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  »سند ـ هلمند«تمدن 
  آغاز گر تاريخ ما 

  نوشته صديق رهپو طرزی

  

تا جايی که روشن است، از همان آوان کودکی، به ويژه هنگامی که توانايی آن را يافتيم تا گپ های آموزگاران تاريخ 
  .داغاز می گرد» آرياييان«گونه فرو خواندند که اين زمان با » آذان«را بشنويم، به گوش ما به صورت 

بعد، پيش و پس از جنگ جهانی دوم، با آلوده شدن فضای سياسی در کشور ما باحضور انديشه و ايديولوجی 
بعد، آهسته آهسته اين امر . ، ديگر مجالی برای نگاه علمی و عينی به گذشته پيش تر، باقی نماند»قوم آرين«نژادی » برتری«

  . خود به مساله حرام، ممنوعه و تابويی بدل شد

همين اکنون با وجود روشن شدن بسياری حقيقت ها و فاکت ها در اين راستا، برخی از مايان ـ به شمول تا 
روشنفکران ما ـ به سياله آن چسپيده اند و باد برتری نژادی را دراين سرزمينی که به تابلوی کاشيکاری زيبای قومی، شباهت 

  .دارد، از گلوی شان بيرون می کشند

  . ه اين مساله پرداخت تا راست راه از کژ راه شناخته شودبه هر روی، بايست ب

در بند بکشيم،  مابه باور من، اگر بررسی گذشته مان را در چارچوب و تنگنای جغرافيای سياسی کنونی سرزمين 
  .نگاه به گذشته، از يک سده و اندی بيش تر راه به دور دست ها، باز نمی نمايد

که در پايان سده نزده ام عيسايی چنان ابر قدرت جهانی به حساب می » روسيه«و » انگلستان«بر همه روشن است که 
تا غروبگاه در » آسيا«رفتند که در سرزمين اولی آفتاب غروب نمی کرد و در دومی  قلمرو ش از برآمدگاه خورشيد در 

  .گسترش يافته بود، در جوار ما راه باز نمودند» اروپا«

همين دو، بر . ايی را در مورد سرنوشت و حتا کشيدن ديوار خانه ديگران، می زدنداين دو کشور جهانگير، حرف نه
آن شدند تا ازفرش گسترده قومی که در جريان حادثه های ُپر از فراز و نشيب تاريخ اين جا، شکل گرفته بود، به وسيله خط کش 

ن گونه آنان مرز و بومی که شباهت به لحاف به اي. منفعت های جهانگيری شان، سرزمينی برای ما قيچی ـ و ـ برش نمايند
 قورمه يی يا به تعبير ديگر چپن پينه پينه يی فقير يا درويش ــ از ديدگاه قومی ــ داشت، به اندازه قد ــ و ــ اندام رهبران اين جا،

  .و می نمود، تحقق بخشيدندکه کشيدن چار ديواريی را در َدوراَدور خانه اش، آرز» امير«بريدند و به رويا ــ و ــ  خواب يک 

  .به اين ترتيب، کشوری به وجود آورده شد ــ از ديد مرز بندی های سياسی ــ که از اقليت های قومی ساخته شده است

پس، به باور من، برای اين که بتوان بــه گذشته نظر داشت، اول ازهمه به اين مرزها دربند نشد زيرا به شدت به 
ه رو بوده است، و دوم بايد به حضور فرهنگی بيش تر توجه نمود، زيرا اين پديده، مرز را نمی گسترش ــ و ــ کاهش رو ب

  .شناسد

آن گونه که روشن است تمدن و شهر نشينی  در کنار درياها برای اين که آب اساس زنده گی را فراهم می نمايد، شکل 
در ميان دو » سومر«و » زرد«در کنار دريای » چين«دن بی دليل نيست که تمدن مصر را تحفه نيل می خوانند، تم. می گيرد

  . معروف است، پا به ميدان وجود می گذارند» بين النهرين«يا » ميان دو آب«که به تمدن » فرات«و » دجله«دريای 

اندوس، اباسين و «در يکی از خط های اين سه گوشه، دريای . در مورد ما، بايست از سرزمين ميان سه آب سخن زد
البته آن گونه که روشن . قرار دارد»  يا سيحون Jaxartes سير دريا،«و سومی » اکسوس، جيحون و يا آمو«ديگری » نديا س

اسپ تيز تگ . است، حضور دست آورد های فرهنگی را نمی توان در کناره های اين دو آب ها و يا درياها، دربند کشيد
  .د وصدای شيهه اش از آن سوی دريا ها، شنيده می شودفرهنگ، ديگر اين آب ها را به ساده گی شنا می نماي

» آرياييان«اگر مساله را درچارچوب همين مرز بندی به بررسی بنشينيم، پيش از آن که سرزمين ما زير سم ستوران 
  .که قوم کوچی و مهاجم بودند، قرار بگيرد، دراين ميان اين دريا ها، تمدن درخشانی وجود داشته است

  نش ديگران به مانگاه پــُر دا
سرزمين ما به وسيله عربان راه به دور تر باز نمی » فتح«نگاه ما به تاريخ تا همين يکی دو سده پيش، از گشايش و 

  .  ما جايگاهی نداشتيم، می آغازيديم خودکه در آن » آدم«ما، تاريخ را با . نمود

نی ما بر پايه بررسی ها و کاوش های دانشمندان آن گونه که آگاهی داريم به صورت عموم تاريخ سرزمين و حوزه تمد
  .اين يافته ها از نيمه سده نزده ام در دسترس قرار دارد. اروپايی، استوار است
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اينان با نگاه پــُرکاوش، دانشی و جستجو گر به همه رخ ها  و زاويه های زنده گی، آن گاهی که در خط کاوش و 
  . بردن به گذشته جهان، اين جا را هم به کاوش گرفتندبررسی به اين جا راه يافتند، در خط پی 

اين سرزمين را يا آب بحر  و يا  کوه های . به حساب می رفت» هند«اين بخش را از مدت ها پيش گذرگاهی به سوی 
دن به آن که بلندتر از همه برآمده گی ها در جهان به حساب می رود، در چنگال شان فشرده و راه رسي» هماليا«سر بفلک کشيده 
  . خواند» ايران«و » آسيای مرکزی«را می توان پيوندگاه » هند«از همين رو منطقه شمال غرب . را سد می ساختند

که در بررسی اين تمدن به ويژه خوانش اثرهای بازمانده خطی آن   Asko Parpola» اسکو پرپوال«به باور پروفيسر 
راه را » هندو کش«وحدت و همگرايی هر دو سوی کوه های ...   ٫٫می شود کار ژرف و عميق دانشی انجام داده است، ياد آور
  ،،.برای تبادله فرهنگی گسترده در هر دو سو باز نمود

در زبان پارسی کهن واژه . ما در اثر های  کهن به اشاره های زياد و متعددی در اين مورد بر می خوريم
بعد اين واژه پارسی کهن وارد . دريا ـ هم اسم عام است و هم خاص ـ  Sindhu»   سندهو«در سانسکريت   Hindus»هيندوش«

  . بدل شد Indi»  اندی«زبان يونانی شده به 

ساکنان خارجی پراگنده : به گونه Arma» ارما«به گونه های مختلف از اين تپه ها، تل ها و پشته ها يا » رگ ودا«در 
  . م برده شده استکه به جای های ديگر کوچيده اند، و ديگر و ديگر  نا

» اريستوبولوس«بزرگ » الکسندر«، آن گاهی که »يونان«جغرافيا شناس معروف   Strabo» استرابو«به گفته 
Aristoboulos  سرزمينی که در آن بيش از هزار شهر و ده وجود داشته و پس ٫٫فرستاد، او از . ع.پ ٣٢۶را به کشفی در سال

  . ،، نام می برد.داده به ويرانه يی بدل شده است مسيرش را تغيير» سند«از آن که دريای 

  پس از دو هزار سال
اين کار همه چيز را زير چادر . چنين به نظر می آيد که در اين جا خواب زمستانی که بيش از دو هزار سال دوام نمود

  .فراموشی سپرد

آنان سفر نامه های . ، به  اين جا رسيدندکه با ديد جستجو گر، راهی سفر شدند» انگليسان«در آغاز سده نزده ام بود که 
، افسر جوان سکاتلندی، A. Burnes» الکسندر برنس«در ميان اينان . متعدد و گونه گونه يی با شرح جزيی ترين نکته ها نوشتند

» اویر«که در بستر دريای خشک » هاراپپا«دست به سفری به شهر » الهور«او در جريان اقامتش در . جايگاه ويژه يی دارد
Ravi ) قرار داشت زد) »سند«يکی از شاخه های دريای.  

» انجمن آسيايی«سنگ پايه   Sir William Jones» ويلليام جونز«اما، توجه دانشی و علمی از آن گاهی آغاز شد که سر 
» کريتسانس«را توصيه کرد و به بررسی زبان » هند«او بعد برگردان ادبيات کهن . به زمين گذاشت ١٧٨۴را در سال 

Sanskrit دست يازيد» هند ـ اورپايی«به بررسی مقايسه يی زبان های & او درخط اين تالش. دست زد .  

بود، رو به » کلکته«که کارش رياست چاپخانه سکه ها در  James Prinsep) ١٧٠٩-١٨۴٠(  »پرنسپجمس «اما،   
» از زبان متون قديمی که در سنگنوشته های اشوکااو به خوانش و رمز گشايی . آورد» هند ـ يونان«سوی بررسی سکه های 

Ashoka درج بودند، موفق شد.  

