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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۲۲/11/۲۰1۸             دیحامد نو

 

 نیو چهار اسپ زر اسپهیشهر زر
 

 باختر باستان تیاز مدن یمظهر
 

 (Abstractموضوع: ) خالصه
 

 یدرقرن نزدهم جمع آور گرددیم ینگهدار (British Museum) ایبرتان می( که درموزای)آمودر ایآکسوس  نهیگنج
دهم درقرن نز نیزر یخیآثار تار نیقابل مالحظه ا کتعدادیجهان است.  یخیآثار تار نیازگرانبها تر یکیو دهیگرد

 جمهور سیرئ یالدیم ۲۰۰7. درسال افتیانگلستان انتقال (Victoria Albert) البرت ایکتوریو میازافغانستان به موز
ده درجوار رود آمو انجام دا نیکه در تخت سنگ یباستان شناسان روس یها افتهیرحمان به استناد  یعل تاجکستان امام

خواهش  نیا ایبرتان میموز ۲۰1۳. درماه سپتمبردیآکسوس گرد نهیتاجکستان درگنج یخیبودند، خواستدارحقوق تار
ه را ب یخیتار نیآثار زر نیاز یرا محترم شمرده و به دولت تاجکستان وعده داده تا نقل تاجکستانجمهور  سیرئ

کر مضمون ف نینگارنده ا نجابیآنکشورخواهد فرستاد. ا میموز یال کارساختمانتاجکستان درهنگام اکم یمل میموز
 گردد. موشفرا دیدارد که نبا یمهم یخیرابطه حقوق تار نیزدریکه افغانستان ن کنمیم
 

قبول  ییایوبخارا یو به گفته تاجران هند امدهیبدست ن یقانون یبه اساس کاوشها یخیناب تار یها دهیپد نیا اکثر
 نیبدست آمده است ،اما ا یدرجنوب تاجکستان امروز آمو دریای جوار بنام تخت قواد در یا هیکه ازناح دهیگرد

در داخل خاک افغانستان بدست آمده باشد مد نظرگرفته نشده  یگریمنطقه د ایاز بلخ  یخیآثار تار نیا دیامکان که شا
 یعدودبجزعده م یتان ازطرف خاورشناسان غربافغانس نهیشیپ یها تیومدن یسفانه سالهاست که فرهنگ غناست. متأ

ودما خ یگوناگون، بخصوص کم توجه لیافغانستان تاکنون نظربه دال یخیوتار یوحقوق فرهنگ دهیاغماض گرد
 .شودیگرفته م دهیکشور ناد یفرهنگ یها راثیدررابطه با م

 

 یطلب روشنم نیتا ا  میاندازیافغانستان ب یباستان تیبه مدن یبه سابقه موضوع نموده وسپس نظر ینگاه دیبا نرویاز
 .ابدیب شتریب
 

 موضوع درقرن نزدهم: یخیبه سابقه تار ینظر
 

 انیآن درم یوظرافت هنر یخیوجود دارد که ارزش تار ینیچهاراسپه زر یگاد ایآمودر ایآکسوس  یپربها نهیدرگنج
 اثر گرانبها تمرکز دارد. نیا یباال یبررس نیومحورصحبت در راستینظیجهان کهن ب یخیتا آثار
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 1۸7۹درسال بار نینخست یبرا نیچهاراسپه زر یگاد نیا دیآیبرم ایبرتان سندگانیقرن نزدهم نو یاداشتهای از کهیجا تا
 تنیورالیهند رابرت بول یسرایبه وا یوناریک سیلو Louis Cavagnariدرافغانستان  سیدولت انگل ندهیتوسط نما

Robert Bulwer-Lytton دیگرد یمعرف  ً هان خوا سیخاورشناسان انگل کتعدادیفت. ای انتقالبه لندن  و متعاقبا
 تاجران قیاز طر آمد و یم یافغانستان به راولپند بخارا و از کهیگریاثر و آثار د نیدرمورد ا یقتریمعلومات دق

 هیباط تهارت نیرا در یقیمعلومات دق توانستیبود که م یکس گانهی یوناریبودند. ک دیرسیها م سیبدست انگل یهند
 ماند. نحلیسوال ال  نیکشته شد وجواب ا یالدیم 1۸7۹درسوم سپتمبر سال  سهایانگل هیکابل عل امیدرق اکند، ام

 

، صاحب  Capitan Bartonبارتن  تانیکاپ یالدیم1۸۸۰سال  یدرماه م د،یافزا یم سهایقرن نزدهم انگل یاداشتهای
 ییالوظروف ط وراتیتعداد سکه ها ، ز کیعده  نینوب کابل حمله برد که ادرج یبردسته تفنگداران سیمنصب انگل

