
  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
  

  

  

  

امضای پروفيسور ژوزف ھاکن از باستان شناسان اول فرانسوی بود که بعد از 
افغانستان و فرانسه مبنی بر ھمکاری ھای باستان شناسی در بين  نامهموافقت

  زمرۀ ھيئت باستان شناسی فرانسه

Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA)  
   کاوش ھای باستانشناسی مطالعات و به افغانستان آمد و در

  مطالعه ميکنيد از در ذيل در نوشته ئی که .  سھم فعال گرفت

  ًکارھای مھم وی اط;ع بدست آورده و ضمننا از

  .مطلع خواھيد شد اخ;ق نيکوی وی 

  

قابل ياد آوريست که کھزاد بزرگ ھم از کارھای وی بسيار فيض برده و 
   نموده است و يک تعداد از آثارش را برای ھموطنان ما ترجمهاستفاده

  استاد کھزاد از اين پروفيسور بزرگ ھميشه با .  نموده است

  خاطرات مھم و کارھای بزرگی که برای روشن نمودن 

  تاريخ افغانستان انجام داده بود به نيکی ياد

  ينکه در جنگ جھانی دوممينمود و از ا

  .ودأسف بتم  کشته شد خيلی

  

اميدوارم مطالعه اين نوشته نه تنھا معلوماتی در مورد پروفيسور ھاکن باشد 
  بلکه نکاتی بسيار آموزنده ئی در آن نھفته است که برای مردم

   افغانستان ھم در اين اوضاع جنگ خالی از 

   . فايده نباشد

  

  

  

  

  زادـريار کھـر فـداکت
  زادـنگی کھـرھـاد فـبني

  ان شناسیپژوھشگاه تاريخ و باست
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  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ژوزف ھاکندانشمند فرانسوی
Joseph Hackin (1896 – 1941) 

  

  

  

  

  

  

  رونه گروسه: نگارش
René Grousset (1885 – 1952)  

  

  

  

  

  

  زادـھـی کـلـد عـمــاح: ترجمه
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   ژوزف ھاکندانشمند فرانسوی

  
  ه ـروسـه گـرون: گارشـن

  
  

                   بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد                 زادـلی کھـد عـمـاح: رجمهت
  

  

  

  خاور شناس معروف، پروفيسور ژوزف ھاکن، مدير موزۀ گيمه، استاد
مدير ھيئت اعزامی باستان شناسی فرانسه در  لوور، و دانشگاه 
موده و از  اولين تماس بخاک کشور ما حاصل ن1924در سال ، افغانستان

 بود تا در زمينه ھای  سال ھميشه مصروف18آن تاريخ به بعد در طی 
چنانکه .  تھذيب و آثار مدنيت باستانی افغانستان تحقيقات کندمختلف ھنر، 

cاست کتب و آثار او در مطبوعات ما نشر شدهت،ترجمه اغلب مقا  .
جنگ دوم  [خويش حتی در سال اول جنگبا اعضای ھيئت مشاراليه 

  به ،بعد از سقوط پاريس. وف کار بود ھم در بگرام و باميان مصر]جھانی
د در گرداب ژنرال دوگول و فرانسۀ آزاد و جنگنده ملحق شد و کمی بع

 کشتی در مجاورت ابت تارپيدو و احتراقآشوب جھانگير در اثر اص
 »شمال غرب ھسپانيه«واقع در »  Finisterreيسترنفی «سواحل دماغۀ 

اينک بياد خدمات عرفانی و تھذيبی . ويش پدرود حيات گفتبا خانم خ
خاور شناس بزرگ مقاله ئی را ترجمه و نشر ميکنيم که از طرف موسيو 

مؤرخ بزرگ معاصر فرانسه و »  René Grossett گروسههرون«
معاون او در موزۀ گيمه در اطراف شرح حال و مال شخصی او تحرير و 

 شده نشر) مجلۀ پاريس(» يو دو پاریرو «در اولين شمارۀ بعد از جنگ
  .است

  

  

  احـمـد عـلی کھـزاد
  

  

  



 4 

  
  

   )انترنت: منبع(و موزۀ گيمه پاريس ) 1941 – 1896(ژورف ھاکن : عکس ھا
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  دانشمند فرانسوی ژوزف ھاکن
  

  

خوب ميدانستيم که ديگر او را نخواھيم ديد، معذالک پس از ينکه از سه سال به اينطرف 
 قشون فرانسوی وارد شھر گرديد، در موقعيکه 1940 آگست 26تاريخ پاريس آزاد شد و ب

