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معاونیت بخش علوم برشی

مرکز بین املللی تحقیقات کوشانی
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تحقیقات کوشانی
مجلۀ علمی -تحقیقی

سال تأسیس 7531 :هـ.ش.
شامرۀ مسلسل23 :

یادداشت:

 مقاله رسامً از آدرس مشخص باا کران ماا تخلاص رتهاه مل،امن تال تنل ام یسنده به اداره ارادممن مل فنستاده ش د.

و ای،نا آدرس

 مقالۀ ارسالمن باید مل،من – تحقنقمن بکن و مطابق معنار های پذینفته شدۀ مل،من باشد. -مقاله باید قهالً در جای دیگنی چاپ مشده باشد.

 -من ا مقاله مخترص و با محت ا مطابقت داشته باشد.
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 مقاله باید دارای خالصۀ حد اق حاوی  08الامن  088رل،اه با ده و گ یاای پنسشامن اصالمنباشد ره مقاله در پمن پاسخ دهمن به آ است .ه،چنا خالصه باید به یکامن از زباا هاای ی مساک

تنج،ه شده باشد.

 مقاله باید دارای مقدمه ملمنت هدف سؤال تحقنق روش تحقنق متایج باه دسات آماده وفهنست منابع ب ده و در منت به منهع اشاره شده باشد.
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 -مقاله باید بدو اغالط تایپمن با رمایت متا مکات دست ر زبا

تسلس منطقمن م ضا مات در

ص حۀ یک رویه راغذ  A4در بنمامۀ  wordتنظنم شده باشد.

 -حجم مقاله حد اق  7و حد اررث 51ص حه معناری ب ده با ف مت  51تایپ ش د فاصاله بان

سطن ها واحد ) (Singleباشد و به شک هارد و سافت راپمن فنستاده ش د.
-

هنأت تحنین مجله صالحنت رد قها ل و اصاالم مقاارت را باا در مظان داشات ریحاۀ مشااتمن

ارادممن مل دارد.

 -تحلن ها و امدیشه های ارایه شده بناامگن مظنیاات محقاق و م یسانده با ده ال اماا ً ربطامن باه

م قف اداره مدارد.

 -حق راپمن مقارت و مضامن منتشه مح ظ ب ده فقط در صا رت کران مأخاذ از آ اسات ادۀ

مشاتمن شده ممن ت امد.

 -مقالۀ وارده دوباره مسرتد تمن گندد.
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نارش :ریاست اطالمات و ارتهاط مامه ارادممن مل افغامستا
مدیر مسؤول :معاو محقق ست ری ش،س مایار

هیأت تحریر:

 پ هامد درت ر مح،د حسن ی،ن رسمحقق مظن مح،د م ی ی -پ هامد مص،ت هللا مثامممن

 -معاو رسمحقق ماط ه م رستاممن
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 -معاو محقق ست ری ش،س مایار

دیزاین :ست ری ش،س مایار

مطبعه :مطهعه صنعتمن چهاردهمن

تیراژ 188 :مسخه

آدرس :منر بن املللمن تحقنقات ر شاممن ارادممنمل افغامستا
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قلعه فتح هللا ج ار مسجد مننمهدالکنیم آغا راب

شامرۀ متاس ریاست اطالعات و ارتباط عامه)88۰1(808008507۰ :

ایمیل ریاست اطالعات و ارتباط عامهinformationasakabul@gmail.com :

شامره متاس مدیر مسؤول6163765777 :

ایمیل مدیریت مجلهkushanmagazine@yahoo.com :

اشرتاک ساالنه:

راب  108 :افغاممن

وریات 008 :افغاممن

رش ر های خارجمن 08 :دالن امنیکایمن

 قن،ت یک شامره در راب  08 :افغاممن

 بنای استادا و دامش،ندا ارادممن مل  78 :افغاممن
 بنای محصلن و شاگندا مکاتب 08 :افغاممن
 بنای ساین ادارات 08 :افغاممن
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پیام مدیس مسؤول

مجلۀ "کىصانیان" اش آغاش سال 8931خىزصیدی ةا دوزۀ
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جدید(چهازم) تحت نام "تحقیقات کىصانی" چاپ و
نرش میصىد

خىانندهگان وزجاوند!

مرلۀ ٜلمی -تص٩ی٩ی له ماهۀ مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی ةـای

نعمتین ةاؿ تصت نام "تص٩ی٩ات کىوانی" ػؿ ماه ٩ٜـب لال 7531ظىؿویؼی ةه
ػلت نرش لپـػه وؼ .چنانچه وفیـ أالٜات و ٤ـهنگ و٨ت مصرتم مصمؼ شمن
ةاؿ ٧و٥یٝی ػؿ این مىؿػ چنین اةـاف نٙـ منىػه الت:

اف لال 7711میالػی مٕاة7537 ٪ظىؿویؼی که نعمتین لمیناؿ مٕالٝات
کىوانی ػؿ ا١٤انمتان ةـگقاؿ وؼ امـوف که هىت لال متام اف آن تاؿیغ میگؾؿػ ةا

متام هیاهىییکه ػؿ نٙام ةه ؿاه انؼاظته وؼه ةىػ اما کاؿ لىػمنؼ و وایمتهای ػؿ

این فمینه ٌىؿت نگـ٤ته الت .الفم ةىػ که ػؿ این ػوؿان ٔالیی نتایز کاوه های
ةالتانونالی و تص٩ی٩ات ػانىمنؼان ا١٤انمتان نرش و چاپ گـػػ و ذـیؼۀ مى٨ىته
ةـای ةـآوؿػه لاظنت این هؼ ٣ةنیانگؾاؿی گـػػ...

ا٤تعاؿ ػاؿیم ػؿ این ػوؿان ٤ـٌت می یاةیم تا لمیناؿ ةین املللی کىوانی ها ؿا
ػؿ کاةل ػایـ مناییم و ػؿ کناؿ آن نعمتین وامؿۀ مرلۀ "مٕالٝات کىوانی" ؿا ةه
ػلت چاپ ةمپاؿیم ...امیؼواؿیم این مرله ةتىانؼ ؿاهي ؿا ػؿ ٨لمـو گمرتػه و
پهناوؿ تص٩ی٩ات کىوانی و ػؿ مٝـ٤ی هـچه ةیىرت این ػوؿۀ ػؿظىان و پیچیؼه ةاف
کنؼ و ةا تىذۀ ػانىمنؼان ا١٤انی مرلۀ مٝیاؿی ،لىػمنؼ و ػؿظىؿ الت٥اػه گـػػ.
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تحقیقات کىصانی
ةناةـاین نعمتین وامؿۀ مرلۀ مٕالٝات کىوانی تصت نام "تص٩ی٩ات کىوانی"
ػؿ ماه ٩ٜـب لال 7531ظىؿویؼی ةا ٥ٌ62صه منت و ٥ٌ66صه تٍىیـ شاوی 7
ٜنىان م٩اله ةه فیىؿ چاپ آؿالته و نرش وؼ ،تا لال 7531ظىؿویؼی ػؿ له ػوؿه
ةا نام و ٜنىان آ٠افین و نعمتین اه ػؿ وامؿه های مململ ةه نرش میؿلیؼ الت.
چنان که مالشٙه وؼ ةه الاك مکتىب وامؿه  337مؤؿط  7531/3/61ؿیالت
مصرتم نرشات متنی ةـ پیىنهاػ مـکق ةیناملللی تص٩ی٩ات کىوانی ػؿ فمینۀ
ةافنگـی ٜنىان یا نام مرلۀ "تص٩ی٩ات کىوانی" ةه مرلۀ "کىوانیان" ةه ةعي ٜلىم
ةرشی اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان واٌل گـػیؼه الت ،کمیمیىن نرشاتی ةه تاؿیغ
7531/3/73ظىؿویؼی ػؿ ػ٤رت مٝاونیت ةعي ٜلىم ةرشی ػایـ گـػیؼ و تٍمیم
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اتعاؽ گـػیؼ که نام مرلۀ "تص٩ی٩ات کىوانی" ػؿ تىکیل 7533ظىؿویؼی ةا نام

"کىوانیان" ٜىُ گـػػ .یٝنی مرلۀ تص٩ی٩ات کىوانی اف وامؿۀ مململ یافػهم ةه
ةٝؼ (الی وامؿه مململ  63ؿة ٞاول 7572ظىؿویؼی) ةه نام کىوانیان ةه ػلت
نرش لپـػه وؼه الت.

ةا وذىػ اینکه ػؿ ؿاه و ؿوه و ظٖمىی تص٩ی٩ی و نرشاتی مرلۀ مؾکىؿ هیچگىنه
ت١ییـ واؿػ نىؼه الت؛ اما ةافهم ت١ییـ نام مرله اف تص٩ی٩ات کىوانی ةه کىوانیان
یک نى ٛاةهام ؿا میان ظىاننؼهگان گـامی ةه میان آوؿػه ةىػ .لؾا ةـای ؿ ٞ٤این اةهام
و ةه منٙىؿ ةهتىػی نرش مرله ،اف ذانث م٩ام مصرتم ؿیالت مـکق ةیناملللی
تص٩ی٩ات کىوانی ةه ةعي ٜلىم ةرشی اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان پیىنهاػ گـػیؼ:

 .7چىن مرلۀ ٜلمی تص٩ی٩ات کىوانی اف ةؼو تإلین ظىػ تصت نام مرلۀ
"تص٩ی٩ات کىوانی" چاپ و نرش وؼه الت و ػؿ همه شل٩ات ٜلمی و ٤ـهنگی

تصت این نام وهـت ػاوته الت؛ رص٤ا ً چنؼ وامؿۀ مصؼوػ ةه نام مرلۀ کىوانیان
ةه نرش ؿلیؼه الت .ةناةـاین ظىاهىمنؼیم که وامؿه های ذؼیؼ ةا نام مرلۀ
"تص٩ی٩ات کىوانی" چاپ و نرش گـػػ ،ةه ظأـی که ظىاننؼهگان گـامی که این
مرله ؿا ةه ٔىؿ مململ مٕالٝه منىػه و مىؿػ الت٥اػه ٨ـاؿ می ػهنؼ ةه اةهام و
مىکالت مىاذه نىىنؼ.
 .6ػؿ اجـ مىکالتیکه ٔی چنؼ لال گؾوته ػؿ ؿالتای مؼیـیت و اهتامم مرله
وذىػ ػاوت این مرله مؼت ػو لال اف نرش ةاف مانؼه و ػؿ لال ذاؿی مؼیـ ممىول
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مجله "کىصانیان" اش آغاش سال ...8931
تىانمته وامؿۀ اول لال 7572ظىؿویؼی یا وامؿه مململ  63ؿا که مـةىٓ ػوؿۀ
لىم میگـػػ ،ةه ػلت نرش ةمپاؿػ؛ ٔىؿیکه مالشٙه میوىػ ػؿ ػو لال اظیـ
(7572و 7571ظىؿویؼی) مرمىٜاً  1وامؿه اف چاپ ٩ٜث مانؼه الت ،این مىؿػ
هم اف لصاٗ اػاؿی و اف لصاٗ ممایل مالی مىکل ایراػ میمنایؼ .لؾا ةه منٙىؿ
ؿ ٞ٤مىکالت مىذىػ پیىنهاػ میگـػػ که ػوؿۀ ذؼیؼ (چهاؿم) مرله آ٠اف و ػؿ وي
ماه اول لال 7573ظىؿویؼی وامؿۀ اول (وامؿه مململ )63چاپ و نرش گـػػ.
 .5چىن ػؿ مرلۀ تص٩ی٩ات کىوانی مىِىٜات اظتٍاٌی متؼن ػوؿه کىوانی ها
ةه نرش میؿلؼ و امکان تهیۀ م٩اله های ٜلمی -تص٩ی٩ی ةمیاؿ کم الت؛ ةناةـآن
ظىاهىمنؼیم تا نرش آن اف ؿة ٞواؿ ةه وي ماهه تنقیل یاةؼ.
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ظىوتعتانه ػؿ ذلمۀ مؤؿط 7571/7/61ظىؿویؼی وىؿای ٜلمی اکاػمی ٜلىم
ا١٤انمتان ٤یٍلۀ آتی ةه ٜمل آمؼ:

«پیىنهاػ وامؿه ( )73/667مؤؿط 7571/3/7ظىؿویؼی مـکق ةیناملللی تص٩ی٩ات

کىوانی متنی ةـ چاپ مرلۀ ٜلمی -تص٩ی٩ی آن مـکق مىؿػ ةصخ ٨ـاؿ گـ٤ت و چاپ
مرلۀ مؾکىؿ تصت نام تص٩ی٩ات کىوانی ةه ٔىؿ وي ماهه و مىِى ٛػوؿۀ ذؼیؼ آن
ةـ ٔت ٪پیىنهاػ آن مـکق مىؿػ تإییؼ و تٍىیث وىؿای ٜلمی ٨ـاؿ گـ٤ت».

پن ةه الاك ٤یٍلۀ ٤ى ٧وىؿای ٜلمی اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان مرلۀ کىوانیان
اف آ٠اف لال  7573ظىؿویؼی ةا ػوؿۀ ذؼیؼ (چهاؿم) تصت نام "تص٩ی٩ات کىوانی"
ةه ٔىؿ وي ماهه چاپ و نرش میگـػػ؛ التته وامؿۀ مململ  63لال

 7572ظىؿویؼی آظـین وامؿه ظىاهؼ ةىػ که تصت نام کىوانیان ةه فیىؿ چاپ
آؿالته وؼه و ةه ػلت نرش لپـػه وؼه الت.

ػؿ ٤ـذام ٨اةل ؽکـ الت که ػؿ ذـیان چاپ و نرش مرله ،ةه کمتىػ م٩اله های
ٜلمی -تص٩ی٩ی ةه فةان پىتى ؿوةـو همتیم؛ ؿوی این ملصىٗ اف ػانىمنؼان
٤ـهیعته ظىاهىمنؼیم تا اف همکاؿی های محمـ و همه ذانتۀ وان ػؿ این ؿالتا
ػؿی ٢نىؿفنؼ.
ةا عسض حسمت
ادازۀ مجلۀ تحقیقات کىصانی
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محقق علی احمد جعفسی

نگاهی مخترص پیسامىن تحقیقات ةاستانصناسی دوزه

خالصه:
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کىصانی دز افغانستان

م٩اله هؾا ػؿةـگیـنؼه مٕالث ٜلمی ػؿ مىؿػ تص٩ی٩ات ةالتان ونالی ػوؿه

کىوانی می ةاوؼ ،که ػؿ آن اف ٝ٤الیت های ٜلمی ـ تص٩ی٩ی ػانىمنؼان ،رسوی و
کاوه ها ،نگاؿه م٩االت و ؿلاله های ٜلمی ـ پژوهىی ،مٝـ٤ی معترص ةّٝی
کتث منترش وؼه ،تؼویـ کن٥ـانن ها و لمیناؿ های ٜلمی و اهمیت آن ها ،چالي

ها و مىکالت ٤ـا ؿاه تص٩ی٩ات ػوؿه کىوانی و پیىنهاػ هایی ةـای ؿ ٞ٤مّٝالت
اؿایه وؼه الت.

مقدمه:

تص٩ی ٪و مٕالٝه پیـامىن تاؿیغ و ةالتان ونالی ػؿ ظؼمت میـاث های
٤ـهنگی و مٝنىی هـ کىىؿی ٨ـاؿ ػاؿػ .پؼیؼه ٜلمی ؿا که اکنىن ػؿ لٕض ٤ـهنگ
و ذامٝه ذهانی ةه نام ةالتان ونالی می ونالیم اف ػو ذهت ٨اةل تإمل الت.
یکی ةه م٥هىم یک ؿویکـػ و ػیگـی ةه ٜنىان ؿوته و ػانىی که ةـای اٜتالی
٤ـهنگی الت و ةیانگـ آگاهی و انؼیىۀ تاؿیعی و یا نٙام تاؿیعی ،ةـؿلی ،تصلیل و
پـػاظت ةه ػلتأوؿػ های این ؿوته نه تنها ةـای ةالتان ونالان؛ ةلکه ةـای ةـتـی
یا٤نت ٤ـهنگ هـ ذامٝه رضوؿی پنؼاوته می وىػ.
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نګاهی مخترص پیسامىن تحقیقات...
ةالتان ونالی ٜلم ةـؿلی ػلتأوؿػ های متؼن و ٤ـهنگ و فاییؼه های ٤کـی
ا٨ىام و ملل ػؿ ٔىل تاؿیغ انمانها ةىػه و ةا ممتنؼ لافی و انت٩ال ػلتأوؿػ ها و
ترـةه های پیىینیان ممیـ آینؼه ؿا ةـای ةرش تتیین می منایؼ .ةؼیهی الت تنها ةـ
پایه مؼاؿک ةالتان ونالی می تىان ةه تٝامل و ت٩اةل ٤ـهنگ ػؿ ٔىل تاؿیغ ػلت
یا٤ت فیـا نىلانات ا٨تٍاػی ،اذتامٜی و ٤ـهنگی مىذث پیچیؼهگی ةـؿلی های
تاؿیعی می وىػ .ا١٤انمتان ةا تاؿیغ چنؼین هقاؿ لاله ظىیي٨ ،تل اف الالم و ةٝؼ
اف آن ةه ػلیل مىٝ٨یت الرتاتیژیکی همیىه مىؿػ هرىم ةیگانگان ٨ـاؿ ػاوته الت.
مـػم ا١٤انمتان ػؿ ٔىل تاؿیغ ػؿ م٩أ ٞمعتل ٦تاؿیعی این کىىؿ ؿا ةه وگى٤ایی
ؿلانیؼه انؼ لیکن هـةاؿ ةا هرىم اذنتی ها ةعىی اف ؽظایـ اؿفومنؼ تاؿیعی و
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٤ـهنگی این رسفمین اف ةین ؿ٤ته و یا ةه تاؿاد ةـػه وؼه الت .ة٩ایای متؼن و
٤ـهنگ هایی که اف گؾوته ةـای ما ةا٨ی مانؼه ،و٘ی٥ه و ؿلالتی الت که ةـ ػوه
ةالتان ونالان ٨ـاؿ ػاؿػ تا نمل آینؼه ةا ةهـه گیـی اف این ػلتأوؿػ ها ممیـ ؿون٪
و وگى٤ایی کىىؿ ؿا ةپیامینؼ.

مربمیت مىضىع:

هـ چنؼ تص٩ی ٪و پژوهي ػؿ مىؿػ تص٩ی٩ات ةالتان ونالی ػوؿه ةا ٜٙمت و
تاؿیعی کىوانی کاؿ ةن ػوىاؿ ةىػه که ػؿ م٩اله ها و کتاةها منی گنرؼ اما ػؿ این
م٩اله لٝی ةٝمل آمؼه تا ةا ا٠تنام اف ٤ـٌت منالث و ةؼلت آمؼه که ػؿ این فمان
ةیي اف هـ و٨ت ػیگـ نیاف مربم ةه ظأـ ش٥ا٘ت اف میـاث های ٤ـهنگی کىىؿ و
تکاپى ذهت ؿاهیاةی ةه تص٩ی٩ات ذام ٞو م٥یؼ ٜلمی ػؿ اةٝاػ معتل ٦ةالتانىنالی
و همکاؿی و تإمین ؿواةٖ ٜلمی ةین اػاؿات ؽیـةٖ ٤ـهنگی (مـکق ةین املللی
تص٩ی٩ات کىوانی ،مـکق تص٩ی٩ات ةالتان ونالی اکاػمی ٜلىم ،ؿیالت
ةالتانىنالی وفاؿت أالٜات و ٤ـهنگ و ػیپاؿمتنت ةالتان ونالی پىهنتىن های
مـکق و والیات و مؤلمات ٤ـهنگی ػاظلی و ظاؿذی) اشماك می گـػػ ،اینرانث
مىِى ٛمتؾکـه ؿا انتعاب کـػم ،تا ةاوؼ مـوؿی معترصی پیـامىن تص٩ی٩ات انرام
وؼه ػؿ مىؿػ اة ٝاػ معتلٜ ٦لمی و ٤ـهنگی امپـاتىؿی کىوانی ػاوته و ػؿ ِمن
مىکالت و چالي هایی که ٤ـا ؿاه این تص٩ی٩ات وذىػ ػاؿػ ،ةـمال گـػػ.

5

تحقیقات کىصانی

هدف تحقیق:
ةـمال لاظنت نتایز تص٩ی٩ات انرام وؼه ػؿ این اواظـ ،تتیین چالي های ٤ـا ؿاه
آن و پیؼا منىػن ؿاه های شل ػؿ پـوله تص٩ی٩ات ةالتان ونالی ػوؿه کىوانی.

زوش تحقیق:
تص٩ی ٪که ػؿ این م٩اله ٌىؿت گـ٤ته ،ؿوه کتاةعانه یی ةىػه که مٝلىمات ةا
اؿفه ٜلمی اف الةالی متىن کتث و الناػ مٝترب تاؿیعی و ٜلمی تص٩ی ٪و تصلیل
گـػیؼه الت.

اصل منت:
تص٩ی٩ات ةٝمل آمؼه نىان می ػهؼ که اف ٨ـن اول الی چهاؿم میالػی امپـاتىؿی
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ولی ٞو م٩تؼؿی ػؿ منٕ٩ۀ آلیای مـکقی که شؼوػ و ج١ىؿ آن ةین واػی گنگا،

آلیای میانه ،رش ٧ایـان و ٠ـب چین امتؼاػ ػاوت ،شکىمت میکـػ .این امپـاتىؿی
ةه ولیلۀ کىوانیان که ةه ٨ىل مؤؿظین اف ةافمانؼگان "یىچی ها" و تعاؿی ها"

ةىػنؼ ،ؿهربی می گـػیؼ .کىوانیان ٨تل اف ایراػ ػولت م٩تؼؿ و پهناوؿ وان ٨تیله
ٌصـاگـػ و کىچی ةىػه انؼ .ةناً ٨تیله های پـاگنؼه و ةیاةانگـػ ؿا "کىوی" می گ٥ته

انؼ .گامنی وذىػ ػاؿػ که کلمۀ "کىچی" ٌىؿت تتؼیل یا٤تۀ "کىوی"" ،کىویان" و
ةٝؼا ً کىوانیان ةىػه ةاوؼ که ػؿ فةان ٤اؿلی تتؼیل "چ و ه" ةه ذای یکؼیگـ امـ
ٜاػی الت(.)7

کلمۀ "کىوان" که ػؿ مىؿػ ةقؿگرتین امپـاتىؿی آؿیانا التٝامل می وىػ ػؿ اجـ
لهره های ا٨ىام معتل٥ی که آنـا تل ٚ٥کـػه و ةا ٨ـائت های معتل٥ی که ٜلامی
امـوفی ػؿ ممکىکات و کتیت ه ها منىػه انؼ اوکال معتل ٦ةه ظىػ گـ٤ته محل:

"کىوانا" کهىوانا -کیىوانا و کیىؿوانا که ٜمىماً لهره های مصلی ظىػ آؿیانا ؿا
نىان می ػهؼ(.)6
امپـاتىؿی کىوانیان ػؿ رسشؼات ةاظرت ٌؼ لال ةٝؼ اف هرىم ٨تایل لاکها و
یىچی ها ةىذىػ آمؼه ٨تایل ٌصـا نىین یىچی ها ت٩ـیتاً لال های 731_751
.٧م ػولت یىنانىـ ةاظرتی ؿا ةـهم فػه و ػؿ لىاشل ؿالت ػؿیای آمى ممکن گقین
گـػیؼ که این مٕلث ػؿ تص٩ی٩ات و ش٥ـیات ةالتانىنالان ػؿ منأ ٪ظالچایان
ةلغ ،رسط کىتل ،هؼه و چه ٨ـ٠ان مـکق تاذکمتان جاةت می گـػػ٨ .تایل یىچی ها،
6

نګاهی مخترص پیسامىن تحقیقات...
ةلغ ؿا ةه شیخ مـکق ظىػ تٝیین منىػ و ػؿین ػوؿه ةاظرت ةه پنز والیت ةقؿگ و
ذؼاگانه ت٩میم گـػیؼه ةىػ که ػؿ ؿاك هـ والیت یک آمـ ممت٩ل شکمـوایی ػاوت
و این مٝلىمات ؿا مناة ٞظٕی چین که ةه ػلت مـؤؿظین ٨ـاؿ گـ٤ته تٍؼی ٪می
ػاؿػ(.)5
ةه هـٌىؿت ػؿ لاشات معتل ٦ةالتانی کىىؿ ةه ویژه لاشات ػوؿه کىوانی
ماننؼ :لاشات ةالتانی هؼه ،پچیـ و آگام ،تاکمیال ،ػؿه های کاةل ،ةامیان،
لمنگان ،وؿػک ،کا٤ـ ٨لٝه ػوت اؿچی ،رسط کىتل ،ػلربژین تپه و ػه ها لاشات
ػیگـ این ػوؿه ةه گىنه مىرتک و یا ممت٩ل ةىلیله ةالتان ونالان ػاظلی و
ظاؿذی مىؿػ کاوه و تص٩ی٩ات ٜلمی ٨ـاؿ گـ٤ته الت که پیـامىن هرن مٝامؿی،
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مرممه لافی ،چگىنگی رضب ممکىکات و مصتىای لمتىل ها و ٜالیم آن،
لیـامکىلىژی ،ظىاني متىن کتیته ها و مىِىٜات متٝؼػ و معتل ٦مـةىٓ این ػوؿه
تص٩ی٩ات ٜلمی انرام وؼه الت.

ػؿ کناؿ پژوهي های لایـ ػانىمنؼان و ةالتان ونالان ػاظلی و ظاؿذی ػؿ
ؿالتای تص٩ی٩ات ػوؿه کىوانیٝ٤ ،الیت های ٜلمی ػانىمنؼان مـکق ةین املللی
تص٩ی٩ات کىوانی ةیىرت ٨اةل تىذه ةىػه که ذا ػاؿػ ػؿ اینرا ةعىی اف آن ٝ٤الیت

ها ؿا که وامل پـوژه های ٜلمی ،کن٥ـانن ها و لمیناؿ ها می ةاوؼ ،ظؼمت
ظىاننؼه گان مصرتم اؿایه منایم.

ػانىمنؼان مـکق تص٩ی٩ات کىوانی همگام ةا ةالتان ونالان اکاػمی ٜلىم ػؿ
ٔىل لالیان متامػی ػؿ ن٩آ معتل ٦کىىؿ رسوی های تص٩ی٩اتی ؿا انرام ػاػه و

ػؿ نتیره لاشات ةالتانی مـةىٓ ةه ػوؿه کىوانی ؿا مىعَ منىػه انؼ که رضوؿت
و نیاف مربم ةه کاوه های ٜلمی ػاؿػ .اگـچه ةّٝی اف این لاشات مىؿػ کاوه
ٜلمی ٨ـاؿ گـ٤ته انؼ اما یک تٝؼاػ آن ةناةـ ٜىامل و مىکالت متٝؼػ یا کاؿ آن نیمه
ال کاووی تا هنىف ٌىؿت نگـ٤ته الت.
متام ةا٨ی مانؼه یا اٌ ً
همچنان ةه تٝؼاػ ػه ها ٜنىان پـوژه های ٜلمی ـ تص٩ی٩ی اّٜای مـکق ةین

املللی تص٩ی٩ات کىوانی مٕاة ٪پالن های مٕـوشۀ ٜلمی که ػؿ ؿاةٕه ةه
مىِىٜات معتل ٦ػوؿه کىوانی مٕاة ٪مٝیاؿ های اکاػمیک و ٜلمی تص٩ی ٪و
نگاؿه یا٤ته انؼ ةٝؼ اف ٔی مـاشل اٌىلی و اػاؿی آن ةه فیىؿ چاپ آؿالته و ػؿ
7

تحقیقات کىصانی
ظؼمت ٜال٨منؼان ٨ـاؿ گـ٤ته الت که ؽیالً ةه ٜنىان منىنه ٤رشػۀ مصتىیات ٜلمی
چنؼ ؿلاله ؽکـ می گـػػ:

ةسزسی مخترص اش مسکىکات دوزه کىصانی و کىصانى ـ ساسانی:
این ؿلاله ٜلمی ـ پژوهىی تىلٖ ػانىمنؼ مصرتم مٝاون رسمص٤ ٪٩ای٩ه لصٙه
٤یّی تصت ؿهنمىػ ٜلمی مصرتم مص ٪٩مصمؼ نٝیم ذیالنقی ةٝؼ اف اکامل و ٔی
مـاشل ٜلمی و ٨انىنی آن ػؿ لال 7531ظىؿویؼی ػؿ مٕتٝه ةهیـ ػؿ وهـ کاةل
ا٨تال چاپ یا٤ت .مصتىیات ٜلمی این اجـ وامل م٩ؼمه ،له ٍ٤ل ،نتیره،
پیىنهاػها و ؽکـ مناة ٞمی ةاوؼ.
ػؿ ةعي نعمت کتاب نىیمنؼه ةه پیىینۀ مىِى ٛپـػاظته و ػؿ فمینه چگىنگی
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پیؼایي و رضب لکه ةاػؿنٙـػاوت نٙـیات ػانىمنؼان مٕالث مهم ؿا اؿایه کـػه

الت .ػؿ اػامه ػؿ مىؿػ تاؿیغ رضب ،مىاؿػ التٝامل و چگىنگی رضب ممکىکات
ػوؿه کىوانی اف نٙـ مٝیاؿ های رضاةی ،م٩یاك و انؼافه ممکىکات ةاػؿنٙـػاوت
للملۀ شاکمیت ها ،ذنن و اوفان لکه ها تص٩ی٩ات ذامٌ ٞىؿت گـ٤ته الت و ػؿ
ةعي ػیگـ ممکىکات ػوؿه کىوانی ها و کىوانى ـ لالانی ؿا مىؿػ تص٩ی٨ ٪ـاؿ ػاػه
و ػؿ مىؿػ اهمیت و مصتىای لکه های واهان کىوانی منرمله کرىال کؼ٤یقك،
ویام کؼ٤یقك ،کنىکا ،هىیىکا مٕالث اؿفومنؼ گنرانیؼه وؼه الت.

نىیمنؼۀ مصرتم ػؿ مىؿػ رضوؿت تص٩ی ٪این مىِى ٛچنین می
نگاؿػ«:ةاػؿنٙـػاوت ٜنىان ٤هـلت و مٕالث این ؿلاله آجاؿ پیـامىن لکه های ػوؿه

کىوانی و کىوانى ـ لالانی ػؿ کتث و مرالت و نرشیه های گىناگىن ةه نرش
ؿلیؼه ،اما ةه ٔىؿ پـاگنؼه و ػاؿای کمی ها و کالتی ها ةىػه الت .ػؿ این ؿلاله
لٝی ةه ٜمل آمؼه تا لکه های کىوانی و کىوانی ـ لالانی ؿا ةه ٔىؿ منمرم و
تا انؼافه تىانایی ةاػؿنٙـػاوت کمی ها و کالتی های ٨تلی تهیه و تؼوین منایم ػؿ

این ؿلاله تىذه گـػیؼه تا ةه اٌل ةافمانؼه های تاؿیعی کىىؿ یٝنی لکه های
ٜرص کىوانی و کىوانى ـ لالانی که اف ذمله گنرینه های پـ ةهای آن ٜرص الت،
نه تنها اف نٙـ ٨انىن منؼی های  Numismaticیا ٜلم لکه ونالی؛ ةلکه نکات
متتاؿف ؿاذ ٞةه ٩ٜایؼ ،ممایل اذتامٜی٤ ،ـهنگی ،مؾاهث ،اػةیات و فةان آن فمان
ؿوونی انؼاظته وىػ .ةه همین الاك وىؿای اذـائیه مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات
8

نګاهی مخترص پیسامىن تحقیقات...
کىوانی و تٍىیث هیات مصرتم ؿییمه اکاػمی ٜلىم ذمهىؿی الالمی ا١٤انمتان و
ةه منٙىؿی تـ٤یٜ ٞلمی اف ؿتته ٜلمی نامقػ مٝاون مص ٪٩ةه ؿتته ٜلمی مٝاون
مص ٪٩اذافه تص٩ی ٪پیـامىن لکه های ػوؿه کىوانی و کىوانى ـ لالانی ؿا ػؿیا٤ت
منىػم»(.)3
ػؿ اظیـ می تىان گ٥ت کتاب شارض یک اجـ مٝترب ٜلمی ػؿ ؿالتای لکه
ونالی ػوؿه کىوانی ومـػه وؼه و ػانىمنؼان می تىاننؼ اف آن ػؿ تص٩ی٩ات
ٜلمی وان الت٥اػه مناینؼ.

معامزی و هرن های ظسیفه گندهازا و ةاخرت دز دوزه کىصانی:
این ؿلاله ٜلمی ـ تص٩ی٩ی ةه ولیلۀ ػانىمنؼ مصرتم رسمص ٪٩نٙـ مصمؼ

AC
KU

ٜقیقی ةه ؿهنامیی رسمص ٪٩نرص هللا لىمبن منگل ةه نگاؿه و تص٩ی ٪گـ٤ته وؼه
و ػؿ لال  7577ظىؿویؼی ػؿ مٕتٝه ةهیـ ػؿ وهـ کاةل چاپ گـػیؼ .مصتىیات
ٜلمی این اجـ ؽیالً ةه ٔىؿ معترص اؿایه می گـػػ:

ؿلاله هؾا مىمىل م٩ؼمه ،ه٥ت ٍ٤ل ،نتیره ،پیىنهاػها ،مناة ٞمٝترب ٜلمی و

ةتلیىگـا٤ی می ةاوؼ .ػؿ این کتاب ةیىرت ػؿ مىؿػ ٔـف مٝامؿی و مهنؼلی ػؿ
لاظتامن ها و مٝاةؼ ػوؿه کىوانی ػؿ لاشات معتل ٦شىفه گنؼهاؿا و ةاظرت ةصخ
های ٜلمی ٌىؿت گـ٤ت ه التٔ .ـف مٝامؿی وهـ یىنانى ـ ةاظرتی آی ظانم و لاشه
ةالتانی رسط کىتل مىِىٜاتی الت که پیـامىن اةٝاػ معتل ٦آنها ةصخ گـػیؼه
الت .ػؿ اػامه پیـامىن ٔـف کاؿةـػ ٨ىاٜؼ مهنؼلی و مٝامؿی لانگاؿامه ها ػؿ شىفه
گنؼهاؿا تص٩یٌ ٪ىؿت گـ٤ته و ػؿ فمینه تپه رسػاؿ ٠قنی مىؿػ ةـؿلی ٨ـاؿ گـ٤ته
الت .الت٥اػه اف مىاػ لاظتامنی ػؿ مٝاةؼ و الت٥اػه لتىک٤ ،لق ةـونق ةا تـکیث
من و ٨لٝی و آهن ػؿ ترمامت هؼه مىِى ٛػلچمپ ػیگـ این کتاب ؿا تىکیل
می ػهؼ.

متصخ ٜلمی ػیگـ ،ویىه الت٥اػه تـومپ و تکنیک ان٩مام مـةٝات ةه ػایـه ػؿ
مٝامؿی شىفه گنؼهاؿا و مهم تـ اف آن چگىنگی ایراػ هرن های ٘ـی٥ه تصت ن٥ىؽ
هرن هلنمتیک ػؿ شىفه گنؼهاؿا می ةاوؼ .ػؿ ةعي ػیگـ این کتاب نٙـیات
ػانىمنؼان پیـامىن هرن مٝامؿی ػؿ شىفه گنؼهاؿا و ةاظرت اؿایه گـػیؼه و مىؿػ
تصلیل ٨ـاؿ گـ٤ته الت.
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تحقیقات کىصانی
ةه هـ ٌىؿت ػؿ مىؿػ رضوؿت ٜلمی این تص٩ی ٪نىیمنؼه چنین می
نگاؿػ«:نعمت اف همه رضوؿمتنؼی نتىت این ؿلاله ػؿ مىؿػ مٝامؿی ،مهنؼلی و
چگىنگی تتلىؿ هرن های ٘ـی٥ه شىفه گنؼهاؿا و ةاظرت ةالتان ،نهایت مهم و ػؿظىؿ
تىذه ةىػه که التته ػؿ این ؿالتا ٤هم ةالتانىنالی و اتنىگـا٤ی ،ػؿ فمینه تٝیین
هىیت مىعَ اػواؿ ٨اةل اؿفه و ةه گىنه یگانه ولیله تحتیت الالات و ٨انىن
منؼی های آن ةه وامؿ می ؿوػ ،اف ذانث هم ٜٙمت های تاؿیعی و متؼنی ةاظرت و
گنؼهاؿا که ػؿه های کاةل الی امتاله وامل آن می وىػ ػؿ فوایا مرتوک و ٠یـ ٨اةل
هىیت منانؼ ،الفم ةـ آن وؼ تا ؿلالۀ تصت ٜنىان (مٝامؿی و هرن های ٘ـی٥ه
گنؼهاؿا و ةاظرت ػؿ ٜرص کىوانی) ػؿ ه٥ت ٍ٤ل ػؿ ؿوته تصـیـ ػؿ آوؿػه
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وىػ»(.)3

ػؿ مرمى ٛمی تىان گ٥ت اجـ متؾکـه ةا مصتىی ٜلمی و تص٩ی٩ی آن آػؿك ػ٨ی٪

ػؿ ؿاةٕه ةه پژوهي کىوان ونالی ةىػه که ػانىمنؼان و ةالتان ونالان می
تىاننؼ اف آن ةهـه ةربنؼ.

صیىه معامزی و هرن های ظسیفه یىنانى ـ کىصانی:

این اجـ ةه ولیله ػانىمنؼ مصرتم رسمص ٪٩میـ ٜتؼالـوو ٣ؽاکـ تصت ؿهنامیی
مصرتم رسمص ٪٩نرص هللا لىمبن منگل ػؿ لال  7571هـ.ه ػؿ مٕتٝه ةهیـ ػؿ

وهـ کاةل ةه فیىؿ چاپ آؿالته گـػیؼ که وامل م٩ؼمه ،چهاؿ ٍ٤ل ،نتیره،
پیىنهاػ و ؽکـ مأظؾ می ةاوؼ .چنانچه ٜنىان کتاب ةه ما می ؿلانؼ ،مىِىٛ
اٌلی چگىنگی لاظتاؿ های مٝامؿی و آجاؿ هرنی ٘ـی٥ه اف ػوؿه یىنانى ـ ةاظرتی و
وتیه لافی و انکىا ٣آن ػؿ ػوؿه کىوانی می ةاوؼ که نىیمنؼه مصرتم این
وتاهت ها ؿا مىؿػ تؼ٨ی ٪و ةـؿلی ٜلمی ٨ـاؿ ػاػه و ػؿ مىؿػ ٨لٝه ها ،ةـد های
مؼوؿ و مـة ٞیی ةـ الاك ت٩میامت کامن ها ،چگىنگی کاؿةـػ مىاػ لاظتامنی
ةىمی و مصلی و الت٥اػه اف ویىه های مهنؼلی یىنانی ،ت٩میامت مصالت ذنگی و
ٜتاػتگاه های مؾهتی مٕالث ةا اؿفه ٜلمی اؿایه گـػیؼه الت .همچنان ٔـف
مٝامؿی لاشات ػلربژین تپه٨ ،ـه لای ،لاشات وهـوان اف نٙـ نصىۀ لاظتامن
ٍ٨ىؿ و ٨لٝه ها ،نصىه آماػه لاظنت ٤یل پایه ها ،تکنیک الت٥اػه اف تـومپ ها ػؿ
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لاظتامن ػهلیق های ػ٤اٜی و ؿهایىی و ػیگـ ممایل مهم مٝامؿی ةصخ وؼه
الت.
ػؿ ةعي ػیگـ که مـةىٓ ةه هرن های ٘ـی٥ه می گـػػ ،مىِى ٛةه ٔىؿ ٜمی٪
مىؿػ ٠ىؿ ٨ـاؿ گـ٤ته هرن پیکـه لافی و ٘ـو ٣ل٥الی اف نٙـ کاؿةـػ مىاػ ،الت٥اػه اف
ٔال ،ةـونق ،لتىک لنگ و گل ؿك ػؿ ترمامت پیکـه و اویای تقیینی مٝلىمات
رضوؿی ةیان گـػیؼه الت .همچنان پیـامىن ٔال تپه و آجاؿ مکىى٤ه آن اف لصاٗ
تإجیـ اؿفه های هرنی و ٤ـهنگی تص٩ی ٪وؼه الت.
ػؿ مىؿػ رضوؿت تص٩ی ٪این اجـ نىیمنؼه چنین نٙـ ػاؿػ« :تاؿیغ ؤن ما واهؼ
شىاػث و ةـظىؿػ های متؼنی و ٤ـهنگی ػؿ ٔىل ٨ـون و لؼه ها ةىػه که ػؿ کناؿ
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٤ـهنگ پـ ةاؿ کىىؿ چىن کىهی اف ؿمق ها و ؿویا های تاؿیعی نه٥ته ػؿ ػل ظاک
وذث وذث این ظٕۀ ةالتانی ةىػه ،ةؼون ؿنري ؿوفگاؿ هامن ٔىؿ آؿام و ظ٥ته ػؿ
وهـ ةی فةانی ،ةمرتی ؿا گمرتانیؼه که این گمرته ةا تاله پیگیـ و ظمته ناپؾیـ
می وىػ پـػه اف ؿاف ها و پیچیؼه گی های متؼنی و ٤ـهنگی ةـػاوت تا ٜالوتی
ةاوؼ ةـای وناظت الال ٣ػؿین پیـایه .ةؼین ملصىٗ آنچه ػانىمنؼان تا اکنىن ػؿ

فمینه های تص٩ی ٪و ةـؿلی های ظىیي ةه ٌىؿت کل و انمرام یا٤ته پؼیؼه هایی
ؿا که ػؿ مصتىا و مّمىن پـاگنؼه ةىػه و ةه وکل مملکی و تعٍٍی آن کاؿ ننمىػه
انؼ ،الفم ػیؼه وؼ تا ةعىی اف مصتىای تاؿیغ هرن و مٝامؿی ،ویىه ها و هرنهای
٘ـی٥ه ؿا که ةتىانؼ ػؿ مٝـ٤ی مهاؿت ها و ظال٨یت های لل ٦این رسفمین،

أالٜاتی ؿا ٜـِه منایؼ ػؿ این ؿلاله تا ذای امکان و ةاػؿنٙـػاوت مصؼوػیت
های مناة ٞو مؼاؿک الفم تعٍٍی پیـامىن آنچه ٤هم و ػؿک آن رضوؿی ةىػه
مٕالتی ؿا فیـ ٜنىان ویىۀ مٝامؿی و هرن ٘ـی٥ه ػؿ ػوؿه یىنانى ـ کىوانی ٜـِه
ةؼاؿیم»(.)2
ةا ؽکـ مىاؿػ ٤ى ٧می تىان گ٥ت این اجـ ٜلمی مٝترب ػؿ ٜـٌۀ ةالتان ونالی و
کىوان ونالی مإظؾ مٝتربی می ةاوؼ که ٜال٨منؼان می تىاننؼ اف آن الت٥اػه
وایان مناینؼ.
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مطالعه ویژهگیهای سیسامیک(تیکس) و طسش ساختامن آنها دز دوزه کىصانی:
این اجـ ٜلمی ةه ولیله مـشىم مٝاون رسمص ٪٩مصمؼ نٝیم ذیالنقی ّٜى
(التٜ )٪لمی مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،ةه
ؿهنامیی رسمص ٪٩میـ ٜتؼالـو ٣ؽاکـ پژوهي یا٤ته که ػؿ لال  7533ظىؿویؼی
ال
ػؿ کاةل ةه فیىؿ چاپ آؿالته گـػیؼ .مصتىیات ٜلمی اجـ متؾکـه ةه ٔىؿ معترص ؽی ً
اواؿه می گـػػ:
این ؿلاله که وامل چهاؿ ٍ٤ل ،نتیره ،پیىنهاػها ،مناة ،ٞةتلیىگـا٤ی و
اظتٍاؿات می ةاوؼ .مىِى ٛمهم این ؿلاله لیـامکىلىژی (تیکـ ونالی) ةه ٨ىل
مص٩٩ان ال٥تای ةالتان ونالی می ةاوؼ که نىیمنؼه مصرتم ػؿ مىؿػ تاؿیغ ایراػ و
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پیؼایي ٘ـو ٣ل٥الی و اةٝاػ معتل ٦لاظتاؿی آن ماننؼ وکل و مصتىا ،ظٕىٓ،
ن٩ىه ،ؿنگ ،لٝاب ،انىا ٛمعتل٘ ٦ـو ٣ةا تیپ های مت٥اوت (لیتین ،لیکتىك،

کىفه ػلته ػاؿ و مهـػاؿ ،کاله های ػهن ةاف ل٥الی)ٔ ،ـف لاظتامن و نصىه

الت٥اػه اف آن نٙـیات ػانىمنؼان ؿا ةه ٔىؿ تعٍٍی مىؿػ ةـؿلی ٨ـاؿ ػاػه و نٙـ
ظىیي ؿا پیـامىن هـ یک اف آنها اؿایه ػاوته که مٕالٝه آن ةـای اهل مملک م٥یؼ
ظىاهؼ ةىػ.

ػؿ مىؿػ تاؿیغ پیؼایي ٘ـو ٣ل٥الی نىیمنؼه چنین نٙـ ػاؿػٜ « :الوه اف ػوؿه

های تاؿیعی هقاؿه اول ٨تل املیالػ الی اول میالػی ،هقاؿان لال ٨تل یٝنی اف
ٜرص نى لنگی یا ( ) Neolithicپیىلته ةا ا٤قاؿ و ولایل مـةىٓ ةه فنؼه گی انمان تا

پیرش٤ته تـین ػوؿه های متؼنی اف لاظتاؿ اولین ٘ـو ٣لنگی اةتؼایی و ظىن تا
فیتا تـین ٘ـو ٣اف گل ؿك ،ؿنگ ،اوکال و مناػ های تٍىیـی که منایىگـ ٔـف
ٝ٤الیت آن ػوؿه ػؿ پـوله شیات می ةاوؼ ،ػؿ وا ٞ٨منت ٞانکىا ٣و گمرته ٌنٝت
ل٥ال لافی ةؼون ػلتگاه ظمیـه ،لاظت ،ؿنگ و وکل که تکنالىژی امـوف ةرش ةه
آن ػلرتلی ػاؿػ ،همین ل٥ال لافی و چگىنگی ایراػ آن مؼنٙـ ةىػه که انمان
های ٨ـون اولی و ولٕی ػؿ اؿوپا و آلیا ،ةه ػنتال آن ةـآمؼنؼ و فمینه های ةهرت ؿا
اةؼا ٛکـػنؼ»(.)1
ةعي مهم و الالی تص٩ی ٪این اجـ پیـامىن ویژه گی های لیـامیک ػؿ ػوؿه
کىوانی می ةاوؼ که ةه ٔىؿ م٩ایمىی ٘ـو ٣مـةىٓ ٨ـن اول و ػوم ؿا مىؿػ تؼ٨ی٪
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٨ـاؿ ػاػه الت .همچنان ت٥اوت های هرنی و ٔـف تهیه مىاػ ػؿ لیـامیک
ػگـلیانت ،مٕالٝه ٨ؼامت لیـامیک ( )R.Wػؿ ػوؿه کىوانی ،تیپىلىژی ٘ـو ٣ػؿ
لاشات هؼه ،ػلربژین ،ةگـام و لایـ لاشات ػیگـ ؿا تص٩ی ٪منىػه الت.
ػؿ مرمى ٛمی تىان گ٥ت که این اجـ ٜلمی ػؿ لیـ مٕالٝات ل٥ال لافی ةه
ظٍىً ل٥ال لافی ػوؿه کىوانی اف اهمیت ظاً ةـظىؿػاؿ ةىػه که ٜال٨منؼان
می تىاننؼ اف آن الت٥اػه وایان مناینؼ.