حموله فروش م یآمدند وبرا یاز بخارا و بلخ م تاجران نیبرده بودند. ا غمایبه  یخیرا از نزد تاجران آثارتار یباستان
و توسط را که بقول ا یخیتار نیآثار زر نیا گرید کتعدادیبارتن  تانیپشاور روان بودند. کاپ یشان بسو یگرانبها
 رآثا نیتفنگداران بدست آورد وا از نفر جنوب کابل پنهان شده بود با کشتن چهار یدرحوال یدرمغاره کوه رانیراهگ

 Augustus Wollaston Franksنوقتیالبرت انگلستان افزوده شد. در ایکتوریو میموز ییآثارطال مجموعه بر زین
 کند. یالبرت جمع آور ایکتوریو میموز یرا برا یشتریب یخیتار نیر زرتا آثا دیکوشیم زیاگستوس فرانکس ن

 

تا  دیکوشیبود وم یویهند برتان یباستانشاس امور ریمد Alexander Cunningham گهمیالکساندرکن آنوقت در
. ابدیب کردندیم یرا جمع آور یخیآثار تار نیکه ا ییایو صاحب منصبان برتان یرا از تجار هند یقتریمعلومات دق

 کهیازآنجا .رفتیپذیآمد م یصائب ترم نظرش درمده بودند آنچه  ایباستانشناسان بدست ن یکاوشها اثر در آثار نیچون ا
 از یبرخ نرویاز د،یرسیم یویو بخارا به هند برتان از باختر یسکه ها وجواهرات مربوط به دوره هخامنش کتعدادی

 کهیحالکردند. در ادی یپنداشته وبنام هنرهخامنش انیدارهخامنشآنرا مربوط به ساحه اقت ایقرن نزدهم برتان سنگانینو
، ها ییاسکا یخیتار آثار از یفارس نبوده و درآن نمونه ها انیمجموعه مربوط به فرهنگ هخامنش نیتمام آثار ا

باآنهم  یلو شود،یم دهید زین ونانیهنر راتیآن تأث کتعدادی در یحت مردمان باختر، سغدستان و ترکمنستان وجود دارد و
 میفارس قد یبنام هنر امدهیبدست ن یباستانشناس یهاکاوش جهیکه درنت نیچهاراسپه زر یآثارگرانبها مانند گاد نیاکثرا

مربوط هزاره دوم ق.م. ازتپه فلول  ارکهنیبس ییطال . درآنوقت آثاردیگرد لیثبت و تسج یمربوط به دوره هخامنش
نداشت  یاطالع ایپکت تیدروال رزکهیم یوغن نیزر یخیتار آثار تیازموجود یبود وکس دهیبغالن کشف نگرد تیوال

که آنرا شامل  ستیهم دردست ن یگردد ، اما سند میصنعت درافغانستان قد نیاثبات مروج بودن ا یابر یتا سند
 ایبرتان میموز یاسناد رسم در رای، ز ستیرعلمینام انتخاب شده وغ کینام  نیزد. پس افارس سا یآثارهخامنش

 دهیادن توانیامکان را نم نیا نروی. ازدهنگاشته ش« نا معلوم »آن  یخیو قدامت تار شیدایاثر، محل پ نینامه ا یومعرف
 هن باشد.بلخ ک ییاوستا تیمربوط دوره مدنبوده (انی)دوره اقتدار هخامنشقرن ششم ق.م. ارکهنترازیاثربس نیاگرفت 

 

ه بلخ ، غزنه و هرات را ک یآثار هنر یعنیافغانستان،  یهنر گریوآثار د یخیتار اثر نینگارنده مضمون، ا نجانبیا
 ونظر خود دمید کیاز نزد 1۹77در نوامبر سال  بار نیاول یگذاشته شده برا شیبنام هنرفارس بنما ایبرتان میدرموز
 یم به حقوق فرهنگواحترا یهنر یها دهیپد نیتر ا قیدق یدرمورد نامگزار میموز یبه مقامات رسم یمالقات یرا درط

ماس حاصل ت ایبرتان میبا موز یرسم یدولت افغانستان ازمجرا نموردیبود تا در نیافغانستان ارائه کردم. البته پاسخ ا
طال  نیردرکابل بود و بعد ازکشف آثار ز ایبرتان میموز یخیتار قاتیعضو تحق لسنیپندرو سوریپروف نوقتی. دردینما

 قاتینشان داد تا تحق یبود عالقمند افتهیآغاز یباستان شناسان روس میتوسط ت1۹7۶آن درسال  یقیتپه که کار تحق
بوقوع  1۳۵7ثور  7 ی، اما بعد ازآنکه کودتا ابدیانجام  ایبرتان میافغانستان ازطرف موز یخیدرمورد آثارتار یقتریدق
 آنکشور یحق قانون تیدرسدد تثب نسویبه ا ۲۰۰7تاجکستان از سال  یهورماند. دولت جم جهینت یاقدام ب نیا وستیپ

