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1  

  

 تحت 1937 تا آگست 1936اعضای ھيئت اعزامی حفريات فرانسه در افغانستان از ماه سپتامبر 
 نقاط مختلفی که فواصل آن گاه گاه  را دریمراقبت وزارت معارف افغانستان يک سلسله تجسسات

ھيئت در منطقه ) از سپتامبر تا دسامبر (1936در خزان سال . از ھم خيلی زياد بود، انجام داده اند
کيلومتر بجنوب غرب  1300چخانسور که حصۀ افغانی سيستان قديم را تشکيل ميدھد و بفاصله 

 تا راجع  نمودحفريات ھم ط مختلف نقدر چندين ، گردش ھای مفصل مقدماتیۀعLوکابل افتاده بر
. چند صد متری سرحد ايرانی افتاده، تحقيقاتی بعمل آردکه در )  فعلیناد علی(» زرنج«به شھر 

مدام ھاکن، موسيو کرل، و موسيو مونيه تحت ھدايت من در : ھيئتدر اين اثنا سائر اعضای 
-Sar-oساروتار« ھای شھر  در حوالی خرابه،مناطق دشتی که بشمال رود ھلمند منبسط است

tar «يعنی در  )2(چون بعضی آثار عتيقه بودائی در قندوز. مشغول کشفيات و معاينه اراضی بودند
مطالعه آثار مکشوفۀ انجا   بغرض1937قلمرو بکتريان قديم تازه پيدا شده بود، در ماه جنوری 

  .تی بطرف شمال افغانستان نموديممسافر

   

ًکامL مرتب نشده عجالتا از به تحقيقاتی که در سيستان بعمل آمده ھنوز  اسناد ما راجع بخاطريکه ً
از ماه (آن گذشته بصورت خيلی مختصر نتايج حفرياتی را شرح ميدھيم که از اول بھار تا تابستان 

 کيلومتری شمال کابل بعمل آمده 60ً تقريبا در در کاپيسی قديم، بگرام امروزی،) آگستاپريل تا 
  .است

  

 توجه 1838 در ،ياد ميشود» دشت بگرام«گۀ وسيع مرسوبی که قرار محاوره بوميان بنام اين جل
لکسيون خوبی از مسکوکات ، را بخود جلب نمود و وی بر عLوۀ اينکه کو»مسن«سياح انگليس، 

 موسيو )3(.فراھم نمود، بعضی استوپه ھا را نيز معاينه کرد» ھند و سيت«و » ھند و يونان«شاھان 
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در افغانستان يک حصه مطالعات خود را در » ھيوان تسنگ« ضمن تعيين خط سير در »فوشه«
يات مفيدی پيش  راجع به موقعيت چند جای قديم نظر و در نتيجه)4(ضميمه نموده استاينجا ھم 

ديد شاھی و حفرياتی در  بعضی کاوش ھائی در شھر ج1925ھم در » برتو«موسيو ھکذا . کرد
 ترتيب داده 1935سپس پLن تجسسات اصولی در . دانجام دارق بگرام ش» دامنه غربی کوه بچه«

که مقر آن در وزارت تربيه » کميسيون پژوھشات باستان شناسی در افغانستان«شده و به صحۀ 
 شروع به اقدامات شده بار اول 1936برای تعميل اين پLن در بھار . ملی فرانسه است، رسيد

» شھر جديد شاھی« در خرابه ھای 1936ريات را در اوايل حف» مونيه«و موسيو » کرل«موسيو 
ًشروع نموده و حين کاوش شماs و جنوبا کناره ھای گودالی را تعقيب نمودند که روی خرابه ھای  ً

  و لوازمدر نتيجه از ين محل يک مقدار زياد ظروف سفالی مخصوص. ًشھر عرضا افتاده است
ئينات آن برجسته و با مھر يا تاپه بعمل آمده به اوايل اين ظروف که تز. احتياجات خانگی کشف شد

  .ميشودداده  ھا يعنی قرن اول و دوم مسيحی نسبتعصر استقرار کوشانی 

  

 اپريل در 16بتاريخ » کرل«خودم شروع شده موسيو  باره تجسسات تحت مراقبت دو1937در 
ه دوصد متری شرق اينجا بفاصل. بکار کرد  شروع،ھمان جائی که سال گذشته حفريات نموده بود

را مامور نمودم تا در خرابه » مونيه«سپرده شد و موسيو » ھاکن. ر. ژ« محل ديگری به مدام 
افتاده عمليات » شھر جديد شاھی « شمال شرق– کيلومتری شرق 5ھای يک معبد بودائی که در 