در » ھاکن«رفقای ژنرال دوگول از زير طاق ظفرميگذشتند، با وجوديکه ميدانستيم که 
ھيچکس سزاوارتر از . ميان نيست، باز ھم چشمان ما او را در قطار آنھا تجسس ميکرد

او کسی . نين دسته ئی حاضر باشد نبود که در چنين ساعات فرخنده در ميان چ»ھاکن«
بود که رسيدن چنين ساعاتی را با تمام موجوديت خود انتظار ميکشيد و در راه حصول آن 

  .از جان گذشت

  

 در ھمان ،»گگران دوشۀ لوکانبور« در حواشی شرقی فرانسه، در نژوزف ھاک
در اوائل .  است که رشته ھای متعدد معنوی آنرا با ما بسته است، متولد شده»لوکانبورگی«

جوانی به فرانسه آمده و در اثر تحصي;ت و مطالعات عميق مرد کاملی گرديد که سجايای 
 از دانشگاه 1911 از مدرسۀ علوم سياسی و در 1907ھاکن در . او را ھمه ميشناسيم

شايد در فکر سياست و . مطالعات عالی در رشتۀ السنه سانسکريت و تبتی ديپلوم گرفت
 يک روز بھترين نمايندۀ علوم ،تاده بوده و با استعدادی که در ين زمينه داشتديپلوماسی اف

فرانسوی ميشد ولی در ين موقع ھند و مطالعات تھذيب ھندی او را بخود جلب کرد و 
  .ھاکن ھم خود را در ين زمينه وقف نمود

  

ا ين«بنای موزه ئی را در ميدان »  Emile Guimetاميل گيمه«در ين فرصت موسيو 
Place d'Iéna «) موزۀ گيمه «اين موزه بنام مؤسس آن به اسمMusée Guimet«  در

گذاشته و ھمانطور که ) ميدان ينا در پاريس موجود است و آثار افغانستان در آنجا ميباشد
 قابليت شخصی ،اھميت آيندۀ خاورشناسی را در مراتب تھذيب عمومی ما درک کرده بود

 1913  او را بحيث منشی موزه و در1907ر د. چون ژوزف ھاکن را ھم درک کرد
 ساله و جوان 26بتاريخ اخيرالذکر ژوزف ھاکن . بحيث معاون موزۀ گيمه مقرر نمود

با قامت بلند، موھای خرمائی و بنيۀ قوی و نيرومند در چشمان فوق العاده . قشنگی بود
رامی ضمير که روشن و نگاه مستقيم او مراتب اطمينان و اعتماد به نفس و قدرت و آ

ھاکن که در خانوادۀ مسيحی تربيه شده بود، . مميزۀ مخصوص او گرديده بود، ديده ميشد
به اساس » سيلون لوی«بسيار زود در فضای آئين بودائی پا نھاد ولی او مانند استادش 

عقيدۀ ديانت مذکور کاری نداشت، تنھا ترحم و دلسوزی و شفقت آئين ھندی با احساسات 
 مخفيانه ھم ، انسانيت خواھانۀ که در ين شخصيت قوی و نيرومند تمرکز داشتفوق العاده

در وجود او » بوديس اتوا«اگر بعضی اوقات به رافت و نيکوکاری . آھنگی پيدا کرده بود
» فليپ ديوله«فقط يک دفعه حين صحبت با . اشاره ميکرديم، ميخنديد و چيزی نميگفت
برای يک : "ر تفکرات خويش چنين برداشته بودوارد موضوع شده و پرده از روی اسرا

آدمی که در فلسفه بودائی آشنا شده باشد، خودی يک دورۀ موقتی، گذشتنی و يک حادثۀ 
 برعکس زنده .تکبر شده ميتواند و نه موضوع ترس نه عامل ،طبيعت محسوب ميگردد

. ا توليد نمايدماندن خودش وظايفی تحميل ميکند و بايد انديشۀ اثبات حيات و موجوديت ر
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 بايد که در دفتر خاطرات ،ھر قدر که عبور ما در اين جھان عارضی و اتفاقی ھم باشد
فلسفۀ ھندی به من درس قيمتداری داده که عبارت از . روزگار با عمل نيکی ثبت گردد

» ميتری«خيرخواھی Zيتناھی و گذشت و بخشايش دائمی و نشاط روح است و آنرا 
  ".س انسان ميتواند قبول کند و بفھمدگويند و به اين اسا

  

فلسفۀ ھندی تصنع را يک قلم از وجود ھاکن برداشته و او را آنقدر ساده و بی ساخت و 
چون ھاکن . ً حتما تحت تأثير می آمد،مطمئن و آرام جلوه ميداد که ھر که با او مقابل ميشد

