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مقاله ھا، رساله ھا و راپورھای کتابھا، از شادروان استاد کھزاد 
زيادی در رابطه با آثار باستانی و تاريخی و داشته ھای موزيم 

ارزش دارای توجه و ھای کشور وجود دارد که ھر کدام قابل 
اين آثار به ويژه در شرايط امروزی افغانستان . فراوان ميباشد

يباشد زيرا اکثر آثار باستانی موزيم ھا در اين سه قابل توجه م
در . دھۀ اخير به انواع و اقسام مختلف به يغما برده شده اند

سالھای اخير کار استاد کھزاد در موزيم و انجمن تاريخ 
ُافغانستان، موزيم ھای افغانستان مخصوصا موزيم کابل به يکی 

. بديل شده بوداز معتبرترين و گرانبھاترين موزيم ھای جھان ت
ويرانی موزيم ھا نه تنھا از نقطه نظر مالی بلکه از نقطه نظر 

کشور وارد تاريخ و فرھنگ معنوی و تاريخی لطمۀ بزرگی به 
ل و يا حتی جبران ککرده است که جبران آن فوق العاده مش

  .ناپذير ميباشد

متاسفانه قسميکه در اخبار گزارش ميشود ھر روز بصورت 
انه قرار برد از خود و بيگتباستانی مورد دسسارقانه ساحات 

  .اظت آنھا را نداردميگيرد و کسی توانائی حف

 1315اين رساله که تقديم عPقمندان ارجمند ميشود در سال 
  . سال قبل به نشر رسيده بود71يعنی 
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  موزۀ کابل

  
  احـمـد عـلی کـھـزاد

  

  

 گرفته شده »Mouseionموزين « از کلمۀ يونانی َ اصMusée«)1(P« لفظ موزه
 يعنی رب »Musesھا  ميوز« به معبد و َنيان قديم اصPو اين کلمه در عرف يونا

 شھر ين مناسبت به تپه ئی که دروع افسانه ئی صنايع و در عين زمان به االن
پسان تر اين کلمه کمی از . منسوب به اين رب النوع شده بود، اطPق ميشد »آتن«

 از قصر  ئیمعنی اساسی خود برآمده و در عصر بطليموس شاه مصر بيک حصه
 مذکور جمع نموده بود اسکندريه که در آنجا علما و فيلسوفان بزرگ وقت را شاه

قتضيات آھسته آھسته با مرور زمان و م. و کتابحانۀ بزرگی ھم داشت، داده شد
بار اول بيک نوع مؤسسه ھائی . شاده و جامع تر شدسير مدنيت معنی اين کلمه گ

به اين معنی و . اطPق ميشد که در آن فقط آثار تاريخی قدما را جمع نموده بودند
 عبارت از يک عمارتی بود که در آن تنھا يک عده اشيا را در اين وقت موزه فقط

  .از نقطه نظر قدامت تاريخی ميگذاشتند

  

افته و ي انبساط »موزه«کم کم  با تحوjت ديگر در ين دايره اخير ھم معنی کلمۀ 
مانند موزه ھای زراعتی، فPحتی، . موزه ھا در شعبات مختلف زندگانی بميان آمد

 موزه ھای ھای متعدد و مختلف فنون و ادوات عسکری،فضائی، بحری و موزه 
 و »زهمو«در ين صورت اخير .  وغيره وغيره و اکتشافات قطبیتخنيکی

 در معنی مترادف ،تر صحبت خواھيم کردن مفصل آ که پسانتر از »کولکسيون«
 است و طوريکه »اجتماع يک عده اشيا« عبارت از »کولکسيون«ھم شدند زيرا 

 بزرگی ميباشد که »کولکسيون« فوق ھم ھر کدام بجای خود يک ديديم موزه ھای
  .ع معين در آن جمع گرديده استعده اشيأ مربوط بيک موضويک

  

 برای مطالعات َذکر برخPف موزه ھای قديم مخصوصاچون اين موزه ھای اخيرال
  بشکل،علمی شايقين تأسيس شده و مفھوم تازه ئی بخود گرفتو افزايش احاطۀ 

دند و قبل از ھمه کتابخانۀ مخصوصی به آن راتی بعمل آوري در آن تغيمؤسسۀ نو
 از دست داده و وزه ھا وضعيت رکود و خمود خود رادر ين وقت م. عPوه کردند

 شکل يکنوع مکتب يا دارالمطالعۀ ،در اثر مراجعه و مطالعۀ ارباب ذوق
چنانچه موزه خانه ھا در عصر حاضر بحيث محل . مخصوصی بخود گرفت

مطالعات تاريخی، ادبی، علمی، صنعتی، تخنيکی وغيره ميباشد که در آن آثار و 
  .کتب مربوطه يکجا در دسترس شايقين است



  

بمرام و نشان   باينطرف يکعده مؤسسات ديگر ھم اگرچه19از نيمۀ اخير قرن 
 اين مؤسسات بنام .ھندد در حقيقت کار موزه را مي،عليحده عرض اندام نموده اند

وظيفۀ .  وغيره ياد ميشوند»کولکسيون« و »اکسپوزيسيون«، »الریگ«ھای 
  : اجتماعی آنھا قرار آتی است

  

ُ که معنی لغوی آن اصP دھليز است، امروز فقط به موزه »Gallery گالری«
ھائی اطPق ميشود که در آن آثار خامۀ نقاشان و رسام ھای معروف را ميگذارند 

  .بلو ھای مختلف مزين ميکنندديوارھای بزرگ آنرا فقط با تاو 

  

 »نمايشگاه«که به اصطPح امروزی به کلمۀ  » Expositionاکسپوزيسيون«
 است که تنھا اختصاص به »موزۀ موقتی« ھم در حقيقت يکنوع ،ترجمه ميشود

 مال شتر با داشتن جنبۀ تجارتی برای سراغ بازارآثار تاريخی ندارد بلکه بي
 آن در ين اواخر بحران يشود و محرک بزرگوش اموال تاسيس مالتجاره و فر

عالمگير اقتصادی است چنانچه پشت ھم در ين چند سال اخير اين نمايشات در 
 در »نمايش پاريس«شھر ھای اروپا مروج شده و امسال بزرگترين آن بنام 

  .پايتخت فرانسه افتتاح خواھد شد

  

وزه شده و  ھم با مفھوم امروزی خود مترادف م» Collectionکولکسيون«
د و اين عمومی ترين شکل موزه  نامي»انفرادی« يا »موزۀ شخصی«ميتوان آنرا 

. طابق ذوق و سليقه و تخصص خود تشکيل داده ميتوانداست که ھر شخص م
ليون ھا نفر از خود کولکسيون ھا دارند و مطابق يچنانچه در اروپا و امريکا م

 تا پروانه و حشرات وھرکسی از مسکوکات و تکت پسته گرفته  ذوق خود
 جمع آوری ، نکرده است ھم ھنوز خطورھزاران چيز ديگری که در فکر ما

تمام ۀ زياد شده که جبعضی پولدارھا با مرور زمان بدربين ميکنند و اين شوق در 
 چنانچه اکثر موزه ھای بزرگ دنيا که .دارائی خود را در ين راه وقف نموده اند

 در اوائل کولکسيون شخصی کدام صاحب ذوق ،دامروز بيننده را واله ميساز
 بعد از مرگش بدست ديگری افتاده و يا از زندگانی و ياثروتمندی بوده که در 

يک موزۀ  و اری کرده و احاطۀ آن وسعت يافتهجنبۀ اھميت، حکومت آنرا خريد
  .عظيم الشان گرديده است

  

د، تش گفته ش و تحوj»موزه«ُحاj که قرار بحث فوق مختصرا معنی کلمۀ 
 افغانستان چه وقت بميان آمده و آثار موضوعۀ ميرويم به اصل مقصد که موزه در

  از چيست؟ عبارت] 1315[موزه فعلی کابل 

  

 در افغانستان در زمانه ھای قبل اjسPم »عتيقه فروشی«وزه از نقطه نظر شق م
 »ھبیموزۀ مذ«وجود داشت زيرا در باميان که برای زوار خارجی که مثل يک 

يادگار « در مجاورت مجسمه ھای بزرگ، دکانھائی وجود داشت که بنام ،بود
 ھيکل ھای کوچک و مجسمه ھای بزرگ و ميناتور ھای تصاوير رنگه و »باميان