مقایسه هرن گندهازا ةا هرن متهىزا دز دوزه کىصانی:
ٜنىان کتاب ٜلمی ـ تص٩ی٩ی الت که ؽؿیٝۀ ػانىمنؼ مصرتم مص٤ ٪٩ـیؼ هللا
نىؿی تصت ؿهنامیی مٝاون رسمص ٪٩فمـی کامل تص٩ی ٪و نگاؿه یا٤ته الت .این
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اجـ ػؿ لال  7573ظىؿویؼی ةٝؼ اف ٔی مـاشل ٨انىنی آن ػؿ مٕتٝه ٌؼ ٣ػؿ
وهـ کاةل ةا ٥ٌ 667صه ةه چاپ ؿلیؼ و وامل م٩ؼمه ،چهاؿ ٍ٤ل ،نتیره،
پیىنهاػها ،مناة ٞو ةتلیىگـا٤ی می ةاوؼ .چنانچه اف ٜنىان پیؼالت مىِىٛ
الالی این ؿلاله ؿا م٩ایمه ػو لاشه مىهىؿ گنؼاهاؿا و ماتهىؿا اف نٕ٩ه نٙـ هرن
مٝامؿی ،ترمامتی و هرن های ٘ـی٥ه تىکیل می ػهؼ که نىیمنؼه ػؿ ٨ؼم نعمت
هـ یک لاشات ؿا ةه ٔىؿ ذؼاگانه مىؿػ ةـؿلی ٨ـاؿ ػاػه و ةٝؼا ً آن ها ؿا ةه ٔىؿ

م٩ایمىی مىؿػ تص٩ی٨ ٪ـاؿ ػاػه الت .ػؿ ةعي اول اجـ پیـامىن پیىینۀ مىِىٛ
پـػاظته و نٙـیات ػانىمنؼان و مص٩٩ان ؿا ػؿ پـتى کاوه ها و پژوهي های ٜلمی
مىؿػ اؿفیاةی ٨ـاؿ ػاػه الت.

ػؿ ةعي هایی اف این اجـ پیـامىن ویژه گی های مٝامؿی هـ ػو لاشه پـػاظته
وؼه و وذىهات مىرتک و ت٥اوت های آنها مىؿػ تص٩ی٨ ٪ـاؿ گـ٤ته الت .همچنان

ػؿ ةعي هرن مرممه لافی و ویژه گی های آن ةین لاشات متؾکـه مىوکا٤ی
ٌىؿت گـ٤ته و ن ٩آ مىرتک و ت٥اوت های آن ها ةاػؿنٙـػاوت اینکه هـ ػو لاشه
ػؿ یک ػوؿه ظاً تاؿیعی ٨ـاؿ ػاوته مىؿػ ةـؿلی ٨ـاؿ گـ٤ته الت.
نىیمنؼه ػؿ مىؿػ رضوؿت تص٩ی ٪این اجـ چنین می نگاؿػ « :کىىؿ ما شىفه های
معتل ٦هرنی و متؼنی ؿا ػؿ ظىػ ػاوته الت که می تىان اف ذملۀ آنها شىفۀ ةاظرت
ؿا که ػؿ آن هرن یىنانى ـ ةاظرت وکل گـ٤ته و ةه اود ظىػ ؿلیؼه ةىػ ،یاػ آوؿی کـػ.
همچنان شىفه گنؼهاؿا که یکی اف شىفه های پـ وکىه تاؿیغ کىىؿ ما الت ،نیق اف
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تحقیقات کىصانی
اهمیت ظاً تاؿیعی و ٤ـهنگی ةـظىؿػاؿ الت .اف همین شىفۀ متؼنی و هرنی ةه
هقاؿان آجاؿ ماػی ةه ػلت آمؼه که کىىؿ ةالتانی ما ؿا ػؿ منٕ٩ه اف لصاٗ ٤ـهنگ و
تاؿیغ وفین لاظته الت .ػؿ ذىاؿ شىفه هرنی گنؼهاؿا ،شىفه هرنی ماتهىؿا نیق ػؿ
پیىنؼ ةا تاؿیغ و متؼن کىىؿ مان ٨اةل اؿفه الت.)3(»...
ةه هـ ٌىؿت ظىاني این کتاب ةـای ٜال٨منؼان ظالی اف م٥اػ نعىاهؼ ةىػ.

زفع اةهامات تحقیقات ةاستانصناسی دز ةسخی اش ساحات دوزه
کىصانی ها دز صامل کضىز:
این اجـ ٜلمی ـ پژوهىی ةه ولیلۀ مصرتمه مٝاون مص ٪٩لتىؿی ومن مایاؿ
تصت ؿهنامیی مصرتم رسمص ٪٩نٙـ مصمؼ ٜقیقی ةٝؼ اف امتام و اکامل مـاشل
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ٜلمی و ٨انىنی آن ػؿ مٕتٝه ومىاػ هاومی ػؿ لال  7571هـ.ه ػؿ کاةل ةه
فیىؿ چاپ آؿالته وؼ .مصتىیات ٜلمی ؿلاله متؾکـه وامل م٩ؼمه ،له ٍ٤ل،
نتیره ،پیىنهاػها و ؽکـ مأظؾ می ةاوؼ.

نىیمنؼۀ مصرتم ػؿ آ٠اف کتاب ةه تصلیل نٙـیات ػانىمنؼان و ةالتان ونالان
ػؿ پیىینۀ مىِى ٛپـػاظته و نٙـ ظىیي ؿا ةاػؿنٙـػاوت پژوهي های انرام وؼه،
اؿایه منىػه الت .ػؿ اػامه مص ٪٩ةه مٝـ٤ی لاشات ةالتانی رسط کىتل و ػوؿمان

تپهٔ ،ـف مٝامؿی و هرن پیکـ تـاوی آن ٠ىؿ منىػه و مهم تـ اف آن اةهامات که
پیـامىن مٝتؼ رسط کىتل مىذىػ ةىػ ،ةه ٔىؿ واِض ةیان کـػه الت .ػؿ ةعي ةٝؼی

ؿلاله ،ػانىمنؼ مصرتم ػؿ مىؿػ ػلربژین تپه ٔـف مٝامؿی و لاظتامنی ،ترمامت و

ن٩ىه آن مٕالث اؿفومنؼ ٜلمی ؿا اؿایه ػاوته و نیق ةه ؿ ٞ٤اةهامات ةالتان
ونالی ػؿ این لاشه نٙـ ظىیي ؿا اةـاف منىػه الت.

مص ٪٩مصرتم نٙـ ظىیي ؿا ػؿ مىؿػ رضوؿت تص٩ی ٪این ؿلاله چنین اةـاف منىػه
الت « :کىىؿ ما ةا ػاونت ػوؿمنای کهن تاؿیعی و ةالتانی ػؿ ممیـ تاؿیغ ةه ویژه
ةالتان ونالی ٤ـاف نىیث های فیاػی ؿا ةه ٩ٜث گؾؿانؼه و واهؼ ٜٙمت و ذالل
٤ـاوان ةىػه الت .کاوه ها و تص٩ی٩ات ةالتان ونالی ػؿ ةیىرتین لاشات ػوؿه
کىوانی ٌىؿت گـ٤ته الت که ػؿ اةـاف نٙـیات و تص٩ی٩ات ػانىمنؼان یک للمله
ن٩آ اةهامی ةه مالشٙه میـلؼ که ػؿیا٤ت پالغ منالث ٜلمی یکی اف رضوؿت
منؼی های مربم ػؿ ؿالتای تص٩ی ٪ةه منٙىؿ آگاهی اف ػوؿه متمؼن کىوانی ها
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ةىػه الت .ةؼین ملصىٗ لٝی و تاله منىػه ام تا شؼ تىان ةا ػؿ نٙـػاوت مناةٞ
ػلت ػاوته تص٩ی ٪و پژوهي منىػه تا للمله اةهامات تص٩ی٩ات ةالتانىنالی ؿا
ػؿ ةـظی اف لاشات ةالتانی ػوؿه کىوانی ػؿ وامل کىىؿ ةـمال لاظته و ةـای
وای٩ین این ؿوته ت٩ؼیم منایم که ػؿ ٜـٌۀ ةیان و ترشیض تاؿیغ کىىؿ اف اهمیت
ویژه ةـظىؿػاؿ الت»(.)7
ةا ؽکـ مٝلىمات معترص ػؿ مىؿػ اجـ متؾکـه می تىان گ٥ت که نتایز تص٩ی ٪و
مٕالث اؿفومنؼ این کتاب ةـای الت٥اػه ػانىمنؼان و ةالتان ونالان الفمی ةىػه
و این اجـ اف ذمله مناة ٞمٝترب ٜلمی ػؿ مىؿػ تص٩ی٩ات ةالتان ونالی ومـػه می
وىػ.
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سیستم معامزی آةدات دوزه کىصانی:

این کتاب ٜلمی ـ تص٩ی٩ی تىلٖ مصرتم مص ٪٩نریث اشمؼ ٌؼی٩ی تصت
ؿهنامیی مصرتم مٝاون رسمص ٪٩کتاب ظان ٤یّی ةه نگاؿه گـ٤ته وؼه و ةٝؼ اف
تکمیل ػؿ لال 7576ظىؿویؼی ػؿ مٕتٝه ةهیـ ػؿ وهـ کاةل ةه چاپ ؿلیؼه
الت .مصتىیات ٜلمی این اجـ وامل م٩ؼمه ،چهاؿ ٍ٤ل ،نتیره ،پیىنهاػها و ؽکـ
مأظؾ می ةاوؼ.

نىیمنؼه ػؿ آ٠اف تص٩ی ٪ةه تصلیل نٙـیات ػانىمنؼان پـػاظته و ػؿ اػامه ػؿ ةاؿه

چگىنگی اٜامؿ لاظتامن های ػ٤اٜی و مؾهتی ،لاظتامن های ٤یل پایه ها ،فیـ
لتىنی هأ ،ـف لاظتامن کانمىل ها و ٔـف تصىل یا٤ته آةکىك ها مٝلىمات ؿا اؿایه
منىػه الت.

همچنان ػؿ ةعي ػیگـ تص٩ی ٪ػؿ مىؿػ چگىنگی اٜامؿ لتىپه ،ویهاؿه و

لنگاؿامه و نیق پیـامىن چگىنگی پیؼایي لتىن پایه های تصىل یا٤ته ػؿ لاشات
معتل ٦ػوؿه کىوانی ،ػاوته های ٜلمی ظىیي ؿا ٜـِه منىػه الت.
نىیمنؼه رضوؿت تص٩ی ٪شارض ؿا چنین ةـ مال می لافػ« :ؿلالۀ هؾا که والىػه
تص٩ی٩ات مؼیؼی ػؿ فمینه های مٝامؿی و لاظتامن آةؼات ػوؿه کىوانی می ةاوؼ،
ةناةـ رضوؿت مربم و ةه ٌىؿت اظتٍاٌی ػؿ ؿوون وؼن اةهامات مٝامؿی ػوؿه
کىوانی ،ةاػؿنٙـػاوت تص٩ی٩ات ػانىمنؼان متتصـ ػؿ این ؿوته ،تؼاوم و انمرام
ةهرت آن ةىػه و لٝی ةٝمل آمؼ تا نصىه مٝامؿی ػوؿه کىوانی ةه گىنه اتنیکی و اف
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تحقیقات کىصانی
نگاه ؿوال ٩ٜیؼتی و مؾهتی اف ٨ـن اول الی پنرم میالػی ػؿ ةما ن٩آ کىىؿ که
ممتلقم تص٩ی ٪و ژؿ ٣نگـی ةاوؼ ،ؿوی ػلت گـ٤ته وؼ و آنچه ػؿ مصتىای این
ؿلاله ةافتاب یا٤ته الت ٜمؼتاً امىؿ تص٩ی٩ات لاشىی و ٜملی ةىػه که تىلٖ
اینرانث ةاػؿنٙـػاوت میتىػ های م٩ایمىی و کاؿ لاشىی تىؤم ةا پژوهي کتاةعانه
یی انرام پؾیـ٤ت»(.)71
ػؿ نهایت می تىان گ٥ت که ؿلاله متؾکـه یک اجـ مٝترب ػؿ ٜـٌه ةالتان
ونالی ةه ویژه کىوان ونالی ةه وامؿ ؿ٤ته و مص٩٩ان می تىاننؼ اف آن ػؿ
تص٩ی٩ات ٜلمی وان ةهـه گیـی مناینؼ.

سیس تازیخی شةان و زسم الخط دز دوزۀ کىصانی:
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این اجـ ٜلمی ـ پژوهىی ةىلیله مصرتمه مص ٪٩فشل ؿاػ ّٜى ٜلمی مـکق فةانها
و اػةیات اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ةه ؿهنامیی رسمص ٪٩نٙـ مصمؼ ٜقیقی ةه
تص٩ی ٪و نگاؿه گـ٤ته وؼه و ػؿ لال 7572هـ.ه ػؿ کاةل ا٨تال چاپ یا٤ته که
مصتىیات آن ةه ٔىؿ معترص ؽیالً ةیان می گـػػ:

این کتاب که وامل م٩ؼمه ،چهاؿ ٍ٤ل ،نتیره ،پیىنهاػها و ؽکـ مأظؾ می
ةاوؼ ،ػؿ مىؿػ لیـتاؿیعی فةان و ؿلم العٖ ػؿ ا١٤انمتان ٨تل اف الالم مىِىٜات
ػلچمپ ٜلمی اؿایه گـػیؼه و پیـامىن ؿلم العٖ های آؿامی ،ظـووتی ،یىنانی،
ةـهمی ،ةـهمی ػیىاناگـی و ةـهمی رشی یا واؿػه ناگـی ،منىإ پیؼایي و لیـ
تصىل آن ها مٝلىمات م٥یؼ و اؿفنؼه ؽکـ ةٝمل آمؼه الت .ػؿ مرمى ٛاین کتاب
متکی ةـ مأظؾ مٝترب ٜلمی می ةاوؼ .ةعي مهم این کتاب مىِىٜاتی پیـامىن
کتیته های مکىى٤ه ةاظرت و گنؼهاؿا می ةاوؼ که کتیته های مىهىؿ ػوؿه یىنانى ـ
ةاظرتی و ػوؿه کىوانی ةه ویژه کتیته های ػلربژین ،رسط کىتل ،آؿا و ٠یـه ةه
تصلیل و ةـؿلی گـ٤ته وؼه و اهمیت تاؿیعی آن ها ةیان گـػیؼه الت.
ػؿ مىؿػ مٕالٝه و اهمیت کتیته های ػوؿه کىوانی نىیمنؼه چنین میگىیؼ:
« کتیته های که اف ٜرص کىوانی ةؼلت آمؼه ماننؼ کتیته رسط کىتل ،ؿةأک ،آؿا،
ػوت ناوؿ و ٠یـه می ةاونؼ که هـ یک اف این کتیته ها اف اهمیت فیاػی ػؿ ؿوون
لاظنت تاؿیغ امپـاتىؿی کىوانی ةـظىؿػاؿ می ةاوؼ ةا مٕالٝه کتیته های ٤ى ٧می
تىان ػؿ ٨ممت اهمیت تاؿیعی آنها مىاؿػ ؽیل ؿا اؿایه منىػ:
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 تٝیین چگىنگی فةان و ؿلم العٖ های ػوؿه کىوانی و ٨تل اف آن؛ تٝیین شؼوػ تملٖ کىوانی ها ػؿ آلیای مـکقی و هنؼ؛ تٝیین کـونىلىژی امپـاتىؿی کىوانی ها؛ تٝیین ٨ؼامت تاؿیعی ةّٝی اف لاظتامن ها (مٝاةؼ) ٜرص کىوانی.)77(».همچنان ػؿ مىؿػ چگىنگی کاؿةـػ فةان و ؿلم العٖ ػؿ ممکىکات ػوؿه کىوانی و
اهمیت آن مٝلىمات همه ذانته اؿایه گـػیؼه و ممکىکات این ػوؿه ةه تص٩ی ٪و
مٝـ٤ی گـ٤ته وؼه الت .ػؿ مرمى ٛچاپ این اجـ گام محتت ػؿ تص٩ی٩ات ػوؿه
کىوانی پنؼاوته می وىػ.
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همچنان کتث ػیگـی که ػؿ این فمینه چاپ گـػیؼه نمتت ٜؼم گنرایي رشس
آن ػؿ این م٩اله  ٖ٩٤ةه ؽکـ ٜنىان و نام نىیمنؼه گان آن اکت٥ا منىػه و ؽیالً چنین
٤هـلت می گـػػ:

 .7ظٍىٌیات مٝامؿی ةاظرت و م٩ایمۀ آن ةا شىفه گنؼهاؿا اف ػوؿۀ یىنانى ـ ةاظرتی
الی کىوانی اف کتاب ظان ٤یّی؛

 .6مٝاةؼ ةىػایی و ویىائی گنؼهاؿا ػؿ ػوؿه کىوانی اف ٤ای٩ه لصٙه؛

 .5ةـؿلی ةـظی اف لاشات ةالتانی مکىى٤ه والیت کاةل اف ٤ـیؼ هللا نىؿی؛

 .3ةـؿلی تاؿیعی مکتث هرنی گـیکى ـ ةىػیک و گـیکى ـ ةاظرتی اف نٙـ
مصمؼٜقیقی؛

 .3ةـؿلی معترص لاشه ةىػایی تپه رسػاؿ ٠قنی و م٩ایمۀ آن ةا مٝتؼ تپه مـنران اف
ٜلی اشمؼ ذ٥ٝـی؛

 .2هرن ػوؿۀ امپـاتىؿی کىوانی ها ػؿ شىفۀ گنؼهاؿا اف نٙـ مصمؼ ٜقیقی؛
 .1ظٍىٌیات هرن مٝامؿی و مرممه لافی ػوؿه یىنانى ـ ةاظرتی ػؿ آجاؿ ٔال تپه،
آی ظانم و رسط کىتل اف ٜلی اشمؼ ذ٥ٝـی؛
 .3لیمتم های مهنؼلی ػؿ آةؼات ةالتانی اف نٙـ مصمؼ ٜقیقی و مرتتی ٜاؿ٤ی؛
 .7کتیته های مکىى٤ه ا١٤انمتان اف نٙـ مصمؼ ٜقیقی؛
 .71ا١٤انمتان ػؿ گؾوت فمان اف نٙـ مصمؼ ٜقیقی؛
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تحقیقات کىصانی
 .77کاوه های ةالتان ونالی ػؿ ٔال تپه اف فمـی کامل؛
 .76تاجیـ هرن لالانی ها ػؿ ا١٤انمتان اف فمـی کامل؛
و ػه ها کتث ٜلمی ػیگـ که ةعي های معتل ٦این ػوؿه ،چگىنگی ایراػ و
اِمصالل امپـاتىؿی ،ممایل ٩ٜیؼتی و ػینی ،اتنىگـا٤ی ،ممایل ا٨تٍاػی ،شىفه
ها و مکاتث هرنی و ٠یـه ؿا ػؿةـ می گیـػ.
مرلۀ تص٩ی٩ات کىوانی که اف ذمله نرشیه های مٝترب ٜلمی کىىؿ مصمىب می
گـػػ اف ةؼو تإلین تا اکنىن ٌؼ ها ٜنىان م٩االت ٜلمی ـ تص٩ی٩ی ػانىمنؼان
اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان  ،التاػان پىهنتىن و ٜال٨منؼان تاؿیغ و ةالتانىنالی
ا١٤انمتان ؿا که ػؿ اةٝاػ معتل ٦شیات اذتامٜی ،لیالی ،هرنی و ٤ـهنگی ػوؿه
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کىوانی تص٩ی ٪و تتت ٞمنىػه انؼ ةؼلت نرش لپـػه و ػؿ ظؼمت وای٩ین ٨ـاؿ ػاػه

الت .ػؿ کناؿ مرله تص٩ی٩ات کىوانی ،گاهنامه کىوانی ةا نرش  73وامؿه ػؿ
مىِىٜات معتل ٦ػوؿه کىوانی مٕالث اؿفومنؼ ؿا ظؼمت ٜال٨منؼان ٨ـاؿ ػاػه
الت.

ةـگقاؿی لمیناؿ های ٜلمی ـ تص٩ی٩ی ةعي مهم و الالی پژوهي ػؿ فمینه
کىوان ونالی ومـػه می وىػ که نعمتین لمیناؿ ػؿ این مىؿػ ػؿ لال  7711م

ةه اػامه کن٥ـانن های لنؼن و ػوونته ػؿ کاةل و ػومین لمیناؿ ػؿ لال
7527هـ.ه ػایـ وؼ()76؛ ةه همین تـتیث لمیناؿ های متٝؼػی اف ٔـ ٣مـکق
ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان تا اکنىن ػایـ گـػیؼه که
نتایز تص٩ی٩ات ػانىمنؼان اورتاک کننؼه ةه گىنه مرمىٜه م٩االت ةؼلت نرش
لپـػه وؼه الت.

اّٜای مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی ةا لٝی و تاله ظمته گی ناپؾیـ
همیىه ٝ٤الیت ها و اؿتتأات ٜلمی و ٤ـهنگی ؿا ةا نهاػ های ؽیـةٖ ػاظلی و
ظاؿذی ةـ٨ـاؿ کـػه انؼ که ؽیالً ةه ٌىؿت معترص اف ٝ٤الیت های ٜمؼه رسمص٪٩
نٙـ مصمؼ ٜقیقی (ؿیین الت ٪مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی) ػؿ ذـیان
و٘ای ٦وان یاػ آوؿ می وىم:
اورتاک و لهم ٝ٤ال که ػؿ چهاؿمین کنگـه ةالتان ونالان ذهان ػؿ پىهنتىن
ةـلین ،کن٥ـانن ةین املللی اتـیي ،کن٥ـانن ةین املللی ذنىب آلیا ػؿ مىؿػ
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نګاهی مخترص پیسامىن تحقیقات...
ة ىػیقم و لایـ کن٥ـانن های ملی و ةین املللی ػاوتنؼ ،پیـامىن اةٝاػ معتل٦
تص٩ی٩ات ٜلمی ػوؿه کىوانی ةصخ همه ذانته منىػه انؼ .همچنان ن٩ي و ٝ٤الیت
های مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی ػؿ تنٙیم و تؼویـ منایىگاه های گنرینۀ
ةاظرت ػؿ کىىؿ های ؽیٝال٨ه ،تىعیَ آجاؿ ةالتانی ،ذلىگیـی اف چا٨ا ٧آجاؿ
ةالتانی کىىؿ ػؿ ذلمات مملکی کمیته ةالتان ونالی وفاؿت أالٜات و ٤ـهنگ
ٌىؿت گـ٤ته الت .تؼؿین مّامین مملکی ةالتان ونالی ،تنٙیم و لافمانؼهی
مىفیم اتنىگـا٤ی اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتانٔ ،ـس و تنٙیم چاؿت اػواؿ تاؿیعی ةـای
مصٍلین و متٝلمین ،امّای ت٥اهم نامۀ همکاؿی مت٩اةل ةا مىلمه تص٩ی٩اتی
تىؿػهایم پىهنتىن ناؿوی و لافمان لاؿک اف ػیگـ ٝ٤الیت های ٜلمی و ٤ـهنگی
الت.

چالط ها:
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مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی مصمىب می گـػػ ،که ػؿ این اواظـ انرام یا٤ته

٨اةل یاػ آوؿی الت که ػؿ پهلىی ػلتأوؿػ های ٤ى ٧الؾکـ ػؿ فمینۀ کىوان ونالی
ال ةه ٌىؿت معترص
مىکالت ٤ـاوان و ٜؼیؼه ػامن گیـ ػانىمنؼان می ةاوؼ که ؽی ً
ةه ةـظی اف آنها پـػاظته می وىػ.

ـ ةقؿگ تـین چالي ػؿ ةـاةـ تص٩ی٩ات ٜلمی ػوؿه کىوانی نتىػ فمینۀ اورتاک

ةالتان ونالان مـکق متؾکـه ػؿ تص٩ی٩ات لاشىی پنؼاوته می وىػ که ةی تـػیؼ
ةؼون شّىؿ مص ٪٩ػؿ کاؿ لاشىی ،تص٩ی ٪ناتکمیل ظىاهؼ ةىػ.

ـ مؤلمه ٤ـهنگی یىنمکى ػؿ هـ رشایٕی پالؼاؿ میـاث های ٤ـهنگی و یگانه
همکاؿ و کمک کننؼه اػاؿات ؽیـةٖ ٤ـهنگی ػؿ ا١٤انمتان ةىػه که ٝ٤الیت های
این مؤلمه ٨اةل ٨ؼؿ و لتایي می ةاوؼ .اما ةا تإل ٦ػؿ لالیان اظیـ ؿواةٖ
ال  ٕٞ٨گـػیؼه که این امـ
٤ـهنگی یىنمکى ةا مـکق کىوانی ةه ػالیل نا مٝلىمی کام ً
ةاٜخ ایراػ ةّٝی ظال ها و کمتىػی ها ػؿ ٜـٌه تص٩ی٩ات می گـػػ.
ـ اؿای ه تص٩ی٩ات اکاػمیک و ٜلمی واةمته ةه تراؿب ٜلمی و مؼاؿد تصٍیلی ٜالی
ػؿ هـ ؿوته میتاوؼ .گـچه ذای ظىوی الت که ػؿ لالیان پمین پـوگـام های
معتل ٦تصٍیلی ةه ػؿذه مالرتی و ػکتىؿا ػؿ ؿوته های معتل ٦ػؿ کىىؿ ؿاه
انؼافی گـػیؼه و ةـای ذامٝه ٜلمی کىىؿ نىیؼ ةعي می ةاوؼ اما ةا وذىػ لٝی و
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تاله ممئىولین مـةىٓ تا اکنىن فمینه اؿت٩ای ٘ـ٤یت مملکی و تصٍیلی که
وامل پـوگـام های مالرتی و ػکتىؿا ػؿ ؿوته ةالتان ونالی می وىػ٤ ،ـاهم
نگـػیؼه که این مىکل هم می تىانؼ تإجیـ من٥ی ػؿ فمینه تص٩ی٩ات ػاوته ةاوؼ.
ـ ػانىمنؼان و التاػان ماننؼ وم٤ ٞـوفانی همتنؼ که همیي ةا اؿایه تص٩ی٩ات
اکاػمیک و م٥یؼ وان ةه گىنه های معتل( ٦م٩اله ،کتث ،لمیناؿ و کن٥ـانن ها)
ؿوونی ةعي شیات ٜلمی و ٤ـهنگی کىىؿ ةىػه و ا٤تعاؿ مـػم ما می ةاونؼ .من
ِمن ت٩ؼیـ و لپاك اف هـ یکی آنان ٖ٩٤ ،ةه ٜنىان ٘اهـ لاظنت یک مىکل
الالی ػؿ فمینه تص٩ی٩ات کىوانی یاػ آوؿ می وىم که ٜؼم مىذىػیت یا کمتىػ
م٩اله های ٜلمی این ٤ـهیعتگان ٜلم و ػاني نیق یک مىکل ذؼی ػؿ فمینه نرش
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مرله کىوانی ةه و٨ت و فمان مٝین آن مصمىب می گـػػ.

ةـای ؿ ٞ٤مىکالت و ن٩ایَ که ػؿ ةاال ؽکـ گـػیؼ ،پیىنهاػهایی آتی ةه اػاؿات
ؽیـةٖ اؿایه می گـػػ:

پیضنهاد ها:

ـ لهیم لافی ػانىمنؼان مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی ػؿ کاوه های
لاشىی ةاػؿنٙـػاوت مىا٩٤تنامه که ةین اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان و وفاؿت أالٜات
٤ـهنگ من٩ٝؼ گـػیؼه الت.

ـ لهیم لافی ػانىمنؼان مـکق ةین املللی تص٩ی٩ات کىوانی ػؿ ةـنامه های
آمىفوی و مملکی ةالتان ونالی که ةه کمک مؤلمات ٜلمی ـ ٤ـهنگی ةه
ظٍىً یىنمکى و مؤلمه ػا٤ا ٌىؿت می گیـػ.

ـ همکاؿی ذؼی و همه ذانته متام التاػان ،ػانىمنؼان و ةالتان ونالان ةا مرله
تص٩ی٩ات کىوانی.
ـ ایراػ ةـنامه مالرتی ؿوته ةالتان ونالی ػؿ پىهنتىن کاةل ةه فوػ تـین ٤ـٌت
ممکنه.

مآخر:
7ـ ٌاشتنٙـ مـاػی .کىوانیان و هرن گنؼهاؿا ،مرمىٜه م٩االت کىوانیان ،اکاػمی
ٜلىم ا١٤انمتان ،انتىاؿات االفهـ ،پىاوؿ7535 ،هـ.ه.33 ً ،
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نګاهی مخترص پیسامىن تحقیقات...
6ـ اشمؼ ٜلی کهقاػ .تاؿیغ ا١٤انمتان ،چاپ ػوم ،انتىاؿات میىنؼ7533 ،هـ.ه،
ً .367
5ـ مصمؼ ؿلىل ةاوؿی .امپـاتىؿی کىوانیان ،مرمىٜه م٩االت هىتمین لمیناؿ ةین
املللی تص٩ی٩ات کىوانی ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،چاپ مٕتٝه ػولتی،7527 ،
ً. 33
3ـ ٤ای٩ه لصٙه .ةـؿلی معترص اف ممکىکات ػوؿه کىوانی و کىوانى ـ لالانی،
اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،مٕتٝه ةهیـ ،کاةل 7531 :ظىؿویؼی.6 ً ،
 3ـ نٙـ مصمؼ ٜقیقی .مٝامؿی و هرن های ٘ـی٥ه گنؼاهاؿا و ةاظرت ػؿ ػوؿه
کىوانی ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،مٕتٝه ةهیـ ،کاةل 7577 :ظىؿویؼی.7 ً ،
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2ـ میـ ٜتؼالـوو ٣ؽاکـ .ویىه مٝامؿی و هرن ٘ـی٥ۀ یىنانى ـ کىوانى ،اکاػمی ٜلىم
ا١٤انمتان ،مٕتٝه ةهیـ ،کاةل 7571 :ظىؿویؼی. 631-632 ٌَ ً ،

1ـ مصمؼ نٝیم ذیالنقی .مٕالٝه ویژه گی های لیـامیک (تیکـ) و ٔـف لاظتامن
آن ها ػؿ ػوؿه کىوانی ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،مٕتٝه وٝیث ،کاةل7533 :
ظىؿویؼی.733ً ،

 3ـ ٤ـیؼ هللا نىؿی .م٩ایمه هرن گنؼهاؿا و ماتهىؿا ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،مٕتٝه
ٌؼ ،٣کاةل 7573 :ظىؿویؼی.6 ً ،

7ـ لتىؿی ومن مایاؿ .ؿ ٞ٤اةهامات تص٩ی٩ات ةالتان ونالی ػؿ ةـظی اف لاشات
ةالتانی ػوؿه کىوانی ها ػؿ وامل کىىؿ ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،مٕتٝه ومىاػ
هاومی ،کاةل 7571 :ظىؿویؼی.5-6 ٌَ ،

71ـ نریث اشمؼ ٌؼی٩ی .لیمتم مٝامؿی آةؼات ػوؿه کىوانی ،اکاػمی ٜلىم
ا١٤انمتان ،مٕتٝه ةهیـ ،کاةل 7576 :ظىؿویؼی.723 ً ،
77ـ فشل ؿاػ .لیـ تاؿیعی فةان و ؿلم العٖ ػؿ ػوؿه کىوانی ،اکاػمی ٜلىم
ا١٤انمتان ،کاةل 7572 :ظىؿویؼی.31 ً ،
 76ـ میـ اشمؼ ذىینؼه .گقاؿه لکـتـیت لمیناؿ مبنالتت پنرمین لمیناؿ ةین
املللی مٕالٝات کىوانی ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،مٕتٝه ػولتی7527 ،هـ.ه.
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وجـسا ( ) Vajra
خالصه:
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وذـا یکی اف مناػهای ایکىنىگـا٤ی ػؿ ػین ةىػایی ةه وامؿ می ؿوػ و الالاً
ٜالمات ویژه ةا م٥اهیم ظاً ػؿ ٌصنه های ایکىنىگـا٤ی ةىػایی پؾیـ٤ته وؼه
الت .کلمه لانمکـیت ةىػه ،ػؿ للک ةىػایی ٜمىماً ةىلیله مصا ٚ٤ةىػا شمل می
وىػ.

وذـا اف ذانتی هم مناػ ا٤ـوظنت ٌا٩ٜه تىلٖ انؼؿا ػؿ آیین ةـهمنی ومـػه

وؼه ولی ةٝؼها ػؿ کیي ةىػایی مىذىػیت ةىػا ؿا مناینؼهگی می منایؼ .انؼؿا ؿا
می تىان اف فمـه ؿب النى ٛآؿیایی ویؼی ومـػ .فیـا این ؿب النى ٛػؿ ٕ٨اؿ له ؿب
النى ٛهنؼی ماننؼ ویىا ،ةـهام و ویىنى ومـػه می وىػ.

مقدمه:

کلمه وذـا ةه مٝنای ٌا٩ٜه و املالـک و لـؼ ػؿ ةـاةــ اهــیمن ةـىػه و ةـه فةـان
پالی ةه مٝنای ٌاشث ،نگهتان و ػاؿنؼه منٝکن گـػیؼه الت.

وذـا متٝل ٪ةه اینؼؿ یا اینؼؿا یا انؼؿا ةىػه؛ فیـا همین ؿب النى ٛالت که اف ّ٤ـا

ةه فمین ةـ ِؼ اهـیمنان ٌا٩ٜه ایراػ می منایؼ و ةـ اویای مٝـین ٌـؼمه واؿػ مـی
آوؿػ .مناػ وذـا ةه وکل ػو معـؤی ةهم پیىلته ػؿ ؿؤك یکؼیگـ ػؿ یک م٨ ٕٞ٩ـاؿ
می گیـػ و گاهی ةه وکل وی لىله ماننؼ که ولٖ آن کمرت اف ٕ٨ـ ػو رس آن ةاوؼ
ةه مالشٙه ؿلیؼه الت.

مربمیت تحقیق:
وذـا اف ٜالمات ٜؼیؼه ای ایکىنىگـا٤ی ػؿ کیي ةـهمنی و ةىػایی ةـىػه ،منـاػی
ا٤مـانىی و ایکىنـىگـا٤ی الـت کــه ةــای هــ مـوـؼ مــؾهتی تٝیـین گـػیـؼه الــت.
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وجسا ()Vajra
مص٩٩ان ایکىنىگـا٤ی ةا ػؿ نٙـػاوت این مناػها و ٜالمـات؛ مٝیـاؿی ؿا ةــای انـؼافۀ
٨ؼؿت و تىانایی ؿهربان مؾهتی تٝیین مـی مناینـؼ کـه اف ذملـه یکـی هـم نیمتـىك
( )Nimbusػؿ آیین ممیصی و ػؿ آیین ةىػایی ٜالوه اف هالـۀ ٩ٜتـی ةـىػا ،مناػهـا و
آلۀ ػ ٞ٤اهـیمن یا هامن وذـا الـت .ةنـاةـاین رضوؿت ػؿک و تص٩یـ ٪پیـامـىن ایـن
ٜالمات اف فمـۀ مربمیت مىِى ٛةه وامؿ می ؿوػ.

هدف تحقیق:
ػؿ ؿیگىیـــؼا انؼؿا ( )Indraؿا ةه ٌ٥ت ؿب النى ٛؿٜـؼ و ةــ ٧یـاػ منـىػه الـت و
یکی اف ویژهگی های وی ؿا مناػ ذنگ تؾکـ می ػهؼ .ةایؼ گ٥ـت کـه ٜـالوه اف وذــه
که ػؿ وا ٞ٨هامن آؽؿظي می ةاوؼ تیـ و کامن ؿا نیق ةؼان منمىب منـىػه الـت ػؿ
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ایکىنــىگـا٤ی ةــىػایی انــؼؿا و ةـــهام مصاٙ٤ــان ةــاال٩ىه لــاکیامىنی ٨تــل اف آنکــه ةــه
ةىػهی وؼن ةـلؼ این و٘ی٥ه ؿا ةه ٜهؼه ػاوتنؼ .ػؿ هـرن گنـؼهاؿا اینـؼؿا ةـه انـىاٛ
گىنهگىن ةا ٜالمت وذـا متحیل گـػیؼه الت .ةیىرتین ترمامت ةا نى ٛوذـا همگام

ةا انکىا ٣للک ةىػایی ػؿ هرن گنؼهاؿا ػؿ ػوؿه کىوانی ها ةه مالشٙه مـی ؿلـؼ.
ةنـاةـاین رضوؿت الــت تــا ػؿ مــىؿػ اوــکال و چگــىنگی آن ػؿ مٝاةــؼ و ٌــصنه هــای
ایکىنىگـا٤ی ژؿ٤نگـی ٌىؿت پؾیـػ .پن هؼ ٣تص٩ی ٪وناظت انىا ٛو اوـکال وذــا
و چگىنگی کاؿةـػ وذـا ػؿ مٝاةؼ ةا انکىا ٣للک ةىػایی ػؿ شىفه گنـؼهاؿا ةـه ویـژه
ػؿ ػوؿه کىوانی ها می ةاوؼ.

زوش تحقیق:

ػؿ فمینه نىوت این م٩اله ؿوه کتاةعانه یی مىؿػ الت٥اػه ٨ـاؿ گـ٤ته الت.

وجسا یا وجسه یا واجسه دز زیلیف های هرن گندهازا:

واذـا پانی ؿا آن ٔىؿی که ػؿ ؿیلی ٦ها انٝکاك ػاػه انؼ ٨تـل اف ةـىػا مـةـىٓ ةـه
وهقاػه کپیالوالتی لیؼهاؿت ( )Siddhartةىػه ولی فمانی ػؿ شیٕـه ؿیلیـ ٦هـای
هرن ایکىنىگـا٤ی ػؿ گنـؼهاؿا ( )Gandharaةـه ٌـىؿت ةـذمـته تتلـىؿ مـی یاةـؼ .ةـا
ػؿنٙـػاوت ویىه های اتنیکی ةــهمن و ػؿ ػوؿه انکىـا ٣ایکىنـىگـا٤ی ةـىػایی ةـه
ویىه های یىنانى -ةىػایی ( )Greecobuddicتتاؿف می منایؼ.
ػؿ ؿیلی ٦های گنؼهاؿا و ػؿ ؿیلی ٦های ٨ـن ػوم و لىم میالػی تتلىؿ واذـاپانی
و وذـه ؿا ةه تنالث ٌصنه های اف تتلىؿ شیات ةىػا چنین می یاةیم:
23
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)Vajra( وجسا

تحقیقات کىصانی
معـؤی ؿؤك ةه هم تـکیث یا٤ته و ولٖ آن ةه انـؼافه ٨تّـه ػلـت متتلـىؿ گـػیـؼه
الت.
 .2ػؿ یکی اف ن٩اوی های ػوؿه یاػایا ( )ayYdYاینؼؿا ؿا ةه ٜنىان واه واذـا و یا
مالک آن متحیل منىػه انؼ.
واذـا ػؿ شىفه گنؼهاؿا و هنؼ ةه الامی متٝؼػی ةه ؽکـ ؿلیؼه الت؛ ماننؼ واذـام
( )Vajramػؿفةان تامیلی ،ػؿ فةان ةنگالی ةىذـو ،ػؿ فةان تتتی ػوؿذی و ػؿ فةان
منگىلی ةقاؿ .واذـا گاهی ممحل ػهـما ( )Dharmaػؿ ةىػیقم ،ذینیقم و هنؼویقم
مىؿػ ٨تىل ٨ـاؿ گـ٤ته الت .واذـا اف ایکىنىگـا٤ی هنؼ ةـظالته و ػؿ شىفه گنؼهاؿا
متتلىؿ گـػیؼ و اف آنرا ةه آلیای مـکقی و مٝاةؼ آنرا ؿاه یا٤ت .ػؿ ؿیگىیؼا ةعي اف
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ویؼا ( )Vidaواذـا لالس اینؼؿا ةه ؽکـ ؿلیؼه الت و آن ؿا ةه الم واذـاةهاؿیت
( ،)Vajrabharitواذـاوت ( ،)Vajrawatواذـین ( )Vajrinو واذـاػکمینا

( )Vajradaksinaیٝنی نگهؼاؿنؼه ةه ػلت ؿالت و یا وذـاةاهى ( )Vajrabahuو یا
واذـاهمتا ( )Vajrahstaگیـنؼه وذـا ةه ػلت ةه نٙـ می ؿلؼ .ةه ٔىؿ ٜمىم واذـا
و نگهؼاؿنؼۀ آن ػؿ متىن ٨ؼیم یا پىؿانیک و ػؿ امىؿ مؾهتی ةىػاگىوا
( )Buddhagoshaػؿ للک ةىػایی تیـاواػا اینؼؿا ٨ـن پنرم میالػی ةىػیمتىا ؿا ػؿ

واٝ٨یت امـ ةه ٌ٥ت واذـاپانی ةا اینؼؿا منٕت ٪لاظته انؼ .ػؿ ةّٝی متىن ٨ؼیم
واذـا ةه گىنه امتیاف ةه ؿب النى ٛلکنؼا ( )Skandaػاػه وؼه و این پؼیؼه متحیلی

ػؿ ترمامت شىفه گنؼهاؿا و لاشات هنؼی نىین ػؿ ٔـی٩ه مهایانای ةىػایی ةاف
هم ةه ةىػیمتىا ػؿ ٨الث لکنؼا متحیل گـػیؼه الت.

ػؿ ػین ةىػایی واذـا ةـه وـکل لـمتىل هـا فیــ نـام واذـایانـا ( )Vajrayanaتـؾکـ

یا٤ته الت که مـةىٓ ةه یکی اف ةعي های له گانـه ةـىػایی یـا لـه ذـىهـ ةـىػایی
ةىػه الت .واذـا ةه مٝنای ؿٜؼ و ةـ ٧یا ؿاهی املاك نیق تٝتیـ گـػیؼه الت.
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تحقیقات کىصانی

:مآخر
7. The great Sage Dadhichi, Retrieved, 6117, p.7-61.
6. Satyindra Singh, Honouring the Bravest of the Brave the
Tribune,Chandigarh ,Ret. 6173, p.3 -75.
5. S.J.Marshall, The Buddhist art of Gandhara, Cambriedge, 7721,
Plate,p.771.
امؿی و هرن تقییناتی تپه ورت هؼهٝ لاظتامن های م،قیقیٜ ـ مصمؼٙ ن.۵
.۲۳۲و۲۳۱ٌَ ، ظىؿوؼی۲۴۹۳:کاةل
3. Sumit Walia, The first Param vir chakra, Ret. 6173, p.3-75.
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2. Sumit Walia, op-cit, p.3-76.

1. Satyindra Singh, op-cit, p.3-73.

3. The Great Sage …, op-cit, p. 7-72.
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تأثیس هرن ساسانی دز ساحۀ ةاستانی مس عینک لىگس
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خالصه:

ا١٤انمتان کىىؿیمت ةالتانی و تاؿیعی که ػاؿای ٤ـهنگ ٜالی ةىػه و ػؿ همه
اةٝاػ هرنی اف اؿفومنؼی ظاٌی ةـظىؿػاؿ میتاوؼ ،این ظٕۀ ةالتانی ػؿ گؾؿ فمان
ةا ػیگـ ٤ـهنگ ها انٕٝا ٣پؾیـی نىان ػاػه که میتىان اف ٤ـهنگ یىنانی ،ؿومی،

هنؼی و لالانی یاػآوؿی منىػ ،این همه ٤ـهنگ ها ةاالی آجاؿ ةالتانی کىىؿ ما
تإجیـات ةه لقایی ػاوته که تص٩ی٩ات و پژوهي های ممتؼ ةالتانىنالی واهؼ
مؼٜای ما میتاوؼ .لاشۀ ةالتانی من ٜینک لىگـ آجاؿی مىذىػ الت که متإجـ اف
هرن گنؼهاؿا ،هنؼی و لالانی می ةاوؼ ،این همه آجاؿ ةافمانؼه تىلٖ

ةالتانىنالان اف ػل ظاک ةیـون آوؿػه وؼه الت .ػؿ این م٩اله تإجیـ هرن لالانی
ةاالی آجاؿ مکىى٤ۀ من ٜینک ،ةـای ٜال٨منؼان اؿایه میگـػػ.

مقدمه:

کىىؿ ةالتانی ما آؿیانای ٨ؼیم و ا١٤انمتان امـوفی ،ػؿ تال٨ی و ت٩أ٤ ٞـهنگ
ها ٨ـاؿ گـ٤ته الت و ؿاه تاؿیعی اةـیىم یگانه ؿاه کاؿوانی و ةافؿگانی ةىػه که یک
واظۀ آن اف این ممیـ میگؾؿػ .مؤؿظین ،ذ١ـا٤یه نگاؿان و ذهانگـػان اف این کىىؿ
کىهمتانی ةافػیؼ منىػه و ةه همین الاك ٤ـهنگ های معتل٥ی چه ػؿ فمان
مـاوػات ةافؿگانان و چه ػؿ فمان لىکـکىی کىىؿ های معتل ٦ةه این رسفمین واؿػ
وؼه الت و ما این همه تإجیـات هرنی و ٤ـهنگی ؿا ػؿ لاشات و آةؼات تاؿیعی این
رسفمین مالشٙه کـػه می تىانیم.
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وىاهؼ تاؿیعی و ةالتانىنالی نىان میؼهؼ که ػؿ این کىىؿ هرن یىنانی ةٝؼ اف
آن که لکنؼؿ م٩ؼونی ٤اؿك ٨ؼیم و ایـان امـوفی ؿا تمعیـ منىػ ،تىلٖ ذانىینان
آن واؿػ رسفمین ما گـػیؼ و ةه همین ٨مم ؿومی ها و هنؼی ها ػؿ اػواؿ معتل٦
٤ـهنگ ظىیي ؿا ةه این رسفمین منت٩ل منىػنؼ که ةاالظـه لالانیان هامننؼ آنها
ٜمل منىػنؼ.

