
  مقايسه آثار مکشوفه باستانی  تپۀ عينک
  با آثار کشف شدۀ سابق

  
  
  

  زادـی کھـرھنگـاد فـ                                  بني                        زاد  ـريار کھـر فـداکت
  

در اين اواخر اخباری مبنی بر کشف آثار جديد بودائی از تپۀ معدن مسن عينک به نشر 
 روز اخير ھمچنان عکس ھائی از اين کشفيات در صفحۀ ويب سايت رسيده و در چند

  .فارسی راديو بی بی سی نيز به رويت گذاشته شده است
  

در . اين آثار يک بار ديگر رول آئين و ھنر بوائی را در آريانای باستان به نمايش ميگذارد
وجود ندارد و اما مورد اينکه بيشتر آثار مربوط به دورۀ بودائی ميباشد ھيچ نوع ترديدی 

با مقايسۀ . روشن نمودن دورۀ معين آن به مطالعات بيشتر باستان شناسی ضرورت دارد
 که اين  ديده ميشود،ًاين آثار با آثاری که قبI از جاھای مختلف افغانستان کشف شده است

ز  آثار قبلی دارد که بطور نمونه عکس چند اثر قبلی با بعضی اآثار جديد شباھت زيادی به
ً ضمننا خاطر نشان گردد که در جملۀ .آثار جديد در اينجا مورد مقايسه قرار داده ميشوند

عکس ھای نشر شده در ويب سايت بی بی سی حد اقل يکی از عکس ھا بصورت اشتباھی 
. ًداخل اين مجموعه شده است زيرا آن اثر قبI از معابد ماحول بگرام کشف شده بود

  .شاھده خواھيد کرد به درستی آنرا نشان خواھد دادويری را که در اينجا ماتص
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عکس اولاین عکس در ویب سایت بی بی سی نشر شده است و ادعا شده است که از تپۀ مس عینک لوگر به این تازگی ها کشف شده است.لطفاً آنرا با عکس شماره چهارم در پایان مقایسه نمائید.اگر این مجسمه واقعاً از لوگر کشف شده باشد باید دو مجمسه به عین شکل در موزیم کابل وجود داشته باشد زیرا این مجسمه قبلاً از دو معبد ماحول بگرام کشف شده بود.سند بهتری در این مورد نسبت به کتاب «هنر قدیم افغانستان» نمی توان یافت.



پۀ و به نام يکی از آثار مکشوفه از تعکس باS در ويب سايت بی بی سی به نشر رسيده 
  مIحظهرا که در اخير اين نوشتهی در حاليکه عکس. ک لوگر ذکر شده استمس عين

دو معبد بودائی ًزيرا اين اثر قبI از . کنيد خواھيد ديد که اين ادعا درست نمی باشدمي
دھد که عکسی را که در پائين مشاھده ميکنيد نشان مي. ماحول بگرام کشف شده است
لی عکس نشان داده شده در ويب سايت بی بی سی در باSی ًمجسمه کامI درست بوده و

راست آن يک شکستگی را نشان ميدھد که نشاندھندۀ خرابی ھای سالھای اخير در آثار 
  .)عکس اخير در لست عکس ھا در پايان مشاھده شود(.باستانی ميباشد

   
ًی کامI عکس بعدی يک نفر مرد را نشان ميدھد و با عکس باS از نقطه نظر سبک ھنر

از . ھر دوی آن از سنگ تراشيده شده و بايد از يک جا يافت شده باشند. يک چيز ميباشد
ًآنجائيکه عکس جورۀ زن آن از بگرام قبI کشف شده بنابرين اين ھم بايد از آنجا يافت شده 

  . باشد
  

ن نميخواھم کسی به کدام بی مباSتی متھم سازم ولی در کشور بی سر و سامان افغانستا
. ، به شمول تقلب در مسايل تاريخ و باستان شناسیدنوع تقلب امکان دارھر احتمال 

زياد شده است که ميترسم در افغانستان  یذھبی به حدتاسفانه مشکIت قومی و زبانی و مم
بگويم که ممکن يک شئی از يکجا يافت شود و آنرا به جای ديگر نقل داده و ادعا کشف آن 

