 

۳۸۰ تا ۳۵۰ سال پیش از میالد برمی گردد. این سکه ها به خوبی 

گواهی می دهند که ایرانیان یک ضرابخانه در کابل تأسیس 

کرده بودند. در میان ۱۰۰۰ سکه یافت شده، سکه های هخامنشی 

و یونانی و همچنین سکه های نقره ضرب شده محلی وجود 
داشت که نشان دهنده نقش مهم اقتصادی افغانستان و 

والیات شرقی در امپراتوری هخامنشی است. این یک سیگلوی 

است که سکه نقره معتبر هخامنشی به شمار می آمد. کوروش 

کبیر وقتی لیدیا )پادشاهی کراسوس( را در قرن ششم پیش 

از میالد فتح کرد، با ایده ضرب سکه های مهر شده با فلزات 
گرانبها آشنا شد. پادشاهان هخامنشی با اقتباس از این ایده 

به سرعت دست به ضرب سکه های طال تحت عنوان"دریک" 

و سکه های نقره معروف به"سیگلوی" زدند. روی این سیگلوی 
نقش یک شیر در حال حرکت رو به جلو )کاپی طرح اصلی سکه 

لیدیایی( و پشت آن نقش یک بز کوهی درازکشیده رو به چپ 

دیده می شود.
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نقره

چمن حضوری، کابل

کشف شده در سال ۱9۳۳

۴۸۶–۴۶۵ سال پیش از میالد 

امپراتوری هخامنشی

قطر ۱.۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.43.1397

یک سیگلوی متعلق به دوره هخامنشی و زمان پادشاهی 

خشایار شاه اول. این یکی از اولین سکه های کشف شده 

در گنجینه چمن حضوری در کابل است. بافت به شدت 
فرسوده آن نشان می دهد سکه ای بوده که قبل از اینکه از دور 

خارج شود و بین سال های ۳8۰ تا ۳۵۰ پیش از میالد در این 

صندوقچه انداخته شود، نزدیک به یک قرن بین مردم دست 

به دست می چرخیده است. این سیگلوی از نوع سکه هایی با 

طرح شاه کمان دار است: روی سکه تصویر شاه ریش دار دیده 

می شود که رویش به راست است، زانو زده و یک تیر و کمان 

در دست دارد. پشت سکه نشان پانچ شده گودی به چشم 
می خورد. در میان سکه های کشف شده در گنجینه چمن 

حضوری، سکه های نقره سیگلوی کمیاب هستند. نقوش 

 مختلف سکه ها و جنس متفاوت فلز آن ها نشان می دهد 

امپراتوری هخامنشی به دو دسته مهم تقسیم شده بود. 

والیات غربی هخامنشی در مدیترانه بسیار تحت تأثیر 

یونان بودند. سکه های نقره ای آتن پول رایج محسوب 

می شدند و سکه های هخامنشی بسیار کم کاربرد 

بودند، حتی در مناطق تحت حکمرانی هخامنشی. 

جنس فلز سکه ها نیز متفاوت بود. دریک، 

یا همان سکه های طالی رایج در امپراتوری 
هخامنشی، در والیات شرقی که اقتصادشان 

کمتر بر پایه پول بود، رواج بیشتری داشت. در 

مقابل، سیگلوی نقره هخامنشی در غرب رایج تر 

بود، تا حدی که می بایست با سکه های بسیار رایج آتنی 

رقابت می کرد تا بتواند با آنها قابل مبادله شود. 

نقره

چمن حضوری، کابل

کشف شده در سال ۱9۳۳

 حدود ۳۵۰ سال پیش از میالد، 

امپراتوری هخامنشی

قطر ۲.۴ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.43.1407

۱7تترادراخما

یک تترادراخمای نقره آتنی، یافت شده در بخشی از  گنجینه 

چمن حضوری در کابل، با قدمت ۳۶۰–۳۵۰ سال پیش از میالد. 

این سکه نمونه کپی شده و بومی شده تترادارخمای کالسیک 

 آتنی در افغانستان است. یک طرف سکه سر الهه آتن با یک 

 نیم تاج روی آن و رو کرده به سمت راست، دیده می شود. 

 پشت سکه شکل جغد نمادین آتن رو کرده به سمت راست 

و یک نوشته اسرارآمیز وجود دارد: "ΑΙΓ". این نوع سکه بسیار 
نادر است: فقط چهار نمونه تترادراخما با نشان "ΑΙΓ" که 

کپی شده نوشته روی سکه های استاندارد آتنی است، در کل 

حوزه مدیترانه و امپراتوری هخامنشی یافت شده است. این 

نوشته ممکن است یک اسم خاص یا هویت قومی/سیاسی 

مقام مسئول ضرابخانه محلی در افغانستان باشد. نمونه های 

کاپی شده تترادراخماهای آتن که بر اساس سیاست های 

رقابتی ضرب می شد، در حوزه شرق مدیترانه ناشناخته نبود. 

 تترادراخمای چمن حضوری درخور توجه است چرا که نشان 

می دهد والیات شرقی امپراتوری هخامنشی تالش می کردند 

برای پیوستن به شبکه تجاری رایج در حوزه مدیترانه و یونان، 

سیستم ضرب سکه را بروزرسانی کنند.
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جمشــید پایتخت هخامنشــیان در غرب ایران یکسان است. 

در ِگل نبشــته های تخت جمشــید، جابجایی کاالها و رفت و 
آمد مردم با مجوز دولت در سراســر امپراتوری هخامنشــی در 

اوایل قرن پنجم پیش از میالد ثبت شــده اســت. پیشه وران 

و دیگــر کارگران باختر و آراخوســیا از جمله مردمانی بودند که 
مرتب بین افغانســتان و پایتخت هخامنشــی در رفت و آمد 

بودند. این لوح نشــان می دهد که شــیوه های اداری امپراتوری 

هخامنشــی هم در تخت جمشــید و هم در مرکز والیت افغانی 

آراخوســیا )قندهار( در ۱۶۰۰ کیلومتری شــرق، یکسان بوده 

اســت. این استانداردسازی به ســطح باالی یکپارچگی سیاسی 

و اقتصادی در امپراتوری هخامنشــی و نقش مهم افغانســتان 
در این نظام اشاره دارد.

ِگل پخته

قندهار قدیم

کشف شده در سال ۱984

 قرن پنجم پیش از میالد،امپراتوری

هخامنشی

ارتفاع ۲.۵ سانتی متر عرض ۵.۶ سانتی متر 

ضخامت ۲.۱ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 1.24-12.0

۱8لوح بایگانی اداری هخامنشی

این قطعه مســتطیل شــکل، یک لوح هخامنشی است که 

در کاوش های قندهار قدیم در دهه ۱۹۸۰ یافت شــد و دارای 
یک متن اقتصادی-اداری اســت کــه به خط میخی ایالمی 

کهن نوشــته شده اســت. ایالمی کهن و آرامی شاهنشاهی دو 

زبــان اصلی اداری بودند که در امپراتوری هخامنشــی به کار 

برده می شــدند. هر دو روی لوح شــامل خطوط موازی است 

تــا کاتبان را در فاصله گذاری و ســامان دهی متن راهنمایی 
کند. تقریباً چهار عالمت روی یکی از ســطوح حفظ شــده قابل 

مشــاهده اســت. یک قطعه از متن روی لوح عبارت است 

از "موجودی در ســپرده". این لوح از نظر شــکل، جای حکاکی 
متن روی لوح، نوشــته ها و زبــان تخصصی با هزاران لوح 

یافت شــده در کاوش های آرشــیو ِگل نبشته های باروی تخت 
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اسکندر کبیر )۳۵۶–۳۲۳ پیش از میالد( و دوره هلنیستی )۳۲۳ پیش از میالد–۱۰ پس از میالد(

فصل 4

 اسکندر کبیر )۳۵۶–۳۲۳ پیش از میالد( و 

دوره هلنیستی )۳۲۳ پیش از میالد–۱۰ پس از میالد( 

سلوکی ها، دولت یونانی بلخ و هندو یونانی ها

در سال ۳۳۶ پیش از میالد،، اسکندر سوم در سن ۲۰ سالگی پس از 

به قتل رسیدن پدرش فیلیپ دوم، در مقدونیه بر تخت پادشاهی 

نشست. اسکندر بی درنگ نقشه فیلیپ برای حمله به امپراتوری 

هخامنشی را عملی کرد. وی قبل از ۳۰ سالگی هخامنشیان را 

شکست داد و یکی از بزرگ ترین امپراتوری های جهان باستان را 

شکل داد، که گستره آن از یونان تا مصر و سرتاسر ایران و افغانستان 

تا شمال غرب هند را در بر می گرفت.

اسکندر ارتش داریوش سوم پادشاه ایرانی را شکست داد و تخت 

جمشید را به آتش کشید، اما با مقاومت شدید والیت های شرقی 

سغد، باختر، آرایا و آراخوسیا در افغانستان روبه رو شد. این والیات 

 قدرتمند بیش از ۲۰۰ سال تحت فرمان ایرانی ها بودند و تا شکست 

نهایی داریوش به او وفادار ماندند. حتی پس از قتل داریوش، باختری ها 

 و سغدی ها به مقاومت خود ادامه دادند. اسکندر مجبور شد تمام 

تمرکز نبردهای خود را به فتح افغانستان معطوف کند. در سال ۳۲۹ 

پیش از میالد او به آرایا )هرات(، آراخوسیا )قندهار( و باختر حمله کرد، 

اما این نبرد به سرعت به شورش و جنگ چریکی تبدیل شد. اسکندر 

 طی سه سال بعد، از ۳۲۹ تا ۳۲۷ پیش از میالد، دست به ضد 

شورش های بی رحمانه و تقریبا ناموفقی زد. به همه جای کشور حمله کرد، 

 روستاها را اشغال و ساکنان آنها را به عنوان تالفی قتل عام کرد، 

و سعی کرد قدرت آنجا را دوباره در دست بگیرد.

گرچه اسکندر ۲۲۰۰۰ نیروی کمکی از مقدونیه آورد و پایگاه های 

نظامی در سرتاسر افغانستان برپا کرد، اما مجبور شد به شیوه ای 

کامالً جدید بجنگد. تا زمانی که او در یک منطقه حضور داشت، 

رهبران آنجا به او سوگند وفاداری یاد می کردند، اما به محض اینکه 

برای فتح منطقه بعدی آنجا را ترک می کرد، مردم محلی علیه او 

شورش می کردند. اسکندر سرانجام در ۳۲۷ پیش از میالد در سغد و 

باختر اوضاع به ظاهر آرامی را حکم فرما کرد. اسکندر با امضای یک 

سند ازدواج، با رهبران محلی متحد شد و توانست به نوعی پیروزی 

خود را اعالم کرده، به جنوب سفر کند تا شمال غربی هند را فتح کند. 

شکل 4.1: تابلوی موزائیک 
در پمپئی، که تصویر پیروزی 

اسکندر کبیر بر داریوش 
سوم پادشاه ایرانی را در نبرد 

ایسوس نشان می دهد.
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 لصفف

اسکندر در سال ۳۲۳ پیش از میالد بر اثر تب در بابل درگذشت و 

امپراتوری او بالفاصله شروع به تجزیه شدن کرد.

مرگ اســکندر آغاز دوره هلنیســتی در افغانستان )۳۲۳ پیش 

از میالد تا ۱۰ پس از میالد( بود. امپراتوری بین ســه ســردار اصلی 

او تقســیم شد و سلوکوس اول یا ســلوکوس نیکاتور، بر سوریه، 

بین النهرین، ایران و افغانســتان تســلط یافت. پادشاهی های 

هلنیســتی نظام سیاســی یونان را تحمیل کردند و بنیان گذار عصر 

جهانی شــدن فرهنگ و اقتصاد در سراســر منطقه مدیترانه، 

خاورمیانه و آســیای مرکزی شدند. ســلوکوس و دیگر فرمانروایان 

هلنیســتی مســتعمره هایی ایجاد کردند، شهرهای قدیمی تر 

موجود در امتداد مرزهای شــهرهای یونان را از نو ســازماندهی 

کردنــد و زبان، آئین و فرهنگ یونانی را در سراســر قلمرو خود 

گســترش دادند. همزمان مقدونی ها به شــدت خود را با فرهنگ 

بومی مناطق تحت ســلطه یونان وفق دادند.

امپراتوری ســلوکی طی ۷۰ ســال کم کم تجزیه شد و تسلط 

خود بر افغانســتان را از دست داد. مســتعمره های مقدونی اعالم 

اســتقالل کردند و دولت یونانــی بلخ را پایه گذاری کردند، که از ۲۵۰ 

تــا حــدود ۱۴۰ پیش از میالد تبدیل به یک نیروی سیاســی و فرهنگی 

قوی در افغانســتان شــد. دو دولت یونانی بلخ و هند )۱۸۰ پیش 

از میالد تا ۱۰ پس از میالد( شــرقی ترین پادشــاهی هلنیستی در 

بودند. مرکزی  آسیای 

دو شهر اصلی دولت یونانی بلخ، باختر/بلخ )پایتخت باستانی 

باختر( و آی خانم در کرانه های آمودریا در شمال افغانستان بودند. 

آی خانم )ماه بانو( احتماالً مستعمره یونانی/مقدونی اسکندریه در 

آمودریا بوده که حدود ۲۸۰ سال پیش از میالد شکل گرفت. این شهر 

با درآمیختگی فرهنگی خود اصلی ترین شهر هلنیستی بود که ترکیبی 

از ساختمان های عمومی یونانی و مراکز شهری با معماری و ساختار 

باختری بومی را در خود جای داده بود. گروه کوچکی از نخبگان مقدونی 

و یونانی بر آی خانم حکومت می کردند، در حالی که اکثر ساکنان آن 

باختری بودند.

این شهر دارای یک آمفی تئاتر یونانی با گنجایش ۶۰۰۰ نفر، یک 

سالن ورزشی عظیم، یک آگورا )بازار محلی و محل تجمع عمومی( 

و یک زیارتگاه عمومی با مقبره سینیاس، بنیان گذار مستعمره بود. 

فضاهای عمومی با مجسمه ها و کتیبه های یونانی تزیین شده 

بودند. فلسفه یونان در آی خانم به شکوفایی رسید. یکی از مهم ترین 

اکتشافات در آی خانم نسخه ای خطی از جنس پاپیروس بود که روی 

آن بخشی از یکی از نوشته های مفقود ارسطو نوشته شده بود و 

اکنون در موزه ملی نگهداری می شود.

همزمان فرهنگ بومی باختر هم یکی از عناصر مهم زندگی عمومی 

و خصوصی در آی خانم بود. کاخ اداری به سبک هخامنشی و اکثر خانه 

ها به سبک معماری باختری ساخته شده بودند. بارزترین نمونه تلفیق 

فرهنگ یونانی و باختری در آی خانم را می توان در معبد طاقچه ای 

مشاهده کرد. نقشه معماری معبد کامالً باختری است، اما هنر به 

کار گرفته شده در داخل آن خدایان هر دو دین را نشان می دهد: یک 

مجسمه زئوس )که تنها دو پایش باقی مانده(، مجسمه الهه باختری، 

آناهیتا، از جنس عاج و یک هالل برنزی قالب گیری شده با تصویر الهه 

ماه. این شاهکارهای هنری در مجموعه موزه ملی نگهداری می شوند.

دولت یونانی بلخ در حدود سال ۱۴۰ پیش از میالد به عشایر 

سکایی و یوئژی یورش برد. آخرین حکومت به جای مانده هلنیستی 

)پادشاهی هندو-یونانی( در سال ۱۸۰ پیش از میالد توسط دمتریوس 

شکل گرفت، وی شمال غربی هند را تصرف کرد و پیروزی اش را با 

ضرب سکه هایی با نقش خودش که سربندی با طرح یک فیل هندی 

 بر سر گذاشته، ماندگار کرد. آمیختگی فرهنگ هندو-یونانی را در 

سکه های خاص مربعی شکل با نقش خدایان و نوشته های یونانی روی 

آن، و خدایان و نوشته های هندی پشت آن نیز می توان مشاهده کرد. 

پادشاهی هندو-یونانی پس از حدود ۱۵۰ سال فرمانروایی سرانجام 

در سال ۱۰ پس از میالد از هم فروپاشید. پس از آن فرهنگ هلنیستی 

همچنان قرن ها بر افغانستان اثرگذار بود، مخصوصاً در سبک 

تلفیقی گندهارا در هنر بودایی در ابتدای شکل گیری آن، در قرن اول 

پیش از میالد تا قرن پنجم پس از میالد.

اسکندر کبیر )۳۵۶–۳۲۳ پیش از میالد( و دوره هلنیستی )۳۲۳ پیش از میالد–۱۰ پس از میالد(
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طال

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78– ۱964

۲۸۰–۲۶۱ سال پیش از میالد دوره 

هلنیستی سلوکی

قطر ۱.۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.43.1276

نقره

میرزکه، پکتیا

یافته شده در ۱947

۲۸۱–۳۶۰ سال پیش از میالد، دوره سلوکی

قطر ۱.۸ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.43.1501

۱9 دراخمای یونانی

این دراخمای نقره ای به دستور لیسماخوس، یکی از جانشینان 

اسکندر کبیر و فرمانروای تراس، ضرب شد. روی سکه نقش 

اسکندر از نیم رخ با شاخ قوچ دیده می شود، که نماد جایگاه 

مقدسش به عنوان پسر آمون، خدای مصری است که با زئوس 

خدای یونانی نیز شناخته می شود. پشت سکه تصویر آتن الهه 

یونانی به صورت نشسته دیده می شود که دست چپش را 

روی یک کاله خود گذاشته و با دست راستش مجسمه نیکه، 

الهه پیروزی را گرفته است. نوشته یونانی پشت سکه "پادشاه، 

لیسیماخوس" نشان می دهد که سکه به دستور جانشین 

اسکندر ضرب شده است و نه خود اسکندر. جانشینان اسکندر 

معموالً تصویر او را روی سکه ضرب می کردند تا حکومتشان 

مشروعیت بیشتری پیدا کند. این سکه در میان سکه های 

گنجینه میرزکه در افغانستان یافت شد.

20سکه طالی آنتیوخوس

 این سکه طالی باشکوه با نقش آنتیوخوس یکم، سوتر 

 )۳۲۴–۲۶۱ سال پیش از میالد( در گنجینه آی خانم پیدا شد. 
روی سکه نقش سر پادشاه با یک نیم تاج، و پشت سکه تصویر 

سر یک اسب در کنار یک نوشته "پادشاه، آنتیوخوس"  دیده می شود. 

نقش اسب احتماالً نماد اسکندر و اسب افسانه ای بوکفالوس 

)گاوسر( اوست. آنتیوخوس پسر سلوکوس یکم نیکاتور، پایه 
گذار امپراتوری سلوکی بعد از مرگ اسکندر و از هم گسیختگی 

فتوحاتش بود. او یک حوزه امپراتوری وسیع از منطقه مدیترانه 

تا افغانستان و ترکمنستان را به ارث برد. برخی پژوهشگران بر 
این باورند که آنتیوخوس بنیان گذار اصلی آی خانم بوده، که این 

موضوع علت پیدا شدن سکه ها در این شهر را مشخص کند. در 

همین راستا یکی از ویژگی های قابل توجه این سکه طرح کوچک 

یک مثلث داخل یک دایره است که پشت سکه و در کنار سر 

اسب دیده می شود. این طرح را نشان ضراب خانه سلطنتی در 

آی خانم تفسیر کرده اند. اگر این تفسیر درست باشد، وجود این 

نشان روی سکه آنتیوخوس یکم شاهد محکمی بر این فرضیه 

است که آی خانم بین سال های ۳۳۰ تا ۲۶۱ پیش از میالد، احتماالً 

توسط اسکندر یا به احتمال بیشتر توسط سلوکوس یا پسرش 

در ابتدای عصر هلنیستی در افغانستان بنیان گذاری شده است.
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سنگ آهک

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78–۱964

۱۴۵ سال پیش از میالد، دوره دولت 

یونانی بلخ

ارتفاع. ۷۴ سانتی متر قطر. ۹۰ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.42.640

2۱سرستون 

یک سرستون طوماری سالم، تزئین شده با برگ های گیاه 

 آکانتوس به سبک معماری کرنتی از جنس سنگ آهک، یافته شده 

 در آی خانم، یکی از شهرهای بسیار مهم دولت یونانی بلخ 
در افغانستان و شرقی ترین کلونی بنیان گذاری شده توسط 

اسکندر و جانشینان هلنیستی وی در آسیای مرکزی. این 

سرستون در یک قلعه پیدا شده و احتماالً متعلق به یک بنای 

یادبود، معبد یا کاخی مهم بوده است. سبک این سرستون تأثیر 

معماری هلنیستی بر بعضی از عناصر معماری بومی باختری را 

نشان می دهد.



یک مجسمه ستونی به سبک یونانی که قسمت باالی آن 

مسجمه سر پیردمردی ریش دار است که ردایی بر تن دارد. این 

ستون در طاقچه مرکزی سالن ورزشی در آی خانم پیدا شده 

است. ستونش بر پایه ای سنگی استوار است که نام صاحب 

مجسمه، استراتو، به زبان یونانی روی آن نوشته شده و به 

عنوان یادبود توسط دو پسرش ساخته شده است. استراتو 

 مدیر سالن ورزشی بود که یک جایگاه مهم دولتی در شهر به 

 شمار می آمد. سالن ورزشی آی خانم یکی از بزرگ ترین سالن های 

 ورزشی در عصر هلنیستی بود. این سالن عالوه بر کارکرد 

ورزشی محل فعالیت های روشنفکرانه و اجتماعی بود که در 

سالن بزرگ سخنرانی، و اتاق ها و ایوان های مربوطه برگزار 

می شد. همانند آمفی تئاتر و آگورا )بازار محلی و محل تجمع 

عمومی(، سالن ورزشی نیز یکی از مراکز اصلی و حائز اهمیت 

در زندگی هلنیستی بود. این نمودهای آشکار معماری و فرهنگ 
عامه که نمایانگر هویت یونانی است، بی شک برای حاکمان 

نخبه در آی خانم، مخصوصاً در مستعمره دولت یونانی بلخ، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

22مجسمه ستونی

سنگ آهک

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78–1964

 ۲۰۰–۱۵۰ سال پیش از میالد، دوره

هلنیستی دولت یونانی بلخ

ارتفاع. ۷۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.42.14
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سنگ آهک

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78–۱964

 ۲۰۰ سال پیش از میالد، دوره

هلنیستی دولت یونانی بلخ

ارتفاع ۴۰ سانتی متر عرض ۲۱ سانتی متر 

ضخامت ۱۹ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.42.17

23شیر آب تزئینی

یک شیر آب تزئینی به شکل مجسمه، از جنس سنگ آهک. 