 یدر تماس است. به اساس بررس ایبرتان میبا موز ونسکوی یسازمان جهان نیآمو به اساس قوان نیزر یها نهیگنج در
ارد. د یمسلمموضوع حقوق  نیدرا زیدارم که افغانستان ن دهیعق نجانبی، ا دارمیم میتقد نجایدر  کهیا یخیتار یها

 اغماض گردند. دیمربوط به ملت افغانستان است و بنا یفرهنگ یها راثیوم یمل یها هیسرما
 

 دهگانان نیزم سر ای نهیآر ییو اوستا یدیو یها تیمدن یخیتار نهیشیپ یبررس
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چه عده باشد. گر انایآر ییعصر اوستا تیچهار اسپه مربوط به مدن ییطال یگاد نیا دیکه با دیآ یبر م نیچن نیازقرا
( رنگ ییاینژاد آر ی)برتر زمیانیبرطرزتفکر آر یمتک ستمیآغازسده ب ینژاد یها شیبخاطرگرا انایبه کلمه آر یا

 یمتک یانسان ینام درازمنه کهن به اساس ضرورت ها نیا ستیرا علت یارذنامگ هر کهیآنجا اما از دهند،یم یتبار
و  دایگویر در هیکلمه آر نروی. ازشدیم ادیدهقانان  یعنیآرن ها  ایآره گان  نیدوره بنام سرزم آن یبراقتصاد زراعت

 هقلب یاز کمله )ار( به معن افتهی شهیر یزبانشناس معروف آلمان Max Müller لوریاوستا به حواله ماکس م در نهیآر
 نینخست یاز بسترها یکیو باختر  زآمویزارع وشخم زن. بگمان اغلب حوزه حاصل خ ی)آرن( به معن ایاست و)آره( 

ا هان ش ییکه قلبه وعصا عالمت فرمانروا نجاستیبوده، واز یباستان اریدرازمنه بس یفرهنگ زراعت نیپرورش ا
 د.یدوره گرد آن یوشبان یبر ثقافت دهقان استوار دیومظهرعقا یبخد
 ختنیها، فرور چون وزش باد یعیطب یها دهی)گردش آفتاب، ماه وستارگان( وپد یکه توجه به مظاهر کائنات ستیهیبد

 هنر مهم بوده که در یفرهنگ زراعت نیچون گاو واسپ در یواناتی؛ وحاوستا( روان )آبان در یآبها نندهیباران آفر
 شیستا دیخورش نیگردونه زر ییاوستا و یدیو یهااکثرسروده  کرده است. در دایپ یبارز گاهیعصرجا آن اتیادب و

بنام شهزاده خانم  یآن زن ندهیکه گو دایگویجلد اول ر117است، مانند سروده  دهیگرد یتلق دیشده ومرجع التجا وام
 گهوچه بوده است.

 

تا  شتابدیمردمان م یبسو کشندیو تند آنرا م ریاست و اسپان دل الیستاره گان صبح گردونه شما که تندرو تر ازخ یا
 منزلگه پاکان را جستجو کند.

 .دیئایبه قرارگاه ماه ب نجایدالوران و پهلوانان؟ ا یا دیرویم کجا
 

فون مد یمانند زرناب کهیوشکوه گردد آنان یروزیتا مالک پ دیبرون آورد امیشگفت! ن یاربابان کارنامه ها یا شما
 باشد. دهیدرحجله ظلمت خواب کهیمانند آفتاب ای،  دهیو فنا خسپ یتباه نهٔ یدر س کهیباشد وچون کس

 

 هیاستن یشما ا دیسپرد یرا به آغوش جوان یآن مرد باستان تانیروین یاریصبح ! شما که به دست یستاره ها یا شما
گندمگون تان که با  یکه دارد بردارد .... با اسپها یتا دختر آفتاب را با همه شکوه دیتانرا بگمار یها گردونه ها

 .دیآب برون کرد مواجا انی" را ازموای"وها د دیکنیچابک پرواز م یبالها
 

 ی. دشمنان را با کرنادیو غذا داد ریش یآدم ی، برا دیو جو کاشت دیزد اریها را ش نیاربابان کارنامه بزرگ زم یا
ه بزرگان من ب یها ،ا هیناست یستارگان صبح ا ی... ا دیدیبخش یودرخشنگ یروشن هیوبه آر دیتان بدور افگند

 !دیبخش ی.... وبه کودکانم توانگر دیمهر بنگر دهیمن به د یازهاین
 

 .باشند ستادهیو شجاع من درکنار من ا ریبه شما گفته خواهد شد که فرزندان دل یمن زمان هیادع رویخداوندان ن یا
 