راه اش را به سوی » پرنسيپ«دستيار جوان  Alexander Cunningham) ١٨١۴-٩٣(» الکساندر کــَن نينگهام«جنرال 
اداره « او تامقام رياست . خرچ داد تمام تالشش را در اين کار به & همو بود که بعد از تقاعد. بررسی ويرانه های کهن باز نمود

  . رسيد» بررسی باستانشناسی هند

. نتيجه بررسی خويش را نوشت ١٨٧۵او در سال . پرداخت» هاراپپا«به بعد به کاوش در  ١٨۵٣همو بود که از سال 
شباهت نداشتند، را در اين نوشته در کنار نقشه، مهری را با نشانه هايی که آن ها با ديگر خط ها و نوشته های کشف شده 

از آن جايی که توجه او در خط  سفر نامه های زايران چينی . او سند هايی دست يافت که برايش شگفت انگيز بود. توضيح داد
در سده هفتم عيسايی، در مورد نيايشگاه های بودايی متمرکز بود، گمان بر آن برد  Hsüang Tsang»  هوسانگ تسانگ«به ويژه 

  .ه شهر هايی ارتباط دارد که در همان سفرنامه از آن ها نام گرفته شده بودندکه اين سند ها ب

، را تشويق »هند«، باستان شناسان  Dai Ram Sahani» دای رام سهانی«  Sir John Marshall» جان مارشال«بعد، سر
نشر نمود، از » ای مصور لندنخبر ه«در مجله  ١٩٢۴او در مقاله يی که در سال . به کاوش بپردازد» هاراپپا«نمود تا در 

  .تمدنی که مدت ها پيش فراموش شده، پرده برداشت

اين کار، دو اثر بزرگ و روشن بر . اين امر، تکان شگفت انگيزی را در دنيای باستان شناسی، از خود به جای گذارد
  :ديد دانشمندان گذارد

  . ديده استــ نخست اين که در خط تاريخ،  تمدنی به صورت کامل جديد کشف گر

و خواهر سکه يا همتنی » رگ ودا«و گسترش فرهنگ » آرياييان«ــ دوم اين که تمدن ياد شده پيش از هجوم و يا آمدن 
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  .، وجود داشته است»اوستا«اش 

اين سند ها در اثر بررسی های عملی نشان دادند که تمدن کشف شده، به گذشته دور ميان سه هزار و ششصد تا يک 
و »  رگ ودا«يش از عيسا، پيوند دارند، در حاليکه ديری  زمان در کهن ترين سند هايی که در سرود های هزار نه صد، پ

  .، به دست آمده اند، به بيش از هفتصد سال تا هزار و پنجصد سال پيش از عيسا، نمی رسد»اوستا«خواهر هم تنی اش 

ثبت  Meh-luh-ha» می ـ لو ـ ها«به شکل » سومری«ی در سند ها» سند«در اين جا بايد ياد آور شد که نام بومی تمدن 
کاوش دقيقی را انجام داده » تمدن سند«، کسی که در راه رمز گشايی از خط و نوشته »پارپوال«به دريافت پروفيسر . شده است

افاده می نمايد، را » سرزمين بلند يا کوهستان«که معنای  Met-acam» مت ـ اکام«به شکل » دراويدی«است، اين واژه به زبان 
که معنای بيگانه، وحشی، بی فرهنگ و نا  Melcaca» ملککا«او همچنان به اين باور است که واژه سانسکريت . آمده است
  . را در بر می گرفته است» سند«را معنا دارد، باشنده گان » آريايی

  ين نگاها
سی های بعدی در اين مورد است، بخش های ُپر راه گشاه برر» سند«در مورد تمدن وادی » مقاله«از آن جايی که اين 

  . اهميت آن را در اين جا از زبان انگليسی بر می گردانم

  :در اين باره چنين می نويسد» مارشال«

شهر قديمی واقع در (  Tirynsتيرينز«در شهر های » شليمن«فرصت بسيار شاز و نادری به باستان شناسانی چون  ٫٫
بعد، در اثر کاوش های باستان شناسی در اين جای، ديوار . ويران شد» آرگيريس«به وسيله .) ع.پ ۴٨۶(که در سال » يونان«

شهر (  Mycenae» مای سی نی«و .) ط. هايی از زير تل های خاک سر بيرون کردند که از سنگ نا تراش ساخته شده بودند
يی » مای سی نی«بوده و به تمدن ) ع.پ ١٩۵٠ - ١٠٠٠(که دارای تمدن با شکوه در ميان سال های » يونان«کهنی در 

، داده شده است تا بر تمدن هايی که از مدت های پيش، به دست »ترکستان«در صحرای  Stein» شتاين«و يا .) ط. معروف است
ممکن در آستانه چنين کشف بزرگی باشيم، » سند«فراموشی سپرده شده بودند، در حالی که ما اکنون در زمين های وادی 

  .يندازندروشنی ب

. می رساند. ع.، به مشکل ما را به سده سوم پ»هند«بررسی های ما تا کنون، در مورد دوران گذشته و عتيقه ٫٫
و به قدرت رسيدن خاندان .) ط. سکندر کبير(» يونانيان«باستان شناسان تا حال از چگونه گی وضعيت زمانه های پيش از آمدن 

انکشاف فرهنگ مردمانی که يکی .) ط. سند و آمو(ن در کناره های دريا های بزرگ ، زايش و رشد تمد Mauryas» مـَــوريا«
پی ديگری براين شبه جزيره، از شمال و غرب ريختند، و مساله های ديگر که به گذشته تاريک و دور متعلق است، روشنی 

و » سنگ«، پيوند تنگاتنگ با دوره های در اين راستا، يگانه بازمانده هايی که از آن زمان به ما رسيده است. نينداخته اند
و گورستان های پيش ازتاريخ، در جنوب اين جزيره نما و تعداد کمی ديوار هايی که ازسنگ ناتراش ساخته شده اند در » مفرغ«
از سوی ديگر، ما حاال، به صورت روشن نمونه هايی پيش از سده سوم . به حساب می آيند» بيهار«در ايالت » راجا گريها«
به بعد، از کار های دستی انسان، دين و معماری خانه گی اش، از هنر سازنده و تکوينی اش، از جنگ افزار ها و سامان . ع.پ

آشپز خانه اش، از وسيله های آرايش و گوهرهای که به خويش آذين می بستند، از سکه ها و سنگ های پر بهای اش، از خطش 
  .داد، به دست داريمکه برای نوشته، مورد استفاده قرار می 

و هرگاهی روشنی تــازه بـر دوران گذشته و عتيق ــ صرف نظر از اين که به کدام مردم و دين ممکن تعلق ... ٫٫. 
داشته باشد ــ انداخته شود، زمينه يی فراهم می گردد تا با باور و اعتماد کامل و در چوکات به صورت نسبی محدود، آنان را به 

  .پيوند بدهيم دوران و طبقه شان،

سر از زمين » پنجاب«و » سند«حاال، به هر حال، اين امر به صورت شگفت انگيزی از زير خاک در سرزمين ٫٫
. اين ها در بر گيرنده چيز های به شدت نو اند که هيچ پيوندی با يافته هايی که برای ما آشنا می باشند، ندارند. بيرون کرده است

  .با هيچ سند تاريخيی که به ما ياری برساند تا زمان و اصالت شان را تثبيت نمايم، همراه نيستندجالب توجه است که اين اثرها 

از هم . م. که اين کشف در آن ها صورت گرفته است در حدود چارصد ک» موهنجو دارو«و» هاراپپا«دو منطقه ٫٫
آن ها باز مانده ها و بقايای شهر های شگوفانی  در هردو، تعداد زياد تپه ها و تل های ساختگی قرار دارند که زير. دور اند

از روی اين ويرانه ها که تا شصت پا از روی زمين بلندی دارند، می توان چنين حکم نمود که اين ها به مدت صد . وجود دارند
گونه يی که در ميان  ، قرار دارند، آن»سند«از اين تپه ها و تل ها به تعداد زياد در وادی . ها سال زير خاک قرار داشته بودند

اين بار، تپه ها و تل ها در بستر دريای خشکی قرار دارند که . وجود داشتند» نيل«و در کنار دريای » دجله و فرات«دريای 
  ،،.نيز حضور دارند» پنجاب«، بل در »سند«اکنون درکنار های دريای اصلی و شاخه هايش، نی تنها در 

  .ين بخش باور دارد، آن را اميد بزرگ برای آينده می دانداو پس از آن که بر غنای بی پايان ا

  :او با شگفتی تمام  چنين می نويسد

، جاده اصلی شهر بزرگ به شاهراهی می ماند که از کناره ی جنوبی دريا، به سوی جنوب »موهنجودارو«در ٫٫
، در Banerji» بنرجی«به باور آقای  .شرق، در حالی که در هر دو سوی آن، ساختمان های بزرگ قراردارند کشيده شده است

در آن سو که اکنون بستر خشک دريا ست، جزيره های متعددی سربلند کرده اند که . پايان اين شاهراه، کاخ سلطنتی قرار دارد
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فه بودايی است که بر ص.) ط. معبد سر پوشيده(» استوپه«بلند ترين و بزرگ ترين آن، يک . زمانی نيايشگاه های شهر بوده اند
  ،،.مستطيلی قرار دارد و با نيايشگاه و بخش راهبان، احاطه شده است

  :او، سپس از بخش های عميق تر و ژرف تر که به باورش به شدت  ُپرارزش اند، چنين حرف می زند

زير، در عمق خاک اثر های بودايی، در دواليه ديگر، ساختمان هايی وجود دارند که به  مرحله بسيار پيش تعلق ٫٫
در اين بخش، تاالر ها و راهرو های سر پوشيده و اتاق ها و ساختمان های ُپرشکوه با ديوار هايی . شته و ساختار خشتی دارنددا

در آن ها، جای نل های متعدد که به باور کاوشگران آب توسط آن . که هفت تا هشت پا لـُـکی دارند، سر از خاک بيرون کرده اند
در بخش . يا نماد های تجسمی از گونه تنديس ها و پيکر ها به کار می رفته است، ديده شده اند ها برای شستن خود نيايشگاه و

ديگر همين گروه، به نظر می آيد که محرابی ساخته شده از خشت های کوچک پخته، و همچنان، گند آبروی هايی وجود 
  ،، .دارند

  :اند، چنين می نويسداو پس از توضيح تصويرهايی که از همان نيايشگاه برداشته شده 

می توان هفت تا هشت اليه را ديد که  D. R. Sahani» دايا رام سهانی«دراثرکاوش های آقای  Harappa »هاراپپا«در "
در بخش زياد اين اليه . توسط مردمان گونه گون ساخته شده اند. ع.نشان می هد اين بخش ها صد ها سال پيش از سده سوم پ

  ،،.از خشت پخته با کيفيت خوب، کار گرفته شده استها، برای بنای خانه ها 

او پس از آن در باره افزار سفاليی که توسط دست و يا چرخ ساخته شده اند، گپ زده و سپس از سکه ها، کارد ها و 
  :بعد چنين تاکيد می نمايد . دانه های شطرنج ياد آور می شود