  .فريات را تعقيب کندح

  

  : بگرام اولفرگاه ح
ظروف ً مجددا يک عده ،ای که در کنار کوچۀ بزرگ شھر واقع انددر اثر خالی کردن منازل دکانھ

سفالی پيدا شد که مانند ظروف مکشوفۀ سال گذشته با تاپه تزئينات دارد و مربوط به عصر 
ًفورا موسيو  ،کوشانی ميباشد و وقتيکه حفريات دکانھا در ھر دو رستۀ کوچۀ بزرگ تمام شد

ًاين دره تقريبا در وسط راه بين کابل و باميان . شد» انفندقست«ر ماه می عازم درۀ در آخ» کرل«
در آنجا حفريات را در خرابه ھای معبدی شروع نموده در نتيجه آثار خيلی » کرل«واقع و موسيو 

  .مھم بدست آورد

  

  :حفرگاه دوم بگرام
ه  سپرده شد، »ھاکن« و مدام سرپرستی آن به آقای احمد علی خان کھزاد و آقای محمد اسلم خان

ديوارھای اين اطاق ھا ضخيم و در ساختمان آنھا مواظبت خوبی .  اطاق بزرگ کشف شد9 .بود
بکار رفته بود طوريکه روی ھمرفته ديوار از پارچه ھای کوچک تشکيل و حد بحد يک سنگ 

 اين محل نسبت به ساير اطاق ھا وسيعتر و دورادور آن 10اطاق نمبر . بزرگ گذاشته شده بود
 متر 2.60اولين اشيای مکشوفه اين اطاق بعد از کشيدن خاک ھا از عمق . ر شده بودبمواظبت ديوا

وف شيشۀ نازک، ظروف سنگ رخام و اشيای مفرغ پر قسمت شمالی اطاق از ظر تمام. پيدا شد
گيLس ھائيکه به تعداد زياد از اينجا کشف شده خواص کارخانه ھای شيشه سازی سواحل شام . بود

 بعضی گيLس ھای منقوش با وجود مرور .) مسيحی4از قرن اول تا اوايل قرن (را ارائه ميکند 
زمانۀ مديد به منتھای خوبی محافظت شده و در اکثر آن مواد شيشيه ئی شفافی که جLی خود را 

تزئينات منقوش روی صفحه شيشيه ئی گيLس . ، ديده ميشودبصورت حيرت آوری نگاه کرده است
رنگھای تيز .  تشکيل داده که بصورت بسيار نازک برجسته معلوم ميشودی لطيفیھا قشر ملون خيل

روی يک جام بزرگ . درخشان معلوم ميشود آنھا که با ناخن مخطط نميشود مانند الوان ميناتوری
نباتات را در . دمعلوم ميشود که در آن دو مرد برای دو زن ميوه می آورنشيشه ئی دو صحنه ئی 
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چند سطر باs راجع . ت خرما و لکه ھای سبز روشن نمايش داده انداين صحنه بواسطۀ يک درخ
اثر دست رسام در مقابل .  ھم قابل مLحظه استشاره نموديم ھکذا قابليت نقاش آنبه تيزی الوان ا

ری خود ُه خفيف و سبک رنگ پوم نميشود زيرا اخير الذکر با خامکار رنگ دھنده آن خوب معل
 ،ًف سفيد که عموما کج و معوج استھای روشن تر بدن خط خفيدر قسمت . آنرا مخفی ساخته

 کوچک ظرف شيشه ئی ديگر صحنۀ مقابله دو نفر پھلوان عصر روی يک پارچۀ. علوم ميشودم
 جنگجويان بسبک يکی از. ميگفتند، معلوم ميشود»  Gladiatorگاليدياتور«رومن که آنرا 

»  Parmaپارما« مربع کوچک موسوم به  آھنی پای پيچ زرد دارد و سپريکنوع گيتس» تراس«
رومن در يک پا پاپيچ دارد و ران پھلوانان عصر » گاليدياتور« حريفش مانند .در دست گرفته

ديگر . پارچه ھای ديگر صحنه ھای مقابله بين سوار و پياده را نشان ميدھد. ايش برھنه ميباشدھ
در بعضی ظروف تزئينات . دوف مکشوفۀ اينجا مLحظه ميشومظاھر تخنيک شيشه ھم در ظر

ی ديگر جزئيات خيلی ئبرجسته را عليحده ساخته و بعد به ظرف چسپانيده اند و در بعضی ھا
رفی که يک ظدر . باريک و لطيف را بواسطۀ پارچه ھای کوچک شيشه به تنۀ ظرف چسپانيده اند