سامی اين محل معروف را ميفروخت  ر وديگر تصاوير عجائب نقاشی، مھندسی



ار تا به جاپان ھم چنانچه  نمونه ھای کوچک مجسمه ھای بزرگ باميان ذريعۀ زو
 باشد زيرا ھمين طور ھيچ شبھه ئی نيست که در ھده ھم بوده. رسيده است

 مغازه ھائی داشته َنه ھای ھيکل تراشی اين مقام حتماابزرگترين مکاتب و کارخ
بھای اين جا را به زوار و ارباب ذوق ند عتيقه فروشان امروز آثار گرانکه مان

  .ميفرختند

 

 ھم در افغانستان بی سابقه نيست بلکه از »سيون شخصیکولک«موزه به معنی 
وق زيادی در ين ديار زيسته و ھر کدام به چندين قرن باينطرف ھميشه صاحبان ذ

اگر خوب موضوع .  اند زحمت زياد کشيده،گردآوری آنچه عPقه داشته
 ديده ميشود که مانند ذوق واحدی که تا اين اواخر ، ھا مطالعه شودکولکسيون

 ھمه جنبۀ ادبی داشته مانند کولکسيون ھای کتب ، در عالم شرق رواج داشتبيشتر
قلمی، کولکسيون ھای اشعار ناياب در بياض ھا و جنگھا، کولکسيون ھای 
ميناتور و عکسھا، کولکسيونھای نمونه ھای خطی خوش نويسان بزرگ، 

ات و کولکسيون گل ھا و نباتات قشنگ ، باjخره کولکسيون البسه ملی و مسکوک
يک چيز ديگری که بيشتر ذوق ملی و روح شھامت قومی ما . تکت پسته وغيره

.  کولکسيون اسلحه است، بيشتر اختصاص به افغانستان دارد ورا ارائه ميکند
 نتيجۀ  در در اکثر خانه ھازاز زمان قديم اين رويه معمول بوده و امروچنانچه 

ذوق کولکسيون خوشبختانه . ستکولکسيون اجدادی آنھا به سليقۀ قشنگی موجود ا
 سالھای اخير در مملکت ما بيشتر تر شده و امروز ارباب ذوق بسيار در ين

 ميخرند، جستجو ميکنند و ،ُچيزھای ديگری را که سابقا به آن اھميت داده نميشد
  .با ذوق شخصی خود کولکسيون ميسازند

  

jش ه ھ1297ول در  حفظ آثار تاريخی اگر چه بار اخره موزه به معنی مختصبا 
تأسيس شده ليکن شاھان با ذوق افغانستان با سليقۀ ] 1315از [ سال قبل 19يعنی 

خويش قبل از اين تاريخ کولکسيون ھای بزرگ شخصی داشتند که ھر کدام 
وق خانه ھای دصن« و »ميخ زين ھا«اھميت يک موزه را جايز بود چنانچه 

يزھای نادر و قيمت دار در آنجا  بزرگ سلطنتی از موزه گران بھاتر و چ»جنسی
 شالودۀ اساسی موزۀ فعلی کابل ما را ھمين ،ُطوريکه ذيP خواھيم ديد. پيدا ميشد

  .کولکسيون ھای شخصی و آثار صندوقخانه ھای جنسی قديم آنھا تشکيل داده است

  

jش تأسيس و ه ھ1297ُ رسما بار اول در سال ، ذکر کرديمموزه قراريکه با 
کابل  بود که در سه کيلومتری غرب »باغ باj«آن عمارت تاريخی عمارت اوليۀ 

jافتاده و تعمير آن يادگار عصر » برجه9«  در ميان تاکستان قشنگی تپه ئیبا 
شاه «و تأسيس خود مربوط به دموزه در ب. سلطنت امير عبدالرحمن خان است

م محی الدين  حضور  پادشاه بوده  و اولين مرحلۀ مديريت آن به جناب غP»آقاسی
کسيون ُه بود و آثار اوليۀ آن عموما کولخان مدير فعلی موزه و جشن سپرده شد

ھای شخصی شاھان افغانستان و محتويات صندوقخانه ھای جنسی تشکيل ميداد، 
 کتب قلمی، زره و خود و اسلحه و البسه ملی َ تماما،يعنی آنچه در موزه ديده ميشد

مک دوزی ھا، مبل و اثاث البيت، علم ھای شاھان و اقوام، زر دوزی ھا، خا
جھاد، صندوق ھای عاج و چوبی منبت شده، بساط ھای شطرنج، نمونه ھای 



 1299موزه در سال . خطی، ظروف و مسکوکات وغيره از ين قبيل چيزھا بود
از دايرۀ شاه آقاسی شاه منفک و به وزارت معارف مربوط گرديد چنانچه مانند 

  .ا حال به وزارت معارف مربوط استتشکيPت سائر ممالک ت

  

 مسيحی پس از ينکه امتياز حفريات به ھيئت 1922 ش مطابق ه ھ1300در سال 
ير کرد زيرا قراريکه علمی فرانسه داده شد، وضعيت محتويات موزۀ کابل تغي

Pاز آن تاريخ به بعد در اثر کاوش ھای علمی که شده ، خواھيم ديدَبعدھا مفص 
ائی از سينۀ خاک بيرن آمد طوريکه امروز يک حصۀ بزرگ  آثار گرانبھ،رفت

  .اھميت موزۀ ما به آن منسوب است

  

 تغيير محل داده و به نفس کابل در داخل ارگ »باغ باj« موزۀ کابل از 1302در 
شاھی در عمارت قشنگ و تاريخی ديگر که وجود آن از لحاظ ظرافت منحصر به 

 jموزه .  خوانده ميشود، انتقال يافت» باغچهکوتی« يا »سراچه«ُفرد است و معمو
 صورت  اين زمانی بود که تازه سر وال حيات خود را در اينجا گذرانيد وشش س

 در ،عPوه اينکه آثار اسPمی و ملی آن بيشتر شده بودآن قشنگ شده بود زيرا بر
 ،اثر حفريات ھده و بگرام و نتيجۀ فوق العاده که از نقطه اول الذکر بدست آمد

انتظار و تصور  دو چند باj رفت زيرا بPقسمت آثار قبل اjسPم آن ھم يک دفعه
 »يک موزه آثار صنعت گريکوبوديک« ميگويد »گودار«طوريکه موسيو 

 و لوايح مھم  مجسمه گک ھای قشنگ چونه ئی، سنگیمکشوف شد و ھزاران
 اصولی آثار اگر چه بواسطه عدم وقت ترتيبات. تاريخی ديگر به موزه افزوده شد

 معذالک موزۀ کابل در ين وقت بPمبالغه يکی از غنی ، بودهجديد فوق عملی نشد
 طوريکه 1308 – 1307انقPب . ترين و مھمترين موزه ھای مشرق حساب ميشد

اکثر مراکز علمی، مکاتب، jبراتوارھا، کيميا خانه ھا، کتابخانه ھای ملی و 
آتش خود سوخت، موزۀ ما را ھم امان شخصی و اکثر عمارات تاريخی ما را به 

 بيشتر مورد حمله قرار گرفت ،نداد و چون اين موسسه در داخل ارگ سلطنتی بود
و در نتيجه آثار گرانبھای آن بدست ھای از خود و بيگانه افتاده و آخر کار به 

بعد از روزگار سياه انقPب خوشبختانه وضعيت بحران . جاھای باز ناگشتنی رفت
 جراحات دل پاره پاره اين موسسۀ بعد از تلفات زياد خاتمه يافته وزۀ ما انگيز مو

  . تاريخی ھم رو به التيام گذاشت

  

چون محل موزه در داخل ارگ سلطنتی مناسبت نداشت و از طرفی جای آنھم 
ُت که اساسا برای ا يکی از بزرگترين عمار1309بسيار خورد بود، در اواخر 

از حيث داشتن مدخل بزرگ، محوطۀ نيم دايره،  است، چه خيلی موزونموزه 
دھليز ھای طوjنی، زينه ھای پر بر و عريض، اطاق ھای مھم وسيع و طبقات 

، در ُمتعدد به مقتضيات اين موسسه موافق است و بيننده را حتما زير تأثير ميگيرد
  . در اختيار موزۀ کابل گذاشته شدداراjمان

  

