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 ۹۲/۹۲/۹۹۰۲                                                                                            یهرو یؼن لیجل

 خیتار ۀهنر افؽانستان در عرص
 
عنوان اثری است گرانبها و بی نظیر که جناب حامد نوید نویسندۀ پر توان و  "هنر افؽانستان در عرصۀ تاریخ"

تازه در دو جلد نوشته اند که خوشبختانه جلد اول آن   ،ژرفنگر آثار  باستانی و تاریخ هنر افؽانستانپژوهشگر 
شمال کالیفرنیا   رداثر که روز پنجشنبه  این در خدمت عاللمندان لرار گرفته است.  به زیور طبع آراسته شده و

صفحه با تصاویر عالی و  کم نظیر از  060ا لطع و صحافت عالی در  ب ،در یک محفل با شکوه رو نمائی شد
آثار گرانبهای که در نماط مختلؾ  افؽانستان کشؾ و لدامت بعضی از این آثار به بیش از ده هزار سال 

، نر و گذشتۀ با عظمت کشور ماو شیفتگان تاریخ ه مزین گردیده است. نشر این اثر را به جناب نوید  ،میرسد
را در راه خدمت  به فرهنگ ؼنامند و تاریخ پر افتخار  د استاد نویدعرض کرده و موفمیت های مزی تبریک

 کشور آرزو می کنم و به انتظار نشر جلد دوم این اثر می مانیم.
جلد اول "هنر افؽانستان در عرصۀ تاریخ"  افؽانستان باستان را از عصر سنگ تا آؼاز ادوار اسالمی احتوا 

فراز و نشیب های این خطه و  به  تاریخی استدالل و اسناد  اب فته ورا گر هر خوانندۀ این اثردست می کند و 
   آشنا می سازد.  ،گام به گام به گلگشت این باؼستان با ثمر اکتشاؾ های باشندگان این سرزمین، افتخارات و

تبصره های نظزیات و  حتی لبل از اینکه این اثر نادر و مستند به دسترس عامه لرار بگیرد و به بازار بیاید،
که اکثر آنها مثبت بوده و این اثر را در تاریخ هنر و فرهنگ افؽانستان  به استناد اسناد و کشمیات باستان 

به آن وجه ای سیاسی بدهند و طوری که درین اواخر  ل خوانده اند، بعضی دیگر کوشش کردندشناسی، بی بدی
و تخریب گذشتگان و  هویت زدائی تالش برای ، بازار انکار از تاریخ و فرهنگ، انکار از مدنیت گذشته

 گرمکوشش برای باز نویسی تاریخ پر افتخار افؽانستان  و انتساب همه افتخارات این سرزمین به بیگانگان 
....   وجه ای لومی، منطموی، زبانی واست، سعی دارند هر اثرو نوشته ای را در رابطه با گذشتۀ افؽانستان 

برای  بیگانه ساختن  و تالش به دستور دشمنان افؽانستان به نسل های آینده که  ستم بزرگی استبدهند که 
بیشتر چنین اندیشه ها  پیریزی شده است. ،گذشته و بی  باور ساختن آنها به افتخارات تاریخی نسلهای آینده با

برادر وار  ه طی سده ها منشأ بیرونی به منظور تشدید تشنج و افتراق بین ملت با شهامت افؽانستان است ک
شان در حفظ افتخارات وحراست از تمامیت ارضی  ، بوده در ؼم و شادی همدیگر شریک زندگی کرده اند،

 . اند بودهمتحد و مدافعین راستین این سر زمین با تمام افتخارات آن متعهد و
نمشۀ نه تنها افؽانستان بلکه آسیای میانه و   دکه  آب به آسیای بیگانگان می ریزند و سعی دارن هستند گروه های

  انه را هم دو باره خط کشی نمایند. شرق می
 تعلماتش  به گذشته های کشوری باشد در جهان هیچ ملتی سراغ نمی شود که در پی نفی هویت  و ملیت خود و