پوزئی «ًميشود که تجمL عبارت از نيک ساخته شده شخصی فراز برجی ديده خبه اين ت
ی که باsی يک قاب » پوزئی دون« ميباشد و حتی با )ابحار رب النوع(»  Poseidonدون

  . شباھت دارد،است» موزل«کنار رود »  کوبرن«

  

گيLس ھای شيشۀ الماس تراش و شيشۀ کوچک و يا پارچه ھای ظروف ماھی شکل و بوتل و يا 
با پارچه ھای مارپيچ عمودی به تنۀ جامی که دورادور آن تار شيشه ئی افقی دويده و حد بحد 

در . ظرف محکم شده وغيره اقسام و مظاھر تحنيک شيشه در ميان اين ظروف مشاھده ميشود
 ميرسد، سنگ ترازو و يک نوع ظرفی که 50ميان ظروف مفرغ که تعداد آن روی ھمرفته به 

يا بدست آمده و قاب ھای چقر کاسه نما وغيره اشبش ،گويند» ريتون«بشکل شاخ است و آن را 
ًمھمترين ھمه يکنوع سپری است که از دو قطعه مفرغ تشکيل شده که اصL روی يکديگر قرار 

قطعۀ مفرغ فوقانی از حيث اندازه نسبت به قطعه تحتانی کوچکتر و تزئينات آن چيزی . ميگرفت
 انیتصوير مرکزی قطعۀ فوق. در خود قطعۀ مذکور و چيزی ھم عليحده در آن افزود شده است

بالھای متحرکی که بر . نشان ميدھدرا  )Méduse «)5دوزيم«گی صورت سپر با وجود زنگ زد
به دو طرفۀ سر به ارتفاع خط چشم ھا چھار .  استسرش سايه افگنده عليحده ساخته و نصب شده

. مار خود را منبسط کرده اند و از پيچ خوردگی آنھا ھم گرھی تحت زنخ او معلوم ميشود
. اشکال ماھی ھائی معلوم ميشود که دم ھای آنھا متحرک است» ميدوز«رت بدورادور صو

عواملی را که عليحده ساخته شده و باز در ماھی ھا نصب گرديده حلقه ھای کوچکی محکم گرفته 
 در ھر حلقه زنگولۀ مدوری . استکه مجموعۀ آن طرف چپه قطعۀ فلز فوقانی سپر را مزين نموده

ناگفته نماند که باsی يک آئينه .  حرکت عوامل متحرک را آسان ميسازدآويزان است که وجود آنھا
 قيد شده 1345که در اطاق مدال ھای کتابخانۀ فرانسه تحت نمره »  Etrusqueاتروسک«عصر 

طوری نمايش يافته که دواردور آن را امواج مناظر آب گرفته و در » گورکن«تصوير روبروی 
  .ن بزرگ ميباشد، شنا ميکندکه کلۀ آ» ماھی دوفن «6ميان آن 

  

ته ئی و ظروف سنگ رخام مکشوفه بگرام عبارت از يک شيردانی دسته دار و يک گلدان دو دس
  .يک قالب دسته دار ميباشد

  

اشيائی که در قسمت جنوبی اطاق کشف شده به استثنای چند ظرف شيشه ئی ھمه صندوقچه ھای 
ه شده و روی آن قطعات مزين و منبسط عاج ًجواھرات بود که اصL از صفحات نازک چوب ساخت
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چوب صندوقچه ھا بغير از بعضی جاھا باقی بشکل گرد . و استخوان را نصب نموده بودند
نصواری رنگی تحويل يافته بود و از ين جھت در اکثر موارد حصص مختلف صندوقچه ھا از ھم 

ن عاج و استخوان ورقۀ  چوب و صفحات مزيبعضی جاھا بين صفحاتدر . جدا و متLشی شده بود
اين قسمت اشيای مکشوفۀ ما چيزھای بی سابقه ايست که از ھند مرکزی يا . ابرک ھم ديده ميشود

راجع به فعاليت کار خانه ھا و کارگران عاج ھند . به اينجا آورده شده است»  Mathuraماتورا«
 Bhilsaبيلسا«يا »  Vidasaويداسا« فقط اينقدر ميدانيم که کارخانۀ .ود استمعلومات ما خيلی محد

 Sanchiیشانس« به معبد  ،حاليه در ايالت گواليار سنگی را که يکی از کارکنان آن تراشيده بود» 