 از طرف ، تأسيس شدَنکه وزارت معارف مجدداز يبرای جبران تلفات وارده پس ا
حکومت پول ھنگفتی برای موزه ھم اختصاص داده شد تا در دايرۀ امکان از آثار 
قديم آن و اشيای جديد خريداری شود چنانچه در ميان کتب و آثار اسPمی بعضی 



َ از پول ھنگفتی که فعP. چيزھای قديم که بدست آمده دو باره خريداری شده است
ُر ين سنوات اخير، مخصوصا در سال جاری در بودجۀ وزارت معارف برای د

موزه اختصاص داده شده بخوبی معلوم ميشود که حکومت فعلی ما در حفظ آثار و 
افتخارات ملی چه در موزه و چه در حفاظت ابنيۀ تاريخی اھميت فوق العاده 

ظمت گذشتۀ ما ميدھد و بعPوۀ بودجه مخصوص موزه در نگھداری عمرانات با ع
از دگر کمک ھای مادی و معنوی ھم خودداری نميکند چنانچه در ين چند سال 

برۀ شاعر و حکيم  معارف در مرکز و وjيات مملکت مقخارج از بست وزارت
 غزنوی و آثار باعظمت باميان و مقبره ھای احمد شاه »سنائی«بزرگوار مشرق 

برۀ بابر شاه، شھر  تميم، مقھوتکی و مزار متبرک حضرتدرانی و ميرويس خان 
تاريخی بلخ، باjحصار کابل، مزار شاه دوشمشيره و بسيار عمارات تاريخی ديگر 
ترميم و آباد شده و روی ھمرفته عPقۀ حکومت متبوع ما را در حفظ شئون 

  .افتخارات ملی آرائه ميکند

  

  برای موزه در بودجه وزارت معارف منظوری1315روی ھمرفته پولی که در 
يافته است، مبلغ زياد و متنابه است که برای ادارۀ فعليه موزيم کابل کافی شمره 

  .ميشود

  

 ساله حيات رسمی خود ديده و تلفات 20در ين عمر موزۀ کابل با تمام تحوjتی که 
وارده و باز اصPحات و ترميماتی که در آن بعمل آمده بصورت مجموعی از 

يکی :  به دو حصه تقسيم ميشوند،دارندنقطۀ نظر عصری که اشيا بدان تعلق 
گر چه عمارت دو ا.  از اسPمبل ديگر حصه و يا آثار ق اسPمی وحصه و يا آثار

 زمينۀ خوبی برای جدائی آثار اين دو عصر فراھم کرده و َمنزلۀ موزه مادتا
بصورت عمومی تا جائی اين منظور مراعات ھم شده چنانچه آثار عصر اسPمی 

  .ل اjسPم در منزل تحتانی ميباشدبی و آثار قدر منزل فوقان

  

  :آثار عصر اس&می

 در ابتدأ شالودۀ اين موسسه را تشکيل َآثار عصر اسPمی موزۀ کابل که عموما
 عبارت است َ نبود، عموما اولی غير از آن چيز ديگر در آنميداد و تا چند سال

توری، اسلحه و البسه قران شريف قلمی بخط کوفی و عربی، کتب قلمی و مينا: از
شاھان و اقوام مختلف کشور، نمونه ھای خطی، ظروف مسی عصر تعالی غزنی 
و غور، خامک دوزی و سوزن دوزی، آثار نقاشی غزنی، ظروف و اشيای سنگی 

 اينطور اشيأ چون قبل از انقPب در موزه وجود داشت و چشم .قندھاری وغيره
يشتر صدمه کشيده و تلفات داده معذالک  ب،متھاجمين ھم به اھميت آنھا آشنا بود

  : معروف ترين آن بصورت خلص قرار آتی است،آنچه موجود است

  

  :در منزل با3 در اطاق تبرکات اشيای مقدسه

بعضی آيات قرآن کريم بخط کوفی بقلم حضرت سيدنا عثمان رضی : 1/83نمره 
  .هللا تعالی عنه

  .م حضرت علی کرم هللا وجهبعضی آيات قرآن کريم بخط کوفی بقل: 2/84نمره

  .)رض( حسن مبعضی آيات قرآن کريم بخط کوفی بقلم حضرت اما: 3/85 نمره



  .بعضی آيات قرآن کريم بخط عربی در پردۀ دل آھو: 4/86نمره

    .)رض(بعضی آيات قرآن کريم بخط کوفی بقلم حضرت علی : 5/87نمره 

 حضرت خط  کوفیم کريسه جلد قرآن شريف بزرگ که از روی قرآن : 90نمره 
  . استکس گرفته شدهعثمان رضی هللا تعالی عنه ع

قرآن مجيد مترجم رسم الخط کوفی کاغذ نباتی خانبالغ از اول سورۀ : 91نمره 
شعرا و ترجمۀ آن بخط نسخ عربی که از نواحی خرابه ھای شھر غلغله باميان در 

  . است ھجری قمری پيدا شده1334

  .ر کائنات بنام مقوقس مصریعکس نامۀ حضرت سرو: 99نمره 

 سلم  وی هللا عليه و آلهعکس نامۀ حضرت پيغمبر محمد مصطفی صل: 96نمره 
  . بن ساوی ملک بحرين بخط کوفیعنوان منذر

  

  ):ل با3زمن(کتب معتبر قلمی کتابخانۀ موزه 

  :ھفده کتاب در يک وقايه

 نظامی جامی،موjنا : اين ھفده کتاب عبارت است از آثار سه شاعر نامی بزرگ
  : اسمای آنھا قرار آتی است.گنجوی و امير خسرو دھلوی

سلسلة الذھب، سPمان و ابسال، تحفة اjحرار و سبحة «ی ھفت اورنگ جام
  .»اjبرار، يوسف زليخا، ليلی مجنون، خرد نامۀ اسکندری

مخزن اjبرار، خسرو شيرين، ليلی مجنون، ھفت پيکر، «خمسۀ نظامی 
  .»نامهرسکند

مطلع اjنوار، خسرو شيرين، ليلی و مجنون، ھشت «امير خسرو دھلوی خمسۀ 
ُ اين مجموعۀ نفيس تماما مصور و مطP است و کتابت .»بھشت، آئينۀ اسکندری

  . ھجری تمام شده است899آن در 

  

  :مثنوی مولوی

اين .  وفات نموده اند672اثر موjنا جPل الدين محمد بن حسين بلخی است که در 
  . بھا شامل شش دفتر، ھفت ديباچه و شش فھرست و يک مقدمه استکتاب گران

  

  :ديوان بيدل

 ھه 1278 در سنه »غجدوان بخارا«خط نستعليق و مجدول به آب طP در قريۀ به 
نوشته شده و از طرف سيد عالم خان امير بخارا بحضور پادشاه افغانستان امير 

  .حبيب هللا خان بصورت ھديه تقديم شده است

  

  :ن خواجه حافظديوا

P907خطاط و مصور آن محمد محسن نام دارد و در . مصور و مجدول به آب ط 
  .ھه بنام سلطان حسين ميرزا پادشاه ھرات نوشته شده است

  

  :بھارستان جامی

  . ھجری بقلم علی رضا نام تحرير شده است983 تاليف و در 802در سال 

  

  :بوستان شيخ سعدی



  . ھه تحرير شده است1013به خط مير عماد الحسينی در 

  

  :عين ا3يمان

 ھجری بقلم خود 13جناب سعد الدين صاحب پای مناری متصوف قرن کتاب 
  .شان

  

  :بوستان سعدی

  . ھه تحرير آن تمام شده است921مذھب و مجدول بخط علی الحسينی که در 

  

  :تاريخ سلطان ابوسعيد بھادر خان

 بقلم عبدالحميد نام 981ست و در  ھجری افغانستان ا8که يکی از پادشاھان قرن 
  .نوشته شده است

  

  :يوسف زليخا

  .ناظم ھروی بخط شکست ترکستان

  

  :حمام بندی شيخ سعدی

به خط نستعليق خطاط معروف مير عطا محمد شاه آقای قندھاری متوفی در سنه  
  . ھجری1341

  

  :کتاب غزليات سعدی

 ھه از طرف امير 1337 ھه تحرير و در 1012بخط مير محمد بن علی که در 
  . پادشاه افغانستان تقديم شده،بخارا بحضور امير حبيب هللا خان

  