 نطفۀ نا مشروع بسته است و درین اواخرا ه این پدیدۀ شوم در کشور ممتاسفان  ،که هم اکنون زندگی میکند
که متعلك به هم  ،ی از خود باختگان و فروخته شدگانی که تنها بخش کوچکی از این هویت رادودتعداد مح

و در یک مبارزۀ پیگیر هویت زدائی  می دانندو متعلك به دیگران بمیه را مردود  ،لبول دارند ،تباران است
 .مشؽول اند

  ،در پهلوی رلصیدن به دهل دیگران ،و یا هر تعصب دیگر ،نژادی و لومی ای متعصباشتباه کلی این گروه ه
تفریك کرده نمی توانند و  لرون گذشته را با جؽرافیای سیاسی امروزی اینست که آنها حوزه های تمدنی 

نمایند که امری است  و مرز بندی کوشش دارند کشور ها را بر مبنای حوزه های  تمدنی لرون گذشته تمسیمات
کشور ها و مشترکات فرهنگی بین که شکی نیست  نا ممکن و ؼیر لابل تطبیك در اوضاع جهان کنونی.

وجود دارد ولی نمی توان افتخارات و  ،نظر به آنچه تذکر مختصری از آن رفت همسایه های دور و نزدیک
آنچه در محدودۀ  سرزمین  .ن انکار نمودو یا از آ گذشته و فرهنگ ؼنامند یک ملت و کشور را تمسیم کرد

، حاال در هر کجائی از به دست آمده و آثاری که از این سرزمین هاوجود داشته  جؽرافیای سیاسی کنونی های 
دنیا که مولعیت داشته باشند، متعلك به چنین کشور ها است البته مشترکات فرهنگی و هنری  به معنی انکار از 

 شته های تاریخ ملت ها  نیست. حك خود و انصراؾ از دا
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است که متعلك به هزاران سال  اشتباه دیگر این گروه ها  انکار از افتخارات و سوابك و داشته های تاریخی 
ژاد های به ا بی اثر و ؼیر مفید للمداد میکنند و حتی این آثار را هم به الوام و نشته هاراست  و چنین دا لبل

جناب نوید به جواب یکی از چنین نظریه پردازان، معلومات مرتبط میدانند.  خصوص و یا ملت های دیگر
 با محتوا و مستند ارائه کرده اند.مختصر ولی 

 و بعد کنماعتراض یکی از وابستگان چنین گروه ها را که سوالی از جناب نوید مطرح کرده بود درینجا نمل می
 د:یومی گ  . این هم وطن ماجواب جناب نوید را التباس می کنم

ی های که شما ئود! اگر تاریخ حوزه جؽرافیای منطمه را مطالعه کرده باشید هنر نمارجناب نوید با عرض د"
لبل از آن بنام فالت آریا یی ها یاد میشد نه   ،ذکر میکنید شامل چندین کشور امروزی میشود که بنام خراسان

میالدی هنوز هم تمدن خراسانی بود  ۰۲۲۹میالدی که حوزه تمدنی جدا شد تا  ۰۴۷۲افؽانستان بعداز سال 
کردند ونام افؽانستان هیچ مطرح نبود، و انگلیسها نام این منطمه را  چون امیران افؽان بنام خراسان حکومت می

شخص که نتیجه تمدنی آن فمط کشتار وخون ریزی وانسان کشی است. از شما که یک  دافؽانستان گذاشتن
میالدی فمط یک شاهکار تمدنی افؽانستان را ذکر کنید  ۹۹۰۲میالدی تا امروز  ۰۴۷۴دانشمند هستید از سال 

  "مممنون شما میشوم با عرض احترا
  :   «هنر افؽانستان در عرصۀ تاریخ»  کتاب ضوعوبا ابراز تشکر از تو جه تان به م هموطن عزیز

ی میباشد که ا در عرصهٔ تاریخ" شرح آثارتاریخی و پدیده های هنریمراد از نوشتن کتاب "هنر افؽانستان "
درمحدودهٔ کشور کنونی افؽانستان با نیروی اندیشه و لدرت تخیل هنرمندان وصنعتگران این مرزوبوم بدست 