اند، نی به خاطر نشانه هايی که با خط تصويری در آن ها  ُپر ارزش ترين بخش اين اثر های کهن، مهر های سنگی٫٫
به دست » هند«حک شده اند، بل شيوه حکاکی و چهره هايی درج شده در آن اند که به شدت با تمام اثرهای هنری که تاحال در 

  ،،.آمده اند، متفاوت می باشند

اما، از نرگاوان کوهاندار هندی و . ن رايافتمی توان رد چهره گاوا٫٫او در مورد تصوير چارپايان يادآور می شود، 
  ،،".گاوميش آبی خبری نيست

  :او در بخش خط های يافت شده چنين می نويسد

  :در مورد نوشته های تصويری که جای حرف ها را می گيرند، سه نکته را بايد ياد آور شد  ٫٫

  .ده اند، نماينگر سطح نسبی عالی رشد اندکه به بسياری تصوير ها پيوند خور) ممکن صدادار(نخست ــ نشانه های  

  .رشد گام به گام خط را می توان مشاهده کرد» هاراپپا«با مقايسه » موهنجو دارو«دوم ــ در بخش  

اما، از سوی . به دست آمده اند، ندارد» هند«سوم ــ اين که خط ياد شده هيچ شباهتی با خط های کهنی که تا کنون در  
دارد، ولی نمی توان آن ها را يکسان » مديترانه«در ساحه  » مای سی نی«خط تصويری عصر تمدن ديگر شباهت هايی با 

  ،،.دانست

او بعد از سنگ هايی شگفت انگيز ديگر که به شکل حلقه يی اند، سخن می زند و ياد آور می شود که به باور 
  .، پيوند نرديک با نيايشگاه  آتش هميشه دارند»بنرجی«

به کدام زمان و مردم پيوند دارد، چنين ياد آور می شود که اين امر » سند«رسش مبنی بر اين که تمدن او درمورد دو پ
» آشوکا«که » مـَــوريا«بايد در درازای سده های زياد صورت گرفته باشد و به صورت يقين تا به قدرت رسيدن خاندان 

يی در  » اژه«که آن را با فرهنگ » بنرجی«سش دوم به اين باور اما، او درمورد پر. نمايانگر اوجش می باشد، تداوم يافته است
  .نزديک می داند، با احتياط برخورد نموده و آن را جنجالی می داند» مديترانه«

  :او سپس ديد خود را چنين بيان می دارد

پا به ميان » مصر«مانند تمدن فرعونان در » سند«از شاهد ها چنين بر می آيد که تمدن فراموش شده از خود وادی  ٫٫
انجام داد، نقش درياهای » برونز«و » مس«، »نوسنگی«در هنگام رشد شگقت انگيزی که بشريت هنگام دوران . گذارده است

يی از » تحفه«را » مصر«آن گونه که (همين مسير، کنار و ساحل دريا های عظيم و خروشنده  . بزرگ را نبايد فراموش نمود
ها و شرط های مناسب، از آن ميان باروری خاک، منبع بزرگ آب، ايجاد رابطه و پيوند آسان، زمينه جای .) ط. می دانند» نيل«

بيرون شدن از حالت (اين امر، امکان را برای رشد تمدن يا شهر نشينی . يی را برای گردهم آيی بيش تر مردم فراهم ساخت
  .به وجود آورد.) ط. کوچی گری

بوده » دجله ــ فرات«و  » دانيوب«، »نيل«آغاز رشد و تکاملش مديون درياهای  آن گونه که می دانيم، بشر، در٫٫
در مورد . در اين راستا نقش بازی کرده اند، بايست هنوز هم کاوش نمود» گنگ«و » سند«اين امر که تاچی اندازه . است

گونه که در ميان دو آب در  اين درست است که کوچ کشی و مهاجرت های پی در پی از بيرون، اثر سودمندی، آن» سند«
در رشد فرهنگ بومی داشته اند، اما با خرد نيست تا بر اين گمان باشيم که فرهنگ اين سرزمين از » مصر«و » دجله ــ فرات«
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  ،،.منطقه های ديگر وارد شده است و يا همه خصوصيت های آن را به صورت عميق و ژرف دگرگون نموده است

 ٢٠»خبرهای مصور لندن«نی بر تمدنی که ازمدت ها پيش فراموش شده،، در مجله اولين روش٫٫، »مارشال. ج« 
  .۴٨و  ٣٢تا ۵٢۴. ص. ١٩٢۴سپتمبر 

  .٢٠٠۶سال . ٢١تا١۴. ص» بحث آريايی«در کتاب » تراوت من. ر. ت«بر گرفته از 
  شاهد های تازه

 ,Gadd» گد. ژ. ج«ت دو هفته بعد، خشک نشده بود که درس» جـــان هـــوبرت مارشال«هنوز رنــگ نـــوشته ســـر 
J.G   سيدنی سميت«و « Sidney Smith  در همان نشريه، به دست   ،،» هندی«و » بابلی«پيوند ميان تمدن های ٫٫مقاله يی را

آنان . دارند» سومريان«، به صورت حتم پيوند نزديک با تمدن »سند«باور اينان، نشانه ها در مهرهای وادی به . نشر سپردند
.  ع. پ ٢٨٠٠تا ٣٠٠٠در ميان » سومر«و » سند«ستدالل نمودند که بر بنياد شاهد های نو، رابطه نزديک ميان مردمان تمدن ا

وجود . ع.پ ١۵٠٠در » آريا«اين امر نشان می دهد که چنين رابطه يی پيش از تهاجم و يا ورود قبيله های . وجود داشته است
  . داشته است

  بومی يا نا بومی ؟
به » سند«اين که تمدن : ين تمدن، دو ديد ُپربحث و جنجالی را در ميان دانشمندان و آگاهان چنين به ميان آوردکشف ا

  .ادامه همان تمدن است و از بيرون وارد نشده است» هند ــ آرين«دوم، تمدن بعدی . صورت روشن بومی بوده است

اين امر تصور پيشين مبنی . بخش به شدت تکان خوردجهان دانش و باور در اين   A. Lich» ادموند ليچ«به گفته 
می ناميد، ناگهان به سازنده  وحشيان بی فرهنگ و ابتدايی آنان را» رگ ودا«پست که در) بوميان( Dasas» داسايان«براين که 

می توان به » رگ ودا«اين نکته را در بخش های ديگر . گان يک تمدن با شکوه و ُپر عظمت بدل شدند، سراپا دگرگون نمود
  .روشنی ديد

  مرحله های رشد اين تمدن 
يافته ها از آن زمان تا کاوش های اخير نمايشگر اين واقعيت اند که اين تمدن در گستره بيش از يک ميلليون کيلومتر  

» باختر«، در »آمو«در شمال درست در کنار دريای Shortughai» شور توگی«اين پهنا را می توان از . مربع قرار داشته است
که همه » راوی«و » سولتج«و » گومل«، »جيلم«، »کابل«در شرق، دريای های . ديد» گنگا«کهن، تا جنوب در کنار دريای 

» مونديگک«در غرب شهر های . سيراب می کرده اند» هماليا«خوانده می شوند، اين تمدن را با آب  کوه های » پنج آب«به نام 
  .در اين دايره، قرار می گيرند» يستانس«در » شهر سوخته«و » هلمند«در 

ميان دو «در » سومر«و » عيالم«البته نفوذ فرهنگيش در اين محدوده در بند نمی ماند و ما اثر هايی از آن در در 
  .در اين جا کار پرداختن به آن به شدت تنگی می نمايد. می توان ديد» بين النهرين«يل » آب

از مسير رشد آرام آرام فرهنگ محلی از » سند ـ هلمند«ان به روشنی ديد که تمدن از يافته های نو در اين بخش می تو
آسيای «البته اين کاوش ها از يک حقيقت ديگر نيز پرده بر داشت که رابطه بيرونی از . دل خاک اين بخش، گذشته است

  .نيز به صورت گسترده يی وجود داشته است» شرق ميانه«تا » مرکزی

  .نشمندان به اين باور اند که اين تمدن از سرمرحله آغاز، ميانه و فروريزی عبور نموده استباستانشناسان و دا

  شهر ها در اين تمدن 
تازه ترين کشف در اين . آن گونه که کاوش باستان شناسان نشان می دهد در اين وادی، شهرهايی وجود داشته اند

ه جالب و شگفت انگيز اين است که اين شهر ها بر اساس برنامه و نکت. می باشد که زير آب شده است» دوارکار«راستا، شهر 
اول جاده ها کشيده شده، بعد گند آبروها ساخته می شده و سپس کار بنای خانه ها صورت می پذيرفته . پالن، بنياد می شده است

  .در پايان، مردم برای سکونت در آن جا، کوچ می نمودند. است

ت مستقيم و موازی با هم بوده و در جايی که با هم پيوند می خورده اند، درست نود اين جاده ها و سرک های به شد
در کنار جاده ها، جوی ها چنان دقيق کشيده شده .اين جاده ها حتا با مقايسه سرک های امروزی ُپرپهن بوده اند. درجه می باشد

همه دارای حويلی، زينه يی .دومنزل و همسان اند خانه ها. اند که يک قطره آب نی بيجا مصرف می شده ونی بند می شده است
اين خانه ها از خشت پخته ساخت شده و جالب است که هيچ دروازه و . برای رفتن به منزل دوم، حمام و چاه آب کوچک اند

به وسيله سرک ها . ورود به خانه ها از راه کوچه ی جانبی انجام می گرفته است.کلکين آن ها به سرک عمومی باز نمی شده اند
  .خشت پخته فرش شده اند و دربرابر گذر کراچی های سنگين، عرابه ها و اسپان مقاومت داشته اند

  .اين ها، گنجايش زيست چنديدن خانواده را دارد. نکته جالب ديگر اين خانه ها، بزرگی آن ها می باشد