  :ميناتور و نمونه ھای خطی

، عPوه  مصور و حايز ميناتور ميباشند آن اگرچه در ميان کتب فوق الذکر بسيار
ھليز طرف راست يک اطاق برای آن ل تحتانی د در منز،بر آن  در موزۀ کابل

در ميان عPوه به دو طرفۀ زينه که به منزل فوقانی ميرود ھم صوص شده و برمخ
بدبختانه از ين قسمت موزۀ کابل . ھا مشاھده ميشودچوکات ھا يک عده ميناتور

.  آثار گرانبھای بھزاد ھروی کمياب شده َر در انقPب تلفات داده و مخصوصابيشت
سائر استادان  اثر خامۀ ،ُفعP آنچه در اطاق مخصوص و سرزينه ديده ميشود

 کابلی وطن و بعضی ھم سبک ھندی و بخارائی و معروفترين آن قرار ھراتی و
  :آتی است

  

 قطعه ميناتور حاjت حضرت يوسف عليه السPم و زليخا و عزيز 59ه نمر
  .مصری

  .مجلس امير تيمور کورگان با وزرا و اراکين دولتش

  . ھجری866شبيه مير علی ھروی متوفی در 

  . ھجری11فيضه عالم معروف قرن شبيه مP دو 

  .سواری شاه جھان بر فيل



  .شبيه اکبر شاه ثانی وغيره که در اين جا تذکار آن بطول می انجامد

  

از جملۀ نمونه ھای خطی معروفترين آن قرار آتی است که در ديوار سمت راست 
  .محوطۀ نيم دايرۀ دم مدخل موزه نصب است

  

  . رسم الخط امير علی ھروی49نمره 

  . قطعه خط عبدالرحمن الحسينی46نمره 

  . قطعه خط حسن شاملو51نمره 

 بقلم جلی سيد عطا محمد شاه قندھاری خطاط »کلمه شھادت« قطعه خط 150نمره 
  .معروف عصر سراجيه وغيره

  

  :ظروف و اشيأی فلزی غزنی و غورات

ود  در زمان ترقی و شکوه خبای سلطان محمود که در عالم اسPمغزنی پايتخت زي
 بعPوۀ ميناره ھا و آبدات، مزارات ،با بغداد پايتخت خلفای اسPمی ھمسری ميکرد

 آثار گرانبھائی از آن مدنيت ،و لوايحی که امروز در شھر قديم آن مشاھده ميشود
 چنانچه باوجوديکه ھنوز حفريات علمی در آنجا .مشعشع در دل خاک پنھان است

 کشت و کار شواھدی ديده و آثاری نشده ساکنين محل ھميشه حين خاک کشی و
 فلزی است َ اکثرا،دا شده و ميشودخوشبختانه آثاريکه از غزنی تا حال پي. يافته اند

  .  باين مناسبت در مقابل گزند زمان و اثرات تۀ زمين خوبتر مقاومت توانسته اندو

  

 از ين قبيل آثار زياد ،ھمچنين غورات که در مدنيت اسPمی ھمسر غزنی است
آثاری . رد که مشت نمونه خروار چند ظرفی تا حال به موزۀ کابل رسيده استدا

وی ميزھای آئينه که از غزنی و غورات بدست آمده در دھليز طبقۀ اول موزه ر
  : مھمترين آن قرار آتی استدار گذاشته شده که

  

  :ميز اول دھليز طرف راست

 دايرۀ کوچک 12در وسط آن در ميان . پلۀ ترازوی برنجی:  ک ت63نمره 
  .اشکال بروج قمری و در حاشيۀ آن مضمونی بخط کوفی مرقوم است

  .چراغ برنجی که از غورات بدست آمده است:  ک ت28نمره 

 نيم انچ بلندی دارد و 2چراغ کوچک دسته دار تيل دانی نما که :  ک ت67نمره 
  . ھجری ميباشد6از غور پيدا شده و اثر کار اوئل قرن 

  . ھجری غزنی4چراغ بلند برنجی آثار قرن پايۀ : 115نمره 

خط کوفی ھم دارد و از . چراغ دستی، دسته و پايۀ آن شکسته:  ک ت66نمره 
  .غزنی پيدا شده 

  

  :ميز دوم

 ونيم 18، بلندی  سانتيمتر37قطر دايره  آن . کرائی بزرگ:  ک ت65نمره 
ر اشکال بروج در قسمت داخلی در تۀ آن مانند پلۀ ترازوی فوق الذک.. سانتيمتر

البرکة «. قمری و در حاشيۀ داخلی مضمون ذيل به رسم الخط کوفی تحرير است
و البضاعة و الثروة و السعادة و المظمة و اسPمة و النصرة و الندرة و النعمة و 



ر قسمت خارجی در پشت کرائی ھم مضمونی به رسم الخط کوفی نقش د. »الثمرة
 ھجری 4ظرف از غزنی پيدا شده و کار قرن اين . بوده ولی خوب خوانده نميشود

  .است

است و از پطنوس منقش برنجی که در حاشيۀ آن چيزی به خط jتين قديم تحرير 
  .غزنی پيدا شده

در وسط تصوير شير و در حاشيۀ آن :  ھجری5 – 4دو قاب نظير ھم، کار قرن 
سPمة و باليمن و البرکة و الدولة و ال«: اين مضمون به خط کوفی نوشته است

  .»السعادة و تسود الکرامة

  . نوشته دارد»بالعافيه«در وسط .  ھجری5 رخ برنجی اثر کار قرن 16قاب 

رباعی در حاشيۀ خارجی آن بفارسی نوشته است که سه مصرع آن : جام مسی
  :بخوبی خوانده ميشود

  با jله رخان ارغوانی    در سر ھوس چو جام داری  

  ؟...........................      ايام گل است و مھربانی  

  .اين جام اثر دست مسگران ھرات است و چندان قديم معلوم نميشود

تکۀ قسمت فوقانی گلدسته ايست که بھر دو . پارچۀ سنگ رخام: 254/60نمره 
تنھا پارچۀ سنگی است که بنای باشکوه و .  خوانده ميشود)هللا(طرف ھنوز کلمۀ 

  .دگی ميکند غزنی را نماين»قصر فيروزه«زيبای 

  

  :ھای سمت چپ دھليزميز

 از شھر 1317سماوار بی دودرو برنجی سياه شده که در سال :  ک ت80نمره 
  .غزنی پيدا شده و در حاشيۀ سرپوش خود نوشتۀ کوفی دارد

از اقسام فلزات برعPوه چيزھائيکه از غزنی و غورات پيدا شده از سائر جاھا ھم 
انند بعضی سماوارھای بلخی و بدخشی و م بعضی تکه ھا در موزه موجود است

  .بعضی جام ھا و ظروف ديگر که حين تسطيح سرک شکاری کشف شده است

  

  :اسلحه

موزۀ کابل برای حفظ اسلحه که صنعت آن در مملکت ما بر طبق روحيات ملی 
ھميشه ترقی شايانی داشته، اطاق خيلی بزرگی در منزل فوقانی موزه تخصيص 

 از ازمنۀ قرون وسطی گرفته تا حال زره، خود، تير و در ين اطاق. داده است
کمان، شمشير، کرچ، تلوار، خنجر، سيPوه، سپر، علم ھای جھاد و تفنگ ھای 
مختلف که از حيث وزن نسل معاصر آنرا برداشته نميتواند به ترتيبی چيده شده که 

اھان سپاھی ُبر بيننده حتما جذبه توليد ميکند و در ميان آن يادگارھای خوبی از ش
 بعضی را در ين جا بطور خPصه  کهمنش و عساکر و دjوران ملی موجود است

  :يادھانی ميکنيم

  

خود مذکور در . سينه بند و خود برنجی اعليحضرت امير شير علی خان مرحوم
مقابل و دو طرف خود سه عدد نشان دارد و اشکال آن عبارت از روی شير است 

  .گندم در اطراف حلقه بسته استکه موھای گردن آن مثل خوشۀ 

  



 1274دو طرف خود نوشته دارد و سنۀ آن  قبه بيرق امير دوست محمد خان که به
 من صبر مظفر نصر من هللا و فتح –يا حی يا قيوم «طرف راست . ھجری است

بسم هللا «طرف چپ آن . »الرحيم ُقريب و بشر المومنين سPم قوj من رب
تاح، انا فتحنا پيشوا، نصر من هللا و فتح  از قفا، سالم رود نافع بيا، خيرالسمآ، يا ف