وسط . (چنانچه امروز کنار دروازۀ جنوبی استوپۀ بزرگ آنجا را مزين نموده است.  تقديم نمود)6(»
  ).م.قرن دوم ق

  

نيامده، از بگرام  ای فوق الذکر تا امروز چيزی بدستدر حاليکه از خود ھند از آثار کارخانه ھ
در . مختلف کار شده اين قطعات به انواع. صدھا قطعات و لوايح عاجی و استخوانی کشف شد

 نقوش کنده شده، در بعضی ھای ديگر موضوع حک شده و چون قسمت ھائيکه خارج فقط بعضی
در بعضی . ه بخود گرفته استتزئينات بصورت خفيف شکل برجست. موضوع است دست نخورده

لوب تراش و باقی حصص متن خالی کرده شده و قطعۀ عاج شکل مشبکی مطمواد ديگر موضوع 
روی ھمرفته تمام اين سبک و شيوه ھا واجد روح صنعتی خيلی لطيفی است . بخود اختيار نموده

حاسن قالب گيری در که با مزايای خود مظاھر حقيقی ھيکل تراشی را نشان داده و تمام پھلوھا و م
خطوط خارجی ھمه جا در تمام موارد با يک خط درشت و صحيح کنده شده . آن گنجانيده شده است

 پرنده ھا، ،» Lotusلوتوس« بگرام مثل برگ ھای 2تزئينات بعضی قطعات حفرگاه نمره . است
ر دروازه شرقی تزئينات س. شباھت بھم ميرساند» شانسی«حيوانات خارق العادۀ بالدار با تزئينات 

 با ،يل منظم ميباشدوبا ساقه ھای ط» لوتوس«ز برگ ھای که عبارت ا» شانسی«استوپه بزرگ 
 بگرام يافت شده خيلی شبيھه است و برای مقايسه نقطۀ مھمی 2لوايحی که از محل حفريات نمره 

لکه آزادانه نيست ب» شانسی«ناگفته نماند که لوايح بگرام تقليد کورکورانه عوامل . بدست ميدھد
ًواضحا به آثار ھم جنس خود که » شير - ليوگريف«عLوه برين تصوير . مفکورۀ آنرا ارائه ميکند

اطاق فوقانی صفحۀ خارجی دروازۀ غربی استوپۀ بزرگ و ( .در شانسی نمايش يافته شبيه است
  )نقوش برجسته پايۀ ھمين دروازه

  

ی ذ ھنراشکال نفواين . رت نمايش يافته استدر صندوقچه ھای بگرام اشکال حيوانات بالدار بکث
. صاف ھندی ضم شده استمملکت دور دست بين النھرين را ارائه ميکند که با جزئيات تزئيناتی 

مرغ آبی و قاز با اشکال مختلفۀ خود مثل مرغ آبی ھای کوچکی که قطار پشت ھم قرار گرفته اند 
يت ميده سربلند و سائر اختصاصات وضع ميشود گردن خ.موضوع تزئيناتی قشنگی تشکيل ميدھد

اشکال زن ھا . آنھا را با قطار قاز ھائی مقايسه کرد که در حاشيه ظرف مقدس کنيشکا نقش ميباشد
عصر » ماتورا«با بدن ھای چاق و صورت ھای گوشتی خيلی با سبک کار مجسمه ھای مکتب 

ا استخوانی ديگری که بعضی لوايح عاجی ي. شباھت دارد) قرن اول و دوم مسيحی(کوشانی 
 ھم تزئينات آنھا به اصول مشبک است و موضوع ھای منقوشه بصورت خفيف برجستگی دارد

 از صحنۀ ديگری که يک شخص در مرکز قرار گرفته دو  .بھمين عصر اطLق شده ميتواند
حيوان عجيب الخلقه را خفه ميکند چندين نمونۀ جداگانه پيدا شده که با الھام صنعت قديم 

ه دم ماھی تمام حيواناتی که حصۀ اخير بدن آنھا ب. اسباب مقايسه بدست ميدھد»  Sumarومرس«
 ھم باsی ،معروف بود»  Mathuraماتورا«ی متناظر در عصر کوشان در ميشود و با دم ھا

، »ماتورا«در اينجا آنچه قابل مقايسه بين اساطير . يشودصندوقچه ھای مکشوفۀ بگرام ديده م
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ميباشد اين است که در نقطۀ اخير الذکر دم ھای متناطر آنھا را حيوانات » بگرام«و » سرنات«
دارای دم ھای ) حيوانات عجيب بحری(»  Makaraماکارا«عجيب الخلقه بحری خورده است و 