او آن را . تمدن شگفت زده می شود از حضور هم آهنگی اجتماعی و فرهنگی اين L. Karlovesky» کارلوفسکی. ل« 
به باور او رقابت در يک جامعه . ناشی از ساختار اجتماعيی می داند که در آن پيوند خونی و گروهی به شدت محکم بوده است
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که طبقاتی، راه را برای حضور و پديد آمدن شيوه های گونه گونه توليد باز می نمايد، در حالی که در همبود گروهی ــ آن گونه 
اين امر، ثبات را در همبودی که دولت مرکزی و يا . دراين جا مشاهده می شود ــ هم گونه گی وهم آهنگی وجود داشته است

  .گروه سرکرده وجود ندارد، به همراه می آورده است

در دو . مقايسه نماييم به نکته شگفت انگيزی بر می خوريم» مصر«و » سومر«هرگاه ساختمان اين شهر هارا با تمدن 
به اين معنا که اول . تمدن ياد شده، خانه ها و ساختمان ها درَدوراَدور  نيايشگاه و يا خانه خدايان گسترش می يافته است

و » سومر«هم چنان در تمدن، . نيايشگاهی، ساخته می شده و بعد شهر، بدون برنامه، در چار سوی آن قد بلند می کرده است
يمن مردم عادی، با عبادتگاه ها و بخش اداری شکل درهم و برهمی را دارند، در حالی که خانه های زيست و جای نش» مصر«

  .می شده اند» ساخته«اين سه بخش از هم جدا » سند«درتمدن 

  يا شدهنيايش در تمدن 
ده تاکنون يافته هايی به مانند قربانگاه آتش و يا  اجاق های نيايشی در نيايشگاه های خصوصی و عمومی به دست آم

در کنار آن ها، باقی مانده گرمابه ها و هم چنان توته های استخوان جانداران که بيانگر قربانی چارپايان می باشند، پيدا شده . اند
هم چنان مجسمه ها و پيکره های گلی زنان که ممکن نقش خدابانو يا خدامادر را دارا بوده اند، همراه با مهر هايی کشف شده . اند

اين موجود اسپ افسانه . ياد اين مهر ها، ما نقش چارپای يک شاخ که موجود اسطوره يی است ديده می توانيمدر بخش ز. است
به شدت زيبا بوده و شاخش . در او نيروی بدی و نيکی در هم آميخته است. يی است که دارای  شاخی در پيشانی می باشد

درکنار اسپ يک شاخ، . ، نماد قدرت ومقام عالی می باشد»سند«مدن جايگاه اين موجود اسطوره يی در ت. پادزهر به همراه دارد
  .ببر، اسپ آبی، شتر و ديگر و ديگر نقش ها يافت شده اند:نشانه هايی از خود سوزی برای قربانی، چهره چارپايان ديگر مانند 

» مارشال«و » انيل«به نام   Fairservis, A. Walter» فاير سرويس. و. ا«در اين ميان، مهری به دست آمده که آن را 
اين . اين ُمهر را باستانشناسان شاه ددان ناميده اند. می داند، از اهميت بزرگ بر خوردار است» شيوا«آن را تصوير پيشين 

َدورا َدورش را . چهره، با تن شخ و راست با يک حرکت جوگی وار، بر زانو های اش نشسته و کاله شاخداری بر سر دارد
  .ته اند و بر بااليش نوشته يی وجود داردچارپايان گرف

بحث داغی را ميان باستانشناسان و دانشمندان ديگر در اين مورد » سند«حضور نماد های گونه گونه نيايشی در تمدن 
 اين که آيا مردمان به موجود يگانه و يا گونه گونه يی باور داشته اند؟ آيا آنان آيين های يک سان و يامختلف را نيايش می

  .نمودند؟ به ميان آورده است

. يکی برای نگه داری آتش: برخی دانشمندان به اين باور اند که حتا  آتشگاه ها برای دو هدف به کار می رفته است
برای اين که در آن زمان روشن نمودن دوباره آن کاردشوار بوده است و دوم اين که اين کارخود، بعد آرام آرام رنگ نيايش را 

  .ته استبه خود گرف

  اين تمدندست نوشته در 
مهر مربوط به ) ۶۴(تا جايی که می دانيم به تعداد . ، دست نوشته اش می باشد»سند«مشکل ُپر دردسر در مورد تمدن 

. بر آن ها نشانه يک خط ناشناس حک شده اند. اين تمدن همراه بابيش از چار هزار تکه پارچه های ديگر، به دست آمده است
هرگاه . با وجود تمام تالش های گونه گونه و با استفاده از جديد ترين شيوه های فنی، هنوز شکستانده نشده است طلسم اين خط،

بسياری دانشمدان تا حاال حتا . اين طلسم بشکند، به بسياری از پرسش هايی که تا کنون پاسخ نيافته اند، جواب داده خواهد شد
  ؟.انه يی است و يا سيالبیتوافق ننموده اند که اين خط سيالبی ـ نش

در اين آخر ها نشان می دهد که اين  Asks Parpola» اسکو پرپوال«بافته های نو به ويژه کار پژوهشی پروفيسر 
بازگشايی طلسم اين خط تا آن گاهی که بر گردان آن با نوشته يی که از آن . می باشد Logo-Syllabicيا  » نشانه ـ آوايی«نوشته 

به اين باور است که نبايد اميد و » پرپوال«اما، پروفيسر . است، همراه نباشد، به دشواری صورت می گيردرمز گشايی شده 
  . باالتر از همه تالش خويش را در اين راستا از دست داد

ارايه داشت، ديگر از ذهن هايی که گذشته را به دست » مارشال«به اين گونه، تمدن فراموش شده با نوشه يی که 
اين . چنگ می انداختند، پا به بيرون گذاشت» آرين«سپرده بودند و يا برای تثبيت برتری نژادی به دامن نژاد برتر  فراموشی

در اين راستا هرکسی از گمان » بلخ«بعد، به گفته موالنای . امر، بحث داغ و ُپرشوری را که تا کنون ادامه دارد، به راه انداخت
  .خويش يار اين بحث گرديد

  اين جازبان در 
. تا جايی که بررسی های نوشتاری در اين تمدن نشان می دهد، نوشته ها  و خط ها از يگانگی شکلی بر خوردار اند

اين قاعده را در جای های ديگر نيز می توان . اما، اين به آن معنا نيست که تمام مردم به زبان يگانه يی در اين جا گپ می زدند
  که اين زبان به کدام خانواده زبانی تعلق داشته است؟اما، پرسش اساسی اين است . ديد

دليل اين بود که اين زبان با زبان . به ميان کشيد» دراويدی«طرح مساله پيوند اين زبان را با » مارشال«از همان آغاز 
وصيت اين خص. مردم به آن گپ می زنند، هم ريشه است» بلوچستان«و » افغانستان«که هم اکنون در بخشی از » براهويی«



www.goftaman.com 
 

7 
 

، »پنجابی«، » اردو«، »هندی«: و شاخه های ديگرش مانند» هند ـ اروپايی«اين است که به گروه زبان های » براهويی«زبان 
انواع زبان «، »کافری«، »پشتو«، »اورموری«، »بلوچی«، » کردی«، »اوستا«، »پارسی کهن، ميانه و جديد«، »سندی«

  . تعلق ندارد... و ديگر و دگير» پاميری

قرار گرفته است که به مشکل اين » بلوچی«چنان زير تاثير زبان » براهويی«اما، به باور برخی دانشمندان زبان 
که با دقت و وسواس بی نظير انجام گرفته است، » پرپوال«در اين راستا بررسيی های پروفيسر. فرضيه را می توان پذيرفت

ين به نظر می رسد که به احتمال قوی اين زبان يکی از شاخه های زبان چن ٫٫او در اين مورد می نويسد،. قابل توجه است
  ،،.باشد» دراويدی«

بر اساس . را پيش می کشند» ادخال«و » انتقال«فرضيه های » طارق رحمان«بر خی دانشمندان از آن ميان داکتر 
به اين گونه واژه . لی و يا ادخالی می داشته باشداين ديدگاه، زبان اول يا از ديدزمانی پيش تر، بر زبان دومی يا بعدی، اثر انتقا

انتقال و «که مدت ها بعد وارد اين  بخش شد، ديده می شوند، ناشی از » هند ـ اروپايی«در زبان » دراويدی«گانی که از زبان 
  . در اين زبان می باشد» ادخال«

  :به يکی دو نمونه بسنده می نمايموام گرفته است، » دراويدی«از  زبان » رگ ودا«در  مورد واژه گانی که 

به خانواده زبان » آستانه«يا  Khala» کهاله«و » دهان«يا  Mukham» موکهم«، »ميوه«يا  Phalam »فالم«واژه گان  
  .   تعلق دارند» دراويدی«

دعوا به در اين سرزمين  ديرين بودن و باشنده کان اصيل بودن شان اين امر به شدت روشن می سازد آنانی که بر سر
به اين گونه شاهد های باستانی و زبان شناسی نشان می دهد آنانی قدمت تاريخی و . راه انداخته اند، راه به ترکستان برده اند

حرف می زند، پيوند داشته » هند ـ اورپايی«ديرين در اين جا دارند که زبان شان به زمانه پيش از آمدن گوينده گانی که به زبان 
  .باشد

است، و مردمانی که با آن گپ » دارويدی«که شاخه يی از زبان » براهويی«دانشی نشان می دهد که زبان  داده های
هند ـ «اين امر، آنانی را که به زبان های . می زنند، کهن ترين قومی به حساب می آيد که در اين سرزمين زنده گی می نموده اند

  .ه جايگاه ساکنان جديد اين بخش، قرار می دهدو شاخه های گونه گونه اش گپ می زنند، ب» اروپايی

من در اين تنگ جای به آوردن . بايست به بررسی جداگانه يی دست زد» التايی ـ مغولی«در بخش گوينده گان زبان  
  :چند حرفی بسنده می نمايم

اينان . دنددست به يورش ز» ساسانيان«در نيمه دوم سده چارم پس از عيسا مردمی از شمال شرق بر شاهنشاهی 
در در سطح » ساسانيان«اينان به سيطره . سر بيرون کردند» مغلستان«مردمی بودند که به زبان التايی گپ می زدند و از 

  .پايان بخشيدند» اسيای مرکزی«مرتفع 

 »سايبريا ـ چين«در کنار مرز »  واقع  در آاسيای مرکزی Altay» التای«از کوه های » التايی«نام خانوده زبانی 
برخی ها زبان های . اين گروه را می توان به سه بخش مهم ترکی، مغلی و ماخو ـ تونگوز، تقسيم نمود. گرفته شده است