این مجسمه در محل اصلی اش به عنوان بخشی از یک فواره 

نزدیک سالن ورزشی واقع در غرب باروی شهر و روبه روی 

آمودریا یافت شده است. دیگر شیرهای آب تزئینی در آی خانم 

مجسمه حیواناتی مانند شیر و دلفین هستند. شیر آب به شکل 

صورت انسان )یا عناصر طبیعت( چه از لحاظ ظرافت حکاکی 

چه از لحاظ شکل اصلی نامعمول است. این شیر آب یک سنگ 

حکاکی شده است که نمادی از ماسک های نمایشی یونانی 

است. در نمایش های تراژدی یونانی بازیگران ماسک های رئال 

به صورت می زدند، در صورتی که در نمایش های کمدی یا 

ساتیر )تلفیقی از کمدی و تراژدی( ماسک ها، همانند این نمونه، 

زشت و عجیب و غریب بودند. کارکرد این ماسک به عنوان 

یک عنصر معماری بیانگر این واقعیت است که مجموعه های 

نمایشی یونانی، از جمله نمایش های کمدی، در شهر آی خانم 

شناخته شده بوده و روی صحنه می رفته است. 
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نقره، طال

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78–۱964

 قرن سوم پیش از میالد، 

دوران هلنیستی

قطر ۲۵ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.42.7

24 بشقاب نقره ای طال کاری شده

می شــود. بشقاب نقره ای طالکاری شده آی خانم نمونه 

کاملی از فرهنگ آئینی تلفیقی در باختر هلنیســتی اســت، از 

این جهت که ترکیبی از عناصر یونانی و دیگر عناصر برخاســته 

از خاورمیانه و آســیای مرکزی است. 

این بشــقاب نقره ای طالکاری شده با نقش الهه سیبل در 

معبد طاقچه دار آی خانم کشــف شــد. بر خالف سبک معماری 

آمفی تئاتر و ســالن ورزشی که کامالً یونانی بود، معماری 

معبــد طاقچــه دار آمیخته ای از طراحی باختری، ایرانی و بین 

النهرینی بود. جالب تر اینکه اشــیاء آئینی یافت شــده در معبد 

شــامل خدایان یونانی، خدایان باختری، خدایان آسمانی بین 

النهرین و نمایه های تلفیقی از هر ســه آئین بود. بشــقاب 

ســیبل آی خانم نمایانگر این آمیختگی پیچیده فرهنگی است. 

 نقش این صحنه روی یک بشقاب نقره ای برجسته کاری شده 

و بعضی قســمت های آن با ورق طالی چکش خورده پوشانده 

شــده است. سیبل که در اصل الهه باروری آناتولی است، در 

عصر هلنیســتی-یونانی به الهه طبیعت وحشی)که نمادش 

همراهی شــیرها با اوست(، باروری و محافظ در زمان جنگ 

تبدیل شــد. روی این بشقاب و دیگر آثار هنری هلنیستی-

رومی، ســیبل با تاجی به شکل یک دیوار برج دار روی سرش 

نشان داده شــده تا نقشش به عنوان محافظ شهرها نمایش 

داده شــود. وی در اینجا ســوار بر ارابه ای است که دو شیر آن را 

 بــه جلو مــی رانند و نیکه، الهه بالدار پیروزی او را همراهی 

می کند. پشــت او یک نفر ســایه بانی، که نمادی شاهنشاهی در 

بین النهرین و هنر هخامنشــی اســت، باالی سر سیبل گرفته 

است. سمت راســت نیمه باالیی بشقاب نقوش نمادین آئین 

بین النهرین دیده می شــود. در آسمان نمادهای سه خدای 

آســمانی اصلی بین النهرین به چشم می خورد: شمس، خدای 

خورشــید )که به شکل هلیوس کنده کاری شده(، سین، خدای 

ماه و ایشــتار ستاره صبح. در سمت راست بشقاب یکی از 

زیگورات های بین النهرین )معبد هرمی پلکانی(، و کشیشــی 

 که برای ســیِبل و خدایان آسمانی پیشکشی آورده دیده 
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مرمر

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78–۱964

 ۲۰۰ سال پیش از میالد، دوره 

هلنیستی دولت یونانی بلخ

طول ۲۸ سانتی متر عرض ۲۱ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 16.42.693

25پای زئوس

 یک پای صندل پوشــیده مرمری، بخشی از یک مجسمه 

یافت شــده در معبد طاقچه دار در آی خانم. این شــهر تمام 

 شــاخصه های یک شهر یونانی را داراست، از جمله معابدی 

 که خدایان اصلی یونانی در آن پرســتش می شــدند. با وجود این، 

محل کشــف این قطعه در معبد طاقچه دار گواه روشــنی بر 

تلفیق چند آئین، حتی در یک پرستشــگاه مشترک، در آی 

خانم اســت. این تکه پا که حکاکی های ظریفی دارد، متعلق 

به مجســمه زئوس است. این مجسمه نمونه ای از تکنیک 

آکرولیت محلی باختری اســت که در آن قسمت های قابل 

مشــاهده و مهم تر مجســمه روی سنگ مرمر حک می شده، در 

حالی که بقیه قســمت ها از مواد ارزان تری مانند ســنگ آهک 

یا گچ و چوب ســاخته می شــد. پا به عنوان بخشی از مجسمه 
زئوس شــناخته می شود، زیرا صندل دارای تیزی حکاکی شده 

)باال ســمت راست روی بند پا( است که مهمترین نماد این 
خدای برجسته یونانی بود.
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27

برنزی

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78–۱964

 ۱۵۰ سال پیش از میالد، 

دوره هلنیستی دولت یونانی بلخ

ارتفاع ۱۸.۲ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.42.18

26هراکلس

مجسمه کوچک برنزی ریخته گری شده ای از هراکلس جوان، 

برهنه و بدون ریش که تاجی از برگ بر سر دارد و چوب نمادین 

خود را در دست چپ گرفته است. این مجسمه در معبد 

طاقچه دار در آی خانم پیدا شد. کیفیت مجسمه خیلی باال 

نیست و بازوها با دیگر اعضای بدن تناسب ندارند. پای چپ 

در دوران باستان شکسته و عجوالنه و بدون دقت ترمیم شده. 
هراکلس توسط یونانیان به عنوان نیمه خدایی که مظهر قدرت 

و شجاعت بود پرستش می شد. اسکندر کبیر و جانشینان او 
در افغانستان، یعنی پادشاهان دولت یونانی بلخ، عالقه 

خاصی داشتند که خود را شبیه به این قهرمان نشان 

دهند، و این موضوع در اسناد سکه شناسی مشاهده 

می شود. این مجسمه همچنین نشان می دهد که باور 

به خدای هراکلس به خوبی در آسیای مرکزی هلنیستی 

تثبیت شده بود و حتی به فراتر از قلمرو یونانی ها نیز 

رسیده بود.

استخوان

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78–۱964

 ۱۴۵ سال پیش از میالد، 

دوره دولت یونانی بلخ

 ارتفاع ۱۶.۲ سانتی متر 

عرض ۳.۴ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.42.11

مجسمه یک الهه

مجسمه کوچک استخوانی کنده کاری شده که الهه برهنه ای را 

نشان می دهد که روی یک پایه ایستاده است. آثار رنگ قرمز 

و سیاه بر سر و بدن باقی مانده است. هر دو ساعد از بین رفته 
است. این مجسمه در آی خانم در معبد طاقچه دار یافت شده 

است. سبک و ویژگی های پیکره مختص خاور نزدیک و آسیای 

مرکزی است، به ویژه حالت سفت پیشانی با پاهای فشرده به 

هم. اغراق آمیز بودن مشخصه های جنسی نشان می دهد که 

ممکن است الهه باروری باشد، برای مثال آناهیتا، الهه ایرانی/

باختری/آسیای مرکزی یا شاید یک الهه مادر. وجود اشیاء آیینی 

باختری مانند این مجسمه در همان معبد به عنوان هنری که به 

وضوح خدایان یونانی را نشان می دهد، همزیستی سنت های 

مذهبی متعدد در آی خانم و رابطه پیچیده بین جمعیت بومی و 

استعمارگران یونانی- مقدونی در دوران هلنیستی دولت یونانی 

بلخ را نشان می دهد.
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28 هالل ماه

برنزی

آی خانم، تاخار

کشف شده در 78–۱964

 ۱۴۵ سال پیش از میالد، دوره 

دولت یونانی بلخ

ارتفاع ۱۴ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.42.10

هالل ماه برنزی با سر انسان در مرکز و نقوش شاخ و برگ به 

صورت حکاکی شده در طرفین آن. این شیء در محراب معبد 

طاقچه دار در آی خانم در الیه ای یافت شد که قدمتش حدود 

۱۴۵ سال پیش از میالد بود، یعنی دوره ای که بیشتر یونانی ها و 

مقدونی ها شهر را ترک کرده بودند و ساکنان محلی باقی مانده 

اشیاء باارزش را از جاهای مختلف جمع آوری کرده و آن ها را 

در محراب نگهداری می کردند. با وجود اشیاء مختلف گردآوری 
شده در یک محل، سخت می توان تشخیص داد که آیا این هالل 

 در اجرای مراسم های آئینی در معبد استفاده می شده یا خیر. 
 اما این حقیقت که اشیاء دیگری با نماد ماه، مانند بشقاب نقره ای 

 سیبل )شیء ۲4( نیز در همین معبد پیدا شده اند، بر این باور 

صحه می گذارد که الهه ماه یکی از خدایان باختریان بومی بوده 

که در کنار خدایان یونانی در معبد طاقچه دار پرستیده می شده 

است. حتی می توان این احتمال را )هر چند کم( در نظر گرفت 

که به دلیل اهمیت زیاد مجسمه الهه ماه در این محل، نام این 

منطقه را به زبان ازبکی "آی خانم" به معنای "ماه بانو" گذاشته اند 

تا نام این الهه را زنده نگه دارند.
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نقره

میرزکه، پکتیا

یافته شده در ۱947

 ۱۷۴–۱۶۵ سال پیش از میالد، 

دوره هلنیستی دولت یونانی هند

طول ۱.۶ سانتی متر عرض ۱.۶ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.43.1515

29سکه مربعی شکل دولت یونانی هند

یک دراخمای نقره مربعی شکل پیدا شده در گنجینه میرزکه، 

 مهم ترین کشف در حوزه سکه شناسی در افغانستان و یکی 

 از بزرگ ترین گنجینه های سکه شناخته شده در جهان. بیش 
 از ۵۰۰ هزار سکه در این محوطه باستانی در جنوب هندوکش 

 واقع در شرق افغانستان و نزدیک به مرز پاکستان کشف شد. 

 قدمت سکه ها به قرن پنجم پیش از میالد تا قرن یکم میالدی 

می رسد، و نماینده چندین دوره تاریخی و فرهنگ های متعدد از 

 جمله یونانی، سلوکی، دولت یونانی بلخ و دولت یونانی هند 

 می باشند. سکه های دوزبانه مربعی شکل مختص پادشاهی دولت 

 یونانی هند است که ۱۸۰ سال پیش از میالد شکل گرفت، 

 دوره ای که دمترویس یکم پادشاه دولت یونانی بلخ سپاهیانش را به 

ارتفاعات هندوکش تا شمال غربی هند فرستاد و مرکز حکومت 

خود را بنیان نهاد. منطقه میرزکه فعلی می توانسته بخشی از 

پادشاهی دولت یونانی هند باشد. روی این سکه دوزبانه یک 

فیل در حال گام برداشتن، در قسمت پایینی حرف اول نام یک 

 شخص و نوشته یونانی "شاهنشاه آپولودوتوس ناجی" دیده 

 می شود. پشت سکه نقش یک گاو نر گوژپشت و حروف اول چند 

نام در زیر آن و همان نوشته روی سکه به خط خروشتی هندی 

به چشم می خورد. حاکمان یونانی-مقدونی به عنوان اقلیتی که 

بر جمعیت اکثریت محلی حکومت می کردند سکه های دوزبانه 

ضرب می کردند تا تلفیقی بودن فرهنگ پادشاهی دولت یونانی 

هند را به نمایش بگذارند، و در عین حال هویت یونانی خود را نیز 

 حفظ کرده کنند. پادشــاهی دولــت یونانی هند بیش از 

۱۹۰ سال تأثیر هلنیستی قدرتمندی بر شمال غربی هند گذاشت 

 و حتی پس از فروپاشی پادشاهی دولت یونانی بلخ در سال 
۱۴۵ پیش از میالد تا شمال نیز پیش رفت. دولت یونانی هند 

آخرین پادشاهی هلنیستی شرقی بود که در سال ۱۰ میالدی با 

حمله گروه های قبیله ای سقوط کرد.
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فصل 5 

هجوم قبایل از آسیای مرکزی

قبیله یوئژی و "گنجینه باختری" طالتپه

هزاره سوم پیش از میالد دوران رام کردن اسب ها و اختراع ارابه های 

چرخ دار در استپ های آسیای مرکزی بود، که باعث ظهور قبایل هم 

 پیمان ثروتمند و قدرتمند در منطقه ای وسیع، از حوضه رود ولگا 

 در غرب تا مغولستان در شرق شد. ظهور قبایل استپ و مهاجرت 

آنها تأثیر زیادی بر تاریخ جهان گذاشت. در هزاره اول پیش از میالد، 

 سکاها )اسکیت ها( و دیگر قبایل هندوایرانی زبان بر بیشتر 

استپ های غربی تا حوضه تاریم در غرب چین حکومت می کردند. 

 استپ های شرقی تا شمال چین، تحت سیطره گروه هایی از اجداد 

مغول ها، هون ها و ترک ها بود، که از کوه های آسیای شرقی 

مهاجرت کرده و برای فتوحات به قلب اروپا لشکرکشی کردند.

این عشایر صرفاً گله چران نبودند. آن ها یک لشکر قدرتمند 

نظامی بودند که در معدن کاری، زرگری و تجارت سازمان یافته 

در سرتاسر گستره استپ ها نیز فعالیت داشتند. رفت و آمدها و 

 فعالیت های تجاری، آنها را با طیف گسترده ای از فرهنگ ها، از 

 مستعمرات یونانی در اطراف دریای سیاه گرفته تا شهرهای کاروان دار 

مانند سمرقند در جاده ابریشم، و تمدن شهری باستانی چین در 

شرق، در ارتباط نزدیک قرار داد. عشایر آزادانه از همه این فرهنگ ها 

 وام گرفتند و سبک ها و فناوری ها را از هر کدام گرفته و تغییر 

دادند. نتیجه آن یک آمیختگی فرهنگی غنی و منحصر به فرد بود که 

از نوآوری، تأثیرات خارجی و تغییر استقبال می کرد. می توانیم این 

ترکیب خالقانه را در شاهکارهای هنری طالکاری "سبک حیوانی" 

سکاها به خوبی ببینیم.

به طور دوره ای با مهاجرت یک گروه، همسایگان آن گروه نیز 

آواره گشته و مجبور می شدند به سمت غرب حرکت کنند تا برای 

جایگزینی چراگاه هایی که از دست داده بودند به همسایگان خود 

حمله کنند. مهاجرت این گروه ها تأثیر قابل توجهی بر افغانستان 

گذاشت، دولت ها و امپراتوری های موجود را ویران کرد، اما 

سیاست های پویا و متنوع فرهنگی جدیدی را به جای آن ها ایجاد 

کرد.  دوره هجوم کوچ نشینان در افغانستان در اواخر قرن دوم پیش 

از میالد با هجوم دو قبیله کوچ نشین هندوایرانی زبان آغاز شد: ابتدا 

سکاها و سپس یوئژی ها، که پادشاهی دولت یونانی بلخ را نابود 

کردند و در نهایت امپراتوری کوشانی را به عنوان یک دولت جانشین 

قدرتمند در اواخر قرن اول میالدی توسعه دادند.

کشف بزرگ "گنجینه باختری" در گورستان عشایری طالتپه، 

بینش منحصر به فردی از دگرگونی افغانستان به ما می دهد، 

مخصوصاً پس از پایان حکومت هلنیستی، استقرار قبایل یوئژی 

در آمودریا، ادغام آن ها با مردم محلی باختر، و تبدیل سریع آن ها به 

امپراتوری کوشانی که هم بر افغانستان و هم بر قلب جاده ابریشم 

تسلط یافت.

یوئژی ها بین سال های ۱۴۰ تا ۱۳۰ پیش از میالد باختر را فتح 

کردند. تپه کوچک طالتپه )تپه طال( در واحه شبرغان - ۱۰۰ کیلومتری 

 غرب بلخ / باختر - گورستان یکی از رهبران قبیله یوئژی، همسران و 

 شاید معشوقه های او در اوایل قرن اول میالدی بوده است. مقبره ها، 

 مردمی را به ما نشان می دهند که در حال گذار از دنیای استپ 

به دنیای کشت و کار بودند. ویکتور ساریانیدی باستان شناس اهل 

شوروی در حفاری های سال ۱۹۷۸ گور یک مرد و پنج زن را در اطراف 

آن کشف کرد که دارای وسایل تزئینی مجلل و گران بهایی بودند. 

وجود سکه هایی، از جمله اورئوس طالی امپراتور روم تیبریوس )که 

بین سال های ۱۶ تا ۳۷ پس از میالد در گول ضرب شد(، همراه با 

سکه های مشابه اشکانی و دیگر سکه ها، تاریخ تدفین را به اوایل 

قرن اول میالد می رساند. به همین ترتیب، آینه های برنزی گرد 

فصل ۵ — هجوم قبایل از آسیای مرکزی: قبیله یوئژی و "گنجینه باختری" طالتپه
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به سبک چینی هان که در گورهای زنان دفن شده اند نیز به قرن 

اول میالد برمی گردد. مردگان با مجموعه ای باورنکردنی از سالح و 

جواهرات طالی تزئین شده با فیروزه، عقیق و الجورد دفن می شدند 

که نشان دهنده آشنایی و ارتباط آن ها با سبک های هنری چین، 

آئین های شمنی آسیای مرکزی، هنر حیوان محور سکایی و جهان 

یونانی هلنیستی است و می توان آن را در تصاویری از آتنا، اروس، 

آفرودیت، دیونیسوس و آریادنه مشاهده کرد گنجینه طالتپه یکی از 

مهم ترین یافته های باستان شناسی است که تاکنون در افغانستان 

به دست آمده است. اشیاء داخل آن به دقت در زیرزمین های کاخ 

ریاست جمهوری و در موزه ملی محافظت می شود.

شکل 5.1: "ملکه حیوانات": آویز 

طالی فیروزه کاری شده از قرن 

اول میالدی یافت شده در گنجینه 

طالتپه ۶،  که الهه ای را با دو حیوان 

وحشی ترکیبی به تصویر می کشد.

 ارتفاع ۵.۸ سانتی متر 

عرض ۴.۶ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.40.52
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طال

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

ارتفاع ۱۳ سانتی متر محیط ۴۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.40.50

30تاج

یک تاج طالی تاشو یافت شده در گور شماره ۶ یکی از زنان 

در طالتپه متعلق به یک شخصیت نجیب زاده، احتماالً یک 
شاهزاده خانم یا ملکه. در میان شش نفر دفن شده در طالتپه، 

این زن یکی از کسانی بوده که از موقعیت اجتماعی باالیی برخوردار 

بوده است. در نوک تپه محل دفن یک مرد )گور شماره ۴( و پنج 

زن در اطراف او کشف شده است که احتماالً مقبره رئیس یک 

قبیله به همراه زن ها و معشوقه هایش بوده است. تاج شامل 

یک نوار بند مانند است که از ورق طال بریده شده، و پنج بخش 

 تزئینی درخت مانند به آن متصل شده است. این نوار با 

 ۲۶ گل و حلقه های آویزان تزئین شده است، که هر گل دارای یک 

فرورفتگی گرد مرکزی با دانه های گرد ریز در اطراف آن است 

و داخل آن سنگ فیروزه کار شده است. این پنج درخت با گل، 
پرندگان و آویزهای گرد تزئین شده اند. پشت تاج رشته ای از 

برگ های طالی لوله شده وجود دارد که درخت های تزئینی را 

محکم به لبه تاج متصل نگه می دارد. به این صورت تاج را موقع 

جابجایی به راحتی می توانستند خم کنند، و این مساله برای 

عشایر سازنده این تاج، به دلیل کوچ های فصلی از اهمیت 

باالیی برخوردار بود. تاج های بلند در این سبک در میان عشایر 

استپی آسیای مرکزی از قرن چهارم پیش از میالد تا قرن اول 

پس از میالد رایج بود و تفاوت قابل توجهی با تاج های یونانی یا 

ایرانی معاصر دارد. 
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آهن،طال، فیروزه

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

 خنجر طول ۳۷.۵ سانتی متر؛ 

 غالف طول ۲۳.۵ سانتی متر عرض 

۹ سانتی متر 

 موزه ملی افغانستان،04.40.387؛ 

موزه ملی افغانستان 04.40.382

3۱خنجر

تیغه در پایه آن و خود تیغه آهنی فیروزه کاری شده است. 

غالف چهار لبه دارای سبکی متمایز و مرتبط با عشایر استپی 

آسیای مرکزی است. دو جفت لبه بیرون زده از غالف باعث 

متصل ماندن خنجر به کمربند و ران پای صاحبش می شد. 

غالف داخلی احتماالً از چرم با روکشی از طال و تزئینات فیروزه 

ای ساخته شده و صحنه هایی از جانورانی که در حال بلعیدن 

یکدیگر هستند روی آن نقش بسته بود. خنجر در میان اشراف 

عشایر استپی آسیای مرکزی مانند یوئژی ها و سکاها نماد 

مهم رتبه و مقام بود.

شمشیر کوتاه یا خنجر آهنی به سبک "آکیناکس" با غالفی 

با روکش طال که با تصاویری از حیوانات وحشی، شیرهای 
بالدار و اژدها تزئین شده و در گور شماره ۴ متعلق به یک مرد 

در گورستان عشایری قرن اول میالدی در طالتپه یافت شده 
است. در هزاره اول پیش از میالد عشایر استپی آسیای مرکزی 

 مانند سکاها از خنجر آکیناکس به صورت رایج استفاده 

می شد و کم کم در میان گروه های همسایه از جمله مادها، 

 پارس ها و در نهایت یونانیان هلنیستی نیز رواج پیدا کرد. 