  .»ُوهللا خيرا حافظا

  

  .پيش قبض امير کبير امير دوست محمد خان: 38/45نمره 

  .شمشير امير شير علی خان: 36/34نمره 

   .خنجر وزير اکبر خان غازی: 35/42نمره 

  .شمشير امير عبدالرحمن خان: 37/44نمره

  .تفنگچۀ امير عبدالرحمن خان: 47.41نمره 

پارچۀ آن سبز و سرخ و . بيرق نظامی عصر امير عبدالرحمن خان: 79.88نمره 
در وسط آن دايرۀ سفيدی است که در وسطش محراب و منبر و اطراف آن دايرۀ 

  . تحرير است)افواج نظام دولت افغانستان(دوم 

تقPل در محاذ وزيرستان علم سياه عسکری يادگار مقدس جنگ اس: 81/90نمره 
  ).تل(و فتح 

 عدد بيرق ھای ملی اقوام افغان و يادگار کاميابی ھای دjورانۀ 5: 41/34نمره 
متن پارچه ھای اين علم ھا آبی، حاشيۀ . »ميوند« ھه 1298ھموطنان ما در جنگ 

  .نوشته ندارد.  ديده ميشودفيد و در وسطش متن آبی دايرۀ سفيدآن س

  

پ ھای قديمه، تفنگ ھای طPکوب  فوق بصورت متفرق توPوه بر اشيایع
 .شمخال، زره، سپر، خود، باروت دانی ھا وغيره چيزھای متفرق زياد است

 

  :اشيای سنگی قندھار

قندھاريھا ھمانطوريکه در ميان اھالی وطن ما به نظافت و خوشگذرانی و سليقه 
ی دارند چنانچه در تزئينات البسۀ ملی معروف اند در صنايع ظريف ھم شھرت

خامک دوزی، زر دوزی، حجاری ظروف سنگی و اشيای لطيف و قشنگ شاه 
اگر . مقصودی، ظروف مسی آن شھر زيبا از تمام مملکت ما شھرت بسزا دارد

ا ندارد که يُچه بدبختانه موزۀ کابل در شعب مختلف فوق الذکر عجالتا آنقدر اش
نشان داده بتواند زيرا برای اين بصورت کامل مقام ذوق صنعتی اھالی قندھار را 

مطلب يک موزۀ مستقل ضرور است که به تازگی در قندھار تاسيس شده معذالک 
بعضی آثاريکه اکثر آن سنگی است برای ارائه ذوق صنعتی اھالی قندھار موجود 
است از آنجمله دو تخته دروازۀ مرمری است که يکی از استادان اخير قندھار 

 ھجری قمری ساخته و کمال مھارت چکش و قلم او 1300 محمد حسن نام در سال
قسمت فوقانی موزه غير از ين سائر اشيای سنگی که در دھليز . را ثابت ميکند

گذاشته شده عبارت از کاسه ھا، جام ھا، غوری ھا، بشقاب ھا، سگرت دانی ھا، 
 گلدانی ھای قشنگ يشم است که بدون نقش و نگار بصورت خيلی ساده ساخته شده

در ميان . و از حيث شکل و اندام و تازگی جدار و شفافی خيلی قابل تمجيد است
اشيای سنگی قندھار تکۀ مھمی که بايد ذکر گردد و بعقيدۀ بنده در ميان اشيای 
عصر اسPمی موزۀ کابل خيلی مھم است يک ديگ بزرگ سنگی است که قرار 



و در عصر اسPم  در احتمال پيش از عصر اسPم ھم بصورت ساده موجود بوده 
صفحات داخلی و خارجی آن شرح مبسوطی بزبان عربی نوشته اند و اطراف لبۀ 
خارجی که خوانده شده معلوم ميشود که اين ديگ بزرگ بکدام مدرسۀ قندھار 

 .وقف شده است

 

 در دوزی، سورنی وغيره کارھای دوخت کهاز خامک دوزی، زر دوزی، چکن 
وج و ھر قبيله و نقطۀ افغانستان اختصاصات متمايزی قندھار و تمام افغانستان مر

 چيز زيادی در موزه نيست جزء چند پارچۀ محدودی که در يک اطاق ،دارند
  :مخصوص در منزل فوقانی گذاشته شده و عبارت است از

  .ابريشم دوزی اھالی وردک: 209نمره 

بوده و آنرا ُابريشم دوزی اھالی ھرات که اصP پارچۀ پيراھن زنانه : 211نمره 
  .پطنوس پوش ساخته اند

  .صنعت چکن دوزی بلخ: 143نمره 

سوزن دوزی اھالی ميدان باjی پارچۀ پنبه ئی سفيد، ابريشم سرخ و : 208نمره 
  .آبی و زرد کار شده

  کمربند و دو کيسۀ پول سوزن کاری اھالی غزنی: 139نمره 

  ابريشم کاری اھالی وردک: 110نمره 

 در ضمن 1312 سانتيمتر مربع که از تپۀ مرنجان در 2ر پارچۀ بقد: 207نمره 
کشف مسکوکات طPئی شاھان کوشانی پيدا شده و نظير آن چندين عدد بود که در 
ميان ھر دو سکه يکدانه از آن گذاشته شده بود و مربوط به عصر قبل اjسPم 

  .است

صفحات باقی اگرچه در ين مورد چيزھای ديگر گفتنی زياد است، بواسطۀ ضيق 
 قسمت سوم موزه يعنی اين رساله از آن صرف نظر نموده به ذکر بعضی آثار

  .اشيای عصر قبل اjسPم ميپردازيم

  

  :آثار عصر قبل از اس&م

آثار قبل اjسPم که در موزۀ کابل بعد از انقPب رو به کثرت گذاشته و امروز 
ير زمان قبل از قسمت بزرگ منزل تحتانی موزه را اشغال نموده از سالھای اخ

 ھم چند 1308 – 1307انقPب ھم به تعداد زياد وجود داشت زيرا پيش از بحران 
 از َده و آثار فوق العاده زياد خصوصاجائی مثل ھده، بگرام و پايتاوه حفريات ش

 چنانچه تعداد آثار ھده از صدھا گذشته به ھزارھا .ھده و بگرام بدست آمده بود
 نقاط فوق الذکر حين انقPب آثار ھده بيشتر تلفات داده و از ميان آثار. رسيده بود

 نسبت به ُجا عموما چونه ئی و زود شکن بود،صدمه کشيده زيرا چون آثار اين 
و پايتاوه در اثر صدمات وارده زودتر شکسته است ولی چون  آثار سنگی بگرام

خی تمام نقاط تعداد آن زياد بود با وجود تلفات ھنوز نسبت به آثار و شواھد تاري
افغانستان اشيای مکشوفۀ ھده بيشتر است و سه داjن بزرگ را در منزل تحتانی 

  .موزه در دھليز سمت چپ اشغال نموده است

  

 باره انبساط يافت و يک رشته کاوش ھای فريات دو چون دامنۀ حبعد از انقPب
پۀ خزانه، علمی در باميان، نقاط اطراف کابل مثل تپۀ مرنجان، کوتل خيرخانه، ت



ل نجراب، لوگر، غوربند وغيره نقاط وطن بعمل آمده نتايج آن ذخيرۀ آثار قب
ر عصر قبل اjسPم که امروز ارويھمرفته آث. اjسPم موزه را خيلی وسعت داد

در منزل تحتانی موزه چندين اطاق را اشغال نموده و عامل شھرت موزۀ کابل در 
 از ھر نقطۀ افغانستان که بدست آمده باشد تا  بP استثنا،نظر مدققين خارجی ميباشد

ی قرن لحال فقط محدود به يک دورۀ معينی است که از حوالی قرن اول مسيحی ا
ای  را در برميگيرد و از نقطۀ نظر ديانت و مدنيت تمام آن به استثنای ھيکل ھ8

 بحث خواھيم نمود و بعضی مجسمه گک ھای َچوبی نورستان که از آنھا آتيا
گل پخته که از شھر بانو و خلم قديم حوالی تاشقرغان فعلی بدست آمده کوچک 

مربوط به ديانت بودائی است که مدت ھشت صد سال در ين سرزمين رواج داشت 
ُزيرا حفريات قصدا تا حال در ھمين دورۀ مدنيت شده و آثار ھم از ھمين دورۀ 