مربمیت تحقیق:
ػؿ مىؿػ تإجیـ هرن لالانی ةاالی لاشۀ ةالتانی من ٜینک تا اکنىن تص٩ی٩ات
منمرم و الالی اف ٔـ ٣ػانىمنؼان ػاظلی و ظاؿذی ٌىؿت نگـ٤ته الت ،ةناةـ
آن الفم میؼانم تا ػؿ مىؿػ تص٩ی٩ات همه ذانته ؿا انرام ةؼهم و ویىه هرنی ػوؿۀ
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لالانی و فمان وؿوػ آنها ؿا ةه ٔىؿ معترص ظؼمت ظىاننؼه گان مصرتم اؿایه منایم.

همچنان ؿوه کاؿةـػ هرنی آنها ؿا ةا ػؿ نٙـػاوت ػو ٤ـهنگ(کىوانی و لالانی)
چه ػؿ آجاؿ ل٥الی و چه ػؿ ممکىکات ةا تصلیل منٕ٩ی ةه ةـؿلی گیـم.

هدف تحقیق:

هؼ ٣اف این تص٩ی ٪ةـمال لاظنت ویىۀ هرنی ػوؿۀ لالانی و اظتالٓ هرنی
آن ػؿ ػوؿۀ کىوانی که تىلٖ هرنمنؼان ةىمی ػؿ لاشه ةالتانی من ٜینک و

ظاؿد آن الت٥اػه گـػیؼه و ةـای اهل هرن و هرنمنؼان ما اف اهمیت ٨اةل مالشٙۀ
ةـظىؿػاؿ الت ،میتاوؼ.

زوش تحقیق:

این م٩اله اف نٙـ هؼ٤منؼی تص٩ی ٪ةنیاػی و اف نٙـ ویىۀ تص٩ی ٪تىٌی٥ی و
لاشىی ةـ متنای متىن و اورتاک ظىػم ػؿ ش٥اؿی لاشه ةالتانی من ٜینک و
تصلیل مصتىای آن ةىػه و اةقاؿ گـػآوؿی ػاػه ها ةـای نگاؿه این م٩اله الناػ و
مؼاؿک کتاةعانه ای میتاوؼ.

تأثیس هرن ساسانی دز آثاز مس عینک:
ػؿ اوایل  651میالػی ظـالان ةؼلت اؿػویـ لالانی ٤تض گـػیؼ .ػؿ آن فمان
و ةٝؼ اف آن ٤ـهنگ لالانیان نیق ةه کىىؿ ما واؿػ وؼ و ػؿ تاؿیغ ا١٤انمتان ةنام
هرن کىوانى-لالان وهـت یا٤ته و تإجیـات متام ٤ـهنگ های واؿػ وؼه ؿا میتىانیم
31
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ػؿ لاشات معتل ٦ا١٤انمتان منرمله من ٜینک لىگـ مالشٙه مناییم(-32 :7
.)37
ةناًء لاشه ةالتانی من ٜینک نیق یکی اف لاشات ٠نی من ػؿ ا١٤انمتان و
منٕ٩ه ةىػه و مـػم این رسفمین میتىاننؼ که ةٝؼ اف التعـاد کامل این مٝؼن اف
لصاٗ ا٨تٍاػی ػؿ گـا ٣ةاال ٨ـاؿ گیـنؼ ،چنانچه ػؿ ٨ؼیم االیام مـػم ػؿ این لاشه
فنؼهگی ػاوته و ةه ظأـ امـاؿ شیات ظىیي اف نٙـ ا٨تٍاػی اف مٝؼن من
الت٥اػه می منىػنؼ(.)771-33 :3
این لاشۀ ةالتانی اةتؼا تىلٖ ػانىمنؼان ظاؿذی ةین لال های -7725
7713میالػی تصت رسوی های ٜلمی و پژوهىی ٨ـاؿ گـ٤ته ةىػ که تاؿیغ آن ؿا
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نٙـ ةه وىاهؼ تیکـونالی( )Ceramicologyةین ٨ـن٨ 6تل اف میالػ الی ٨ـن 1
میالػی تٝیین منىػه انؼ ،اما ةه نمتت ناامنی ػؿ لاشه تا لال  6116میالػی

هیچ نى ٛرسوی و ش٥ـیاتی ػؿ این لاشه ٌىؿت نگـ٤ته و ةٝؼ اف لال های
6116میالػی تا اکنىن ةالتانىنالان مرصو ٣رسوی و ش٥ـیات ػؿ این مصل
ةالتانی میتاونؼ.

ش٥ـیات ٠یـ ٨انىنی که تىلٖ اوعاً و ا٤ـاػ ٠یـ مملکی ةه گىنۀ ٠یـ ٜلمی ػؿ
لاشه ٌىؿت گـ٤ته ةاٜخ تعـیث لاشات ةالتانی گـػیؼه که لاشه ؿا ةی ؿشامنه

ش٥اؿی منىػه و ن٩ث فػه ةىػنؼ .آنها نه تنها لاشه ؿا تعـیث ةلکه؛ آجاؿی که ػؿ ػل
ظاک پنهان ةىػ نیق ویـان منىػه انؼ .این آجاؿ وامل لاظتاؿ های چىن :مٝاةؼ،
لاظتامن ها،لتىپه ها مرممه ها و ویهاؿا می ةاونؼ و آجاؿ مکىى٤ه من٩ىل ؿا وایؼ

ةه ةیـون اف ا١٤انمتان ةه ٔىؿ ٨اچا ٧ةه ٤ـوه ؿلانیؼه ةاونؼ؛ فیـا مىذىػیت ش٥ـه
های نامنٙم واهؼ مؼٜای ما میتاوؼ .همچنان ش٥ـیات ٜلمی ػانىمنؼان
مملکی نىان ػاػه الت که ةّٝی لتىپه ها تعـیث و اکرث مرممه ها یا ٤ا٨ؼ رس

و یا ٤ا٨ؼ ػلت و پا می ةاونؼ ،فیـا ٨اچا٨ربان آجاؿ تاؿیعی و ٤ـهنگی رس و یا ػیگـ
اّٜای ةؼن مرممه ها ؿا که لامل ةیـون میىؼه ،ةا ظىػ ةه ی١ام ةـػه و ٌؼمات
ذربان ناپؾیـی ؿا ةه اٌالت لاشه و آجاؿ ةالتانی واؿػ منىػه انؼ(.)3-7 :3
ػؿ لال 7533ظىؿویؼی مٕاة ٪ةه لال 6117میالػی ةه اجـ ٨ـاؿػاػی که ةین
ػولت ا١٤انمتان و کمپنی  MCCچینایی ٌىؿت گـ٤ت تٍمیم اتعاؽ گـػیؼ تا
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(تٍىیـ )6منایی اف شرـه های مٝتؼ ةىػایی تپۀ گل شمیؼ من ٜینک لىگـ.

ػؿ نتیره تص٩ی٩ات میتىان گ٥ت که لاشه متؾکـه وامل چنؼین ػوؿه (ػوؿۀ
کىوانی های ةقؿگ و کىچک ،کىوانى-لالانی و ػوؿۀ ی٥تلی ها) ؿا ػؿ ةـ ظىاهؼ

گـ٤ت که ةا مالشٙۀ آجاؿ ةؼلت آمؼه و کاؿةـػ ظىت های ةا انؼافه های مٝیاؿی این
ػوؿه ػؿ لاظتامن ها ،شرـها و اتا ٧های ؿهایىی ،ةـد ها و مٝاةؼ ةىػایی لتىپه
های نؾؿی و مـکقی مالشٙه گـػیؼه مىذىػ الت ،ممکىکات ٔالیی و ن٩ـهیی
(کىوانى -لالان) متإجـ اف هرن گنؼهاؿا و هرن لالانی ةىػه که ػؿ ةّٝی ؿوا ٧ها و

مرممه های آن ةه وِاشت ةه نٙـ می ؿلؼ که ةه ٜنىان محال میتىانیم اف ؿواB7٧

ةعي ػوم تپه کا٤ـی یاػ آوؿی مناییم٨ .اةل تؾکـ میؼانم که این لاشه ٨تالً مىؿػ
کاوه ظىػ رس ٨ـاؿ گـ٤ته که تٝؼاػ فیاػی اف آجاؿ آن ةه ی١ام ةـػه وؼه الت.
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(تٍىیـ )5منایی ٜمىمی تپه کا٤ـی لاشه ةالتانی من ٜینک لىگـ.

(تٍىیـ )3مرممه گلی ةىػای نىمته ،ػؿ شال ت٥کـ ،مکىى٤ه تپه کا٤ـی من ٜینکٜ ،کالی:
٤یّی.7537 ،
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(تٍىیـ )3تإجیـ هرن هنؼی ػؿ له مرممه گلی ؿوا B7 ٧تپۀ کا٤ـی من ٜینکٜ ،کالی٤ :یّی،
.7537

(تٍىیـ )2لتىپه نؾؿی ویىۀ گنؼهاؿا متإجـ اف هرن هلنمتیکٜ ،کاك٤ :یّی.7537 ،
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(تٍىیـ )1ن٩ىه ػیىاؿی متإجـ اف هرن هلنمتیک و لالانی مکىى٤ه تپه کا٤ـیٜ ،کالی٤ :یّی،
.7537

(تٍىیـ )3ن٩ىه ػیىاؿی متإجـ اف هرن هنؼی ،مکىى٤ه تپه کا٤ـیٜ ،کالی٤ :یّی.7537 ،
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(تٍىیـ )77تٍىیـ نیم ؿط یکی اف واهؼظت ی٥تلی که ػؿ أـا ٣آن گل و ةـگ ةه مالشٙه میـلؼ.
تپه ةاةا ولیٜ ،کالی :کتاب ظان ٤یّی.7537 ،
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(تٍىیـ )76تقیینات گل و ةـگ و نیم ؿط واهان کىوانى-لالانی و ی٥تلی مکىى٤ه تپه ولی ةاةا
من ٜینک ،ش٥ـیات .7537
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(تٍىیـ )75یک پاؿچه ٘ـ ٣ل٥الی ةه ؿنگ نٍىاؿی که ؿوی آن ةا ؿنگ ن٩ـهیی نیق ملم ٞگـػیؼه،

ػاؿای ظٕىٓ مىافی و همچنان نیم ؿط واهان نیق ػؿ آن مىاهؼه میگـػػ ،اشتامأل مـةىٓ ةه ػوؿه
واهان کىوانى-لالان و یا واهان مصلی٨ ،ـن 2-3میالػی ،مکىى٤ه لکىن Dتپه ةاةا ولی ،تـلیم
و ٜکالی :کتاب ظان ٤یّی و ٜتؼهللا ؿشیمی.7537 ،

همچنان ػؿ اؿت٥اٜات کىهی که ػؿ آن مٝؼن اٌلی من ٨ـاؿ گـ٤ته لاظتامن
های ػوؿهء کىوانی و کىوانى-لالانی و ی٥تل واهان که اف ٨ـن 1-6میالػی
٨ؼامت ػاوته ،کى ٦گـػیؼ که این لاظتامن ها اف مىاػ لنگی و گلی اٜامؿ وؼه و
اف آنها ةه منٙىؿ ؿهایي الت٥اػه می وؼ .اف لاشه متؾکـه ةـٜالوه اف لاظتامن ها،
ممکىکات ممی پىوانیؼه اف اکمایؼ و پاؿچه های ٘ـو ٣ل٥الی که متإجـ اف هرن
لالانی و هرن های ػیگـ میتاوؼ ،نیق ةؼلت آمؼه الت(.)3-7 :7
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رضب لکه ةـای مـػم این رسفمین ةالتانی کامؤل وناظته وؼه ةىػ و ػؿ فمان
کىوانی ها نیق نه تنها رضب لکه اف ةین نـ٤ته؛ ةلکه ػوةاؿه ترؼیؼ و انکىا ٣یا٤ت.
چنانچه ةلغ ،گنؼهاؿا ،کاپیما ،هـات ،کاةل و ٠یـه اف ذمله وهـ هایی ةىػ که ػؿ
آنها لکه رضب فػه میوؼ .ةلغ یکی اف مـاکق ةمیاؿ مهم رضب ممکىکات ػؿ
ػوػمان کىوانی ةىػه که نام رضاةعانۀ آن ػؿ لکه های کىوانى-لالانی نیق ةه
مالشٙه می ؿلؼ(.)71 :71
ظىوتعتانه ػؿ همین اواظـ ةالتان ونالان ا١٤ان تىانمته انؼ که ةه اجـ
ش٥ـیات ػؿ لاشه ةالتانی ٨لٝه گل شمیؼ من ٜینک لىگـ کىؿه های کىچک ؽوب
٤لقات ةه ظٍىً ؽوب من ؿا کى ٦مناینؼ که ػؿ این مصل من ؽوب و ةٝؼا ً پاؿچه
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پاؿچه گـػیؼه و لکه ؿا رضب می فػنؼ ،لکه هایی که اف این مصل ةؼلت آمؼه ةه
وکل مؼوؿ و چهاؿ گىوه ةىػه که تٝؼاػی اف آنها مـةىٓ ةه ػوؿه کنىکا ،ةـظی

مـةىٓ ةه والىػیىا و ةـظی ػیگـ مـةىٓ ةه ػوؿه واهان مصلی (کىوانى -لالان و

کىوانى -ی٥تلی) و تٝؼاػ ػیگـ م١ىىه می ةاونؼ که ةٝؼ اف ةـؿلی و تص٩ی ٪ةه
مىفیم ملی ا١٤انمتان تملیم ػاػه وؼ(.)771-33 :3

ةاتیال  Botaillaػؿ یکی اف م٩اله های ظىیي ممکىکات والىػیىا ؿا ػؿ شؼوػ
 661میالػی می پنؼاؿػ و ا٘هاؿ می ػاؿػ که ةین ممکىکات والىػیىا و لالانی ها
ت٥اوت فیاػی وذىػ نؼاؿػ و رص٤ ٣ـ ٧ةین آنها ػؿ ظٍىٌیات ٜمىمی الت که واه
ةه ٔـ ٣ؿالت و ویىا ػؿ ٩ٜث لکه شک گـػیؼه ،ةا مى های مرٝؼ و ػؿاف که اف رس
ةه گـػن واه ا٤تاػه و کاله ظىػ یا تاد واهی می ةاوؼ ةه مالشٙه می ؿلؼ.

ةنا ةه ٨ىل ؿومن گـومن  Ghrishmanآظـین ممکىکات والىػیىػ اف ةگـام

ةؼلت آمؼ که این وهـ ؿا واهپىؿ اول لالانی ةین لال های  631 -631میالػی
ةاؿ ػیگـ ةؼلت آوؿػ .یکی اف لکه های لالانی که اف وکل لکه های والىػیىا
٤ـ ٧ػاؿػ ةه التحنای ؿلم العٖ آن ممکن مـةىٓ ةه هـمقػ اول ةاوؼ که ٨تل اف
لال  516میالػی یٝنی ٨تل اف ذلىك او ةـ تعت لالانی ،پاػواۀ ظـالان ةىػه
ةاوؼ(.)777-771 :6
ٔىؿی که ػؿ ٌ٥صات ٨تلی اواؿه وؼ ػؿ اوایل  651میالػی فمانی که
ةاظرتفمین ةؼلت اؿػویـ ٤تض گـػیؼ که نامربػه چهـۀ والىػیىا ؿا ػؿ ممکىکات
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ٜنىان ٤ـمانـوا اف ظىػ ةه یاػگاؿ مانؼه این ٤ـمانـوایان ػؿ شالی که ةـ تعت نىمته
لمتىل ٨ؼؿت ؿا (انگىرت یا ؿومه رسةلنؼ) اف اهىؿامقػا ؿا ػؿ کناؿ مؾةض کىوان
شک و انتعاب منىػه انؼ مٝمىالً این لمتىل تىلٖ ممؤول رضاةعانۀ تىلیؼ لکه
انتعاب و وکل آ٤تاب و مهتاب ػؿ پىت لکه های لالانی شک می وؼ٨ .ـاؿ
تص٩ی٩اتی که تىلٖ لىکانتین و گىةل لکه ونالان مٝـو ٣انرام پؾیـ٤ته ،کتیته
های ؿوی ممکىکات لالانی فةان ٤اؿلی میانه (پهلىی لالانی) ةىػه و اشتامل
ػاؿػ که این لکه ها ػؿ رضاةعانه های مـو و هـات رضب وؼه ةاوؼ که ػؿ آنها اف
والىػیىا نیق ؽکـ ةه ٜمل آمؼه و ةا ؿلم العٖ ةاظرتی شک گـػیؼه الت(:71
.)71
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ةالتانونالان ا١٤ان ػؿ ٔی ش٥ـیات ػؿ لاشه ةالتانی من ٜینک والیت
لىگـ ةه تٝؼاػ له ٜؼػ لکۀ ٔالیی ؿا ةؼلت آوؿػنؼ که این لکه ها اف ذناس وامل

رش٨ی ةه ٜم 7.71 ٪مرت اف ةعي اول تپۀ کا٤ـی کى ٦و مـةىٓ ةه ػوؿه کىوانى-
لالانی می ةاوؼ  .لکه های کى ٦وؼه ػاؿای انؼافه های ؽیل می ةاونؼ:

 .7لکه اولی ػاؿای ٕ٨ـ  5لانتی مرت ةىػه و وفن  1.3گـام و ػؿ یک ؿوی لکه واه
ةه وکل ایمتاػه ةىػه و ةه ٔـ ٣ؿالت نگاه می کنؼ .ةه ػلت چپ آن نیق کؼام
وی ؿا گـ٤ته ػؿ أـا ٣این لکه ظٕىٓ یىنانی نیق ةه مالشٙه ؿلیؼه ،واه مؾکىؿ

مىفه ةه پا ػاوته و ةه م٩ایل یک آتىگاه ایمتاػه الت ،ػؿ ٨ممت گـػن آن تقیینات
نٕ٩ه ماننؼ ةه مالشٙه ؿلیؼه و ػاؿای کاله ظىػ می ةاوؼ٩ٜ ،ث این لکه تٍىیـ

ایمتاػه ؿب النى ٛویىا ػؿ م٩اةل گاو نانؼی ،اشتامالً ٤یـوف5؟ ( 521-531میالػی)
مىاهؼه می وىػ.

 .6لکه ػومی ةهـام 5؟ (  )531-563ػاؿای ٕ٨ـ  5.6لانتی مرت و وفن  1.1گـام
ةىػه که ةه یک ٔـ ٣آن واه ایمتاػه و لتاك نٙامی ػؿ تن ػاوته و ػاؿای کاله
ظىػ می ةاوؼ .ؿط ةه ٔـ ٣ؿالت و ةه ػلت ؿالت آن نیقه یا ومىیـ ةىػه و ةه
ػلت چپ آن نیق کؼام وی ؿا گـ٤ته الت .واه متؾکـه ػاؿای ؿیي انتىه ةىػه و
تقیینات نٕ٩ه ماننؼ ػؿ أـا ٣آن ةه وِاشت ةه مالشٙه می ؿلؼ این واه ػاؿای
یاالن ػؿاف ةىػه و ةاالی آتىکؼه ایمتاػه الت٩ٜ .ث این لکه ؿب النى ٛویىا ػؿ
م٩اةل گاو نانؼی ٨ـاؿ گـ٤ته و کؼام وی ؿا ةه ػلت چپ گـ٤ته ،لتاك نٙامی ػؿ تن
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نتیجهگیسی:
متنی ةـ منت نگاوته وؼه ،نتیره ةؼلت می آیؼ که ؤن ٜقیق ما ا١٤انمتان
ةناةـ ػاونت مىٝ٨یت ظاً ذ١ـا٤یایی ػؿ یک نٕ٩ه الرتاتیژیک و واهـاه ةافؿگانی
ةین رش ٧و ٠ـب ٨ـاؿ گـ٤ته و و٨تإ ٤ى٨تإ تىذه ذهانیان و ذهانگىایان ؿا ةه ظىػ
ذلث منىػه و ػؿ پؾیـه ٤ـهنگ آنها انٕٝا ٣پؾیـی نىان ػاػه الت .ةه همین
الاك ٤ـهنگ آنها ؿا ةه ٤ـهنگ ظىیي مقد منىػه الت .تص٩ی٩ات و کاوه های
ةالتانىنالی نىان ػاػه الت که ػؿ این رسفمین ٤ـهنگ های معتل٥ی ماننؼ:
یىنانی ،ؿومی ،هنؼی ،لالانی و ٠یـه رسافیـ وؼه و ة٩ایای آنها تا اکنىن ػؿ مٝاةؼ،
لاظتامن ها ،ممکىکات و ٘ـو ٣ل٥الی مىذىػ می ةاوؼ که تإجیـ ٤ـهنگ های یاػ

AC
KU

وؼه ةه ویژه تإجیـ ٤ـهنگ لالانی ػؿ مٝاةؼ من ٜینک نیق ةه مالشٙه می ؿلؼ.

پیضنهاد ها:

 .7اف مـاذ٤ ٞـهنگی کىىؿ ت٩اِا ةه ٜمل می آیؼ ،تا کن٥ـانن ٜلمی ؿا ػؿ ؿاةٕه ةه
کى٥یات ذؼیؼ لاشۀ ةالتانی من ٜینک ؿوی ػلت گیـنؼ.

 .6اف م٩امات ٤ـهنگی کىىؿ ةه ویژه اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ظىاهىمنؼیم تا فمینۀ
تص٩ی٩ات ٜلمی لاشىی ؿا ةـای ػانىمنؼان ؿوته ةالتانىنالی مهیا لافنؼ.

مآخر:

 -7اگـوال ،او ،پی ،مرتذم :مصمؼ اشمان "آؿام" مرله ةالتانىنالی
ا١٤انمتان ،وفاؿت أالٜات و ٤ـهنگ ،وامؿه ػوم ،لال اول.7537 ،

 -6ب .ن ،پىؿی .هنؼ تصت للٕنت کىوانی ها ،مرتذمِ :میـ ٌا٤ی ،مٕتٝه
ػولتی ،کاةل.7531 :

 -5ذیالنقی ،مصمؼ نٝیم .ؿلاله ٜلمی -تص٩ی٩ی مـکق ةالتانىنالی اکاػمی
ٜلىم ا١٤انمتان.7526،
ٔ -3ـفی ،فمـیالی .ش٥ـیات ػوؿه وىم لاشه ةالتانی والیت ةامیان ،آؿوی٦
ةالتانىنالی.7531 ،
٤ -3یّی،کتاب ظان و ػیگـان« .گقاؿه ػوؿ اول ش٥ـیات لاشه ةالتانی من
ٜینک لىگـ» .مرله ةالتانىنالی ا١٤انمتان ،ػوؿ لىم ،وامؿه هىتم( ،شىت
.)7533
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٤ -2یّی ،کتاب ظان .من ٜینک لىگـ ػؿ پـتى کاوه های ةالتانىنالی،
کاةل.7571 :
٤ -1یّی،کتاب ظان و ػیگـان« .گقاؿه ػوؿ ػوم لاشه ةالتانی من ٜینک
لىگـ» .مرله ةالتانىنالی ا١٤انمتان ،ػوؿ لىم ،وامؿه نهم.7571،
 -3گقاؿه رسوی های م٩ؼماتی اف لاشه ةالتانی من ٜینک لىگـ ،آؿوی٦
ةالتانىنالی.7531-7535،
 -7گقاؿه ػوؿ لىم ش٥ـیات اف لاشه ةالتانی من ٜینک لىگـ ،آؿوی٦
ةالتانىنالی.7571،
 -71لصٙه٤ ،ای٩ه .ةـؿلی معترص اف ممکىکات ػوؿه کىوانی و کىوانى-
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لالانی ،کاةل.7531 :

 -77مرمىٜه م٩االت لمیناؿ ةین املللی کىوانی ،کاةل.7527:
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خالصه:

٠قنه یکی اف وهـ های ةا اهمیت و یکی اف کانىنهای مٝـو ٣و تاؿیصی کىىؿ

مصمىب گـػیؼه که ػؿ ػوؿه های معتل ٦تاؿیعی اف وهـت فیاػی ةـ ظىؿػاؿ ةىػه
الت .این وهـ ػؿ ػوؿان شکمـوایی ٠قنىیان ،نمتت مىٝ٨یت ظىب منصیخ
پایتعت آنها ٨ـاؿ گـ٤ته ةا اٜامؿ ةنا ها ،ذاػه ها ،کاؿوانرسا ها ،مماذؼ ،مؼاؿك ،ةاٟ

ها ،ةافاؿ ها ،مـاکق ٜلمی ،اػةی و ٤ـهنگی ةـ وإن و وىکت ،وکىه و ذاللي ا٤قوػه
وؼه الت .ؿوی همین ملصىٗ ٠قنه نمتت ویژه گی های ظاٌي ل٩ث «ٜـوك
ال٥لک» ؿا ةعىػ گـ٤ته ،همچنان آجاؿ فیاػی که اف ػوؿه های معتل ٦تاؿیعی ػؿ مـکق
وهـ ةه ظٍىً ة٩ایای مٝتؼ واةهاؿ و ػؿ کناؿ آن لتىپه ها ،مرممه ها و گنتؼ
های ةا وکىه ػؿ أـا ٣و نىاشی ػوؿ و نقػیک و ولمىالی های ٠قنی ةه مالشٙه
ؿلیؼه الت ،نىان ػهنؼه تٝالی ،پیرش٤ت و ذالل این والیت ػؿ ػوؿه های معتل٦
تاؿیعی ةه ظٍىً ػؿ ػوؿه ٨تل اف الالم الت.

مقدمه:
وکىه و ذالل ٠قنه ػؿ ٜرص و فماني ةـای همگان آوکاؿ و هىیؼالت ،چنانچه
ة٩ایای کاط ها ،گنتؼ ها ،مٝاةؼ و ٨تىؿ ةقؿگرتین مت٥کـان و انؼیىمنؼان الالم ػؿ
آن ٜرص و لایـ آةؼات تاؿیعی مٍؼا ٧این وکىه و ذالل وؼه و جاةت می لافػ که
٠قنه ةه واٝ٨یت امـ یک ػوؿه مهم و ٜالی متؼنی ؿا لپـی منىػه الت.
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مٝتؼ واةهاؿ که ػؿ فةان های لانمکـیت واویهاؿه و ػؿ فةان ػؿی واةهاؿ ،مٝتؼ
واهی ةىػایی ةىػه که ػؿ له کیلىمرتی ذنىب ٠ـب ػهکؼه ؿوِه یا آؿامگاه
للٕان مصمىػ ٠قنىی ػؿ ولٖ هامن ػوت واةهاؿ ونالایی وؼه الت .واةهاؿ
ػوت ةا ولٝتی الت که متام لاشه ذنىب رش٨ی ةاالشٍاؿ و ذنىب ػهکؼه ؿوِه
ؿا او١ال کـػه و ذناس رش٨ی آن ةا یک للمله کىه های ظىؿػ و ٩ٜث آن ةا کىه
های ةلنؼتـ مصؼوػ وؼه الت.

مربمیت تحقیق:
ٔىؿیکه مربهن الت ٠قنه ػوؿه ةقؿگ متؼنی ؿا لپـی منىػه چنانچه گؾوته
های تاؿیعی ( ٨تل اف الالم وةٝؼ افالالم ) للصىىؿی مـػم آن ػیاؿ ،کاؿنامه های
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لالٔین و امـای آن ػؿ ٜـٌه های ٤ـهنگی ،اذتامٜی ،ا٨تٍاػی و لیالی امـوف

فةانقػ همه ٤ـهنگیان و ٨لم ةه ػلتان می ةاوؼ .ؿوی همین مربمیت ٜنىان « وکىه
٠قنه و مٝتؼ واةهاؿ ػؿ نتىته های مـشىم کهقاػ» ؿا انتعاب منىػه و ةه نگاؿه

ػؿآوؿػم تا تىانمته ةاوم ػؿ ؿاةٕه ومهیی اف ػاوته ها و انؼوظته های ٜلمی آن
چهـه تاةناک کىىؿ مٕالث ؿا ةه ؿوته تصـیـ ػؿآوؿم.

هدف تحقیق:

هؼ ٣اف تهیه این م٩اله مٝـ٤ی ةیىرت ٠قنی منصیخ یکی اف مـاکق مهم ٜلمی و
٤ـهنگی کىىؿ همچنان پیـامىن مٝتؼ واةهاؿ که مـشىم کهقاػ ػؿ این ؿاةٕه م٩اله
متمىٔی ػاؿػ ،می ةاوؼ.

زوش تحقیق:

این م٩اله ةـ متنای ؿوه تصلیلی و ترشیصی التىاؿ الت.

منت مقاله:
٠قنه یا ٠قنین اف رش ٧ةا والیات لىگـ ،پکتیا و پکتیکای کنىنی و اف ٠ـب ةا والیات
اؿفگان و فاةل و اف وامل ةا والیات میؼان وؿػک و ةامیان و اف ذنىب ةا ظاک
پاکمتان ػؿ اؿتتآ الت .مماشت این والیت  ۴۲۵۱۱کیلى مرتمـة ٞةىػه و ػؿ
شؼوػ ػو ملیىن ن٥ـ ن٥ىك ػاؿػ مـکق آن وهـ ٠قنی ةىػه که اف کاةل  ۲۴۶کیلىمرت
٤اٌله ػاؿػ(:۶ۺ.)۲۹
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ةه ٨ىل ػیگـی ،وهـ ٠قنی ػؿ ٤اٌله  ۲۵۱کیلىمرت ةه ٔـ٠ ٣ـب کاةل و ةه اؿت٥اٛ
ۺ ۳۳۲مرت اف لٕض ةصـ ٨ـاؿ ػاؿػ .پایتعت لالله ٠قنىیان ػؿ پنز کیلىمرتی وامل
رش ٧وهـ مىذىػه ٠قنی مىٝ٨یت ػاوت .پن اف ٨ـن ػهم میالػی وهـت این وهـ
٤قونی یا٤ت و ذالیي ٤ـهنگی و ج٩ا٤تی آن ذهانتاب وؼ .ةیرا نتىػ که این وهـ ؿا
ػؿ آن ؿوفگاؿ «ٜـوك ال٥لک» میگ٥تنؼ( :۲۱ذـمن آنالین) .ممترش٨ین ةه این
نٙـ انؼ که «٠قنه» مٝنای ظقانه ؿا میػهؼ .آنها التؼالل میمناینؼ که «کلمه ٠قنه
ةا کلامت «٠نقک» یىنانی و «گنرک» پهلىی که هـ ػو مٝنای «گنز» و یا «ظقانه» ؿا
میػهؼ ،ةیاؿتتآ نیمت؛ فیـا «٠نقک» آلان تـ ةه «٠قک» تصىیل وؼه میتىانؼ و
ةا شؾ ٣وؼن «ک» اف اظیـ کلمه ةه آلانی کلمه »٠قنه» ةهػلت میآیؼ .همچنان
انرتنت).
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«گنز» یکی اف ل١ات اٌیل فةان ػؿی الت که مٝنای «ظقانه» ؿا میػهؼ(:۲۲

پـو٤یمىؿ ةىلىؿت ػؿ ػایـجاملٝاؿ ٣الالمی فیـ نام ٠قنی مینىیمؼ« :وکل کلمه

ةایؼ «کنقگ» ةه مٝنی کنق و کنز ةىػه ةاوؼ .این اوت٩ا ٧نىان میػهؼ که ٠قنه ػؿ
اػواؿ پیي اف الالم ،مـکق منأ ٪ماشىل فاةلمتان ةىػه الت:۷(».ۺ .)۳۵ػؿ لال

۷۳ۺ میالػی یک شکىمت ممت٩ل مصلی اف ذانث الپتگین ػؿ ٠قنی الاك گؾاوته

وؼ .الپتگین لپه لاالؿ اؿػوی لامانی و والی ا١٤انمتان واملی ةىػ .یٝنی ػؿ
لال ۷۱ۺ میالػی اف أاٜت ػولت لامانی رسةاف فػ .او پن اف ٤ای ٪وؼن ػؿ
میؼان نربػ ٜلیه ٕٝ٨ات اؿلالی ػولت لامانی٨ ،ىای ظىػ ؿا ةه الت٩امت مـکق
ا١٤انمتان (٠قنه) لى ٧ػاػ.

ػاکرت شٍاؿیان ػؿ ذایی می نىیمؼ « :مـشىم پىهانؼ رسوؿ هامیىن ةه این ةاوؿ

ةىػ که واژه های ٠قنی٠ ،قنه و ٠قنین له وکل نىوتاؿی یک واژ واشؼ ػؿی ةىػه و
«٠قنی» مـکث اف واژه (٠ق -کق -کي -گق) ةه مٝنای ناف ،ظىه و ظىب و « نی » ةه
مٝنای وهـ الت که اٌالً ةه ٌىؿت کقنی ،کىنی و گىنی نىوته می وؼه که
مٝنای وهـظىب ووهـ ظىه ؿا ا٤اػه می کـػه الت.)۲۲۳:۴ (».
٠قنین اف تاؿیغ کهن ةـظىؿػاؿالت .گىاه این مٕلث ؿا می تىان ػؿ گ٥ته های
ةٕلیمىك که ػؿ ٨ـن ػوم میالػی اف ٠قنین ةه نام « گنقکه» یاػ آوؿوؼه ةه وِاشت
مىاهؼه کـػ( :۷ۺ .)۳۵گ٥ته های ةٕلیمىك ةـای شکایت شمله الکنؼؿ م٩ؼونی
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ةه رسفمین ا١٤انمتان الت که نىاشی کاةل و أـا ٣آن ؿا پاؿوپامیقاػ جتت کـػه
الت .اف آنرایی که اف شمالت الکنؼؿ ةصخ ةه ٜمل آمؼ ةیرا نعىاهؼ ةىػ که ةه
نٙـیه های مـشىم کهقاػ ػؿ ؿاةٕه ةه للصىىؿی مـػم ٠قنه همچنان شمالت و
م٩اومت وان ػؿ م٩اةل الکنؼؿ که ػؿ کتاب «تاؿیغ ا١٤انمتان» نگاوته الت اواؿه
منایم ... « :ػؿ اجـ این لىکـکىی ،ةاف کىه نىینان مت٥ـ ٧ا١٤انی کاؿ ؿا ةـ وی تنگ
لاظتنؼ .ػؿ منٕ٩ه لعت و المقؿو ٛأـا٠ ٣قنی ػؿ ملت٩ای ٨لل و اؿت٥اٜات ٠ـةی
که للامن ةا ذتال هقاؿه یا پاؿوپامیمن ٨تایل ػالوؿ ؤن ظىاه لکىنت ػاوتنؼ .ةا
وذىػیکه مت٥ـ ٧ةىػنؼ اما هـ ٔای٥ه ذؼا ذؼا چنان ةه لىکـ م٩ؼونی شمله می
آوؿػنؼ که م٩ؼونیان ةیچاؿه می گىتنؼ .الکنؼؿ ػؿ این منٕ٩ه ةا این ػلیـان لعت
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رس ةمی ذؼال کـػ و شتی کاؿه ةه مإیىلی کىیؼه ةىػ.)۳۶۲:۸(».

مـشىم کهقاػ ةه ٨ىل اف م٩اله ممرت ماؿتن ( ممکىکات کیؼاؿا و کىوانی های
ظىؿػ ) ةه ممئله ٨ؼمت ٠قنه اواؿه ػاؿػ  «:یکی اف ممایل ػلچمپی که ةه انتىاؿ و

ن٥ىؽ ػولت ی٥تلی ػؿ ٜرص للٕنت اظىنىػ ػؿ ذنىب هنؼوکي اؿتتآ ػاؿػ مىِىٛ
٨تیله فاولی الت که ػؿ شىالی ٠قنی ٝ٤لی ت٩ـؿ یا٤ته و ممکن آنان ةه نام وانه

«فاول» یا فاةل و «فاةلمتان» ٔىؿی وهـت یا٤ته الت که ػؿ مؼت هقاؿ لال اػةیات
ا١٤انمتان آن ؿا ٤ـامىه نکـػه؛ ةلکه اینرا ؿا پـوؿوگاه پهلىانان نامی ومـػه
الت»(.) ۷۱۴:۸

او اػامه میؼهؼ «:فاولی ها یکی اف ٨تایل مهم ی٥تلی ةىػنؼ که لاشه ولیٝی ؿا ػؿ
ذنىب هنؼوکي ػؿ أـا٠ ٣قنی ٤ـا گـ٤ته و ةال وتهه رسان آنها شتی ػؿ ٜرص

فمامؼاؿی اظىنىػ ةه مناٌث ةلنؼ ملکی و نٙامی نایل آمؼه ةىػنؼ .پاػواهانی که
اف و٤ات اظىنىػ ػؿ ٜال٨ه های ذنىب هنؼوکي یٝنی ةه م٥هىم ذام ٞو ػ٨ی ٪این
و٨ت ػؿ فاةلمتان ةه للٕنت ؿلیؼه ةىػنؼ ماننؼ « تىؿومانا» و « مهـا کىال» و ٠یـه
همه اف همین ٨تیله للصىىؿ فاةلی ةىػنؼ .چنانچه « تىؿومانا» واِض ػؿ کتیته
«کیىؿا»  - kyuraظىیي ؿا ذیىوله ظىانؼه و این کلمه ٨ـاؿی که می ةینیم یکی اف

اوکال الم و ٌ٥ت «فاةل» و «فاةلین» الت .ةه گ٥ته ممرت ماؿتن  :مهمرتین واظه
هىن های ل٥یؼ تا ذایی که واٝ٨ات وان ةا هنؼ اؿتتآ پیؼا می کنؼ٨ ،تیله فاةلی
الت ،این نام ٨تیلىی ػؿ ؿوی ممکىکات ةه ؿلم العٖ یىنانی ٜرص کىوان « فاةل»
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ػؿ ؿلم العٖ ةـهمی ( ذتىله  ، ( jabulaذیىله ) ( jauvlaو ذتىوال )(jabuvlah
ػؿ کتیته تىؿامانا ػؿ م٩ام کیىؿه و ذیىوله ؽکـ وؼه و اف ؿوی مٕالٝه ممکىکات
٨ؼیمه فاةلی چنین مٝلىم می وىػ که ایىان ػؿ شىالی آظـ ٨ـن چهاؿم میالػی ػؿ
رسشؼات هنؼ ممت٩ـوؼه انؼ.) ۷۱۴:۸ (».
اف تىِیصات ةاال چنین التنتآ می گـػػ که مهمرتین ٨تیله ی٥تلی فاولی ها یا
فاةلی ها ػؿ فاةلمتان پـاگنؼه و ممت٩ـ و ٤تىشات هنؼ هم ةا رسان آنها آ٠اف و ٜملی
می وىػ .ةٝؼ اف وکمت ی٥تلی ها که ػؿ هنؼ ٌىؿت گـ٤ت امـای مصلی ی٥تلی ها
همـاه ةا ة٩ایای کىوانی ها شاکمیت های مصلی کىچک ؿا ش ٚ٥کـػنؼ که ٠قنین،
ذا٠ىؿی ،ةامیان و کاپیما مـاکق ٜمؼه آنها ػؿ ذنىب هنؼوکي رش٨ی ةىػنؼ و
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ممکىکات که اف ٠قنی و ةامیان ةه ػلت آمؼه شکایت اف پاػواهان ی٥تلی ها ػؿ این
اماکن ػاؿػ(.)۷۲۴:۸

فمانی که الپتگین ػؿ ٔی ذنگی ػؿ  ۴۶۲هرـی والی کاةل اةىةکـ الویک ؿا ػؿ
ٜهؼ منٍىؿ لامانی وکمت ػاػ مىٝ٨ی ةىػ که للٕنت آل نارص ػؿ ٠قنه ةنا نیا٤ته
ةىػ .ةناًء لتکتگین ةه شیخ ژنـال الپتگین ةنای مراػله ؿا ةا ؿای ذیپال گؾاوت

که این مصاؿةات ةا ذلىك لتکتگین ػؿ تعت ٠قنه ( ۳۸وٝتان  ۴۷۷مٕاة۳۲ ٪

اپـیل ۸۸ۺ میالػی) ػاظل مـشله ذؼیؼی وؼ .مـشىم کهقاػ ةا ن٩ل اف « تاؿیغ
هنؼ ،ذلؼ ػوم) مىِى ٛؿا چنین ػنتال می منایؼ «:ػولت ةـهمن واهی یا ذیپال
ػؿ پنراب ٨ىی وؼه ةىػ و ل١امن هنىف ذق ػولت ةـهمن واهی ةه شماب می ؿ٤ت.

ؿای ذیپال که ظٕـ ؿا اشماك می کـػ ةه ٍ٨ؼ ذلىگیـی اف واٝ٨ات مؼشي آینؼه
پیي ػلتی منىػ و ةه ٤کـ ٤تض ٠قنی ا٤تاػ ،لتکتگین اف ٠قنه ذانث ل١امن ةـآمؼ هـ
ػو ٨ىىن ػؿ مصلی ةه نام ٠ىفک یا ٠ىؿک که هامن « تنگ ٠اؿو» امـوف الت و رس
ؿاه ل١امن و ذالل آةاػ وا ٞ٨می ةاوؼ م٩اةل وؼنؼ(:۸ۺ .)۷۷ػؿ ذنگ هنؼوان و
ةـهمنان وکمت ظىؿػنؼ و ذیپال پیىنهاػ ٌلض منىػ ةا وذىػی که مصمىػ
معال٥ت وؿفیؼ و اما ػؿ ةاؿه ٌلض مىا٩٤ت ٌىؿت گـ٤ت .ذیپال وٜؼۀ پـػاظت یک
ملیىن ػؿهم و پنراه ٤یل و تعلیه ن٩آ و ٨ال ٛرسشؼی ؿا ػاػ ،ولی چىن ذیپال
نٜ ْ٩هؼ منىػ ةاؿ ػوم ذنگ آ٠اف یا٤ت .لتکتگین ةه ل١امن ػاظل وؼ ٍ٨تات و
٨ال ٛمعتل ٦ؿا او١ال کـػ ةتکؼه آنرا ؿا ویـان منىػ .ذیپال اف متام ؿاذا های هنؼ
58

غصنه و معتد صاةهاز ...
کمک ظىالت و اما ةا لىکـ یکٍؼ هقاؿی لىاؿ و پیاػه وکمت ظىؿػ ةه این تـتیث
ٜال٨ه های ةین ل١امن و پىاوؿ ذقء ػولت ٠قنىی گـػیؼ( .)۷۸۱:۸
للمله چنین ٤تىشات ػؿ فمان مصمىػ نیق اػامه ػاوت چنانچه و٨تی مصمىػ
٠قنىی ةـ تعت للٕنت ٠قنه نىمت و ػؿ لال ۺ ۴۹هرـی اف ٔـ ٣ظال٤ت ة١ؼاػ
ةه شیخ للٕان ممت٩ل وناظته وؼ ةه ٤کـ ٤تض هنؼ و ؿایان ةـهمنی ا٤تاػ که ػؿ
نتیره این ذنگ ها مصمىػ تىانمت ةمیاؿی ن٩آ ؿا ٤تض و ٠نایم هنگ٥تی ؿا ةه
ػلت آوؿػ.
ػؿ پهلىی ٤تىشات ػؿ اجـ لٝی و تاله لالٔین ٠قنىی ةىػ که تـ٨ی و پیرش٤ت
ػؿ ٠قنه ةه رسٜت ؿوؼ یا٤ت و ػؿ ٨ـن یافػهم ،این وهـ اف نٙـ ٜـ٤انی و ٜمـانی ةا
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ة١ؼاػ همرسی می منىػ .ػؿةاؿ ٠قنه مـکق ٌنایٜ ،ٞلىمٜ ،لام و ّ٤الی فمان ةىػ .ةا
چنین ٌ٥ات٠ ،قنی م٩ام مـکقی ؿا ػؿ امپـاتىؿی آن و٨ت ا١٤انمتان اشـاف کـػ.

گـچه ػؿ ٠قنی فمینهای شاٌل ظیق کم الت؛ ولی اف اةتؼا این وهـ مىؿػ ٜال٨ه

ةافؿگانان ةىػه و تىانگـان فیاػی ػؿ آنرا میفیمتنؼ .تا ٨ـن نهم میالػی مـػم ٠قنه
ػیانت ةىػایی و هنؼویی ػاوتنؼ .آجاؿ مـةىٓ ةه آن فمان امـوف ػؿ تپه رسػاؿ و

٤ىنؼکیمتان ةه چىم میظىؿػ .پن اف آن که مملامنان ةه فٜامت ی٩ٝىب لیخ
ٌ٥اؿی ػؿ کاةل مملٖ وؼنؼ ،شاکم ٠قنی که اف ظىیىاونؼان کاةل واهان ةىػ ،نیق

ل٩ىٓ کـػ و ةٝؼا ً ٜماکـ ٜمـو لیخ ةـاػؿ ی٩ٝىب که ػؿ لال  ۹۸۹ةه للٕنت
نىمت٠ ،قنی ؿا او١ال کـػنؼ.