عت عاج در قسمت ھائی معلوم ميشود که موضوع بزرگترين مظھر قابليت صن. برخاسته ميباشند
بدن ھا بکمال لطافت تجسم يافته و . نمايش آن زن ھائی است که مصروف آرايش خود ميباشند

وضعيت بيقيدانه و آزاد آنھا خطوط خميدۀ زيبای سرين ھا را مضاعف ساخته است و خطوط 
خLصه تمام زيبائی .  استخارجی چون مھارت کارانه رسم شده بر لطافت کيفيت فوق افزوده

 از تزئينات گل ھا در نمايش دادن اين صحنه ھا که حاشيۀ قشنگی»  Goptaگوپتا «3صنعت قرن 
گل ھای حاشيه که بذات خود موضوع خيلی دلچسپی است از . دارد گنجانيده و تصوير شده است

 اسپ منتھی ميشود و دھن آدمی برآمده که به نيم رخ راست نمايش و گردن او امتداد يافته به سر
ًاين موضوع حتما حصۀ مجموعۀ عجيبی است که در کنج . پائين تر با سر مرغابی نمودار است

بر عLوه در گل ھای . فوقانی راست صحنه نمايش يافته و گمان نميرود که نواقصی داشته باشد
 پيچ در آخر اولين گلی که بطرف راست خم و.  جزئيات دلچسپ ديگر ھم موجود استحاشيه

قرار گرفته که از آن دو گل و يک شاخه راست با سه برگ ديگر » لوتوسی« برگ ،خورده ميرود
نا گفته نماند که يکی از عواملی . گل مابعد بر عکس بطرف چپ خم و پيچ گرفته است. جھيده است

گل دوم . که ساقه گل ھا را تشکيل ميدھد بدور ساقۀ عمومی مشترک گل اول و دوم پيچ ميخورد
منظره خيلی مخصوص اين گل ھا . دارای چوچۀ مرغابی است که بطرف راست به پرواز ميباشد

قابل مLحظه است زيرا فراموش نبايد کرد که اين سبک تزئينات در صنعت غربی ھم مدخليت 
. م. ق58روی ديوار ھای تياتر در » Scaurusاسکوروس «يکی از قطعات شيشه ئی که . دارد

ھکذا اصل و مبدأ اين عوامل مرکبه را که اشکال انسانی . رويه را ارائه ميکند گذاشته اين »روما«
 ميتوان ،مينامند» Gryllesگريل «و بدن ھای پرندگان را بھم يکجا کرده و آنرا ) سر حيوانات(

خارج از ھند در صنعت يونانی آسيای صغير ھم سراغ کرد چنانچه در سنگ ھای منقوشی که 
سنگ «شايع نموده و اصل آن در يک اثر جرمنی موسوم به »  Zykanزيکان«بتازگی موسيو 

 عوامل مقايسۀ خيلی زياد است که روی ، شايع شده است83لوحۀ » ھای منقوش قديم و حاضر
ھمرفته گلھای که از آن صحبت کرديم و در تزئينات حواشی قطعات عاج بگرام استعمال شده 

  .مراتب و شکل اخير آنرا نشان ميدھد

  

ئين اين صندوقچه ھا عوامل ديگری که عبارت از اشکال حيوانات باشد نيز بکار رفته و در تز
  .استاد بکمال خوبی از عھده انجام آن برآمده است

  

  :معبد پوزۀ شترک
که مجزا و عليحده بطرف شرق بگرام افتاده يک عده بناھای مذھبی » کوه پھلوان«دورادور در 

برامدگی ھای ی ديگر در پای آن روی پيش  ئکوه و بعضی ھاآباد بود که بعضی ھا در پوزه ھای 
سنگی فراز رودخانه پنجشير معمور بود چنانچه معبديکه بشمال کوه پھلوان تحت ھدايات من 

چون اين بنای مذھبی در مرور .  ھم حايز چنين موقعيتی بود)6(حفريات نمود» مونيه«موسيو 
. ه شده اصل شکل پLن اوليه آن مغشوش گرديدهزمانه پيھم چند مرتبه مرمت کاری و وسعت داد

قديمی ترين قسمت آن اگر چه آنھم بذات خود دست خورده، عبارت از محوطۀ مربعی بود که در 
وسط آن در ميان حويلی استوپه بزرگی داشت و اين حويلی از طرف شرق به حياط ديگر مربوط 