طرزدید وشیوهٔ زندگانی مردمان این دیار   ایجاد گردیده وبیانگرافکار، عماید ،  توانای شان درطی زمانه ها
  .میباشد

مبرهن است، اسم بسی کشورهای جهان در نشیب فراز تاریخ چه در اروپا وچه درلارهٔ آسیا تؽیر   طوریکه 
خورده وساحهٔ التدار دولت ها درنتیجهٔ پیروزی های نظامی ویا شکست لدرت های ولت گاه وسیع وگاهی هم 

ذاشته اند. بطورمثال اکثر کشورهای کوچک گردیده و دربسی موارد کشور های جدیدی پا به عرصهٔ وجود گ
ازبکستان، ترکمنستان وبسی ممالک دیگر این ساحه بعد از جنگ  آسیای مرکزی مانند لرؼزستان، تاجکستان،

جهانی دوم ظهور کردند که میراث فرهنگی بخارا و خوارزم لدیم بدانها میرسد. نام کشور همسایهٔ ما ایران نیز 
کشور ایتالیاست که خاستگاه امپراتوری   ن گردید. مثال دیگر درین رابطهپیشی  جاگزین فارس ۰۲۹۱درسال 

بزرگ به روم شرلی وؼربی درسال   پس از تجزیهٔ این امپراتوری  باستان بود. چنانچه میدانیم  ممتدر روم
تا کشور مستملی بنام ایتالیا در نمشهٔ اروپا وجود نداشت  ،میالدی دردورهٔ لرون وسطی وعصر رنسانس ۱۴۹

 ۰۲۷۲اینکه دراثر تالش های ملی گرایان این کشوربه لیادت جوزؾ گریبالدی وحدت سیاسی ایتالیا درسال 
تکمیل گردید واین کشور باستانی با نام جدیدی ایتالیا درمیان ممالک آزاد جهان عرض وجود نمود. اما این 

رست همین ترتیب ده ش محروم گردد. بتؽییر نام باعث آن نمیگردد تا ملت ایتالیا ازمیراث ؼنی فرهنگی خوی
رت یار، درزادهیخی کنرگه تاریه جولدی در میال۰۴۷۲ل سادرلی دابه اشادحم، اصد سال پیش از ایجاد ایتالیا

د. درینولت دولت برتانیا درهند حضورسیاسی نداشت تا باعث ایجاد دولتی بنام شب نتخاای هشادبه پارخ سر شی
رهٔ ما نیمدر ا وی هتانیربل از ورود که لبردد میگرهن مبت لعین وایمنطمه ایخ رجه به تاوبا تافؽانستان گردد. 

زدهم بسیار بزرگتراز نرن لز ؼاآن درآبلکه ساحۀ دولت مستملی درافؽانستان وجود داشت، نه تنها د نه
 .دسیرمین مارکران وتهنواحی تا به رب ؼوازلی دهتا به رق شود. یعنی ازبروزی من افؽانستاا

که ود میشهده مشات ضاحوبه زدهم نگاهی بیاندازیم نده سز ؼارن هژدهم وآلر خیدرامه طبه نمشۀ منر گا  
ازساحهٔ تحت التدار افؽانستان به تدریج تانیا ربت لزاری وبخصوص دوتٔ سیهری روستعمای اات هسیاسر ثدرا

د. برخالؾ آنچه باشده یردگداع بط برتانیا اتسلت ضی تحدی مانند پاکستان از ارایدجور ینکه کشانه ده کاسته ش
موجودیت سیاسی افؽانستان زاده  ،ین نموده اندیرا برای افؽانستان تع تبلیػ میگردد که گویا انگلیسها این نام

درآن   جانبازی ها و لربانی های این ملت آزاده در طی سه جنگ افؽان و انگلیس است که به گواهی تاریخ
   آنولت به اساس سیاست توسعه جویانه یاشتراک داشته اند. دولت برتانیاتمام و الوام و الشار افؽانستان 

Forward Policy«  در حال حمله بر خاک افؽانستان بود ودر  ،یا سیاست پیشروی «فارورد پالیسی
تضعیؾ هویت سیاسی آن میکوشید. بدیهیست که انگلیس ها برای ملت سازی به افؽانستان نیامده بودند. 