اگر عکس اولی اشتباه نشده باشد و بر کشف آن از مس عينک لوگر . از آنجا صورت گيرد
اگر نباشد پس . اصرار شود در آنصورت بايد دو مجسمه در موزيم کابل وجود داشته باشد
و باز ھم اگر . ادعای کشف اين مجسمه از تپۀ مس عينک لوگر مدار اعتبار شده نميتواند

ور ما ھم بدانيم که بازی با آثار باستانی کشخدای ناخواسته اين ادعا درست باشد پس بايد 
  . شروع شده بود و ما اطIع دقيق نداشتيمشروع شده است و يا قب^

  
اميدوارم اين موضوع يک اشتباه باشد و کسی با تاريخ و باستان شناسی افغانستان بازی 

  /2011 مارچ 30./ھای سياسی نکند
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عکس سوماین عکس هم ادعا شده است که از تپۀ مس عینک لوگر کشف شده است در حالیکه جورۀ عکس اول یا چهارم میباشد که از بگرام کشف شده است. در اینجا دست راست مجسمه که مانند دست راست مجسمۀ جورۀ آن در عکس اول یا چهارم مشاهده میشود بلند بوده و کف دست بطرف مقابل نشان داده شده است. 
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عکس چهارماین عکس کاپی عکسی میباشد که در کتاب «هنر قدیم افغانستان» نوشته بنجامن راولند و ترجمه احمد علی کهزاد با شمارۀ 47 در صفحۀ 67 در سال 1347 به نشر رسیده است و تذکر رفته است که از دو معبد ماحول بگرام کشف شده است. 



Fariar
Text Box
عکس پنجماز کتاب «هنر قدیم افغانستان» در صفحه 66 به نشر رسیده و تذکر رفته است که از دو معبد ماحول بگرام کشف شده است.
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Text Box
عکس ششمدر کتاب «هنر قدیم افغانستان» در صفحۀ 85 نشان داده شده است. و تذکر رفته است که از تپۀ کلان هده بدست آمده استو 33 سانتی متر ارتفاع دارد
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Text Box
عکس هفتمعکسهای شماره 90 و 91 در کتاب «هنر قدیم افغانستان» در کتاب چنین ذکر شده است:«سر های گچی که از کمه دکه کشف شده اند و از نظر سبک و روش کار به هیکل تراشی های فندقستان شباهت دارند. بنابرین تاریخ آنها را قرن هفت مسیحی نسبت داده میتوانیم.» 
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عکس هشتمعکس شماره 50 در صفحه 69 کتاب «هنر قدیم افغانستان» تذکراتک« سر بودا سنگ شیست از تپه شترک هده
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عکس نهمعکسهای شماره 49 و 51 در صفحۀ 78 کتاب «هنر قدیم افغانستان»هر دو مجسمه از شترک بدست آمده است.علاقمندان محترم میتوانند معلوم بیشتر در مورد عکسهای درج شده در کتاب ]نر قدیم افغانستان از کتاب مذمکور بدست آرند.مأخذ عکس ها:»مأخذ عکس های اول، دوم و سوم راپور آقای ایوب اروین در ویب سایت بی بی سی تاریخ بروز 31 مارچ 2011ماخذ عکس های دیگر، کتاب:هنر قدیم افغانستان» نویسنده بنجامن راولند، استاد دانشگاه هاروارد و مترجم احمد علی کهزاد، موسسۀ چاپ فرانکلن، کابل، افغانستان 1347در پیان بعضی عکس ها بصورت تکراری نشان داده شده است تا بهتر دیده شوند.







.; J-J J~);j jl .J.i1,J":;v,..:) S';)w jlS'~tSl0..r' 

.J.i.);) )" ..., ~~ .:.,~;.u.; JI;)J: tSL"";ljY'::04:)) 

.r->I_..L::-- .-,1-'''::'':->.s-~':'''~0) 4:I J Li; T~JL;,':::jL4 



o. 



0\
 



'"
 


	FKOHZAD---New Budhist Articles from Logar
	Picture from Bagram Not Logar
	Pictures from Bagram not Logar
	Pitures from Bagram
	Pictures from Bagram not Logar.pdf
	Picture from Bagram Not Logar