ةا متـکق یا٤نت ةیىرت شاکمیت ػؿ ٠قنه ،ػولتمـػان آن ػوػمان ٨اػؿ وؼنؼ تا اف

هم پاویؼگی ٨ؼؿت که ةاالجـ شمالت تـک ها و ٤اؿكها اف ٨ـن وي میالػی آ٠اف
وؼه ةىػ ،ظامته ةؼهؼ .همین ٔىؿ ػؿ ؿالتای مماٜی ػولت ةه ظىػرسیها و
ا٨تؼاؿ ؿولای مصلی پایان ػاػه وؼ .للٕان مصمىػ ٠قنىی ػؿظىان تـین چهـه

لالٔین ػوػمان ٠قنىی التٜ .هؼ او ةه گ٥ته مـشىم ٠تاؿ « ػوؿه تصکیم متانی
وشؼت کىىؿ اف نٙـ فةان ،مؾهث و لیالت الت .ػین الالم ػؿ متام کىىؿ ةه ذق
٨ممت کىچکی ػؿ وامل رش منترش گـػیؼ و فةان ػؿی ذای متام فةانهای مصلی
و ظاؿذی ؿا گـ٤ت .اػاؿه ٤یىػالی پـاگنؼه نیق مـکقیت شاٌل کـػ و وهکاؿهای
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هرنی و هرنمنؼان مىهىؿ ػؿ این ٜهؼ ةه میان آمؼنؼ .مٝامؿی و ٌنٝتگـی،
پیىه وؿی و آةیاؿی ،فؿاٜت و تراؿت تـ٨ی کـػ :۲۲(».انرتنت).
«٠قنی آن ؿوفگاؿ نمتتاً وهـ ةقؿگ و اف یک مىٝ٨یت ظىب الرتاتیژیک ا٨تٍاػی
و تراؿی ةـظىؿػاؿ ةىػه و ةه ٜنىان ػؿوافه هنؼ ةه وامؿ می ؿ٤ته الت ،چنانکه اف
ٔـی ٪این وهـ ػؿ ػوؿه ةٝؼ اف الالم ،متؼن الالم و مملامنان ةه هنؼ و همچنان
متؼن هنؼ ةه رسفمین های الالمی و اؿوپا منت٩ل گـػیؼ که ػؿ این ؿالتا
ػانىمنؼان ةقؿگ ػؿ ٜلىم معتل ٦چىن ةیـونی و  ...فشامت ةمیاؿ کىیؼه و ن٩ي
های ظىةی ؿا ای٥ا منىػنؼ که ذامٝه ةرشی مـهىن تاله های آنان می ةاوؼ و
اکنىن این وهـ چنانچه گ٥ته وؼ ذقو وهـ های ا١٤انمتان و اف وهـ های مـکقی و
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مـکق یکی اف والیت های ػؿذه یک آن که ػؿ ؿاه کاةل و کنؼهاؿ ٨ـاؿ ػاؿػ و مصل
اتٍال ؿاه های گـػیق ،میؼان و ...می ةاوؼ.)۳۶۳:۷(».

گىینؼ وکىه و ذالل ٠قنه ػؿ آن ٜرص ةه انؼافه ةىػ که هقاؿ مؼؿله ؿا ػؿ ػل ظىػ

ذا ػاػه ةىػ و ممرؼ ةا ٜٙمت ٜـوك ال٥لک گنرایي هقاؿان منافگؾاؿ ؿا ػاوت.
ػؿ آن وهـ مناؿه هایی که أـا ٣آن ةا ٔـسهای هنؼلی و ةا آیات ٨ـآن کـیم ةه
ظٖ کى٤ی مقین وؼه ةىػ ،وذىػ ػاوت که امـوف هم منىنههای آن ةه نٙـ میؿلؼ.

اؿگ ٠قنی ،م٩ربههای لالٔین و ةاٟهای ةا ٜٙمت ،تٍىیـی ؿوونی اف وکىه و
ذالل ٜرص ٠قنىیان ؿا ػؿ ؽهن انمان ایراػ میکنؼ.

٨اةل ؽکـ الت که ػوؿه للٕنت للٕان مصمىػ ػوؿه تٝالی و پیرش٤ت ٠قنه ةه
وامؿ می ؿوػ .مصمىػ ٠قنىی نه تنها پعي و اواٜه الالم ؿا ػؿ ٌؼؿ ةـنامه ػولتي

٨ـاؿ ػاػه ةىػ؛ ةلکه او و اظال٤ي ةه اؿفههای تاؿیعی و ٤ـهنگی مـػم نیق اؿد
میگؾاوتنؼ .یکی اف این مىاؿػ ترلیل اف ذىن مهـگان ةىػ که همه لاله ةه ٔىؿ
وانؼاؿ ترلیل میوؼ ،وٝـای نامؼاؿ آن ػوؿه چىن ٤ـػولی ،منىچهـی٤ ،ـظی و
ػیگـان ػؿ مىؿػ چگىنگی ترلیل پـوکىه اف این ؿوف اوٝاؿ ناب رسوػه انؼ.
ةناةـ تىىی ٪و مماٜی مصمىػ ٠قنىی ،ػانىمنؼانٌ ،نٝتگـان و هرنمنؼان
فیاػی ةه ٠قنه ؿو آوؿػنؼ .ػؿةاؿ مصمىػ ةه آنها ٤ـٌتی ظىةی ؿا مماٜؼ لاظته و
رضوؿتهای مٝیىتی ایىان ؿا تإمین میکـػ .همینٔىؿ کتث و آجاؿ فیاػی ةه
الت٩امتهای معتلٜ ٦لىم ػؿ ٠قنی ذمٞآوؿی وؼه ةىػ .ؿیاِیػان مىهىؿ
61

غصنه و معتد صاةهاز ...
(اةىؿیصان التیـونی) ػؿ ػؿةاؿ مصمىػ م٩یم وؼ و ػؿ لىکـکىیهایي ةه هنؼ او ؿا
همـاهی میکـػ .ػؿ این مما٤ـت ها او ةا پیىىایان اػیان ػیگـ و ػانىمنؼان هنؼ ةه
گ٥تگى مینىمت.
تإجیـ متؼن ٠قنه ػؿ پـوؿه ،اٜتال و تىلٝه فةان ػؿی آن٩ؼؿ ؿوون الت که
ذٝل کاؿان تاؿیغ هم آن ؿا کتامن نتىانمته انؼ و شتا آنهایی که همیىه ا٤تعاؿات
ػیگـان ؿا ةه ظىػ منمىب میلافنؼ ،ػؿ این فمینه مرتىؿ ةه اٜرتا ٣وؼه انؼ.
چنانچه هـگاه ذلؼ لىم «ػانىنامه اػب ٤اؿلی» ػ٨ی٩اً مالشٙه گـػػ ػؿ آن می
تىان واِصاً اف پیرش٤ت و تـ٨ی ٠قنه آگاهی شاٌل منىػ که لالله ٠قنىی ةا گـػآوؿی
چهاؿٌؼ واٜـ ػؿ ػؿةاؿ وان ،لنتی ؿا پایه گؾاوتنؼ که ةیىرت اف هقاؿ لال ػوام
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کـػ .چنانچه شکیم لناییٜ ،نرصی٤ ،ـػولی٤ ،ـظی ،منىچهـی ،اةىال٥تض ةمتی،

لیؼ شمن ٠قنىی ،اةىال٥ـد و ممٝىػ لٝؼ للامن اف ٔالیه ػاؿان وٝـ و اػب ػؿی
ػؿ این ػوؿه ةىػنؼ .اةىالّ٥ل ةیه٩ی و ٜتؼالصی گـػیقی ،ؿون ٪آن فمان ؿا ةه مٝـ٤ی
گـ٤ته انؼ که ما ؿا ةا نىوته های وان ةه ػؿک و وناظت آن ٜرص ػؿظىان ٨اػؿ
میلافنؼ(.)۲:۵

ٜالوالؼین یکی اف پاػواهان ٠ىؿی ةىػ که پن اف آتي فػن متؼن ةلنؼ آوافه و

ةقؿگ ٠قنه ،مٝـو ٣ةه ٜالوالؼین ذهانمىف گـػیؼ .او ةه ظأـ مـگ ةـاػؿاني که
یک ةـاػؿه ةه ػلتىؿ ةهـامىاه فهـ ػاػه وؼه ةىػ و ػومی ػؿ میؼان نربػ کىته وؼ
ةه ٍ٨ؼ گـ٤نت انت٩ام ةه ٠قنی شمله کـػ و ه٥ت وتانه ؿوف آن وهـ فیتا ؿا ةه آتي

کىیؼٜ .الوالؼین نه تنها ٠قنه ؿا ةمىظت؛ ةلکه ػؿ ؿاه ةافگىت مٝمىؿهها و ٨رصهای

فیتا ،منرمله کاط مٝـو٠ ٣قنىیان (لىکـی ةافاؿ) ؿا ػؿ مصل تال٨ی ؿوػ های هلمنؼ

و اؿ٠نؼاب ،شـی ٪کـػ و فمینه ؿا ةـای لایـ مهاذمین ماننؼ چنگیقظان و تیمىؿ،
مماٜؼ لاظت .چنانچه امـوف تنها چنؼ مناؿ و چنؼ لنگ مقاؿ ػؿ ٠قنه و «ٔا٧
ةمت» ةا «٨لٝهی لىکـی ةافاؿ» ـ ةیه٩ی این ٨لٝه ؿا ةه نام لىکـگاه یاػ کـػه الت
ػؿ والیت هلمنؼ ةا٨ی الت.
ػؿ اجـ شمله ٜالوالؼین ةه ٠قنی ،للمله ٠قنىیان ا١٤ان من٩ـُ وؼ و هنىف فنؼه
گی مـػم ةهتىػ نیا٤ته ةىػ که « ػؿ لال  ۲۳۳۲میالػی چنگیق ظان این تعـیتات ؿا
ةه لعتی تکـاؿ کـػ و اهالی متمؼن ٠قنی ةه التحنای ٌنٝتکاؿان ٨تل ٜام وؼنؼ.
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هنىف ٠قنی اف ٌؼمات واؿػه٨ ،ؼٜلم نکـػه ةىػ که ػؿ لال ۲۴۳۷میالػی م١ىلهای
٤اؿك ،این ةاؿ ة٩ایای وهـ ٠قنی ؿا ةه کلی منهؼم منىػنؼ و ٨ـآن کـیم و لایـ کتث
ؿا ةمىظتنؼ٨ .رب وهنىاه مصمىػ ٠افی نیق ویـان وؼ۷:۷(».ۺ).

صاةهاز معتد صاهی ةىدایی غصنه:
«ػؿ له کیلىمرتی ذنىب ٠ـب ػهکؼه و ةا ٟآؿامگاه للٕان مصمىػ ٠قنىی
ػؿلت ػؿ ولٖ ػوت ٤ـاط ولیٝی که شتامً هامن ػوت نىةهاؿ مٝـوٜ ٣رص
٠قنىیان می ةاوؼ تپه لنگی ا٤تاػه که امـوف فةان فػ ٜىام ةه نام های (تیته
رسػاؿ) ( ،تیته ن٩اؿه) و ( پتعانه) یاػ می وىػ و این نام ها هـ کؼامي تىذیهات
٤ىلکلىؿی ػاؿػ و فیاػ تـ وذهه تممیه (ةتعانه) ةیىرت ٨اةل تىذه الت و نىان
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میؼهؼ که ةا وذىػ مـوؿ فمانه و ظـاةی ها و ویـانی هایی که ةه ٜمل آمؼه هنىف ػؿ

ػ٤رت ظأـات ٜىام م٥هىم واٝ٨ی (ةتعانه ) و ( ةتکؼه) و مٝتؼ ةىػایی ةا٨ی مانؼه
الت(».ۺ.)۲۱۷:

مـشىم کهقاػ ػؿ ةاؿه مىٝ٨یت واةهاؿ چنین می گىیؼ :اف ظالل تؾکـات التاػ
ةیه٩ی و رسوػه های امیـ ٤ـظی و امیـ ٜنرصی چنین التنتآ می وىػ که (ػوت
واةهاؿ) متٍل ةه آةاػی های وهـ ا٤تاػه ةىػ و میؼان پهناوؿ و ٤ـاظی ةىػ که ػؿ

ػوؿه ػو ٌؼ لاله ٠قنىیان ٜالوه ةـ لان ةینی های لپاه اف ٔـ ٣لالٔین ٠قنىی
میله ها و ظىوی های ایام ٜیؼ های مؾهتی و ةّٝی و٨ت مناف های ٜیؼ و آتي
ا٤ـوفی های ذىن های لؼه ػؿ وث های مٝین ػؿ آنرا ةه ٜمل می آمؼ.

« مٝتؼ واةهاؿ که ػؿ فةان های لانمکـیت و پـاکـیت «واویهاؿه» و ػؿ فةان ػؿی
واةهاؿ( مٝتؼ واهی ةىػایی) نامیؼه می وؼ ػؿ وامل ٠ـةی میؼان واةهاؿه ػؿ له
کیلىمرتی ذنىب ٠ـب ػهکؼه « ؿوِه » یا آؿامگاه للٕان مصمىػ ٠قنىی ػؿ ولٖ
هامن ػوت واةهاؿ ونالایی وؼه الت.)۲۲۴:۴ (».
واةهاؿ الم تـکیتی الت و مـکث اف ػو ذقء الت یکی (وا) که همین کلمه
متٝاؿ ( ٣واه ) الت و ػیگـ ةهاؿ که کلمه لانمکـیت ( ویهاؿ) و ( ویهاؿه) الت که
ةـ مٝاةؼ ةىػایی أال ٧می وؼ و ٌؼها و هقاؿها (ویهاؿ) ػؿ ن٩آ معتل ٦ا١٤انمتان
ػؿ ٠قنی ،کنؼهاؿ ،هؼه و کاپیما ،کاةل ،ةامیان و ةلغ٤ ،ـظاؿ و لمنگان و...
ػاوتیم(:۹ۺ).
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کهقاػ ػؿ کتاةي « واةهاؿ» ػؿ اةتؼا چنین اواؿت ػاؿػ « :من ػؿ لال  ۲۴۴۹ػو
مـتته ةه ٠قنه ؿ٤تم اف ذـیان ش٥ـگاه ها ػیؼن کـػم و ػؿن تیره گـػه و تص٩ی٪
ٜکن های هىایی ،ظـاةه های ٠قنی و ماشىل ػوؿ و نقػیک آن چنین ػؿیا٤تم که
ظـاةه های ٠قنی تنها مـةىٓ ةه ػوؿه ػو ٌؼ لاله ٠قنىیان نیمت؛ ةلکه اف ؿوفگاؿان
٨تل التاؿیغ تا ػوؿه های اظیـ اش٥اػ ةاةـ یا گىؿگانی ها و ةٝؼتـ وىاهؼ ػوؿه های
یىنانی ،کىوانی ،کىوانى -لالانی ،ی٥تلی ،فاولی  ،آجاؿ ػیانت های ةىػایی ،ذینی،
ویىایی ،فونی ( آ٤تاب پـلتی) ة٩ایای ػوؿه های ٨ـون ولٕی الالمی٥ٌ ،اؿی،
٠قنىی٠ ،ىؿی ،تیمىؿی ،گىؿگانی و اؿ٠ىنی همه ؿا می تىان ػؿآنرا یا٤ت.) ۴:۹ (».
واةهاؿ ػوت ولیٝی الت که متام لاشه ذنىب رش٨ی ةاالشٍاؿ و ذنىب
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ػهکؼه ؿوِه ؿا او١ال کـػه و ذناس رش٨ی آن ؿا یک ؿوته کىه ةچه ها و ػؿ ٩ٜث آن
کىه های ةلنؼتـ مصؼوػ لاظته و ممیـ ٨تایل کىچی الت و (تپه رسػاؿ) یا (تپه

ن٩اؿه) که ٜىام آن ؿا (ةتعانه) هم می ظىاننؼ ت٩ـیتاً ػؿ ولٖ همین ػوت مٝـو٣
ا٤تاػه الت .این که چـا تپه رسػاؿ گ٥ته می وىػ ،گىینؼ مـشىم شتیث هللا ظان ػؿ

٠قنی مما٤ـتی کـػ ظیمه و ظـگاه واهی ؿا ةـ ٤ـاف تپه مؾکىؿ نٍث کـػنؼ که اف آن
ةه ةٝؼ ةه تپه رسػاؿ مممی وؼ.

و چـا تپه ن٩اؿه گىینؼ؟ ةه ػلیل این که و٨تی للٕان مصمىػ ٠قنىی و یا لایـ
لالٔین ٠قنه ٜقم ذنگ می منىػنؼ اولین ن٩اؿه ةاالی همین تپه فػه می وؼ.

ال
لىمین نامی که ػؿ ؽهن ٜىام مصاٙ٤ه وؼه الت ( ةتعانه ) الت .ػلیل آن کام ً
ؿوون الت که ػؿ ٤ـاف این تپه مٝتؼی ةىػه که مـػم ػؿ آنرا ةه ٜتاػت می ؿ٤تنؼ.

و اما نام چهاؿم که نام اٌلی این ةتعانه الت اف ٔـ ٣یکی اف پاػواهان ٨ؼیم

ال اف ٔـ ٣یکی اف کىوان واهان ةنا وؼه ةاوؼ(واویهاؿ) یٝنی
پیي اف الالم مصتم ً
( ةتعانه واهی ) یا ( واةهاؿ)الت(  ۶ :۹و.)۷
مٝتؼ واةهاؿ یا مٝتؼ واهی ةـ الاك کتیته ( هىویىکا ) که اف ظىات وؿػک ةه
ػلت آمؼه اشتامالً اف ٜمـانی های ػوؿان هىویىکا الت که ةٝؼ اف کنیىکای کتیـ،
ػومین واهی ةىػ که ٜال٨ه فیاػ ةه آةاػی و ٜمـانات ػاوت و ةه همین ذهت ةه نام
«واه ةهاؿ» یٝنی مٝتؼ واهی مٝـو ٣گـػیؼه الت( .)۲۱ -۷ : ۹این مٝتؼ اف اواظـ
٨ـن  ۳تا اواظـ ٨ـن هىتم میالػی ت٩ـیتاً ه٥ت ٨ـن ٜتاػتگاه فاهؼان ةىػایی ةىػ.
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ةـ الاك نىوته های هیىان تمیانگ فایـ مٝـو ٣چینی ٨ممت ةلنؼ التىپه ها و
چهـه های ٜٙیم مرممه های ةىػایی اف ن٩آ ػوؿ ػلت ٠قنی چىامن فایـان و
مما٤ـان ؿا ػؿ آن ٜهؼ ةه ظىػ ذلث می کـػه الت(.)۲۲۴:۴
ةٝؼ اف وکمت للىکىك نیکاتىؿ لیىنانی وامی ةا چنؼؿاگىپتا مىؿیا مؤلن
ظانؼان مىؿیا (شىالی  -٧ ۴۱۶م) اف گنؼهاؿا تا شىفه اؿاکىفی ( افکاةل الی کنؼهاؿ
که ٠قنی نیق ػؿ آن ممیـ ٨ـاؿ ػاؿػ) اف ٔـ ٣مىؿیا ها ٤تض وؼه ةىػ و آوىکا ةمیاؿ
کىوا ةىػ که آیین ةىػایی ؿا ػؿ رسفمین های م٥تىشه ؿواد ػهؼ .ةناًء چنؼ ن٥ـ اف
متل١ان ؿا ةه ٔـ ٣ػؿه کاةل و شىفه اؿ٠نؼاب ٤ـلتاػ و ةه این تـتیث اف اوالٖ ٨ـن
لىم ٨تل اف میالػ ةه ةٝؼ آیین ةىػایی ػؿ ظاک ا١٤انمتان اف رش ٧تا کاپیما و کاةل
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و ةه لىی وامل تا ةلغ و ذانث ػیگـ ةه ٔـ ٣ذنىب ٠ـب تا شىفه اؿ٠نؼاب منترش
وؼ( ۺ.)۲۱۵:

ةـ الاك ش٥ـیات متعٍٍان ایتالىی اف ٤ـاف یک تپه لنگی وا ٞ٨ػؿ ولٖ

ػوت «ػوت واه ةهاؿ» که ػؿ ٤اٌله له کیلى مرتی ذنىب ٠ـب آؿامگاه للٕان
مصمىػ ٠قنىی ٨ـاؿ ػاؿػ و ةه نام «تپه رسػاؿ»« ،تپه ن٩اؿه» و«ةتعانه» نیق مٝـو ٣الت

(:۳ۺ)؛ ػؿ کناؿ لایـ آجاؿ تاؿیعی مٝتؼ واةهاؿ ٠قنه که یکی اف مٝـو٤رتین مٝاةؼ
ةىػایی ػؿ فمان ظىػ ةىػ ،اف ٤ـاف این تپه کى ٦گـػیؼه و نىان ػهنؼه وکىه و
ذالل ٠قنه ػؿ ػوؿان ٨تل اف الالم الت.

ة٩ایای این مٝتؼ که تا هنىف ػؿ وهـ ٠قنه مىذىػ می ةاوؼ و ٔىؿی که اف نام آن
هىیؼا الت ،اف ذمله مٝاةؼ ٜاػی نتىػه؛ ةلکه ةه ػلته و گـوپ مٝاةؼی وامل می
گـػػ که ظاٌه واهان و شکمـانان ةىػه(۸ :۲ۺ) و یکی اف مٝـو٤رتین مٝاةؼ ةىػایی
ػؿ کىىؿ ةه وامؿ می ؿ٤ت .ػؿ کناؿ مٝتؼ واه ةهاؿ التىپه های مـت ،ٞ٥مرممه
های ٜٙیم ةىػا و گنتؼ های ةا وکىه ةا یک ٜؼه مرممه های ظىؿػ و کىچک نیق اف
این تپه کى ٦گـػیؼه الت( :۹ۺ).
٨ـاؿ ا٘هاؿ مـشىم کهقاػ ،ة٩ایای ظـاةه های این مٝتؼ وامل له مـتته می
گـػیؼ که مـتته اول شىیلی یا شیآ ،مـتته ػوم شرـه های ؿاهتان و مـتته لىم که
ػؿ ةاالتـین نٕ٩ه تپه ٨ـاؿ ػاوت؛ مٝتؼ واه ةهاؿ ةىػ .ػؿ أـا ٣این مٝتؼ ة٩ایای

«التىپه های» ظىؿػ و کىچک نیق ةه مالشٙه ؿلیؼه و ػؿ ةین آجاؿ کى ٦وؼه یک
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تٝؼاػ مرممه های کىچک اف گل پعته ةیىرت ذلث تىذه می منىػ و ػؿ فوایای
ةیـونی آن مرممه های ةقؿگ ةىػا ةه اؿت٥ا ۲۳-۲۱ ٛمرت وذىػ ػاوت(.)۹ :۸
ٔىؿی که اف یاػػاوت های فایـین چینایی و تؾکـات مناةٜ ٞـةی ممت٥اػ می وىػ
ػؿ میان هقاؿها ویهاؿ یا ویهاؿه مٝاةؼ واهی هم ػاوتیم که ٜمؼه اف آن ةه الم و
ٌ٥ت واةهاؿ مٝـو ٣ةىػنؼ و ػؿ ٠قنه ،ةامیان ،کاةل ،هؼه و ةگـام مىٝ٨یت ػاوتنؼ
که ٔی کاوه آینؼه ػؿ آن لاشات فیاػ تـ ؿوون ظىاهؼ گـػیؼ.
مـشىم کهقاػ ػؿ اػامه می گىیؼ «:واةهاؿ ٠قنه اف هىت لال ةؼینمى تىلٖ تیم
ةالتان ونالان ایتالىی ( ۹لال الی لنه ۺ ۲۴۴رشس ػاػه وؼ ػؿ شالی که امـوف
اف کاؿ تیم ایتالیایی ها  ۷۶لال می گؾؿػ) ؿوون وؼه و ةا کى ٦نتىته های

AC
KU

ةـهمی مـةىٓ ةه ٨ـن  ۴یا  ۵ممیصی و ػیگـ مرممه های کىچک ةىػایی اف گل
پعته این نتیره ؿا ةه ػلت می ػهؼ ک ه واةهاؿ یکی اف ٜتاػتگاه های ةقؿگ ػؿ آن
فمان مصمىب می گـػیؼه الت:۹(».ۺ).

ػؿ أـا ٣التىپه ةقؿگ مـکق مٝتؼ واةهاؿ ٠قنه چنؼین التىپه کىچک هم کى٦

وؼه که ةه چهاؿ ٔـ ٣ظىػ فینه ها ػاؿػ و ةت پـلتان ٠قنه ػؿ تٍىؿات الأیـی

ظیال می کـػنؼ که ( ةىػا ) شینی که اف فیاؿت ماػؿ ظىػ اف ٔت٩ات ةلنؼ ذى هىا
پایان وؼ ػؿ همین نٕ٩ه ػؿ مٝتؼ واةهاؿ ٠قنه ٤ـوػ آمؼ (التته ػؿ ػالتان های
ةىػایی ،ةىػا اف ذى هىا ػؿ نٕ٩ه ةه نام (وانکاؿا ) نقػیک ةناؿك ٤ـوػ آمؼه الت.

ظالٌه اینک واةهاؿ که ػؿ ػوؿه ٠قنىیان ػوت لان ةینی لپاه و میؼان گقاؿه

ال ػؿ ؿوفگاؿان ٨ؼیم پیي اف الالم نام مٝتؼ ةقؿگ ةىػایی ةىػ
اٜیاػ مؾهتی ةىػ اٌ ً
که ةه ٌ٥ت ( مٝتؼ واهی ) یاػ می وؼ و اف ٤ـاف تپه اف متام ن٩آ ػوؿ ػلت وهـ
٠قنه ػیؼه می وؼ(.)۲۱۸:۸

نتیجهگیسی:
٠قنه یکی اف وهـ های مٝـو ٣و یکی اف کانىن های مٝـو ٣و تاؿیصی کىىؿ
الت که ػؿ ػوؿه های معتل ٦تاؿیعی اف اهمیت و وهـت ظیلی فیاػ ةـ ظىؿػاؿ ةىػه
الت .چنانچه ؽکـ نام این وهـ ػؿ مناة ٞچیناییان و یىنانیان (ػؿ ػوؿان ٨ؼیم)،
اٜـاب و یکٝؼه کىىؿ های ػیگـ الالمی و ٠یـ الالمی (ػؿ ٨ـون ولٕی و ذؼیؼ) و
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نیق نام ةـػن اف این وهـ منصیخ مـکق تراؿتی ،وهـ پـ نٝمت و پاکیقه ،نىان ػهنؼه
وهـتٜٙ ،مت ،وکىه و ذالل این وهـ ػؿ ػوؿه های معتل ٦تاؿیعی می ةاوؼ.
ةـ ٜالوه این که وهـ ٠قنه ػؿ ػوؿه های معتل ٦تاؿیعی اف وهـت و اهمیت فیاػ
ا٨تٍاػی ةـ ظىؿػاؿ ةىػه الت؛ این وهـ ػؿ ػوؿه های معتل ٦یک مـکق مهم ٜلمی
و ٤ـهنگی نیق مصمىب گـػیؼه و آجاؿ فیاػی اف ػوؿه های معتل ٦تاؿیعی ؿا ػؿ مـکق
وهـ ،أـا ٣و نىاشی ػوؿ و نقػیک و ولمىالی های ٠قنی می تىان مىاهؼه کـػ که
ة٩ایای هـ یک اف آجاؿ ةا٨ی مانؼه نىان ػهنؼه وکىه و ذالل ٠قنه ػؿ ػوؿه های
معتل ٦تاؿیعی و اظٍاً ػؿ ػوؿه ٨تل اف الالم الت.
ػؿ ػوؿان کىوانیان این وهـ یکی اف مـاکق ظیلی مهم ػیانت ةىػایی و یک مـکق
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٤ـهنگی ػؿ لٕض کىىؿ ةه وامؿ ؿ٤ته و ة٩ایای مٝتؼ « واه ةهاؿ ٠قنه» ( مٝتؼ واهی
٠قنه) ٔىؿی که اف نام آن هىیؼا الت؛ یکی اف مـاکق مهم ٤ـهنگ ةىػایی ػؿ کىىؿ
مصمىب می گـػیؼ.

ػؿ اجـ کاوه های متعٍٍان ایتالىی ػؿ لال ( )۲۴۴۹که ػؿ این وهـ ٌىؿت
گـ٤ت؛ آجاؿ مـةىٓ ةه ػوؿه های معتل ٦تاؿیعی ةا چنؼین مصل ةىػایی و پیکـه های
ةىػا اف منأ ٪معتل ٦این وهـ کى ٦گـػیؼه و جاةت لاظت که ٠قنی ػؿ ػوؿان

٨تل اف الالم یکی اف مـاکق مهم ةىػایی ةىػه و مٝتؼ ةىػایی «واةهاؿ ٠قنه» یکی اف
مٝـو٤رتین مٝاةؼ ةىػایی کىىؿ ػؿ وهـ ٠قنیمت که ػؿ له کیلى مرتی لمت ذنىب
٠ـب آؿامگاه للٕان مصمىػ ٠قنىی و ػؿ ولٖ یک ػوت ولی ٞةه نام «ػوت واه

ةهاؿ» و ةـ ٤ـاف یک تپه لنگی که ةه نام «تپه رسػاؿ»« ،تپه ن٩اؿه» و «ةتعانه» نیق
مٝـو ٣الت؛ ٨ـاؿ ػاؿػٔ .ىؿی که اف نام آن هىیؼا الت؛ مٝتؼ «واةهاؿ ٠قنه» یک
مٝتؼ واهی ةىػه و ةـ الاك نىوته های فایـین چینی و لایـ مناة ٞػؿ ةین ٌؼ ها
و هقاؿان مٝاةؼ « واةهاؿ ٠قنه» نمتت ةه متام آنها مٝـو ٣تـ ةىػه و نىان ػهنؼه
ٜٙمت ٠قنی ػؿ ػوؿان ٨تل اف الالم الت .ةـ الاك این تص٩ی٩ات آجاؿ فیاػی
مـةىٓ ةه ٨ـن لىم و چهاؿم میالػی اف این مٝتؼ کى ٦گـػیؼ که ػؿ ةین آجاؿ کى٦
وؼه یک تٝؼاػ مرممه های کىچک اف گل پعته ةیىرت ذلث تىذه می منایؼ .ػؿ
أـا ٣مٝتؼ آجاؿ «التىپه های» ظىؿػ و کىچک نیق ةه مالشٙه ؿلیؼه و یاػگاؿ های
اف ٜمـانات کىوانی ها ػؿ این وهـ الت .ةـ ٜالوه مٝتؼ واةهاؿ ٠قنه آجاؿ ػیگـ
66

غصنه و معتد صاةهاز ...
تاؿیعی ػؿ منأ ٪معتل ٦این وهـ نیق ةه مىاهؼه ؿلیؼه و نىان ػهنؼه لىاة٪
تاؿیعی و وهـت وهـ ٠قنی ػؿ ػوؿان ٨تل اف الالم الت.

پیضنهاد ها:
 -۲پیىنهاػ می وىػ که آةؼه ػؿ یکی اف ن٩آ مهم کىىؿ ةه پاك ظؼمات مؤؿظین،
٤الل٥ه ،واٜـان ،نىیمنؼه گان ا١٤انی منرمله مـشىم اشمؼ ٜلی کهقاػ اٜامؿ
گـػػ.
 -۳اف آنرایی که آجاؿ مـشىم کهقاػ وا٤ـ ةىػه ةناًء هـگاه ةعىی اف کتاةعانه اکاػمی
ٜلىم ا١٤انمتان ةه آجاؿ مىٌى ٣اظتٍاً ػاػه وىػ ةه شـمت و ٨ؼؿػانی این
وعٍیت مٝلىم الصال ا٤قوػه ظىاهؼ وؼ.
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مآخر:

 -۲اةـاهیمی ،مصمؼ الص .٪مـاکق مهم آیین ةىػایی ػؿ ا١٤انمتان ،کاةل:
مٕتٝه ػولتی.۲۴۷۴،

 -۳ةاهـٜ ،تؼال٥١ىؿ .انؼیىه های ػوؿه کىوانی تا ٘هىؿ الالم ،کاةل :مـکق
تص٩ی٩ات ٜلىم الالمی.۲۴۷۸،

 -۴شٍاؿیان ،لیؼ اکـام الؼین٠ " .قنه ،ؿون ٪ووکىه آن ػؿٜهؼ لالٔین
٠قنىی" ،مرله ٜلمی څیړنه ،ػوؿ ػوم  ،وامؿه اول ،پىهنتىن کاةل. ۲۴۹۸،

 -۵ػانىنامه اػب ٤اؿلی ،ذلؼ لىم ،تهـان :مؤلمه ٤ـهنگی و انتىاؿات
ػانىنامه ،وفاؿت ٤ـهنگ و اؿواػ الالمی ،مٝاونیت امىؿ ٤ـهنگی.۲۴۸۶ ،

 -۶ػولت آةاػی ،ةٍیـ اشمؼ .ونالنامه ا١٤انمتان ،تهـان :کتاةعانه ملی ایـان،
. ۲۴۹۲

٠ -۷تاؿ ،میـ ٠الم مصمؼ .ذ١ـا٤یای تاؿیعی ا١٤انمتان ،کاةل :مٕتٝه میىنؼ ،
.۲۴۹۵
 -۸کهقاػ ،اشمؼ ٜلی .تاؿیغ ا١٤انمتان ،ذلؼ اول ػوم و لىم ،کاةل :مؤلمه
انتىاؿات میىنؼ.۲۴۹۵ ،
 -۹کهقاػ ،اشمؼٜلی .واةهاؿ ،کاةل :مٕتٝه ػولتی.۲۴۵۷،
ۺ -کهقاػ ،اشمؼ ٜلی .ا١٤انمتان ػؿ پـتى تاؿیغ ،کاةل :مٕتٝه ػولتی.۲۴۵۷،
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 -۲۱کهقاػ ،اشمؼ ٜلی .مٝنی و ؿیىه ل١ىی نام ٠قنی ،آؿوی ٦و ةنیاػ ٤ـهنگی
کهقاػ ،پىؿتال ا١٤ان ذـمن آنالین.
 -۲۲انرتنت :میـٜنایت هللا لاػات اؿد گؾاؿی ةه متؼن ٠قنه
http://3am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=61
313:7571-13-13-72-13-13&catid=713:7537-
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سکه های کىصانی مناد فسهنگی آزیاییان
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خالصه:

لکه ها اؿفه ةقؿگی ػؿ مٕالٝات ةالتان ونالی ،نژاػ ونالی و فةان ونالی

ػاؿػ ،ػؿ تاؿیغ آؿیانا کىوانی های ةقؿگ و کىچک اف اوایل ٨ـن یکم تا ٨ـن هىتم
میالػی ػؿ مٕالٝات تاؿیعی آؿیاییان ةلغ و ةاظرت ػؿ پالؼاؿی تاؿیغ ٤ـهنگی و

متؼنی ةاظرت فمین ن٩ي ةـذمته ػاوته انؼ .کىوانی ها ػؿ مؼت هىت ٨ـن اف

شىفۀ آمى ػؿیا و کىهپایه های هنؼوکي تا شىفۀ لنؼ و وته ٨اؿۀ هنؼ ػولت های
م٩تؼؿی ؿا الاك گؾاؿی کـػه و ػؿ ٜـٌه های اذتامٜی ،لیالی ،ا٨تٍاػی،
٤ـهنگی و متؼنی آجاؿ ٤ـاوانی ؿا جتت تاؿیغ منىػه انؼ ،که ةعىی اف آن ؿا لکه ها
پالؼاؿی می کنؼ.

گـچه کىوانی ها ةا تىکیل امپـاتىؿی ةقؿگ ػؿ آؿیانا و ةا الت٩ـاؿ ػولت های
م٩تؼؿ ةاظرت فمین ةه ویژه ػؿ کاةل فمین تا شىفۀ لنؼ و هنؼ آن ؿوفگاؿ اف ظىػ ػؿ
ةعي های معتل ٦اف ٨تیل آةؼات محالً مٝاةؼ فؿػوتی و ةىػایی ،پیکـه های ةىػا،

کتیتههای ػؿ تحتیت هىیت ٤ـهنگی ،لیالی و اذتامٜی آنها ماننؼ کتیته
رسطکىتل و ؿةأک ،ؿوؼ و انکىاٜ ٣ـٌه های اذتامٜی ،ا٨تٍاػی ،لیالی و ػؿ
کل انت٩ال میـاث های تاؿیعی و ٤ـهنگی گاهنامۀ آؿیانا ؿا تا ٜرص الالم فنؼه
نگهؼاوته انؼ؛ ةه همین گىنه لکه های آنان (کىوانی) ػؿ ػوؿه های مململ
تاؿیعی کىىؿ ما لنؼ فنؼۀ تاؿیعی و گىاه ؿوونی اف مؼنیت ٠نامنؼ آن می ةاوؼ،
که ػؿ فمینه اف آن ٌصتت وؼه الت.
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مقدمه:
لکه ها الناػ مٝترب و افؿومنؼی انؼ که و٨ای ٞو ؿویؼاػ های تاؿیعی ؿا ةه وکل
فنؼه ةیان می کننؼ .ػؿ اؿفه لکه ها همین ةن که ػؿ کاوه های ةالتان
ونالی یک لکه می تىانؼ گىیاتـ اف ٌؼها پاؿچه ل٥الین و یا٤ته های ػیگـ ن٩ي
اؿفنؼه ػاوته ةاوؼ ،ةؼین گىنه لکه ها نمتت ةه همه الناػ تاؿیعی ٨اةل أمینان
می ةاوؼ .لکه لنؼی الت که ػؿ وناظت تصىالت ا٨تٍاػی ،لیالی ،ػینی،
تتاؿی ،چگىنگی ظٖ و نگاؿه ها ،ػؿ رشس ؿیىۀ واژه ها ػؿ ؿاةٕه ةه ؿظؼاػ های
تاؿیعی و لٕض مؼنی ذىام ٞةرشی ن٩ي الالی و ٨اةل اٜتتاؿ ػاؿػ.

مربمیت تحقیق:
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این که کىوانی ها اف آ٠اف میالػی تا رشو٤ ٛتىشات و کىىؿگىایی مملامنان ػؿ
ةاظرت فمین ةه شیخ امپـاتىؿان ةقؿگ شکمـوایی ػاوتنؼ و ػؿ همین مؼت تاؿیغ
ػؿظىانی ؿا اف ظىػ ةه یاػگاؿ مانؼه انؼ .لعن ػؿ ةاؿۀ آنان اٌل مهم و ٨اةل
ا٤تعاؿی ةـای کىىؿ می ةاوؼ ،ةایؼ ػؿ ةاؿۀ آن ةمیاؿ نىوت.

هدف تحقیق:

هؼ ٣نىونت این م٩اله ؿوون لاظنت و مٝـ٤ی ػوؿۀ کىوانی های ةقؿگ،

کىوانیان کىچک ،کیؼاؿیان و کاةل واهان و ةافمانؼهگان آنان می ةاوؼ که هـ
کؼام پالؼاؿ تاؿیغ اذتامٜی٤ ،ـهنگی ،لیالی کىىؿ ما ػؿ منٕ٩ه ةىػه و ػوؿه
های ػؿظىان آنان پن منٙـ ٨ـاؿ گـ٤ته و ٜٙمت تاؿیعی ما ؿا نىان می ػهؼ.

زوش تحقیق:

ػؿ ةاؿۀ کىوانیان که امپـاتىؿی آنان تاؿیغ ػؿظىان آؿیاییان ةاظرت فمین ؿا ػؿ
شؼوػ هقاؿ لال اشتىا می کنؼ ،آجاؿ ٤ـاوانی ةه ذا مانؼه که ةایؼ پیـامىن آن ةیىرت
نىوت .چىن آجاؿ ٤ـاوان و مأظؾ ةا اٜتتاؿ ػؿ فمینه وذىػ ػاؿػ ةناةـ آن ؿوه تص٩ی٪
ػؿ نگاؿه این م٩اله تىٌی٥ی تصلیلی و مناة ٞگـػآوؿی الناػ و مؼاؿک کتاةعانه
می ةاوؼ.

منت مقاله:
لکه ها اف یک ذانث وجی٩ۀ تاؿیعی و اذتامٜی انؼ ،اف لىی ػیگـ گىاه پؼیؼه
های ا٨تٍاػی و لیالی نیق ةىػه می تىانؼ؛ اف همین ذا الت که امـوف لکه
01
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ونالی ةه محاةۀ یک ػاني مهم ػؿآمؼه و ػؿ ؿػیٜ ٦لىم ،ةه ویژه تاؿیغ و ةالتان
ونالی ذایگاه و پایگاه واالیی ػاؿػ .رضب لکه اف آن گاهی مٝمىل وؼه که ذىامٞ
ػؿ ؿوفگاؿان ٨تل اف میالػ پا ةه مـشله متؼنی نهاػه و ةناةـ انکىا ٣ا٨تٍاػی و
تراؿت القاماً ةه لکه فنی پـػاظته انؼ ،ةه ٨ىل گقن٥ىن مؤؿط و ٤یلمى ٣یىنانی (لؼۀ
وىم ٨تل اف میالػ) لیؼی ها ؿا معرت ٛلکه ػانمته انؼ .ػؿ میان ٨تایل "لاؿػ"
آلیای ٌ١یـ ػؿ وهـ لیؼی و لایـ ذاهای آن رضب لکه های ٔالیی و ن٩ـهیی
ؿواد ػاوت که هـوػوت نیق این مىِى ٛؿا تإییؼ می کنؼ ،التته منٙىؿ آن ةىػ که ػؿ
تراؿت و تتاػالت تراؿتی کاالها لهىلتی پیي می آمؼ(.)7
ػؿ رس فمین ما رضب لکه ةه ؿوفگاؿان ٨تل اف میالػ می ؿلؼ و این هامن فمانی
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الت که پن اف کىىؿ گىایی الکنؼؿ م٩ؼونی ،یىنانیان ػؿ ةلغ و ةاظرت شکمـوایی
ػاوته انؼ؛ واهان یىنانى-ةاظرتی ػؿ ٨لمـو شکمـوایی ظىػ اف آ٠اف الت٩ـاؿ وان ػؿ
اوایل ٨ـن چهاؿم ٨تل اف میالػ الی آظـین واه آنان هـمایىك که ػؿ لال ٨ 31تل اف
میالػ من٩ـُ گـػیؼ ػؿ مـاشل معتل ٦ةه رضب لکه پـػاظته انؼ .پن اف الت٩الل

یىنانیان ةاظرت اف واةمتهگی ةه ػولت للىکیؼی که ػؿ ؿؤك این آفاػی ظىاهی
ػیىػوتن اول ٨ـاؿ ػاوت لکه های یىنانى-ةاظرتی ػؿ ٨لمـو ةاظرت فمین ةه وؼت
گمرته یا٤ت و این پـوله تا للٕنت هلیىکلن شکمـوای پنراب ،ػؿ شىفۀ
گنؼهاؿا و واػی کاةل اػامه پیؼا کـػ؛ تا آنرا که رضاةعانه های ةقؿگی ػؿ پایین
هنؼوکي اٜامؿ گـػیؼ و اف مهمرتین آن ةٝؼ اف ةلغ رضاةعانه های کاپیما و کاةل
ةىػه الت.

پن اف ل٩ىٓ ػیىػوتن لکه های ةه ذانؼه الت که ػؿ آن لکه ها ةه فةان

یىنانى -ةاظرتی ٜتاؿت «ػولتؼاؿ یىنان» ػیؼه می وىػ ،ةه همین منىال ػؿ اکرث
لکه ها ةه ؿوی لکه تٍىیـ واه پاؿت و ػؿ پىت آن تٍىیـ اپىلىن الهۀ یىنانی و
ةّٝاً تٍىیـ اؿوک ةا ٜتاؿت «اؿوک اتىکـات»آمؼه الت(.)6
ػؿ لکۀ اؿػوان  75لاله ةه ؿوی لکه «اؿػوان پرس ةاله» ةا ٜتاؿت «ة ٢مقػا
پـلت» ن٩ي وؼه الت( .)5اما لکه هایی که ةه تاؿیغ کاةل ،شىفۀ کاةل و گنؼهاؿا
اؿتتآ می گیـػ هامن لکه های یىنانى -ةاظرتی الت که ةه ذنىب هنؼوکي
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رسافیـ وؼه انؼ و اف آن پن کاةل ػؿ آیینۀ لکه های ػوؿه های ذؼاگانۀ کىوانی
ؿوون تـ ذلىه می کنؼ.
گ٥ته انؼ ةٝؼ اف ةلغ ةقؿگرتین رضاةعانه پن اف اٜامؿ ةگـام ،کاپیما ةىػ آنرا که
واهان یىنانى -ةاظرتی ػؿ آن رضب لکه های ظىػ ؿا گمرته ػاػنؼ .لکه های
ایىکـاتیؼك ػؿ لاشۀ کاةل -گنؼهاؿا ةا تٍىیـ فیىك (ؿب النى ٛکل یىنان) لکه
های ٔالیی ،ن٩ـه یی و ممی الت ،ةٝؼ اف او پرسه هلیىکلن لکه های ن٩ـهیی و
ممی ؿا رضب فػ؛ تٝؼاػ فیاػ این لکه ها ةه ؿلم العٖ گـیکى -پـاکـیت یا ةکرتو-
پالی ( )Bactro-Paliو همچنان ةا ؿلم العٖ ةاظرتی و ظـووتی ن٩ي وؼه
الت(.)3
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همچنان لکه های هلیىکلن ةا ظانم اه و نیق لکه های هـمایىك آظـین واه
یىنانى -ةاظرتی ةا ملکه کالیىپ ػؿ شىفۀ گنؼهاؿا ،پىاوؿ ،کاةل و تاکیمال کى٦

وؼه الت؛ لکه های مٝـو ٣مینانؼؿ ػؿ ؿػی ٦واهان انؼو-گـیک و یىنانى-ةاظرتی
ػؿ کاةل ،کاپیما ،پىاوؿ و متهىؿا اف لکه های مٝترب ةه وامؿ می آیؼ ،مینانؼؿ که اف

ماػؿ اوپیانی و پؼؿ یىنانی ةه ػنیا آمؼه نعمت اف لپهماالؿان ةقؿگ ػمرتیىك ةىػ و
ةٝؼ ها ةه شیخ واه ممت٩ل شکمـانی کـػه الت .لکه های مینانؼؿ ن٩ـه یی
چهاؿگىوه و مؼوؿ ةىػه ،ةه شیخ ممکىکات متربک ػؿ گنؼهاؿا ،ػؿۀ کاةل ،کاپیما،

ننگـهاؿ و پىاوؿ می ةاوؼ ،این ممکىکات متربک ػؿ لتىپه های نؾؿی ذا ػاػه
وؼه و نیق ػؿ ػوؿان پىلی ،نهایت مهم و ةا اؿفه الت(.)3

اف واهان کىوانی که نعمتین ةاؿ متىذه شىفۀ کاةل -کاپیما می وىنؼ،
کرىلىکؼ٤یقك الت ،ػؿ ممکىکات کرىلىکؼ٤یقك اول نام او ةه گىنۀ کىیىلى

کاپالا ػؿامتمیا ( )kuyolo-kapasa-dramatsiaیٝنی ؿیین ػینؼاؿ کىوانی،
واهنىاه ،پرس آلامن ن٩ي وؼه الت ،ػؿ لکه های کرىلىکؼ٤یقك یک نى ٛآن
ةیانگـ واٝ٨یت های تاؿیعی الت ،چنانکه ػؿ این لکه ها ٜالوه ةـ ؿلم ظىػ
واهنىاه ةه ؿلم العٖ ظـووتی و یىنانی الم هـمایىك آظـین واه یىنانى -ةاظرتی
کاةل هم ةـػه وؼه الت و ػؿ لایـ لکه ها الم کرىلىکؼ٤یقك ةه تنهایی ن٩ي
گـػیؼه الت؛ این لکۀ مىرتک ةیانگـ چنؼین واٝ٨یت الت یکی آنکه
کرىلىکؼ٤یقك ،هـمایىك ؿا ػؿ ةـاةـ تراوف پهلىاها ةه کاةل یاؿی ؿلانؼه و همچنان
02

سکه های کىصانی مناد...
هـمایىك ،کرىلىکؼ٤یقك ؿا ػؿ ٤تىشات هنؼ کمک کـػه الت یا اینکه این کاؿ
ذهت الت٥اػه اف وهـت هـمایىك ةىػه که کرىلىکؼ٤یقك لکۀ مىرتک ؿا رضب
فػه الت( .)2یا ةه ةاوؿ تاؿن این لکۀ مىرتک ةیانگـ آن ةىػه که وایؼ یکی اف
نیاکان کؼ٤یقك اول ػاماػ یا وىهـ همىیـۀ هـمایىك ةىػه ةاوؼ(.)1
کرىلىکؼ٤یقك ةیىرت لکه های ظىػ ؿا مىاةه لکه های امپـاتىؿی ؿوم
(اوگىلت) رضب فػه و تـویز منىػه الت ،وی لکه های ظىػ ؿا ػؿ ؿواةٖ للٕنت
ظىػ ةؼون ؽکـ نام ةلکه ةا ل٩ث «واهنىاه نرات ةعي ةقؿگ» رضب فػه الت .یک
ٜؼه اف لکه های کرىلىکؼ٤یقك اف منىنۀ لکه های ؿومی ةه ویژه اگمتىك و
تربیىك ت٩لیؼ وؼه الت ،ن٩ي ایقػان یىنانی و هنؼی ػؿ ؿط ػوم لکه ناوی اف
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ةاوؿ های وعٍی اولت ،لکه های ٔالیی کرىلىکؼ٤یقك اول ةه وفن ( )3گـام
مٝاػل ةه وفن لکه ؿومی می ةاوؼ( .)3کؼ٤یقك ػوم (ویامکؼ٤یقك) آنگاه که ةناةـ
٨ؼؿمتنؼی للٕنت کىوانی لکه های ٔالیی ؿا ةه ػوؿان انؼاظت ،ػؿ لکه هایي
ٌ٥ات چىن «واه کتیـ» و «ػیىاپىتـا» ؿا ةه کاؿ ةـػه و ػؿ ؿط ػیگـ لکه های او ویىا
و گاوننؼی و ٌ٥ت (مهمىاؿه  )Mahisvara/ؿب النى ٛةقؿگ هم ػیؼه می وىػ.