که گناهانم را  خواهمیاو در روان ماست. ازو م یاست . جا کتریکه از همه به من نزد کنمیبه سوما خطاب م من
 عفو کند. کسرهی

بادها بود که  یخدا وایآمده است. وها د ر،یشر یمهربان و دسره به معن یبه معن هیناست ییایآر یدیو رهنگدرف
 شیشاپیپ بود که درجنگها در یباستان رب النوع یانای. واتا درثقافت آرافتهیبنام )واتا( ذکر  زین یدرمتون عصرکوشان

 نیرزمنام س دایگویر ، در هیباد است. آر یواتا درزبان در مه. کلدیبخشیم یروزیوبه آنها پ دیدویم انیلشکر جنگجو
ته اند نوش انایو رومن آنرا بنام آر ونانی نیشده مورخ ادی جهیو انایآر نیم سرزمبنا دادیباستان بود که در وند یانایآر

 افغانستان شامل آنست. یکنون نیکه تمام سرزم
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 فتیرالف گر کندیبازگوم شیسال پ ۳۵۰۰افغانستان را در  نهیفرهنگ پار ییبایو ز یرا که شکوه ادب بایسروده ز نیا
Ralf T.H.Grifitth ترجمه نمود؛ دانشمند  یسیبه انگل تیکریسانس از 1۸۴۹درسال  سیزبانشناس معروف انگل

 ۶درشماره  یدیخورش 1۳۲۲ودرسال  رگرداندب یافغانستان جناب عبدالرحمن پژواک آنرا به در هیوشاعرگرانما
 .دیبه چاپ رس انایجله آرم

 و لوپا مادوره بوده اند. یذکراست، اورا پاله ، واندان دایگویشان در  یکه سروده ها ندورهیا گرید ازشاعران
 

( آغازوتا )بلخ کایدرهزاره دوم ق.م. ازبله انیب وهیش نیکه ا دایگویکتاب ر یبایز یازسروده ها ستینمونه ا شیاین نیا
 یگاد ایارابه  انیم نیبهارت )هند( مروج گشت، واما در نیکوبها )کابل( گسترش داشت ؛ و سپس ازآنجا تا سرزم

ه خانم به سروده شهزاد ارمشابهیبس یکه محتو ستیا یهنر دهیدپ نیتر بای، ز بردیم شیچهاراسپ آنرا به پ کهینیزر
 .دهدیبازتاب م یگهوچه را به گونه تجسم

 

ازحوزه آکسوس  ایمهر و سور نیررابطه با ارابه زر د یمشابه یباورها نیمب ییواوستا یدیو یها وسروده ها شیاین
که همانا محل تولد زردشت بوده  دهیگرد ادی زین نیاسپ زر ای اسپهیبنام شهر زر میتا اندوس است. در اوستا بلخ قد

 شیباد ، باران، ابرو رعد به پ لیآفتاب را چهار اسپ اص نیگردونهٔ زر ییوهمچنان اوستا یدیو دیاست. بنا برعقا
ا ت شدیآشکارا م ینیواز پس شان آفتاب سوار بر گردونهٔ زر ساختندیم رابیمزارع را س دمن و که دشت و راندیم

درقرون ما  ایهفت اسپه سور یجهان را بانور خود شاداب و روشن گرداند.گرچه درهند ارابه چهاراسپه مهربه گاد
 Surya-Narayana دایو اتراو دایو جوریبود. درمتون  یادامه همان عنعنه باستان قتیشد، اما درحق مبدل یبعد

 ی)خدا Arunadeva وایآرونا د ن،یآشکارکننده وفرستنده آب( هموراه با راننده گردونه زر ی)خدا ارانهینا ایسور
 . به قرار اعتقاداتنگردیم دیخورش یخدا یوبس یگریبه جانب مقابل ودربرخ د یآثارهنر ینور( همراست که دربرخ

 .بودندیاو در حرکت م نیموکب زر شیپ شایدرپ ایسور فتگانیو ش روانیپ یدیدررسوم و افتهیشرح 
 

صداقت بازگو  و یگیرایرا با پ قتیحق نیا ییاوستا و یدیو مربوط عصر یادب یوچکامه ها یهنر یها فراورده
بوده  یجوامع بشر لیفضا از اتیادب و داشته است. هنر ییو تمدن شگوفافرهنگ  نهیپار نیسرزم نیکه ا ندینمایم

 .ارنددیها شرح م زمانه ریدرمس دانشمندانهرنوشته وگفته  از تر ایرا گو یانسان دیوار پندارها، عواطف وعقا نهیوآئ
 

اره سم آنست که با سرزدن ست نیمهر)آفتاب( با چهاراسب زر ییطال یگاد انگریب ییاوستا یاسطوره ها بیترت نیبهم
 ینشها و بدک یاهیو به جنگ س خزدی( برمری)البرز بلخ و کوه پام ،یکوه هره برزت خیست یازاوج قله ها یصبحگاه