يا » يونان«اولين گروه اين يورشگران به نام ،،به اين باور است،» فوگلسانگ«. کوريايی و جاپانی را شامل اين بخش می نمايند
بعد جای . شان بر می آيد» هونی«از نام شان خصوصيت . شدند» افغانستان«رد شمال در نيمه سده چارم عيسايی وا» هونان«

  .  پر می نمايد» يفتليان«آنان را 

  .     به اين آينه خويش را بايد نگاه کرد، نی که آن را شکست

  اين  تمدن فروپاشی
  .آن گونه که ياد آور شديم اين تمدن پس از اوج، راه فروپاشی را در پيش گرفت

  :ر اين راستا دو نظريه و ديدگاه ها وجود داردد

يکی به اين فرضيه استوار است که  اين امر به اثر دگرگونی های طبعی به ويژه تغيير مسير دريا ها به ميان آمده 
  .است

پس از هجوم بر اين سرزمين، درجريان گشايش و اشغال اين » آريايی«دوم اين باور وجود دارد که قوم های کوچيگر 
در اين کتاب مقدس به آيه های . می باشد» رگ ودا«توجه جدی در اين زمينه به متن . هر ها را به ويرانه يی بدل کردندش

  :نمونه روشن ان اين است. متعددی در اشاره به اين ويرانی و فتح، بر می خوريم

 Abhyavartin Cayamana » ابهاياوارتين کايامانا«با ياری  Indra»  اندرا« 
  .را ازميان برد Varasikha» وارسيکا«ريشه 

  را ضربه کاری زد، Vrcivans» ورسيوانس«پيشقراول  Hariyupiyah» هاريوپيا«او ، در 
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  .و نيروهای عقبی از ترس، پای به فرار گذاشتند
  .)۵آيه  ٢٧سروده . بخش ششم(رگ ويدا 
  .می باشد» هاراپپا«همانا انگشت نهادن بر » هايوپيا«اشاره به 

. تا کنون در هيچ بخشی از چنين جنگی نشانه يی ديده نمی شود» هاراپپا«در ٫٫ J. M. Kenoyer» کنيور. م. ج«ربه باو
اما، به نگاهی به بسياری جنگ های خونين و ويرانگر در تاريخ، می توان به اين امر باور داشت که ممکن جنگ در بيرون 

  ،،!شد، چی نيازی به ويران ساختن شهر ميرفته استدر صورتی که دشمن شکست خورده با. شهر رخ داده باشد

  تاريخ دانان و نگاران ما و اين تمدن
را » کاتب«تا » بيهقی«درميان تاريخ دانان و نگاران ما ــ نی تاريخ نويسان ــ در سده بيستم عيسايی ــ پيش از آن از 

، مير »کهزاد«آقـــايـــان احــمد عـلی : ه هايی چــونبه گفته قــد ما بايست در مــبحث ديگری به کاوش نشست ــ می توان چهر
ــ بر اساس زمان پايان اثر » فرهنگ«و تازه ترين ميرمحد صديق » کاکر«محمد حسن » حبيبی«، عبدالحی »غبار«غالم محمد 

  .هايشان ــ نشانی نمود

  .نگاه اينان به اين دوره، انسان را دچار شگفتی می سازد

در هوای سال های پيش، ميان و پس از جنگ دوم جهانی و فضای آکنده از » کهزاد«آقای آن گونه که اشاره شد، 
تبلور اين امر را می توان درمخمسی ديد که زير عنوان . به سر می برد» آرين«، به ويژه نژاد برتر »آرين گرايی«
  .ازسوی وی سروده شده است) ١٩۴٢/١٣٢١(درست در سال » افغانستان«

احساس وطندوستی ٫٫بيانگر،» بنياد فرهنگی کهزاد«که به گفته دست اندر کاران » مخمس« در بخش نخست اين 
  .چنين آمده است.) ط. نشانه شگفتی همراه با نا باوری از من است( ،، .؟ را نشان می دهد!کهزاد بزرگ 

  ای کشور افغانستان،٫٫

  .ای سرزمين باستان 

  مهد فروغ آريان،  
  .پاينده نامت جاودان 

  .)ط. نشانه تاکيد از من است(نده نامت جاودان،، پاي 

در کشوری دارای گروه قومی ! جالب هست، در اين سروده که اگر آن وضعيت و حالت دوام می نمود و به سرود ملی
  .برده نشده است» افغان«و » آريان«گونه گونه، بدل می شد، نامی به جز از 

و حضور به شدت پُِررنگ ما آشنايی دارد، اين مساله را » سند«ن وادی درزمينه تمد» مارشال«او با آن که با نوشته  
  .، به اساس بخش بندی خودش به حاشيه رانده است»تاريخ افغانستان«در اثرش به نام 

در اين جا دو واژه . آورده است»  سر جان مارشال انگليس«جالب است که نام اين باستانشناس را درميان ناخنک 
درکنار هم قرار داده . می باشد» انگلستان«را که دومی نيز نام مردم سرزمين » انگليس«قب ها می باشد و که يکی از ل» سر«

  .و خواننده از دنيا بی خبر، به اين گمان می افتد که همين، نام کامل باستانشناس انگليسی می باشد

مورد استفاده می باشد نی » انگليسی«و » انگلستان«به همه روشن هست که در کار برد زبان  پارسی ما، واژه گان 
  .انگليس

. ع٢٠٠٢هم صورت گرفته بوده و يا اين که در چاپ سال.) خ.هـ ١٣٢۵(من نمی دانم که اين اشتباه در چاپ اول سال 
  .، دوباره نشر شده است، و من از آن استفاده نموده ام، رخ داده است»بنياد فرهنگی کهزاد«که از سوی 

در اين جا . در عنوانی که به زبان انگليسی بر گردانده شده است، امانت رعايت نشده است همچنان در اين چاپ،
يک تاريخ جامع افغانستان هنگامی که آريانا «بر گردان شده و زير عنوان ديگری » يک تاريخ افغانستان«به » تاريخ افغانستان«

با خط جلی تر که به اندازه خود عنوان بزرگ » آريانا«ژه نکته جالب ديگر اين که وا. به آن اضافه شده است» خوانده می شد
کمی پايين تر، جلد اول نوشته شده است و ميان قوسک که بيش تر به جای معنا به کار می رود، واژه . می باشد، چاپ شده است

از پيش از تاريخ تا «بعد، نوشته شده است که . به عقل کوتاه من، هيچ موردی برای اين کار وجود نداشت. پارسی آمده است
که نمايانگر . Marionنوشته شده است  Mauryansجالب تر اين که نام اين خانواده نادرست به جای واژه . »سقوط خاندان موريا

  .بی دقتی در اين امر می باشد

  بر گرديم به اصل مطلب
» آريانا«د ــ آن را در قالب شرق ــ بدون اين که تاريخ و منبع را تذکر نماي» مارشال«او سپس با استفاده ازمقاله 
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آن چی در اين يک ورق به دست فراموشی سپرده شده است، . بعد، ديد کلی به آن می اندازد. می ريزد) ١٨. افغانستان ص(
  .جايگاه ما در اين تمدن فراموش شده می باشد

  .می بلعد» آريايی«بعد، بخش بزرگ اثر را اژدهای 

دست به گزارشگری تاريخ ــ هنوز ما به مرحله رشد و تکامل اين بخش که » يبیحب«و » غبار«از آن پس، آقايان 
  .تاريخ نويسی است، نرسيده ايم ــ زدند

تاريخ «و دومی » افغانستان در مسير تاريخ«، اولی »کابل«در ) ١٩۶٧/١٣۴۶(هردو، همزمان در سال 
  .را نوشتند» مختصرافغانستان

از چاپخانه به بعد، را گرفتند و به جز نسخه های معدود، » غبار«نوشته آقای  آن گونه که می دانيم مقامات جلو پخش
  .ديگر اين اثر تا کودتای ثور به چشم خواننده گان نخورد

به باورم اگر اين اثر در همان . به اين گونه، اين اثر به شهادت رسيد و با اين امر، هاله يی از تقدس به تنش فراز آمد
و با ديد نقادانه ــ منظور سره نمودن ُسچه از نا ُسچه ــ بررسی می شد، به چنين جايگاه يی دست نمی موقع مصادره نمی شد، 

  .يافت

فشرده اين که من آن را  پرخاشی به . به اين گونه، نظام های سياسی مستبد، خود به ريشه شان تبر نابودی می زنند
ست که هر قدر پرخاش و خشم بلند تر و قوی تر باشد، به همان اندازه اين امر روشن ا. شدت کبير در برابر استبداد کبير يافتم

  .ديد واقعگرايانه را ناتوان تر و الغر تر می سازد

  .بر گرديم به مساله

بلور تالش زمامداران وقت، به ويژه نسل . پيشين، به سردی گراييده بود» آريا گرايی«حاال ديگر فضای داغ و سوزان 
خواب کبير کشورگشايی شان را تحقق يافته می دانستند، به » هند«بر نيم قاره » هيتلر«که با دست يافتن جوان، در خط اين باور 

  .سنگ شکست خورده و پاشان شده بود

با آن که تا آن زمان داده ها و آگاهی های تازه » سند«، بحثی را در مورد تمدن »گذشته دور«در بخش » غبار«در اثر 
او . فراهم شده بود، به ميان نمی آورد» لويی دوپری«ان در خود کشور، از آن ميان به گفته خودش يی به وسيله باستان شناس

  .، می داند٣۴. ص١٩۶٧» غبار«شاهراه تقاطع بين وادی سند و ايران،، ٫٫نموده و آن را،» مونديگک«تنها اشاره کوچکی به 

  .ه است، تاريخ ما، از همين جا شروع می شودذکر شد» اويستا«و بعد » اويستاد«به نوشته خودش، که در عنوان 

او . سخن می راند و آن را قديم ترين نام کشور می داند» آريانا«نام ها،، از ٫٫، تنها در بخش، »غبار«در اين اثر، 
ر زمين اويستا اين س٫٫: چنين می نويسد» اويستا«و باری از زبان » آريانا«سخن می زند و کم تر از » اويستا«بعد، بيش تر از 