استوپۀ بزرگ با مجسمه ھا و . يشودًبود و ملحقات آن عموما بطرف جنوب و جنوب غرب معلوم م
 چنين معلوم ميشود که صنعتگران در خود اين محل به تراش .صحنه ھای ديگر مزين شده بود
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 اينجا ساخته شده باشد چنانچه وجود يک نگ سليت ميپرداختند و آثار در خودمجسمه ھا در س
  .افزار ھيکل تراشی و يک صحنۀ نيم کاره اين نظريه را تقويت ميکند

  

از .  آثار ديگری که در گل و چونه قالب گرفته شده ھم بدست آمده است،عLوه بر اشيای سليتی
از . ميان آثار قديم چند پارچه حين حفريات ھنوز بجای خود در ديوارھای بنا باقی و برقرار بود

اب آنجمله پارچۀ که خيلی دلچسپ است صحنه ئی را نشان ميدھد که راھبين و مريدان آنھا و ارب
»  Kasyapaکاسياپا«امکان دارد راھبين سه برادر . بودا را تمجيد و احترام ميکنند» دواتا«النوع 

در روی ھمين صحنه يک جوره اعانه دھندگانی ھم معلوم . و سه نفر مريدان ايشان بوده باشند
رعLوه ب. ًميشوند که لباس مرد آن عبارت از البسه ايست که معموs در عصر کوشان پوشيده ميشد

پارچۀ لوحه ئی را يافته است که روی آن اعانه دھنده ئی بلباس قديم ھم معلوم » مونيه«موسيو 
  .ميشود

  

 بسياری صحنه ھا .که از اينجا کشف شده خيلی زياد است ئی تعداد مجسمه ھا و صحنه ھای سنگی
 شد که در يک منجمله بايد متذکر. از نقطۀ نظر تصورات مذھبی بودائی خيلی اھميت زياد دارد

باشد چھار زانو تحت کمان طاقی قرار گرفته و دو » اميتر«حنه شخص مرکزی که عبارت از ص
 از تحت پايه ھای کمان مذکور او را ،شخص کوچک در حاليکه به مناصفۀ بدن نمايش يافته اند

ھا اليه در منت. ديگر بدو طرفۀ کمان ديده ميشوند» بوديس اتوا«دو شاھزاده يا . احترام ميکنند
اگر اين پارچه با صحنه چينائی که . يا جنگ حيوانات نمايش يافته اند» دوراپاs«طرفين صحنه 

 ميشود که تا کدام ًميباشد، مقايسه شود فورا معلوم.)  م5حوالی قرن (» Weiوی «کار عصر 
» گريکوبوديک«تحت نفوذ موضوع ھای مذھبی ھنر » وی« در عصر  بودائی چيناندازه ھنر

چندين » ويپان کارا«در يک لوحه قبل از مLقات طالب العلم جوان برھمنی با بودا .  بودآمده
با دست ھای » ويپان کارا«ھيکل چھارشانه .  استصحنه ديگر مربوط افسانۀ آنھا نمايش يافته

ًبزرگ برای اثبات تنزل ھنری بعضی آثار گريکوبوديک تمثال خوبی فراھم نموده و ضمننا ارائه 
 6 و 5قرن » ايران و ھند«ه اين اثر چقدر با نزاکت و لطافت مجسمه ھا و تصاوير مکتب ميکند ک

  .مغايرت دارد

  

  :فندقستان، سياه گرد غوربند
سياه « کيلومتری 4 که به )7(»فندقستان«کشفيات اتفاقی چند پارچه مجسمه گک ھای بودائی در 

صنايع « در مجله  ئیمقالهآن ر باب  و دًو تقريبا در وسط راه کابل و باميان واقع است» گرد
قيق موقعيت آن اينه محل و تد برای مع1936در  مرا تحريک نمود تا، )8(شايع نموده ام» آسيائی

چون اھميت محل مذکور برايم ثابت شد، عريضه ئی مبنی به درخواست اجازۀ حفريات به . بروم
را مامور » کرل«اران خود، موسيو رت معارف افغانستان تقديم نموده و در نتيجه يکی از ھمکوزا

 چنانچه اين . بگرام، حفريات را در فندقستان شروع کندنمودم که بعد از ختم کارھای مربوطۀ
 يک بنای مذھبی حفريات را در خرابه ھای» کرل« عملی شد و موسيو 1937منظور در ماه می 
 موسيو .اد شده بودبآ» فندقستان« که باsی تپه خاکی فراز دره کوچک بودائی شروع کرد

ً عموما در تخليه معبدی کار کرده که 1937 حين حفريات خود از آخر ماه می تا آگست )9(»کرل«
اطاق آن بزرگ و مربع و سقف آن گنبدی بود و خرابی آن دھن اطاق ھائی را مسدود نموده بود 