 دهیردرباب د دایگویر یاسطوره ها هیفکرشب نیپاک سازد. ا نناپاکا و وانیوجود د ( را ازانایآر) نهیتا ار دیبرایها م
 یی. ارابه طالافتهی یتجل یبا ظرافت خاص ییمجسمه طال نیشدن ظلمت شب با طلوع آفتاب سحرگاهان است که در

،مظهر تقدس  ایموکب سور نیمرمر کرهیوپ انیباما یمتر ۳۵ کرهیرواق پ یسم آن درنقاش نیآفتاب واسپان زر
ا ت ییفرهنگ را ازعهد اوستا نیتداوم ا درشمال کابل، رخانهیبا اسپان تازنده آن، کشف شده از معبد خ دیخورش

 .کندیبازگو م یالدیقرن هفتم م یعنیها وبعد ازآن تا دوره کابل شاهان  یکوشان یعصرامپراتور
 

 یخیآن ازنگاه پس منظر تار یبلکه محتو ده،یاتکا نگرد هیفرض کی یصرف باال دیاثر با نیا ینامگزار در نرویاز
عده  کهیطور نیچهاراسپه زر یگاد ایخطه مطالعه گردد و همچنان جستجو شود که آ نیمردمان ا یاعتقادات مذهب و
رآمده به باخت نیالنهر نیفارس وب از یشاهان هخامنش یهاوسکه  وراتیمعتقدند همراه با ز ایبرتان میموز آگاهان از یئ
است ؟  دهیگرد جادی( اآمو دریایآکسوس )سواحل  یحوزه ثقافت و براساس باورها و اعتقادات مردمان باختر ای و

 دارد؟یرا ارائه م یوچه مطلب ستیچ یاثرهنر نیا امیشود که پ دهید دیبا بیترت نیبهم
 

ودر  تیو قابل رو یاهرظ اتیاند که درقدم نخست خصوص یدهنده ا لیدوعنصرتشک یدرآثارهنر یومحتو شکل
عرض  ندوعنصررایعالم اسالم ا ی)عرفا کند؛یرا باز گو م یهنر ینهفته فراورده ها یها امیموضوع و پ یقدم دوم

بافته شده  یها شیدراز ور یموها لند،ب یبا کالها یهان هخامنششا (. ازنگاه شکل طرزلباس وچهرهٔ ندیوجوهر گو
 انیرنشبا س یادیاست وشباهت ز ارمشخصیبس خوردیبه چشم م دیتخت جمش مبرجستهین یسنگ یشان که درمجسمه ها

مربوط به  دیتخت جمش مبرجستهین یها کرهیوپ یآسور فیرل یند. در مجسمه هاحوزه آکسوس ندار نیزر یگاد
ً  ن،یالنهر نیثقافت ب وحمله تبارز  ورشیحال  در دردست و انهیتاز یجنگ یارابه ها در انیرزمجو وهان شا عموما

بهم  ینشسته اند شباهت یباختر ییطال یدرگاد یسالح و انهیبدون تاز کهیمرد زدویکه با حالت آرام و صلح آم افتهی
 یهبو جنبه مذ دهنبو یارابه جنگ کی نیزر یگاد نیکه ا زمعتقدندین ایبرتان میرسانند. عدهٔ ازهنرشناسان موز ینم

 دارد.
، دکر میهند تقد یسرایوا تنیال به حضور نیزر یباخود ازکابل آورده بود وهمراه با گاد یوناریک کهیا درمحموله

 مؤقر با  مردان نیداشتند. ا ییطال یگاد نانیکه شباهت به سرنش خوردیبچشم م زین یمردان ییکوچک طال کرهیچند پ
 نیآ ئ دیکه نظر به عقا کنندیرا حمل م یدراز شکل یاستوانه ئ یشان بسته ها دهیاز وبه عقب خم در یکاله ها
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 .گرفتیمورد استفاده قرار م دیپاکان جاو ایآمشه سپنتا )جاودان پاکان(  Amešāspandدرمراسم خاص  یزردشت
مقدس  رهیش نگونهیسوما ترشده بود وبد اهیکه درعصاره گ دیگردیبهم دسته م یکیبار یبلخ کهن خمچه ها ای یدربخد

 عصاره سوما کمتر کهیتا آتش پاکان فروزانتر بدرخشد. درفارس وبابل ازآنجا شدیسوما برمجمر آتش پاشانده م
( Barsamکه ) نمودندیآن اجرا م رهیاناروش یشاخه ها ایمراسم را با )برسم(  نیا المیع انیدردسترس بود، زردشت