  ). ٣٧.ص١٩۶٧.»غبار«(،، .می نامد و کشور آن ها را خاک آريا می خواند) آريانا(را

حرف می » سند«سپس بدون اين که از کار کاوشگران در ساحه باستان شناسی در اين بخش، نامی ببرد، از تمدن  
» مراسی«و تپه ده  Mundigak» مونديگگ« با آن هم از. زند و در بسياری ازمورد ها، دوره های گونه گونه را درهم می آميزد

Deh Morasi  باستانشناس » اشتاين«؟ و هم چنان نام !» دمراسی«او اين جا را . ، ذکر می نمايد»کندهار«درشمال غرب
. را به جای افزار و ابزار بی دريغ به کار می برد» اوزار«جای شگفتی ديگر اين که او واژه . می نويسد»  ستين«معروف را

ب تر اين که مدققان ديروزی ــ چاپ اول ــ و ويراستاران امروزی ــ چاپ سوم ــ  در هيچ کدام از چاپ های قديمی و جديد جال
  .به رفع اين اشتباه، دست نمی زنند

در تازه  Shaffar, J.G.» شف فر«در حالی که . پانزده اليه کشف شده است» مونديگک«او ياد آور می شود که در 
با توجه به يافته های خود ) ١٩٧٨(،، »تيموريان«از زمان آغاز تا دوره :باستانشناسی افغانستان٫٫نام ، ترين اثرش به

اما جالب تر اين که او از دايره بزرگ تر اين تمدن که تا به کنار های . اليه را در بر می گيرد» پنج«کاوشگران، اين رقم تنها 
او تا حدودی ــ بدون اين که نام آن را به ميان آورد . حرفی به ميان نمی آورد می رسد،» پامير«و کوه های شامخ » آمو«دريای 

  .سخن می زند و از بحث های تازه در اين مورد ذکری به ميان نمی آورد» آمو«و » سند«ــ از  رودخانه های 

اين که حتا  سخن می زند و بدون» اوستا«و بعد » رگ ودا«به ويژه بخش » آرياييان«بعد او به صورت مفصل از
مولود خود سرزمين بخدی و افغانستان،، می داند و موسس آن را ٫٫اشاره يی به نظريه های موافق و مخالف نمايد، آن را، 

  .، ذکر می نمايد»زرتشت«، نی »زردشت«

رگ «بخشی به . نکته جالب اين است که از اين پس، تاريخ نگاران ما به دو بخش به صورت روشن تقسيم می گردند
در حالی که به باور دانشمندان، زبان اين دو چنان به هم نزديک اند که به ساده گی می . »اوستا«می پردازند و گروهی به » داو

متن شناس معروف، پس از بررسی کار شناسانه در اين مورد، ياد  Bird, N» نورمان برد«. توان يکی را به ديگری برگرداند
و به ساده گی می توان اين ) ١٩٨٢. برد. ن(واژه گان در اين دو زبان، با هم مشترک اند آور شده است که هشتاد و پنج در صد

  .در ميان اين دو زبان، تنها تفاوت لهجه يی وجود دارد و بس. متن را با آن برگرداند
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شور، و غرب ک» هند«به باورمن، اين امر بيش تر در خط  ديد قومی ـ زبانی، و نگاهی با تمايل ها به شرق يعنی 
ما را رها ! جالب تر اين که سياله اين امر، هنوز که تا هنوز هست، گريبان روشنفکران. ، صورت گرفته است»پارس«يعنی 

  .ننموده و حضور تندش به شدت جريان دارد

او . به اين رده می پيوندد. ع١٩٨٨» فرهنگ«افغانستان در پنج قرن اخير،،   ٫٫با اثرش به نام،» فرهنگ«بعد آقای 
قرون ٫٫را که به گفته خودش » اروپايی«دوره های تاريخی در افغانستان،، در کنار آن که تقسيم بندی ٫٫ر جريان صحبت د

اين را بايد در نظر داشت که در کار . اولی، وسطی و جديد و معاصر،، است، رد می نمايد، حرفی تازه يی به ميان نمی آورد
آنان در تاريخ به فرهنگ و تمدن . اين تقسيم بندی بيش تر سياسی می باشد. وج نيستچنين شيوه يی مر» اروپايی«تاريخ نويسان 

  .آغاز می نمايند و ادامه می دهند» بابل«از همين رو تاريخ را از نگاه زمانی رده بندی نموده از . مردم توجه دارند

ا با سليقه ذهنی خويش نام ــ خود متوجه شده باشيد که هر يک از مورخان م» زردهشت«او تاريخ کشور را از 
  .به اين گونه، تا ثريا ديوار کژ می رود. را به گونه های مختلف نوشته اند» زرتشت«

او، برای اين که گذشته تاريخی اين دوران را پی بگيرد، بدون مراجعه به دست آورد ها و يافته های باستانشناسان و 
  .روی می آورد» ردهشتيانز«دانشمندان ديگر، به گفته خودش به بازمانده گان 

با چند خط پايان می دهد و بار مالمتی عدم دسترسی به مواد در اين » ودا«و يا » اوستا«او اين دوره را بدون ذکر 
سخن » قبايل آرين«او تنها يک بار از . ،، می اندازد»مادها«پادشاه » کوروش«لشکر کشی  ٫٫دوره را به گفته خودش به گردن،

چون به غرب و جنوب کشور تعلق دارد، » سند«يا وادی » سيحون و جيحون«ديگر از تمدن ميان دو آب او . می زند و بس
  .می بلعد» خراسان«بعد بخش زياد توجه اش را . حرفی و گپی به ميان نمی آورد

کنون که ذهن بخش بزرگ روشنفکران ما را در جريان سده بيستم و تا ا» تاريخی«نکته شگفت انگيز در اين اثر های 
  .ساخته و می سازد، نبود منبع ها يا سرچشمه ها و نمايه ها می باشد

  .اصل اساسی اين است که يک نويسنده ــ به ويژه جدی ــ در پايان اثرش بايست تا به ذکر اين دو دست بيازد

تنها در . مده است، نی در پايان فصل ها و نی در پايان اثر، از منبع ها ذکری به عمل نيا»کهزاد«در همين اثر آقای 
فهرست اماکن و محالت،، ديد که به ٫٫فهرست نام ها، اقوام و قبايل،، و بعد، ٫٫پايان کتاب می توان نمايه يی را با عنوان، 

من . در حالی که اين کار بايست در يک بخش نمايه ذکر شود تا خواننده را دچار سرگردانی نسازد. صورت جداگانه آمده است
  .انجام داده است» بنياد فرهنگی کهزاد«ه اين کار را در اين چاپ، فکر می نماييم ک

از تفاوت سبک نوشته و اندازه حرف و . فهرست کتب مآخذ،، آمده است٫٫، در پايان کتاب، »غبار«در اثر آقای 
جالب است . خبری نيستدر اين اثر از نمايه، ديگر . شتابزده گی چنين بر می آيد که اين امر بعد ها به کتاب چسپانيده شده است

به حيث مهتمم » حشمت خليل غبار«امريکا از سوی . م. ، ا»ويرجينيا«در.) ع١٩٩٩(که در جلد دوم اين اثر که در در ماه جون 
  !چاپ شده است، از نمايه و کتاب شناسی يا کتاب نامه خبری نيست که نيست

را در بر می گيرد، از منبع های . ؟ يعنی سده نهم ع!دورۀ مستقل اسالمی،،٫٫، تا بخش سوم که ،»حبيبی«در اثرآقای 
نام برده شده » حدودالعالم«مآخذ،، تنها از نام کتاب هايی مانند ٫٫بعد زير عنوان،. مورد استفاده کتاب ذکری به عمل نيامده است

و در کجا چاپ شده است و کدام  اما، بدون اين که ياد آوری شود که اثر ياد شده به کدام نويسنده تعلق دارد، کی نوشته شده. است
  .در اين اثر نيز جايی برای نمايه وجود ندارد... و تا آخر...چاپ مورد استفاده بوده است؟ حرفی به ميان نيامده است

اما، . مدارک باب،، از اول تا باب پانزدهم ذکر شده است٫٫در پايان هر فصل، زير عنوان، » فرهنگ«در اثر آقای 
  .ندارد ازنمايه درکی وجود

  چراغ روشن دانش باستانشناسی
به باور من آن چی ذهنيت ُپرآشفته تاريخی را به ما به ارمغان آورده است، اين امر می باشد که ما تاکنون به نقد ــ البته 

ُسچه  نقد نی به تصور ساده که رد و يا پذيرش بدون چون وچرا يک پديده است، بل، جدا نمودن خوب از بد و سره از ناسر و يا
آن چی هم در مورد نوشته شده است، در خط ديد محلی ــ . از نا ُسچه می باشد ــ دقيق از اين اثر های تاريخی، نپرداخته ايم

  .بوده است و بس قبيله يی ــ دهقانی، افغانستان شناس معروف، »دوپری. ل«قومی يا به گفته 

  »سند ـ هلمند«نگاهی به فرهنگ پيش از تمدن 
» سند«در حدود بيش از نيم سده، با ياری کاوشگران باستانشناس، پرده لــُـک و تاريک، از روی تمدن آن گاهی که 

  .برداشته شد، بسياری به اين باور بودند که اين تمدن کهن ترين تمدن در اين منطقه وحتا جهان به حساب می رود

شهر (نشان داد که اگر تمدنی  Majomdar» مجومدار«و » شتاين«کاوش ها و بررسی های باستانشناسان ديگر مانند 
پيشين را می توان در » فرهنگ«به آن مفهوم وجود نداشته است، اما نشانه هايی از » سند«در اين بخش، پيش از تمدن ) نشينی

ار البته هنوز کاوشگران باستان شناس در آغاز اين راه قر. و مرزهای تاريخی اش، ديد» افغانستان«، »بلوچستان«، »سند«
صورت گرفته است، پرده از روی اسرار » افغانستان«و » سيستان«، »بلوچستان«با آن هم کاوش هايی که تا کنون در . دارند
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  .برداشته شده است... و ديگر و ديگر» شهر سوخته«، »نمازگاه«، تپه »مونديگک«: جای های چون 