نمونه کLسيک بشکل و ئی » استوپه«در وسط اطاق معبد . ًکه عمقا در ديوارھا کنده شده بود
 حصص مقابل طاق ھا با اشکال گل ھای مارپيچی مزين شده بود که بشکل کمان ھای .وجود داشت

طاق و ته آن و منطقۀ بين پايه ھا و مدخل آنرا اروی ديوارھای . ساده روی پايه ھا قرار داشت
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 پيش از ھمه شروع به برداشتن يکی از» کرل«موسيو . تصاوير ديواری مزين نموده بود
. نشان ميدھد» لوتوس«حامل بوتل کوچک را با برگ ھای آبی » ميترا«تصاويری نموده که 

 6 و 5 بودائی قرن اما از نقطۀ نظر تشابه که با ھنراگرچه جنبۀ نزاکت اين اثر کمی محدود است 
 در.  بودائی تبت خواندميتوان آنرا سرچشمه الھامات ھنر قابل مLحظه است زيرا ،ھند بھم ميرساند

ًواضحا عLيم نفوذ ايرانی نمودار است و اين محل يکی از پله » فندقستان«ساير تصاوير رنگه 
رب النوع مھتاب و آفتاب . ھای نردبانی است که اين نفوذ را بطرف آسيای مرکزی پيش ميبرد

رب النوع مھتاب که گرد صورت رنگ پريدۀ . ت فندقستان را ارائه ميکندعجنبۀ ماورای ھندی صن
 تاجی پوشيده که از اشکال سه ماه نو تشکيل شده که در نوک ھای ھر کدام آن ،ھالۀ نور داردخود 

. استدر گوش ھايش گوشواره ھای مدور بزرگی است که در آن مرواريد کار شده . گل ھا ميباشد
اسلحه اش عبارت از . است) پلنگ ھا( موزه ھای پوستی بجانش چپن چپه گردن دار و به پاھايش

 .)10( کوچک مدور و يک شمشير عريض دسته طويلی است که از قبضۀ آن گرفته استيک سپر
لباس او .  ھالۀ نور از قرص سرخی تشکيل شده،گرداگرد صورت خراب شدۀ رب النوع آفتاب

 است که از قطعات فلزی تشکيل گرديده و از کمربند پايان دنبالۀ آن بشکل حلقه یعبارت از جوشن
 تمام )11(ھکذا حصه تحتانی لباسی که بصورت پيش دامن مدوری. ميشودھای مشبک نازک معلوم 

 شمشيری است ،در پاھايش موزه و اسلحه اش بعLوه چماق.  ران ھای او را پوشانيده استميشود،
  .با دستۀ دراز و غLف مزين و دست چپ خود را روی آن گذاشته است

  

 تصوير شده  Kطاقا) ب النوع ته اطاقنسبت به ر(اين دو ارباب النوع در جدار اطراف راست 
 .اند

 

طاق ھا چنين وانمود ميکند که قرار پروگرام واحدی بعمل آمده باشند زيرا تصاوير اتزئينات داخلی 
رنگه و آثار حجاری شده طوری پھلوی ھم قرار گرفته که جدائی بين آنھا حس نميشود و علت آن 

مخصوصی تصاوير قرار داده اند که با آھنگ اين است که ميان اين دو سبک تزئينات عواملی 
رنگه و آثار برجسته را ھمنوا ساخته است چنانچه اينجا و آنجا اگر روی ديوارھا ارباب النوع 

ماران «فرعی نيم تنه و با سينه ھای برجسته نمايش يافته و از زمين ھيکل ھای نيم تنه شاھان 
طرف ديگر اشکال حجاری شده به اندازۀ » Dطاق ا «سربلند کرده است،)  Nagahaناگاھا(» آبی

بوديس «ھيکل يک .  فرق نميشودنبرجستگی خفيفی دارد که از تصاوير رنگه روی ديوارھا چندا
 شان – لونگ - تين «ھای مقام » بوديس اتوا«که مانند شھزاده بيقيد و آزاد نشسته به بعضی » اتوا

Tien – Long - Chan «طاق «ار اطراف راست روی جدا. چين شباھت زياد داردC « زنی
اين زن بLشبھه . دراز کشيده و پھلوی او پردۀ مثلث نما از زبانه و شعله ھای آتش معلوم ميشود