لکه های ٔالیی ویامکؼ٤یقك ةه تیپ های معتل ٦چىن لىاؿ ةـ ٤یل ،نىمته
ؿوی تعت ،چهاؿ فانى ،پىؿتـت مـة ٞػاؿ ،ایمتاػه ؿوی ٌ٥صه و ٠یـه ن٩ي وؼه
الت.

ػؿ لکه های کنىکا (ذلىك  633میالػی) ایقػان ةالتانی آؿیایی هم ن٩ي
ةمته الت ،چىن :تٍىیـ های اف اناهیتا (الهه ٤ـاوانی و آب) میرتا پیـوفی (آ٤تاب)
ةىػا؛ کنىکا که مؤلن ػومین ظانىاػۀ للٕنتی کىوانی ةىػه الت لکه هایي ةا
لایـ واهان این للمله اف لصاٗ ؿلم العٖ ،فةان و تٍىیـ ایقػان ت٥اوت ػاؿػ؛
لکه های ٔالیی کنىکا ػاؿای اوٌا ٣متٝؼػ الت؛ محالً :یک ذا واه ةاالی آتي
ایمتاػه الت؛ ةه فةان و ؿلم العٖ یىنانی ،ةّٝاً ظٖ یىنانی و فةان ةاظرتی الت،
ػؿ لکه های ػیگـه هیکل واهنىاه نیم تنه شک وؼه الت ػؿ ؿط ػیگـ لکه

های کنىکا اؿةاب االنىا ٛآؿیانی و ٠یـ آؿیانی چىن :الهه نانای آؿیانی ،الهه یىنانی
مهتاب ،الهۀ آتي ،الهه وایىى (ویىا) و ٠یـه ػیؼه می وىػ .هىیىکا ،پرس کنىکا
ػؿ میان لاللۀ کىوانی ها نمتت ةه ػیگـان مٝـو٤رت الت ،لکه های ٔالیی
73

تحقیقات کىصانی
هىیىکا ةا ػاونت ویژهگی های چنؼ؛ محالً ػؿ ؿط اول و ٩ٜث لکه ها ،ةه لاػهگی
٨اةل تىعیَ الت ،ػؿ ؿوی لکه های ٔالیی نیم تنۀ واه ،متلن ةه لتاك واهانه
ػیؼه می وىػ که کاله ةقؿگ ذىاهـ نىان ةـ رس ػاؿػ و ةّٝاً ةا لپـی ػؿ ػلت
ػیؼه می وىػ ،ػؿ ٩ٜث لکه ها تٍىیـ ایقػان متٝؼػ ةه نٙـ می آیؼ ،وی ماننؼ
کنىکا همه مؾاهث ؿا اشرتام می گؾاؿػ.
اف واهان متأظـ کىوانی یکی هم والىاػیىا الت ،وی یک واه ظیلی ةا
اٜتتاؿی ةىػه الت ،ػؿ ةّٝی ممکىکاتي ػؿ ؿوی لکه واه و ػؿ ٩ٜث لکه ویىا،
ناتا ؿاذا (ناتـاد) ؿب النى ٛذنگ٤ ،تض و پیـوفی ةا گاوننؼی ةه رضب ؿلیؼه الت و
واه ظىػ مملض ػیؼه می وىػ که این منىنه ةیانگـ ذنگ و ذؼال ػؿ فمان والىاػیىا
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الت؛ ذی .ةاتیال ( )G.Bataillaآ٠اف ػوؿۀ ممکىکات والىاػیىا ؿا ػؿ شؼوػ 661
میالػی می ػانؼ.

پن اف کىوانی های ةقؿگ کیؼاؿیان یا کاةلىان ها ػؿ ذنىب هنؼوکي ػولت

م٩تؼؿی ؿا تىکیل ػاػنؼ که وامل کاپیما ،کاةل و گنؼهاؿا ةىػ ،کنگهم ةا ةه ػلت
آوؿػن لکه های ٔالیی و ن٩ـهیی کیؼاؿا ػؿ مىؿػ چنین می نىیمؼ که « :ػؿ لکه

های ٔال ،ماننؼ کىوان واهان تٍىیـ واه ایمتاػه و الهه نىمته ن٩ي وؼه الت

و ال٩اب وی (کیؼاؿا وانن واه) جتت گـػیؼه ،ػؿ پىت لکه آتىکؼه ةه له شـ ٣یا
منـه ػؿ پایین و ؿهتانان ةه أـا ٣آن می ةاوؼ».

اف مناة ٞچینی هم ةـ می آیؼ که کىوانی های کىچک ممکىکات ٔالیی و

ن٩ـهیی رضب فػه انؼ ،لکه های یا٤ت وؼۀ کیؼاؿا و پـاواؿلینا که اف ٤لق ٔال و ن٩ـه
رضب فػه وؼه الت ،نیق مؤیؼ هامن ش٩ی٩ت الت و آن ظىػ وهـونؼی ػولت و

انکىا ٣تراؿت کاةل واهان ؿا می ؿلانؼ و این همه ةیانگـ آن الت که کیؼاؿیان
ػؿ یک مىٝ٨یت ةلنؼ ػولتؼاؿی ٨ـاؿ ػاوتنؼ( .)7
مؤلن امپـاتىؿی کىوانى -ی٥تلی (ا٤تالیىك کتیـ) مٝـو ٣ةه ظىىنىؿ و ظىنىاف
ةىػه که ػؿ ػومین شمله امپـاتىؿی گىپتا ؿا ل٩ىٓ ػاػ و پن اف مـگ اه پرسه
تىؿامانا ةـ اؿیکۀ واهی کىوانى -ی٥تلی نىمت ،ػو لال ةٝؼ اف مـگ تىؿامانا ػؿ
لاگاله ( )sagalaیا لیالکىت ،مهـاکىال ةـاػؿه ةه واهی ؿلیؼ .مهـاکىال ةا
ػلتمتهگی ةه مٝتؼ آ٤تاب ػؿ اکرث لکه های او گاوننؼی که لمتىل ویىا الت ةا
04

سکه های کىصانی مناد...
نام و ٜنىان واهی که میـاث کىوانی ها ةىػ رضب فػه وؼه الت .وکىه للٕنت و
٤تىشات ی٥تل ها ةا وکمت مهـاکىال ػؿ نقػیکی ملتان تىلٖ ناؿالنهاگىپتا ةه پایان
ؿلیؼ ،آنگاه ؿتتیل یا فنتیل واهان ،اف ةنی اٜامم کیؼاؿیان و کاةل واهان که اف
نمل کىوانى -ی٥تلی ةىػنؼ و اف ٔـ ٣کاةل واهان ػؿ منأ ٪ذنىب کاةل ػؿ ٠قنی،
فاةلمتان ،ؿظز و لیمتان شکمـانی ػاوتنؼ اهمیت فیاػ ػاؿنؼ(.)71
لکه هایی که اف ی٥تل ها ةه ذا مانؼه اف ةما ذهات ةیانگـ شىاػث تاؿیعی
ایىان الت ،ؿوی ممکىکات ی٥تل واهان فاةلی (واهان مصلی ٠قنی) ةاؿ اول الم
٨ؼیم فاةل و فاول مىاهؼه می گـػػ( .)77ماؿتن ػؿ یک م٩الۀ ظىػ «ممکىکات
کیؼاؿا و کىوانیان کىچک» می نىیمؼ :ی٥تل ها ػؿ ٨ـن  2-3میالػی ظـالان و
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تـکمتان و هنؼ واملی ؿا گـ٤تنؼ و یکی اف ٨تایل آنان فاةلی ةىػ و آن ناشیه ةه نام

وان مٝـو ٣گـػیؼ ،این نام ةاؿ اول ػؿ ممکىکات ی٥تل واهان ةه ؿلم العٖ یىنانى-
کىوانی فاةل جتت وؼه و ػؿ ؿلم العٖ ةـهمنی ذیىله و ذىله ،ػؿ لنگ نتىتۀ
تیىؿا ػؿ هنؼ ػیؼه می وىػ.

ل٩ث واه و واهی ػؿ ممکىمات کیؼاؿی و لایـ للمله های کاةل واهان ةافمانؼه
و وکل متصىل ال٩اب واهان ةاظرتی الت ،چنانچه ػؿ ممکىکات کرىلىکؼ٤یقك

و کنىکا ال٩اب (واوو) یٝنی واه و (واوو نانىواوو) یٝنی واهنىاه ػیؼه می وىػ،
همچنان این ال٩اب ػؿ ممکىمات اظال ٣کنىکا یٝنی هىیىکا و والىاػیىا نیق ةه

نٙـ می ؿلؼ؛ ةؼین گىنه ل٩ث (واوو نانىواوو) یا واهنىاه اف مىعٍات فةان

ةاظرتی الت که ةٝؼا ً آن ؿا لالانیان اف پاؿت های ةلعی و کىوانیان ةقؿگ ت٩لیؼ
کـػنؼ(.)76

این ال٩اب ػؿ فمان کیؼاؿیان ةه وکل واهی ػؿ آمؼه آن ؿا ػؿ نام تـکی واهان،
هنؼو واهان و ی٥تل واهان ػظیل مینگـیم ةؼین مٝنا ل٩ث واهی ػؿ ممکىکات
ٜرص کیؼاؿیان ػؿ اوایل ٨ـن چهاؿم ممیصی تا ظتم للٕنت اش٥اػ ةـهمن واهیان
کاةل و ویهنؼ ػؿ ٨ـن یافػهم ةه کاؿ ةـػه وؼه ،مؼت هىت ٨ـن امـای مصلی کاةل
فمین ؿا ػؿ ذنىب هنؼوکي و وامل هنؼ ةه هم پیىلت نگهؼاوته الت .ةا کى٦
لکه های امـای کاةل واهی و ویهنؼ ػؿ ؿولیه و اؿوپا اف لال 7335میالػی ةه

75

تحقیقات کىصانی
این ٔـ٨ ٣ـاؿ نٙـیه های ةایکىن ،نىانگـ ؿواةٖ ولی ٞتراؿتی کاةل واهان ػؿ آن
ٜرص ػؿ ذهان ةىػه الت(.)75

نتیجهگیسی:
ػؿ نتیره ةایؼ گ٥ت که ػؿ رس فمین ما رضب لکه ةه ؿوفگاؿان ٨تل اف میالػ می
ؿلؼ و این هامن فمانی الت که پن اف کىىؿ گىایی الکنؼؿ م٩ؼونی ،یىنانیان ػؿ
ةلغ و ةاظرت شکمـوایی ػاوته انؼ؛ واهان یىنانى-ةاظرتی ػؿ ٨لمـو شکمـوایی ظىػ
اف آ٠اف الت ٩ـاؿ وان ػؿ اوایل ٨ـن چهاؿم ٨تل اف میالػ الی آظـین واه آنان
هـمایىك ،که ػؿ لال ٨ 31تل اف میالػ من٩ـُ گـػیؼ ػؿ مـاشل معتل ٦ةه رضب
لکه پـػاظته انؼ .اف واهان کىوانی که نعمتین ةاؿ متىذه شىفۀ کاةل -کاپیما می
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وىنؼ ،کرىلىکؼ٤یقك الت ،کرىلىکؼ٤یقك ةیىرت لکه های ظىػ ؿا مىاةه لکه
های امپـاتىؿی ؿوم (اوگىلت) رضب فػه و تـویز منىػه الت .ػؿ لکه های کنىکا

(ذلىك  633میالػی) ایقػان ةالتانی آؿیایی هم ن٩ي ةمته الت ،که مٍ٥ل
ترشیض گـػیؼ.

مآخر:

 -7کـلتى٤ـ" ،لکه ونالی" ،تـذمۀ گهـلنز ،مرله آؿیانا ،وامؿه ،7535 ،5
ً .62

 -6نگاهی ةه پیىینۀ ػاػ و لتؼ ،مرمىٜه مىِىٜات ،تهـان :لالً ،7513
. 76

 -5اشمؼ لمیٝی ،مرمىٜه مىِىٜات اػةیات لالانی ،نیىیاؿکً ،7715 :
.2

 -3ویلمن ،آؿیانا انتیکىا .ػهلی7717 :میالػی.651 ً ،
 -3نٙـ مصمؼ ٜقیقی ،هرن امپـاتىؿی کىوانی ػؿ شىفه گنؼهاؿا.
7533ظىؿویؼی ،کاةل.733 ً :
 -2اشمؼ ٜلی کهقاػ ،تاؿیغ ا١٤انمتان .ذلؼ ػوم ،کاةل :انتىاؿات لٝیؼ،
7533ظىؿویؼی.363 ً ،
 -1تاؿن7737 ،میالػی ،تاذیکان کاةل ،کتاب یکم676 ٌَ ،و . 315
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 -3نٙـ مصمؼ ٜقیقی ،تاؿیغ امپـاتىؿی کىوانی ،ذلؼ اول7533 ،ظىؿویؼی،
ً.1
ٜ -7حامن ٌؼی٩ی ،نگاهی ةـ کاةل واهان ،کاةل7532 :ظىؿویؼی.3ً ،
 -71هامن اجـ.71 ً ،
 -77اشمؼٜلی کهقاػ ،ا١٤انمتان ػؿ واهنامه ،کاةل7533 :ظىؿویؼیً ،
.625
 -76کنگهم ،انؼولیت های ماةٝؼ ،76ً ،ةه ن٩ل اف ٜحامن ٌؼی٩ی.67ً ،
 75هامن اجـ.736ً ،

AC
KU
77

معاون رسمحقق فایقه لحظه فیضی

تجلی هرن مفهىمی دز آثاز ةاستانی کضىز
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خالصه:

گـچه هرن م٥هىمی  Coanccptual artػؿ اولٖ ػهۀ  7721م تىلٝه یا٤ت و
وکل ؿلمی ةه ظىػ اتعاؽ منىػ ،لتکی اف هرن ةىػ که م٥هىم و مصتىای اجـ هرنی

نمتت ةه م٥هىم وی ةـتـی ػاؿػ؛ اما این ممئله ةه شیخ یک وؿیانت که آیا واٝ٨اً
آنچه ةه إٌالس هرن م٥هىمی نامیؼه می وىػ ةٝؼ اف لال های  7721م ػؿ ذهان
٠ـب وکل گـ٤ته و ػؿ لال های 7711م ةه اود تکامل ؿلیؼه ةصخ ذالتی الت؛

فیـا اف نٙـ مصتىای ٜلمی ػؿ ٜـٌه هرن های ترممی و مٕالٝه آجاؿ گؾوته های
ػوؿ تاؿیغ آن ؿا میتىان شتا ةه ظال٨یت ؽهنی ،انمان های اولیه پیىنؼ ػاػ؛ فیـا
انمان های اولیه ةه منٙىؿ ت٥هیم نیاف های ظىیي ةه همؼیگـ ةه ولیلۀ هرن
م٥هىمی ةه ٔىؿ ناظىػ آگاه نیاف های ظىػ ؿا مـ٤ى ٛلاظته که این مٝمىل شتا ةٝؼ
اف کى ٦ظٖ و ظىاني ظٖ اػامه یا٤ت.

ػؿ هرن های ترممی ةه ویژه مرممه لافی و ن٩اوی ػو اٌل الالی وذىػ

ػاؿػ یکی تٍىیـ ( )Imageو ػیگـی مناػ ( )Symbolکه ػؿ آن ها ؿنگ ها و ٜالیم
ةه گىنۀ نىانه های ظاً ةه کاؿ می ؿوػ و هـ کؼام لىژۀ ٜمی ٪ػاوته و ػؿ آجاؿ
ةالتانی م٥اهیم ظاٌی اف ٤ـهنگٌ ،نٝت ،مؾهث و ٠یـه ؿا ةیان می منایؼ ،ةه
الاك آن می تىان ػو وؿیانت ؿا پیىنهاػ منىػ اول این که هرن م٥هىمی لاة٩ه
ٔىالنی ػاؿػ و ػوم می تىان ةا تىعیَ ؿنگ ها ٜالیم ،تٍاویـ ،ؿیلی ٦های
ایکىنىگـا٤ی واظه های اف هرن م٥هىمی ؿا ػؿ آجاؿ ةالتانی ونالایی منىػ.

08
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مقدمه:
گـچه هرن م٥هىمی  Coanccptual artوکلی اف ةیان هرنی الت که ةا نیـوی
ؽهن ةـ اجـ ذنته هرنی می ةعىؼ .هؼ ٣هرن م٥هىمی اؿایه انؼیىۀ هرنمنؼ الت
یٝنی هرنمنؼ چیقی ؿا که ةه آن ٜال٨ه ػاؿػ یا هؼ٤ی که ػؿ ؽهن ػاؿػ ةه ولیله اجـ
هرنی ٜینیت می ةعىؼ که ػؿ این نى ٛهرن وکل٤ ،ىؿم ،مىاػ و ا٤قاؿ کاؿ آن٩ؼؿ مهم
نیمت؛ ةلکه م٥اهیم و اهؼا٤ی که ػؿ وی هرنی گنرانیؼه وؼه و ةه ولیلۀ ةیننؼه
٨اةل ػؿک ةاوؼ ،اؿفه ػاؿػ.
٠ـةی ها مؼٜی انؼ که این هرن اف لال 7721م آ٠اف و ػؿ لال 7711م ةه اود
تکامل ظىػ ؿلیؼ و ػؿ همین لال وٝتاتی اف این هرن تکامل منىػ که می تىان
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ٜمؼه تـین واظه های آن ؿا ؽیالً نام گـ٤ت:

7ـ هرن چیؼمان  Instaillitian Artمنٙىؿ آن ّ٤ا لافی له ةٝؼی ػؿ یک
منایىگاه ،نگاؿظانه و یا مکان های ػیگـ ةـای منایي ظاً یا ؿلانیؼن پیام مٝین
الت.

6ـ مینیاملیقم  Minimailisim Artیا ظالٌه گـایی که مصتىیات یا م٥اهیم فیاػی
ؿا ػؿ یک ٤ىؿم هرنی ظالٌه می منایؼ.

5ـ هرن اذـا  Rerformmanec Artةیان مصتىا و اؿایه یک م٥هىم ةا اذـای مـالم
ویژه الت.

3ـ هرن ؿوایتی  Aalrative Artؿوایتگـی ةعىی اف هرن م٥هىمی الت که یک ات٥ا٧
یا یک مىِى ٛؿا ةا ؿوایات و یا ةه الاك ؿوایات ةه تٍىیـ می کىؼ.

3ـ هرن فمینی  Land Artةیان یک م٥هىم اف ٔـی ٪ظل ٪اجـ ػؿ ّ٤ای ةاف و ٔتیٝت
الت.
2ـ هرن فةان  Languaige Artاؿایه یک م٥هىم ةا کاؿةـػ کلامت ٌىؿت می گیـػ.

1ـ هرن ةؼنی  Bady Artاؿایه م٥هىم ةا کاؿگیـی اّٜای ةؼن انمان که ةا شـکات
ویژه انرام می یاةؼ.
3ـ هرن ات٥ا٨ی  Hppning Artةیان یک م٥هىم ةه ولیله ات٥ا٨ی که ػؿ یک مصیٖ
وا ٞ٨می گـػػ.
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که هـ کؼام ٤ىؿم های ٤ى ٧الؾکـ ػؿ اةنیه های تاؿیعی و ةالتانی ةه نصىه ٨اةل
وناظت الت.
ولی ةا مصتىیات هرن م٥هىمی و واظه های آن که اف این هرن وکل گـ٤ته می
تىان گ٥ت که ٨ؼامت هرن م٥هىمی شتا ةه اػواؿ ٨تل اف میالػ می ؿلؼ؛ فیـا ةا
مٕالٝۀ آجاؿ ةالتانی و ةاف مانؼه های تاؿیعی ذهان و ا١٤انمتان ةالتان ٨ؼامت این
هرن ؿا ػؿ ػوؿه های ةالتان ؿػ یاةی منىػه می تىانیمٔ ،ىؿی که انمان های اولیه ةه
منٙىؿ انت٩ال اهؼا ٣ظىیي ٜالیم اةتؼایی ؿا ظل ٪کـػنؼ که ةه ولیلۀ این ٜالیم
اهؼا ٣ظىػ ؿا ةه یک ػیگـ ت٥هیم می منىػنؼ؛ چنانچه :کلىظه یی ؿا اف فمین
ةـػاوته ةه گىنه ناظىػ آگاه اجـ هرنی ؿا ظل ٪کـػنؼ که وکل لاػهیی اف هرن
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م٥هىمی ةىػه ،ػنیای اف م٥اهیم و اهؼا ٣ؿا ػؿ ظىػ گنرانیؼه ةىػ که ػؿ ةافمانؼه
های ةالتانی کىىؿ مان اف اةتؼایی تـین وکل آن تا ةا مصتىا تـین ٤ىؿم ،این هرن
محال های فیاػی ػاؿیم که ةایمت ةا مٕالٝۀ آجاؿ ةالتانی آن ؿا ةه مٝـ٤ی گیـیم
چىن هرن م٥هىمی اةٝاػ ولیٝی ػاؿػ ةایؼ اف ةؼو پیؼایي ةه ٌىؿت مٍ٥ل ،مرشس و

مىوگا٤انه مىؿػ مٕالٝه ٨ـاؿ گیـػ که آیا هرن م٥هىمی ٔىؿیکه ػانىمنؼان ٠ـةی

اػٜا ػاؿنؼ ػؿ لال های  7721ةه میان آمؼه و ػؿ لالهای  7711ةه اود تکامل
ؿلیؼه الت ،ش٩ی٩ت ػاؿػ یا ظیـ؟ مىِىٜی الت ٨اةل ةصخ و تإمل ةیىرت؛ فیـا ػؿ
شل ممایل تاؿیعی و ةالتان ونالی مناة ٞتص٩یٜ ٪الوه اف متىن تاؿیغ ةه الناػ
هرنی و ولایل ماػی اتکا ػاؿػ که ةا مٕالٝه آن می تىان ػؿ مىؿػ تاؿیغ هرن م٥هىمی
ةه ویژه ػؿ ا١٤انمتان ،ػؿ ػوؿه های ٨تل اف میالػ ةصخ منىػ چىن ػوؿه وکى٤ایی
متؼن آؿیانای ةالتان ةیىرت ػؿ ٜهؼ متؼن ػوؿه کىوانی مٕـس ةىػه ةناًء مٕالٝه

ظىػ ؿا ةه ػوؿه ةا ٜٙمت این امپـأىؿی ،پیـامىن هرن م٥همىمی اظتٍاً ظىاهیم
ػاػ.

مربمیت تحقیق:
پؼیؼه های ماػی و ٤ـهنگی ،هرنی و ترمامتی که اف لاشات معتل ٦ةالتانی
ةه ػلت آمؼه ةه وِاشت جاةت می لافػ که هرن م٥هىمی ػؿ ا١٤انمتان ةالتان
٨ؼامت ةیىرت اف لال های ٨تل اف میالػ ؿا ػاؿػ اف ػوؿه های ةالتانی و تاؿیعی
تٍاویـ و ؿیلی ٦های ةه ػلت آمؼه که واِٝاً هرن م٥هىمی ؿا منایي می ػهؼ؛ اما
81
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این ممئل ه تا هنىف اف ةٝؼ هرنی ةه ویژه هرنهای ترمامتی مىؿػ تص٩ی٨ ٪ـاؿ نگـ٤ته
و ةایمت ػؿ مىؿػ آن مؼا٨ه ٌىؿت گیـػ و جاةت گـػػ که این هرن ػؿ ا١٤انمتان
ةالتان لاة٩ه ٔىالنی ػاؿػ.

هدف تحقیق:
هؼ ٣اف تصـیـ این م٩اله چگىنگی ترلی هرن م٥هىمی ػؿ آجاؿ ػوؿه کىوانی ها
الت ةه ػلیل این که هرن م٥هىمی واظه ها و اةٝاػ ولیٝی ػاؿػ و اولین ةاؿ ػؿ لال
 7725هانـی ٤لنت إٌالس هرن م٥هىمی ؿا ةه کاؿ ةـػ که مؤل٥ۀ اٌلی آن
م٥اهیمی ةىػ که ػؿ اجـ هرنی گنرانیؼه می وؼ و ةا اػامه آن لىل لىویت تإکیؼ
ػاوت که« :ایؼه یا م٥هىم مهمرتین ذنته اجـ هرنی الت و این که اجـ هرنی چه

AC
KU

وکلی ػاؿػ مهم نیمت» و ةا ٨أٝیت اٜالم کـػ که« :ایؼه ةه ظىػی ظىػ اگـ ةرصی
هم نتاوؼ یک مصٍىل متام وؼه و یک اجـ هرنی الت؛ ةلکه ظىػه هم ٤ی ن٥مه
می تىانؼ یک اجـ تل٩ی وىػ » ،ةه این تـتیث ماؿلل ػووان امـیکایی ،وىایتقؿ

هرنمنؼ ٤ـانمىی و ؿاةـت گامـ ؿولی اف پیي گامان این هرن ةىػنؼ .ػؿ نهایت هؼ٣
نىونت این م٩اله وناظت هرن م٥هىمی و چگىنگی ترلی آن ػؿ هرن های ترممی
ػوؿه کىوانی ها الت .

زوش تحقیق:

اف نٙـ هؼ٤منؼی ػؿ این م٩اله اف تص٩ی ٪ةنیاػی الت٥اػه وؼه تا مٝلىمات
ٜلمی پیـامىن هرن م٥هىمی ولٝت ػاػه وىػ و ةا الت٥اػه اف میتىػ تصلیلی ،ترلی
هرن م٥هىمی ػؿ آجاؿ ةالتانی ةه وناظت گـ٤ته وؼه تا ش٩ی٩ت مىِى ٛجاةت گـػػ و

ةه منٙىؿ ونالایی و ت٥کیک این هرن اف تص٩ی ٪تىٌی٥ی نیق الت٥اػه ةه ٜمل آمؼه
الت.

چگىنگی تجلی هرن مفهىمی دز آثاز ةاستانی کضىز:
ٔىؿی که هىیؼا الت ،فایي آجاؿ هرنی ػؿ هـ م ٕٞ٩فمانی م٥اهیمی ؿا ػؿ ةـ
ػاؿػ که ةـای ت٥هیم نیافها٩ٜ ،ایؼ ،م٥کىؿه ها ،ایؼیالىژی ها و ٠یـه وکل پؾیـ٤ته
التٔ .ی ٨ـون لىم ٨تل اف میالػ یٝنی ٜرص آوىکا آیین ةىػایی ػؿ هنؼ گمرته
یا٤ت و چهل لال ةٝؼ ةا تصىل ٩ٜایؼ و ٘هىؿ مؾاهث ذؼیؼ ػؿ این آیین ،کانىن
پـوؿه آن ت١ییـ مکان منىػ و ٔتیٝت آؿام و تپه های منقوی لاشات وامل و ذنىب
11
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رش٨ی کىىؿ مان ةمرت آلایي آن ؿا ٤ـاهم لاظته ،ؿاهتین و پیـوان این آیین ػؿ
این لاشات آمؼه و ةه ؿیاِت پـػاظتنؼ که ةا ا٨تؼاؿ یىنانی ها ،وامی ها ،لکاها ػؿ
لاشات وامل و ذنىب آؿیانای ةالتان هم فمان الت .ػؿ نعمت تـویز این آیین،
ػؿ لاشات ةاظرت فمین آ٠اف یا٤ت و ةا ٤ـهنگ ةاظرت آمیعته و ػؿ تىؤمیت ةا ممیقات
هرن هلنمتیک که فاییؼه هرن یىنان ةالتان ةىػ ٤ـهنگی ؿا تصت تـمینىلىژی گـیکى-
ةاکرت فایي ػاػ که ػؿ مصىؿ ٩ٜایؼ ةىػایی مٝاةؼ فیاػی ػؿ لاشات ةالتانی ةاظرت
فمین لاظته وؼ و ػؿ ٜرص کىوانی ها ؿون ٪ةیىرت یا٤ته و ػؿ نىاشی رش٨ی آؿیانای
ةالتان ةه اود تکامل هرنی و لاظتامنی ؿلیؼ ػؿ این ةـهۀ فمان هرن مٝامؿی و
تقییناتی ةـ پایه ٩ٜایؼ و م٥کىؿه های ػینی می چـظیؼ که ةیىرت ةه ٩ٜایؼ آیین
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ةىػایی پیىنؼ ػاوت ،متنی ةـ آن می تىان آن ؿا هرن مؾهتی تٝتیـ منىػ .انىا ٛؿوه
ها یا لتک های هرنی ؿا هرنمنؼان آن ٜرص ةه کاؿ ةـػه و ظال٨یت های وان تا
هنىف فیىؿ ةّٝی مىفیم های ملی و ةین املللی الت.

اف ذمله لاظتاؿ های که ػؿ هرن مٝامؿی و هرن تقییناتی آن ٜرص کاؿةـػ ػاوت
ةه إٌالشی لاظتامنی تصت ٜنىان چیتیا یا چایتیا ( )Chaityaةـ میعىؿیم،
تـذمۀ تصت لٙ٥ی چایتیا لاظتامن های پىویؼه می ةاوؼ .یکی اف ویژه گی های
این هرن ،الت٥اػه اف مناػ ها ةـای ةیان ٩ٜایؼ و تٝالیم آیین ةىػایی الت ةا تىذه ةه
اهمیت نیـوانا ػؿ آیین ةىػایی شالت ت٥کـ ٜمی ٪و تقکیۀ ن٥ن اف اولىیت ها ةىػه و
٨انىن کـما شکم می منایؼ؛ تا انمان ةـای ؿهایی اف ػؿػ و آالم ،ةه کاؿ و ٜمل ظىب
ظىیىنت ؿا ٜیاؿ منایؼ .ػؿ آیین ةىػایی لتىپه مناػ نیـوانا مصمىب می گـػػ.

چایتیا مٝتؼی ةىػ که ةـای ٜتاػت و نیایي ةىػاییان ػؿ ػل کىه ها و ٌعـه ها

لاظته می وؼ و ّ٤ای آن ةه وکل ( )Uو ػؿ انتهاتـین نٕ٩ۀ چایتیا لتىپه اٜامؿ
می وؼ ،تٝتیه لتىپه ػؿ ٩ٜث تـین و تاؿیک تـین ٨ممت یک چایتیا ةه م٥هىم این
ةىػ که فاهؼین ةىػایی ةیىرتین مما٤ت ؿا ةـای ؿلیؼن ةه نیـوانا ةایؼؽٔی می
منىػنؼ و نیق ٔی کـػن مما٤ت فیاػ ةه م٥هىم تاله و لعت کىوی ةـای ؿلیؼن
ال ػؿ هرن ةىػاییّ٤ ،الافی
ةه مـشلۀ فاهؼی نیـوانا ػؿ آیین ةىػایی الت که اٌ ً
ؿوشانی ،ةه ٜنىان هؼ ٣و ٠ایت ػؿ هرن مٝامؿی و ترمامتی پؼیؼ آمؼه
الت( )51ً:3که ؿاهث ها و مٝت٩ؼین آیین ةىػایی یک یا چنؼ ن٥ـ اف ؿاهتین ػؿ
82
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آن ترم ٞمینامینؼ ةه ؿیاِت پـػاظته و نمتت ةـ لاظتاؿ ػیگـ مٝتؼ ذای مص٥ىٗ
ةىػه و نٙـ ةه تص٩ی٩ات چایتیا ها متنای اٜامؿ مٝاةؼ ةىػایی ةه وامؿ می ؿ٤ت ػؿ
٨ـن چهاؿم و پنرم میالػی مٝامؿان و هرنمنؼان گنؼهاؿای لاظت چیتیاها ؿا ةه
( )Panelهای متٝؼػ لیمرتیک مـة ٞگىنه تنٙیم و اٜامؿ می کـػنؼ که محال ظىب
آنـا ػؿ ش٥اؿی تپه تىپ کالن که تىلٖ تیم ةالتانىنالی ا١٤ان ةه ؿهربی ػوکتىؿ
ٔـفی ٌىؿت گـ٤ت ةه ظىةی می تىان مالشٙه کـػٜ ،ین ؿوه نیق ػؿ ػامنه های
ةاالشٍاؿ ظـواؿ و مٝاةؼ ٠قنی ٨اةل ونالایی الت()77ً :1؛ التته چنین لاظتاؿ
ها ؿا میتىان ةا پؼیؼ آوؿػن ت١ییـات وکل و لتک مٝامؿی ػؿ لاشات معتل٦
گنؼهاؿا مىاهؼه منىػ.

AC
KU

ویهاؿا  Viharaنیق اف ذمله لاظتامن های ةىػایی و واژۀ لانمکـیت ةىػه ،آن ؿا
کلىلرت هم گ٥ته انؼ .ویهاؿا لاظتامن ولیٝی الت که ةه شیخ ؿهایىگاه ؿاهتین

و متىلیان مٝتؼ ػؿ آن فنؼهگی می کـػنؼ ،ةه وکل مـة ٞیا ممتٕیل ػؿ مٝاةؼ
لاظته می وؼ ،ػاؿای ػؿوافه های ػظىلی و ظـوذی می ةىػ که ةا وتکه کاؿی و
میعک کاؿی تقیین می گـػیؼ .ػؿ ش٩ی٩ت تٝلیم گاه ؿاهتین آیین ةىػایی ةه وامؿ
می ؿ٤ت که ػؿ آن ؿاهتین ذم ٞوؼه و ةه تٝلیامت

مؾهتی می

پـػاظتنؼ( .)71ً:71ویهاؿا ها ػؿ لاشات متٝؼػ گنؼهاؿا ةه ومىل ػؿه های
کاةل ةه ولیلۀ ةالتان ونالان کى ٦گـػیؼه ،ةّٝاً ویهاؿا ػؿ لاشات ػوؿتـ اف
مٝاةؼ لاظته می وؼ.

ةا ػؿ نٙـػاوت ویژه گی های که ػؿ ػو إٌالس لاظتامنی و مؾهتی ٤ى٧
الؾکـ یاػ آوؿ وؼیم ةا هرن چیؼمان ( )Instaillitian Artکه یکی اف ویىه های هرن
م٥هىمی الت کامالً مٕاة٩ت ػاؿػ؛ فیـا هرن چیؼمان یا التایلىن لتکی اف هرن
الت که ا٠لث ػؿ ّ٤ا یا مصل ظاٌی ذهت انت٩ال ةیانیه و تتؼیل آن ةه اػؿاک و
اذـا ةه کاؿ می ؿوػ و اف هـ گىنه مىاػ ػؿ ٔـس آن الت٥اػه می وؼ و نیق آجاؿ مؤ٨تی و
یا ػایمی یا همیىگی ػؿ آن ظل ٪می وؼ که چنین ویژه گی ػؿ ویهاؿا و چایتیا نیق
وذىػ ػاوت .محال ظىب آن ؿا ػؿ التىپۀ گل ػؿه مالشٙه کـػه می تىانیم که ةه
هؼ ٣تتلی ٢و تـویز تٝالیم ةىػایی اٜامؿ گـػیؼه و اف ذمله اذقای لاظتامنی مٝاةؼ
ةه وامؿ می ؿ٤ت.
13

تحقیقات کىصانی

AC
KU

(تٍىیـ  )7نىٜی اف چایتیا که ػؿ آن ؿاهتین آیین ةىػایی ةه ت٥کـ و تٝالیم می پـػاظتنؼ ،ػاؿای

ؿوا ٧ها و لتىن پایه های تقیینی ةىػه و لٕض آن نیق ػاؿای تقیینات هرنی الت ( ةـگـ٤ته اف کتاب
ظٍىٌیات لاظتامن های مٝامؿی رش ٧ا١٤انمتان و م٩ایمه آن ةا مٝاةؼ کاةل).

٨اةل یاػ آوؿی الت ػؿ لٕض ةّٝی اف ویهاؿا ها تقیینی ةه وکل کنؼن کاؿی و
یا ن٩اوی که تصت تـمینىلىژی یانرتا ( )Yantraیاػ می گـػػ ،یانرتا مناػ های ةا

کاؿةـػ م٥اهیم ػینی الت که م٥هىم اف آن نىان ػاػن ذنته های گىناگىن الهی
می ةاوؼ نىٜی اف یانرتا ػؿ ویهاؿای هؼه کى ٦وؼه که ةه م٥هىم ػ ٞ٤اؿواس پلیؼ و
یا وگىن ةـای تؼاوم شیات ػؿ لٕض ویهاؿا ها ػؿ هرن گنؼهاؿا ن٩ي می
گـػیؼ( ،)731ً:3ةه گىنۀ اوکال مت٥اوت اف لاشات ةالتانی ػوؿه کىوانی ها
ػؿیا٤ت گـػیؼه که م٥اهیم ظاً ؿا اف آیین هنؼویی تؼاٜی می منایؼ؛ فیـا ػایـه که
ػؿ آن ن٩ي ةمته اف نٙـ ت٩ىیم لپـی وؼن شیات انمان ؿا منایي می ػهؼ .ػؿ
ػاظل آن محلخ های ذای گـ٤ته که نىک چهاؿ تای آن ةاال الت که ػؿ آیین
هنؼوییقم ،مٙهـ ویىا (الهۀ نـینه) الت ،نىک پنز تای ػیگـ آن ؿو ةه پایین الت
84
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که مٙهـ وکتی التنؼ و نٕ٩ۀ مـکقی آن ةـهمن الت( .)51 ً :3مٝمىالً یانرتا ػؿ
لٕض فمین رسپىویؼه وػیا ػؿ ّ٤ای آفاػ ٔـاشی می گـػیؼ که ةا م٥کىؿه ها و
٩ٜایؼ آیین ةىػایی و هنؼویی ةا اؿایه م٥اهیم ظاً ؿاةٕه ػاؿػ ؛ ةناًء این مناػ
ظٍىٌیات هرن فمین (  )Land Artؿا که یکی اف واظه های هرن م٥هىمی الت
هممىیی ػاؿػ و ػؿ آجاؿ و اکرث لاشات ةالتانی این مناػ ةه گىنۀ مت٥اوت و م٥اهیم
ذؼاگانه تىلٖ ةالتانىنالان کى ٦گـػیؼه الت.
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(تٍىیـ  )6نىٜی اف یانرتا ویىۀ هرن ن٩اوی یا کنؼن کاؿی ؿا ػؿ ویهاؿای ةىػایی هؼه که لٕض
شرـه ؿاهتین ةا آن تقیین وؼه منایي می ػهؼ ٨اةل ؽکـ الت که ذنتۀ ت٩ؼلی نیق ػاؿػ) .ةـ
گـ٤ته اف کتاب لیمتم مٝامؿی آةؼات ػوؿۀ کىوانی).
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ػؿ ٌصنه های ایکىنىگـا٤ی مٝاةؼ ةىػایی ػوؿه کىوانی اِا٤ه تـ ٌصنه های اف
ػوؿه های متٝؼػ شیات ةىػا ترمم می یا٤ت و ةه نام ذاتاکا یاػ می گـػیؼ .هؼ٣
اف ن٩ي آن ٜٙمت ةعىیؼن ةه ةىػا و یا تتلی ٢این آیین ةه ولیله پیـوان آن می ةىػ.
ٔىؿی که می ػانیم ةعي های معتل ٦هرن ةه ویژه هرن یىنانىـ ةىػایی ػؿ ةاظرت
و گنؼهاؿا ػؿ ٜرص کنىکا ةه اود ظىػ ؿلیؼ و هقاؿ ها مٝاةؼ و لتىپه ها که لمتىل
ػؿ گؾوت ةىػا ةىػ ةا ترمامت ةىػا و ةؼیمتىا ها ةا ممیقات هرن هلنمتیک ةه
ٜنىان هرن گـیگى -ةىػیگ ػؿ لاشات گنؼهاؿا تتاؿف یا٤ت .ػؿ ػوؿه کنىکا وىؿای
ٜلمی ةىػیقم که ٜلامی ةقؿگ آیین ةىػایی ػؿ آن رشکت ػاوتنؼ ،تؼویـ
یا٤ت( .)7175ً:7ةا ٤یٍله های این مرلن تنى ٛو ٤ـاط نٙـی مؾاهث فیاػ
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گـػیؼه ةا ٜخ وؼ تا ػؿ مٝاةؼ ةىػا ػؿ ٨الث هرنهای ترممی ةه وکل و وامیل
پیکـۀ انمان مـتاُ لاظته وىػ و نیق ٌصنه های الاتیـی فنؼه گی او ؿا ػؿ هرن

ایکىنىگـا٤ی تتاؿف ػهنؼ؛ التته این مىِى ٛةیىرت اف هرن هلنمتیک الهام می گـ٤ت
فیـا یىنانیان اؿةاب االنىا ٛظىػ ؿا ةا ػؿ نٙـ ػاوت ٌ٥ات و ویژه گی های آن ػؿ
٨الث هرن مرممه لافی ةا وکل و وامیل ظاً ػؿ مٝاةؼ ذای می ػاػنؼ.

ؿیلی ٦های فیاػی اف لاشات گنؼهاؿا ةه ػلت آمؼه که متین ػالتان الاتیـی

ةىػا الت یٝنی ةاف گى کننؼۀ ٌصنه های معتل ٦اف فنؼه گی ةىػا میتاوؼٔ .ىؿ

محال :ؿیلی٥ی که اف لاشات ةالتانی گنؼهاؿا ةه ولیله ةالتانونالان کى٦
گـػیؼه و ٝ٤الً ػؿ مىفیم کلکته هنؼ نگهؼاؿی میىىػ ،ػالتانی اف ا٤مانه فنؼهگی

وهقاػه گىاتاما ؿا ػؿ شالت وػا ٛاف ظانه اه که هنىف ةه مـشلۀ ةىػایی نـلیؼه ةىػ
و ػنیای وهقاػهگی اه ؿا تـک می کـػ ةاف منایی می منایؼ.
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(تٍىیـ  )5ةىػا هنگام تـک ظانه اه همـاه ةا الپ ل٥یؼه کانتاکا( ،ةـگـ٤ته اف کتاب تاؿیغ
هرن).