نگاران برتانیا که در لرن نزدهم در هند مستمر بودند تمام پدیده های هنری پیش  اسان و تاریخازینروشرق شن
ازاسالم افؽانستان را بخشی از للمروفرهنگی مدنیت هند محسوب کردند و به اساس دید سیاسی خویش 

د نمودند. درحالیکه بنام هنرمؽلی هند للمدا ،آثارهنری ادوار اسالمی را که از کابل تا دهلی به چشم میخورد
ظهیرالدین بابرازماورالنهرمی آمد وبعد ازمصاؾ های خونین با دمحم خان شیبانی درسمرلند ازفرؼانه به 

ودر تزک بابری )خاطرات  نخستین پایتخت خودرا درکابل تأسیس نمود ۰۱۰۹بدخشان آمد ودرحوالی سال 
افؽانستان یاد برده.   نیم لرن پیش از ورود انگلیس ها به منطمه ازنامو یک   (۱، ص  ۲۰۹بابر، والعات سال 

حکومت تیموری هند را درآگره  ۰۱۹۷بابربعد ازپیروزی درجنگ اول پانی پت وشکست ابراهیم لودی درسال 
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که درشمال هند ازعهد ؼزنویان تاعهد لودیان موجود بود با استمراراو درهند  اساس نهاد. فرهنگ اسالمی ای
مویت بیشتریافت. درین عصرهنرمندان، شعرا و ادبای زیادی ازخراسان ماورالنهر وفارس به سرزمین هند ت

رفتند ودردربار دهلی گرد آمدند. درلرن هژدهم امپراتوری درانی جاگزین امپراتوری مؽلی هند شد، اما 
نادیده گرفته اند   ورت عامنویسندگان لرن نزدهم برتانیا دربررسی های خویش تحوالت فرهنگی ایندوره رابص

  .وجود دارد  وتا هنوز این طرز دید درنزد بسی نویسندگان ؼربی
ظؾ گردید د یپلومات ورزیدهٔ برتانیا مؤ Sir John Malcolm  سرجان ملکلم ۰۲۰۱تا  ۰۲۹۲درسال های 

روابط سیاسی  لاجار درآنکشور با دولت  فرانسه  در فارس و جلوگیری از نفوذ  تانیایتا برای تأمین منافع بر
بر لرارکند. زیرا مستمر شدن فرانسه در خلیج فارس خطر جدی ئی را برای مستملکات برتانیا درهند ایجاد 

درجنگ  ۰۲۰۱شکست ناپلیون بناپارت درسال  میکرد. پس از جنگ های شدید میان فرانسوی ها و انگلیس ها
لیج فارس بی رلیب بماند. درهمین سال سیاستمدار واترلو زمینهٔ آنرا مساعد ساخت تا دولت برتانیا در خ

ورزیده انگلیس سرجان ملکلم کتاب تاریخ فارس را نگاشت وکوشید تا موجودیت تاریخی افؽانستان را که هنوز 
 Sir Percy نادیده بگیرد. متعالب آن سرپرسی سایکس ،برای هند برتانوی خطر جدی ئی تلمی میگردید

Sykes  نویسندهٔ   تاریخ فارس لدیم را به چاپ رساند وسپس ادوارد براون  ی برتانیایکی از افسران نظام
برتانوی تاریخ ادبیات فارس را نوشت که درین اثرتمام شعرای فارسی زبان از رودکی سمرلندی تا ؼنی 
کشمیری را مربوط به فارس للمداد کرد درحالیکه سبک شعری خراسانی برخاسته از زرنج و بلخ وپرورش 