از شعله که قرار افسانه ھای بودائی، بودا او را »  Jyotiskaيوتيسکا«مادر بچه ايست موسوم به 
. وحانی معلوم ميشودراص غير يک جوره اشخ» Eاطاق « در تۀ )12(ھای مذکور نجات داده است

يکی آن شھزاده ايست که صورت نشستن او بوضعيت شاه يا شھزاده شبيه است که روی يکی از 
. )13(آنرا شايع کرده است»  Sarreسار«وفيسور  پروزيورات عصر ساسانی ترسيم ميباشد 

قستان لباسھای البته شھزاده فند. شھزاده آرنج خود را روی يکعده زيرگوشی ھا تکيه داده است
    ./جه آسيای مرکزی و ايران را بخاطر می آردومر
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  : يادداشت ھا
ه در باستانشناسی فرانس خاطرات ھيئت 9راپور مفصلی که در اين موضوع تھيه ميشود در جلد  -1

  . افغانستان نشر خواھد شد

 احمد علی رسالۀ صنعت بودائی بکتريان و مبدأ صنعت گريکوبوديک تاليف جوزف ھاکن و ترجمه -2
 . مLحظه شود، چاپ مطبعه عمومی، کابل»صنعت باختر«کھزاد تحت عنوان 

3- Journal,  Asiatic Society of Bengal  41- 36 صفحه 1835 و 1834 سال. 

 .273 – 266 در موقع بيست و پنجمين سالگره مکتب فرانسوی شرق اقصی، صفحات - مطالعات آسيائی -4

، » Méduseدوزيم«که بنام ھای را اھر عجيب الخلقه در افسانه ھای يونانی مجموع سه خو -5
ًاين سه خواھر مخصوصا . ندميخواند» گورکن«موسوم بودند »  Sthenoسته نو«و »  Euryaleيولایر«
در روی سپر  . به يک نگاه به سنگ تبديل مينمودر چيزی را  دارای قوای روحی عجيبی بود که ھدوزيم

 )مترجم (.نيدن دشمن ترسيم مينمودندًھا تصوير او را معموs برای ترسا

در جلد دھم سلسله خاطرات ھيئت باستان شناسی فرانسه در » ژاک مونيه«راپور مفصل موسيو  -6
 .افغانستان نشر خواھد شد

که اسناد او ھميشه » مسن« وارد پاريس شدم مLحظه نمودم که سياح انگليس 1937چون در ماه اکتوبر  -7
 : فندقستان را ياد کرده و در باب آن مينويسد1836بما کمک زياد کرده است در 

فندقستان در منطقه غوربند در غرب سلسلۀ بزرگ کوھی واقع است که از ھندوکش به قفقاز ميرود و «
 چه در خود درۀ غوربند و چه در دره ھای کوچک ملحقۀ آن .حد غربی کوھدامن را تشکيل ميدھد

ار تاريخی قديمی زياد است لھذا با دليل گفته ميتوانيم که ًمخصوصا در يکی آنھا موسوم به فندقستان آث
مسکوکات قديمی از اينجا به تعداد زياد يافت شده و بعضی برجستگی ھای مھمی در آنجا وجود دارد 

 .V.J»ليکن چون محل مذکور را ديده نتوانسته ايم راجع به چگونگی آن حدس و فرضيات احراز ميکنم

R. A. S. B.)  1836 ( ؟6صفحه.  

 مقاله موسيو ھاکن راجع به چند مجسمه گک ھای 130-131 صفحه 3مجله صنايع آسيائی جلد دھم شکل  -8
 .بودائی که تازه از افغانستان کشف شده مLحظه شود

 به فندقستان رفته و 1937بعد از اختتام حفريات خود در شترک بگرام، آخر جون » ژاک مونيه«موسيو  -9
 خاطرات ھيئت باستان شناسی 11ور مفصل حفريات فندقستان در جلد راپ. ملحق شد» کرل«با موسيو 

 .فرانسه در افغانستان شايع خواھد شد

 17، لوحۀ 28صفحه » H. Servigسرويگ «پالمر، شام تاليف موسيو » البسه و اسلحه ايرانی«کتاب  -10
 .مLحظه شود

  C شکل12صفحه » رلژان ک«و » جوزف ھاکن«تاليف موسيو » آثار عتيقه کوتل خير خانه«کتاب  -11
 .مLحظه شود

 موسيو فوشه  تاليف258 شکل 528 – 525جلد اول صفحه » صنعت گريکوبوديک گندھارا«کتاب  -12
 .مLحظه شود

  ./مLحظه شود» سار« تاليف پروفيسور 111لوحه » صنعت قديم ايرانی ھا«کتاب  -13