ػؿ این ؿیلی ٦ةىػا الپ ذنگی و مصتىب ظىػ ؿا مىؿػ ظٕاب ٨ـاؿ ػاػه و میگىیؼ:

«کانتاکای ٜقیق! من اف تى میعىاهم که ةاؿ ػیگـ ةـای همین یک وث مـا ةه پىت
ة گیـی اگـ ةه کمک تى ةىػا وىم نرات و ؿلتگاؿی ؿا ةـای ظؼایان (ن١ىؽةاهللا ) و

آػمیان ةه اؿم١ان ظىاهم آوؿػ» .چنانکه کانتاکا یا هامن الپ ةىػا وهی ٪منىػه و ةا

ٌؼایی که اف لم هایي ةلنؼ می وؼ ،اهالی وهـ ةیؼاؿ می وؼ و شىمت وهقاػه
ةـمال می وؼ ،ةناةـ این ظؼایان ػلت های ظىػ ؿا فیـ لم هایي گـ٤تنؼ تا اف
ٌؼای لم الپ ؿ٤نت وهقاػه ةـ مال نگـػػ( .)776ً :3این ؿیلی ٦که نىٜی اف
هرن م٥هىمی ةه ویژه هرن منیاملیقم و نیق ؿوایتی ؿا منایي می ػهؼ ،فیـا ةه الاك
ؿوایات الاتیـی یٝنی واهقاػه گىتاما ٨رص والؼین ظىػ ؿا تـک می کنؼ و می
ظىاهؼ تا ػؿ گىوه اف ٔتیٝت ناب ػؿ فیـ ػؿظتیٜ ،قلت اظتیاؿ کنؼ .هرنمنؼان پیـو
آیین ةىػایی این ػالتان الاتیـی ؿا ػؿ ن٩ي ةـذمته ٤ى ٧ةه تٍىیـ کىیؼه انؼ.
17
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ٔىؿی که ٨تالً اواؿه وؼ ػؿ لتک هرن م٥هىمی یکی هم هرن ؿوایاتی الت که
میتىان منىنه های اف آن ؿا محال آوؿػ :ویىا ػؿ آیین هنؼوییقم ظؼای (ن١ىؽ ةاهللا)
مهلک و ظٕـ ةىػ  ،ػؿ ٜرص ویؼی نیـوی معـب و ؿب النى ٛممتی و ؿ َ٨ةىػ نام
ػیگـ آن ؿوػؿا الت ةه ؿوایات ػیگـ مىذث تربک و ٤ـظنؼهگی می وؼ ػؿ
لانمکـیت ةه نام ناتاؿاد یاػ گـػیؼه الت .ةا ٌ٥اتی که ػاوت ػؿ مٝاةؼ ةىػایی
ویىا ؿا ػؿ شالت ؿ َ٨و چهـه ویٕانی ترمم می منىػنؼ ،ػؿ آجاؿ تپه رسػاؿ ٠قنی
مرممه او ػؿیا٤ت گـػیؼه که ػؿ پیىانی ظىیي چىم لىم ػاؿػ ػؿ گـػن او ماؿ
شل٩ه فػه الت ،ةّٝی او٨ات ةه ٜىُ او گاو نانؼی ؿا ػؿ مٝاةؼ ویىایی ترمم می
منىػنؼ چىم لىم ةنا ةه ؿوایات آیین ویىاییقم ٨ؼؿت ظاؿ ٧الٝاػه او ؿا منایي می
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ػهؼ ،گاو نانؼی ةنا ةه ؿویات آیین هنؼوییقم مىذىػیت ویىا ؿا تؼاٜی می منایؼ(:2
م٩اله ناچاپ لمیناؿ).

(تٍىیـ  )3رس الهه ػوؿگا ةا چىم لىم ةا گل رسط مىفیم ملی ا١٤انمتان( ،ةـگـ٤ته اف کتاب نگاهی
ةه متؼن ٠قنه).
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ةناًء ترمم ویىا ػؿ مٝتؼ تپه رسػاؿ ٠قنی ةا چىم لىم ػؿ اٌل لتکی اف هرن
ؿوایاتی یا واظۀ اف هرن م٥هىمی ؿا ةیان می ػاؿػ .یا گل لىتىك ػؿ مٝاةؼ ةىػایی
لمتىل ةىػا ةىػ ولی هنؼو ها ةنا ةـ ؿوایات کتاب م٩ؼك ظىػ وان لىتىك ؿا ةـ
چهـه ویىنى می ػیؼنؼ و تٍىیـ او ؿا ةا تىله نىاظنت تتاؿف می ػاػنؼ ،ةٝؼ گل لىتىك
همـاه ةا ةـگهایي و گل های میعک و چنتلی ػؿ گلؼان ها ن٩ي ةمت و ةه
إٌالس پىؿناگاتا یاػ می وؼ که همین گلؼان یا پىؿناگاتا ةـهمن تل٩ی وؼ .اف تپه
مـنران و نیق اف من ٜینک لىگـ تیکـ های ػؿ یا٤ت وؼه که ػؿ آن ن٩ي گل لىتىك
ةه مالشٙه ؿلیؼه الت .پن گ٥ته می تىانیم که ةنا ةـ ؿوایات آیین ةىػایی این
تقیین ذنته مؾهتی و ٩ٜیؼتی ػاوته که ػؿ الٕىؿه های ةىػیقم ،مؾاهث هنؼویی
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و وػایی ةا م٥اهیم و مٝانی معتل ٦اف ٨ـن اول ٨تل اف میالػ الی ٨ـن نهم میالػی ةه
اوکال گىناگىن تتاؿف منىػه الت ،منىنه های آن ؿا ػؿ من ٜینک ،تپه مـنران،

هؼه و لایـ لاشاتی ةالتانی مالشٙه کـػه می تىانیم و اما ػؿ ػوؿه الالمی این
ن٩ي رص ٣ذنته تقیینی ػاوت که ةه نىٜی آن ؿا ةه هرن ؿوایتی تٝتیـ کـػه می
تىانیم( :3م٩اله ناچاپ لمیناؿ).

(تٍىیـ )3گل لىتىك که اف ٤ـه چایتیا لاشۀ 175من ٜینک کى ٦گـػیؼه الت ،گقاؿه ػوؿ
چهاؿم ش٥ـیات لال 7577ظىؿویؼی.

19

تحقیقات کىصانی
ػؿ ةعي لتک هرن ةؼن گ٥ته می تىانیم فمانی که ػؿ ٨ـن ػو و له میالػی
ٜٙمت و لتایي ةىػا ةه اود تٝالی ؿلیؼه ةىػ ،هرنمنؼان و پیـوان او ،آن ؿا ةا تٝتیـ
های معتل ٦و ػؿ شالت های گىناگىن ؿوشانی ،شـکات ػلت ةه ویژه شالت
نىمنت ةؼنی منایي می ػاػنؼ که ةه إٌالس آیین ةىػیقم این شاالت ؿا مىػؿا
 Mudraیاػ منىػه انؼ( .)311 ً :6مىػؿا واژه لانمکـیت الت ةه مٝنای ٜالمت
و نىان ةىػه ػؿ وا ٞ٨ژلت مناػین الت که ػؿ میناتىؿی های هنؼو ها و آجاؿ هرنی
ةىػایی ػیؼه می وىػ که ةه ولیله مىػؿا یا شـکات ػلت و ةؼن م٥اهیم معتل٦
متحیل می گـػػ و ةٝؼ اف ٨ـن اول و ػوم میالػی ػؿ شىفه گنؼهاؿا ةا تتلىؿ ترمامت
ةىػا ها و ةىػیمتىا ها م٥اهیم ظاٌی ؿا اف ؿوشانیت آیین ةىػایی اؿایه می ػاؿػ و ةه
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إٌالشات ؽیل م٥اهیم آتی ؿا ػؿ آجاؿ هرنی ةؼنی انٝکاك می ػهؼ:

 -7اةهایامىػؿا (  :) Abhaya mudraیا ةلنؼ منىػن ػلت ٔىؿی که ک ٦ػلت ػؿ
م٩اةل ػیؼ ٨ـاؿ گـ٤ته که شالت ٌلض ،أمینان و ٜؼم تـك ؿا ػؿ هرن
ایکىنىگـا٤ی ةىػایی ػؿ ةىػیمتىا ها منایي می ػهؼ.

 -6واؿاػامىػؿا( : )varada mudraاین مىػؿا ةا ػلت چپ اذـا می وىػ که م٥هىم
مـشمت ایقػ و ٨ؼؿت الهی ؿا ذهت اػای نؾؿ و ظیـات اواؿه می منایؼ و پنز
انگىت کىیؼه ػؿ این مىػؿا مناػی اف پنچ مـتتۀکامل وامل لعاوت ،اظال،٧
ٌرب ،همت ،متـکق و مـا٨ته الت.

 -5ػهیانایامىػؿا ( :)Dhyana modraػؿ این شالت ػلت ؿالت ةاالی ػلت چپ
ٔىؿی الت که ک ٦ػلت ؿالت ٨اةل ػیؼ الت و لاکیامىنی ةىػا ػؿ لتاك
ؿاهتی ػؿ شالت ت٥کـ و مـا٨ته ػؿ فیـ ػؿظت م٩ؼك ( )Ficus religiousمنىؿ و
آگاه می وىػ .ػؿ ةّٝی شاالت ػؿ این مىػؿا نىک انگىتان وٍت ةىػا وکل
محلحی ؿا می گیـػ که م٥هىم له گىهـ ةىػایی یٝنی ةىػا ،ػهـمه و لنگهه ؿا
می ؿلانؼ.
 -3ػهـمهچکـامىػؿا( )Dharma chakra- modraاین مىػؿا م٥هىم تٝمیل تٝالیم
ةىػایی ؿا ةا شـکات انگىتان ػلت منایي می ػهؼ ،این مىػؿا مٝمىالً ةا ػلت
21
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ؿالت انرام می وىػ شل٩ۀ که تىلٖ شـکات ػؿ این مىػؿا تىلٖ ػلت ،ةه
میان می آیؼ م٥هىم چـط ٨انىن ؿا می ؿلانؼ.
 -3ویتاؿکامىػؿا ( :)Vitarka-modraاین ةه نام مىػؿای التؼالل و تٝلیم نیق یاػ
گـػیؼه الت که م٥هىم انت٩ال آمىفه های ةىػا ؿا می ؿلانؼ و ةّٝاً ةه م٥هىم
ةعىىػن گناه هم الت٥اػه وؼه الت.
 -2واذـامىػؿا( :)vajra- mudraاین مىػؿا م٥هىم ظـػ واال ؿا میـلانؼ و منایىگـ
ّ٤یلت و ػانایی اػهی ةىػا و ایـوکانا می ةاوؼ(.)311 ً :6
 -1ةهىمی لپاؿوامىػؿا( :)Bhumisparsha-mudraػؿ این مىػؿا ةا شـکات ویژه
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انگىتان فمین ؿا ملن می منایؼ که م٥هىم تنىیـ وؼن ةىػا ؿا ػؿ فیـ ػؿظت که
ةه مـا٨ته نىته می ؿلانؼ تا ػؿ ةـاةـ ویٕان اف نیـوی فمین التمؼاػ می
ذىیؼ.

 -3انرالی مىػؿا( :)Anjali- mudraةیىرت این شـکات ةه ةىػیمتىا ها اؿتتآ ػاؿػ
که ک ٦ػلت ةاهم ٔىؿی چمپیؼه که ةا انگىتان شالت ٜمىػی ؿا منایي
میؼهؼ و تا ةاالی لینه ةلنؼ گـػیؼه که م٥هىم ػٜا و نیایي ؿا ا٤اػه می منایؼ
ػؿ ترمامت گنؼهاؿا این شالت مٝمىل ةىػ.

 -7واذـا پـػما مىػؿا( )Vajra- pradma – mudraػؿ این مىػؿا نىک انگىتان اف
ػلت می گؾؿػ که نىان ػهنؼۀ اٜتامػ ةه ن٥ن الت.

شالت شـکت ةؼنی و شـکت ػلتان که هـ کؼام م٥اهیمی ؿا اف ٤لم٥ه آیین ةىػایی
ػؿ ٨الث هرن ترممی منایي می ػهؼ ،ػؿ ش٩ی٩ت نىٜی اف لتک هرن ةؼنی ،ػؿ
هرن م٥هىمی الت(.)23 ً :5
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(تٍىیـ )2ةىػا هایی که ػؿ شالت های ػهـمه چکـه مىػؿا و لمؼهی مىػؿا تـلیم گـػیؼه انؼ (ةـ
گـ٤ته اف کتاب امپـأىؿی ی٥تلی ها ةین ٨ـن  3الی  3میالػی).

(تٍىیـ )3انرالی مىػؿا

(تٍىیـ )1واػؿا مىػؿا

http://buddhism.
Abut.com/od/eightauspicioussymbols/tp/mudras.htm
22
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(تٍىیـ )7تٍىیـ ةاال ةهىمی لپاوامىػؿا ،تٍىیـ پایین ػهیانا مىػؿا

http://buddhism.
Abut.com/od/eightauspicioussymbols/tp/mudras.htm
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) واذـامىػؿا71(تٍىیـ

) ویتاؿکامىػؿا77(تٍىیـ

http://buddhism.
Abut.com/od/eightauspicioussymbols/tp/mudras.ht.
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نتیجه گیسی:
ػؿ نتیره می تىان گ٥ت که ػؿ کىىؿ ةالتانی ما هرن اف ٨ؼیم االیام ؿایز ةىػه و
ةیانگـ لتک های معتل ٦می ةاوؼ که ػؿ هـ ػوؿۀ ةالتانی و تاؿیعی ةافگى کننؼه
ؽهن و ؽکاوت ٜالی  ،اةتکاؿات و تاله های ةاونؼه گان این رسفمین ةىػه و
ةمیاؿی اف آنها تا هنىف اف ػیؼ فیتا ونالی و ٤لم٥ۀ هرنی ناوناظته مانؼه الت و
ةایمت اف لصاٗ هرن و فیتا ونالی مىؿػ تص٩ی٩ات ٜلمی ٨ـاؿ گـ٤ته و م٥اهیمی که
اف ةٝؼ ٤لم٥ی ػؿ آن ها ةه کاؿ ؿ٤ته مٝـ٤ی و ونالایی گـػػ تا فوایای تاؿیک تاؿیغ
کىىؿ ةیىرت واِض گـػػ.
چنان چه ،هرن م٥هىمی که ػانىمنؼان ٠ـةی مؼٜی انؼ ػؿ لال های 7721پا ةه
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ٜـٌۀ وذىػ مانؼه و ػؿ لالهای  7711ةه اود تکامل ؿلیؼه مىِىٜی الت ٨اةل

مکخ؛ ةه رصاشت گ٥ته می تىانیم که نٙـیات ٤ى ٧الؾکـ ٨اةل ٨تىل نیمت؛ فیـا این
نٙـیات و ٔـس ها ػؿ لال های متؾکـه وکل ؿلانه یی و تتلی١اتی ػؿ مىؿػ هرن
م٥هىمی ةىػه و ػؿ نتیره تص٩ی٩ات آجاؿ ةالتانی کىىؿ ٨ؼامت تاؿیعی و ةالتانی آن
شتا ةه ػوؿه های ٨تل تاؿیعی می ؿلؼ و ؿیىه های این هرن ؿا می تىان ػؿ آجاؿ

ةالتانی ػوؿه ةالتانی ؿػ یاةی منىػ و م٥اهیم اؿفومنؼی که ػؿ الةالی این آجاؿ
گنرانیؼه وؼه ممتلقم تص٩ی٩ات ةیىرت ٜلمی ةىػه که اف نٙـ هرنی و ٤لم٥ی
ةایمت مىؿػ ونالایی ٨ـاؿ گیـػ.

مآخر:

 -7آؿیانا ػایـۃاملٝاؿ« .٣کنیىکا» .ذلؼ پنرم ،ػوؿ ػوم ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان،
کاةل :مٕتٝۀ نربالکا.7576 ،

 -6آؿیانا ػایـۃاملٝاؿ« .٣مىػؿا» .ذلؼ وىم ،ػوؿ ػوم ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان،
کاةل :مٕتٝۀ نربالکا.7572 ،
 -5ػلؼاؿ ،مـِیه  . 6171 ،ةاف ونالی هرن ةىػایی اف ٔـی ٪وامیل ونالی
مىػؿاها  / http://ensani.ir/fa/article/511136تاؿیغ مـاذٝه .7573/7/3
 -3واهـوػی٤ ،أمه ،ةهاؿیه مـیم ،فممتان ،7573ترمم مناػین «نیـوانا» ػؿ
مٝامؿی ةىػایی ،ػلرتلی :
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http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3
 737c7132b35 713272f-f215-3b3b-3131تاؿیغ مـذٝه .7573/7/3
ٌ -3ؼی٩ی نریث اشمؼ .لیمتم مٝامؿی آةؼات ػوؿۀ کىوانی ،اکاػمی ٜلىم
ا١٤انمتان  ،کاةل :مٕتٝۀ ةهیـ.7576 ،
ٜ -2قیقی ،نٙـ مصمؼ .تپه رسػاؿ ٠قنی مناػی اف ٤ـهنگ و متؼن ػوؿه کىوانی،
ػؿ لمیناؿ ٠قنه و ٠قنىیان ػؿ گمرتۀ تاؿیغ ،وفاؿت أالٜات ٤ـهنگ ،کاةل:
.7533
ٜ -1قیقی ،نٙـ مصمؼ .هرن ػوؿه امپـاتىؿی کىوانی ها ػؿ شىفۀ گنؼهاؿا ،اکاػمی
ٜلىم ا١٤انمتان ،کاةل.7533 :
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 -3لصٙه ٤ای٩ه .پىؿناگاتا مناػی اف ٜرص مىؿیایی و گىپتایی ػؿ هرن متإظـ گنؼهاؿا،

ناچاپ ،ةه منالتت لمیناؿ ،من ٜینک ػؿ پـتى کاوه های ةالتانىنالی،
اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،کاةل.7571 :

 -7لصٙه٤ ،ای٩ه .وهـلافی و ٔـف مٝامؿی مٝاةؼ ةىػایی و ویىایی ػؿ گنؼهاؿا ػؿ
ػوؿه کىوانی ،اکاػمی ٜلىم ا١٤انمتان ،کاةل :یىل ٦فاػ.7576 ،

71E.J.Bril(7712)Buddism in Afghanistan and Central AsiaLandan

26

پىهنمل محمد حسین احمدشی

له ةګسام څخه کاةل ته د پالشمېنې د لېږد الملىنه
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لنډیص:

له لـ٠ىين ةګـام څعه کاةل ته ػ پالفمېنې په لېږػ کې یى ومېـ الملىنى ؿ٠نؼه
ونډه ػؿلىػه .ػ کىواين امپـاتىؿي ټىټه کېؼل ،ه١ه پېښه وه چې ښایي کاةل ته ػ
پالفمېنې لېږػ کې ةه یې مهم ؿول لىةىلی وي ،همؼاؿنګه ػ لالانیانى له ظىا په
ذګړو کې ػ ةګـام ښاؿ ویراړېؼلى هم ػ پالفمېنې لېږػ ته الؿه هىاؿه کړه .په

لرتاتيژیک لصاٗ کاةل له ةګـام څعه ػ پالفمېنې له پاؿه یى وړ ځای و ،ښايي چې

ػا ةه هم یى مهم المل و .ػ کاةل مؾهتي او لىػاګـیق اؿفښت او همؼا ؿاف ػ ةګـام
په پـتله ػ کاةل ښه ا٨لیم ،ه١ه نىؿ الملىنه و چې له لـ٠ىين ةګـام څعه پالفمېنه
کاةل ته ؿاولېږػېؼه.

رسیصه:

ػ نړۍ په ډېـی هیىاػونى کی ػ پالفمېنې په تىګه ػ ښاؿونى ٠ىؿه کىلى کې یى
ومېـ ځانګړتیاوې په پام کی نیىل وىې ػي .ػ٠ه ځانګړتیاوې تـ ډېـه ةـیؼه له
لرتاتیژیک مى٨یٝت ،مؾهتی او کلتىؿی اؿفښت ،اػاؿی منالتتىبٔ ،تیٝی ښکال او
ػ پـاظى ٔتیٝی رسچینى له وتىن څعه ٜتاؿت ػي .په ا١٤انمتان کې هم ػ پالفمېنى
په تىګه ػ لیمى ٠ىؿاوی کی یاػو ځانګړتیاوو ؿول لىةىلی ػی.
ػ تاؿیغ په اوږػو کې ٔتیٝي پېښى او یا لیايس ةهیـونى ػ یى ومیـ لیمى او ښاؿونى
ځانګړتیاوې له منځه وړي او نىؿو لیمى او ښاؿونى ته یی وؿةښلې چې په پایله کې
یې وػان ښاؿونه او پالفمېنې په کنډوالى ةؼلې وىي او یى ومېـ کىچني کيل او
20
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ښاؿونه پـ لرتو ښاؿونى او پالفمېنى اوښتي ػي؛ له ػا ډول لیمى څعه یىه هم ػ
ةګـام لـ٠ىنې لیمه ػه چې ػ پالفمېنې په تىګه یې ظپل ځای کاةل ته پـېښىػ.

د څېړنې مربمیت:
ػ ةګـام لـ٠ىنی ښاؿ چې ػ یىنانى -ةىػایي متؼن یىه ؿوښانه ةېلګه ػه ،ػ هېىاػ په
تاؿیغ کې یې ػ یىه مهم لیايس مـکق په تىګه ؿ٠نؼه ونډه ػؿلىػلې ،ػا چې ولې
ػې لیايس مـکق ػ پالفمېنې په تىګه ظپل ځای کاةل ته پـېښىػ ،الملىنه یې پىؿه
څـګنؼ نه ػي ،چې همؼا ػ څېړنې ممئله ػه .ػ ةګـام لـ٠ىنی ښاؿ ػ هېىاػ په تاؿیغ
کې ه١ه لیايس مـکق ګڼل کېږي چې ػ هېىاػ ػ ػوو ؿوښانه متؼنىنى؛ یىنانى
ةاظرتي او یىنانى -ةىػايي پیـ کلتىؿي اؿفښتىنه یې په ظپله ٠ېږ کې ظىنؼي کړي
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ػي .ػا چې ولې ػ٠ه لیايس مـکق او ػ وظت پـمعتليل ښاؿ ػ پالفمېنې په تىګه
ظپل ځای کاةل ته پـېښىػ ،ټىل الملىنه یې څـګنؼ نه ػي؛ نى اړینه ػه چې په اړه
یې څېړنې تـرسه يش ،تـڅى ػ پالفمېنې ػ لېږػ ؿ٠نؼه الملىنه یې څـګنؼ او ػ هېىاػ

ػ لیايس تاؿیغ تیاؿې ةـظې ال ډېـې ؿوښانه يش.
د څېړنې اصيل پىښتنه:

له ةګـام څعه کاةل ته ػ پالفمېنې په لېږػ کې کىمى الملىنى ؿ٠نؼه ونډه ػؿلىػه؟

د څېړنې مىخې:

 -ػ لیايس مـکق په تىګه ػ ةګـام ػ ونډې څـګنؼونه؛

 -له ةګـام څعه کاةل ته ػ پالفمېنې ػ لېږػ الملىنى پېژنؼنه او وننه؛

د څېړنې الزې چازې(څېړندود):

ػ ا څېړنه چې (له ةګـام څعه کاةل ته ػ پالفمېنې ػ لېږػ الملىنه) تـ رسلیک
النؼې تـ رسه وىې ،تاؿیعي او الميل(ٜلی) څېړنه ػه چې أالٜات یې له کتاةىنى
څعه په کتاةتىين ٔـی٩ې رسه ؿا ټىل او په کی٥ي تىګه تصلیل وىي ػي.

د مقالې منت:
الف .د لسغىين ةګسام لنډه پېژندنه:
ةګـام ػ کاةل والیت ػ وامل په  ۷۱کیلىمرتۍ کې ځای لـي .ةګـام ه١ه
لـ٠ىنی ښاؿ ػی چې ػ ةنمټ ایښىػو په اړه یې ػ تاؿیغ لیکىنکى او لـ٠ىنپىهانى
28
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تـمنځ ةېالةېل نٙـیات وتىن لـي .اشمؼ ٜيل کهقاػ په ظپل کتاب (ا١٤انمتان ػؿ
پـتى تاؿیغ) کې لیکي چې ػ هعامنيش واکمن ،لیـوك په وظت کې ػ ةګـام په
لیمه کې یىه پعه کال او یى ښاؿ وتىن ػؿلىػ .ػې نٙـ ته په پام رسه ویلی وى چې
ػ کاپیما یا ةګـام ةنمټ ایښىػونکي هعامنىیان ػي؛ ظى ػ یى ةل ؿوایت له معې
ػالې څـګنؼیږی :ػ م٩ؼوين لکنؼؿ په وظت کې په کاپیما کې ػ یىنانیانى له
لىؿي په لیمه ایقو اٌىلى ةـاةـه یىه ممتصکمه کال ذىړه وىه چې شٍاؿ ،ةـذىنه او
ظنؼ ٧یې ػؿلىػ(.)۴۳ :۶
په ۵۲ۺ۵۳-۲ۺ ۲میالػي کلىنى کې ٤ـانمىي او ا١٤اين لـ٠ىنپىهانى په ةګـام کې
لپړنې تـرسه کړې چې په پایله کې یې له ظښتى څعه ذىړه ،یىه لرته ةـد لـونکې
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کال ،یىه نٙامي کال او ػ ةېالةېلى لـ٠ىنى آجاؿو یىه ظقانه ومىنؼل وىه(.)۲۳۴ :۵

ػ لـ٠ىنپىهانى څېړنى ػا مٕلث په ډاګه کړی چې ػ ةګـام لـ٠ىنې لیمه ،معکې
له ػې چې ػ لرت کنىکا له لىؿي ػ پالفمېنې په تىګه وټاکل يش ،ػ م٩ؼوين
لکنؼؿ له لىؿي هلته ػ یى ػ٤اٜي ښاؿ ةنمټ اېښىػل وىی و .په ه١ى لیکل وىیى
آجاؿو کې چې له م٩ؼوين لکنؼؿ څعه ػ ظأـاتى په تىګه پاتې ػي ،ةګـام په اړه په

فړه پىؿې مٝلىمات وتىن لـي چې ػ ٩٥٨اف لکنؼؿیې تـ نامه النؼې لیکل وىي
ػي(.)۲۱۶:۳

لـ٠ىنی ةګـام یا کاپیما ػ هېىاػ یى مهم ښاؿ او پالفمېنه وه ،ػ ػې اػٜا ښه ةېلګه
په ظپله ػ ةګـام ػ کلمې م٥هىم ػی .ػ ةګـام په اړه چې لانمکـیټ کلمه ػه،

انګلیيس مؤؿط کپتان کنګهم په ظپل کتاب کې لیکي :ػ ةګـام کلمه اٌآل ویګـام
ػه ،ګـام په لانمکـیټ کې ښاؿ ته وایي او (وي) یى تٝـی٥ي شـ ٣ػی چې ښاؿ ته
اّ٤لیت وؿکىي .ػ ویګـام ػ کلمې مٝنا هم ښاؿ ،مـکق او پالفمېنه ػه(.)۲:۵
لـ٠ىنی ةګـام چې ػ یىناين ػوؿې اړونؼ ػ٤اٜي ښاؿ و ،له میالػ څعه وړانؼې په
 ۲۶۱کال کې ػ یىنانى -ةاظرتي واکمنێ له لىؿي ػ پالفمېنې په تىګه وټاکل وى ،په
ػې ډول لـ٠ىنی ةلغ ػ نړۍ ػ پالفمېنى له لیکې ةهـ وى او ځای یې ةګـام ظپل کړ.
نىمىړی ښاؿ ػ کىواين امپـاتىؿۍ ػ وتيل واکمن ،کنىکا ػوةنێ پالفمېنه وه .ػ
کىواين امپـاتىؿۍ له منځه تلى رسه ،ةګـام هم ػ ل٩ىٓ په لىؿ ؿوان وى ،تـ ه١ه چې
ظپل ځای یې کاةل ته پـېښىػ او کاةل ػ پالفمېنې په تىګه ٠ىؿه وى.
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ب .له ةګسام څخه کاةل ته د پالشمېنې د لېږد مهم الملىنه:
له ةګـام څعه کاةل ته ػ پالفمېنې لېږػ ،ښایي ډېـ الملىنه ولـي ،ظى یى ومېـ مهم
الملىنه یې په النؼې ډول څـګنؼیږي:

 .۱د ةګسام ښاز ویجاړیدل
په ۳۵۲م کال کې لالاين واکمن ،واپىؿ په لـ٠ىين ةګـام یـ٠ل وکړ .ػ یـ٠ل په
پایله کې ػ ةګـام ښاؿ اوؿ واظیمت او ډېـی وػانێ یې له منځه والړې او یا لعتې
فیامننې وىې .رسه له ػې چې وؿولته ػ٠ه ښاؿ کې یى ځل ةیا وػانێ ذىړې وىې،
ظى ښایي چې ظپل اؿفښت ةه یې له الله وؿکړی وي او په ؿاتلىنکي کې ةه نىؿې
لیمې ػ واکمنانى ػ پام وړ ګـځېؼلې وي( .)۲۵۴:۴ښايي چې ػ ةګـام ښاؿ ویراړتیا
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ةه ػ پالفمېنې په لېږػ کې ؿول لىةىلی وي.

 .۲د کىصانی امپساتىزۍ ټىټه کېدل

ػ کىواين واکمن ،والىػیىا له مړینې وؿولته کىواين امپـاتىؿۍ له منځه الړه او
په هېىاػ کې ػ مـکقي واکمنێ پـځای ،ځایي واکمنێ ؿامنځته وىې .رسه له ػې
چې ػ لرتو کىوانیانى ػوؿه پای ته وؿلېؼه ،ظى ػ کىچنیى کىوانیانى یا کیؼاؿیانى
واکمنێ تـ پنځمې فېږػیقې پېړۍ پىؿې پایښت ومىنؼ ،ښایي چې له ةګـام څعه
کاةل ته ػ پالفمېنې ػ لېږػ لىمړنی پړاو ةه همؼا مهال تـرسه وىی وي .انګلیمی
مؤؿط کنګهم ػ ظىؿػ کاةل یاػونه کىي او ه١ه ػ کىچنیى کىوانیانى پالفمېنه ةىيل.
که ػ لـ٠ىين ظىؿػ کاةل (ظاکرتاؿ) وػانیى ته که وکتل يش ،ػا ش٩ی٩ت وؿڅعه له
وؿایه څـګنؼیږي چې ػ کاةل ػ لـ٠ىين لیايس مـکق (ةاال شٍاؿ) له ذىړېؼو
وړانؼې ،ظىؿػ کاةل ػ کیؼاؿیانى پالفمېنه وه .په پنځمه میالػی پېړۍ کې ػ ی٥تلیانى

واکمني ؿامنځته وىل .په ی٥تيل ػوؿه کې ػ کاةل ةاالشٍاؿ ػ پالفمېنې ػ مـکق په
تىګه ٠ىؿه وى( .)۴۶:۲ػ یاػونې وړ ػه چې له کاپیما څعه کاةل ته ػ پالفمېنې
لېږػ ،په یى پړاو کې نه ػی تـرسه وىی ،ه١ه مهال چې کاپیما مـکق و ،کاةل هم ػ
مـکق په تىګه وتىن ػؿلىػ .ػ نهمې میالػي پېړۍ په لىمړیى کې ػ ا١٤انمتان مـکق
په ةىپړه تىګه کاپیما څعه کاةل ته ؿان٩ل وىی ،ځکه چې له ػې وؿولته هـې
رسچینې ػ ةګـام نىم هېـ کړی او ػ کاةل نىم ٜمىمیت پیؼا کړی ػی(.)۵۹:۷
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.۳د کاةل سرتاتیژیک ازشښت
کاةل ػ هېىاػ ه١ه لـ٠ىنی ښاؿ ػی چې لرتاتیژیک اؿفښت لـي .په ا١٤انمتان
کې ػ الالم ػ ٘هىؿ پـ مهال ،کاةل ػ کاةلىاهانى پالفمېنه او هم نٙامی مـکق و .له
ښاؿ څعه ػ ػ٤ا ٛپه مىظه ةاالشٍاؿ او ةاالشٍاؿ ته څېـمه ػ ٠ـونى ػ پاله ػیىالىنه
ذىړ وىي وو .ػ کال په څېـ ػ کاةل واوظىا ٠ـونى مىٝ٨یت او ػ ػیىالىنى وتىن ،ػ
ػ٠ې لیمې لرتاتیژیک اؿفښت ال ډٔـ کړی و ،ښایي چې ػ کاةل همؼ٠ه
لرتاتیژیک مى٨یٝت ةه ،له ةګـام څعه کاةل ته ػ پالفمېنې ػ لېږػ یى المل
ګـځېؼلی وي ،ځکه چې ةګـام ػ اػاؿي اهمیت له ةایللى رسه لم ،نٙامي اؿفښت
هم له الله وؿکړی و.
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 .۴د کاةل مرهتي ازشښت

له ةګـام څعه کاةل ته ػ پالفمېنې په لېږػ کې ػیني اؿفښتىنى هم ؿ٠نؼه ؿول
ػؿلىػ .په کىواين واکمنێ کې ةګـام ػ لیايس مـکق په شیخ او کاةل ػ مؾهتي
مـکق په تىګه ػ ةىػایي واکمنانى ػ پام وړ لیمه وه .په لـ٠ىين کاةل کې له میالػ
څعه وړانؼې ةىػایي ػین ظپىؿ وىی و او په ةېالةېلى لیمى کې یې ةىػایي ٜتاػت
ځایىنه وػان وىي و .ػ یاػونې وړ ػه چې له ةامیانى څعه وړانؼې کاةل ػ ةىػایانى
مهم ٩ٜیؼيت مـکق و .ػ کاةل واهانى په ػوؿه کې ػ هنؼوانى او ةـهمنیانى لپاؿه له

ةګـام څعه لىیيل کاةل یٝنی ػ لىګـ ػ لینؼ شىفې ډیـ اهمیت ػؿلىػ ،ځکه چې ػ

ةـهمنیانى لرت مٝتؼ ػ لىګـ په لراونؼ کې وا ٞ٨و چې ػ کاةل په لىیل لىیؼیځ کې
یې ځای ػؿلىػ ،ػ٠ه ځای ته په فؿګىنى ةـهمنیانى ػ کاةل ػ لىیل له الؿې تګ ؿاتګ
کاوه .ػ کاةل ػ مهم مؾهتی اؿفښت ػ اػٜا ښکاؿه ةېلګه ػ چکـي مناؿ ػی چې
کاؿوانىنه ته ػ الؿښىونې رسةېـه یې په لیمه کې ػ ةىػیقم وتىن هم څـګنؼاوه.

 .۵د کاةل سىداګسیص ازشښت
ه١ه مهال چې ةلغ ػ ؿوم ،چین او لالاين امپـاتىؿۍ ػ نړیىال لىػاګـیق مـکق
شحیت ػؿلىػ ،ػ کاةل او لنؼ شىفو ټىل لىػاګـیق تىکي ةګـام ته ؿاتلل .ػ٠ه مهال
ةګـام یى مهم لىػاګـیق مـکق و .په کىواين واکمنێ کې په تېـه ةیا ػ کنىکا ػوؿه
کې لىػاګـۍ ډېـه پـاظتیا ومىنؼه .ػ ػ٠ې پـاظتیا یى مهم المل ،ػ وؿیښمى ػ الؿې
ظىنؼیتىب او ػ امنیت ښه والی و .ػ ػ٠ې نړیىالې لىػاګـیقۍ الؿې یىه ةـظه له
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کاةل څعه تېـېؼه .په کىواين ػوؿه کې کاةل له مؾهتي اؿفښت رسةېـه ،لىػاګـیق
اؿفښت هم تـالله کړ .ػ کاةل په ظتیځ کې ػ مـنران ٠ىنډۍ ته څېـمه یى لىػاګـیق
مـکق هم وت ىن ػؿلىػ.له همؼې امله کاةل ػ یى مهم لىػاګـیق مـکق په تىګه هم
اؿفښت تـالله کړ چې ښايي کاةل ته ػ پالفمېنې په لېږػ کې ةه یې ػ یىه المل په
تىګه ؿول لىةىلی وي(.)۴۴ :۲

 .۶د کاةل ښه اقلیم
له ةګـام څعه ػ پالفمېنې ػ لېږػ یى المل هم کېؼای يش چې ػ کاةل ښه ا٨لیم
وي .رسه له ػې چې ػ مهال ػ کاةل ا٨لیم ظـاب وىی ،ظى تېـ ته په کتى رسه ،کاةل
ػ کاپیما په پـتله ښه ا٨لیم ػؿلىػ .ػ کاپیما ػ ا٨لیم په اړه اشمؼ ٜيل کهقاػ ػ ةګـام
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تـ رسلیک النؼې په ظپله م٩اله کې لیکي چې ةګـام له کاةل څعه ټیټ ػی ،هىا
یې ګـمه ػه ،اوړی یې ګـمي وؿځ په وؿځ وؼت مىمي .پرسلی په کې ةاػونه هم
چلیږي او شتی څى میاوتې ػوام کىي()۵:۶ږ نى ویالی وى چې ػ پالفمېنې په تىګه
ػ کاةل په ٠ىؿاوي کې ،ا٨لیم هم ونډه ػؿلىػه.

پایله:

ػ پىؿتنیى مٝلىماتى پـةنمټ ،ػ پایلې په تىګه ویلی وى چې له ةګـام څعه کاةل ته
ػ پالفمېنې لېږػ ،په څى پړاوونى کې ةىپړ وىی ػی .ػ٠ه لېږػ ښایي ډېـ الملىنه
ولـئ  ،ظى ػ کىواين امپـاتىؿۍ ترقیه کېؼل یې تـ ټىلى لرت المل و ،ځکه چې ػ
کىواين امپـاتىؿۍ له منځه تللى رسه ةګـام ظپل مـکقیت له الله وؿکړ .ػ لالانیانى
ػ ةـېؼونى له امله ػ ةګـام ښاؿ ویراړېؼنه هم ػ پالفمېنې ػ لېږػ یى مهم المل و .ػ

وظت په تېـیؼو رسه ةګـام ظپل مؾهتي او لىػاګـیق اؿفښت هم کاةل ته پـېښىػ .ػ
کاةل ښه ا٨لیم او لرتاتیژیک مىٝ٨یت هم ػ پالفمېنې ػ لېږػ پام وړ ٤کتىؿونه و چې
په ةىپړه تىګه یې له ةګـام څعه کاةل ته ػ هېىاػ ػ پالفمېنې ػ لېږػ لپاؿه الؿه هىاؿه
کړه.

وړاندیصونه:
ـ ػ أالٜاتى او کلتىؿ وفاؿت ،ػ ا١٤انمتان ػ ٜلىمى اکاډمێ او کاةل پىهنتىن ػې ػ
ةګـام لـ٠ىنې لیمې په اړه پـاظې څېړنې تـرسه کړي.
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ﻟﻪ ﺑ�ﺮام �ﺨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ...

 -د ﻟﺮﻏﻮﻲﻧ ﺑ�ﺮام او ﮐﺎﺑﻞ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ وداﻧۍ د ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﻪ �ﻮاښ ﴎه ﻣﺦ دي،

اړوﻧﺪه ادارې دې ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړئ ﺗﺮ �ﻮ ﭘﻪ ﯾﺎدو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د �ﻮﻟﻮ

اوښﺘﻮﻧﻮ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د �ﯧړﻟﻮ ﴎﭼﯿﻨﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﳾ.

 د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر وزارت دې د ﺑ�ﺮام ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ ښﺎر ﭼﯥ د ﭘﻼزﻣﯧﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ�ﻪ ﯾﯥ دﻫﯧﻮاد د ځﻼﻧﺪه ﻤﺗﺪﻧﻮﻧﻮ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﯧږ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي ،ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺑ�ﻪ

ورﻏﻮئ.

ﻣﺂﺧﺬوﻧﻪ:

 .۱اﺣﻤﺪزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ.(۱۳۹۱).ﺧﺎﮐﺠﺒﺎر د ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ ﮐﺎﺑﻞ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻼﻣﻪ.
ﮐﺎﺑﻞ :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﭙﺮوﻧﺪوﯾﻪ �ﻮﻟﻨﻪ.
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 .۲ﺑﺎوری ،ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل.(۱۳۸۷).ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ)دوره اﻧﺘﯿﮏ(
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﮐﺎﺑﻞ :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮی.

 .۳ﺑﺎوری ،ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل.(۱۳۸۸).ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﮐﺎﺑﻞ :اﺳﺪ داﻧﺶ ﻣﻄﺒﻌﻪ.

 .۴ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،ﻋﺼﻤﺖ ﷲ .(۱۳۹۳).ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﮐﺎﺑﻞ:
اﻧﺘﺸﺎرات ﻻﺟﻮرد.

.۵ﮐﻬﺰاد  ،اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ .(۱۳۸۹).ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻬﺰاد در ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ .ﮐﺎﺑﻞ :ﻣﻄﺒﻌﻪ آزادی.

 .۶ﻧړﯾﻮال ،رازﻗﯽ”.(۱۳۸۵).ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ  -ﺑ�ﺮام”  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ
ﻣﺠﻠﻪ .درﯾﻤﻪ دوره .درﯾﻤﻪ او �ﻠﻮرﻣﻪ ��ﻪ.ﭘﺎ�ﯥ.۵۷-۲۷،

١٠٣

معاون رسمحقق محمد صفیع غنی پژوهط

اهمیت سیاسی ،اقتصادی و فسهنگی زاه اةسیضم میان
سه امپساتىزی (کىصان ،هان ،زوم)
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خالصه:

ا١٤انمتان ةناةـ مىٝ٨یت ظاً ذ١ـا٤یایی ظىػ؛ ٨ـن ها ةه محاةۀ پل اؿتتأی

میان مـاکق متؼن و ٤ـهنگ چین ،هنؼ ،ةینالنهـین ،لىاشل رش٨ی ػؿیای
مؼیرتانه ،مرص ،یىنان و ؿوم ةىػه ،ن٩ي شیاتی ػؿ آونایی و امتقاد مٙاهـ گىناگىن
این متؼنها ةافی کـػه الت .چنانچه ػانىمنؼان و مص٩٩ان إٌالس چهاؿ ؿاه

تال٨ی ٤ـهنگ ها و مؼنیت ها ؿا ةه کىىؿ ما ا١٤انمتان أال ٧کـػه انؼ .ػوؿۀ
فمامؼاؿی کىوانیها که ةقؿگرتین و ةا ٜٙمتتـین امپـاتىؿی ػؿ تاؿیغ کىىؿ
مصمىب میگـػػ ،ؿاه اةـیىم و ػوؿۀ اٜتال و وکى٤ایی آن نیق ةه همین ػوؿۀ تاؿیعی

کىىؿ تٝل ٪میگیـػ ،امپـاتىؿ کنىکا فمامؼاؿ ةقؿگ کىوانی ةه ٜنىان شامی ،مىى،٧
تإمین کننؼۀ امنیت شتا ةه ٨ىل ةّٝی مناة ٞةه محاةۀ مؤلن آن ػؿ تـ٨ی و
وکى٤ایی این ؿاه رسارسی و کاؿوان ؿو و ةقؿگرتین وتکۀ مىاٌالتی ػنیای ٨ؼیم که
هنىف ظربی اف ؿاه های ةصـی نتىػ ،ن٩ي ةمقایی ػاوته الت.

مقدمه:
ا١٤انمتان منصیخ رسفمین امتقاد ٤ـهنگها و متؼن های ذهان و نٕ٩ۀ اتٍال
واهـاه های تراؿتی رش ٧و ٠ـب و یکی اف مـاکق مهم و ٜمؼۀ ػاػ و لتؼ کاال های
تراؿتی و الکان کاؿوان های متٝؼػ اف ذمله کىىؿ های چین ،هنؼ ،مرص ،ؿوم،
وام (لىؿیۀ امـوفی) ،تـکمتان و ٠یـه ...ؿا تىکیل میؼاػ که اف ٔـی ٪تـانقیت کاال
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های تراؿتی ٜىایؼ رسواؿ ةه این کىىؿ رسافیـ میگـػیؼ .اف ایرنو گ٥ته میتىانیم که
ؿاه اةـیىم ذـقء اف ا٤تعاؿات و ػاوته های پـ ةاؿ ملی ما مصمىب وؼه ،تص ٪٩و
ت٥صَ پیـامىن این ذاػۀ ةقؿگ ذهانی و ن٩ي لیالی ،ا٨تٍاػی ،تراؿتی،
٤ـهنگی و مىٝ٨یت ژیى اکىنىمیکی ا١٤انمتان ػؿ آن ؿوفگاؿ مؤجـ ةىػه نه تنها ػؿ ؿوؼ
و تىلٝۀ ٌنٝت تىؿیقم؛ ةلکه ػؿ ؿوؼ ا٨تٍاػی و جتات ػایمی کىىؿ نیق اجـ گؾاؿ
ةىػه و میتاوؼ.
اکنىن هم این ؿاه نٙـ ةه مىٝ٨یت ظاً ذ١ـا٤یاییاه ةاؿ ػیگـ مىؿػ تىذۀ
کىىؿ های منٕ٩ه و ذهان ٨ـاؿ گـ٤ته که ةه اةتکاؿ کىىؿ چین تصت نام «یک
کمـةنؼ و یک ؿاه» ػؿ شال ٜملی وؼن الت .اما ةهرت الت ا١٤انمتان منصیخ
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ممیـ اٌلی این ؿاه ،لهم ،امتیاف و ذایگاه ظىػ ؿا ػؿ این ٔـس ػاوته ةاوؼ؛ فیـا
پـوژۀ ؿاه اةـیىم یکی اف مهمرتین پـوژه هایی الت که تا اکنىن ذهان واهؼ آن
ةىػه الت ،همچنان این پـوژه اف یک لى کمک فیاػی ةه همگـایی کىىؿ های
آلیایی میکنؼ و اف لىی ػیگـ نیق لتث تىلٝۀ ا٨تٍاػی متام کىىؿ هایی که ػؿ
ممیـ این پـوژه یا ٔـس مىٝ٨یت اشـاف منىػه انؼ میىىػ و نیق ةه تإمین و جتات
امنیت و ؿ٤اه کمک ةیىرت ظىاهؼ منىػ.

مربمیت تحقیق:

ؿاه اةـیىم نعمتین ذاػۀ تراؿتی ،لیالی و ٤ـهنگی ةین ال٩اؿهیی ػؿ تاؿیغ ،ةه

شیخ چهاؿ ؿاه تال٨ی ٤ـهنگها و متؼنها ػؿ رسفمین ما ةىػه الت .ةناةـ این اف
اؿفه ویژۀ ةـظىؿػاؿ الت .اف ذانث ػیگـ ؿاه اةـیىم و ػوؿۀ اٜتال و وکى٤ایی آن ةه
امپـاتىؿی کىوانی تٝل ٪می گیـػ و فمامؼاؿ ةقؿگ کىوانیها مؤلن ،مىى،٧
شامی و تإمین کننؼۀ امنیت این ؿاه ةىػ ،ؿوی این ملصىٗ رضوؿت تص٩ی ٪پیـامىن
ن٩ي ؿاه اةـیىم ػؿ ػوؿۀ پـةاؿ و ةا ٜٙمت کىوانیها ػیؼه می وىػ.

هدف تحقیق:
هؼ ٣اف نىونت این م٩اله ٜالوه اف مٝـ٤ی ؿاه اةـیىم ،اهمیت ،ذایگاه این ؿاه و
ن٩ي کىىؿ ما که ػؿ اشیای ػوةاؿۀ آن متٍىؿ الت ،میتاوؼ.
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زوش تحقیق:
ػؿ نگاؿه این م٩اله اف ؿوه تص٩ی ٪تىٌی٥ی و تاؿیعی الت٥اػه ةه ٜمل آمؼه ةه
ؿویت الناػ و مؼاؿک کتاةعانه تصلیل ګـػیؼه الت.