قبه خنجر گرد است و یک خرس در حال رقص روی آن به 

تصویر کشیده شده است. دور تا دور غالف خنجر به جز محافظ 
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طال، فیروزه

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

ارتفاع ۶.۵ سانتی متر عرض ۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.40.53

32گیره

یکی از دو گیره طالی فیروزه کاری شده، یافت شده در گور 

شماره ۶ در گورستان عشایر طالتپه، متعلق به یک زن نجیب 

زاده. گیره ها دارای نقوش آینه ای یکسانی هستند که از اساطیر 

یونان گرفته شده است. دیونیسوس و همسرش آریادنه سوار 

بر یک موجود ترکیبی عظیم الجثه شبیه شیر، در آغوش یکدیگر 

هستند، و نیکه، الهه بال دار پیروزی، مانند یک محافظ پشت 

سرشان در هوا معلق ایستاده است. این حیوان در حال لگدمال 

کردن ساتیر سیلنوس، خدای روستایی مستی است که ارتباط 

نزدیکی با دیونیسوس، خدای یونانی باروری، حاصلخیزی 

طبیعت و شراب دارد. اگرچه سیلنوس مورد حمله قرار گرفته، 

اما همچنان با دیونیسوس ارتباط نزدیکی دارد، چرا که وی 

فنجانش را پایین آورده تا جام سیلنوس را پر از شراب کند. طبق 

باورهای قدیمی دیونیسوس پس از گسترش هنر شراب سازی 

در آسیا و هند، سوار بر ارابه ای که پلنگ ها آن را می راندند، از 
شرق به یونان آمد. آئین دیونیسوس در آسیای مرکزی بسیار 

محبوب بود و تصویر او اغلب در هنر هلنیستی منطقه دیده 

می شود. با این وصف عجیب نیست که روی این گیره که در 

طالتپه یافت شده، دیونیسوس با شاخصه های آسیایی نشان 

داده شده است. در بسیاری از اشیاء طالی یافت شده در طالتپه 

ترکیب خالقانه منحصر به فردی از نمادهای یونان، آسیای 

مرکزی شمنی، هند و چین دیده می شود که به واسطه فرهنگ 

عشایری یوئژی ایجاد شده است.
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طال، فیروزه

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

ارتفاع ۳ سانتی متر عرض ۲.۷ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.40.9

34 آفرودیت

 تندیس کوچک طالیی و توخالی که آفرودیت بالدار را نشان می دهد، 

 و از گور شماره ۶ متعلق به یک زن نجیب زاده در گورستان 
عشایری در طالتپه یافت شده است. این الهه را در این تندیس 

با سینه برهنه، دو بازوبند و یک دسته موی بافته شده به شکل 
تِل با تزئینات پولکی می بینیم. دست راستش روی ران پا 

گذاشته و با دست چپش دنباله ردایش را گرفته است. این 

تندیس روی سینه زن دفن شده در گور شماره ۶ یافت شده 

است. به آن لقب "آفرودیت باختر" را داده اند. و نشانگر تفسیر 

یوئژی ها از الهه یونانی است که در آن بخش های بدنش بیشتر 

به سبک آسیای مرکزی می خورد. عناصر عجیبی به این ترکیب 

اضافه شده است، مانند بال ها و خال هندی روی پیشانی 

اش )"چشم سوم" خرد، در باور هندوها، 

که به نیروی الهی خیره شده( که 

ارتباط آن ها با هند را به 

وضوح نشان می دهد. قرار 

گرفتن نمادهای مختلف 

فرهنگی در کنار یکدیگر 

یکی از ویژگی های بارز 

هنر عشایر یوئژی در 

طالتپه است.

طال

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

ارتفاع ۳ سانتی متر عرض ۲.۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.40.116

33 پالک آتنا

یک پالک مهر و موم طالیی با نقش برجسته آتنا، از گورستان 

عشایری یوئژی در طالتپه. آتنا در مقام الهه جنگجوی خرد، در 

دست چپ خود سپر و نیزه دارد. او یک کالهخود کاکل دار به سر 

و گردنبندی بر گردن دارد، و همچنین آجیس نمادینش )سپر 
زرهی یا زره سینه( را پوشیده است. نام الهه به زبان یونانی به 

 صورت معکوس در سمت چپ حکاکی شده است که نشان 

می دهد این پالک توسط فردی مهم به عنوان مهر استفاده می شده 

است: زن مدفون در گور شماره ۲. عشایر آسیای مرکزی مانند 

یوئژی ها ارادت خاصی به آتنا داشتند، شاید به این دلیل که او 

عنصر خرد را با طبیعت شجاع و جنگجو آمیخته بود. 
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طال

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

ارتفاع ۹ سانتی متر عرض ۶.۳ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.40.245

35 گیره

یکی از دو گیره آینه کاری شده طالیی که به لباس زن عشایری 

نجیب زاده مدفون شده در گور شماره ۳ در طالتپه بست زده 

شده بود. گیره ها دو سرباز زره پوش در دو جهت مخالف را 

نشان می دهد که کاله خود بر سر دارند و سپر و نیزه در دست 

گرفته اند. هر سرباز بین دو ستون ایستاده که دو اژدها دورشان 

حلقه زده اند و ساقه های گیاه دور بدنشان پیچ خورده و تا باال 

رفته است. این شیء از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که 

جدا از زیبایی و پیچیدگی های هنری به کار رفته در طالکاری آن، 

نمونه دیگری از آمیختگی فرهنگ های مختلف در هنر عشایر 

 آسیای مرکزی است. در تصویرپردازی دو کاراکتر شاخصه های 

 یک جنگجوی مقدونی، یونانی، یونانی-بلخی و چینی دیده می شود، 

اما در کنار این ها عناصر رومی مثل ردای نظامی را نیز می توان 

 مشاهده کرد. مشابه این عناصر را در مجسمه های آی خانم 

 و سکه های دوران شاهنشاهی اوکراتید در دولت یونانی بلخ 
می توان دید. با اینکه برخی از نقوش مختص عشایر است، 

عناصر دیگر مانند دو اژدها بی شک از هنر چین الهام گرفته شده است. 

هنر تلفیقی به کار گرفته شده در این قطعه بر مرکزیت عشایر 

طالتپه را در مسیر ارتباطی بین شرق و غرب صحه می گذارد.



کاسه / 37فصل 5 

9899

طال

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

ارتفاع ۴ سانتی متر قطر ۲۳ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.40.381

37 کاسه

طال

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

طول ۹۷.۵ سانتی متر عرض ۲ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.40.384

36 کمربند

یک پیاله گود طال یافت شــده در گور شــماره ۴، تنها مقبره مرد 

در میان شــش مقبره یافت شده در طالتپه. شخص مدفون 
در گور شــماره ۴ به پشــت خوابانده شده بود و این پیاله را زیر 

سرش گذاشــته بودند. این پیاله یک آمفالوس محدب دارد )یک 

مرکز برجســته و گرد( که چند شــیار دایره شکل و ۳۲ تورفتگی 

هاللی شــکل براق احاطه اش کرده اند. روی دیواره خارجی پیاله، 

پنج حرف یونانی—CTA MA— تاپه شــده است که وزن فلز را 

بر اســاس وزن فلز سکه های استاتر نشان می دهد )مقیاس 

اســتاندارد برای اندازه گیری وزن فلزات و سکه های گرانبها(. 

اینکه وزن این گونه اشــیاء اندازه گیری شــده و به یونانی روی 

آنها تاپه می شــده، نشــان دهنده دو واقعیت است. یکی اینکه 

عشــایر مدفون در طالتپه فهرست کاملی از دارایی هایشان 

داشــتند، و دوم اینکه ارزش آن ها را حتی با مقیاس های اندازه 

گیری بین المللی هم می دانســتند. این خود نشــانگر این است 

که عشــایر یوئژی ارتباطات و مبادالت متداولی با تمدن های 

داشتند. همسایه 

یک کمربند از طالی بافته یافت شده در گور شماره ۴، تنها مقبره 

مرد در میان شش مقبره یافت شده در طالتپه، که ظاهراً رئیس 

یا رهبر قبیله بوده و در کنار همسران و احتماالً معشوقه هایش 
دفن شده است. این کمربند از چند ردیف زنجیر طالی بافته 

شده و منعطف ساخته شده و ۹ پالک گرد به صورت مرتب بین 

زنجیرها وصل شده اند. روی پالک ها تصویر یک خدا، احتماالً 

دیونیسوس، با ویژگی ها و مدل موی بارز آسیایی دیده می شود 

که پشت یک پلنگ نشسته است. احتماالً متعلق به شاهزاده 

عشایری دفن شده در گور شماره ۴ در تپه است و نماد قدرت 

و مرتبه است و تنها در مراسم های خاصی از آن استفاده 
می کردند. این کمربند، خبرگی عشایر آسیای مرکزی را در هنر 

طالکاری نشان می دهد.
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طال

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

طول ۲.۸ سانتی متر عرض ۲.۵ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.40.51

38 گردنبند

 یک گردنبند طال شامل ده مهره کروی توخالی با شیارهای 
برجسته طال و تزئینات فیروزه ای و یک مهره طالی کشیده 

در هر انتها برای بستن. این گردنبند در گور شماره ۶ متعلق به 
یکی از زنان نجیب زاده در گورستان عشایری طالتپه است. به 

دلیل وجود اشیاء نایاب این مکان از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است. در گور همین زن یک تاج تاشو )شیء ۳۰(، یک گیره طال 

با نقش دیونیسوس و آریادنه )شیء ۳۲( و تندیس کوچک 
آفرودیت )شیء ۳4( نیز یافت شده است. یک موضوع عجیب 

دیگر در مورد زن مدفون در گور ۶ این است که دفن او نشان 

از یک مراسم تدفین سنتی یونانی و کامالً متفاوت با مناسک 
استاندارد عشایر استپی را دارد. یک سکه نقره پارتی در دهان او 

 گذاشته شده بود تا به کارن بپردازد. کارن قایق رانی بود که 

 مرده ها را از رودخانه استیکس از سرزمین زندگان به قلمرو هادس، 

دنیای زیرین یونانی، منتقل می کرد. 
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 طال، فیروزه،

سنگ لعل، سنگ چخماق

طالتپه، جوزجان

حفاری شده در سال ۱978

قرن یکم میالدی

عرض ۲۹.۱ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.40.140 

39 گردن آویز زینتی 

این گردن آویز طال متعلق به زن مدفون در 

گور شماره ۵ در طالتپه، که به عنوان آویز 

تزئینی روی یقه جامه به گردن آویخته 

می شده، از مهره های صاف و توخالی 

تشکیل شده است که در زیر آن 

ردیف هایی مدور از سنگ های نیمه 

قیمتی، از جمله سنگ لعل و فیروزه 

لحیم شده و با حلقه های مهره دار 

و قطعه هایی شبیه به دو هالل طال 
به هم متصل شده اند. یک قطعه 

بادامی شکل تزئین شده با سنگ 

چخماق به همراه یک پولک طالیی 

از هر بخش آویزان شده است. این 
آویز تزئینی لباس از این جهت مورد 

توجه است که چندین تکنیک پیچیده 

طالکاری و هنر حکاکی در آن به کار 

رفته است. این زن مدفون شده در 

طالتپه در جامعه گسترده ای از اشراف 

زادگان فعالیت داشته، که در آن سبک 

لباس پوشیدن و تزئینات نشان دهنده 

اشراف زادگی بود. گستردگی این جامعه را 

می توان از آنجا فهمید که بقایای رداهایی با 

طراحی های ظریف و تکنیک های تزئینی مشابه 

در سراسر آسیای مرکزی و جنوبی یافته شده است، 
از دهانه رود دانوب در غرب گرفته تا شرقی ترین بخش 

یعنی تاکسیال پایتخت دولت یونانی هند در قسمت باالی دره 

سند در شمال پاکستان.
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فصل 6

امپراتوری کوشانی و جاده ابریشم قدیم

امپراتوری کوشــانی از قرن اول تا ســوم پس از میالد بر افغانستان 

و نیز بخش هایی از آســیای مرکزی، شــمال غربی پاکستان و شمال 

غربــی هند حکومت می کرد و در آن زمان، نقشــی کلیدی در دو 

تحول اساســی در تاریخ جهان داشــت: پیدایش جاده ابریشم و 

گســترش بودیسم از هند تا شرق آســیا. کوشانیان از نوادگان مردمی 

بودنــد که چینی ها به "یوئه چی" می شناســند، این افراد متعلق 

به ایل کوچ نشــین هندوایرانی زبان از آســیای مرکزی بودند که در 

قــرن اول پیش از میالد باختر را فتــح نمودند. یوئه چی ها پس از 

فتح شــمال افغانستان، در یک جا ساکن شــدند، با فرهنگ محلی 

باختری ادغام شــدند و امپراتوری قدرتمند و مرفهی را در مســیر 

جاده ابریشــم بنا نهادند.

در طول قرن اول و دوم میالد، امپراتوری کوشانی قلمروی نظامی 

خود را از افغانستان تا شمال گسترش داد و بخش های غربی حوضه 

تاریم را در والیت سین کیانگ کنونی در غرب چین اشغال نمود. 

این فتح کوشانیان را در زمره یکی از چهار امپراتوری بزرگ در مرکز 

تجارت سودآور جاده ابریشم قرار داد که سلسله هان چین در شرق 

و امپراتوری اشکانیان )و بعدها، ساسانیان( ایران در غرب آن واقع 

بودند و به امپراتوری روم و منطقه مدیترانه می رسیدند. کوشانیان 

مسیر مستقیم گندهارا )در شمال غربی پاکستان( به چین را بیش 

از یک قرن تحت سلطه داشتند و شرایط امنی را برای تجارت و 

سفر در سراسر صحرای حوضه تاریم تا نقطه ورودی دروازه یشم به 

چین فراهم می کردند. این امر باعث گسترش زودهنگام بودیسم تا 

پادشاهی میانه شد. سلطه کوشانیان بر بخش مرکزی جاده ابریشم 

نقش امپراتوری را در تجارت بین المللی به عنوان پیوند میان آسیای 

جنوبی، آسیای مرکزی، آسیای شرقی، خاورمیانه و جهان مدیترانه، 

بسیار تسهیل می کرد.

کوشانیان امپراتوری خود را از دو مسند قدرت اداره می کردند: 

یک پایتخت زمستانی در اراضی پست تاکسیال در شمال غربی 

پاکستان و یک پایتخت تابستانی و کوهستانی در کاپیسا )بگرام 

امروزی( در جنوب شرقی افغانستان. دو انبار پلمب کشف شده 

در بگرام/کاپیسا حاوی گنجینه ای از کاالهای تجاری از هر بخش 

کلیدی جاده ابریشم، از جمله برنزهای رومی، گلدان های سنگ 

کریستال حکاکی شده متعلق به اسکندریه، گچ بری های حکاکی شده 

هلنیستی، عاج های باشکوه هندی و کاسه های الکی مربوط به 

سلسله هان در چین بود. این گنجینه ها به احتمال زیاد متعلق به 

قرن اول و دوم پس از میالد هستند و بهترین شواهد موجود را در 

خصوص کارکرد جاده ابریشم و کاالهای تجاری تجملی که جابه جا 

و پخش می شد ارائه می دهند. اکتشافات به دست آمده از بگرام/

کاپیسا در موزه گیمه در پاریس و موزه ملی افغانستان در کابل 

نگهداری می شود.

امپراتوری کوشــانی یک حکومت جهانی شهری شده بود و 

ملیت هــا، زبان ها و مذاهب متعددی را در برمی گرفت که همگی 

در یک سیســتم تجاری گسترده جهانی شده در تعامل بودند. دولت 

کوشــانی بر ترکیب پیچیده ای از ارتباطات عمومی و مقاومت 

در داخل، همراه با سیاســت های اقتصادی که بر روابط خوب با 

امپراتوری های همســایه در امتداد جاده ابریشم تأکید می کرد، 

متکی بود. کوشــانیان کثرت گرایی دینی را ترویج می کردند و 

ســکه های آنان که نمایان گر انواع شخصیت های مقدس از سنن 

ایرانی-زرتشــتی، یونانی، هندو و بودایی است گواه این امر است. 

این ســکه ها بخشــی از مجموعه موزه ملی کابل را تشکیل می دهند. 

امپراتور کانیشــکا حامی بزرگ بودیســم بود و برخی از سکه های وی 

حاوی اولین تصویر شناخته شــده بودا است که در کتیبه یونانی 

همراه آن شناسایی شده است.

فصل 6 — امپراتوری کوشانی و جاده ابریشم قدیم
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کوشانیان ابتدا از زبان یونانی برای مقاصد اجرایی و حکومتی 

استفاده می کردند، اما طولی نکشید که به زبان محلی باختری روی 

آوردند و اولین خط باختری را زیر نظر کانیشکا  حدود ۱۳۰ سال پس 

از میالد اختراع کردند. در این نظام نوشتاری تازه اختراع شده، الفبای 

یونانی با افزوده شدن سه حرف کمی تغییر کرد تا صداهایی که متعلق 

به فرهنگ های دیگر بودند نیز در واج شناسی باختری جای گیرد. 

اولین نمونه شناخته شده خط باختری، کتیبه رباتک است، یکی از 

چندین کتیبه متعلق به مجموعه معبد سلسله کوشانی که توسط 

کانیشکا در سرخ کوتل باختر ساخته شده است. این موارد را می توان 

در موزه ملی، به همراه مجسمه ای به اندازه واقعی خود کانیشکا، 

مسلح به شمشیر ملبس به جامه سوارکاری که نماد تبار او از فاتحان 
شکل 6.1: نقشه 

افغانستان و جاده 
ابریشم.

کوچ نشین افغانستان است، مشاهده کرد.

در قرن ســوم پس از میالد، امپراتوری کوشــانی به دو بخش 

تقســیم شد و طولی نکشید که تحت ســلطه امپراتوری ساسانی 

ایران قرار گرفت. ساســانیان سلسله کوشــانی را سرنگون کردند و به 

جای آنها، دست نشــاندگان ایرانی موســوم به "کوشانی- ساسانیان" 

بــه حکمرانی بر افغانســتان ادامه دادند، تــا اینکه در قرن پنجم پس از 

میالد توســط گروهی از فاتحان کوچ نشــین مانند کیداران، هپتالیان 

و ترک ها از بین رفتند. این تازه واردان به ســادگی سیاســت های 

اقتصادی و فرهنگی حکومت کوشــانی را به دســت گرفتند و ادامه 

دادند و نقش اصلی افغانســتان را در نظام تجارت جاده ابریشــم 

کردند. حفظ 
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۱08۱09

سنگ آهک

سرخ کوتل، بغالن

کشف شده در سال  66–۱9۵۲

قرن دوم میالدی، دوره کوشانی

 ارتفاع ۱۳۳ سانتی متر عرض 

۹۸.۵ سانتی متر )آسیب ندیده(

موزه ملی افغانستان، 13.13.520

40 مجسمه کانیشکا، پادشاه کوشانی

بخشی از مجسمه سنگ آهک که پادشاه کوشانی، کانیشکای 

اول )دوران حکومت حدود سال  ۱۲۷–۵۰ میالدی(، را به تصویر 

می کشد که در زیارتگاه اجداد سلطنتی کوشانی در سرخ کوتل 

در شمال افغانستان کشف شد. سلسله و امپراتوری کوشانی 
به عنوان شاخه ای از ایل کوچ نشینان هندوایرانی زبان یوئه چی 

شکل گرفت که در قرن های گذشته قبل از میالد و قرن اول 

پس از میالد در شمال افغانستان سکنی گزیده بودند. کوشانیان 

قلمروی خود را از این پایگاه تا شمال برای کنترل جاده ابریشم 

مرکزی و از جنوب به هند گسترش دادند. کانیشکا را بزرگ ترین 

پادشاهان کوشانی می دانند؛ در دوران سلطنت او امپراتوری 

به اوج خود رسید. از جمله اقدامات قابل توجه و برجسته وی 

اختراع خط باختری به عنوان زبان نوشتاری و حمایتش از اوایل 

بودیسم در افغانستان و جنوب آسیا است. پس از تکمیل 

ساخت مجسمه، اندازه آن کمی بزرگ تر از اندازه واقعی بود. 

این مجسمه از ناحیه کمر شکسته و روی پایه ثابت شده است. 

کانیشکا با خفتان ذوزنقه ای بلند مزین به مهره و برگ انجیر، 

تنبانی آزاد و گشاد با دم پای تنگ و چکمه به تصویر کشیده شده 

است. خفتان یادآور جامه سلطنتی ایرانیان هخامنشی است، 

اما تنبان های گشاد، چکمه ها و مهمیزها همگی بر ریشه های 

عشایری کوشانیان در استپ های آسیای مرکزی داللت دارند. 

مجسمه حامل شمشیر کانیشکا را که شباهت بسیاری به 

این مجسمه دارد، در موزه ماتورا در هند قابل مشاهده است. 

مجسمه سرخ کوتل در سال ۲۰۰۱ به شدت مورد آسیب قرار 

گرفت، اما دوباره بازسازی شد و در موزه ملی افغانستان به 

نمایش درآمد.



فصل 6

۱۱0

سنگ آهک

سرخ کوتل، بغالن

کشف شده در  66–۱9۵۲

قرن دوم تا سوم میالدی، دوره کوشانی

ارتفاع ۱۲۵ سانتی متر عرض ۱۱۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.13.519 

4۱کتیبه باختری

بلوک سنگ آهکی مستطیل شکل با سطح صاف تراشیده شده 

در جلو و طرفین و حکاکی ۲۵ سطر کتیبه باختری به خط یونانی 
در قسمت رویی آن. کتیبه یادبود در سال ۱۹۵۷ در نزدیکی 

زیارتگاه اجداد سلطنتی کوشانی در سرخ کوتل کشف شد و 

ارتباط نزدیکی با آن دارد. این کتیبه یادبودی از بازسازی معبدی 

است که توسط کانیشکای اول، پادشاه کوشانی، تأسیس شد. 

متن توضیح می دهد که پس از یک دوره بی ثباتی، این بنا 

در زمان سلطنت هویشکا، جانشین کانیشکا، بازسازی شد. 
این شیء به عنوان یکی از قدیمی ترین کتیبه های باختری 

کشف شده درخور توجه است و چندین نسخه از آن وجود دارد. 

در زمان سلطنت کانیشکا، کوشانیان الفبای یونانی را برای 
نوشتن زبان خود که منشأ ایرانی داشت برگزیدند. کوشانیان 

از خط باختری نوظهور در سکه های خود و کتیبه های یادبود 
عمومی مانند همین نمونه و کتیبه رباطک به همان میزان 

اهمیت استفاده می کردند. هر دو کتیبه در موزه ملی موجود 

است.



َشرَفه: عنصر تزئینی معماری / 42

۱۱3

شرفه سنگ آهکی که با نقش مایه پیکانی شکل، دو پنجره 

فرورفته کاذب که با قرنیز کاذب پوشانده شده و دو نقش مایه 

ستاره ای شکل حکاکی شده است. قسمت باالی شرفه نمایانگر 

شخصیتی انسانی است که ظاهراً جامه ای به سبک کوشانی 

به تن دارد، که به ندرت اتفاق می افتد. شرفه ها بخش های 

عمودی در باالی دیوار دژهایی هستند که برای محافظت از 

کمانداران در حین پرتاب تیر یا از طریق سوراخ های موجود 

در خود شرفه ها یا از میان شرفه ها طراحی شده اند. شرفه/
دیوارپایه ها در عین کاربرد فراوان، اغلب جنبه تزئینی نیز 

داشتند و با گذشت زمان به عناصر معماری زینتی برای مقاصد 

صلح آمیزتر تبدیل شدند. این شرفه ها مشخصه رایج معماری 

هخامنشی، هلنیستی و کوشانی در افغانستان و آسیای مرکزی 

بودند. این شرفه بخشی از تزئینات معبد سرخ کوتل بود؛ پناهگاه 

سلطنتی مستحکم که توسط کانیشکای اول بنا شد. معماری 

نیز ترکیبی از سبک باختری محلی، هلنیستی و سایر سبک های 

خارجی بود. این بنای پلکانی با خشت خام و سنگ، بنا به سنت 

هخامنشیان، ساخته شده و گمان می رود آتشکده زرتشتیان 

بوده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که 

اگرچه کوشانیان حامی بودیسم بودند و کثرت گرایی دینی را در 

امپراتوری خود رواج می دادند، بسیاری از اعضای سلسله حاکم 

همچنان پیرو آیین های زرتشتی بودند. 