)2(.معين تا حال در موزه جمع شده است
  

  

يم که فھرست مکمل اشيای موجودۀ عصر قبل اjسPم پس اگر خواسته باش
يرا از گنجايش اين  امکان ندارد ز،افغانستان را در ين مختصر محض نام ببريم

تر است لذا با اختصار jزمه و با مراعات تاريخ حفريات، آثار رساله بمراتب بيش
 بيان َيP ذ،ُبرجستۀ نقاط مختلف افغانستان را که فعP در موزۀ کابل موجود است

  :ميکنيم

  

  :آثار ھده

حفريات آن در سال  کيلومتری جنوب شھر فعلی جPل آباد واقع و 8 ھده که در
 رئيس ھيئت حفريات فرانسه »A. Foucherفوشه  «موسيو  به ايمای 1302

آنرا »  Bertouxبرتو«سيو موشروع و » A. Godard گودار«موسيو ذريعه 
چون کار گچ . گچی و سنگی: سته آثار داده استادامه داد، از نقطه نظر مواد دو د

 نسبت به ،سھلتر و قالب گيری ھم دست ھيکل تراشان را سبک تر ساخته است
آثار ھده مخلوط با اشيای . آثار سنگی اشيای گچی خيلی متعدد و قشنگ تر اند

بگرام و پايتاوه طوريکه پيشتر گفتيم در دھليز سمت چپ موزه در سه اطاق چيده 
اگر چه ما در نظر داشتيم که در اينجا بصورت .  دوی آن مھمتر استشده که

موزه مختصر آثار برجستۀ ھر اطاق را عليحده ذکر کنيم ولی چون ترتيب فعلی 
 صرف نظر نموده ،که چندان اھميت ھم ندارد، از ذکر جای اشيأ بيک حال نميماند

  :با تذکر نمرۀ ھر پارچه به مطالعات آن ميپردازيم

  

  :آثار گچی –الف 

 24 سانتيمتر و ارتفاع آن 30طول آن . پارچۀ مکعب سنگ گچ: 209نمره 
  :ر ذيل چھار صحنه دارداين پارچه به چھار طرف خود قرا. رسانتيمت

  .بودا در حال رام کردن فيل -1

 .»بودھی«بودا زير درخت  -2

بودا و طفلی که پيشگوئی کرده ميگويد که امپراطور آشوکا خواھی شد و  -3
 .و مشت خاکی ميدھدبودا به ا

 .برھما، اندرا و بودا -4



  

 سانتی در يPن 21مجسمۀ بزرگ بودا به ارتفاع يک متر و : 744نمره 
  .راھنی

مجسمۀ بودا که روی تخت نشسته و با انگشتان حرکت مراقبه را : 746نمره 
  .ادأ ميکند

صحنۀ که مطابق افسانه ھای بودائی، بودا غول آدم خوار را از : 214نمره 
  .دن اطفال کوچک منع ميکندخور

  .صحنۀ که بودا از اسپ خود خدا حافظی ميگيرد: 32نمره 

صحنۀ که چھار نفر تحفه دھندگان را که دوی آن حامل گل اند و : 253نمره 
 نشان ، نمايش يافته اند،بصورت نيم تنه زير کمانی که بشکل نعل اسپ است

  .ميدھد

ش ميدھد و بدست چپش نيزه صحنۀ که رب النوع ثروت را نماي: 289نمره 
  .ميباشد

 شاخ فراوانی که عPمۀ آنست در دست چپ ،رب النوع ثروت: 261نمره 
گرفته، طرف راستش يک رساله ئی و طرف چپش يک سرباز پياده ايستاده و 
در قسمت تحتانی صحنه دو شخص مشغول خالی کردن کيسه ھای پول 

  .ميباشند

خنجر عريض و کوتاه به کمر . نداردسرباز، سر و پاھايش وجود : 236نمره 
  .آويخته است

  

  : آثار سنگی–ب 

يکی از نمايندگان قبايل . صحنۀ تقسيمات خاکستر بودا بعد از وفاتش: 4نمره 
باjی شتر سوار با جمجمۀ که حايز خاکستر است به ملک خود مراجعت 

  .ميکند

دن مار صحنۀ که رفتن بودا را نزديک زاھد برھمنی و قصۀ پت ش: 43نمره 
  .اورا در کجکول بودا نشان ميدھد

صحنۀ که طفلی بودا و مراجعت او را از باغ تولدش به شھر شاھی : 3نمره 
  .نشان ميدھد» کاپی jواستی«

  .صحنۀ که يک نفر تحفه دھندۀ کوشانی را نمايش ميدھد: 202نمره 

 رب النوع ثروت را با کيسۀ پول و يک نيزه» پانسی کا «صحنۀ که : 8نمره 
  .ارائه ميکند

  .صحنۀ مPقات يک شھزاده با يکنفر برھمن: 84نمره 

  .صحنۀ نطق بودا در محضر شبان ھا: 51نمره 

  .يکنفر سرباز زره پوش: 62نمره 

  .صحنۀ جنگ آزمائی: 1نمره 

دو زاھد برھمنی به دست چپ خويش ظروف آب را گرفته اند و : 105نمره 
  .ستاده انديده ا که از شاخھای درخت تشکيل ش ئیزير چپری

صحنۀ افسانۀ که پسر عم بودا فيلی را کشته و برای آزار دادن بودا : 40نمره 
بودا آنرا از باjی . نعش او را در شھر انداخته است تا گنده شود و بوی بدھد

  .ديوار شھر بيرون می اندازد



  

عPوه بر صحنه ھای فوق الذکر در اطاق نمره دوم آثار ھده به تعداد چندين 
 الماری اطراف ديوارھا 12صد سرھای خورد و بزرگ موجود است چنانچه 

از ميان سرھا .  رخ وسط اطاق را مملو ساخته است6و يک الماری بزرگ 
 است که رويۀ طرح 170 و نمره 21 سر نمره ،آنچه بيشتر قابل تذکر است

ی را ارائه ميکند و برای موی مجسمه ھای لطيف يونانموی آنھا سبک جعد 
» بريتش موزيم«در عکس سر اسکندر »  J. Hackinھاکن«موسيو ايسه مق

چون سرھای مجسمه بواسطۀ نازکی . لندن را پھلوی آن نصب نموده است
 ،پری کاسه سر زياد دوام ميکند گردن از بدن زود جدا ميشود و بازبواسطۀ

نسبت به بدن تعداد آنھا در موزه بيشتر است و اگر چه امروز بدن ھای آنھا 
نيست از روی طرح موی و اشکال گوش و ساير اختصاصات سيما بخوبی 
فھميده ميشود که فPن سر متعلق به کدام نوع شخص است چنانچه اگر کسی 

 ،در اختصاصات صوری اشخاص صحنه ھای بودائی معرفت داشته باشد
مPحظه ميکند که در ميان سرھای اطاق دوم آثار ھده از بودا گرفته تا 

و راھب و شيطان و سرباز و روحانی وغيرروحانی و » ابوديس اتو«
  .موسيقی نواز و گدا وغيره وغيره ھمه موجود اند

  

  :آثار پايتاوه و بگرام

 اولی بفاصلۀ ده کيلومتری جنوب شرق و ،پايتاوه و بگرام بسمت شمال کابل
آثاريکه از ين دو نقطۀ . افتاده است» چاريکار« کيلومتری شرق 8دومی به 

شنگ و زرخيز کاپيسا بدست آمده ھمه سنگی و در ميان آنھا يکنوع جلگۀ ق
 عموميت ،مجسمۀ بودا که از شانه ھايش آتش و از کف ھای پايش آب ميبرايد

 چنانچه دا در کاپيسا شھرت مخصوصی داشتهدارد و معلوم ميشود که اين بو
 ذکرش پارچۀ ديگر پايتاوه که.  آنرا ارائه ميکند196 و نمره 200ھيکل نمره 

 در 205 قاعدۀ يک صحنه است که با نمره ،در اينجا خيلی ضروری است
د که ن لوحه صحنۀ تاريخی را نشان ميدھاي. اطاق اول آثار ھده گذاشته شده

داخل شدن کوشانی ھا را در ديانت بودائی ارائه ميکند چنانچه در اطراف 
ه ھای نمدی دو سه نفر کوشانی به لباس ملی و موز) ميترا(» بوديس اتوا«