منت مقاله:
امپـاتىؿی کىوانی ها یکی اف نیـومنؼتـین امپـاتىؿی ها ػؿ تاؿیغ ا١٤انمتان
مصمىب می گـػػ که اف لال  31تا 661میالػی ةه ا١٤انمتان و یک ةعي ٜمؼۀ
آلیا شکىمت کـػه انؼ .مؤلن این ػوػمان کرىالکؼ٤یقك الت .پرسه
ویامکؼ٤یقك ةٝؼ اف پؼؿ هنؼولتان واملی ؿا تمعیـ منىػ و مناینؼهگانی ؿا ٠ـُ
الت٩ـاؿ ؿواةٖ لیالی و ا٨تٍاػی ةه ػؿةاؿ تـاذان امپـاتىؿ ؿوم اٜقام منىػ .ػؿ آن
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فمان امپـاتىؿی ؿوم لىاشل ؿالت مؼیرتانه ؿا ػؿ او١ال ظىػ ػاوت .ؿومیان ػؿ
ػوؿۀ تـاذان جـومتنؼ و ترمل پمنؼ ةىػنؼ ایىان مىتا ٧پاؿچه های اةـیىمی چین،
ٕٜـیات و اػویه ذات هنؼ ةىػنؼ آنان می تىانمتنؼ ػؿ متاػلۀ این کاال ها ٔالی

فیاػی ؿا اف ؿهگؾؿ تـانقیت ةه ةافاؿ های ا١٤انمتان ةـیقنؼ؛ فیـا ؿاه تـانقیت آن ػؿ
ػلت فٜامت امپـاتىؿی آؿیایی ها ةىػ .وهـ ةلغ ةقؿگرتین ماؿکیت ةیناملللی و
اتـا ٧کاؿوان های تراؿتی مصمىب می گـػیؼ.

م٩تؼؿتـین فمامؼاؿ کىوانی ها کنىکای کتیـ ةىػ که اف 721 -761میالػی

امپـاتىؿ کنىکا ػؿ وامل ٠ـب ،ةا ةاله لىم اوکانی ؿفمیؼ و رسفمین های اف

ػلت ؿ٤ته ؿا ةه ػلت آوؿػ و ػؿ وامل رش ٧تـکمتان چین (کاو١ـ ،یاؿکنؼ و ظنت)
ؿا ٤تض منىػ و ةه این تـتیث ةـ یک ظٕۀ ةقؿگ آلیا یٝنی هنؼ ،کاو١ـلتان ،آلیای

مـکقی ،ا١٤انمتان و ایـان ٤ـمان می ؿانؼ .کنىکای کتیـ پایتعت امپـاتىؿی ظىػ ؿا
اف وامل هنؼوکي (ةلغ) ةه ذنىب هنؼوکي ػؿ کاپیما منت٩ل لاظت  .ةگـام مـکق

تاةمتانی و پىاوؿ مـکق فممتانی وی ةىػ .ػؿ این ػوؿه ،ػؿ ش٩ی٩ت له امپـاتىؿی
نیـومنؼ ةـ ةمیاؿی اف ن٩آ ذهان آن و٨ت ن٥ىؽ و لیٕـه ػاوتنؼ .امپـاتىؿی هان ػؿ
چین ،امپـاتىؿی کىوانی ػؿ ولٖ آلیا و امپـاتىؿی ؿوم اف اؿوپا تا رش ٧میانه .این
له امپـاتىؿی ةاهم مـاوػات لیالی و منالتات شمنه ػاوتنؼ .همچنان ػؿ ٜـٌۀ
تراؿت و تتاػل ا٤کاؿ ٤ـهنگی همکاؿی های گمرتػۀ میان ایىان وذىػ ػاوت ،ػؿ
وا ٞ٨ایراػ و ؿون ٪ؿاه مٝـو" ٣اةـیىم" ػؿ این ػوؿه مـهىن امنیت و جتات لیالی
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الت که این له امپـاتىؿی ،ةعٍىً امپـاتىؿی کىوانی ػؿ آن ؿوفگاؿ تإمین کـػه
ةىػ»(.)731 :7
ةه ذـؤت میتىان اؽٜان ػاوت که ػؿ این ػوؿه یٝنی ( ٨ـن ػوم میالػی) اف لصاٗ
تإمین امنیت ،تـ٨ی و وکى٤ایی تراؿت و مـاوػات لیالی و منالتات ةین الؼول و
تٝؼػ متؼن ها٤ ،ـهنگ ها و هرن های فیتا یکی اف ةهرتین اػواؿ ػؿ تاؿیغ لیالی و
مؼنی ذهان مصمىب می وىػ .ؿاه رسارسی اةـیىم له متؼن و له امپـاتىؿی ؿا اف
رش ٧تا ٠ـب آلیا ةا هم وٌل می کـػ و آؿیانا ةه شیخ شل٩ۀ اؿتتآ ػو امپـاتىؿی و
نٕ٩ۀ متاك متؼن و ٤ـهنگ های رش ٧و ٠ـب

ن٩ي ةمقایی اف ػیؼگاه

ذیىاکىنىمیک ةاف میکـػ .ةه إٌالس مؤؿط وهیـ انگلیمی پـو٤مىؿ آؿنىلؼ.ذی.
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تىینتی ؿاه اةـیىم چهاؿ ؿاه تال٨ی ٤ـهنگ ها و مؼنیت ها ةىػ(.)733 - ً :6

٤کـ اشؼاث و تإلین ؿاه اةـیىم فمانی پیؼا وؼ که "  " Wuمؤلن امپـاتىؿی
هان ٠ـةی وفیـ ظىػ ( )Zhang Qianؿا ػؿ لال ٨ 767تل اف میالػ ةه شیخ ل٥یـ
نقػ یىچی ها ٤ـلتاػ ،تا ةاوؼ آنها ؿا ةه اتصاػ ٜلیه هیىنگ نىها که ٨تایل رسکي و

وىؿوی ،ممت٩ـ ػؿ وامل و ذنىب کىهمتان های تیانىان ةىػنؼ مانٜ ٞتىؿ کاؿوان
ها می وؼنؼ ،تىىی ٪و تـ٠یث کنؼ .همچنان امپـاتىؿ ةه ٤ـلتاػۀ ظىیي ػلتىؿ
ػاػه ةىػ تا ؿوی اوِا ٛا٨تٍاػی ،لیالی و ٤ـهنگی وهـ های آلیای مـکق اف
ذمله ةعاؿا و لمـ٨نؼ نیق أالٜات ؿا ذم ٞآوؿی منایؼ .این ٤ـلتاػۀ امپـاتىؿ ػؿ
ةافگىت ظىػ ةه وی ػؿ مىؿػ وکى٤ایی ٤ـهنگی و ا٨تٍاػی این وهـ ها مٝلىمات
اؿایه کـػ که ػؿ نتیره " "Wuتٍمیم گـ٤ت تا ؿاهی ؿا ةین چایگان مـکقی للٕنت
ظىػ و آلیای مـکقی و ٠ـب ایراػ منایؼ و اف این ٔـی ٪ةه تراؿت اةـیىم متاػؿت
وؿفنؼ .نامربػه ػؿ این ؿالتا تا انؼافهیی مؤ ٪٤وؼ .ةٝؼ اف وی "لیىان تی" که اف

( 15 -37میالػی) امپـاتىؿ هان رش٨ی ةىػ ،تىانمت ػؿ لال( 21میالػی) هیىنگ
نىها ؿا م١لىب لافػ و لپن امنیت ؿاه اةـیىم ؿا ػؿ وامل و ذنىب تیانىان تإمین
کنؼ .این ذاػه تا وهـ های آلیای مـکقی امتؼاػ ػاوت.
ایراػ ؿاه رسارسی و ةقؿگ اةـیىم ةه ٨ـن ػوم میالػی ػوؿۀ للٕنت وهنىاه
ةقؿگ کىوانی کنىکای کتیـ تٝل ٪ػاؿػ که اف چین رش٨ی تا اؿوپا امتؼاػ ػاوت.
کنىکا ػؿ متؼیؼ و تإمین امنیت این ؿاه پـ منٝ٥ت ا٨تٍاػی تا تىان ػاوت لٝی و
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کىوي فیاػی منىػه ةىػ تا اینکه ةه همکاؿی مىرتک ػو امپـاتىؿی (کىوانی و
هان رش٨ی) رسانرام این ذاػه رسارسی وؼ .نکتۀ مهم اینکه ػؿ ٨ـن ػوم میالػی
کاو١ـلتان یا (تـکمتان رش٨ی) که امـوف ةه نام "لنکیانگ" یاػ میىىػ و مـکق آن
"اؿومچی" الت؛ ذقء ٨لمـو و مترص٤ات امپـاتىؿی کىوانی ها ةىػ و مـاکق تىلیؼ
اةـیىم نیق ػؿ آن ذا مىٝ٨یت ػاوت.
ٔىل ؿاه اةـیىم 77111کیلىمرت تعمین فػه وؼه الت .این ذاػۀ تراؿتی یا
ؿاه اةـیىم اف وهـ های ( )Loyang Xianو ظان ةالی ٢آ٠اف و یک واظۀ آن اف ٔـی٪
ةلغ ةالتان و نیق ةه وهـ های ا٤یقوك و مایاتىك ػؿ تـکیۀ امـوفی میانرامیؼ و
ػاؿای وٝث و واظه های متٝؼػ ةىػ .مگـ نام لاة٩ۀ تاؿیعی "ؿاه اةـیىم" ةه الاك
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نىوتۀ ػایـجاملٝاؿ ٣ةـیتانیکا شؼوػ7311لال پیي اف ل٥ـ ماؿکىپىلى ایتالىی ػؿ
چین می ؿلیؼ.

الم ؿاه اةـیىم ؿا ةـای ةاؿ اول یک ن٥ـ تاذـ م٩ؼونی ةه نام مایین تیتیانىك

" "Maes Titainusػؿ ٨ـن ػوم میالػی گؾاوته ةىػ .تاذـ مؾکىؿ ػؿ وام (لىؿیۀ
امـوفی) تراؿتعانه ػاوت و تىانمت ؿاه ظىکه ةین ػؿیای مؼیرتانه و ةاظرت ؿا
کى ٦کنؼ که ػؿ نتیره مـاکق تىلیؼ اةـیىم (وهـ های کاو١ـ ،یاؿکنؼ و ظنت) ؿا ةا
مـاکق نغ اةـیىم تاةی و ؿنگـیقی آن (انتیىک ،تایـ ،لىؿ ،لیؼون و ةیـات) اتٍال
ةعىیؼ .همچنان مالالتراؿۀ کىىؿ های ؿوم ،هنؼ ،آؿیانا ،رش ٧میانه و ذنىب رش٧
آلیا ؿا اف ٔـی ٪همین واهـاه ةه هم وٌل مینمىػ(( هامن اجـ.)5،ً :

اف یک نگاه میتىان کىوانیها ؿا مؤلمین اٌلی ؿاه اةـیىم ظىانؼ؛ فیـا
ةیىرتین و ٜمؼهتـین ؿاه های تراؿتی ؽیل ؿا ػؿ ٨تّۀ ظىػ ػاوتنؼ:
اول .ػؿ تإمین امنیت ؿاه لىاشل ةصـ ظقؿ؛
ػوم .ذاػهیی که اف ؿاه مـو ةه لىی وهـ ٌؼ ػؿوافه (هکاتىم پىلین) و همؼان
میـ٤ت و پن اف ٜتىؿ اف ؿوػ ٤ـات ةه ةناػؿ ةصـ ؿوم میـلیؼ؛
لىم .اف ٔـی ٪ػؿیای ةین هنؼ و ةصـ اشمـ(.)16 ،ً :5
ؿواةٖ ػیپلىماتیک ػؿ ٜرص کىوانی ها ةا لایـ کىىؿ ها ظاٌتاً ةا ػو امپـاتىؿی

(هان ػؿ چین و ؿوم ػؿ ٠ـب) ةـ٨ـاؿ و ل٥ـا و کتاؿای ایىان ةه ػؿةاؿ کنىکا و ةه
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همین تـتیث ل٥ـای کنىکا ةه ػؿةاؿ های چین و ؿوم شّىؿ ػاوتنؼ(هامن اجـ،ً :
.)716
کى٘ ٦ـو ٣من٩ىه و مٍىؿ ویىهای متٝل ٪ةه لىاشل مؼیرتانه و ٌنؼو٨چه
های ٜاد (التعىان ٨ؼامی و رسین ٤یل) ةـای ش ٚ٥ذىاهـات متٝل ٪ةه هنؼ و
٘ـو ٣متٝل ٪ةه چین اف کاپیما (ةگـام) گىاه این ش٩ی٩ت الت که تراؿت ػؿ ػوؿۀ
کىوانی ها ظیلی ولی ٞةىػه و اف ؿاه های تـانقیت مالالتراؿۀ چین ،هنؼ و ایـان
اف ٔـی ٪ؿاه اةـیىم که ةه ػلت ا١٤انمتان آن فمان ةىػه الت ،متاػله می وؼ(:3
ً.)36 ،
ٜرص کىوانی ها مٙهـ ؿوس هرن پـوؿی و مؾهتی و ةهرتین ػوؿۀ ٜمـانی کىىؿ
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ةالتانی ما و ٨ممتی اف رسفمین های امپـاتىؿی کىوانی ها ػؿ آن ػوؿه مصمىب
وؼه و می تىان این ػوؿه ؿا پـ وکىه تـین ػوؿۀ ةمٖ و انکىا ٣آیین ةىػایی ػؿ
ا١٤انمتان ةـومـػ .ػؿ آن فمان ،ا١٤انمتان اف لصاٗ ػیانت ةقؿگرتین مـکق ةىػیقم

ذهان ةىػ .آیین ةىػایی تىلٖ آوىکا (٨ 613 -652تل اف میالػ) ةه ا١٤انمتان
آوؿػه وؼ ،مىٌى ٣چهاؿ متل ٢ةىػایی ؿا ةه نام های :مرهان تیکه ،مؼهیان تیکه،
ػهه مـاگهیه ته و مهاؿگهیته ٠ـُ تتلی ٢ةه ا١٤انمتان اٜقام منىػه ةىػ.

ػوؿۀ کىوانی ها اف لصاٗ وهـلافی و ٌنای ٞظاٌتاً مٝامؿی و ویىه لافی،
هرن ن٩اوی و مرممه لافی وهـۀ آ٤ا ٧ةىػ .ة٩ایای مرممه های  33مرتی و 53
مرتی ةىػا ػؿ ةامیان اف آجاؿ و آةؼات منصرص ةه ٤ـػ ػؿ ذهان هرن و مٝامؿی ةه وامؿ

میـوػ و این ػوؿۀ تاؿیغ ا١٤انمتان ؿا اف نٙـ ٤ـهنگ و اػب میتىان ٜرص ؿنمانن
المنۀ آؿیانا (لانمکـیت ،پـاکـیت و فةان لیتی کىوانی) ظىانؼ.

مٝامؿی و هیکل تـاوی مؼؿلۀ ٌنٝتی گـیکى-ةىػیک آن ٨ؼؿ ػؿ ا١٤انمتان
پیرش٤ت کـػ که تا هنىف آجاؿ و آةؼات ةه ذا مانؼۀ آن چىم هـ ةیننؼه ؿا ظیـه میکنؼ.
ػؿ مٝامؿی التٝامل لتىن ها و رسلتىن ها یکی اف ممیقات این مؼؿله ةىػه الت.
ممکىکات مکىى٤ه اف میـفکۀ گـػیق ،تپۀ ظقانه ،تپۀ مـنران کاةل و فیىؿ های ٜاذی
مکىى٤ۀ ةگـام ،مٝتؼ مکىى٤ه ػؿ ٨ىل ناػؿ کاپیما و همچنان آجاؿ مکىى٤ه ػؿ مٝاةؼ
ورتک و ومىیـ ٠اؿ و ةاالظـه آجاؿ گـانتهای ٔالتپه همه ةه ػوؿۀ ٔالیی کىوانی ها
تٝل ٪ػاؿػ(.)721،ً :3
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ػوؿه کىوانی ها یکی اف اػواؿ ةا وکىه متؼنی ا١٤انمتان ةه نام متؼن هلنمتیک
می ةاوؼ که امپـاتىؿان و وهنىاهان آن ػوػمان ػؿ ایراػ این متؼن و ٤ـهنگ لهم
وایمته و نیکى ػاوتنؼ.
گـچه ؿاه اةـیىم اف لصاٗ ٨ؼامت تاؿیعی اف نىاشی رش٨ی چین آ٠اف و ةه
الت٩امت آلیای مـکقی اف ٔـی ٪ا١٤انمتان ةه ایـان و ةینالنهـین و رسانرام ةه
لىاشل رش٨ی ةصیـۀ مؼیرتانه ظاٌتاً ةناػؿ ا٤یقوك و مایاتىك آلیای ٌ١یـ لاة ٪یا
(تـکیۀ امـوفی) منتهی میگـػیؼ .اما ةا ػؿ نٙـػاوت این ش٩ای ٪که وهـ ةلغ مصل
تال٨ی کلیه واظه ها و وٝث ؿاه اةـیىم اف الت٩امت های رش ،٧وامل٠ ،ـب و
ذنىب رش ٧ةىػه و ةه شیخ ةقؿگرتین ماؿکیت تراؿتی و اتـا ٧ةین شل٩ۀ اؿتتآ متام
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ؿاه ها و مـاوػات ةافؿگانی میان چین و آلیای مـکقی ،هنؼ ،ایـان ،ةینالنهـین،

وهـ های لىاشل ةصیـۀ مؼیرتانه و همچنان ؿاه ػؿیایی انؼوك ةصـ هنؼ مصمىب

میىؼ و اف لصاٗ لیالی امپـاتىؿی کىوانی امنیت ؿاه اةـیىم ؿا چنانچه ٤ى٨اً نیق ةه
آن اواؿه وؼ ،تإمین کـػه ةىػ.

ةناةـ این ایراب می کنؼ که ؿاه اةـیىم و واظه ها و وٝث آن ؿا ػؿ ا١٤انمتان اف
امالتالػ "ةلغ" یا ذىهـ رش ٧آ٠اف مناییم.

واظۀ واملی ؿاه اةـیىم اف ةلغ آ٠اف وؼه ذانث لیاهگـػ امتؼاػ مییا٤ت ،ةٝؼ

اف گؾونت اف ؿوػ ذیصىن ةه ةنؼؿگاه مٝـو ٣و ةالتانی تـمق که هم اکنىن نیق

اهمیت تاؿیعی و تراؿتی ظىػ ؿا همچنان ش ٚ٥کـػه الت می ؿلیؼ .این ؿاه اف

تـمق ةه ةٝؼ ةه ذانث ناوکؼ و نعىث امتؼاػ مییا٤ت و اف آنرا ةه الت٩امت وهـ های
لمـ٨نؼ و ةعاؿا امتؼاػ مییا٤ت .وٝتۀ اف این واظۀ واملی اف ةلغ آ٠اف و ةٝؼ اف ٔی

لیاهگـػ یا (لیاهرـػ) ،ؿوػ ذیصىن و تـمق ةه مىافات لاشل ؿالت ؿوػ آمى ةه
٨تاػیان ،چ١انیان ،وىمان وظي و فوت می ؿلیؼ.
واظۀ رش٨ی ؿاه اةـیىم اف ةلغ آ٠اف وؼه اف ٔـی ٪لیاهگـػ ،ظلم (منٙىؿ ظلم
٨ؼیم ػؿ کناؿ ؿوػ آمى) ٨نؼف ،ظىفک و پامیـ ةه تاهکىؿگان یا تاو٩ـ٠ان (٠یـ اف
تاو٩ـ٠ان شالیه) و لنکیانگ امتؼاػ یا٤ته و اف آنرا ةه کاو١ـ و یاؿکنؼ می پیىلت.
وٝث ػیگـ واظۀ رش٨ی اف ةلغ آ٠اف و ةٝؼ اف ٔی وهـ لیاهگـػ ،ظلم٨ ،نؼف و
ةـو٠یل واؿػ وهـ تاهکىؿگان لنکیانگ وؼه اف آنرا ةه کاو١ـ و یاؿکنؼ امتؼاػ
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مییا٤ت .واظۀ ٠ـةی ؿاه اةـیىم همچنان اف ةلغ آ٠اف و پن اف ٔی ٔـی ٪اف ال١ىؿ،
ػوت گیقو ،لؼؿه ،وتىؿ٨ان ،ػوت ذىفذان یا ػوت لیلی٤ ،اؿیاب٨ ،رص ظىٓ،
اؿ٠ین ،کیراب ،تال٩ان که ػؿ له منقلی مـوالـوػ وا ٞ٨ةىػه آجاؿ ةا٨ی مانؼه اف آن ػؿ
نىاشی چیچکتى ػیؼه میىىػ که ػؿ ٨ـن لىم هرـی وهـ مهمی ةىػه الت .پن اف
آن ةه گنزآةاػ ،اگـوپ ،ػؿلن ،مـوالـوػ میـلیؼ .ؿاه اةـیىم ةٝؼ اف مـوالـوػ اف ٔـی٪
٨رص اشن ،٦شىفان ،الؼ آةاػ٨ ،ـنین ،یصی آةاػ ،مهؼی آةاػ و ٤اف ةه وهـ تاؿیعی
مـو میـلیؼ و اف آنرا ةه ذانث نیىاپىؿ امتؼاػ مییا٤ت .ةه همین تـتیث ،واظۀ
ػیگـ اف مـوالـوػ ةه رسظن امتؼاػ ػاوت .همچنان یک واظۀ ػیگـ نیق اف مـوالـوػ
اف ٔـی٨ ٪رص اشن ٦و پنرؼه و لىکـ و ٨ـنین و فؿ ٧و ذقنز ةه آمل میـلیؼ.

AC
KU

ذاػۀ اةـیىم اف وهـ هـات نیق ٜتىؿ منىػه و ؿاه ظىػ ؿا اف ٔـی ٪ال٥قاؿ (وینؼنؼ) و

٤ـاه ةه ذانث ةمت میـلانیؼ و اف ةمت ؿاه مؾکىؿ ةه ػو وٝته من٩مم می وؼ :یک
ؿاه ةه ٔـ ٣فؿنز و اف آنرا ةه نـماویـ ،کـمان و ویـاف امتؼاػ ػاوت و وٝتۀ ػیگـ ةه

الت٩امت فمینؼاوؿ تاؿیعی٨ ،نؼهاؿ٠ ،قنی و کاةل ممتؼ ةىػ .اف ٠قنی ؿاهی ةه گـػیق
کىیؼ میىؼ و ةٝؼ ةه او ،ٟلران و ویهنؼ ةه لنؼ امتؼاػ مییا٤ت .ةٝؼ ةه همین
تـتیث ؿاه ػیگـی اف ٠قنی اف ٔـی ٪میؼان ،ذلـیق ،رسچىمه ،کىتل اونی ،کىتل

گـػن ػیىال و شاذیگگ و ػؿۀ کالى ةه واػی ةامیان ػاظل گـػیؼه ،ػؿ کناؿ وهـ

ِصاک ػؿ ملت٩ای ؿوػ ةامیان و کالى ةه واظۀ ةقؿگ و ذنىةی ؿاه اةـیىم
میپیىلت(هامن اجـ.)726-721:

واظۀ ةقؿگ ذنىةی ؿاه اةـیىم که چین و هنؼ ؿا اف ٔـی ٪واهـاه ذنىةی ٨ـا٨ـم
و تاکمیال (پىاوؿ امـوف) و ةلغ ةه ماملک ٠ـةی اؿتتآ میؼاػ .اف ةلغ آ٠اف می وؼ

ةٝؼ اف ٔی ػؿۀ ظلم ػاظل لمنگان می گـػیؼ .ؿاه مؾکىؿ اف ٔـی ٪ایتک ،هقاؿلم،
٨ـهکىتل ،کهمـػ ،کىتل ػنؼانوکن ،ل١ان ،لىظته چناؿ ،کهگؼای و کىتل آ٧
ؿةآ ػاظل وهـ تاؿیعی ةامیان می وؼ .اف اینرا اف ٔـی ٪ػؿۀ وکاؿی ،کىتل ویرب
و ػؿۀ ٠ىؿةنؼ واؿػ شىفۀ واػاب کاپیما می وؼِ .مناً وٝتۀ ػیگـ اف واظۀ ذنىةی
ؿاه اةـیىم اف ةلغ آ٠اف و اف ٔـی ٪ظلم ٨ؼیم ،آةؼان میـ ٜلم ،کنؼف ،ظان آةاػ ،وىؿاب
و ٤لىل ،نهـین ،کىتل مـ ،ٟانؼؿاب ،کىتل های ظاواک ،پاؿنؼی و تل ػاظل پنرىیـ
وؼه و ةا ٜتىؿ اف ػؿۀ پنرىیـ واؿػ کاپیما وؼه ةا واظۀ ذنىةی پیىلت می وؼ.
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لپن واظۀ ذنىةی ؿاه اةـیىم اف کاپیما اف ٔـی ٪کاةل ،ظىؿػکاةل ،هؼه ،ػؿۀ
ظیرب و پىاوؿ ةه تاکمیال اتٍال پیؼا می کـػ .وٝتۀ ػیگـ اف واظۀ ذنىةی اف
کاپیما آ٠اف و اف ٔـی ٪نرـاب ،تگاب ،ل١امن ،ػؿۀ کرن ،الامؿ ،چرتال ،لىات و
پىاوؿ ةه وهـ تاؿیعی تاکمیال (ػؿ وامل ٠ـب ؿاولپنؼی) میپیىلت(،ً :2
.)711
یک ٨ممت اف واظۀ ذنىةی ؿاه اةـیىم ؿا اف لاشل آمى تا لىاشل آلیای ٌ١یـ
ؿاه آةی (آمى -کىؿا) تىکیل میؼاػ؛ فیـا ػؿ آن فمان آب آمى ةه ةصیـۀ کمپین (ةصیـۀ
لیاه) میؿیعت و مالالتراؿه که اف هنؼ و چین و ػیگـ ن٩آ اف ٔـی ٪واظۀ ذنىةی
ؿاه اةـیىم واؿػ ةلغ میىؼ تىلٖ کىتی ةه ةصیـۀ ظقؿ لپن اف ٔـی ٪ذـیان ػؿیای
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کىؿا ةه ةصیـۀ لیاه و اف آنرا ةه لىاشل مؼیرتانه ةه وهـ های امپـاتىؿی ؿوم انت٩ال

مییا٤ت .این ؿاه ةقؿگ ةه نام ؿاه وامل مٝـو ٣ةىػه ػو ةاؿ اف ٔـ ٣الرتاةى و یک
ةاؿ اف ٔـ ٣پلنی تؾکـ یا٤ته الت(هامن اجـ.)726 ،ً :

آؿنىلؼ.ذی.تىینتی ػؿ کتاب ظىػ تاؿیغ متؼن ا٘هاؿ نٙـ مینامیؼ که« :ؿاه

اةـیىم اف ذلگۀ وامل چین رشو ٛو اف ٔـی ٪شىِۀ تاؿم و کىه های تیانىان
گؾوته ةه ل١ؼ و ػؿ ػؿۀ فؿا٤ىان ةین ممیـ ٜلیای لیصىن و ذیصىن میـلیؼ»(:1
ً.)555 ،

ػؿ ٜهؼ کىوانی ها ةلغ انتاؿگاه امتٝۀ رش ٧و ٠ـب ةىػ ،لىػاگـان ةا کاؿوان ها
٨ـاؿ ػاػ شمل اةـیىم ؿا اف چین میةمتنؼ و ٜافم آن ٔـ ٣میگـػیؼنؼ .ةـٜالوه ػؿ
٨ـن اول و ػوم میالػی امپـاتىؿی کىوانی ها ػؿ گمرته این مٝامالت تراؿتی نیم
٨اؿۀ هنؼ ةا ؿوم لهم اؿفنؼه ػاوت که ٔال ةه م٩ؼاؿ فیاػی ةه آن کىىؿ واؿػ گـػػ و
ػؿ نتیرۀ ٤تىشات کىوانی ها تمهیالت ػؿ فمینۀ مٝامالت تراؿتی ؿومنا گـػیؼ.
٨تالً ػؿ آلیا مٝامالت تراؿتی ةه ٌىؿت یک ممئلۀ تٍاػ٤ی ٌىؿت میگـ٤ت اما ػؿ
این ٜرص کنرتول و انمرام امىؿ تراؿتی ػؿ ٠ـب ػؿ م٩اةل پـػاظت م٩ؼاؿ لهم
مٝین تىلٖ تاذـان ؿومی تـتیث گـػیؼه و نیق ةّٝی الرتاشتگاه ها ةـای تاذـان

تإلین وؼ ولی ةا آنهم ٨اػؿ نتىػنؼ که ٨ممت های رش٨ی ؿا نٙاؿت مناینؼ .مگـ ةا
وذىػ این همه؛ آمؼن یک ٨ىۀ واشؼ و امپـاتىؿی م٩تؼؿ کىوانی ها ػؿ ةاظرت ،واػی
کاةل ،پنراب ،واػی ذمنا و ٨ممت های واػی گنگا ،تصت نٙـ کىوانی ها این امـ
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ؿا ممکن لاظت»(هامن اجـ )723 ،ً :که تراؿت منٙم ةین گنگا و ٤ـات ػؿ
ذـیان ةاوؼ.

نتیجهگیسی:
ةؼون وک ؿاه اةـیىم یکی اف ةا اؿفهتـین و ةقؿگرتین ؿاه تراؿتی ػنیای ٨ؼیم
ةىػ که ذهان رش ٧ؿا ةا ػنیای ٠ـب و ٌل می منىػ.
ا١٤انمتان ةناةـ مىٝ٨یت ظىب ذ١ـا٤یایی ظىػ ،ػؿ ولٖ این ذاػۀ ةقؿگ ٨ـاؿ
ػاوت و وهـ ةلغ مـکق اتـا ٧کاؿوان ها و متـکق متام واظه های ؿاه اةـیىم و
وکى٤ایی تراؿت و مـاوػات ٤ـهنگی ػؿ ٨ـن ػوم میالػی و شتا ٨ـون ةٝؼی
مصمىب می گـػیؼ.
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این واهـاه نه تنها اف لصاٗ شمل و ن٩ل کاال های تراؿتی ػاؿای اؿفه و اهمیت

ةىػ؛ ةلکه اف لصاٗ اؿتتأات ػؿ آن فمان ن٩ي لافنؼه ػاوت .ػؿ این واهـاه ٜالوه
ةـ کاؿوان های کاال های تراؿتی کىىؿ های معتل ،٦فایـین ،لیاشان ،هرنمنؼان،

ٌنٝتکاؿان ،مت٥کـان ،نىیمنؼهگان ،ن٩اوان ،وٝـاٜ ،لام ،و ٠یـه نیق ٜتىؿ و مـوؿ
می منىػنؼ.

ؿاه اةـیىم له امپـاتىؿی ةقؿگ ؿا ةاهم وٌل میکـػ :اینگىنه که امپـاتىؿی
کىوان ػؿ ٨لث آلیا ،امپـاتىؿی هان ػؿ رش ٧آلیا و امپـاتىؿی ؿوم ػؿ اؿوپا (٠ـب)

ؿا ةا یکؼیگـ مـتتٖ منىػه ةىػ .این له امپـاتىؿی ػؿ تإمین امنیت رسارس ذاػۀ

ةقؿگ اةـیىم ن٩ي الالی ػاوت که امپـاتىؿی کىوانی ها ػؿ آن نمتت ةه ػیگـان
ن٩ي اؿفنؼه و ةقؿگ ؿا ای٥اء میکـػنؼ.

پیضنهاد ها:

اف آنرایی که ؿاه اةـیىم یکی اف ؿاه های ةی ةؼیل ػؿ ػنیای کهن ةىػ و رش ٧اٍ٨ی
ؿا ةه ٠ـب اٍ٨ی وٌل میکـػ و کىىؿ ما ا١٤انمتان ػؿ تـ٨ی و وکى٤ایی این ؿاه
رسارسی و کاؿوان ؿو ،ذقء الالی و ةؼنۀ اٌلی این واهـاه مصمىب میگـػیؼ .لال
ها الت که اشیای مرؼػ آن ؽهن تٝؼاػی اف ػانىمنؼان و ٤ـهنگیان کىىؿ های
معتل ٦ؿا ةه ظىیي مرصو ٣منىػه الت .اکنىن ةـ فمامؼاؿان مالت که ةا تٕتی٪
این ممیـ اف ا١٤انمتان ذایگاه ظىػ ؿا ةاؿ ػیگـ منصیخ نٕ٩ۀ تال٤ی کىىؿ ها ةه
ػلت آوؿػه و لهم ظىػ ؿا چىن گؾوته ها اػا منایؼ.
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مآخر:
 -7پنرىیـیٜ ،قیق اشمؼ .ا١٤انمتان و ؿاه اةـیىم ،انتىاؿات لٝیؼ ،کاةل:
.731 ،7571
 -6کىککی٠ ،الم شیؼؿ .ؿوفنامۀ انین ،منرب مململ ( .7572 ،)65277
ٌ -5ؼ٨ی ،مصمؼ ٜحامن .ی٥تلیان ،نرشات پىتى ټىلنه ،کاةل.7562 :
 -3پنرىیـیٜ،قیقاشمؼ .ذ١ـا٤یای تاؿیعی ٠ىؿ ،انتىاؿات پىهنتىن کاةل:
.7521
 -3فیؼان ،ذـذی .تاؿیغ متؼن الالم ،مرتذمٜ:لی ذىاهـ کالم ،ذلؼ لىم،
انتىاؿات امیـ کتیـ ،تهـان.7552 :
.7521
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 -2لؼیؼٜ ،تؼالـشمن .ذ١ـا٤یای تاؿیعی ةلغ ،انتىاؿات پىهنتىن کاةل:

 -1آؿنىلؼ ،ذی.تىینتی .تاؿیغ متؼن ،تـذمه :ی٩ٝىب آژنؼ ،انتىاؿات مىلی،
تهـان.7523 :
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تسجمه اش کتابIndian art :
39 full color illustrations
مؤلف  :فسانسسکى اةیت
ةسگسدان ةه دزی :رسمحقق میسعتدالسووف ذاکس
یاداصت:

ظىننؼهگان گـامی! هرن هنؼی ػؿ پنز ةعي تىلٖ رسمص ٪٩میـٜتؼالـوو ٣ؽاکـ ةه
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فةان ػؿی ةـگـػان وؼه الت .ػؿ وا ٞ٨این ةعي آظـین ةعي(٨ممت) این تـذمه می ةاوؼ که ةه

ػلرتك وام وؿذاونؼان ٨ـاؿ گـ٤ته چهاؿ ةعي ػیگـ آن ػؿ وامؿه های ٨تلی این مرله چاپ و نرش

گـػیؼه الت.

قمست پنجم(آخس)

هنــــــــــس هندی

هند:

هنؼولتان اف ٔـ ٣وامل تىلٖ ٨له های هاملیا مصاٙ٤ه گـػیؼه و اف ٔـ٣

ذنىب ةه ةصـ هنؼ وٌل وؼه الت .هنؼولتان ػؿ ػاظل منأ ٪ظىک و ٌصـایی
متناوب ةا فمین های شاٌل ظیق و ةاؿانی ،ذنگل ها ،لٕض مـت ٞ٥و ػؿه های
آ٤تاةی ٨ـاؿ ػاؿػ که ػؿیا های ةقؿگ اف آن ٜتىؿ مینامیؼ.

هرن هنؼولتان ةـای مؼت ٔىالنی ،کمرت ػؿ ةین هرن های رش٨ی وناظته وؼه
ةىػ که این وایؼ ةه لتث نتىػ آجاؿ ٨ؼیمه ةىػه و یا ةه لتث اینکه اف نٕ٩ه نٙـ ٠ـب
ػوىاؿ الت تا ؿوس شاکم ةـ هرن هنؼی ؿا ػؿک مناینؼ ةه ظأـی که وىاهؼی الت
که اف لصاٗ ؿوشیۀ ٠ـب ةمیاؿ م١ایـ الت .نعمتین وىاهؼ متؼن هنؼولتان ت٩ـیتاً
ةه هقاؿۀ لىم ٨تل اف میالػ می ؿلؼ.
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(تٍىیـ )33هرنلیامی :مرممه ةـونقی ةىػا اف لمگاالکا (٨ـن72-73میالػی) مىفیم گیمی
پاؿین.
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(تٍىیـ )32هرن لیامی :رس لنگی ةىػا (٨ـن  7-1میالػی) مىفیم لتالیچ ولک کىنؼو مىنیغ.
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(تٍىیـ )31هرن لیامی :ػاظل مصىٔه وات ٤ـاکیى ،ةانگکىک (7133میالػی).

رشس تٍىیـ -33هرن لیامی :مرممه ةـونقی ةىػا اف لمگاالکا (٨ـون-73
72میالػی) مىفیم گیمی پاؿین؛ ػؿ این وکل ةىػا ػؿ یک چهـه لعت ةه فشمت
ةه شالت ؿوةـو مرمم وؼه الت.

رشس تٍىیـ -32هرن لیامی :رس لنگی ةىػا (٨ـون  7-1میالػی) مىفیم لتالیچ
ولک کىنؼو مىنیغ؛ این رس لنگی ةىػا محال ػلچمپی اف هرن لیامی ٨تل اف ؿلیؼن
" "Thaiالت؛ این مىػل اف ؿوی ی٩ین ،هامیي و مىفونی مىها ػؿ ٌؼ ٣شلقونی اف
هرن ٨ؼیم هنؼ مىت ٪وؼه الت.
رشس تٍىیـ -31هرن لیامی :ػاظل مصىٔه وات ٤ـاکیى ،ةانگکىک (7133میالػی)؛
نگهتان ٠ىل پیکـ ظاؿ ٧الٝاػه و وشىتناک پالؼاؿ ةیـون مٝتؼ ةانگکىک ،ظاؿد اف
ػهلیق اتا ٧مرشوةات الکىلی ایمتاػه الت .ػؿ این ذا ؿنگ های ػؿظىان ػؿ
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لاظتامن ها و شتا پىوي ها ةا مىعٍات و ٔـس ؿیقی واط گاو تٕتی ٪وؼه
الت.
ػؿ اظیـ ٨ـن ه٥ؼهم مٕلث اٌلی مىِىٜات ،کتیته ها و میناتىؿی ها تىلٖ
ػؿةاؿیان تهیه می وؼ .شکمـوایان و ؿولپی های م٩تىل ػؿ ذای ظىػ شالت
مىفونی ؿا گـ٤ته الت که اشتامالً ٩٤ؼان ٌمیمیت و ةؼون وک نتیره مهاؿت ةقؿگ
و ّ٨اوت ٜالی الت .ػؿ فمان م١ىل ها هرن های کىچک ،تهاؽیث پیرش٤تۀ آنان،
مصٍىالت و تىلیؼات گـانتهای ایىان اف ٨تیل :پاؿچه های اةـیىمی٘ ،ـو ٣ل٥الی
و ةـونقی که مصٍىالت ةا اؿفه آنها مصمىب می گـػیؼ ،ةه وکل ٌنٝت ن٥ین
پاؿلی ٜـُ وذىػ کـػ .فوال و انصٕآ امپـاتىؿی م١ىل هم فمان ةا منٕت ٪وؼن و
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تـویز لتک لنتی هنؼ (لاظتامن های تعیلی ٜرص ةاؿوک ػؿ  Tanjoreو لتک
 )Maharateو ةا کىوي های ٤ـاوان٤ ،ـمىل و ویىۀ ذؼیؼ که ػاوت ةه تافهگی

لاظته وؼه ةىػ  .ةا تملٖ و ن٥ىؽ ةـیتانیا ػؿ هنؼ هرن ةاؿوک و ویىه های هرنی
ماؿات ویى ٛیا٤ت و این پؼیؼه ػؿ انٕتا ٧ةا ٔـف ت٥کـ هنؼی ها هممىیی نؼاوت.
سیلىن

کىىؿ های ذنىب آلیا همرىاؿ هنؼ و چین اف نگاه کاؿ های هرنی ٠نیتـین و
وگ٥ت انگیق تـین لاشات ؿا ػاؿا می ةاونؼ .ػؿ این ذا هم فمان یک ٤ـهنگ واشؼ
الالی ػؿ متام لتک های مصلی ػلرتلی ولی ٞػاوت .چنانچه ػؿ منأ٪

معتل ٦فنؼهگی هرنمنؼ ػؿ نتیره اؿتتأات ةا هرن هنؼی ؿوؼ منىػه و ةی اؿاػه اف

آن پیـوی منىػه الت؛ اما ةٝؼاً نٕ٩ه آ٠افین ةـای پیچیؼهگی های هرن مصلی وؼه
الت.

لیلىن اف نٙـ ٤ىؿم ةا مىٝ٨یت ٔتیٝی ظىیي ةا مىذىػیت نىاؿ ةاؿیک (٤اٌلۀ
کم) ةصـی اف هنؼ ذؼا گـػیؼه که همىاؿه اف متؼن هنؼ متإجـ ةىػه الت .ةه الاك
ؿوایات ٨ؼیم ،لاکیامىنی له مـتته ةه آن ذا مما٤ـت منىػه و" "MAHINDRAپرس
اؿوؼ آوىکا مىؿیایی ،ةىػیقم ؿا ػؿ ٨ـن لىم ٨تل اف میالػ ػؿ لیلىن وای ٞمنىػ که
منت ٞةقؿگ الهام هرن هنؼی ةىػ .آةؼات ةمیاؿ مهم ػؿ لیلىن نى ٛلاظتامن های
مؾهتی ةىػ؛ اما آنرا همچنان ةّٝی لاظتامن های مهم ٠یـ مؾهتی منصرص ةه
٤ـػ وذىػ ػاؿػ .ظاٌتاً مىهىؿ آنها ٨رص واه ةنام " "Kassapaمی ةاوؼ که ػؿ
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" "SIGIRIYAمىٝ٨یت ػاؿػ و ػؿ اظیـ ٨ـن پنرم میالػی ػؿ ةلنؼتـین نىیث یک
ٌعـه که رص ٣می تىان ةا یک تىنل ٔىیل ةه آن ؿلیؼ ،اٜامؿ گـػیؼه الت .یک
م١اؿۀ لنگی لیگـی یا ن٩اوی ٨ؼیم ةىػایی ػؿ لیلىن ةا مىذىػیت  66وکل فنانه
مقین ةا ذىاهـات و لتاك های گـانتها نىان می ػهؼ که ػؿ اظیـ ٨ـن پنرم
میالػی تاؿیغ گؾاؿی وؼه الت.
افغانستان
گمرته آیین ةىػایی که ػؿ ذنىب تىلٖ ذـیان ػؿیا متى ٦٨وؼه ةىػ اةؼاً مانٞ
پیرش٤ت ػؿ ػاظل کىىؿ نگـػیؼ .نعمتین ؿاه ؿلیؼن این آیین ػؿ وامل ٨لمـو
ا١٤انمتان و لپن پیرشوی آن ةه کىىؿ های آلیای مـکقی و رش ٧ػوؿ ٌىؿت
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گـ٤ته الت .ا١٤انمتان نٕ٩ۀ اتٍال و ؿاه کاؿوان ؿو ػؿ رش ٧ةىػ که اف ٔـی ٪ؿاه

اةـیىم ،اػویه و لنگ های ٨یمتی منت٩ل وؼه و تتاػله می گـػیؼ .این مصل یک
گؾؿگاه مهم ةین رش ٧و ٠ـب ةىػ که نٕ٩ۀ تال٨ی متؼن های متٝؼػ و معتل٦
گـػیؼ.

(تٍىیـ )33هرن لیامی :ترشیض کتیتۀ ةهىت (ت٥ـذگاه) ةىػایی (٨ـن 73میالػی) مىفیم گیمی
پاؿین.
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(تٍىیـ )37هرن ظمـ :اپماؿا اف ؿیلی ٦انگکىؿ وات (نیمه اول ٨ـن  76میالػی).
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(تٍىیـ )71هرن ظمـ :مرممه تاؿا (٨ـون75-76میالػی) مىفیم گیمی پاؿین.
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(تٍىیـ )77هرن چم :مرممه اواالکیتىىاؿا ةه ویىه ػونگ ػانگ (اظیـ ٨ـن نهم میالػی) مىفیم
گیمی پاؿین.
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(تٍىیـ )76هرن چم :اژػه های مکاؿا ةه ویىۀ ةینه -ػینه( ،آ٠اف ٨ـن لیقػهم میالػی) مىفیم گیمی
پاؿین.

رشس تٍىیـ  -33هرن لیامی :ترشیض کتیتۀ ةهىت (ت٥ـذگاه) ةىػایی٨( ،ـن
پانقػهم میالػی) مىفیم گیمی پاؿین؛ ػؿ این تٍىیـ ػلته ای اف ةـگقیؼهگان وىط
ؿوس ػؿ یک مرم ٞرسگـمی ػلچمپ ػؿ میان ػؿظتان گلؼاؿ یک ةا ٟلاموی ةه نٙـ
می ؿلؼ.
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 -37هرن ظمـ :اپماؿا اف ؿیلی ٦انگ کىؿ وات (نیمه اول ٨ـن ػوافػهم میالػی) ةىػه
که( )Apsaras7،131یا ةـظی اف ؿ٨اٌه های لاموی که ػؿ ظاؿد گالـی
" "AngkorVatفینت ػاػه وؼه آنها ػؿ این ذا " لتعنؼ انگ کىؿ" مىهىؿ ؿا نىان
می ػهؼ.
رشس تٍىیـ -71هرن ظمـ :مرممه تاؿا (٨ـون75-76میالػی) مىفیم گیمی پاؿین؛
ترمم مرممه ( )Taraةه وکل یک فن ةه لتکی ػؿ آؿوػه وؼه که ٤ـفانهگی ةـتـ ؿا
ةـای کمانی که آؿفوی ػاني آمىفی ؿا ػاؿػ ،پیىکي می کنؼ.
رشس تٍىیـ  -77هرن چم :مرممه (اواالکیتىىاؿا یا  )Avoluketesvaraةه ویىه
ػونگ ػانگ (اظیـ٨ـن نهم میالػی) مىفیم گیمی پاؿین؛ لث های ِعیم ،ةینی
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ةقؿگ و پهن و اةـوی ِعیم که کامالً و واِصاً ٜنارص مصلی همتنؼ.

رشس تٍىیـ  -76هرن چم :اژػه های مکاؿا ةه ویىه ةینه -ػینه( ،آ٠اف ٨ـن لیقػهم

میالػی) ،مىفیم گیمی پاؿین؛ این رس ةیي اف شؼ آؿالته وؼه ةافگى کننؼۀ منتٞ
الهام چینی نمتت ةه هنؼی ةىػه می تىانؼ.

(تٍىیـ )75هرن انؼونیقیا :الهه هیىال یا ذانىؿ مهیث که تىلٖ یک مرممه لاف ػؿ چىب شک
وؼه الت7751( ،میالػی) انمتیتىت کانچی کلیچ مؼیرتانه ،آممرتػام.