  ده، سازنده  شهر
، هم می خوانند، زمينه »پار دريا«دريا که آن را» سير«و » آمو«ی و ميان دريا ها» سند«زمين های ُپر بار وادی 

اين ها، نقش ستون فقرات برای شگوفايی مرکزهای شهری يا تمدنی بازی . رشد را برای زراعت و کشاورزی فراهم ساختند
  .نموده و سازنده  شهرها گرديدند

و » دجله ـ فرات«، »نيل«دن ها يا شهرها در وادی آن گونه که می دانيم در ميان هزاره سوم و دوم پيش از عيسا، تم
اين را بايد ياد آور شد که بود و جضور همين ده هکده های دهقانی ــ زراعتی ياری رساندند تا اين شهر . سربلند کردند» سند«

ری برای اليه و قشری توليد کشت و کار کشاورزی در اين ده ها، سبب شد تا زمينه رشد و شکل گي. ها و تمدن ها به ميان بيايند
به همين سبب خاک ُپربار و آماده برای کشت در . که می توانستند به امور سياسی ــ دينی و يا فنی بپردازند فراهم گردد

  .فراهم نمود» سند«و جای های ديگر زمينه را برای رشد وادی » مراسی« و تپه ده » مونديگک«

  جايگاه  ده های ما دراين تمدن
در » سند«دريا در شمال، دو طرف دريای » سير«و » آمو«، »پامير«ين فرهنگ را می توان از چارچوب بزرگ ا

البته اين فرهنگ در اين چارچوب تنگ ــ و ــ تـُرش باقی نمی . ، ديد» ايران«و » بلوچستان«جنوب و شهر های شرقی شامل 
  .ماند و راه اش به دور دست ها، باز می نمايد

به سبب عدم تمايل دانشمندان اروپايی و امريکايی به » لويی دوپری«ــ البته با تاخير به گفته کاوش های باستانشناسی 
پس از آن تا پايان جنگ، اين امر به بوته . دوره پيش از تاريخ کشور ــ در روز های آغاز جنگ جهانی دوم، بر می گردد

  .فراموشی سپرده می شود

. ع.ا«س و افغانستان شناس به نام، برخی دانشمندان ما و از آن ميان آقای باستانشنا» دوپری«در اين ميان، به باور 
، بدون توجه به دانش باستان شناسی، در مطبوعات آن زمان از شهر های گم شده، حرف زدند و شايعه ها و آوازه های »کهزاد

  )١٩٧٩. دوپری. ل.(بی اساس و واهی را در اين راستا، گسترش داند

نجاه سده بيستم عيسايی را می توان آغاز کار جدی در امر کاوش دوران تاريخ کهن کشور يا در اين خط ، دهه پ
  .درست تر دوران ديرينه سنگی، نشانی نمود

. برای باراول به دور پيش از تاريخ، در اين جا توجه نمود ١٩۵٠، کاوشگر معروف در سال »فايرسرويس. ا«والتر 
  .برای کاوش بيش تر رفت» سيستان«شانی نمود، به را ن» مراسی«او پس از آن که تپه ده 

در پايان »  فوگلسانگ«و رابطه اش با کشور ما به گفته » سند«اما، کار کاوش جدی باستانشناسی در مورد اين تمدن 
ن از تعدا زياد جای های مربوط به اين تمد» بدخشان«در »  کوکچه«و » آمو«در پيوندگاه دريای .  آغاز کرديد ١٩٧٠سال های 

، تنها دوسال، به وسيله ١٩٧٩تا  ١٩٧٧بين سال های  Shortughai»  شــُرتوگی«کاوش در . زير خاک سر بيرون کردند
بعد جنگ هايی که چل سال با خويش ويرانی به بار آورد و تا هنوز هم هنوز است ادامه دارد، . کاوشگران فرانسه يی، اجرا شد
  .کار بررسی باستانی را برهم زد

از چاپ بيرون شد و بنابر استقبالی که از آن صورت . ع٢٠٠٢که در سال  » افغانان«در اثرش به نام » سانگفوگل«
» سند ـ هلمند«گرفت در همان سال بار دوم به دست نشر سپرده شد، با استفاده از يافته های باستانشناسی  در اين مورد از تمدن 

  . نام می برد

  »مراسی«و تپه ده » مونديگک«
با همه ورودی که در اين بخش دارند، » دوپری. ل«د ياد آور شد که جای شگفتی می باشد که باستانشناسی چون باي

»  ده مراسی غوندی«به صورت نمونه همين . ايــن جــای ها، دچــار اشــتباه شده اند» خاص«هنگام ثـبت دقــيـق نــام هــای 
Deh Morasi Ghundai نگام ثبت اين نام، اسم عام و خاص را در يک رديف ذکر نموده و آن را اسم او ه. را در نظر می گيريم

» تپه«به زبان پشتو » غوندی«همان دهکده می باشد و » ده«هرگاه به اين ترکيب نگاه کنيم ديده می شود که . خاص می سازد
در اين مورد، نمونه های . ذارده استنام گ» ده مراسی غوندی«ولی او همه را به اسم خاص بدل نموده و آن را . معنا می دهد

البته به باور من در کنار بی دقتی خود باستانشناسان، اين گونه اشتباه های بزرگ، به عدم توجه ياران . زيادی به چشم می خورد
  .محلی شان و به ويژه، به باستان شناسان کشور که از اين راه به امری بر تر از آب و نان دست يافتند، بر می گردد

، در برپايی »افغانستان«بايد ياد آور شد که اين دوجای در ٫٫، در زمينه چنين ابراز نظر می نمايد،  »دوپری. ل«
در  Casal,Jean Marie» جان ماری کاسال«در اين راستا ) ١٩٩٧» افغانستان«(،، .نقش بزرگی را به دوش کشيدند» سند«تمدن 
به کاوش » مراسی«، به کاوش در تپه ده )١٩۶٣(در سال » دوپری. ل«دست به کاوش زد و » مونديگگ«در  ١٩۶١سال 

» مونديگگ«به باور اينان . هردو، در روشن ساختن دوران پيش از تاريخ  در اين سرزمين، نقش بزرگی داشته اند. پرداخت
با گدام، ممکن به  آهسته آهسسته از يک دهکده زراعتی و کشاورزی، با نشانه های از حالت نيمه ساکن نيمه کوچی، همراه
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  ،، .، بدل می شود»سند«پايتخت ايالتی تمدن 

: که در ده مرحله انجام داد می نويسد» کاسال«محقق هندی با استفاده از کاوش های   Sankalia,H.D» سنکاليا. د. چ«
از دل سياه خاک بيرون  او در جريان بررسی و کاوش در اين بخش، توانست تا پنج اليه که هر کدام چندين زير اليه داشتند،٫٫

  ،،.از اهميت بزرگی بر خوردار اند» افغانستان«در ميان اين اليه ها، چار دوره برای رد يابی رشد فرهنگی در جنوب . نمايد

در دور اول، نکته جالب اين است که خانه ها به شکل مستطيل بوده و در آغاز با پخسه و سپس خشت خام، بدون قالب 
در برخی اتاق ها، تنور هايی وجود دارند که برای ساختن ظرف . ق ها در ميان و وسط اتاق ها قرار دارنداجا. ساخته شده اند

» کويته«در » گل محمد«اين يافته ها، همانندی شگفت انگيزی با اثر هايی که از ده . های سفالی از آن ها کار گرفته می شده اند
  .آمده اند، دارند به دست» ايران«در » حصار«و » پاکستان«واقع در 

دگرگونی ديگر . ساخته می شده اند» چرخ«در دوره دوم، دگر گونی جديد اين است که ظرف های سفالی به وسيله 
در پايان اين دوره، خانه ها بزرگ تر شده اند و اتاق ها ديگر . اين که چاه ها را در ميان ساحه های بود ــ و ــ باش می کندند

بعد تر، ما شاهد . از اين مرحله، مرده گان را در داخل خانه و يا در ميان دو خانه گور می کرده اندپس . مستطيل شکل نيستند
جای . گور همگانی هستيم که در ميان چار ديواری که برای مستراح، جان شويی و گرمابه اختصاص داشته است، قراردارد

تا گردن بند يا سنگی برای آسياب نمودن، چيز ديگری به  شگفتی است که در اين گورها، سامان و آالت خانه به استثنای يک
همچنان يک گروه چهره های زنان به . در بخش بااليی اين جا، تبر مفرغی سوراخ دار به دست آمده است. مشاهده نمی رسد

  .شکل ويلون گونه، يافت شده اند

، نشانه های يک کاخ و صفه بزرگ و در باال ترين بخش. دردور پنجم، جای نشيمن بسيار بزرگ و گسترده شده است
  .ستوندار که از خشت هايی که بر تهداب سنگی ــ گلی بنا يافته، ديده شده است

در آن نيايشگاه و ساختمان های . به شگوفايی بيش تری دست می يابد» مونديگگ«به اين گونه ديده می شود که 
اين جا، به سبب تاثير ازدياد نفوس و شگوفايی مادی ناشی از . ه اندمستحکم ديگر، به شمول دژی با تهداب نيرومند، قد بلند کرد

نمونه روشن و . اين امر، با خويشتن بالنده گی فرهنگی را به همراه آورده است. رشد دانش ــ و ــ فن را می توان مشاهده نمود
به دو بخش در فرق سرش تقسيم  ، وجود پيکره سر سپيد گچی مردی است که موی های اش با موبندی»هلمند«بارز در تمدن 

نمونه ديگر خدا زنی است با چشم های از حدقه برآمده که گردنش با تعداد زيادگردن بند، آراسته شده و روی سريی . شده است
  .دارند» سند«اين چهره ها، شباهت تمام با فرهنگ . نيز پوشيده است

  .آغاز می گردد» سيستان«و » افغانستان«ن در دردور بعدی، ما شاهد اين امر هستيم که همان روند شهری شد

از » سوخته«و شهر » مونديگگ«نکته جالب اين است که از شاهد های باستان شناسی به دست آمده بر می آيد که 
اما، با حضور خط های . برتری های فنی مانند ناوک های نوک تيز سنگی، و تبر های سوراخ دار برنجی بهره داشته است