هنوز هم عدهٔ از خاورشناسان   هرات وبخارا بود. روی این محاسبه فرضی وعمومیت پندارانه ،ه درؼزنهیافت
ؼربی واکثر نویسندگان معاصر ایران آفریده هنری و ادبی ئی را که ازفرؼانه تا شیراز واز آنجا تا کشمیر 

متوجه این نمیصه گردید و ازهیأت  بنام فرهنگ ایرانی وهنر فارسی یاد میکنند. نخستین کسیکه ،ایجاد گردیده
باستانشناسان فرانسوی خواست تا با مطالعات علمی مستمل مدنیتهای پارینه افؽانستان را درجهان معرفی دارد 

اساس گذاشت وحراست از میراث  ۰۲۹۹اعلیحضرت امان هللا خان بود، وهمان بود که موزیم کابل را درسال 
های دولت افؽانستان ساخت. در همین عصر مکتب صنایع کابل به  های فرهنگی کشور را درج نظامنامهٔ 

ریاست پروفیسور ؼالم دمحم خان میمنگی متخلص به مصور تأسیس گردید. ازدورهٔ امانی تاکنون نماشان، 
بخش گالری ملی  صنعتگران و پیکره سازان مستعدی در افعانستان ظهور نموده اند که آثار نابشان زینت

ر های جهان است. درجهان کنونی حموق فرهنگی ممالک عضو ملل متحد به اساس منشور افؽانستان و کشو
 ،سازمان جهانی یونسکو بنا برموازین بین المللی محفوظ است و بازگشت آثار تاریخی به یؽما رفتهٔ هر کشور

وده اید نام همان کشور صورت پذیر میباشد. طوریکه خود اشاره نمه ب ،به اساس درخواست رسمی دولت آن
ن و کشورهای همجوار آن تمسیم گردیده است. ازینرو حفظ میراث های فؽانستاحوزه تاریخی خراسان، میان ا

انجمن حفظ میراثهای فرهنگی   درزیر نام خراسان دیروز میسر نیست. بنا بر گزارش  فرهنگی میهن ما دیگر
یؽمای گنجینه های عظیم میرزکه در ، ۰۲۲۱و  ۰۲۲۹تاراج موزیم ملی افؽانستان درمیان سالهای  ،جهان

والیت پکتیا به تحریک پاکستان، لاچاق سیستماتیک آثار تاریخی شهر باستانی آی خانم در والیت تخار توسط 
لوماندانهای محلی، تخریب وچپاول معبد شکوهمند هدهٔ جالل آباد ذریهٔ احزاب تندرو جهادی، وبهمین 

ضربات مهلکی بود که بر پیکر فرهنگ  ،عظیم بامیان بدست طالبان انهدام تپهٔ سردارؼزنه و پیکره  ترتیب
ن در بازارهای بین المملی در فؽانستاؼنی زادگاه ما وارد آمد. ازطرفی ممادیر هنگفت آثار منمول تاریخی ا

تن آثار تاریخی به سرلت  ۴معرض خرید و فروش لرار دارد. بنا بر گزارش رسمی پولیس انترپول در حدود 
تن دیگر آن توسط پولیس فرانسه حراست میگردد.  ۷افؽانستان تحت نظارت پولیس لندن است و بیشتر از رفتهٔ 

این آثارارزشمند تاریخی میراث فرهنگی وسرمایهٔ ملی مردم ماست و بنام کشور افؽانستان تسجیل و تثبیت 
واند نه بنام آریانای باستان و یا نام فعلی افؽانستان به وطن برگردانده شده میته گردیده است، ازینرو تنها ب

 .خرسان لدیم
درمیان آثار خطی افؽانستان در هراج لندن لرآن للمی ای که با حل طالی ناب تزئین یافته وبه خط نسخ 

در زمرهٔ ارزشمند ترین آثار هنر اسالمی دسته بندی گردیده است.   تحریرشده بخاطر ظرافت کار وپختگی خط
 ۰۴۱۷ماه می  ۰۷هجری لمری مطابك  ۰۰۱۴احمدشاه درانی درماه رجب سال  این اثر در عهد پادشاهی