 . افتهی شهیر baresmanبرسمن  ییازکلمه اوستا
 

وجه  یو هخامنش یآسور یجنگ یبا ارابه ها زیمرد آرام وصلح آم ندویاست که ا مبرهن
 مردان ییطال یها کرهیها متفاوت است. پ همچنان لباس شان از البسه ماد ندارند و یمشترک

 یگاد یشرویاند به گمان اکثر کارشناسان درپ نمودهیمراسم خاص را اجرا م نیکه ا یموبد
 از یاثر هنر نیکه ا کنندیم تصور یازخاورشناسان غرب یبازهم برخ ما، اقرار داشته ییطال

 از ییوستافرهنگ ا رایز د،یبع ستیا نهیقر خیکه ازنگاه منطق تار افتهیبه باختر انتقال  المیع
فروزان آتش مقدس  یها رفت نه برعکس آن. مجمر المیع یقرن بعد بسو نیچند بلخ آغاز و

 یقیبود رواج گسترده داشت چنانچه دق شتعصرزرد عهد گشتاسپ شاه بلخ که هم در
 :دیدرگشتاسپ نامه گو

 

 با مجمر آورده بد از بهشت که  شتـش زردهـآت مـتــروخـرافــب
 

 :گرید یودرجا
 

 فراز دمیاز بهشت آور بگفت  باز اوردیـش بجمر آتـم یکـی
 

 شیمورد ستا ییاوستا یه هاسرود سم در نیاسپان زر دارد و یآن شکوه خاص نیاسپ زر با چهار یموکب باستان نیا
 : شتیموسوم به سروش  ۵7 یسنایسروده از نیقرارگرفته اند. مانند ا

 

انا که د یو درخشنده، اله ینوران د،یسپ زرو،یتازنده ت چهار میستایرا م یافزا یتیگ روزمندیپ (اندام کین سروش)
تر  زیاسپان، ت همه از زتریاست. ت دهیآنها به زر پوش نیشاخ یکفشها گذرد،یآسمانها م یفراخنا افگند. از ینم هیسا

 تراز باران . زیها، ت از باد
 

 اش ستوده شده، بلکه اسپ رابه پاس یرومندیها بخاطر سرعت و ننبوده که نه ت یوانیباستان ح نهیدرفرهنگ آر اسپ
داشتن ب میقد یانایآر انیها پنداشته اند. شاهان و جنگجو یدیها و پل یبربد یینکو یروزیمظهر پ ش،ینجابت و وفا

 ستهیابود که به شخص ش ی.اسپه لقب ومرتبت ساختندیم دوکلمه اسپ را پساوند نام خو کردندیمباهات م لیاسبان اص
 یآسپ به معن وریب ن،یبا اسب گند مگون وزر یلهراسپ صاحب اسپان تندرو ، زرآسپ سوارکار مانند شدیآن داده م
 کرتیرمنده وامثال آن. درمتون سانس پبا اس یبیآسپ سوارکار نج شتیبا ده هزار اسپ تازنده، و یفرمانروا
 در )اسوه کان( و Aśvakanبنام  رفتندیوشمال هند م ریکوبها )کابل( به حوزه سند، کشم قیازطر راکه یسوارکارن

اوستا  . دردهیگرد ادیسوارکاران  یعنی)اوه گانا(  Avagānāاست به تلفظ  کرتیسانس از که کهنتر تیمتون پرکر
 یو معن مشتق است شهیر نیافغان از ا مهآمده. بقول اکثر زبانشناسان کل کوبنده وجنگجو یبه معن« اوه گان»واژه  زین

 اینام اوه گانه  یاسالم یفرهنگستانها سندهینو یاسعد یرا. بقول مرتض یخاص لهیم وقبه نه قو دادیسوارکار را م
 یها که جلگه هستی. بدشدیاطالق م کهایدر نزد اعراب هم بر پشتونها و هم برتاج «بیسوارکار نج» یافغان به معن

ود اسپ درازمنه باستان ب نسل نیتر لیمحل پرورش اص ابیسرسبز بدخشان ، سمنگان ، قندز، بلخ ، جوزجان و فار
پ اس تیمراد ازاهم نجای و تندرو مشهورند. به هرحال در رومندیاسپان ن تیو ترب یو تاکنون مردمان آن به سوارکار

دهنده  لیعنصر تشک نیمهمتر نیرچهار اسپ ز مینیب یم کهیباختر کهن است وطور تیآن درمدن کیمبولیس یومعان
 .همتاست یب یاثر هنر نیا
 

 نی. آئارداشتیمردمان آن د انیم در یروانیود بلکه پنبدولت فارس  یمذهب رسم ییاوستا نی، آئ یدوره هخامنش در
ه ها سک کتعدادی کهیازآنجا ی، ولگشت انیپارس یمذهب رسم یقرن بعد درعهد اقتدار شاهان ساسان نیچند یزردشت