سنگ آهک

سرخ کوتل، بغالن

کشف شده در   66–۱9۵۲

قرن دوم تا سوم میالدی، دوره کوشانی

ارتفاع ۴۰ سانتی متر عرض ۳۸ سانتی متر 

ضخامت ۱۲ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.13.278 

42َشَرفه: عنصر تزئینی معماری
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۱۱4۱۱5

عاج

بگرام، پروان

کشف شده در 4۲–۱9۳6

قرن اول میالدی، دوره کوشانی

ارتفاع ۴۵.۶ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.1.15

43 یاکشی: الهه طبیعت

مجسمه نفیس عاج از زنی که بر روی حیوان دریایی یا تمساح به 

نام ماکارا ایستاده، در پایتخت تابستانی کوشان، کاپیسا )بگرام 

امروزی(، در نزدیکی کابل در جنوب افغانستان یافت شد. او 

یاکشی است: الهه ای معموالً خیرخواه اما گاهی شرور که نماد 

آب، باروری، درختان، جنگل و گنج است. با کشف قابل توجه دو 

انبار پلمپ در بگرام/کاپیسا، طیف وسیعی از کاالهای تجملی از 
فرهنگ های مختلف یافت شد که در امتداد جاده ابریشم قدیم 

در قرن اول تا دوم پس از میالد معامله می شدند. مهم ترین 
یافته در میان این گنجینه ها، مجموعه بزرگی از "عاج های بگرام" 

حکاکی شده به سبک هندی است. دستبندی بر دست چپ 

تندیس بسته شده، اما متأسفانه دست راست آن مفقود شده 

است. یاکشی یک گردنبند، دامن هندی پرنقش ونگار و مدالی 

باالی کمرش به تن دارد. اگرچه هیچ سرپوشی دیده نمی شود، 

همانطور که از آثار باقیمانده دستاری با آذین گلسان پیداست، 

می توانیم فرض را بر آن گیریم که وجود داشته و مفقود شده 

است. این روح یاکشی به گونه ای نشان داده می شود که او 

را به الهه هندو، گانگا، که مظهر رودخانه گنگ است و اغلب 
نیز به حالت ایستاده روی ماکارا به تصویر کشیده می شود، 

پیوند می دهد. در اساطیر هندو، ماکارا حیوانی افسانه ای با 

بدن ماهی، خرطوم فیل و عناصری از پرندگان و حیوانات دیگر 

است. این تندیس و سایر شاهکارهایی که مجموعه عاج های 

بگرام را تشکیل می دهند، نشان دهنده کاالهای تجملی است 

که در مسیر جاده ابریشم معامله می شد و همچنین اهمیت 

کوشانیان که هم هند را تا جنوب و هم شاخه های مرکزی 

شرقی-غربی جاده ابریشم تا شمال را تحت فرمان داشتند.



فصل 6

۱۱6

44

عاج

بگرام، پروان

کشف شده در 4۲–۱9۳6

قرن اول میالدی، دوره کوشانی

ارتفاع ۵.۹ سانتی متر عرض ۱۱.۳ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.1.23

لوح نمادین

لوح عاج حکاکی و نقاشی شده با حاشیه زینتی و روایی که سه 

زن و یک مرد را در حال مالقات با زاهدی در کلبه اش نشان 

می دهد. این لوح که در انبار ۱۳ بگرام/کاپیسا کشف شد، یکی 

از چندین لوح عاج است که برای تزئین قطعات مختلف اثاثیه 
موجود در انبارهای بگرام به کار می رفت. همچنین از دیگر 

موارد آسیب ندیده، جای سوراخ میخ هایی است که برای 

نصب لوح ها روی سازه چوبی ایجاد شده بود. رنگدانه های 

قرمز به جامانده نشان می دهد که این لوح نقاشی شده است. 

به باور برخی محققان، این صحنه قسمتی از زندگی بودا را قبل 

از رسیدن به روشن بینی به تصویر می کشد. این لوح کامالً به 
سبک و تصویرگری هندی است. در نتیجه، این لوح ها به دست 

صنعتگران هندی، اعم از متخصصان دوره گرد و یا اعضای 

کارگاه هایی در منطقه امراواتی در مرکز شمال هند، حکاکی 

شده است. 





صحنه نمادین / 45

۱2۱

لوح عاجی پرنقش ونگار متعلق به بلگرام/کاپیسا که از چپ به 

راست موارد زیر را به نمایش می گذارد: زنی که زیر طاق هندی، 

در کنار نرده ایستاده است؛ زنی که کودکی را در زیر دروازه سنگی 
تورانا در آغوش گرفته است؛ و دو زن که زیر طاق هندی در حال 

گپ وگفت هستند. این قطعه ای استثنائی و بخشی از مجموعه 

صحنه های مشابه است و زنان دارای زینت و زیور فراوان را 

به تصویر می کشد که با مشخصه های معماری هند احاطه 

شده اند. از موارد جالب توجه می توان به تصاویر منقوش 

تورانا، ورودی یادبود هندی متشکل از ستون های عمودی و سه 

نعل درگاه افقی که نمایانگر مدخل زیارتگاه یا استوپای بودایی یا 

معبد هندو است اشاره کرد. 

عاج

بگرام، پروان

کشف شده در 4۲–۱9۳6

قرن اول میالدی، دوره کوشانی

 ارتفاع ۱۳.۸ سانتی متر 

عرض ۲۴.۷ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.1.48

45 صحنه نمادین





ماکاراها و موجودات ماوراءالطبیعه / 46فصل 6

۱24۱25

46

عاج

بگرام، پروان

کشف شده در 4۲–۱9۳6

قرن اول میالدی، دوره کوشانی

ارتفاع ۸.۱ سانتی متر عرض ۱۰.۵ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.1.115

ماکاراها و موجودات ماوراءالطبیعه

لوح عاج حکاکی شده متعلق به بگرام/کاپیسا که نمای جلوی 

شخصیتی انسان مانند را نشان می دهد که در طرفین وی دو 

موجود آبزی در حال بلعید پاهای او هستند. هیوالهای دریایی 

با ماکاراهای اساطیر هندو شناخته می شوند، موجودی ترکیبی 
که ویژگی های چندین حیوان از جمله فیل، کروکودیل و ماهی 

را با هم دارد. ماکارا واهانا یا کوه خدایان هندو مانند خدای دریا، 
وارونا، و دیگر الهگان آبزی مانند گانگا، الهه رودخانه گنگ، است. 

شکل انسانی که در اینجا نشان داده می شود ممکن است 

خدای هندو باشد که در طرفین آن ماکاراها قرار دارند. وجود 

نمونه های دیگر حاکی از آن است که این نقش مایه در عاج های 

بگرام به کرات یافت می شده است.
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۱26۱27

47

شیشه

بگرام، کاپیسا

قرن اول میالدی، دوره کوشانی

طول ۲۰ سانتی متر عرض ۱۰.۷ سانتی متر 

ضخامت ۸.۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.1.45

بطری/دمابان روغن ماهی شکل

دمابان شیشه ای سفید به شکل ماهی با باله ها و چشم های 

شیشه ای آبی که به صورت جداگانه متصل شده اند. انتهای دم 

دهانه ای گرد و طالیی رنگ دارد. از میان ۱۸۰ شیء شیشه ای که 

در انبارهای ۱۰ و ۱۳ پایتخت تابستانی کوشان در بگرام/کاپیسا 
یافت شده، دمابان یکی از آثاری است که کمترین آسیب را 

دیده است. در میان آنها، ۲۲ عدد دمابان ماهی شکل به چشم 

می خورد. اگرچه نمونه های یافت شده در بگرام مشابه سایر 

ظروف جانوردیس هستند، دارای ویژگی های متمایزی مانند 

باله های چین دار هستند و هیچ شباهت دقیقی در سایر 

اشیاء شیشه ای رومی ندارند. این شیشه ماهی شکل، بطری 

و دمابانی برای نگهداری کاالهای تجملی مانند لوازم آرایشی، 
عطر، روغن و عرقیات طبیعی است.



قدح لعابی / 48فصل 6

۱28۱29

شیشه

بگرام، کاپیسا

قرن اول میالدی، دوره کوشانی

ارتفاع ۱۲.۶ سانتی متر قطر ۸ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.1.43

48 قدح لعابی

قدح سفید مزین به چهار نقش منقش به سبک هلنیستی 

متأخر متعلق به بگرام/کاپیسا. این شیشه منقش نمایانگر زن 

جوانی به حالت نشسته، جوانی ایستاده که در حال تعارف کردن 

ظرف میوه به او، و جوانی دیگر در سمت راست آن مرد است 

که همگی در صحنه ای ممتد گرداگرد ظرف به تصویر کشیده 

شده اند. صحنه نمایانگر برداشت خرما است. این قدح در انبار 

شماره ۱۰ در بگرام/کاپیسا همراه با سایر ظروف شیشه ای در 

همین سبک یافت شد. همه نمونه هایی از شیشه سازی رومی 

هستند، به ویژه از پمپئی. این اشیاء مجلل ظاهراً از طریق دریا 

از برخی از مهم ترین شهرهای رومی در شرق مانند اسکندریه 
در مصر، به هند مبادله و سپس به بگرام/کاپیسا در افغانستان 

منتقل می شد. حضور کاالهای تجملی رومی از جمله شیشه و 

برنز در بگرام گواه روشنی بر اقتصاد جهانی شده نظام تجارت 

جاده ابریشم است که از هان چین تا غرب تا امپراتوری روم و 

جهان مدیترانه گسترش یافته است.
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جزئیات یک قدح شیشه ای رومی بلند و لعابکاری شده متعلق 

به بگرام/کاپیسا، که حاوی یک تیزشاخ و یک گربه سان، احتماالً 

پلنگ، است. در بخشی از صحنه در نگاره باالی جام، یک ببر نیز 

به تصویر کشیده شده است. نگاره پایین انواع مختلف ماهی 

را به همراه دو ماهی گیر به تصویر می کشد. رومیان تکنیک 
لعاب کاری را به منظور غنی سازی و تزئین ظروف شیشه ای 

خود با رنگ های مختلف به کمال رساندند: روشی که در اشیاء 

شیشه ای یونانی و هلنیستی به کار نرفته بود. در قرن اول پس 

از میالد، ظروف شیشه ای لعابی رومی به طور گسترده در 
اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی به عنوان اقالم تجملی تجارت 

و توزیع می شد و از طریق مسیرهای دریایی اقیانوس هند 
به پایتخت امپراتوری کوشانی می رسید که به جاده ابریشم 

دریایی نیز شهرت دارد.

شیشه

بگرام، کاپیسا

قرن اول میالدی، دوره کوشانی

ارتفاع ۲۴.۸ سانتی متر قطر ۱۱.۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.1.39

49جام منقش
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50

گچ

بگرام، پروان

کشف شده در 4۲–۱9۳6

قرن یکم میالدی

قطر ۱۶.۵ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.1.117

مدال

مدال گچی هلنیستی که اسطوره اروس و سای کی را به تصویر 

می کشد. سر اروس به صورت نقش برجسته ساخته 

شده، در حالی که دستان او و پروانه ای که در دست دارد 

صاف تر است. کلمه یونانی Psyche )سای کی( اغلب 

با مفهوم روح مرتبط است که در اینجا به تمثال 
پروانه نشان داده شده است تا پیوند جاودانه 

اروس و سای کی را منتقل کند. این تنها یکی 

از ده ها مدال گچی است که در بگرام/کاپیسا، 
جایی که کوشانی ها پایتخت تابستانی خود 

را بنا نهادند، یافت شده است. این مدال ها 
در انبار ۱۳ همراه با انبوهی از کاالهای مجلل 
خارجی انباشته شده بودند. مدال های بگرام 

حاوی انواع صحنه های اساطیری یونانی 

است. اعتقاد بر آن است که این نمونه، همراه 

با سایر مدال های گچی، به عنوان الگویی برای 
ریخته گری فلز، همانطور که از اثر انگشتان 

مشهود بر روی سطح آن استنباط می شود، به 

کار می رفته است.



۱35

 لصفف

سنگ نگاره، می توان دریافت که نقش برجسته شاه شاپور را در حال 

شکار کرگدن با اسیری کوشانی به عنوان شاهد به تصویر می کشد. از 

آن به عنوان یادبود پیروزی بر کوشانیان و گسترش امپراتوری تا هند 

تعبیر شده است.

پس از فتح افغانستان، شاپور دوم، جانشین پادشاه بزرگ 

ساسانی، از طریق ُدَول فئودالی کوشانی-ساسانی که تابع عده ای 

نایب السلطنه محلی بودند و به پادشاه ساسانی گزارش می دادند، بر 

سرزمین های افغانستان حکومت می کرد.

در قرن چهارم پس از میالد، حضور کوشانی-ساسانیان در 

افغانستان به ثبات منطقه کمک کرد و به ساسانیان اجازه داد تا 

شبکه های تجاری گسترده خود را تقویت نمایند. آنها به ویژه در دره 

کابل قدرتمند شدند. در مکان هایی مانند تپه مرنجان یا مس عینک، 

آثار و پیشینه سرامیکی و سکه شناسی دال بر حضور این حاکمان و 

تأثیر آنها بر حکمرانی محلی است.

در قرن پنجم، زمانی که هپتالیان، طایفه کوچ نشــین مهاجم 

که به هون های ســفید نیز شهرت داشتند، با شکست کیداران 

کنترل اکثر مناطق افغانســتان را در دســت گرفتند، طولی نکشید 

آرامشــی که کوشانی-ساسانیان تضمین کرده بودند از بین رفت. 

آنان امپراتوری خود را در باختر بنا نهادند که ساســانیان به آن خراج 

می دادند و حتی به شــهرهای داخل امپراتوری ساسانی یورش 

می بردند. هپتالیان ســکه های ساسانی را به عنوان واحد پول خود 

برگزیدند و ســبک هنری متمایزی را ایجاد نمودند که آمیخته ای از 

ســنن ایرانی و آسیای مرکزی بود.

سرانجام در قرن ششم، امپراتوری تجدیدقوایافته ساسانی، 

تحت حکومت خسرو اول در اتحاد با گوک ترک ها، ایل کوچ نشین 

منطقه سین کیانگ، هپتالیان را در افغانستان شکست داد. تحت 

فرمانروایی خسرو، امپراتوری ساسانی پیش از سرنگونی به علت 

حمله اعراب مسلمان به ایران و افغانستان از سال ۶۳۳ تا ۶۵۴ 

میالدی، برای دومین بار به نهایت گستره دست یافت.

۱34
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 امپراتوری ساسانیان 

)قرن سوم تا هفتم میالدی(

در قرن ســوم پس از میالد، افغانســتان تحت سلطه ساسانیان، 

سلســله ایرانی نوظهــوری که ادعا می کردند وارث برحق 

 فرمانروایان هخامنشــی هســتند، قرار گرفت. اردشیر در 

 ســال ۲۲۴ میالدی اشــکانیان را شکست داد و امپراتوری 

کرد. پایه ریزی  را  ساسانیان 

اندکی بعد ساسانیان به رهبری شاپور اول باختر را فتح و با 

بهره مندی از ضعف روزافزون کوشانیان، پایتخت تابستانی آنها، 

کاپیسا، را ویران کردند. شاپور کوشانیان را به سمت جنوب به 

منطقه نسبتاً کوچکی از هند راند. او دین زرتشتی را به عنوان دین 

رسمی دولت ساسانی برگزید و قلمروهای سیاسی و حکومتی 

از جمله ضرب سکه را مجدداً سازماندهی کرد. در زمان سلطنت 

شاپور اول، ساسانیان امپراتوری بنا نمودند که تنها با امپراتوری 

روم، دشمن بزرگ آنها در غرب، قابل قیاس بود. شاپور رومیان را در 

سوریه شکست داد و امپراتور جدید، فیلپ عرب، را وادار به امضای 

معاهده ای تحقیرآمیز نمود. بعدها که شاپور شاهد ضعف امپراتوری 

روم بود، مجدداً به مرزهای شرقی روم حمله کرد و امپراتور والرین را 

به اسارت گرفت. لشکرکشی های پادشاه ساسانی در بنای یادبود 

نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید ایران به تصویر کشیده شده 

است. این نقش برجسته نمایانگر شاپور پیروز سوار بر اسب است که 

دو امپراتور روم شکست خورده، فیلیپ عرب و والرین، در برابر وی 

تسلیم شده اند.

سنگ نگاره دیگری از شاپور که کمتر شناخته شده در رگ بی بی، 

بغالن افغانستان، موجود است. علیرغم آسیب های وارده به این 

فصل 7 — امپراتوری ساسانیان )قرن سوم تا هفتم میالدی(

امپراتوری ساسانیان )قرن سوم تا هفتم میالدی(
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 لصفف

۱37

امپراتوری ساسانیان )قرن سوم تا هفتم میالدی(

شکل 7.1: نقش برجسته نقش 

رستم مربوط به دوره ساسانیان در 
پرسپولیس با تصویر شاپور اول است 

که دو امپراتور روم، فیلیپ عرب و 
والرین، در برابر وی تسلیم شده اند.
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کاسه نقره زراندود ساسانی 

نقره، طال

مس عینک، لوگر

 ۳۱۰–۷۹ میالدی، دوره ساسانی

قطر ۲۹ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.63.288

5۱

جزئیات کاسه نقره زراندود متعلق به مس عینک، با مدالی 

در مرکز که پادشاهی ریشو را نشان می دهد که تاج کنگره دار، 
گوشواره و گردن بند دارد و زلف خود را پشت سر بسته است. 

مدال و قسمت هایی از تصویر شاه از جمله تاج و گردنبندها 

زراندود شده است. ریش به ظریف ترین و پیچیده ترین حالت 

برجسته شده به طوری که تقریباً هر پیچ و تاب پیراسته آن 

کامالً مشهود است. شاه در اینجا به همان سبک نقاشی وی 

روی سکه های ساسانی آن دوره به تصویر کشیده شده است. 

مطالعات سکه شناسی به ما امکان شناسایی تمام پادشاهان 

ساسانی را می دهد، زیرا هر کدام بر روی سکه های زمان خود با 

تاجی متمایز و منحصربه فرد نشان داده شده اند. تصویر روی 

این کاسه متعلق به شاپور دوم، پادشاهی با طوالنی ترین دوران 

سلطنت در این سلسله، است. کشف اقالم تجملی مانند این 

کاسه در مس عینک، تصویری نادر از حکومت ساسانیان بر 

شهرهای افغانستان و نفوذ فرهنگی آن در قرن سوم تا چهارم 

میالدی ارائه می دهد.
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یک درم نقره ساسانی شاه اردشیر دوم، جانشین و برادر شاپور 

دوم. روی سکه تصویری از اردشیر دوم  از نیمرخ چپ، با تاج 

کنگره دار و نوار و گوی، با ریش بسته، دسته زلف گرد بزرگ 

و سبیل همراه با کنده کاری پهلوی )فارسی میانه( را نشان 
می دهد. پشت سکه تصویری از محراب آتش زرتشتیان با 

 نوارهایی را نشان می دهد که دو خدمتکار میله به دست در 

طرفین آن قرار دارند. این سکه بخشی از گنجینه ای بود که در 

 محل مس عینک یافت شد. در دوران باستان، بیش از ۱۰۰۰ سکه 

 ساسانی متعلق به دوره شاپور دوم، اردشیر دوم و شاپور 

سوم داخل گلدانی سرامیکی در محوطه یک صومعه بودایی 

قرار داده شده و با درپوش پوشانده شده است. این سکه ها 

احتماالً در ضرابخانه محلی ضرب شده اند.

نقره

مس عینک، لوگر

۸۳  –۳۷۹ میالدی، دوره ساسانی

قطر ۲.۸ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 19.43.10867

52دراخمای ساسانی
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ِگل پخته

کهنه مسجد، بغالن

قرن سوم تا چهارم میالدی، دوره ساسانی

ارتفاع ۱۸.۵ سانتی متر عرض ۷.۳ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.37.1

53 تکوک

این ساغر تکوک سرامیکی با سر جانور و انسان به سبک 

ساسانی متعلق به کهنه مسجد، قسمت پایینی ظرف نوشیدنی 

به شکل شاخ حیوان است. تکوک ها با شاخ های نقره و طالی 

شاهنشاهی هخامنشی ایرانی زیباترین ظاهر را پیدا نمودند. 