  .، به صورت مقايسه ييی، در سطح نازل قراردارند»موهنجودارو«و » هاراپپا«تصويری در 

آغاز و تا سده دوم که آغاز عصر يا دوران آهن، می باشد، . ع.از سده چارم پ» مونديگک«دوران رشد و شگوفانی 
سيرنزولی را در پيش  از يک دهکده کشاورزی، به مرکز شهری بدل می گردد و بعد» مونديگک«به اين گونه . ادامه می يابد

در اين رابطه، بايد ياد آور شد که اين امر با فشار و هجوم صورت گرفته و نشانه هايی از خانه های سوخته، نمايانگر . می گيرد
  .اين امر اند

  .جالب ترين بخش يافته ها، ظرف های سفالی اند که بحث های ُپرشوری را در ميان باستانشناسان برانگيخته است

  .جای تنگ ــ و ــ ترش کار پرداختن به اين امر به شدت تنگی می نمايد در اين

  »مراسی«تپه ده 
» قلعه سيد«جنوب غرب . م. اين ده، در پانزده ک. به کاوش پرداخت. ع١٩۶٣در سال » دوپری. ل«در اين بخش 

مهم . ، کاوش معدودی اجرا شده استدر اين محل. مورد استفاده قرار گرفته است» قلعه سيد«اين جا، بعد تر از . قرار دارد
از اين جا پيکره . خال زمانی ميان اين دو بخش وجود دارد» دوپری«به باور . ، وابسته است»دور دوم«ترين اليه در اين جابه 

» دوپری. ل«. های سفالی زن، لوله های مسی، مهر ها، استخوان ها و شاخ بز، ظرف های سفالی و تيکری به دست آمده است
در آن جا . يک دهکده نيمه ساکن ــ نيمه کوچی بوده که نقش پايگاه انتقالی را به دوش داشت» مراسی«ده ٫٫اين باور است،به 

  ).١٩٩٧» افغانستان«دوپری، (،، .گندم و جو کشت می شده و هم چنان در آن دوران رام کردن گوسپند و بز را می توان ديد

  »قلعه سيد«تپه 
اين بخش را از ديدگاه اثر ها، نمی توان به هيچ . قرار دارد» مونديگک«جنوب شرق . م .اين جا، در حدود شصت ک

نشانی نمود، اما، کار کاوش . ع١٩۵٢در سال » فيرسرويس«اين جا را بار اول . مقايسه نمود» مونديگک«صورت با 
  .باستانشناسی در آن، دو دهه بعد اجرا شد

از اين جا اثر هايی از خشت خام عادی تا خشت خام خشک . نه گونه استاين جا هم دارای اليه های و دوره های گو
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  .شده، پخسه، کوره يی که از خشت خام ساخته شده و آتشدان، به دست آمده اند

  .را در اين جا می توان ديد.) ع.پ ٢١۶٠تا  ٢١١٠(ما نشانه هايی از دوران پيش از تاريخ را در ميان سال های 

راموش نمودن اين تمدن فراموش شده، گذشته خويش را به دست فراموشی سپرديم و تا کنون در به اين گونه، ما، با  ف
  .آن سرگردان هستيم

آن که دستی بر گذشته دارد، آينده در کفش ٫٫ياد آور می شود،  ١٩٨۴در اثر اش به نام   G. Orwell» جورج اورل«
  ،، .می باشد

  .به هيج گونه يی، امروز و فردا را در نمی يابندبه باور من، مردمی که گذشته شان را نيابند، 

  چل سال بحران
که رخنه مرگ و راه را برای کودتا های خونين ديگر که تا حال از آن . ع١٩٧٣! آن گونه که می دانيم با کودتای سپيد

  .ته استسيالب وار خون و مرگ فرو می ريزند، باز نمود، بحران ژرفی بر همه تار و پود زندگی ما، چنگ انداخ

از آن جايی که اهريمن جنگ، ضربه بيش تری بر فرهنگ وارد می نمايد، بخش کار کاوش برای دريافت های گذشته 
  .تا با اتکا به آن بتوان راه به سوی آينده سپرد، متوقف شد

را که درگذشته به اين گونه، با کار کاوش های باستانی ــ با وجود وقفه هايی در آن، ــ سرزمين ُپر پهن مورد بررسی 
ميان رود خانه های : ها تنها گذرگاه می خواندند به زادگاه و هم چنان به شاهراه يی برای ديدار تمدن های گونه گونه چون 

  .بدل گرديد» آسيای مرکزی«و » چين«، »هند«، »مصر«، »روم کهن«، »دجله ـ فرات«، »سير«، »آمو«، »سند«

ه خود سازنده گان و انــتقـــال دهـــنــده گـان فرهنگ بودند، به هنرمندان، آميزش مردمان از تيره های گونه گون ک
  .گوهر سازان، پيکر تراشان و نويسنده گان الهام بخشيدند تا اثر های ناميرا، بيافرينند

، کار شناس زنی است که با تمام وجودش به اين کشور، به ويژه »دوپری. ل«همسر  Dupree,Nancy» نانسی دوپری«
او در تمام سال های توفانی و بحران زده  دهه های اخير، برای نگهداری اثرهای فرهنگی اين . هنگش، عشق می ورزدفر

  .مرکز هايی برای اين امر، بنياد نهاده است» پشاور«و » کابل«او به همين سبب در . سرزمين تالش نموده است

استانشناسی، نشانی شده بود، تنها هفده تا و آن هم نی به جايی که برای کاوش ب) ١۴٣(او به اين باوراست که از ميان 
  .صورت همه جانبه، کاوش گرديده اند

را به روی دانش باستان شناسی گشود، در مورد » آسيای مرکزی«، باستانشناس به نام که درب گذشته »شتاين«آقای 
هر مغاره و جای برای کاوش باستانی در اين  بررسی٫٫پهنا و ژرفای اثرهای باستانی در اين کشور، چنين ياد آور می شود،

  ،، .سرزمين، تمام عمر يک باستانشناس را می بلعد

کاوش های باستان شناسی که دردهه شصت به اوجش رسيده بود، با آغاز دهه ی هفتاد ــ با دگرگون شدن ديد سياسی ــ 
  .فروکش نمود و دردهه ی هشتاد بر آن مهر سکوت زده شد

اين باور می باشد که پس از آغاز دهه نود که حضور و نفوذ قدرت مرکزی ازميان رفت، ، به »دوپری. ن«
، به »گرديز«واقع در » ميرزکه«تنها در . چپاولگران اثر های باستانی، فرصت طاليی را برای غارت و چپاول به دست آوردند

يی متعلق به دوره پيش ازتاريخ که در سال سامان آرايش طاليی و نقره . گ.مقدار چار و نيم تن سکه به اضافه دو صد ک
  .شدند» پشاور«اين ها بعد، راهی بازار . به صورت تصادفی، کشف و نگه داری شده بودند، غارت گرديد) ١٩۴٧(

که در آن اثر های متعلق به دوره پيش از » کابل«آن گونه که می دانيم در اين راستا، بيش ترين ضربه را موزيم 
  .شده است، ديد تاريخ نگه داری می

  موزيم مويه سر می دهد 
بود، قصه دردناکی را چنين به ياد می » کابل«، از زبان شاهدی که خود مسوول بخشی ازموزيم »دوپری. ن«

. روزی در بخشی از موزيم که در آن جا اثر های مربوط به دوران پيش از تاريخ نگه داری می شدند، سری زدم٫٫آورد،
بعد آرام آرام متوجه شدم که زير پای هايم، روی قالی، چيزهای . ده و مجال ديدن را سلب نموده بودتاريکی همه جا را بلعي
اين ها، همه اثر های پيش از تاريخ بودند که از جايگاه ها و قفسچه های شان فرو افتاده و روی زمين، . چسپنده يی توده شده اند

  )٢٠٠۶» ...افغانستان پيش از تاريخ«(،، .فرش شده بودند

جای های کاوش، اثر ها و راه های نگه داری،، : افغانستان پيش از تاريخ٫٫در نوشته يی زير عنوان،» نانسی«
اطالعات ــ و «يکی از وزيران :قصه  ُپر غصه اين است . حکايتی از نا آگاهی و بی خبری ما دارد که بسيار اندوه بار می باشد

کشور بود، هنگام ديدار ) ط. تاکيد از من است(ـ که آدم با نامی در ميان روشنفکران ــ در پيش از سال های بحران ـ» ــ فرهنگ
، باستانشناسان با اشتياق به او افزار کاريی را نشان دادند که در گذشته های دور مورد استفاده قرار گرفته و با »آق کپروک«از 
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وزير عاقل که نگاهی به اين افزار سنگی کوچک و به . خويش دگرگونی ژرفی را در خط تکامل افزار کار، بار آورده بود
هيچگاه چنين مردم پس مانده » افغانان«! ؟ نی!اوه ٫٫ظاهر ناچير انداخت، سرش را با ناراحتی جنباند وبا شگفتی ياد آور شد،

  ،، .نبوده و اين گونه زنده گی  ابتدايی نداشته اند

  .تو بخوان حديت مفصل زين مجمل

صورت خويش را در آينه های کوچک نما و بزرگ نما ديدن راه به جايی . باز به گذشته نگريست بايست با ديده گان
  .نمی برد

  

  :»پارسی«کتاب نامه به زبان 
  .١٣٧٧چاپ سوم، قوس . ، دانش کتابخانه، پشاور، پاکستان.تاريخ مختصر افغانستان،،٫٫.، عبدالحی»حبيبی« - ١

فغانستان در مسير تاريخ،، چاپ ششم، انتشارات جمهوری، تهران، خيابان جمهوری، مقابل باغ سپهساالر، جای ا٫٫.، مير غالم محمد»غبار« - ٢         
  .١٣٧۴/١٩٩۵:سال چاپ » ٢٠٠٠«چاپ،  چاپخانه 

  .١٣٧١.انتشارات درخشش، چاپ اول، مشهد، ايران» افغانستان در پنج قرن اخير ٫٫.، مير محمد صديق»فرهنگ« - ٣

  .خ.هـ١٣٨١ميزان/٢٠٠٢بنياد فرهنگی کهزاد، تاريخ نشر، اکتوبر : ناشر. تاريخ افغانستان،، نشر دوم٫٫. ی، احمد عل»کهزاد« - ۴
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