ازخاورشناسان  یبرخ نرویبود ، از دهیرس یویانرتازباخترو بخارا به هند ب یو جواهرات مربوط به دوره هخامنش
مام ت کهیکرده اند، درحال ادی یپنداشته وبنام هنرهخامنش انیآنرا مربوط به ساحه اقتدارهخامنش ایقرن نزدهم برتان

 نی. بطورمثال درباشدیقرن پنجم ق.م. نم مهیقرن ششم ون یعنیفارس  انیمجموعه مربوط به دوره هخامنش نیآثارا
 یباختر ونانیاول، شاه  ودوتسیود یونانی یسلوش رشاهیکب وسیقرن سوم ق.م. مربوط به انتاک وراتیمجموعه ز

 موجود است.
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 شدیگرفته م آکسوس مد نظر نیزر یها نهیترگنج قیدق ینامگزار در دیبود که با یموضوع مهم یخیتار قیحقا نیا
که خود  دیآ یبرم نیچن سیانگل سندگانیقرن نزدهم نو یاداشتهای آمد. از ینم دیپد آثار نیشناخت بهتر ا در یتا ابهامات

آمد بودند.  یم یراولپند یافغانستان به بازارها یعنیکه ازشمال سرحدات هند  یمورد آثار در یابهامات دچار زین
 وراتیهم بنام ز یوگاه یباختر وراتیرا بنام طالها وز یخیتار نیآثار زر نیگاه ا ییو بخارا یبازرگانان هند

کامل نداشتند  ییافغانستان آشنا نهیپار تیبا فرهنگ و مدن یویآنوقت اکثرخاورشناسان برتان . درفروختندیم ییبخارا
 یابعد ازشکست قو دیشا ایهند داشته باشد.  پارس و مستقل از یخاص یهنر وهیکه افغانستان ش کردندیاورنمو ب

 یوناری، بخصوص کشته شدن ک1۸7۹درسال ایبرتان یقوا هیمردم کابل عل امیق و( 1۸7۸)سال  وندیدرجنگ م ایبرتان
ملت  نیا ایافغانها بدهند که گو یرا برا یاعتبار نیچن خواستندینم ایاز شرق شناسان آنوقت برتان ی، برخ دادیرو نیدر

 گردد،یقرن نزدهم م یایبرتان دگاهیموضو ع مربوط به د نیبوده است. البته ا یوتمدن بزرگ ختهیفرهنگ فره یدارا
ه کابل نموده ک میافغانستان به موز یخیرا درمورد بازگردادن آثار تار یادیز یها یا اکنون دولت انگلستان همکارام

ه افغانستان ک یگرهنریو آثار د یخیاثر تار نیتا درمورد ا دهیمساعد گرد یقابل قدر، پس فرصت خوب ستیلعم
 میموز Metropolitan Museum of Artجهان چون  گرید یها میوموز British Museum ایبرتان میدرموز

 ایو  میمشهور جهان بنام هنر فارس قد یها یوگالر Smithsonian نیسمت سون میموز ورک،یمترو پالتن ن یهنر
 ارد.را د یحق نیچن ونسکوی نی، چون افغانستان به اساس قوان دیبعمل آ یبه شکل رسم یشده اقدام یگزار هند نام

 

 ایریتورسکیو یکه توسط باستانشناس معروف روس یباختر یشهزاده خانم ها یبایز ناب و یسنگ یاه کرهیپ یطرف از
کشف 1۹7۸تا  1۹7۶ یجنوب غرب ترکمنستان درسالها بلخ تا مرو در یخیساحه تار از Viktor Sarianidi یناد

بلخ و مرو وهمچنان  انیم یخیتار احههنر شناسان جهان برپا کرد و ثابت ساخت که س انیم را در یغوغا د،یگرد
چه داشته اند ، چنان نیالنهر نیازفارس و ب یو فرهنگ مستقل ختهیآکسوس و اندوس تمدن فره انیم یحوزه باستان

 فارس است. یگنده هارا متفاوت از سبک هنر یهنر وهیش
 

ونقش زنان را  بوده حیمس الدیازم شیسال پ 1۸۰۰تا  ۲۲۰۰از میباختر قد رود آمو و فرهنگ انگریها ب کرهیپ نیا
 یدیو یها تیکهن مدن یبسترثقافت نی. دردینمایباز گو م افتهیانعکاس  ییومتون اوستا یدیو یها سرود در کهیطور

 زادیپاراپام یتمدن درشمال کوها نی. دامنه ادی)زرنج( رس انهیدرنگ )قندهار( و ایشگوفا شد و به اراکوز ییو اوستا
غرب وسعت  یازآنجا درهزاره اول ق.م. بسو )هرات( گسترش داشت و وایتا به هر باختر )کوه بابا وهندوکش( از