نمونه های شناخته شده بسیاری در سراسر آسیای مرکزی 

با سبک و جنس مختلف وجود دارد. پس از فتوحات اسکندر 
مقدونی، شاخ های نوشیدنی تکوک به سبک هخامنشی در 

سراسر جهان هلنیستی گسترش یافت؛ به ویژه در نساء، 

اولین پایتخت امپراتوری اشکانی که باستان شناسان بیش از 

۴۰ تکوک ساخته شده از عاج فیل حکاکی شده را در آن کشف 

کردند. تکوک هایی که با نقش و نگار فراوان تزئین شده بودند )به 

ویژه آنهایی که از مواد خام گرانبها مانند طال، نقره و عاج ساخته 

شده اند( نماد طبقه حاکم و متمول بودند، یعنی تنها کسانی 

که از آنها می نوشیدند. این تکوک سبک بسیار متأخری دارد و 

از ِگل پخته ساخته شده که نشان می دهد افراد غیر طبقه حاکم 
از آن استفاده می کردند. این شیء احتماالً توسط ساسانیان 
یا هپتالیان، یعنی هون های سفید که ساسانیان را شکست 
دادند اما تحت تأثیر سبک فرهنگ مادی آن ها بودند، تولید 

شده و مورد استفاده قرار گرفته است. خود تکوک نمونه خوبی 

از شیوه هایی است که سلسله های حاکم بر افغانستان تأثیرات 
ماندگاری بر فرهنگ مادی و هنر سیاست های پس از خود بر 

جای گذاشتند.
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ِگل خام

کهنه مسجد، بغالن

 قرن سوم تا چهارم میالدی، 

دوره کوشانی-ساسانی

طول ۱۳.۲ سانتی متر عرض ۷.۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.37.42

54جای تاپه

تکه ای از جای تاپه گل خام متعلق به کهنه مسجد. تاپه استامپی 

گرد با طرح اسب دو بار در موم گل مرطوب فشار داده شده تا 

بست "آشکارکننده دستکاری" را روی محفظه مهروموم شده 

ایجاد کند و در عین حال نشان دهد که معامله از نظر قانونی 

مجاز بوده است. دولتمردان ساسانی و کوشانی-ساسانی و 

پیشینیان آنها از تاپههای استامپی حک شده در سنگ های 

قیمتی موسوم به مهرهای کنده کاری شده، برای کنترل توزیع 

کاالهایی استفاده می کردند که یا به عنوان مالیات و خراج 

جمع آوری می شد یا به عنوان جیره یا دستمزد به کارگران 

پرداخت می شد. تاپه هر دولتمرد طراحی منحصربه فردی 

داشت و گاهی اوقات حاوی نام خود شخص نیز بود. دولتمردان 

معموالً با چسباندن یک تکه گل تازه به در محفظه که معموالً 

گونی چرمی، کیسه پارچه ای، یا ظرف سرامیکی بود آن را 

مهروموم می کردند. سپس دولتمرد یا مالک خصوصی تاپه 

خود را داخل گل مرطوب می فشرد و اثری بر جا می گذاشت 

که نقش امضا را ایفا می کرد و بدین ترتیب جواز معامله را 

صادر می نمود. به محض آنکه محفظه مهروموم می شد، امکان 

باز کردن آن تا رسیدن به مقصد موردنظر وجود نداشت. این 
جای مهر کوشانی-ساسانی نشان می دهد که نظام حکومت 

شاهنشاهی در افغانستان حتی در زمان حکومت غیرمستقیم 

رهبران محلی که دست نشانده "شاهین شاه" ساسانی )شاه 

شاهان( بودند، در افغانستان فعال بوده است.
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سرامیک

مس عینک، لوگر

 قرن سوم تا چهارم میالدی، 

دوره کوشانی-ساسانی

اندازه نامشخص

موزه ملی افغانستان، شماره نامعلوم

55پاره سفال تاپه خورده

این پاره سفال متعلق به مس عینک حاوی تصویر مردی ریشو 

با تاج است، شکلی که قبل از پختن سفال در کوره بر روی 
گل مرطوب نقش بسته است. کشف این پاره سفال های 

تاپه خورده در زمینه های باستان شناسی خاص مانند 

صومعه های بودایی مس عینک به محققان این امکان را 

می دهد تا ترتیب زمانی آن ها را بازسازی و مشخص کنند که 

به کدام فرهنگ تعلق دارند. تصاویر روی سفال ها مربوط به 

دوره کوشانی-ساسانی است که با مقایسه آنها با سکه های 

آن دوره درمی یابیم. کوشانی-ساسانیان حاکمان محلی افغان 

بودند که تحت سلطه امپراتوری قدرتمند ساسانی، قلمروهای 

امپراتوری کوشانی سابق در افغانستان و مراکز مذهبی 

و اقتصادی درون آنها را اداره می کردند. حتی در این دوره 
حکومت غیرمستقیم، سبک امپراتوری ساسانی تأثیر زیادی بر 

هنر و فرهنگ مادی محلی در افغانستان داشت.
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فصل 8

 اوایل بودیسم در افغانستان 

)قرن سوم قبل از میالد تا قرن دهم پس از میالد(

افغانستان جایی است که بودیسم بیش از ۱۰۰۰ سال تحت سلسله 

فرمانروایانی از جمله آشوکا، امپراتور مائوریا )حدود سال ۲۶۰ ق.م.( 

از طریق گسترش عمده آن تحت امپراتوری کوشانی و ادامه آن 

در زمان ساسانیان، هپتالیان و ترک ها و در سه قرن اول حکومت 

اسالمی )قرن هفتم تا نهم میالدی( به اوج خود رسیده بود. جوامع 

رهبانیت مانند هده، بامیان، شترک، مس عینک و فندوقستان به 

عنوان مراکز ایمان، زیارت و علم از اهمیت زیادی برخوردار بودند. در 

افغانستان، صومعه های بودایی تا قرن نهم در مرکز شهر مس عینک 

و در مکان هایی مانند تپه نارنج در حومه کابل همچنان فعال بودند. 

افغانستان نقش کلیدی در خاستگاه هنر بودایی ایفا کرد و این مسیر 

اصلی گسترش بودیسم از هند تا چین توسط بازرگانان و راهبان 

بودایی در امتداد جاده ابریشم بود.

خاستگاه و تفکر بودایی
بودیسم از زندگی و آموزه های شخصیتی تاریخی به نام سیذارتا 

گوتاما )۵۶۳–۴۸۳ پ.م.(، شاهزاده ای در پادشاهی ماگدها در شمال 

شرقی هند شکل گرفت. سیذارتا در ناز و نعمت بزرگ شده بود و تازه 

در ۲۹ سالگی بود که سرانجام به فقر و رنج مردم قلمرو پدرش پی برد. 

سیذارتا که از مشاهدات خود پریشان خاطر شده بود، تمام عناوین و 

ثروت دنیوی خود را کنار گذاشت، زندگی امن و آسوده را در قصر رها 

کرد و به زاهدی سرگردان تبدیل شد و درصدد درک حقایق بنیادین در 

مورد وضعیت انسان برآمد. سرانجام، سیذارتا در حالی که زیر درخت 

"بودی" در حال مراقبه بود، "میان راهی" را به سوی روشن بینی 

واقعی کشف نمود و از آن پس به عنوان "بودا" )کسی که به روشنی 

رسیده( شناخته شد.

بودیسم به شرح علت رنج مردم می پردازد و راهی برای رهایی 

از این رنج ارائه می دهد. بودا تعلیم داد که زندگی سرشار از رنج 

ناشی از امیال نفسانی است و رنج زمانی پایان می یابد که فرد 

بر امیال نفسانی خود غلبه کند و با پیروی از "راه هشت گانه"، از 

جمله اخالق مندی، خرد، تمرکز روانی و مراقبه، می توان به روشنی 

رسید. افراد از این راه می توانند به نیروانا دست یابند: آزادی یا 

رهایی از چرخه بی پایان تولد، رنج، مرگ و تناسخ.

گسترش بودیسم تا افغانستان
بودیسم تا زمان آشوکا، امپراتور مائوریا )۳۰۴–۲۳۲ ق.م(، به تدریج 

تنها در هند گسترش یافته بود. آشوکا به بودیسم گروید و فعاالنه 

آن را ترویج نمود و در سراسر امپراتوری مائوریا صومعه و استوپا 

)زیارتگاه هایی که محل نگهداری آثار مقدس بودند( بنا کرد. او برای 

گسترش بودیسم در ُرَخج )قندهار امروزی( و سایر والیات تحت 

سلطه مائوریان در جنوب افغانستان تالش کرد. آشوکا بیشتر 

به دلیل ساخت بیش از ۳۰ "فرمان آشوکا" که بر روی ستون ها 

و صخره ها در سراسر امپراتوری خود حک شده است، شناخته 

می شود. این فرمان ها دارای کتیبه های چندزبانه به زبان های 

محلی است که شیوه های حکومت آشوکا را مطابق با مبانی اصلی 

بودیسم نشان می دهد. چهار فرمان آشوکا از قندهار و لغمان در 

جنوب افغانستان شناخته شده که در کمال تعجب به زبان یونانی 

و آرامی )که زمانی که افغانستان بخشی از امپراتوری ایران بود رایج 

بود( نوشته شده است. قدمت این فرمان ها به حدودسال ۲۵۸ قبل 

از میالد برمی گردد و به عنوان اولین شواهد محکم مبنی بر حضور 

بودیسم در افغانستان بسیار حائز اهمیت است.

فصل 8 — اوایل بودیسم در افغانستان )قرن سوم قبل از میالد تا قرن دهم پس از میالد(
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اوایل بودیسم در افغانستان )قرن سوم قبل از میالد تا قرن دهم پس از میالد( لصفف

بودیسم و هنر گندهارا
در این مرحله، بودیسم به سرعت و به طور گسترده در میان تاجران و 

بازرگانان، که از صومعه ها در سراسر آسیای مرکزی و شرقی حمایت 

می کردند، گسترش یافت. این پیشرفت مهم همزمان با ظهور مسیر 

تجارت جاده ابریشم در قرون اول قبل از میالد رخ داد. این تحول 

عقاید در دگرگونی عمده هنر بودایی نیز نمود پیدا کرده است. اولین 

اثر هنری بودایی در قرن های اول تا سوم پیش از میالد نمادینبود: در 

این اثر، تصویر بودا آشکارا ترسیم نشده بود، بلکه با تصویرگری رد پا 

و چتر آفتابی وی یا درخت بودی که در زیر آن به روشن بینی حقیقی 

رسید، به آن اشاره شده بود.

سبک نمادین گندهارایی که از امپراتوری کوشانی جهان وطنی 

آغاز شد، از قرن اول تا پنجم میالدی در مراکز بزرگ رهبانی هده و 

شترک در جنوب شرقی افغانستان، در شمال غربی پاکستان و در 

سایر صومعه های قدیمی در امتداد جاده های ابریشم تا چین به اوج 

خود رسیده بود. هنر گندهارا ترکیبی منحصربه فرد از سنن هنری 

هندی سرزمین بودا با هنر هلنیستی است که در نتیجه فتوحات 

اسکندر مقدونی در منطقه گسترش یافته است. هنر گندهارا دوره 

کوشانی نه تنها به دلیل زیبایی قابل توجه است، بلکه به این دلیل 

که ارائه دهنده اولین تصویرگری های واقعی بودا همراه با شمایل 

طبیعی فداییان، اهداکنندگان، شیاطین، بودی ستواها و حتی 

نیمه خدایان یونانی-رومی مانند اطلس و هراکلس است. این هنر از 

قرن سوم تا پنجم میالدی، زمانی که ماندگارترین نقوش برجسته و آثار 

هنری تولید شد، به اوج خود رسید. همانطور که از تکامل سبک های 

مجسمه سازی برای به تصویر کشیدن بودا در اماکن مهم از جمله 

هده پیداست، با گذشت زمان، هنر بودایی از مفهوم طبیعی و روایی 

به سمت تصویرسازی ایده آل تر، انتزاعی تر یا نمادین تر رفت. 

موزه ملی افغانستان و موزه گیمه در پاریس دارای یکی از بهترین و 

گسترده ترین مجموعه های هنری گندهارا در جهان هستند.

در طول دوره کوشانی )قرن اول تا سوم پس از میالد(، گسترش 

بودیسم با ظهور الهیات ماهایانا، که به سرعت جایگزین باورهای 

قبلی تراوادا در بسیاری از نقاط آسیای مرکزی و شرقی شد، شتاب 

گرفت. بزرگترین تفاوت بین بودیسم تراوادا و ماهایانا این است که 

تراوادا بر حذف امیال نفسانی به عنوان راهی به سوی روشن بینی 

حقیقی تمرکز می کند، در حالی که ماهایانا بر اهمیت شفقت تأکید 

می نماید. اندیشه بودی ستوه، قدیسی که از نیروانا صرف نظر 

می کند تا به سایر افراد رنج دیده برای رسیدن به روشن بینی حقیقی 

کمک کند، نمونه ای از شفقت است. تغییر از غلبه بر امیال نفسانی 

به سوی تأکید بر شفقت به این معنی بود که تا زمانی که فرد دلسوز 

بود و به دیگران، به خصوص با حمایت راهبان، صومعه ها و 

استوپاهای بودایی کمک می کرد، کسب ثروت بالمانع بود.

شکل 8.1: استوپای بازسازی شده 

بودایی اولیه در توپ دره در دامنه 
تپه ای مشرف به دشت شمالی، 

شمال کابل.
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سنگ آهک

پل درونته، لغمان

یافته شده در ۱9۳۲

۲۶۰ سال پیش از میالد، دوره هلنیستی

ارتفاع ۲۵.۴ سانتی متر عرض ۲۰.۳ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، شماره نامعلوم

57 فرمان آشوکا به زبان آرامی

سنگ آهک

قندهار

یافته شده در ۱9۳۲

۲۶۰ پیش از میالد

ارتفاع ۵۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، شماره نامعلوم

56 فرمان دوزبانه آشوکا

یک تکه لوح سنگی متعلق به پل درونته در والیت لغمان که به 

زبان آرامی نوشته شده است. این بخشی از یکی از "فرامین 

آشوکا" است که در قرن سوم پیش از میالد در سراسر هند و 

جنوب افغانستان به دستور آشوکا، امپراتور مائوریایی هند که 

به بودیسم گرویده بود، وضع شد. فرامین آشوکا اصول بودایی 

را در سرتاسر امپراتوری موریا اشاعه داد. فرامین پل درونته از 
اهمیت بسیاری برخوردارند چرا که ارائه دهنده اولین شواهد 

مستدل مبنی بر حضور بودیسم در افغانستان هستند. استفاده 

از زبان آرامی که زبان رایج در دوره هخامنشی بود نشان می دهد 
که مخاطب موردنظر ساکنان افغانستان بودند که در مناطقی 

زندگی می کردند که زبان آرامی ۷۰ سال پس از فتوحات اسکندر 

مقدونی و تحمیل حکومت یونانی هلنیستی همچنان در آنجا 

استفاده می شد. نسخ دیگری از 

فرامین آشوکا در افغانستان یافت 

شده است: نسخه دوم در لغمان 

و دو نسخه در قندهار )شیء ۵6(. 
فرمان آشوکا آرامی پل درونته، 

شیءای مهم و قابل استناد در 

موزه ملی مفقود شده است؛ گمان 

می رود که در طول جنگ داخلی 

افغانستان در سال های  ۹۵–۱۹۸۹ به 

سرقت رفته باشد. نام آن در اینجا 

ارائه شده است به این امید که پیدا 

شود و به خانه واقعی خود در موزه 

ملی بازگردانده شود.

این فرمان دوزبانه که به دستور آشوکا، امپراتور مائوریایی 

هند، در قرن سوم پیش از میالد در چهل سینای قندهار حک 

شده است، اصول اساسی بودیسم را به زبان آرامی و یونانی 

اعالم می کند. این گواهی بر توسعه دین و آیین بودا در روزگار 

قدیم است. متن یونانی ترجمه مستقیم از آرامی نیست، بلکه 

خالصه ای از ارزش های اصلی مندرج در متن اصلی است. در 

این میان، تقوا و احترام به جان همه موجودات اعم از انسان و 

حیوان از اهمیت حیاتی برخوردار است. قالب سنگ نگاره ای 

قبالً در موزه ملی به نمایش گذاشته شده بود، اما موقعیت 

مکانی فعلی آن مشخص نیست.
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گچ بری، رنگ 

هده، ننگرهار

قرن سوم تا ششم میالدی

ارتفاع ۲۱.۴ سانتی متر عرض ۱۸.۶ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.3.3

58 بودا زیر طاق

قطعه ای از مجســمه گچی که بودا را با نقش برجســته از سر تا 

کمر نشــان می دهد که در زیر طاق هندی نشسته و هاله ای 

دور ســر او قرار دارد. آثاری از رنگ قرمز به جا مانده است. 

مجســمه کامل احتماالً تصویری از بودا به حالت نشسته بوده 

که در داخل ســازه معماری قاب شده بود. ابهت ظاهر فیزیکی 

نشان حاکی از آن اســت که مجسمه قالب بندی شده متعلق به 

ســبک بودایی اولیه اســت که قبالً به دلیل شباهت آن به سبک 

هلنیستی موســوم به یونانی-بودایی بود. این قطعه مطمئناً 

یکی از عناصر تزئینی اســتوپاهای صومعه هده بوده که در قابی 

سنگی به عنوان حاشــیه زینتی مثل سایر استوپاهای همان 

مکان درج شده است.
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۱57

شیست، رنگ

مس عینک، لوگر

قرن سوم میالدی

ارتفاع ۴۰.۵ سانتی متر عرض ۱۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 10.63.136

59 دیپانکارا جاتکا

نقش برجسته از جنس شیست در تپه ولی بابا در مس عینک 

یافت شده است. این اثر، دیپانکارا جاتکا، قسمتی از زندگی 

بودا را قبل از رسیدن به روشن بینی به تصویر می کشد. 

صحنه اصلی بودا را نشان می دهد که به حالت ابهایا مودرا 

ایستاده است؛ حالتی که نشان دهنده بی باکی، اطمینان خاطر 

و آرامش است. شکل سمت چپ نشان دهنده مگا زاهد 
)بودا شاکیامونی در زندگی قبلی( است که در مقابل بودا 

دیپانکارا، یکی از بوداهای قدیمی که مدت ها قبل از بودای 

تاریخی قرن ششم قبل از میالد می زیست، سجده کرده است. 

اطراف صحنه را ردیفی از نشان های V شکل احاطه کرده 

که نشان دهنده شعله های آتش است. قسمت پایین نقش 

برجسته پرستش کاسه بودا را به تصویر می کشد که روی 

سکویی پرنقش ونگار قرار گرفته است و دو عابد در دو طرف 

آن گل نیلوفر آبی در دست دارند. پشت این نقش برجسته 

تصویر بودای نشسته و سایر شخصیت های انسانی غیرقابل 

شناسایی نقاشی شده بود. 
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60

شیست

کوه مری، کاپیسا

قرن سوم تا چهارم میالدی

ارتفاع ۹۹ سانتی متر عرض ۳۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.0-3.1032

معجزه شراوستی

تصویر از جنس شیست حکاکی شده از بودای ایستاده که 

دست خود را به حالت ابهایا مودرا قرار داده که نشان دهنده 

بی باکی و آرامش است. هاله ای دور سر مخدوش او قرار گرفته 

است. شعله های آتش از شانه هایش نمایان و آب در زیر پای 

وی جاری است. این نمودی از معجزه شراوستی است که به 

معجزه دوقلو نیز شهرت دارد و مهم ترین معجزه بودا به حساب 

می آید. هنگامی که بودا برای انجام معجزه در رقابت با شش 

استاد مذهبی دیگر به چالش کشیده شد، به طور همزمان از 

شانه هایش آتش و از پاهایش آب خارج کرد و پس از آن، آتش و 

آب را گسترش داد تا کیهان را روشن کند. این مجسمه در بگرام/

کاپیسا یافت شد، جایی که مانند شترک، شیست ماده اصلی 

مورداستفاده برای مجسمه های نمایانگر هنر بودایی اولیه بود.
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شیست

شترک، کاپیسا

قرن سوم تا چهارم میالدی

ارتفاع ۵۸ سانتی متر عرض ۸۸ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 16.7.534

6۱ تغییر دین برادران کاشیاپا

نقش برجسته حکاکی شده که تصویر برادران کاشیاپا اهل شهر 

اوروویال را در حال مالقات با بودا نشان می دهد. در نگاره پایین 

نقش برجسته، تصویر بودا در مرکز است که دست خود را به 

حالت ابهایا مودرا قرار داده و هشت شخص در سمت راست 

و نه شخص در سمت چپ وی حضور دارند. نگاره باالیی همان 
صحنه را در اندازه بسیار کوچک تر به تصویر می کشد که بودا 

در مرکز آن و هر سمت او هشت شخص قرار دارد. صحنه 
کامل تا ۳۶ شخص را در برمی گیرد؛ اثری با نقش ونگار فراوان 

که گرویدن سه برادر کاشیاپا و ۱۰۰۰ شاگردشان به بودیسم را 

به تصویر می کشد. نکته جالب توجه تصویر دو اهداکننده با 

لباس های گران قیمت )احتماالً یک زن و شوهر( در حاشیه 

سمت راست نگاره است که به خلق این شاهکار کمک کردند. 

منطقی است که بخواهند پس از تأمین مالی چنین اثر هنری 

گرانبهایی در آن حضور داشته باشند.



توزیع بقایای بودا / 62

۱63

توزیع بقایای بودا

شیست

قرن دوم تا سوم میالدی

ارتفاع ۱۵ سانتی متر عرض ۲۱.۵ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 13.0-3.843

نقش برجسته از جنس شیست حکاکی شده که تصویری از 

درونای برهمن را در حال "توریع بقایا" نمایش می دهد. برهمن 

ریشو پشت میزی ایستاده و بقایای سوزانده شده بودا را به 

عنوان بقایای مقدسی که به هشت قسمت مساوی تقسیم 

شده است، ارائه می دهد. هشت بسته نمایانگر هشت پره 

دارماچاکرا — چرخ دارما )آموزه های بودا( — هستند که پس 

از آن منشعب می شوند و جهان را پر می کنند. در طرفین 
درونای برهمن، چهار نفر از رؤسای هشت قبیله، که هر یک 

دستاری بر سر و تابوتی در دست دارند که بقایا را داخل آن 

قرار می دهند. این صحنه با حاشیه زینتی گیاهی در باالی آن 

مزین شده است. اگرچه نقش برجسته فرسوده شده، حالت 

چشمان شخصیت ها، به ویژه در شخصیت ریشو در مرکز این 

اثر، کامالً مشخص است. توزیع بقایا یک بخش تاریخی بنیادی 

در خاستگاه بودیسم بوده و نقش مایه پرتکراری در هنر گندهارا 
است که در بسیاری از نقش های برجسته از جنس شیست 

متعلق به افغانستان و پاکستان نشان داده شده است.

62



دارماچاکرا: چرخ دارما / 63فصل 8
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63

شیست

شترک، کاپیسا

قرن سوم تا چهارم میالدی

ارتفاع ۲۳.۵ سانتی متر عرض ۱۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.7.359

دارماچاکرا: چرخ دارما

تصویر شیستی دست راست یک بودی ستوا به حالت ابهایا 

مودرا: حالتی که برای دور کردن ترس و ایجاد شجاعت به کار 

می رود. یک دارماچاکرا در کف دست بلندشده وجود دارد. این 

نماد چرخ قانون بودا، مظهر آموزه های بودا و اشاره به موعظه 

اول اوست. شانه راست برهنه به نظر می رسد، دست در پارچه 

پیچیده شده و سینه مجسمه با گردنبند مزین شده و به همین 

دلیل است که آن را نه به بودا، که از هرگونه وابستگی مادی 

دست کشیده است، بلکه به مایتریای بودی ستوا یا همان 

بودای آینده نسبت می دهند. این قطعه مجسمه به احتمال زیاد 

متعلق به تصویر مایتریای بودی ستوا به حالت نشسته است که 

در مجسمه های شیستی مشابه دیگر شترکی نیز دیده می شود.



تریراتنا: سه جواهر / 64

۱67

64 تریراتنا: سه جواهر

گچ بری

هده، ننگرهار

قرن سوم تا ششم میالدی

ارتفاع ۲۵ سانتی متر عرض ۲۵ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 04.3.2

مجسمه ای با گچ کاری جزئی قالب بندی شده که زنی جوان 

را نشان می دهد که سه آذین گلسان را روی شانه هایش نگه 
داشته است. آثار رنگ قرمز همچنان مشهود است. این تصویر 

تریراتنا است که یکی از نمادهای نگاره شناسی بودایی در 

منطقه گندهارا است. تریراتنا یا "سه جواهر" نماد خود بودا، 

دارما یا آموزه های بودا و سانگها یا جامعه رهبانی است. این 

موارد سه عنصر مهم برای گرویدن به بودیسم و ارکان اصلی 

ایمان هستند. نمونه های بسیاری از این نقش مایه را می توان 

در نقش های برجسته شیستی حکاکی شده صومعه های 
سراسر منطقه گندهارا یافت، اما کمتر کسی نمونه گچ بری شده 

آن را دیده است.