برای تفصيل اين صحنه و مجسمه ھای فوق . تحايف در دست معلوم ميشوند
ھيکل تراشی يونانو بودائی « مجلۀ کابل به مقالۀ 23الذکر پايتاوه در شمارۀ 

  .بقلم موسيو ھاکن و ترجمۀ نگارنده مراجعه شود» در کاپيسا

  

  :د قرار آتی است در موزۀ کابل موجود ان کهبعضی آثار مھم ديگر اين دو مقام

لوحۀ بزرگی که چندين صحنۀ مختلف زندگانی بودا را نشان ميدھد : 229نمره
صحنۀ پيشگوئی يکنفر ساحر که قرار آن بودا پادشاه   صحنۀ تولدی،دمانن

بزرگ خواھد شد، صحنۀ تھيۀ سفر بودا از خانۀ پدريش، ترک گفتن او از دنيا 
  .در يک باغ وغيره

  .مادر بودا» مايا«ن بوضعيت ملکه نمايش کدام ز: 190نمره 

  .رب النوع ثروت چيزی تقديم ميکند» Hartiھارتی «طفلی که به : 195نمره 

  



  :آثار باميان

 نظر  از نقطۀ شمال غرب پايتخت واقع است کيلومتری245باميان که بفاصلۀ 
 خود چنان )3( متری35 و 53اھميت آثار بودائی با داشتن مجسمه ھای بزرگ 

 1920تا سال . فی است که شھرت آن بخود و بيگانه پوشيده نيستمقام معرو
پس از . خود در موزۀ کابل اثری نداشت ميPدی باميان با شھرت جھانگير

 و کشقيات ديگری که در درۀ ککرک بعمل آمد و در نتيجه 1931حفريات 
تصاويری زيادی از يک معبد کشف شد، امروز اطاق آبرومند بزرگی که در 

 تاريخی او است در موزۀ کابل اشغال کرده، آثار اطاق باميان اگر خور مقام
چه کم و بيش بقايای تزئيناتی دو سه معبد عليحده را نشان ميدھد اما 

  .رويھمرفته تمام آنرا به دو دسته ميتوان تقسيم نمود

  

 متری 35ل از مجاورت قريب پای ھيک) G(اول آثار زير خاکی که از معبد 
 –ُ شده عموما عبارت از سرھای کوچک گلی  کشف1931در اثر حفريات 

چوبی است که ھنوز سبک يونانی رويۀ استادان ماھر ھده در آن مشاھده 
  .ميشود

  

 کيلومتری جنوب شرق 5( ديواری رنگه که از معبد درۀ ککرک دوم تصاوير
در سال مذکور کشف شده و بھترين تابلوھای منقوش است که مھارت ) باميان

 مسيحی 5 و 4 قريحۀ بلند نقاشی و رسامی ھموطنان ما را در قرن استادانه و
بدست آمده در سه الماری کوچک گذاشته ) G(آثاريکه از معبد . نشان ميدھد

  :مھمترين آن قرار آتی است. شده

سر يک شخص با بروت ھای بزرگ که ميان قبايل افغان ما زياد : 118نمره 
    . قابل مPحظه استبروت ھای بزرگ افتادۀ او. ديده ميشود

مناصفۀ مقابل بدن شير که پاھايش بصورت غير طبيعی طرح شده : 74نمره 
  .و آثار الوان در آن مشاھده ميشود

سر شيطان که موھايش بصورت زبانۀ شعلۀ آتش طرح شده و به : 120نمره 
  .اين نسبت رنگ سرخ دارد

  .تسر يکنفر راھب که قسمت تحتانی صورتش شکسته اس: 121نمره 

سرھائی که با وجود مسافت باميان از مکاتب ھيکل : 92 و نمره 81نمره 
  .تراشی ھده در طرح موی، اثر نفوذ يونانی را ارائه ميکند

  

تصوير رنگۀ ديواری در الماری ھای شيشه ئی فوق العاده بزرگ مخصوص 
قرار احتمال معبد درۀ ککرک که اين تصاوير از آنجا کشف . قرار گرفته است

  مسيحی آباد بوده بودائيان چون9تا زمان ورود مسلمين يعنی اواخر قرن شده 

ھنگامۀ ورود عساکر اسPم را شنيدند ديوارھای منقوش معبد خود را به اميد 
ُل ماليده تا چشم مسلمانان به آن نه افتد و عجالتا ٍ◌يک روز مبادا ورق کاگِ

 معبد ھمانطور با ورق آنرا خراب نکنند ولی به اين خواب رفتند و فنا شدند و
 ميPدی پوشيده ماند  و ھمين واسطه شد که بعد از يازده 1931ل تا سال ِگ

 دايره که يکی 8اين تصاوير در خود معبد در ميان . قرن سPمت بما رسيد
 رسم شده بود چنانچه ، ديگر ديوارھای اطراف را پوشانيده بود7مرکز گنبد و 



موضوع . دين دايرۀ بزرگ آنرا مشاھده ميکندُفعP ھم تماشا کننده در موزه چن
نبد دائی بوده طوريکه در دايرۀ مرکز گتصاوير مذکور تصورات مذھبی بو

ُافی اشکال متعدد بودا را متناظرا  دايرۀ اطر7بزرگ و » بوديس اتوا «يک
آنچه از نقطۀ نظر تاريخی اھميت فوق العاده دارد تصوير يکنفر . نشان ميداد

ُ باميان است که از شکار توبه ميکند و فعP در 5 – 4رن پادشاه کوشانی ق
موزه با دو تصوير ديگر بوده در يک پارچه از ديوار گنبد کنده شده و محفوظ 

نتيجۀ تاريخی که از مطالعات دقيق آن بدست آمده اينست که شاھان . است
را يک تابۀ نقره ئی در ميان ھر کدام باميان در تاج خود سه ماه نو طPئی و 

 اگر اين مواد با تاج شاھان دو سکۀ که از غزنی پيدا شده .نصب ميکردند
مقايسه شود معلوم ميشود که واسطه و خويشاوندی بين آخرين شاھان کوشانی 

تفصيPت مزيد در ين مورد در .  کابل زمين و باميان قائم بوده5 و 4قرن 
رای معلومات اطاق باميان بزبان فرانسه و فارسی تحرير است و شايقين ب

اب مزيده در مقدمه ئی که بصورت اجمال تاريخی بقلم نگارنده در تمھيد کت
) 4(.باميان طبع شده مراجعه نمايند

  

  

عPوه بر اشيای فوق که از دو محل معينۀ باميان و چند چيز ديگر مثل 
ُتصوير گراز جنگلی و دو مرغی که مشترکا در نول ھای خود گلوبندی را 

بدست آمده بعضی نوشته ھای ) D( سقف برندۀ سموچ گرفته اند و از
عات لاحين حفريات کشف شده که قرار مط) G(سانسکريت ھم از زمين معبد 

مستشرق فقيد و يکتای فرانسه به رسم الخط عصر اخير » سيلون لوی«موسيو 
ُروی پوست نازک درخت نوشته شده فعP در اطاق آثار »  Guptaگوپتا«

  .باميان ميباشد

  

اطاق آثار باميان عPوه بر چيزھای محلی، عکس ھای يک عده تصاوير در 
 مسيحی يعنی بين 9 – 8رنگه ھم موجود است که تاريخ آن به حوالی قرن 

عتيقه شناس » اورل استين«صدۀ اول و سوم ھجری نسبت ميشود که سر 
 آسيای مرکزی کشف نموده» تون ھونگ«معروف معاصر انگليس از مقام 

ن اين تصاوير تذکر يکی آن بی مورد نيست و آن تابلوئی است  در ميا.است
به ) قرن اول ھجرت (622زائر معروف چينی را که در » ھيوان تسنگ«که 

زيارت مقامات آريانا و ھند آمده بود با کتابھای نايابی که حين مراجعت از 
  . نمايش ميدھد،مملکت ما با خود ميبرد

  

  :آثار کابل

ا که دامان کوھستان قشنگ و تپه ھای زيبای حصار آن کابل پايتخت تاريخی م
قبل از جلگۀ فعلی محل بود و باش ساکنين آن بود، در ادوار مختلف، 