 نمود. دایپ شتریب
 

صحبت  همچنان در و ۲۰11درسال  ارکیوین یایکولمب یورستیونی یمنارعلمیلب را درسمطا نینگارنده ا نجانبیا
 ۲۰1۳درماه آگست سال «  خیهنرافغانستان درعرصه تار»کتابم  یمعرف روز کتابخانه کانگرس در در کهیا یقیتحق

رت بصو یمجمع علم کی در فغانستانا یخیکند وحقوق تار دایپ شتریداشتم ارائه کرده ام تا موضوع وضاحت ب
من بوده ومربوط به مراجع  تیصالح طهیخارج ازح مورد نیدر یگونه اقدام رسم مطرح گردد.البته هر یرسم

 یویرتانافغانستان به هند ب قیآکسوس از طر یها نهیگنج نیاکثر آثار زر کهی. ازآنجاباشدیدولت افغانستان م صالحیذ
سط تو یمقامات افغان یخاک افغانستان بدون اجازه رسم مجموعه از نیآثار ا نیاترآن چون گرانبه مهمتر از رفته ، و

افغانستان  یخیقوق تارالبرت انتقال داده شده ،ح ایکتوریو میبه موز یایدولت برتان یاسیس ندگانیو نما یافسران نظام
 است. تیمجموعه تثب نیدر رانیتاجکستان و ا از شتریب
 

د معتبر جهان قرار دارن یها میافغانستان که درموز گرید یخیرابطه وآثارتار نیکشور در یتوجه مقامات رسم البته
 .یمهم و ضرور ستیامر

 

 :تواندیم دهیگرد میبه سه دسته تقس شوندیم دهیکشورد یرونیب یافغانستان که درمرزها یخیتار ی: آثارهنراداشتی
 

 یبنام آثار هنر یرسم یبراساس قرارداد ها و دهیکشف گرد یباستانشناس یقانون یرکاوش ها اث در کهی: آثاراول
 مورد موضوع روشن است. نیثبت اند که در سیپار مهیگ میجهان چون موز یها یها و گالر میافغانستان در موز

 

بنام و دهیگرد یجمع آور یتوسط خاورشناسان غرب ستمیآغاز قرن ب اند که درسده نزدهم و یآثاردسته شامل  نی: ادوم
 Indian Art( یهند مشهورگشته اند ، مانند آثار هده جالل آباد بنام )هنرهند فارس و چون هنر گرید یکشورها

 .ردیصورت گ یتوجه جد دیمورد با نیآن که در الو امث Persian Art(یهرات بنام )هنرفارس یناتوریم یهایونقاش
 

 یسرقت آثارباستان ،یقانون ریغ یبخصوص دهه نود دراثر کاوش ها ر،یسه دهه اخ یجنگها انیدرجر کهی: آثارسوم
 کتعدادیثروتمند جهان قراردارند.  یها نرینزد کلکسو در و دهیگرد رونیافغانستان ب یخیساحات تار کابل و میموز از
مثبت  تیرفعالیچند سال اخ یبرگشته که درط اندوست به افغانست یها کشور و یالملل نیب سیآثاربه کمک پول نیا
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ا سفارتخانه ها ر یفرهنگ یها یندگیازنما یافغانستان و برخ یمل میکشور، بخصوص کارکنان موز یمراجع رسم
 گردد. شتریب ندهیها درآ تیفعال نیاست ا دی. امدهدیدرخارج ازکشور نشان م

 

 ملت بزرگ افغانستان یرفاه و سر بلند یآرزو به
 

 از منابع ومأخذ: دهٔ یگز
 

 کابل ،یالدیم۲۰۰۸سال  وند،یم ینشرات ادیافغانستان درمجوعه سه جلد، بن خیکهزاد تار یاحمد عل. 1
 1۹۸۹،  ایرجنیافغانستان ، و نیمختصر افغانستان ، انتشارات سازمان مهاجر خیتار یبیحب یعبد الح. ۲
 یدیخورش 1۳۸۳،چاپ چهارم،  کابل وند،یم یافغانستان، بنگاه نشرات اتیادب خیژوبل، تار ردیمحمد ح. ۳
 یدیخورش1۳۴۶کابل،  یمطبعه دولت خ،یتار ریمحمد غبار، افغانستان درمس رغالمیم. 4
شارات انت یشرکت کتاب جهان با همکار ،یشعر فارس یها یها و دگرگون یژگیگذرا به و ینگاه با،یشک نیپرو. ۵
 یدیخورش1۳۶۶ ن،یزم رانیا

 1۹7۴تهران، ن،یومنتخب آثارشان، مؤسسه نشرعلوم نو یگو یهللا صفا، گنج سخن،شاعران پارس حیذب. 6
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(Great Britain); Awq, 1983, p 5;Alexander, p 87,  
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