شیطان / 65فصل 8

۱68۱69

65

گچ بری

هده، ننگرهار

قرن سوم تا ششم میالدی

ارتفاع ۱۰ سانتی متر عرض ۶.۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.3.19

شیطان

مجسمه گچ بری شده که سر شیطان را با چشم های گرد، دهانی 

بزرگ با دندان های درشت و زبانی بیرون زده و دسته های 

موی شعله مانند نشان می دهد. شیاطین اغلب در هنر بودایی 

اولیه هده به تصویر کشیده شده اند. برخی شیاطین صرفاً 

ممکن است ارواح قدرتمند و باستانی طبیعت باشند که نیاز به 

قدردانی و مماشات دارند. اما سایر شیاطین، مانند مارا، بسیار 

خطرناک تر هستند. در کیهان شناسی بودایی، مارا نماد مرگ، 

گرفتاری در چرخه تولد دوباره، و امیال نفسانی است. این نوع 

شیاطین به صورت نیروی نیازهای برآورده نشدنی که انسان را 

از رسیدن به روشن بینی باز می دارد تجلی می یابند. شیاطین به 
عنوان تجسمی از همه رذالت ها، در برابر بودا که آنها را در مسیر 

روشن بینی شکست می دهد، گردن کشی می کنند. چنین 

مجسمه هایی دارای خاصیت انعطاف پذیری قابل توجهی 

هستند که در این دوره اولیه هنر بودایی نادر است. 



فصل 8
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66

سنگ آهک

آهنگران، کندز

قرن دوم میالدی

 ارتفاع ۵۳.۷ سانتی متر 

 عرض ۳۶ سانتی متر 

ضخامت ۱۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.15.1

زندگی بودا قبل از رسیدن به روشن بینی

نقش برجسته حکاکی شده از سنگ آهک شامل دو نگاره افقی 

که بوسیله قالبی با طرح گیاه از هم جدا شده اند و تصویری از 

آموزش سیذارتا در دوران جوانی قبل از رسیدن به روشن بینی 

را نمایش می دهد. در نگاره باال سه قسمت کلیدی در آموزش 
بودی ستوا گنجانده شده است: رفتن به مکتب همراه با 

شخصی سوار بر اسب با خدمتکاری که چتر آفتابی در دست 

دارد؛ بازدید از مکتب نویسندگی، جایی که وی می نشیند تا زیر 

درختی بنویسد؛ و ورزش یا انجام ژیمناستیک. قسمت باالی این 

نگاره با ردیفی از برگ های آکانتوس، عنصر یونانی در هنر بودایی 

اولیه، تزئین شده است. صحنه پایین نشان دهنده بودی ستوا، 

احتماالً مایتریا )بودای آینده(، در حال دعا است. او در زیر طاقی 

بخش بخش ایستاده که دو ستون کورنتی آن را نگه داشته است 

و ستون سمت چپ دارای یک آتالنت )پشتواره معماری که به 
شکل انسان یا خود اطلس ساخته شده است( می باشد. دو بودا 

در طرفین طاق قرار دارد. این نقش برجسته در سال ۲۰۰۱ آسیب 
دید و تمام شمایل انسانی آن مخدوش گردید.



زن سوار بر شیر / 67
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67 زن سوار بر شیر

شیست

شترک، کاپیسا

قرن سوم تا چهارم میالدی

ارتفاع ۱۸ سانتی متر عرض ۷.۹ سانتی متر 

ضخامت ۴.۹ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.7.88

تصویر شیستی از زنی که روسری، گوشواره، گردن بند، ردایی 

بلند و کمربند دارد و دست راست خود را به سینه فشرده و پای 

راستش را روی شیری قرار داده است. این یک نمونه برجسته 

از مجسمه سازی گندهارا است. تصاویر صومعه های بودایی 
اولیه به تصاویری از بودا محدود نمی شد، بلکه شامل حجم 

وسیعی از برنامه ها و موضوعات نمادین با طیف گسترده ای 

از شخصیت های انسانی، حیوانی و اسطوره ای بود. شناسایی 
زن در اینجا دشوار است، اما ممکن است ایزدبانو یا شاید الهه 

یاکشی باشد که روی شیر ایستاده است؛ حیوانی که در چندین 

نظام مذهبی آسیای مرکزی، افغانستان و هند نماد تقدس 

است. حالت پای او حاکی از آن است که زن در واقع بر پشت 

شیر می رقصد. یاکشی ها الهه هستند، معموالً خیرخواه، اما 

گاهی شرور یا بوالهوس، و نماد آب، باروری، یا درختان؛ اغلب 

در هنر صومعه های بودایی باستانی و قرون وسطایی به عنوان 
خدایان نگهبان به حالت ایستاده یا رقصان بر پشت حیوانات 

یا دیگر موجودات ترسیم می شدند.



فصل 8

۱74

68

گل، گچ بری

تپه نارنج، کابل

قرن پنجم میالدی

ارتفاع ۱۷ سانتی متر عرض ۱۰ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.65.68

تاج دار

تصویر سر یک مرد از جنس گل و گچ، احتماالً شاهزاده، 

اهداکننده، یا حتی بودی ستوا، با بینی صاف، لب های درشت 

و چشم های بادامی و مردمک های کنده کاری شده؛ چشم 
سوم روی پیشانی او حک شده است. موهایش روی شانه چپ 

ریخته و تاجی بر سر دارد که مزین به اشکال هاللی و نیم دایره ای 

است. تپه نارنج یک صومعه بودایی متأخر است که براساس 

گزارش سکه شناسی در این مکان، اشغال آن تا دوران اسالم در 

قرن دهم میالدی ادامه داشت. بنابراین تپه نارنج یکی از آخرین 

صومعه های بودایی فعال بود که در افغانستان پابرجا ماند. این 

مکان در پیشینه دیرین خود، در نتیجه روابط بین ساکنان دره 

کابل و مردمان مناطق دورتر در آسیای مرکزی، به شدت تحت 

نفوذ بود. این سر کامالً نمایانگر سبک هندی در نشان دادن 

اجزای صورت، از جمله عالمت بیندی روی پیشانی که نماد 

چشم سوم ِخَرد و تأثیر واضح ساسانیان در تاج و مو است.



فصل 8
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69

ِگل خام، رنگ

مس عینک، لوگر

قرن ششم تا هفتم میالدی

ارتفاع ۸۳ سانتی متر عرض ۲۳ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 11.63.172

اهداکننده

مجسمه سفالی از زنی ایستاده که ردای بلندی به تن دارد که 

عناصر دایره شکل روی آن کار شده و جبه ای که دور کمر و شانه 

چپ او پیچیده شده است. اجزای صورت شامل چشم های 

بادامی با جزئیات رنگ شده، بینی شکسته، لب های درشت و 

موهای فرخورده است. این مجسمه نمایانگر اهداکننده یا فدایی 

زن به حالت نماسکارا مودرا یا حالت تکریم و احترام است. این 

نمونه ای از بهترین مجسمه های ساخته شده از گل خام متعلق 

به مس عینک است که در آن ِگل ماده اصلی برای ساخت و 

پیکربندی مجسمه ها است. طراوت چشمگیر رنگ ها به ما در 

تجسم صومعه های بودایی که عناصرشان با دقت رنگ آمیزی و 

تزئین شده اند، کمک می کند.



مجســمه چوبی حکاکی شده بودا در حال دعا، ابهایا مودرا ، 

نشســته بر تخت نیلوفر آبی. هاله ای دور ســر او تشکیل شده که 

روی ماندورال قرار گرفته اســت؛ هاله ای بزرگ تر و مجزا که کل 

شــمایل او را احاطه کرده اســت. در قرن پنجم تا هفتم، ماندورال 

به عنوان یک ویژگی مشــخص در بازنمایی بودا در افغانستان 

دیده می شــود. مواد ارگانیک در اکثر اماکن باستان شناسی 

ماندگاری باالیی ندارند و این مجســمه کشف شده در تپه کافر 

گوندی در مــس عینک یکی از معدود نمونه های باقی مانده 

در افغانســتان از یک مجسمه چوبی کامل بودایی است. 
نمونه های دیگری که ناقص و در وضعیت بدتری هســتند در 

همان محل یافت شــده است. این بازنمایی متأخر بودا مربوط 

به ســبک گوپتا در شــمال هند است که در این دوره در جنوب و 

مرکز افغانســتان به کار گرفته شد. 

۱78

فصل 8

چوب

مس عینک، لوگر

قرن پنجم تا هفتم میالدی

ارتفاع ۲۰.۵ سانتی متر عرض ۱۳ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 10.63.78

70بودای نشسته



فصل 8
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گچ، رنگ

بامیان

قرن هفتم تا هشتم میالدی

ارتفاع ۸.۲ سانتی متر عرض ۱۰ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.5.111

7۱ نقاشی دیواری

قطعه ای از یک نقاشی دیواری که سر مردی ریش دار را نشان 

می دهد؛ احتماالً یکی از سه برادر کاشیاپا که از اولین کسانی بودند 

که به بودیسم گرویدند )همچنین به شیء 6۱مراجعه کنید(. این 

نقاشی به وضوح تأثیرات سبکی هند و ایران را نشان می دهد. 

خطوط شمایل به گونه ای مشخص شده است که نقاشی 

بیشتر به طراحی شباهت دارد. حالت ها، اجزا و رنگ ها حالت 

نمایشی فوق العاده ای به نقاشی اضافه کرده است. این قطعه 

متعلق به پایه یک استوپا در غار G در بامیان است که بخشی از 

صحنه بزرگ تر پاری نیروانا و نشان دهنده مرگ بودا و رسیدن 

او به نیروانا است. در طول قرن ششم تا هشتم میالدی، بامیان 

شاهد رونق صومعه های بودایی در داخل غارهای سنگی بودند 

که دو بنای یادبود بودا را که در سال ۲۰۰۱ تخریب شدند، احاطه 

کرده بودند.



فصل 8
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ِگل پخته، طال، رنگ

فندوقستان، پروان

قرن هفتم میالدی

ارتفاع ۱۹.۵ سانتی متر عرض ۱۶ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.9.8

72سر زراندود بودی ستوا

سر زراندود بودی ستوه با آثار ورق طال و رنگ که به شدت 

مرمت شده است. جای تعجب است که چنین اثر هنری 

ظریف و شکننده ای از بین نرفته است. این سر بودی ستوه 

به سبک هندی به دقت با چندین الیه ِگل ساخته شده که هر 

یک از الیه قبلی نازک تر بوده است. برخی از عناصر به طور 

جداگانه قالب گیری شده و بعداً به سر متصل شده است، 

مانند موهای فر روی پیشانی. در نهایت، با استفاده از ورق طال 

بر روی آخرین الیه نازک گل، سر نقاشی و طالکاری شد و کارکرد 

مقدس مجسمه برجسته شد.



فصل 8

۱84

گچ بری

هده، ننگرهار

قرن سوم تا ششم میالدی

ارتفاع ۳۳ سانتی متر عرض ۲۱ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.3.64

73 سر گچ بری شده سفید بودا

سر باشکوه بودا متعلق به صومعه تپه کالن، اولین تپه 

کشف شده در هده. این سر با گچ بری ظریف ساخته شده و 

دارای موهای پرنقش ونگار و گره زینتی است. اجزای صورت 

نرم و آرام است: چانه ای گرد، لب های درشت، چشم های 

بادامی و الله های گوش کشیده و سوراخ شده که نماد 

دست کشی بودا از مال و ثروت است که در گوشواره های 

طالیی سنگینی که در دوران جوانی اش به گوش می انداخت 

نمایان است. اورنا ، یا چشم سوم در اینجا، برخالف اورناهای 

رنگ شده سرهای مشابه، قالب بندی شده و به کار رفته 

است. زیبایی سر این اثر را به شاهکاری واقعی در آنچه 

می توان پیشرفته ترین مکتب مجسمه سازی با گچ بری در 

آسیای مرکزی در نظر گرفت تبدیل می کند. نسبت به برخی 

از گچ بری های دوره های بعدی از کیفیت و هنروری باالتری 
برخوردار است.



سر بودا / 74فصل 8

۱86۱87

74

گچ بری، رنگ

هده، ننگرهار

قرن سوم تا ششم میالدی

ارتفاع ۳۲ سانتی متر عرض ۱۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.3.79

سر بودا

سر گچی قهوه ای بودا متعلق به صومعه تپه کافاریها در هده، 

با الله های گوش دراز، موهای آراسته شده و اوشنیشا، گره 
زینتی که نماد خرد بودا است. آثار رنگ اصلی روی صورت 

به جا مانده که به ویژه در بقایای اورنای قرمز ، خال گردی که 

نمایانگر چشم سوم بودا است و به او درایت و خرد رؤیت جهان 

الهی را می دهد، مشهود است. در مجسمه های هده، سرهای 

بودا بزرگ ترین گروه هستند. سر این گونه مجسمه ها اغلب 

به صورت جداگانه ساخته می شد و به حالت گرد در می آمد، اما 

بقیه بدن تا حد متوسط یا زیاد برجسته می شد. با گذشت زمان 

و فرسایش مجسمه های ساخته شده از گچ و گل خام، سرها 
از بین رفتند که بعدها باستان شناسان آنها را کشف و از آنها 

نگهداری کردند.



بودای مو سرخ / 75

۱89

گچ بری، رنگ

هده، ننگرهار

قرن سوم تا ششم میالدی

ارتفاع ۱۸.۵ سانتی متر عرض ۱۷ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.3.82

75 بودای مو سرخ

یک سر بودای جالب با تمام مشخصات وی که به نظر می رسد 

سبک آن متعلق به دوره متأخر اشغال صومعه های بودایی در 

هده، به ویژه در تپه کالن باشد. تکامل هنر بودایی اولیه از طریق 

تغییرات شیوه به تصویر کشیدن موضوعات، به ویژه بودا، 

مشهود است. در این مورد، شکل چشم ها از آسیا یا هند تأثیر 

گرفته است. زیباترین و منحصربه فردترین سرهای بودا که در 

دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در هده کشف شدند، در سال ۱۹۸۹ برای 

نگهداری به کاخ ریاست جمهوری منتقل و در آنجا نگهداری 

شدند، در حالی که سایر مجسمه های ذخیره شده در موزه ملی 

به آن اندازه خوش اقبال نبودند و در سال ۲۰۰۱ معدوم گردیدند.



سر زراندود بودا / 76فصل 8

۱90۱9۱

76

گچ بری

مس عینک، لوگر

قرن چهارم تا هفتم میالدی

ارتفاع ۲۰ سانتی متر عرض ۱۳ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 10.63.148

سر زراندود بودا

تصویر گچ بری شده از سر بودا، که تمام سطح آن طالکاری شده 

و دارای چشم های بادامی با پلک های نیمه بسته و مردمک های 
رنگ شده است. قسمت باالیی سر مفقود شده است. این 

سر که در تپه ولی بابا در مس عینک توسط باستان شناسان 

مرکز باستان شناسی افغانستان یافت شد، بخشی از مجسمه 

بزرگ تری بود که تحت مراقبت راهبان صومعه های این محل 

قرار داشت. آن تکه کنده شده از سر این امکان را به ما می دهد 

تا ببینیم چگونه با استفاده از الیه های گچی که به تدریج نازک و 
نازک تر می شود ساخته شده است. در مرحله آخر پیکربندی، 

صورت کامالً با ورق طال زراندود شد تا بر درخشندگی بودا به 

عنوان موجودی روشنگر تأکید شود و در عین حال نشان دهنده 

ارزش واالی مجسمه باشد. حالت و اجزای چهره نمایانگر 

تأثیرپذیری از هنر هند است. 



بودای ایستاده / 77فصل 8

۱92۱93

77

گچ بری، رنگ

هده، ننگرهار

قرن سوم تا ششم میالدی

ارتفاع ۱۲۲ سانتی متر عرض ۴۴ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.3.112

بودای ایستاده

مجسمه گچی از بودای ایستاده به اندازه واقعی که دست 

راست او از ردا بیرون آمده و لبه آن را گرفته، در حالی که دست 

چپش روی ران قرار گرفته است. این یکی از معدود نمونه های 

باقی مانده از مجسمه کامل بودا متعلق به هده است. بدن 

بودا کامالً رها به نظر می رسد و کمی به سمت چپ خم شده 

است. با توجه به حالت بدن و چرخش سر، این مجسمه ممکن 

است زمانی در کنار بودایی در مرکز قرار داشته و ممکن است 

جفت یک بودای دیگر به حالت اطمینان خاطر ابهایا مودرا 

باشد. پیکربندی های سه گانه مشابه و مشهور دیگری از سایر 

قاب های برجسته کامل از این دوره وجود دارند. در این قطعه 

زیبا همچنان بیشتر رنگ قرمز ردا به جا مانده که نماد مهمی 
در آیین بودا است. این مجسمه خود از گچ ساخته شده که در 

شرق افغانستان فنون بسیار ماهرانه ای در آن به کار گرفته شده 

است، به ویژه در منطقه ننگرهار و محوطه باستان شناسی هده 

که مجموعه های رهبانی زیادی از دوره های مختلف کشف و 

مستند شده است. 



فصل 8

۱94

ِگل پخته، طال، رنگ

فندوقستان، پروان

قرن هفتم میالدی

 ارتفاع ۶۶.۵ سانتی متر 

عرض ۴۲ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 05.9.13

78 بودای آموزگار

تصویر گلی از بودا در حالت آموزش موسوم به ویتارکا مودرا ، 

نشسته به حالت چهارزانو و در اصل روی تخت نیلوفر آبی که 

اکنون در مجموعه موزه گیمه پاریس است. در این مجسمه 

باشکوه بودا لباس رهبانی به تن دارد که هر دو شانه او را 

پوشانده است. روی سینه او یک شریواتسا ، نمادی فرخنده 

به شکل خورشید تابان، حکاکی شده است. سر کمی به سمت 

جلو خم شده و دارای حلقه های موی آبی و گره زینتی است. در 

چشم ها آثار رنگ آبی دیده می شود. قالب زیبای این مجسمه 

قرن هفتمی متعلق به صومعه فندوقستان، به وضوح نشان 

از تأثیرات هنری هند دارد. این مجسمه احتماالً همراه با 
مجسمه های دیگر و صحنه های داستانی نقاشی شده روی 

دیوارها در طاقچه ای قرار داشته است.



نقاشی دیواری بودی ستوه / 79فصل 8

۱96۱97

ِگل خام، رنگ

فندوقستان، پروان

قرن هفتم میالدی

 ارتفاع ۵۸.۵ سانتی متر 

عرض ۲۳ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.9.2

79 نقاشی دیواری بودی ستوه

نقاشی دیواری بسیار رنگارنگ که بودی ستوه مایتریا )بودای 

آینده( پرنقش ونگار را به تصویر می کشد که به تاج، گوشواره، 

گردن بند و دستبند، و با هاله ای در پشت سر آراسته شده 

است. مایتریا جامه ای به سبک هندی به تن دارد و قمقمه 

مقدس را در یک دست و گل نیلوفر آبی را در دست دیگر گرفته 

است. مایتریای بودی ستوه اغلب با قمقمه مقدس کوچکی در 

دست به تصویر کشیده می شود. این نقاشی دیواری زمانی یکی 

از طاقچه های صومعه بودایی متأخر فندوقستان در دره غوربند 
را آذین می کرد که به قرن هفتم میالدی برمی گردد؛ زمانی که 

مکاتب هنری بودایی موجود در افغانستان شروع به بازتاب 

تأثیرات آشکار هند و سایر فرهنگ های آسیای مرکزی نمودند. 



۱98۱99

اسالم در افغانستان  )قرن هفتم تا هشتم میالدی(

فصل 9

 اسالم در افغانستان 

)قرن هفتم تا هشتم میالدی(

پس از سقوط امپراتوری ساسانیان در سال ۶۴۰ میالدی، طولی 

نکشید که برخی از مناطق افغانستان مانند خراسان و سیستان 

تحت سلطه حاکمان عرب مسلمان درآمد. کابل که استقالل خود را 

حفظ نموده بود و حاکمان محلی خود را داشت، تسلیم خاندان اموی 

و عباسی شد. در دوران حکومت عباسی در قرن نهم میالدی، اولین 

مسجد افغانستان در نه گنبد، نزدیک بلخ و مزار شریف، ساخته شد.

از آنجایی که خالفت عباســی رو به فروپاشــی نهاده بود، 

سلســله های مستقل مسلمان و محلی جانشــین مانند طاهریان، 

ســامانیان و صفاریان در ایران، افغانســتان و آسیای مرکزی در 

قرون بعدی به قدرت رســیدند. در دوره حکومت ســامانیان، زندگی 

فرهنگی پرجنب وجوشــی رونق گرفت، اما طولی نکشــید که یک 

سلســله جدید ترک تبار افغانســتان را در دست گرفت و از آنجا که 

پایتخــت آنها غزنین بود به غزنویان نامدار شــدند. غزنویان تمام 

خاک افغانســتان را فتح کردند و زیر پرچم اســالم آوردند. بنیان گذار 

این سلســله، محمود و پسرش مســعود، قلمروی خود را به سمت 

جنــوب تا هند گســترش دادند. آنها قراخانیانــی را که غزنین را تهدید 

کرده بودند نیز شکســت دادند.

غزنویان در قرون دهم تا دوازدهم پس از میالد، کاخ های مهمی 

را در غزنین و در پایتخت زمستانی خود، لشکری بازار، بنا کردند تا 

معماری باشکوه خود را انعکاس دهند. آنها از شعر، علم، ادبیات 

و فلسفه حمایت کردند و عصری طالیی را در فرهنگ افغانستان 

اسالمی رقم زدند. زبان دربار غزنویان فارسی بود و فردوسی، شاعر 

تحت حمایت سلطنت غزنوی، شاهنامه )کتاب شاهان( را تکمیل 

نمود: حماسه ملی ایران و مردمان فارسی زبان در افغانستان و 

تاجیکستان همسایه.

گروهی ایرانی از قبایل غور و هرات به نام غوریان با سوءاستفاده 

از بی ثباتی و ضعف روزافزون غزنویان، غزنین را در قرن دوازدهم 

غارت کردند. غوریان کنترل مرکز افغانستان را به دست گرفتند و در 

همان زمان، سلسله ترک تبار دیگری تحت حکومت خوارزم شاه، 

کنترل شمال را در دست داشت. غوریان بیشتر به خاطر ساختن 

مناره سربه فلک کشیده جم در پایتخت خود، فیروزکوه )کوه 

فیروزه ای(، در شمال غرب افغانستان در سال ۱۱۹۰ میالدی شهرت 

دارند. امروزه مناره جم در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

شکل 9.۱: مسجد نه گنبد متعلق 

به قرن نهم میالدی در نزدیکی بلخ، 

قدیمی ترین مسجد شناخته شده 

در افغانستان است. ستون های 
آجرکاری پرنقش ونگار با 

سرستون های مزین به طرح های 

هندسی گچ بری شده در بغداد 

عباسی چندین نمونه مشابه دارد.

فصل 9 — اسالم در افغانستان )قرن هفتم تا هشتم میالدی(



سر دورگا، الهه هندو / 80

20۱ 200

 لصفف

ِگل خام، رنگ

تپه سردار، غزنین

قرن هفتم تا هشتم میالدی، دوران اسالم

ارتفاع ۵۸.۵ سانتی متر عرض ۲۳ سانتی متر

GTS. 05.1.97 ،موزه ملی افغانستان

80 سر دورگا، الهه هندو
در سال ۱۲۲۱ چنگیزخان، رهبر مغول، افغانستان را فتح و بسیاری 

از شهرهای آن مانند غزنین را غارت نمود و بسیاری از مردم را 

قتل عام کرد و برای بازماندگان چاره ای جز بازگشت به زندگی ساده 

و زراعت باقی نگذاشت. مغوالن از طریق ایلخانان حکومت کردند 

که رهبران آن به تدریج به اسالم گرویدند. رقابت های داخلی با سایر 

خانات یا نایب الملک نشینان، منجر به ضعف نظامی شد که چندین 

دهه عملکردی کارآمد داشت.