عصر بودائی که مصادف به سلطنت شاھان يونانی کابلستان و در خصوص 
کوشانيان و پھلواھا و اسکائی ھا ميباشد، در قسمت ھای مرتفع حصار قشنگ 

م ديگر قلعه ھای مستحکم، ميناره ھا و عمرانات مذھبی مھخود معابد باشکوه، 
 ،ُ عPوه بر آنچه در اينجا مختصرا در مورد کابل فعلی اشاره نموديم.داشته

 کيلومتری جنوب شرق پايتخت 8به » شيوکی«کابل عصر بودائی در منطقه 



خورد «با تمام معانی شھر ديگری از خود داشت چنانچه تا حال اينجا بنام 
پس کابل و حوالی قريب و متصل آن با مقامی که در ين . ياد ميشود» کابل

 1312ُعصر و پيشتر داشته حتما آثار زيادی در سينۀ خود دارد چنانچه از 
باينطرف حفريات تپۀ مرنجان، تپۀ خزينه و کوتل خيرخانه نتايج زياد داده و 

غال نموده ُعجالتا تا حال آثار کابل در موزۀ خود دو اطاق مخصوصی را اش
  .است

  

  :آثار تپۀ مرنجان

 نتايج 1312تاده در اثر حفريات نجان که در حاشيۀ شرقی پايتخت افتپۀ مر
خوبی داده که بدبختانه يک حصۀ آن بواسطۀ خامی مواد گلی آن پس از کشف 

آثار کابل بھرحال آنچه بسPمت به موزه رسيده و در اطاق اول . شکسته است
» بوديس اتوا« يک مجسمۀ بزرگ و قشنگ شھزاده نھاده شده مجسمۀ بودا و

است که به انواع زيورات فاخره مزين است و کمال مھارت استاد ھيکل تراش 
در اطاق دوم مخصوص . کابلی را در علم تشريح و تناسب اندام ارائه ميکند

نمره (آثار کابل از آثار تپۀ مرنجان مجسمۀ دو نفر اعانه دھندۀ وحشی ھندی 
ه ھر دو شبيه ھم به زانو نشسته اند يکی در دست چپ خود تاجی ک) 98 و 97

دارد و دست راست خود را برسم ادب روی سينه گذاشته دومی ھر دو دست 
لباس آنھا يکنوع . خود را به ترتيب سPم ھندی پيش روی خود نگاه داشته

جامۀ نمدی يا چرمی است که مانند البسۀ امروزی ھند به دو طرف خود چاک 
عPوه بر ين دو سه ظرف کوزه نمای ديگر که در آن خاکستر و . هخورد

 ھم از تپۀ مرنجان کشف شده و در اطاق اول آثار کابل موجود ،استخوان بود
 بواسطۀ اشکال آھو در ميان دايره ھای کوچک و 1030کوزه نمره . است

کوزۀ ديگر که بی دسته و نوله دار است بواسطۀ نقوش رنگۀ خود قابل 
  . استمPحظه

  

  :ينهآثار تپۀ خز

 از ،تپۀ خزينه که به پوزۀ غربی شھر فراز قلعه ھزاره ھای چنداول واقع است
گوشۀ غربی حصار کوھستانی شھر آثاری داده که باعث رونق اطاق آثار 

 تا ورود اين معبد قراريکه از حفريات آن معلوم شده.  استکابل گرديده
ه شده چنانچه تمام مجسمه ھای آنجا مسلمين معمور بوده و بدست آنھا آتش زد

به تيکر پخته تبديل شده و سوزی که از روی مواد گلی ميباشند در اثر آتش 
اين آثار امروز بصورت . حتی بعضی را دود حريق سياه ھم نموده است

 عدد در اطاق دوم آثار 50ُسرھای کوچک و اشکال مرغ ھا به تعداد تقريبا 
 مسيحی قرار 5 و 4ان آنھا را ميتوان بين قرن کابل چيده شده و تاريخ ساختم

  .داد

  

  :آثار کوتل خيرخانه

 کيلومتری شمال 5 کاپيسا بفاصلۀ -کوتل خيرخانه که به امتداد سرک کابل
 شروع شده 1312غرب کابل واقع است و حفريات آن در روزھای اخير سال 



مين خيلی  چند پارچۀ مھمی داده که وجود آن برای تاريخ مذھبی کابل ز،بود
مھم است زيرا تمام آن از يک معبد بزرگ برھمنی کشف شده و مربوط به اين 
ديانت ميباشد و مھمترين آن مجسمۀ رب النوع آفتاب است که تاريخ آن را 

به اخير قرن چھار و اوائل قرن پنج مسيحی نسبت ميدھد و » ھاکن«موسيو 
ات مجلۀ کابل شايع تفصيPت آن بصورت مقالۀ مستقل بقلم نگارنده در شمار

ُشده است و کتاب مستقلی که اخيرا در ين موضوع شايع شده بقلم شيوای 
  .دوست گرامی آقای رشتيا ترجمه شده و در زير طبع است

  

، »نجراب«، »گرديز«عPوه بر آثار فوق بعضی نقاط ديگر افغانستان ھم مثل 
 به موزۀ یوغيره بصورت اتفاقی بعضی آثار »قندوز«، »غوربند«، »لوگر«

 داده اند مانند سر مرمری که از مقام اول الذکر و سر سنگی که از کابل
نجراب پيدا شده و بودا را در حال روزه نشان ميدھد و اولی در اطاق آثار ھده 

  .و دومی در اطاق آثار کابل ميباشند

  

  :آثار چوبی نورستان

کوه مربوط منطقۀ که بشمال شرق افغانستان بدامنه ھای جنوب سلسلۀ ھندو
حکومت اعPی مشرقی امروز بنام نورستان و چھل سال قبل بنام کافرستان و 

 در موزۀ کابل در اطاق ،نزد جغرافيه نويسان عرب به اسم لورستان ياد ميشد
مخصوص خود يکعده مجسمه ھای چوبی دارد که در ھيئت ھيکل تراشی ھای 

مير عبدالرحمن خان اشخاص متوفی است و بعد از فتح اين منطقه در زمان ا
  .بدست آمده است

  

 در موزۀ ،عPوه بر ين دو دسته آثاريکه شرح مختصر آن قرار فوق ذکر رفت
 از قبيل آثار ،ُأ ديگر و مخصوصا مسکوکات زيادی استيکابل يک عده اش

که شرح آن در شمارات سال ششم ( بودائی و يونانی مکشوفه از غوربند 
 که به تازگی و آثار مکشوفه از قندوز) ج شدهمجلۀ کابل بقلم موسيو ھاکن در

بدست آمده وغيره وغيره که در اينجا بواسطۀ تنگی وقت و ضيقی صفحات 
ُرساله مجبورا از ذکر آنھا صرف نظر نموده و در آتی با معلومات مفصلی که 

  ./ بشکل کتاب مستقل به نظر خوانندگان عزيز خواھد رسيد،در دست است

       

  

  :ياداشت ھا

کلمۀ فرانسوی است که در انگليسی موزيم » Musée«وزه م -1
»Museum «ميباشد. 

تصاوير آثار مھمۀ موزۀ کابل در سالنامه ھای گذشته درج شده بنابران از  -2
تکرار آن صرف نظر نموده تنھا درج تصاوير تقسيمات داخلی موزه و 

 ].با معذرت از عکس ھا [.حصص مخصوصۀ ھر دسته اشيأ اکتفا گرديد



 دريافتند که پاھای مجسمه ھا  باستان شناسان ھندی1970الھای دھۀ در س -3
 ارتفاع مجسمه ھا  آنرا  کاويدند و،دومتر پائينتر در زير خاک قرار دارد

 . متر رسيد55 و 37به 

" آثار عتيقه بودائی باميان"، »ھاکن«و پروفيسور » گودار«مدام و موسيو  -4
انجمن ادبی کابل . ھزادمترجم و نويسنده مقدمه اجمالی احمد علی ک

1315.  

ع ونا گفته نماند که حفريات در دوره ھای مدنيت قديمتر افغانستان تازه شر -5
 سيستان افغانی بدست آمده شده و شواھدی که از نادعلی و سائر نقاط

 ھزار سال قبل از مسيح ميرسد، ليکن تا حال ھنوز پوره 4 تا َعجالتا
طرف نمايش ھم قرار  لیمحفوظ ومطالعه نشده و به اين لحاظ در موزه 

  ./داده نشده است