کاری گردیده و لیمت آن به هزاران پوند سترلینگ بالػ میگردد.  میالدی توسط کاتب حفیظ هللا خطاطی وتذهیب
 امید وارم که این شرح تا اندازه ئی بر موضوع روشنی افگنده باشد،

 به آرزوی صحتمندی و سعادت تان 
 "امد نویدح
 

متعلك به افؽانستان امروزی و  به نام این کشور در مجامع بین المللی ثبت است چه از میر همه ای این آثار 
، چه از هده در و شمالشرق لخمری  در شمالیا بلخ و پ بدخشان و شده، چه از آی خانم و زکه در جنوبی کشؾ
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تا همین اکنون نیز  لندهار و سایر مناطك افؽانستان که شرق و چه از بست و هرات و ؼور و بامیان و لوگر و
 این کشفیات ادامه دارد و مثال بارز آن در کوه مس عینک است. 

همانطوری گفتم  بعضی از نو یافتگان و تنگ نظران لومی و نژادی حتی آثاری را که ازاین مناطك به دست 
 می توانند  و می گویند که این آثارهم لبول کرده ن ،آمده و به نام تاریخ و گذشتۀ این مرز و بوم یاد می شود

 یعنی نفی افتخارات و تاریخ افؽانستان. را در بر می گیرد.حوزۀ تمدنی باشد که چندین کشور  باید به نام
در آسیا، اروپا  رابطه با تؽییر نام های کشور ها جناب نوید به جواب این هموطن درری که مطالعه نمودید طو

 اسناد تاریخی ارائه کرده اند. ،سایر مناطك جهان  و سوابك تاریخی آن و افریما و
ملت و هر کشور میراث دار و وارث افتخارات تاریخی و فرهنگی است که آن کشور  امر مسلم اینست که هر

آشکار است که   نام های داشته است. یا صرفنظر از اینکه در گذشته ها چه نام وبه همین نام یاد می شود 
ویران نمودن شیرازه های توأمیت و هم نوائی این ملت و از کجا و چگونه منشأ می گیرد. هدؾ  ین هدفی چن

برادر وار با هم زیسته اند. دشمنان افؽانستان به  ه اینطرؾب مسالمت آمیزی است که از سده هاهمزیستی 
را خدشه دار سازند تا خصوص همسایگان و خاصتاً ایران و پاکستان تالش دارند تا این وحدت مردم افؽانستان 

  .ه دست آورندند اهداؾ ستراتیژیک  و منافع  نا مشروع شان را ببه آسانی  بتوان
اهی اؼراض گونه به تاریخ و منطمی و مستدل به آنانی است که نگ"هنر افؽانستان در عرصۀ تاریخ" جواب 

دارند که متعلك به افؽانستان است و  به کسانیست که مذبوحانه سعی دارند افتراق و نفاق فرهنگ و افتخاراتی 
 را ایجاد نمایند  از هر منشأ و مرجع و نهاد و از هر لماش و تبار و مذهب و زبان و لوم و از هر منطمه ای

 که باشد.
ملت افؽانستان دارای هویت است به این هویت باید بالید بحران هویت را دست نشاندگان و اجیران بیگانگان  

زمینۀ تضعیؾ  دولت و  ،تا با  پارچه ساختن و از هم جدا ساختن الوام شریؾ و برادر می خواهند خلك کنند
. کشور های نو بنیادی مثل پاکستان که به گفتۀ احمد رشید ژورنالیست و نویسندۀ پر توان ملت را فراهم سازند
این اثر جناب  ، در تالش اند تا چنین خالئی  در افؽانستان تولید نمایند."بحران هویت است"پاکستانی مواجه با 

تراق و شماق را به سینه فاین همسایگان بد سگال و کسانی است که سنگ ا نیات شوم نوید است که جوابگوی
 می زنند.
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