ظهور تیمور یا تامرلن و حمایت روزافزون از او در بلخ به معنای 

پایان حکومت ایلخانان بود. او قلمروهای افغانستان را در امپراتوری 

خود گنجاند و در سال ۱۳۸۰ شهر استراتژیک هرات را که پایتخت 

تیموریان در قرن پانزدهم بود تسخیر کرد. اندکی بعد، سایر شهرها 

مانند قندهار و غزنین تحت فرمان او درآمدند. در دوران سلطنت 

تامرلن و جانشینان او، دومین "رنسانس" فرهنگ اسالمی در 

افغانستان رخ داد.

با سقوط سلسله تیموریان، دیگران قیام کردند: مغوالن به 

فرماندهی بابُر قندهار را در سال ۱۵۲۲ تصرف کردند، در حالی که 

صفویان شش سال بعد هرات را فتح نمودند. بابر قبل از فتح هند، 

امپراتوری مغول را با اولین پایتخت آن در کابل تأسیس کرد. باغ بابر 

در کابل جواهری از معماری محوطه سازی مغول اولیه است که حتی 

شامل مسجد کوچکی است که نوه بابر، شاه جهان، آن را ساخته که 

تاج محل نام دارد. جانشینان او قلمروی کابل تا قندهار را تحت سلطه 

داشتند که تا دوران سقوط در قرن هجدهم از ثبات برخوردار بود.

اگرچه اسالم در حال گسترش حضور خود در افغانستان بود، 

جوامع بودایی تحت نفوذ سلسله تانگ چین تا پایان قرن هشتم 

به فعالیت خود ادامه دادند. این اتفاق برای مرکز مذهبی تپه 

سردار واقع در نزدیکی شهر اسالمی غزنین در جنوب شرقی 

افغانستان رخ داد. در نهایت، این مکان در سال ۷۹۵ میالدی به 

تصرف مسلمانان در آمد و ویران گردید. این سر بزرگ از جنس 

گل خام متعلق به دوره بعدی صومعه در تپه سردار است، زمانی 

که تأثیرات سبک هندی و چینی در هنر مدرن بودایی برجسته 

بود. سر بخشی از مجسمه یادبودی است که باید متعلق به 

دورگا، الهه هندو جنگ و ویرانی، باشد. 
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8۱ بشقاب لعابی حکاکی شده

سرامیک لعابی

قرن نهم تا دهم میالدی، دوران اسالم، 

سلسله سامانی

اندازه نامشخص

موزه ملی افغانستان، 13.0-4.1443

این بشــقاب لعابی حکاکی شده متعلق به دوره اسالم احتماالً 

بخشــی از ظروف سفره خانواده ای ثروتمند در قرن نهم تا دهم 

میالدی تحت حکومت ســامانیان بوده است. با افول قدرت 

خالفت عباســی، سلسله های محلی مسلمان فارسی زبان 

مانند ســامانیان در ایران، آسیای مرکزی و افغانستان 

ظهور کردند. در آســیای مرکزی، بشقاب ها معموالً توسط 

خوشنویســانی تزئین می شد که به خط کوفی دعای محافظت 

الهی و پیام های خوشــبختی را در لبه کاسه ها حکاکی می کردند. 

این بشــقاب نوعی سرامیک است که به ظروف منقوش 

ســامانی معروف است. شواهد باستان شناسی از مکان هایی 

مانند نیشــابور )ایران( نشان می دهد که رایج ترین کتیبه های 

روی ظروف منقوش ســامانیان ضرب المثل نیست، بلکه 

تکرار عبارت ســاده و مقدس الملک لله )حاکمیت/سلطنت از 

آن خداســت( برای دفع بال و تضمین سالمتی صاحب بشقاب 

اســت. نکته جالب توجه در خصوص این بشقاب، نوشته 

الملک لله آن اســت که با تکنیکی به نام آینه نویســی —مثنی 

)به معنای لغوی "دو تا" در عربی( حک شــده اســت — و متن 
نوشته شــده را هم به صورت طبیعی و هم معکوس ارائه 

می دهد، ســپس پنج بار تکرار می شود و در نتیجه محافظتی 

مضاعــف برای کاربر ظرف ایجاد می کند.
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اگنچه بنرز در فلزکجری امالنی قنوم ومطی نورد امتفجد  قنار 
نی گنفت، آلیجژ نس نحبوب آم دور  بنرج، آلیجژی از نس و 

روی، بود. این ناسسه دنرپ  رشجم نی دهپ که در جهجم امالم 

قنوم ومطی از فلزکجری هم بنای ظنوف کجربندی و هم بنای 

اشیجء صنفجً زینتی امتفجد  نی شپ  که رقوش آرهج حجنل 

نعنجی خجصی بود  امت. این دنرپ  فلزی زیبج ریز جزو اشیجء 

زینتی امت که قجلب گینی شپ  و بعپهج به خط کوفی روی 

آم حکجکی شپ  امت. شواهپ بجمتجم شنجمی در افغجرستجم، 

امتفجد  از قجلب هج را بنای مجخت دیکن  هجی حیوارجت و حتی 

ارسجم اثبجت نی کنپ. در این دور ، تصجوین رسجدین در فنهنگ 

امالنی رایج بود و در خجره هج و کجخ هجی شخصی رگهپاری 

نی شپ که طبق کتیبه هجی حک شپ  روی آرهج بیجم کننپ  دعجی 

خین و نحجفظت امت.

82مجسمه پرنده ریخته گری شده

آلیجژ نس

قرن دوازدهم تا سیزدهم میالدی، 
دوران اسالم

طول ۱۵.۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.0-4.1885

 لص ف

83 مجمر پرنده سان

آلیجژ نس
غزرین

قرن دوازدهم میالدی، دوره غزنوی اسالمی

طول ۳۸ سانتی متر ارتفاع ۶۲ سانتی متر 
عرض ۲۳.۵ سانتی متر 

موزه ملی افغانستان، 09.2.79

این مجمر پرنده سان بزرگ یکی از نمادین ترین اشیاء موجود 
در مجموعه اســالمی موزه ملی اســت. این نمونه عالی از 
فلزکاری و حکاکی مشــبک اسالمی است که در بدنه توخالی 
و کتیبه کوفی روی گردن نشــان داده شده است. این وسیله 
متعلق به قرن دوازدهم میالدی دوره غزنوی است و احتماالً 
برای پاکســازی هوا و ایجاد رایحه 
مطبــوع در اتاق های قصر یا خانه 
به کار می رفته است. پرندگان 
به عنوان محافظان و نمادهای 
تکرارشونده  عنصری  فرخنده، 
در نگاره شناسی اسالمی این دوره 
هســتند. این یکی از بیش از ۱۵۰۰ شیء 
مربوط به دوره اسالمی و دوره های 
دیگر اســت که از بازار غیرقانونی 
کشــف و ضبط شده و در سال 
۲۰۰۹ از انگلستان به افغانستان 
بازگردانده شده است.

205
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آلیاژ مس )برنج؟(

 قرن دوازدهم میالدی، 

دوره غزنوی اسالمی

طول ۳۷ سانتی متر ارتفاع ۲۸ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.0-4.1548

84 مجمر شیر سان

این مجمر مشبک به شکل شیر نمایانگر تأثیر تصویرسازی 

ایرانی بر بازنمایی های جانوردیس در هنر اسالمی قرن یازدهم 

و دوازدهم میالدی است. شیر، همانند دوران غزنویان، همواره 
نماد سلطنت بوده است. احتماالً این مجمر متعلق به خانه ای 

اشرافی بوده است. عود - یعنی هر ماده ای که سوزاندن آن 

رایحه ای خوش آزاد می کند - کاالیی تجملی بود و عمدتاً از 

خلیج فارس خریدوفروش می شد. افغانستان به عنوان کانون 

مدنیت، شاهد تجارت عود در منطقه ای بود که از چین تا اروپا 

امتداد داشت.
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85 قاب ازاره

مرمر

غزنین

 قرن دوازدهم میالدی،

 دوره غزنوی اسالمی

ارتفاع ۶۷.۵ سانتی متر عرض ۷۴.۵ 

سانتی متر 

GI.05.2.1348 ،موزه ملی افغانستان

آن را بخوانند. غزنویان اولین کسانی بودند که جامعه افغانستان 

را تحت یک دین واحد، یعنی اسالم، متحد و یکپارچه کردند. 
محمود غزنوی، بنیان گذار امپراتوری و سلسله، غزنین را به 

عنوان پایتخت برگزید که مرکز مهم تجاری، سیاسی و فرهنگی 

هم تراز با مراکز شهری اسالمی معاصر مانند بغداد در عراق بود.

این نقش برجسته مرمری بخشی از مجموعه قاب هایی بود که 

حیاط قصر مسعود سوم در غزنین را مزین می نمود. در قسمت 

باالی قاب، اشعاری به خط کوفی در مدح شکوه و جالل غزنویان 

نوشته شده است. این قاب و سایر قاب ها به گونه ای قرار 

گرفته بودند که بازدیدکنندگان و دیپلمات ها بتوانند متن کامل 
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86 موزاییک آجری-گچی کنده کاری شده

این آذین دیواری متشکل از موزاییک آجری با نقوش هندسی 

گچ بری شده و کتیبه های کوفی پس از جدا شدن از دیوار تاالر بارعام 

در کاخ غزنوی محمود در لشکری بازار هلمند، در گالری های موزه 
ملی نصب شد. زمانی قسمت باالیی دیوار مزین به موزاییک سفال 

و گچ بود، در حالی که قسمت پایینی حاوی نقاشی های 
دیواری بود. این دو عنصر نمای جذابی را برای 

بازدیدکنندگان کاخ فراهم می کرد. در لشکری بازار، 

برخالف قصر تابستانی غزنین، از سنگ مرمر برای 

ساختمان ها و تزئینات آن استفاده نمی شد.

سفال، گچ

لشکری بازار، هلمند

 قرن یازدهم تا سیزدهم میالدی، 

دوره غزنوی اسالمی

ارتفاع ۱۵۵ سانتی متر عرض ۲۹۷ 

سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.6.89
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ِگل خام، رنگ

لشکری بازار، هلمند

 قرن یازدهم تا سیزدهم میالدی، 

دوره غزنوی اسالمی

 ارتفاع ۱۲۲ سانتی متر 

عرض ۱۱۴.۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.6.5

87 نقاشی دیواری دو واالمقام

قطعه بزرگی از نقاشی دیواری متعلق به قصر محمود در لشکری 

بازار هلمند. غزنویان پایتخت زمستانی خود را در لشکری بازار 
پایه گذاری کردند و کاخی باشکوه و فراتر از سطوح اسالمی 

دیرینه را بنا نهادند که شامل محله های سلطنتی خصوصی، 

مسجد و تاالر بارعام بود که در آن فرستادگان، بازرگانان و 

دیپلمات های مناطق همسایه اجازه ورود داشتند. این نقاشی 

دیواری که نمونه ای خارق العاده از تداوم استفاده از نقاشی های 

دیواری در افغانستان است، در تاالر بارعام قرار داشت و 

حاوی صحنه هایی مربوط به کارکردهای عمومی، تشریفاتی و 

دیپلماتیک آن فضا بود. صحنه کامل ممکن است شامل تصویر 

خود محمود به همراه محافظ وی باشد. در اسالم، به تصویر 

کشیدن اشکال انسان و حیوان در هنر و معماری مذهبی ممنوع 

است. اما در حوزه سکوالر، تصویرگری انسان و حیوان صراحتاً 

منع نشده است. در قرن یازدهم تا دوازدهم، تصویرگری افراد 

عالی رتبه، مانند تصاویر موجود در نقاشی های دیواری لشکری 

بازار، به عنوان آذین بالمانع بود. 
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برنزی

 قرن دوازدهم تا سیزدهم میالدی، 

دوره غزنوی اسالمی

ارتفاع ۱۱ سانتی متر عرض ۱۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.0-4.1881

88 رکاب

رکاب ها، قاب هایی فلزی که جاپای سوارکاران است، احتماالً 

در قرن دوم قبل از میالد در استپ های آسیایی اختراع شده 
و به عنوان یکی از اجزای ضروری تجهیزات سواره نظام 

به سرعت فراگیر شده اند. شدت مبارزه در میدان نبرد در 

تزئینات تسلیحات و زره سربازان منعکس می شد. همانطور 

که در تصویر می بینید، در جهان اسالم گاهی رکاب را تزئین 

می کردند. یک موجود افسانه ای دو سر، احتماالً اژدها، در دو سر 

رکاب نمایان است. قطعه ای فلزی )که در حال حاضر مفقود 

شده است( احتماالً دهان دو اژدها را به هم متصل می کند. بند 

چرمی آویزان از زین دور این قطعه فلزی بسته می شده تا رکاب 

محکم به زین وصل شود. در طول قرون دوازدهم و سیزدهم، 

ارتش غزنوی تا زمان حمالت مغول در قرن سیزدهم میالدی، 

بر نیروی سواره نظام خود متکی بود که باعث شد این سلسله 

قلمروی خود را به سمت شرق، تا شمال هند گسترش دهد. 
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89 حوضچه سنگی حکاکی شده

این حوضچه بزرگ از جنس سنگ 

مرمر سیاه که در زیارتگاه میرویس 

بابا در شهر قدیمی قندهار یافت شده 
است، شاید شیئی در موزه ملی باشد 

که به بهترین نحو توضیح می دهد که 

چگونه یک مصنوع می تواند کاربردهای 

فراوانی در دوره ها و فرهنگ های مختلف 

داشته باشد. گل نیلوفر آبی که به دقت در 

پایه آن حک شده برخی از محققان آن زمان 

را به این فکر واداشت که در اصل ممکن 
است نمایانگر کاسه گدایی بودا بوده باشد. 

بعدها، در قرن پانزدهم، به لطف کتیبه داخل 

حوضچه، مشخص شد که از آن برای تعارف شربت 

)نوشیدنی ایرانی بر پایه میوه( به زائران مسلمان 
استفاده می شده است. سرانجام در قرن شانزدهم، قوانین 

مدرسه )انجمن علمیه اسالمی( روی این حوضچه حک شد و 

بدین ترتیب بوسیله این شیء در معرض دید عموم قرار گرفت.

مرمر

قندهار

قرن پانزدهم تا شانزدهم میالدی، دوران اسالمی

ارتفاع ۷۷ سانتی متر قطر ۱۲۵ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 13.69.46
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سکه طالی اکبر مغول

طال

الهور، پاکستان

 ۱۶۰۵  –۱۵۵۶ میالدی، دوره 

اسالمی مغول

قطر ۲.۱ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 04.43.323

این سکه طال، مهر ، معادل ۱۵ روپیه نقره، مربوط به دوران 

سلطنت امپراتور اکبر است که امپراتوری مغول را در 

هند به طور قابل توجهی گسترش داد. این سکه در الهور 

)پاکستان کنونی( ضرب شد. روی سکه، کلمه يا اعالن ورود 
به اسالم خوشنویسی شده است:"ال اله اال هللا و محمداً 

 رسول هللا". نام کامل پادشاه، جالل الدین محمد اکبر، 

 و تاریخ ضرب سکه، 98۲ هجری قمری در تقویم اسالمی 
)= ۱۵74 میالدی( نیز روی این سکه حک شده است. اکبر نوه 

بابر، بنیان گذار سلسله مغول، بود. بابر اولین پایتخت خود را 

در کابل بنا نهاد؛ جایی که در محوطه باغ بابر که نام او را یدک 
می کشد، دفن شد.

90
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مس، قلع

هرات

 قرن هفدهم میالدی، 

دوره صفوی اسالمی

ارتفاع ۱۲ سانتی متر قطر ۲۰.۸ سانتی متر

موزه ملی افغانستان، 16.0-4.3239

کاسه فلزی

بر روی آن حک شــده باشد. تصاویر روی کاسه صحنه هایی 

از عاشــقانه های غم انگیز معروف خسرو و شیرین و لیلی و 
مجنون شــاعر ایرانی، نظامی گنجوی، را به تصویر می کشد که 

نشــان از محبوبیت این آثار قدیمی در خراسان صفوی دارد؛ 

بخشــی از جهان اســالم که شرق ایران، افغانستان و مناطقی از 

آسیای مرکزی را در بر می گیرد.

این کاســه مسی پرزرق وبرق دوره صفوی، قطعه ای کمیاب 

اســت که با کتیبه های حکاکی شده در قاب تزئینی و نقوش 

هندســی و گل تزئین شده است. نادر بودن و تالش فراوان 

برای ســاخت این کاســه، آن را به شیء بسیار گرانبهایی تبدیل 

می کند. به همین دلیل، صاحب کاســه، محمد ابوطالب، 

اطمینــان حاصل کرد که نامش همراه با تاریخ، حدود ۵–۱۶۰۴، 
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ملغمه مدرن متنوع

امروزه افغانستان، درست همانند گذشته، آمیزه ای از فرهنگ ها 

و مردمان غنی و متنوع است. این تنوع نشان دهنده تاریخ کشور در 

کانون مدنیت در قلب جاده ابریشم و اقوام بسیاری است که قبل از 

تبدیل شدن افغانستان به کشوری مستقل، زمانی که تحت رهبری 

اولین پادشاه خود احمدشاه درانی در قرن هجدهم متحد شد، در این 

منطقه ساکن بودند. غنای این تبادل فرهنگی و میراث در شواهد 

عینی دوره مدرن از قرن هجدهم تا امروز مشهود است.

اشــیاء موجود در گالری های قوم نگاری موزه ملــی نمایانگر تنوع 

زبانی، مذهبی و فرهنگی مردم افغانســتان اســت. گروه های قومی 

زیــادی در میان مردم وجود دارند، از جمله: پشــتون ها، گروه غالب، 

نوادگان سلســله درانی، که بنیان گذاران افغانســتان مدرن به شمار 

می روند؛ همچنین ســایر گروه های قومی-زبانــی مانند تاجیک ها، 

هزاره هــا، ازبک ها، ترکمن هــا و الماق ها در مناطق مرکزی و 

کشور. شمالی 

عالوه بر این اقوام اصلی، اقوام کوچک تر دیگری از جمله 

نورستانی، پاشایی، قزلباش، بلوچ، عرب، جوگی، جات، قرقیز و 

سیک نیز وجود دارد. برخی از این گروه ها بیش از سایرین در شبکه 

اجتماعی افغانستان پررنگ هستند. به عنوان مثال، تا چند سال 

پیش، جامعه کوچک سیک ها هنوز در کابل و آخرین گروه یهودیان 

نیز در افغانستان حضور داشتند که هر دو میراث آن دورانی 

هستند که یهودیان و سیک ها با همسایگان افغان خود همزیستی 

مسالمت آمیز داشتند.

در میان اشیاء مربوط به قوم شناسی در موزه ملی، منسوجات 

و جواهرات مواردی هستند که به شناسایی متمایزترین گروه های 

قومی و فرهنگی کمک می کنند. در افغانستان جواهرات ترکمن 

با زیورآالت باشکوه عروس، منسوجات ازبک، اسلحه خانه های 

پشتون و پیراهن های رنگارنگ هزاره ها یا اشیاء عشایری کوچی ها 

و قالی هایی که در سرتاسر کشور به شیوه های مختلف بافته 

می شوند، مورد توجه ویژه است.

نجاری، شیشه گری و سفالگری از جمله سنت هایی هستند 

که در افغانستان پابرجا مانده اند. تالش های بسیاری برای تضمین 

بقای این حرفه ها صورت گرفته است و هنرمندان جوان افغانستانی 

در حال کشف مجدد هنرهای دستی سنتی از جمله جواهرسازی، 

خوشنویسی و کار با چوب هستند. نجاری به عنوان هنر و کار دستی نه 

تنها محدود به صندوق، چهارپایه، میز، تابوت، رحل که هنگام خواندن 

قرآن استفاده می شود و آالت موسیقی مانند رباب که خاستگاه آن 

افغانستان است، نیست، بلکه شامل ساخت عناصر معماری مانند 

در، پنجره، قاب و حتی نمای کامل مساجد است.

احتماالً مشهورترین نمونه کنده کاری روی چوب در افغانستان 

متعلق به نورستان، با نام سابق کافرستان، است. کافرستان، در 

کوه های جنگلی جنوب شرقی افغانستان، آخرین منطقه ای در کشور 

بود که ساکنان آن هنوز از مذهب سنتی چندخداپرستی هندو-ایرانی 

و هنرهای مرتبط با آن پیروی می کردند که هزاران سال قبل از ظهور 

اسالم پدید آمده بود. کافرستان )سرزمین کفار( سنت های خود را تا 

اواخر قرن نوزدهم حفظ کرد، تا اینکه عبدالرحمن، امیر افغانستان، 

این منطقه را فتح و مردم آن را به زور مسلمان کرد. در این مرحله، 

نام منطقه به نورستان )سرزمین نور( تغییر یافت. مجسمه های 

چوبی منحصربه فرد نیاکان و خدایان، همراه با اشیای حکاکی شده 

برای استفاده روزمره، نشان دهنده یگانگی مذهبی و فرهنگی 

کافرستانی ها )یا نورستانی ها( است که قرن ها در این سرزمین 

کوهستانی در انزوا به سر می بردند.

فصل ۱۰ — ملغمه مدرن متنوع
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هونتم هردم همغلم  لصفصف

اشــیاء نورســتانی مهم ترین بخش تابلوی قوم نگاری برجسته ای 

هســتند که در موزه ملی به نمایش گذاشــته شده است. این اشیاء 

شــامل نمونه هایی از اکثر اقوام افغانســتان و همچنین اشیاء 

مدرن با اهمیت تاریخی خاص اســت، مانند اشــیایی که متعلق به 

امان هللا خان، پادشــاه افغانســتان در اوایل قرن بیستم و مؤسس 

است. ملی  موزه 

شکل ۱۰.۱: هنرمند جوان 

افغان در حال تمرین 

خطاطی سنتی.
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ملغمه مدرن متنوع
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92

نقره

 قرن نوزدهم تا بیستم 

میالدی، ترکمن

ارتفاع ۹.۵ سانتی متر عرض ۵.۵ سانتی متر 

E.08.19.92 ،موزه ملی افغانستان

محفظه تعویذ

جواهرات افغانستان دربرگیرنده تکه هایی از سراسر آسیای 

مرکزی است. حتی وقتی مختص یک گروه قومی، مانند ترکمن، 

باشد، به دلیل ساختار اجتماعی ایلی و وجود چند گروه عشایری، 

دارای انواع و سبک های بسیار گوناگونی است. با این حال، 

برخی از عناصر در میان همه مشترک است، مانند محفظه 

تعویذ که در اینجا مشاهده می شود. این آویز نقره زینتی هدفی 

کامالً مشخص داشت. ترکمن ها و سایر زنان آسیای مرکزی 

چنین آویزهایی را به گردن خود می بستند و درون محفظه ها 

اغلب حاوی تکه های کاغذ پیچیده شده با گزیده هایی از قرآن 

قرار بود که به عنوان طلسم یا دعا برای تضمین سالمتی، باروری 

یا محافظت در برابر بداقبالی عمل می کرد.