125

تحقیقات کىصانی

AC
KU

(تٍىیـ )73هرن الوتین :مرممه ةـونقی ةىػا (٨ـن هژػهم میالػی) مىفیم گیمی پاؿین.

رشس تٍىیـ  -75هرن انؼونیقیا :الهه هیىال یا ذانىؿ مهیث که تىلٖ یک مرممه
لاف ػؿ چىب شک وؼه الت (7751میالػی) انمتیتىت کانچی کلیچ مؼیرتانه،
آممرتػام؛ وکل کىچک الهه ػؿ شالت ػظرت ؿ٨اٌه ةىػه اما کنؼنکاؿی آن نمتت ةه
ةالی ( )baliةا وکىه تـ الت.
رشس تٍىیـ -73هرن الوتین :مرممه ةـونقی ةىػا (٨ـن هژػهم) مىفیم گیمی

پاؿین؛ ػؿ این ذا الاتیـ ٨تىل وؼه و ؿوون الت که ةىػا ماننؼ یک ؿاهث لتاك
پىویؼه ةىػه و کالۀ ظیـات ػؿ ػلتان وی الت.
امپـاتىؿی هعامنىی ،شکمـوایی الکمانؼؿ ،تملٖ شکمـانان کىوانی ها و
لالانی ها هرن ظىػ ؿا ػؿ ا١٤انمتان مملٖ لاظتنؼ و هـ کؼام ةه نىةت ظىػ تاله
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منىػنؼ و یاػگاؿ های ؿا اف ظىػ ةرا مانؼنؼ که ػؿ نتیره هرن مىذىػۀ ا١٤انمتان
ممیـ متنى ٛظاً ؿا گـ٤ته و منصل گـػیؼ .ةؼیهی الت که ةّٝی ذنته های
مـةىٓ ةه هرن پاؿلی ها و اف ذانث ػیگـ هنؼی و ػیگـ این که ذهان هلنمتیک ػؿ
ةیىرتین کاؿهای ٜمؼه ػؿ تـکیث ةمیاؿی ٜنارص هرنی ظل ٪وؼه که آوکاؿا اف
تنى ٛو گىناگىنی لىػ ةـػه الت .معٍىٌاً تٝؼاػی اف مرممه های ةىػایی که ةه
کمک هرنمنؼان یىنانی لاظته وؼه ،ػلچمپ می ةاوؼ .وتض لتعنؼ گل ها ػؿ
مىفیم گیمی پاؿین یکی اف محال های مهم می ةاوؼ که ةمیاؿی اف ن٩اوی های
ةىػایی ةا ؿنگ آمیقی ٠لی ٚو ناچیق (نی ،کاه و گلی) ةه وکل رش٨ی لاظته وؼه
انؼ.
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نیپال و تتت

یک ػالتان مصلی (که ٜمىماً ٨تىل ناوؼه الت) تؾکـ می ػهؼ که ةىػای
تاؿیعی ػؿ هنؼ نه ةلکه ػؿ ( )Nepal-Lumbiniمتىلؼ گـػیؼه الت .نیپال همیىه
یک لنگـ التىاؿ ةىػایی ةىػه و ػؿ فمان تملٖ مملامنان هقاؿان پیـوان ةىػایی ػؿ
این ذا پناگاه یا٤تنؼ.

محال های مرممه لافی و مهنؼلی نیپال ٨ؼیم که ت٩ـیتاً اف چىب لاظته وؼه
ةىػ نقػیک الت متام آنها تعـیث وىػ .ةناةـاین امکان نؼاؿػ که آنها مکمل ةه تاؿیغ

هرن نیپال وتیه لافی وىػ؛ اما مٝلىم می وىػ که ةاالی هرن ةی جتات مصلی هنؼ

ؿوؼ منىػه الت .تاؿیغ لاظتامن های ةا٨ی مانؼه الالاً اف ٨ـن 73میالػی که
ت٩ـیتاً همۀ آنها ػاؿای یک وکل تهؼاةی شاوی یک تاالؿ ةقؿگ که تىلٖ یک یا چنؼ
وکل هـم ماننؼ ل ٦٩آن ةاال آمؼه الت .ػؿ ػاظل آن مرممه های ةىػایی و اؿةاب
االنىا ٛهنؼو همتنؼ که مٝمىالً اف ٔال ،ةـونق ةىػه یٝنی اف لنگ های گـانتها و
٨یمتی لاظته وؼه الت .مهنؼلی آةؼات مهم ػؿ کتمنؼو وامل لتىپه های
ةقؿگ( Sumbhunathو  )Bodhanathذایی که اف لتک اففنؼۀ ()dalai lama
نیپالی مناینؼهگی می کنؼ.
هرن لاػه و تعیلی یا ظـػمنؼانۀ تٍ٥یه وؼۀ تتتی ةه أـا ٣مؾهث ةىػایی
چـظیؼه که ػؿ ػاظل لٕض همىاؿ و ةلنؼ ةه ویژه ةه وکل ( )Lamaismو ةه ارسٛ
فمان ػؿ ةعي مهمی اف فنؼهگی ذمٝیت ظاً ؿوشانی منایي یا٤ته التٝ٤ .الیت
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های ٤ـهنگی و هرنی تا هنىف ػؿ مٝاةؼ ةقؿگ که ػؿ ؿؤك ٌعـۀ ةقؿگی پا ةـذا الت
ن٥ىؽ ٤قیکی و ؿوشانی ؿا ػؿ کىىؿ متـکق ػاػه الت .مرممه لاف معٍىٌاً تىلٖ
اوکال اؿةاب االنىا ٛوشىتناک؛ شالت تهؼیؼ آمیق و ظىم آلىػ ؿا مرمم کـػه
الت .کرثت رسها و ةافوها ةـای ؿب النى ٛنیـومنؼی ػاػه و لیامی چنؼین ویٕان
ػؿنؼه ظى و ٠ىل پیکـ ؿا که ةا ةرش هیچ نى ٛوتاهتی نؼاؿػ ةه تٍىیـ کىیؼه وؼه
الت .اشماك فؿ ٧و ةـ ٧ػاؿ ٠یـ واٝ٨ی ةمیاؿی کاؿها ؿا تىلٖ ٔال کاؿی و ؿوکي
٤یـوفه ،مـذان و الذىؿػ تإییؼ منىػه الت.
ةعي الالی ن٩اوی تتت ن٩اوی مؾهتی( )Tankaالت که ػؿ نىان های
ٜمىػی کـةاك یا اةـیىم و تىلٖ یک نىاؿ وفین فؿی لاظته وؼه الت)Tankas( .
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ةىلیله یک ؿوته ٨ىاٜؼ تٍ٥یلی که ػؿ پایین ٨ـاؿ ػاؿػ ،مصؼوػ می ةاوؼ ،ةه ٜنىان

محال ؿنگ های واٝ٨ی ایکه ػؿ ؿوی ةمیاؿی اف اؿةاب االنىا ٛالت٥اػه وؼه آمیقه
٠یـ مترانن الت که اکرثا ً ممکن نتیره ةـظىؿػ نالافگاؿ و نامىفون ةاظرتی ةاوؼ.
همچنان آجاؿ مؾهتی ایکه اف التعىان انمان لاظته وؼه نىٜی اف ؽو ٧و للی٩ۀ
تتتی ها می ةاوؼ و ةه مٍ٩ؼ لصـ و ذاػو التٝامل می وؼنؼ و مٝمىالً ةا مىاػ فیتا
مقین وؼه انؼ.
سیام و ةسما

نىک های معـؤی و نىک های تیق ػؿوافه ها تىلٖ کاوی ؿوون ،ل ٦٩های
ظمیؼه و فؿ انؼوػ مقین که ػؿظىنؼهگی آن ػؿ فیـ وٝا ٛآ٤تاب لیامی لاظتامن

های لیامی ؿا که آنها ؿا اف کىىؿ های هممایهای ظىػ گـ٤ته و وگ٥ت آوؿ و انکاؿ

ناپؾیـ ةىػه و ّ٤ای وهـ ؿا اشأه منىػه الت و لیامی ٨اةل تترصۀ مهنؼلی
لیامی نتیره یک پیـوفی منالث می ةاوؼ .تىلٝه ش٩ی٩ی هرن لیامی تنها ػؿ
٨ـن لیقػهم میالػی شین که ( Thaiیا مـػ آفاػ) که اف چین ذنىةی ةه ػؿه ( Velley
 )Menamذایی که آنها مصل ا٨امت ظىػ ؿا ةـ٨ـاؿ کـػنؼ و ٤ـوػ آمؼنؼ و متؼن های
ذؼیؼی ظل ٪منىػه و ةا هنؼ و ةـظی مناة ٞمىؿػ اشرتام ؿواةٖ تافۀ ؿا مصکم کـػنؼ

نتىػ؛ ةلکه مٝاةؼ ةا وکىه نقػیک ةنگکىک کامالً متٝل ٪ةه ػو ٨ـن گؾوته الت و ػؿ
( )wat phra keoکه یک مرممه کىچک فمـػی ذاةرا وؼه و ػؿ  7133میالػی
آ٠اف وؼه ةىػ.
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ةا وذىػ التٝامل ن٥ىؽ ٨ىی تىلٖ مىػل های هنؼی ،مهنؼلی ةـمایی همچنان
منصرص ةه ٤ـػ الت .ػؿ ةین مقاؿ ٛةـنز و ػؿظتان منأ ٪گـممیـ هقاؿان هقاؿ
لتىپه الت که ةا گنتؼهای کـوی و نىک های معـؤی و ل٥یؼ ظیـه کننؼه
پىوانیؼه وؼه الت .آةؼۀ ةمیاؿ مىهىؿ ةـما ػؿوافه ٔالیی ػؿ ؿنگىن ػؿ یک مصل
م٩ؼك و مهم ةىػایی الت .ػؿ فمـه لاظتامن ةا اةهت مـکقی که ػؿ  7323ةه
اؿت٥ا ٛت٩ـیتاً 511پا و ػاظل آن ةىلیله ٔت٩ه ِعیم ٔال پىوانیؼه وؼه ،ةنا گـػیؼه
الت ،می ةاوؼ که مصتىای آن رص ٣مىذىػیت یاػگاؿ ةىػا لاکیامىنی که ػؿوافه
ةان ةمیاؿ مىهىؿ متام فایـین هنؼ و چین می ةاوؼ ،الت .هـ چنؼ هرن ةـمایی
رص ٣اف ؿاه مصؼوػی مٕالٝه وؼه که تاؿیغ گؾوتۀ این انکىا ٣ی٩ینی نتىػه ةلکه
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مىکىک و نامٝلىم الت که ػؿ یک مصل میـاث ةین املللی ةىیژه تىلٖ نمغ ظٕی
٨اةل اٜتتاؿ ػلت ةکاؿ وؼه الت .آنها اکرثا ً فنؼه و ةا وکىه تقیین وؼه انؼ.
کمتىدیا و ویتنام

ػؿ ٨لث ذنگل هنؼ و چین پنز ةـد ةا التىانه و مناؿ معـؤی و لاظتامن مٝتؼ
ةقؿگ ویىنى ػؿ ( )Angkor Vatچیـه وؼه که اکرثا ً ()Cambodian Parthenon

نامیؼه وؼه الت؛ فیـا ةا ظٕىٓ مهنؼلی و تقیینات ترممی ةا یکؼیگـ همهنگی
کامل ػاؿػ .ؿوایات ٨ؼیم ةه رشس ؽیل الت که ةمیاؿی ةافػیؼ کننؼهگان ػؿ آنرا هـ

لال نى اف اؿةاب االنىا ٛاةـاف امتنان منىػه و ؿیلی ٦های معتل ٦و ٠نی ؿا که ػؿ
مصىٔه و اتا ٧های گالـی مقین وؼه انؼ مىؿػ تصمین ٨ـاؿ می ػهنؼ .مٝتؼ ػؿ ٨ـن
ػوافػهم میالػی اٜامؿ گـػیؼه الت؛ آةؼۀ مرلل و ت٩ـیتاً مکمل که تىلٖ ظانىاػه
ظمـ ( )Khmerکمی که پیرش٤ت ٤ى ٧الٝاػۀ متؼن ؿا ػؿ کمتىػیا تىلٝه ػاػه،
تـک وؼه الت .ػؿ کناؿ آن ( )Angkor Thomالت که پاػواهی ظمـ ؿا اف 711
تا شىالی 7311میالػی ةه ؿکىػ مىاذه لاظت.
همچنان ػیىاؿ های این وهـ مىِى ٛمهمی ایمت که ةه ن ٞ٥شٍاؿ ةیـونی
( )Bayonمی تىانؼ ةاوؼ و کامالً ةا ذنگل پىویؼه وؼه الت .اظیـا ً کاؿی که شاال
ػؿ ةایىن ةه گىنۀ ممت٩النه ذـیان ػاؿػ کامالً فیتایی ةمیاؿ ٜالی و تقیینات ةـد
های ٜٙیم ؿا ةا چهاؿ چهـۀ ٠ىل پیکـ انمانی آوکاؿ منىػه الت .ؿیلی ٦ها و
مرممه هایی که مٝاةؼ ؿا فینت ةعىیؼه الت هـ چنؼ واةمته ةه ةقؿگی ظٕىٓ
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مهنؼلی لاظتامن ةىػه ةاف هم ةـای ترـةۀ ٜلمی وان اف نگاه وکل و ذقییات که
ةه ػ٨ت انرام گـ٤ته ،ػلچمپ الت .مىِىٜی که ةه تٍىیـ کىیؼه وؼه الاتیـ
مؾاهث ةىػایی و هنؼو الت که هم فمان ػؿ کمتىػیا ٜملی وؼه الت .اوکال
ةىػایی متاماً چىامن وان اظم کـػه الت .ةه هـ شال چنان که ػؿ ت٥کـ ةأنی یا
ؿوشانی مرؾوب وؼه الت ػؿ شالی که لتان آنها ةمته و تتمم ظ٥ی ٦ػاوتنؼ
(تتمم منىنهوی انکىؿ) که مٝلىم می وىػ ةافتاب ػهنؼۀ ؿوونی یی که اف آنها کناؿه
گیـی منىػه و ةاالتـ اف اویای ػنیىی می ةاوؼ و رص ٣آؿفوی ؿلیؼن ةه نیـوانا ؿا
ػاؿػ ،ةاوؼ.
ػؿ رش ٧لیام و کمتىػیا ن٥ىؽ ةىػایی هنؼی تا واهی ( )Champaاػامه ػاوت.

AC
KU

ػؿ رش ٧لاشل ( )Annamلپاه آن تا ٨ـن ػوم مىذىػ ةىػ .نعمتین ن٥ىؽ ٨ىی ػؿ

هرن چمپا (ٔ )Champaـف گىپتای هنؼی ةىػ ،اما ةٝؼا ً ةیـون اف وکل اولیۀ هنؼی
شـکت کـػ .چهـه های ترمامت (Dong-duongو )Binh-dinhةا لث های

آمالیؼه ،ةینی پهن و پیي آمؼن اةـوی وان ةافگى کننؼۀ منىإ مصلی آنها الت.

هرن متام کىىؿ ها ؿا که ما تا این ذا مـوؿ کـػیم نىان ػهنؼۀ الهام ممت٩یم هرن
هنؼی ةىػ.

ن٥ىؽ هرن چینی ػؿ وامل ویتنام مملٖ ةىػ که یکی اف والیات تصت تملٖ

ػوػمان ( )Hanػؿ اظیـ ٨ـن لىم ٨تل اف میالػ ةىػ و تا ٨ـن ػهم میالػی تصت
تملٖ و التٝامؿ چینی ها ٨ـاؿ ػاوت .یکتاؿ ةه آفاػی ػلت یا٤تنؼ اما ویتنام مانٞ

تاله و پیـوفی آنها تىلٖ للملۀ ( )Sungچینی و م١ىل ها وؼ .ولی هرن آنها ؿا که
منىنۀ تراؿب چینی ها ةىػ و هقاؿان لال شکىمت ػاوتنؼ٨ ،تىل نکـػنؼ.
اندو نیصیا
ٜامل مهم لافه ظىب میان ٜنارص مصلی هنؼی و همچنان ػوػمان ٨ؼؿمتنؼ
مصلی انؼونیقیا مؾهث ةىػایی ةىػ .نعمتین ٨لمـو لپاهیان ةىػایی ػؿ ذقیـه

لىماتـا ،ذاوا و ةالی ( )Baliیک متؼن وناظته وؼه ماننؼ انؼو -ذاوایی ةىػ که ةٝؼ
اف 311میالػی ةنا گـػیؼ و ةیان کننؼۀ ةیىرتین مىعٍات مهنؼلی انؼو -ذاوایی
( )Tjandiةىػ که هـ ػو ماننؼ مصل ٜتاػت و آةؼۀ م٩ربه ةىػ .کیي اذؼاػ آنها ؿیىۀ
ٜمی٩ی ةا ٜتاػت انؼونیقیا ػاوت.
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متؼن انؼو -ذاوایی ػؿ ذقیـۀ ةالی تىلٝه یا٤ت که ةا این ذقیـه ةقؿگ تىلٖ
لیالت ،تراؿت و ةّٝی او٨ات ةا ؿاةٕه ظانىاػهگی ملص ٪وؼه ةىػٔ .تیٝت ٜالی،
ذهان فیتا و ؿ َ٨های ؿوشانی ةالی همچنان ػؿ مٝاةؼ ( )illeةا مرممه های پـ
فؿ ٧و ةـ ٧ػاؿ که ػؿ ممیـ لؼه ها ،آوىب ؿا ػؿ ةین گل ها ،ةـگ ها ،ویأین و
اؿةاب االنىا ٛةـپا ػاوت ةه نٙـ می ؿلؼ.

٤هـلت تاؿیعىاؿ
.٧5111م الی.٧7311م ٤ـهنگ مىهنرىػاؿو و هـپه؛
.٧7311م الی.٧ 311م تهاذم آؿین ها؛
.٧565م الی .٧733م شکمـوایی مىؿیایی ها؛
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.٧733م الی .٧ 51م ػوػمان لىنگا و کانىا؛

٨ـن ػوم .٧م الی ٨ـن یکم و ػوم میالػی لاتاواهانا ػؿ ػکن؛

٨ـن ػوم الی چهاؿم میالػی :تاظت و تاف ظاؿذی ها ػؿ هنؼ 351 -561 ،میالػی:
امپـاتىؿی گىپتا؛

 351الی 131میالػی :للمله گىپتا (پنؼیا ،چالىکیا و پاالوا)؛

٨ـن هىتم الی چهاؿػهم :ت٩میم هنؼ ةه واهی ،ػؿ وامل پاػواهی پاالك-123
 ،7731لاناك7731الی ،7631پـاتی ها ؿاك ٨ـن  3الی 71؛
ػؿ هنؼ مـکقی:

چانؼیالك 357الی 7513؛

ؿاورتاکىتاك 135الی 713؛
چالىکیا ها 715الی7611؛
ػؿ ذنىب:
چىالك 323الی 7617؛
پانؼیاك 7653الی 7565؛

٨ـن  75الی  :73للٕنت ػهلی؛
٨ـن 73الی 72میالػی :متؼیؼ اشیای مرؼػ هنؼو (7323ل٩ىٓ ویرایاناگـ،
آظـین واه هنؼو)؛
 7362الی 7331میالػی :امپـاتىؿی م١ل ػوؿه نىین؛
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(23) Chakari Minaret.

(24) The remains of Chakari Minaret, photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.
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(21) The remains of Kafer Qala, photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.

(22) The northern minaret of castle, photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.
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(19) A picture from the third Stupa, photographer: M. Husain Ahmadzai,
1389/2010.

(20) The remains of Kafer Qala in Khaz Giran area, photographer: M.
Husain Ahmadzai, 1389/2010.
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(17) A picture from the Stupa, photographer: M. Husain Ahmadzai,
1389/2010.

(18) The northern side of the Stupa which has been excavated,
photographer: M. Husain Ahmadzai, 1389/2010.
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(15) Mirza Khan Kariz, the religious area of Buddhism/ the area where its soil
has partly curried out, photographer: M. Husain Ahmadzai, 1389/2010.

(16) A picture from the first Stupa in south part of Mirza Khan Kariz,
photographer: M. Husain Ahmadzai, 1389/2010.
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(13) The western minaret of Malang, photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.

(14) The southern minaret of Malang, photographer: M. Husain Ahmadzai,
1389/2010.
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(11) Tens of caves in the southern part of Khudayar Kala, photographer: M.
Husain Ahmadzai, 1389/2010.

(12) A picture from vestibule containing cave, photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.
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(9) Malang village/ the ancient residence of Buddhist, photographer: M. Husain

Ahmadzai, 1389/2010.

(10) A picture from minaret containing caves, photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.
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(7) The footprint on the stone of the second Stupa, photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.

(8) A picture from the inside house stair, photographer: M. Husain Ahmadzai,
1389/2010.
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(5) The gate of the house from the top side of the hill, photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.

(6) A picture from the inside of the house, photographer: M. Husain Ahmadzai,
1389/2010.
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(3) The caves in Chakari where the houses have been built at their tops,
photographer: M. Husain Ahmadzai, 1389/2010

(4) Ghar-e-Shishakan (The Devil’s House) , photographer: M. Husain
Ahmadzai, 1389/2010.
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Annexes

(1) Map of Khak-e-Jabar district

(2) The agriculture valley in Chakari, some caves to the southern side of the
valley, photographer: M. Husain Ahmadzai, 1389/2010.
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Proposal:

First of all, Securing of the Ancient Areas: It is possible if the

Ancient Area managed in a correct manner, which means that if
the preliminary survey proofed that the area after excavation

may be destroyed due to insecurity, and that unplanned

excavations will be carried out, and illegal actors in the area

and the opportunists' hands may extend to the area, and our
cultural heritage will be adorned with other museums; then it
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will be better to keep buried it in the area, because our soil
never betray to its legacies and it saves them well.

Conclusion:

Khak-e-Jabar District is one of the ancient areas of Kabul the

history of which goes back to B.C. and early A.D. centuries. As

discussed above, this area encompasses the remains of

Buddhism such as minarets, worshiping places, caves, and

Stupas which provide important information for further
enlightening of the Buddhist era. Despite the paper introduced
many ancient places in this area, a question is still unsolved
that why this ancient historical area has been kept away from

the glance of scholars, historians, and archaeologist during

conduction of research and excavations?
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Authority/Ownership of the Site

In accordance with Article 7 of the Law on the Preservation

of Historical and Cultural heritage of Afghanistan, all historical

and cultural monuments (movable and immovable) which
found in Afghanistan or hidden underground shall be regarded

as the property of the state in compliance with the provisions of
this law. So, no doubt, this area is the property of the state.

Current status of the site:
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In article 6 of the law on the Preservation of Historical and

Cultural heritage of Afghanistan, states: "No real or legal entity

can build or rent to another a building in an archaeological site

without the consent of the Archaeology Institute of
Afghanistan or AIA".

But unfortunately, residential houses have been built up

above the site, which is contrary to the provisions of this law.

The first preliminary survey in the area was carried out on
April 04, 2003, but its report is ambiguous even is not clearly

states the exact location of the area, But a scientific research has
been carried out for the first time by Mohammad Hussein

Ahmadzai, a resident of Malang village in Khak-e-jbar district

of Kabul province and professor at Kabul University. According

to Professor Ahmadzai's opinion regarding the current situation
of the area, the area has been subjected to illegal and
unprofessional exploration and destructed.
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area because pieces of muddy dishes are seen in the site that

seems to be broken during the nonprofessional excavations.

Based on the information obtained from the local people,
several years back, the site was excavated and a fictile pot was

extracted in which the picture of Markopoulos was depicted.
Further information about the pot is not available, however.

- The central caves of Malang area located in the west sides of
the valley. Some tens of different caves are available in the area

AC
KU

some of which are big, containing many small caves inside.
These caves seem to be built in the recent era of Buddhism.

Beside the residential places in Malang area, some ancient

minarets are also available, the history of which go back to the
early A.D. centuries. Also, in the north of Malang Village, the

remains of some ancient building could be seen in the

agricultural land near the shrine of Khwaja Roshnayee Baba.
The ancient remains, in this area, become visible when the

owners of the agriculture land wanted to leveled their lands.

While smoothing their land, the walls of the remains along

with a bar-shape white stone appeared. The stone had almost

four foot length which was provided in a very professional
manner. This type of stone used to be built by Shiwayee
religion in India where those bars were posited in the

worshiping places. In Shiwayee religion, its followers used to
worship the stone for asking child from it(11).
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Khurd Kabul. Many residential caves were constructed in the
east and west sides of the valley. It seems from their structure
that the caves might have been built by Buddhists.

Based on the historical evidence, Buddhism spread in the

east and south of Afghanistan in the third B.C. century, during

the Ashuka government. Therefore, we can argue that the
ancient of the aforementioned caves go back to that time. It is

worth mentioning that is should not be interpreted in the sense
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that all the mentioned caves in this area have necessarily been
built in the B.C. centuries because Buddhism prevailed until
the seventh A.D. century when Islam religion spread in the

country. Buddhism in Afghanistan sustained for almost one
thousand years and the caves might have been built in different

steps of this period. In order to better understand Buddhist
caves in this area, it is required to separately study them under
the southern and central caves.

- The southern caves in Malang area: The southern caves

located 500 meters far to the south of central caves in this area.

There are some fifty caves in this part 12 of which located to the

west side while three of them situated to the east of the valley
which is known as Patoo Caves. A bulk of soil is seen at the top

of the Patoo caves. The soil at the top of the caves might have

been accumulated from the collapse of any ancient minaret.
Some illegal excavations have been taken place in the
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those of the residential places represents the specialty of
Buddhism culture where they used to build their worshiping
place in silent areas.

The footprints have been depicted in Stupas and worshiping

places for indicating the presence of Buddha. These are the
most ancient Stupas of Buddhism since until the second A.D.
century; the depiction of footprint and handprint of Buddha in

the Stupas was a custom in this religion. In the second A.D.
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century, the fourth meeting of Buddhist was conducted by
Kanishka, the Kushan empire. In the meeting, the decision was

made that from that time onward, instead of footprint and

handprint of Buddha, the status of him should be sculptured on
the Stupa and religious temples of Buddhism.

Taking the aforementioned information into account, we

come to the conclusion that the worshiping places in Chakari

might be the most ancient places of the area which might have
been built in third B.C. century when Buddhism spread in this
area. The second worshiping place is located in the east part of

Chakari village where the footprint of Buddha is still evident in
the stones(10).

B. The Ancient Residence of Malang Village: Malang Village

is lactated in the center of Khak-e-Jabar District. This village
situated along the valley which starts from Chakari and ends in
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areas is difficult to be considered in this small paper; therefore,

this paper prefers to suffice introducing the two important
ancient areas namely the ancient Chakari and Malang village
(the ancient Buddhist places).

A. The Ancient Chakari: Chakari is an ancient village located

five kilometers far to the south of Khak-e-Jabar district. The
southern valley of Chakari situated toward Malang Baba

having sediment sides, making it easy to build cave in. In the
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eastern part of the southern agricultural valley of Chakari,
some caves were built around 50 meters higher from the bottom
level of the valley. Some ten caves have been built in such a

way that they have linking way to each other. It seems that

these caves have been built by Buddhist in the earliest A. D.

centuries. It should be kept in mind that one should not

necessarily think that all the residential buildings in this area

might have been built by Buddhist because some three

thousand years back Aryan also resided in this area.

Besides the residential buildings, two worship places had also

been built in Chakari; the first one is located in the west of this
area while the second one situated to the east side of it. These
worshiping areas are known, by the resident people, as Paye
Buzurg. These worshiping areas were built by Buddhist

residents. The building of the worshiping places far away from
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interesting area for the rulers. The beautiful deer of this district

have always attracted the attention of the national and

international rulers and have brought happiness to them
through their interesting songs. Many of the contemporary

rulers of the country had also fallen in love to the beautiful
deer of this district, traveling to this area for hunting of deer,

among which Amir Abdulrahman Khan, Amir Habibullah

Khan, Ghazi Amanullah Khan, and Mohammad Zahir Shah are
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worth mentioning(9).

2- A Brief Introduction on the Ancient Building of
Khak-e-Jabar:

Khak-e-Jabar district encompasses many ancient and

historical places where the sign and remains of different
buildings are still evident. Some of the ancient and historical

areas of this district are: the ancient Chakari, Ghar-e-

Shishakan, Malang village, the ancient Buddhist residence (the
southern Malang cave, the central Malang cave, the ancient
minaret of Malang, the western minaret of Malang, the
southern minaret of Malang and the worshiping ancient places

of Malang) Khuda Yar Kala, Shamanzi, Kharuti, Mirza Khan

Kariz or the religious area of Buddhism (residential and
worship places), the ancient area of Khaz Giran, Kafer Kala and
the Chakari Minaret.

The detailed introduction of all aforementioned ancient
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in the winter, it goes down to -27 degree. The highest average
rainfall is estimated to reach 370 mm and the lowest average is

restricted to 169 mm, annually. The evaporation rate is higher

than the humidity one in this area. The important sources of

water supply in Khak-e-Jabar are fountains, wells and deepen

drilled wells. The famous fountains in Khak-e-Jabar are Rojan,
Khwaja Khalil, Khurd Kabul, Kamar, Chenar, and Sawkai
among which the Rojan is accounted to be the largest fountain

AC
KU

in terms of its water potential.

Various tribes such as; Ahmadzai, Baraki, Miakhil, Kharuti,

and Hasan Khil live in this district. The famous villages and

sub-villages of this district are Chakari, Malang, Khurd Kabul,

Aynak, Mirza Khan Kariz (Babar), Konj-Taghar, Baghgai,
Ghazgai, Batukhil, Zanghuzai, Rojan, Bar Shamanzai, Kuz
Shamanzai, Khudayar Kala, Zendan, Talu Khil, Chenar, Qafas
and so on.

Khak-e-Jabar is an agricultural district where the majority of

its people are busy in agriculture and livestock. Despite, this
district has plenty of agriculture land, major parts of the land

are not cultivated due to a shortage of water. The important
agricultural products of the district are wheat, corn, been,
potato and onion. Apart from agriculture, the people of this
district are involved in livestock and gardening as well(8).

This district has been an important place for hunting and an
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b. The Geographical Condition of Khak-e-Jabar District:

Khak-e-Jabar is located 37 km far to the south east of Kabul

in the Latitude of 34◌֯ 31՜ - Longitude of 69◌֯ 11՜. The area

shares the border with Mahipar and Bagrami from the north,

Azra and Mohammad Agha district of Logar from the south,

Sorubi from the east, Hesarak of Nangarhar from the south east
and Musahi from the west. The area encompasses 915 square
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kilometers and is 2150 meters higher from the sea level.

Khak-e-Jabar is a mountainous district surrounded with high

mountains having a wide range of deserts, agricultural land,

hills and small mountains at its hart. Khak-e-Jabar Mountains

does not follow a different specific series; rather it is a subsequence of the Toor Ghar (Black Mountains). The Toor Ghar
Mountains series starts from the south of Darounta in

Nangarhar and continues to Surkhab village of Logar province.

This mountain passes from the south of Khak-e-Jabar, the

higher point of which is known as Sultan Baba Mountain
which is 4167 meters higher than the sea level.

Likewise Kabul, Khak-e-Jabar has got dry and semi-arid

climate and from the living point of view, it is similar to pacific

climate. During the winter it has snowfall, in spring continuous
rainfall and during the summer it has partly rainfall. During
the summer the temperature goes up to 32 degree celsius while
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In 17th A.D. century, since the dead body of a tribe leader,

Jabar Khan, buried in Chakari, its name changed to Khak-eJabar which is still called to the same name.1 In the first half of

19 century, the people of Khak-e-Jabar had a hard conflict with
the British army, putting big casualty on them. This paper

avoids the detail of the incident as it is clearly represented in

history. But as an example, we narrate from General Air who
was a prisoner and he introduces a horror view from Khurd
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Kabul Valley as follow: “The Khurd Kabul Valley has five mile
length having high mountainous walls in both sides which

make difficult the sunshine to be spread inside the valley. The

water is flowing in the valley and along that 28 times, we
crossed the water. Here, the army interred into a bad conflict

and as a result, three thousands soldier was shot dead and

thousands of them were killed due to cool weather. Therefore,

some British writers call this valley as the grave of Alfestan
Soldiers(7).
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1

In 17 century, no central government ruled in Afghanistan, rather it was
govern by Indian Mangul from the east, Shaibanyan rulers from the north, and
safawyan-fars from the west. Zabul and its related area (Tarang, Argandab,
Qalat Mountains up to Moqur) were controlled by Tukhi rulers. During the rule
of Sultan Malkhi Tukhi, one of the famous rulers of Tukhi government, a drastic
conflict took place between Ghaljais and Safawyan in 1682. As a result, the
leader of Ghaljai tribe was killed and his dead body buried in this area (Abdul
nd
Hai Habibi, the Brief History of Afghanistan, 3 edition, Danish publication,
Peshawar, 1998, P:232).

Khak-e-Jabar is the ancient area of Kabul where Buddhism

was spread in third B.C. century. Since the Silk Road crossed

through this area; therefore, the Kushan ruler built a minaret to

better serve the commercial caravans which are currently called
the Chakari Minaret. Besides serving the caravans, this minaret

also bore religious value for Buddhist. Based on some historical

narration, a loop was installed at the top of the minaret which,
in Sanskrit, it was called Chakra. Therefore, the name of this
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area has been derived from the Sanskrit name “Chakra” which
later on change to Chakari. While this area had important value

for Kushan rulers, it kept its importance after the collapse of

the Kushan Empire and was chosen to be the capital for
Kedaryan as well. However, during the rule of Yaftalyan, this
area lost its value, instead, Balahesar of Kabul was chosen as

the capital of the government and Chakari was later on changed
to Khurd Kabul(6).
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which later the letter “W= ”وchanged to “B= ”بand Kawul

transformed to Kabul. The prefix “Ku” or “Ka” could be seen

in various ancient names of Kabul and “Ku” gives the meaning
of water and river. Therefore, scholars believe that the name of

Kabul has been rooted in the word Kubha which mean river(4).

Based on the available documents, the location of current

Kabul is varied with that of the ancient one, because the

Buddhist building (the steeple) located in the ancient Kabul, in
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the foothill of Chakari Mountains, is still called as Khurd
Kabul (small Kabul). The existence of Buddhist buildings,
Chakari Steeple and other building remains in this area proves
the fact that this is an ancient Buddhist related area(5).

Historical research shows that some 3500 years back, Kabul

was like a small village located at Khurd Kabul. Based on the
above information, we can argue that Khak-e-Jabar has been
the nucleus of the current Kabul and it constitutes the starting
point of more than three thousand years history of this

province. The remains of the ancient residences in Khak-eJabar could be good evidence for this claim. These residences

are made of stone and mud and they are located in Chakari,
Malang, Nawra, Khurd Kabul and Kharout areas.

1. Historical and Geographical Condition of Khak-eJabar District
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a. A Brief Glance on Historical Condition of Khak-e-Jabar:

ancient name of Kabul(2).

Professor Yamin Writes: “when Kajulu Kadfiz, the King of

Kushan, conquered Kabul city, this city was called Ga Ophu/

Ka Ophu”. He also writes: “Hyuan Tsing”, the famous pilgrim
of China, called Kabul zone as “Fuli Shi Stangna” and its center
as “Hu Fu Na” when he traveled to Bagram during 632-642”.

Several narrations and stories on the appellation of Kabul exist.

Some scholars argue that the ancient name of Kabul rooted
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from the word Kapilla, which was the name a Khushani prince
lived in this area that latter on the area was attributed to the

same name. Some scholars, on the other hand, believe that the

name of Qabil, the son of Noah (peace be upon him), was

posted to this area which was gradually changed to Kabul by
the time.

The appellation of Kabul has also been mentioned in the

folkloric stories as well. For instance, one of the stories
narrates: once upon a time, when Kabul was like an island, a

prince wanted to inter to this area and he ordered on putting
some straw on the water. This way plenty of straw was

gathered on the water and bridge was constructed with that and
the prince crossed the water through that bridge. Later on

people called this area as Kapul (Straw Bridge) which was

changed to Kabul by the time(3).

During the Yaftalian period, this area was named Kawul,
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The Objective of the Study:

The core objective of this paper is to study the historical and

geographical situation of Khak-e-Jabar and to introduce the
remains and religious building of Buddhism in this district.

Research Methodology:

The study entitled “The Remains of Buddhism in Khak-e-

Jabar” has come to exist in the result of compiling and

analyzing of the information obtained from various
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archaeological and historical books as well as the conduction of
an interview with one of the elders in the district.

The Ancient Kabul:

The ancient Kabul, which is currently the capital of

Afghanistan, has played a vital role in the history of the
country. For the first time, in the book of “Rigveda”, this
historical and ancient area has been called Kubha(1).

In the elucidation of Pahlavi Avesta, it has been called as Kapul
which is closer to the present pronunciation of Kabul.

The Greek historians have used the word “Kufan” for Kabul

and “Kufas” for Kabul River. Betlimous, who lived in the third
B.C. century, has called Kabul as Kabura and Karura and he

also called its people as Kabulita. The book of Avesta, which
was written in sixth B.C. century, introduces the sixteen

important parts of Aryana, the seventh part of which is
mentioned as Vikarta which is believed by scholars to be the
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in Khak-e-Jabar district, but unfortunately, no systematic
research has been conducted by archaeologist till date. If any

research might have been done in this area, why any scientific
result is not evident till the time? To what extent the Buddhist

religious ruin places are still remained? These questions
motivated the paper to gather the available information related

to the ancient places in Khak-e-Jabar, however, a

comprehensive discussion on the mentioned area requires a
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wide range of researches which is difficult to be put under

consideration in this small research paper. If long term research

is to be conducted in the future, it will definitely enrich the
history of Buddhism in the country and will play important

role in further enlightening of the ancient history of
Afghanistan.

The importance of the Research:

Many ancient religious places of Buddhism are seen in

Khak-e-Jabar area, whose histories go back to B. C. and early A.

D. centuries. Conducting research in Khak-e-Jabar on remains

of various periods, especially the Buddhist period, which has
been kept away from the glance of archaeologist, is very

important. Therefore, it is very important for scholars and
archaeologists to conduct research to depict a good picture from
the ancient history and remains of religious buildings of
Buddhism in this district.
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The Remains of Buddhism in Khak-e-Jabar
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By: Assistant Research Storai Shams Mayar

Abstract:

Khak-e-Jabar is one of the important areas of Kabul

province; where the Buddhist religion was spread in the third
B. C. century and has borne various changes over the different

periods of the history, keeping in the heart of the reminiscences
from each period. Before touching to the ancient areas of
Buddhism in Khak-e-Jabar, the paper sheds a synoptic light on
the historical condition of the ancient Kabul, but the main body

of the text is devoted to studying the historical and
geographical condition of the ancient places in Khak-e-Jabar as
well as the ancient building of this district.

Introduction:

Khak-e-Jabar is the ancient area in the ancient Kabul which

constitutes a very crucial page in the history of the country.
Some ancient signs and buildings related to Buddhism are seen
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(India).

Long time the India Art unknown between Arts of eastern

that it may the lake of ancient relics or this reason by eastern

ideas it is difficult to realize the art of India, evidence that is

adverse of eastern. This art when as is psychological penance,

accept both sides of human life. Also connivance and merge the
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open and conditional instinct (out of enjoying).

162

AC
KU

Indian Art
By: S.R.F. Mir Abul Rawof Zakir

Abstract:

India Art is a book that has written by Fransisco Abit. This

book has translated in Dari by Mr. Abdul Rauf Zakir. There are

some pictures of India Art in different periods such as Art of

Indus, Muarias, Sunga, Satavahana, Gandhara School, Ghoptas,
Ashukas, chalokia, Palawa, sina, Chola, Pandia, Islamic,
Mughols and etc.

India is in the north part surrounded by Himalyas Mountain

and the south it is connected with the measure. During a long
time, different Ethnics entered in India and lived there. Arians,

Pars, Greeks, and Muslims added their own culture and merged
with the local society of India. Therefor a large civilization has
engendered with different people and countries in one place
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The Kushans dynasty, the largest and most abundant empire in

the history of the country.

The Silk Road and its magnificent period are also awarded to

the same historical period of Afghanistan and the emperor

Kanishka, the great ruler of Kushans, as a supporter and
facilitator of the security, even promising some sources as a

mosque in the advancement of this road and caravan the most
important and longest road network in the ancient world,
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which was still not in the way of the sea, played a significant

role. Silk Road is the first commercial, political and cultural

road in history; it has been a crossroads of cultures and

extensions in our land for value and purpose.
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The Political, Economic and Cultural importance
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of the Silk Road between the three empires
(Kushans, Han, and Rome)

By: Research Fellow M. Shafi Ghani Pazhohish

Abstract:

Afghanistan, due to its special geography, has for centuries

been the bridge between the centers of civilization and culture

of China, India, Mesopotamia, the eastern shores of the

Mediterranean Sea, Egypt, Greece, and Rome; it remains a vital
part

of

understanding

and

combining

manifestations of these civilizations played.

the

various

The role and importance of this are that scholars and scholars

have called the term "four ways of trying cultures and
civilizations" to this country (Afghanistan).
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The reasons for the capital’s transfer from
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Bagram to Kabul

By: Prof. Mohammad Husain Ahmadzai

Abstract:

The transition of capital from ancient Bagram to Kabul had

some reasons. Collapse of the Kushan empire was the event,

that caused the transition of the capital to Kabul. Destruction of
Bagram city during kushan-sasani war also one of the reasons.

Strategic location of Kabul was a suitable place to be

choosing as a capital, it might have played an important role in

the capital transition. The religious and commercial importance
of Kabul, As well as, the best climate of Kabul were the other

reasons, caused the transition of the capital from ancient
Bagram to Kabul.
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Self-aware of its own needs, which usually continues even after
its cache.

In visual arts, especially in the field of sculpture and

painting, there are two basic principles: one image and another
symbol or symbol in which the colors and the signs are used in

particular signs, each of which has deep profundity, and in

ancient works certain concepts of culture, industry, Religion,

and so on, it can be proposed on the basis of two Issue: First,
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conceptual art has a long history and the latter can be
distinguished by recognizing the colors of the symbols, images,

and graphs of the Iconography of the branches of the concept of
art in ancient works.
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The manifestation of Conceptual Art in the

AC
KU

ancient relics of the country

By: Research Fallow. Fayqa Lahza Faizi

Abstract:

Though conceptual art developed in the mid-1960s, it was a

form of art that has the concept of artwork superior to the

concept of the object but this is a matter of what the so-called
conceptual art is. After the 1960s, which was formed in the

Western world and reached the peak of the 1970s, it is

interesting to note that, in terms of scientific content in the field
of visual arts and the study of the history of the past, it can be
attributed to even the intellectual creativity of man Initial links
are necessary because the early humans are conceived as one of

the objects of the conceptual art in order to understand their
needs.
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Although the Kushans formed the great empire in Ariana

and with the establishment of powerful states in Kabul to the

Sindh and India, they left their relics in different sectors such

as Zoroastrian and Buddhist temples, Buddha statues,

inscriptions like the Sorkh Kotel, Robatak inscriptions and the

development of social, economic, political and the growth of

the development of social, economic, political and, in general,

the cultural and historical heritage of the peoples of Ariana
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until the era of Islam.

Similarly, their coins in the historical periods of our country

are a historical document and clear evidence of civilization,
which is discussed in this article.
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Kushani coins are the cultural symbol of the
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Aryans

By: Prof. Mohammad Husain Yamin

Abstract:

Coins have great value in ancient studies, ethnology, and

linguistics. From the early 1st century until the 7th century, it

has played a prominent role in the historical studies of the
Arians Balkh and Bakhter in preserving the cultural history of
the westward civilization.

For eight centuries, Kushanian has established powerful

governments from the Amu Sea and the Hindu Kush foothills

to the Sindh and the Indian subcontinent and recorded many

relics in the area of social, political, economic, cultural and
civilization in history, that a part of this records relics are coins.
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magnificent sculptures, domes and far and near districts and

districts of Ghazni have been considered, represents the
excellence, progress and glory of this province in various
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historical periods, especially in the pre-Islamic period.
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Ghazna and temple of Shabahar in the

viewpoint of professor Ahmad Ali Kohzad
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By: S.R.F. Abduljabar Abid

Abstract:

Ghaznah is one of the most important and most famous

cities in the country that has been famous for many different

periods of history.

This city during the rule of Ghaznavian, the ratio of good

position as their capital, is the construction of buildings, roads,

caravans, mosques, schools, gardens, markets, scientific,

literary and cultural centers on glory and glory Added.

In this regard, Ghaznah has taken on the special attributes of

its specialty, the name of the "Arosa-l-Falac" and many works
from various historical periods in the city center, especially the
remains of the temple of Shabahar and beside them, the
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The Effect of Sasanian Art at Mes-Aynak of
Logar
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By: S. R. F. Ketab Khan Faizi

Abstract:

Afghanistan is an ancient and historically country with a

high culture and in all aspects of artistic specialties, this ancient
line has shown flexibility in the passage of time with other

cultures, which can be reminded of the Greek, Roman, Hindi

and Sasanian culture, this all cultures have a great impact on
the ancient artifacts of our country, whose archaeological

excavations are evidence of our claim. In the ancient area of the
Mes-e- Aynak Logar, there is an art that is influenced by the art
of Gandhara, Greek-Buddic, Roman, Buddhist, Indian and

Sasanian, all of which were excavated by archaeologists. In this

article, the effect of Sasanian artifacts is on Mes-e-Aynak
Invention, which is presented to hobbyists.
173

Vajra
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By: S. R. F. Nazar Mohammad Azizi

Abstract:

Vajra is one of the iconographic symbols in Buddhist

religion and basically specific signs and concepts accepted in

Buddhist iconography scenes are Sanskrit words and usually
carries in silk fabric by Buddha protectors.

Vajra is considered as the symbol of lighting kindle by

Andra in Brahmanism. But later it represented Buddhism in the

Buddhist cult. We can consider Andra as Aryan vidi’s divinity,

because he is one of the three Indian deities, as Shiva, Brahma,
and Vishnu.
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A Brief look at Kushani Archaeological
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Researches in Afghanistan

By: Researcher. Ali Ahmad Jafari

Abstract:

The scientific issue of this article is about research and

activity of scholars and archaeologists, survey and excavations,

written articles and books, short information about published
books, value and necessity of holding conferences and

seminars, the existence of challenges in front of archaeological

research in Kushan period in Afghanistan recently.
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