93

نقره

قرن نوزدهم میالدی، قزاق

ارتفاع ۴.۸ سانتی متر

E.08.19.226 ،موزه ملی افغانستان

گوشواره

جدا از اقوام متعدد موجود در افغانستان، فرهنگ مادی این 

کشور نیز تحت تأثیر فرهنگ کشورهای همسایه بوده است به 

طوری که در داخل سرزمین های افغانستان به ندرت تصاویری 

از انسان ترسیم می شد یا اصالً چنین تصاویری وجود نداشت. 
این مورد مربوط به مردم ترک زبان قزاق است که هنر و 

ویژگی های سبکی آنها در برخی از اشیاء افغانستان مشهود 

است. عشایر قزاق در قرن پانزدهم از ملغمه ای از قبایل ترک 

که در قرن هشتم میالدی وارد آسیای مرکزی شدند و مغوالنی 

که در قرن سیزدهم به این منطقه حمله کردند، پدید آمدند. 

بیشتر قزاق ها در قزاقستان و سین کیانگ )چین( امروزی 

زندگی می کنند، اما گروه های کوچکی از جنوب به مناطقی 

که اکنون ازبکستان و افغانستان هستند مهاجرت نمودند. 

ملیله کاری روی نقره نماد جواهرات قزاقستان است، مانند 

اشیاء گالبی شکل با تزئینات فراوان. فرم 

آن ها باعث سنگینی این گوشواره ها 

شده به طوری که ممکن است فقط 

در مناسبت های خاص از آن ها 
استفاده شود. 
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94

آهن، نقره

 قرن هجدهم تا نوزدهم 

میالدی، پشتون

قطر ۳۷ سانتی متر

E.05.16.42 ،موزه ملی افغانستان

سپر

در تاریخ معاصر افغانستان، جنگ و نبرد از عناصر ثابت 
زندگی ساکنان آن بوده است. افغان ها پیوسته با قدرت های 

سیاسی خارجی که سعی در سلطه بر سرزمینی با چنین 

اهمیت جغرافیایی استراتژیک داشته اند، در حال پیکار بوده اند. 

افغانستان که اغلب "قبرستان امپراتوری ها" نامیده می شود، 

تقریباً همیشه در برابر مهاجمان خارجی مقاومت کرده و آنها را 

شکست داده است: تنها پنج دفعه در قرن نوزدهم تا بیست و 

یکم. منحصربه فرد بودن جغرافیا و شجاعت مردمان گوناگون 

آن، تقریباً مانع از آن شده که حاکمی خارجی کنترل کشور را به 

مدت طوالنی در دست بگیرد. این سپر پشتون مزین به نقوش 

گیاهی حکاکی شده با دست است و دارای چهار تکه دوزی گرد 

است. سربازان پشتون عالوه بر سپر، مجهز به زنجیر، کاله خود و 

شمشیر بودند. 



فصل ۱0

230

95

پنبه، ابریشم، پشم

کندز، شمال افغانستان

قرن بیستم میالدی، اوزبک

ارتفاع ۱۵ سانتی متر عرض ۶۰ سانتی متر 

E.08.5.143 ،موزه ملی افغانستان

روتختی

ازبک ها یکی از بزرگ ترین گروه های قومی-زبانی در 

افغانستان هستند، اما هویت ملی مشترکی ندارند. 

در عوض، بیشتر با خاستگاه جغرافیایی محلی خود که 
عمدتاً در شمال کشور، در منطقه کندز واقع شده است، 

شناخته می شوند. الکایی ها یکی از ده ها گروه ازبک اهل 

منطقه کنگرات در ازبکستان هستند. آنها هنر سوزن دوزی 

سوزنی خود را با استفاده از پنبه، ابریشم و پشم که 

مشخصه ازبکستان است، به افغانستان آوردند. این پارچه 

مثلثی شکل که ازبک ها آن را سه گوشه می نامند، با پارچه 

ابریشم پر از نقوش گل دار و هندسی دست دوزی شده و 

به عنوان روتختی استفاده می شده است.
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96

چوب

کابل

قرن بیستم میالدی

ارتفاع ۹۶ سانتی متر عرض ۴۱.۵ سانتی متر

E.04.4.81 ،موزه ملی افغانستان

دیواره کنده کاری شده

نجاری همیشه نقش کلیدی در کارنامه هنری صنایع دستی 

سنتی افغانستان داشته است. اشیاء چوبی فاسدشدنی 

هستند و غالباً سالم نمانده اند، به ویژه آنهایی که متعلق به 

دوران باستان هستند. با این حال، می دانیم که از همان ابتدا، 

فرهنگ افغانستان از چوب نه تنها به عنوان مصالح ساختمانی، 

بلکه به عنوان وسیله ای برای خالقیت و نبوغ در دکوراسیون 

استفاده می کردند. استوپاها و صومعه های قدیمی با چوب 

کنده کاری شده تزئین شده بودند، در حالی که درها، ستون ها و 

فضای داخلی بسیاری از مساجد با آن ساخته و تزئین شده بود. 

این سنت حتی در جدیدترین بناهای اسالمی که از دیواره های 

چوبی )جلیس(، مانند همین تصویر، استفاده شده همچنان 

پابرجاست. طرح های هندسی پیچیده مشخصه اصلی 

آنهاست. 
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97

چوب

نورستان، شرق افغانستان

 قرن هجدهم تا نوزدهم 

میالدی، نورستانی

ارتفاع ۴۸ سانتی متر عرض ۵۳ سانتی متر

E.05.NE.18 ،موزه ملی افغانستان

ستون انسان نمای خانه

فرهنگ مادی نورستان فقط محدود به مجسمه های 

انسان نمای نیاکان و خدایان سنتی هندوایرانی نیست که تا 

گرویدن این منطقه به اسالم در اواخر قرن نوزدهم پرستش 

می شد. منبت های ساخته شده توسط منبت کاران نورستانی 

بیانگر فرهنگ، نظام اعتقادی و کیهان شناسی خود بود. بدین 

ترتیب، خانه های نورستانی که با چوب بر پایه سنگ ساخته 

شده بودند با نقوش هندسی و گلی و پرتکرار تزئین شده بودند. 

تیرهای سقف و ستون های خانه و همچنین اثاثیه چوبی خانه با 

تصاویری نمادین تزئین شده بود. هر نقش مایه کنده کاری شده 

معنای خاصی در ارتباط با گروه های قبیله ای مختلف و زندگی 

شخصیت های نمایش داده شده داشت. این تصویر انسانی 

که کاله مخروطی بر سر دارد احتماالً بخشی از ستون خانه بوده 

است؛ عنصر معماری زینتی مشخصه خانه های نورستانی. 



فصل ۱0

236

چوب

نورستان، شرق افغانستان

 قرن هجدهم تا نوزدهم 

میالدی، نورستانی

ارتفاع ۲۰۵ سانتی متر عرض ۵۳ سانتی متر

E.05.NE.1 ،موزه ملی افغانستان

98 تندیس سوارکار

کتاب ها و داستان های زیادی در مورد مردم نورستان به ویژه 

در مورد اصالت آنها نوشته شده است. در این میان، یکی 
از جذاب ترین یا عاشقانه ترین، اما احتماالً مشکوک ترین 

داستان این است که مردم نورستانی نوادگان مستقیم اسکندر 

مقدونی و جانشینان او هستند که در دره های کوهستانی 

دورافتاده در شرق افغانستان سرگردان و رها شدند. این 

فرضیه هم بیانگر اعمال مذهبی و هم ظاهر فیزیکی غربی مانند 

مردم نورستان است. رؤسای محلی نیز مانند اسکندر، 

سوارکاران و جنگجویان قابل توجهی بودند. این مجسمه که در 

سال ۲۰۰۱ مخدوش شد و بعداً مرمت گردید، نمایانگر جنگجوی 

شکوهمندی است که دستار، کمربند و خنجر دارد و سوار بر 

اسب است. این شیء ممکن است تصویر یکی از پیشینیان 

باشد، زیرا عکس های تاریخی مربوط به اواخر قرن نوزدهم 

تا اوایل قرن بیستم نشان می دهد که این نوع مجسمه های 
چوبی کنده کاری شده اغلب به عنوان یادبود در کنار مقبره 

سران مهم خانواده نورستانی یا رهبران قبیله قرار می گرفتند.
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چوب

نورستان، شرق افغانستان

 قرن هجدهم تا نوزدهم 

میالدی، نورستانی

ارتفاع ۱۹۲ سانتی متر عرض ۶۱ سانتی متر

E.05.NE.4 ،موزه ملی افغانستان

99 تندیس جد

نورستان، در کوهستان های جنگلی شرق افغانستان، آخرین 

منطقه این کشور بود که به اسالم گروید و به سرزمین نور 

شهرت یافت. تنها عبدالرحمن خان، امیر آهنین، توانست در 

سال های ۶–۱۸۹۵ میالدی به آن دست یابد. نورستان قبل از 

تغییر دین، به کافرستان، سرزمین کافران شهرت داشت، زیرا 

مردمان آن از آیین بت پرستی پیروی می کردند و اجدادشان 

را که واسطه خدایان مشرک سنتی هندو-ایرانی به حساب 
می آمدند می پرستیدند. وقتی مرد جوانی می مرد، مجسمه ای 

چوبی او ساخته شد. هر چه فرد اهمیت و نفوذ بیشتری داشت، 

اندازه مسجمه بزرگ تر و پیکره آن پرنقش ونگارتر بود. این 

تصویر از رهبر قوم کتی کافر در غرب نورستان نمونه کاملی از 

تصویر یک فرد برجسته است.
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چوب

نورستان، شرق افغانستان

 قرن هجدهم تا نوزدهم 

میالدی، نورستانی

ارتفاع ۷۶.۵ سانتی متر عرض ۱۴ سانتی متر

E.05.NC.23 ،موزه ملی افغانستان

بنای یادبود دو شخص در آغوش یکدیگر

کشف مجدد فرهنگ نورستانی )کافرستانی( در اوایل قرن 

نوزدهم در کوه های جنگلی شرق افغانستان، با کنده کاری های 

چوبی و مجسمه های خیره کننده آن، مردم را از طریق 

گزارش های کاشفان غربی و روایات داستانی مانند رمان "مردی 

 که می خواست سلطان باشد" نوشته رادیرد کیپلینگ در 

 سال ۱۸۸۸، مجذوب خود کرد. کنده کاری های چوبی نورستانی به 

سبک هنری کامالً منحصربه فرد در هنر افغانستان و آسیای 

مرکزی انجام شده است. فقط فرهنگ مادی کالش ها در 

پاکستان همسایه با نورستانی ها مشترک بود. شیوه شماتیک 

و تقریباً هندسی به تصویر کشیدن چهره و بدن انسان بی نظیر 
است که در تصویرگری نیاکان، تیرهای منقوش سقف، 

ستون های کنده کاری شده، پوشاک و مبلمان نیز دیده می شود. 

مورد آخر نقش مهمی ایفا کرد؛ به ویژه صندلی های به اصطالح 

اشرافی که برای اعضای طبقه حاکم طراحی شده و مزین به 

عناصری مانند این زوج درهم تنیده و در آغوش یکدیگر بود.
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کمک های مالی و اجرایی وزارت امور خارجه طی ده سال 

)۲۰۱۲–۲۲( نمایانگر تعهد فوق العاده ای نسبت به حفظ میراث 

فرهنگی افغانستان و بازسازی موزه ملی افغانستان است. قبل از 

هر چیز، از دکتر الئورا تدسکو )مدیر برنامه میراث فرهنگی، دایره 

امور آسیای جنوبی و مرکزی، وزارت امور خارجه ایاالت متحده( 

برای به اشتراک گذاشتن تجربیات عمیق خود در افغانستان و 

ده سال حمایت، کمک، مشاوره و تشویق بی دریغ ایشان تشکر 

می کنیم. همچنین از ژاکلین ویسلی )مدیر بخش کمک های مالی 

وزارت امور خارجه ایاالت متحده( به پاس یاری ایشان در زمینه 

بودجه، گزارش دهی و پذیرش درخواست کمک مالی تشکر و 

قدردانی می کنیم. مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات بخش 

روابط عمومی سفارت ایاالت متحده در کابل ابراز می داریم.

از همکاران و شرکای خود در موزه ملی افغانستان در کابل، 

به ویژه دکتر عمراخان مسعودی سپاسگزاریم که در سال ۲۰۱۲ 

رئیس این موزه شدند و تا زمان بازنشستگی خود در سال ۲۰۱۵ از 

ما در تمام پروژه های مشترکمان حمایت نمودند. همچنین به پاس 

حمایت های اجرایی آقای فهیم رحیمی که پس از دکتر مسعودی 

به سمت ریاست منصوب گردیدند، از ایشان تقدیر و تشکر 

می نماییم. از تالش متصدیان و محافظان موزه ملی در راستای 

همکاری نزدیک و مؤثر با تیم OI در حفظ و فهرست بندی اشیاء 

ارائه شده در اینجا صمیمانه سپاسگزاریم. نگارش این کتاب بدون 

زحمات ایشان میسر نبود.

از زحمات متیو پرلی، مدیر بخش کمک های مالی در دانشگاه 

شیکاگو، به خاطر تالش های ارزنده ایشان در زمینه بودجه بندی، 

برنامه ریزی و نظارت مالی، که در ایاالت متحده و در سفرهای 

میدانی متعدد به کابل به عنوان یکی از کارکنان کلیدی تیم شیکاگو 

پروژه OI انجام شد، نهایت تشکر و قدردانی را داریم. Matt همچنین 

نقش مهمی در برنامه ریزی، بودجه بندی و تدارکات بسیاری 

از جنبه های مهم این پروژه کتاب ایفا نمود. از آلیس کازالینی، 

متخصص هنر گندهارا بودایی اولیه، به خاطر ارائه نظرات و 

تجربیات ایشان که باعث بهبود توضیحات ذیل عکس بسیاری 

این کتاب از دیرزمان در حال تکوین بوده است و تنها با همکاری و 

حمایت بسیاری از مردم سراسر جهان می توانست به ثمر بنشیند. 

 )OI( از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، انیستیتو شرق شناسی دانشگاه شیکاگو

و موزه ملی افغانستان )NMA( با دریافت کمک مالی در سه دوره 

بلندمدت از وزارت امور خارجه ایاالت متحده از طریق  سفارت 

ایاالت متحده در کابل با یکدیگر همکاری نمودند. این کمک ها حامی 

مالی چندین پروژه مرتبط بود: اولین فهرست کامل مجموعه های 

موزه ملی افغانستان؛ تعلیم و آموزش متصدیان و محافظان موزه 

ملی؛ و مونتاژ مجدد صدها مجسمه بودایی اولیه متعلق به مرکز 

صومعه هده که در سال ۲۰۰۱ معدوم شده بودند. چهارمین طرح ما 

پروژه موزه سیار از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بود. این برنامه اطالع رسانی 

عمومی و آموزش میراث به دنبال آگاهی دادن به دانش آموزان و 

مخاطبان عمومی در سراسر افغانستان در مورد تاریخ تمدن خود از 

طریق چندین مسیر بود: برنامه های کالسی در دبیرستان ها، پخش 

مستند از تلویزیون افغانستان، کتاب هایی در مورد میراث برای 

خوانندگان مبتدی )با مشارکت برنامه سوادآموزی ABLE در مرکز 

افغانستان در دانشگاه کابل-ACKU( و کتاب حاضر. 

 " تاریخ افغانستان در ۱۰۰ شیء" با برجسته قلمداد نمودن تکه های 

قابل توجهی از مجموعه های موزه ملی افغانســتان در کابل، 

درصدد معرفی تاریخ این کشور خارق العاده به عموم مردم است. 

این اشیاء نمایانگر پیشرفت های فرهنگی، هنری و تاریخی است 

که داستان ۵۰۰۰۰ ساله تمدن های افغانستان را تحت عنوان "کانون 

آسیا" روایت می کنند و در عین حال حاکی از تعامل هزارساله این 

کشور با همسایگان و تأثیر گسترده تر بر میراث جهانی هستند.

تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی
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هونتم هردم همغلم

از مجسمه های بودایی اولیه مندرج در فصل ۸ سپاسگزارم. از 

پروفسور اسکات ردفورد )SOAS، لندن( بابت نظرات ایشان 

در مورد شیء شماره ۸۱ و ترجمه کتیبه آن تشکر می نمایم. دو 

نفر از کارکنان پروژه OI نیز به خاطر نقش اساسی خود در تولید 

مستنداتی که در قلب این کتاب نهفته است، شایسته تشکر ویژه 

هستند. مایکل فیشر مادامیکه از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به عنوان مدیر 

میدانی OI در کابل خدمت می کرد، به توسعه پایگاه داده فهرست 

دوزبانه انگلیسی و دری پرداخت که ۱۰۰ شیء مندرج در این کتاب 

را مستند می کند، و از آن برای فهرست بندی هزاران شیء موزه 

ملی افغانستان استفاده نمود. الخاندرو گالگو لوپز، نویسنده همکار 

من، در سال ۲۰۱۶ به عنوان مدیر میدانی OI در کابل جانشین مایک 

شد و با همکاران موزه ملی افغانستان برای تکمیل فهرست 

موجودی در سال ۲۰۱۹ همکاری نزدیکی داشت. الخاندرو همچنین 

نقش مهمی در پروژه موزه سیار ایفا کرد و برای توسعه و اجرای 

برنامه های درون مدرسه ای ما در دبیرستان های شش شهر در 

سراسر افغانستان، با مدیر پروژه، جلیل یوسفی، و مدیر مالی 

کابل، احمد بالل، همکاری نمود. موضوعاتی که در این برنامه های 

مدرسه برجسته نمودیم و رویکردهای آموزشی مورداستفاده برای 

توضیح آنها، هسته اصلی مطالب مندرج در این کتاب را تشکیل 

می دهند.

در نهایت، از همکارانمان در انتشارات هنر و میراث اسکاال 

برای تبدیل تخصصی متون، عکس ها و زیرنویس عکس ها به 

کتابی منسجم و زیبا تشکر می کنیم. من اولین بار با دکتر نایل 

تیتمن، مدیر توسعه تجارت اسکاال، در یک کنفرانس میراث 

فرهنگی در خیوه، ازبکستان مالقات کردم و بالفاصله تحت تأثیر 

گستره و کیفیت کاتالوگ های موزه اسکاال، رونوشت ها و حتی 

 کتاب های کودکان در مورد میراث فرهنگی قرار گرفتم. من و نایل 

 بر اساس این نمونه های زیبا گفتگوهای متعددی داشتیم که منجر به 

 همکاری مان در تولید این کتاب شد. از تیم انتشارات بااستعداد 

اسکاال متشکل از لیندا شوفیلد )مدیر پروژه و ویراستار کپی(، مت 

ویلسون )طراح گرافیک(، الیور کریسک )مشاور ویراستاری( و تیم 

کالرک )مدیر تولید و عملیات( به پاس تالش های خالقانه و ارزنده 

ایشان در تکمیل چنین کتاب باکیفیتی در بازه زمانی بسیار فشرده 

تشکر و قدردانی می نماییم.

از گروه همکاران بااستعداد خود که در تحقق رویای نگارش این 

کتاب مرا یاری نمودند، سپاسگزارم.

گیل جی. اشتاین

 رئیس مرکز

حفاظت از میراث فرهنگی دانشگاه شیکاگو

 محقق اصلی پروژه های

میراث فرهنگی انیستیتو شرق شناسی در افغانستان

استاد باستان شناسی خاور نزدیک

 انیستیتو شرق شناسی، دانشگاه شیکاگو،

شیکاگو، ایلینویز، ایاالت متحده آمریکا

شکل ۱۱.۱: دستبند نقره و 

عقیق قرمز ترکمن مربوط 

به قرن نوزدهم میالدی 

که عشایر تکه بر دست 

می کردند.

موزه ملی افغانستان، 

E.08.19.79
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صاحب امتیاز تصاویر

گیل جی. اشتاین استاد باستان شناسی خاور نزدیک در دانشگاه 

شیکاگو و مدیر مرکزحفاظت از میراث فرهنگی دانشگاه شیکاگو. او 

از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ مدیریت چهار پروژه حفاظت از میراث فرهنگی 

در افغانستان را بر عهده داشت که مشارکت دانشگاه شیکاگو با 

موزه ملی افغانستان )NMA( را شامل می شود.

الخاندرو گایگو لوپز یک باستان شناس و کارشناس موزه شناسی 

است. او از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ به عنوان مدیر میدانی پروژه های 

میراث موسسه خاورشناسی )OI( دانشگاه شیکاگو در کابل خدمت 

کرد و بر تهیه فهرست دیجیتال مشترک OI-NMA از مجموعه های 

موزه ملی افغانستان و مشارکت موزه سیار نظارت داشت.

محمدفهیم رحیمی مدیر موزه ملی افغانستان در کابل است.

بیوگرافی نویسندگان



»تاریخ افغانستان در ۱۰۰ شیء« سرگذشت این کشور منحصر به فرد را با بررسی دقیق 

اشیاء بسیار مهم موجود در موزه ملی افغانستان واقع در کابل روایت می کند. این موزه 

مهمترین محل نگهداری شاهکارهای هنری و اشیاء مربوط به زندگی روزمره و نمونه ای 

از تاریخ ۵۰ هزار ساله افغانستان و نقش آن در میراث فرهنگی جهان است.

افغانستان محل اصلی تالقی فرهنگ ها است، جایی که تمدن های خاورمیانه، آسیای 

 مرکزی، آسیای جنوبی و چین طی هزاران سال به واسطه تجارت، وامگیری های 

بین فرهنگی، مهاجرت، مبارزات امپراتوری ها با هم تالقی و ارتباط داشتند. این پیشینه 

پیچیده موجب خلق مجموعه ای از مهمترین گنجینه های بی نظیر در جهان میراث 

فرهنگی شده که تلفیقی از فرهنگ های بسیار متنوع در مناطق مختلف است: شهرهای 

عصر برنز در باختر، امپراتوری هخامنشی، شرقی ترین کلونی های پایه گذاری شده توسط 

 اسکندر و جانشینانش، هنر تلفیقی هلنیستیکهندی در اوایل دوره بودائیسم، 

امپراتوری های جاده ابریشم و مجسمه بزرگ بودا در بامیان.

۱۰۰ شیء معرفی شده در این کتاب نشان دهنده خالقیت و پیوندهایی هستند که موجب 

شکل گیری فرهنگ چندین هزارساله افغانستان شده است. این کتاب به خوانندگان 

 امکان دسترسی به مجموعه های منحصر به فرد اما به ندرت دیده شده موزه ملی را 

 می دهد. فصل های این کتاب بر اساس دوره های زمانی ترتیب بندی شده اند تا دگرگونی 

های اساسی در تاریخ افغانستان را، از دوره ساخت ابزارهای سنگی در عصر یخبندان 

گرفته تا ساختن مجموعه های قوم نگاری در قرن بیست و یکم برجسته سازند.