ودی در وجود او رنگ ثبات بنيۀ توانا و سجيۀ بيدار و فعال داشت، م;يمت آئين بودائی بز
  .و پايداری بخود گرفت و او را در کار ھا فعال و با عزم و استقامت ساخت

  

ا  نشر شد و لياقت مخفی او ر]ھنر تبت[» صنعت تبت« بنام 1911اولين اثر ھاکن در 
سيا است، تفريق تبت از مسايل پيچيدۀ آ» cمائی«ع انوابا وجوديکه ارباب . وانمود کرد
راتب بوداھای گذشته و آينده نزد ھاکن روشن بود و به کمال سھولت آنھا را از صنوف و م

 اثبات ،»الفرد فوشه« موسيو ، پھلوی رھنمای مطالعات خويشی در و.ھم تفکيک ميکرد
شخصيت نمود و در موضوع معرفت تصاوير ھيکل ھا و مجالس اساطيری بودائی بحيث 

شت موزۀ گيمه تأثير زياد افگند و موزۀ مذکور وجود ھاکن در تعيين سرنو. استاد تلقی شد
بود و به » موزۀ تاريخ اديان«ه در حاليکه به مفھوم جامع کلمه گيم. را مفھوم معينی داد

اين صنعت ھنوز ھم باقی مانده است، بيش از پيش سھم بزرگتری در صنعت بودائی يعنی 
اکن در صدد برآمد که ھ. ھمان صنعتی گرفت که رشتۀ اتصال ھند به شرق اقصی ميباشد

 جنگ اما. کلکسيون ھای ما را از ين نقطۀ نظر مطالعه کرده و کت;ک عمومی تھيه نمايد
ھاکن بصورت داوطلب به جبھه رفته و .  وظايف ديگری به او تحميل نمود1914عمومی 

 قشون پياده در 74بحيث سرباز حاضر در خدمت شد و از اوائل شروع جنگ در دستۀ 
 رسيده دو مرتبه زخمی شد و به  به منصب ميجر1915در . شرکت جست» مارن«جنگ 
 و 276 در دستۀ قشون ًمجددا به حيث کرنل. شامل بود» واارت« جون در حملۀ 5تاريخ 

شامل محاربه گرديد و در جنگ » بيری اوباک« در جبھۀ 17بعدتر در دستۀ قشون 
در سپتامبر . اشتسھم د» موز«در سواحل راست و چپ رودخانۀ » وردن«معروف 

 از کتابچۀ يادداشت ھای مسافرت آنوقتش . در سلک قشون ما در شرق شامل شد1917
  .صفحه ئی را اتفاقی باز کرده و نقل ميکنيم تا مميزۀ روح او را بشما معرفی کند

  

ھمه چيز در ين کلمه نھفته تا آخرين مشاعر و قوای . مقاومت کنيم: 1917 دسامبر 20"
دندان ھای بھم فشره با ود، تا آخرين خيال ما ناپديد گردد، تا زمانی که دماغی ما زايل ش

مقاومت برای جامعه، برای لبخند . شايد بحکم احساسات بی شعوری در يک نقطه بمانيم
 دگانی فرانسوی ما را تشکيل ميدھد،يک دوست، برای پاريس ما، برای آنچه که زن

ظر ما طبق صواب ديد و معايب خود ما باقی منا و مقاومت کنيم تا گردشگاه ھا، باغ ھا،
 ھنوز مقاومت کنيم و در مقابل ھرچيز ،مقاومت کنيم تا جرمنی به کشور خود بماند. بماند

  ." ما دسته ھای پياده نظام کار ديگری غير از مقاومت نداريم.مقاومت نمائيم
  
  ."اھم کردمن از مرگ نميترسم و از آن بکمال آرامی استقبال خو: 1918 جنوری 11"
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من نميتوانم به فرانسه مغلوب و خلع سoح . مقاومت کنيم تا فتح کنيم: 1918 مارچ 27"

شده برگردم و نميخواھم برگردم ولی با عميق ترين و مخفی ترين مشاعر درک ميکنم و 
  ."ميدانم که پيروزی يا مرگ فورمول بی معنی برای من نخواھد بود

  
يات پاک به اساس مفکورۀ عالی و قديم نظامی بھم با جسم پاک و روح: 1918 جون 7"

يک نفر سرباز بايد ھميشه حاضر به اجرای امر باشد، دروغ ھرگز نگويد . نزديک شويم
اگر در طی عمليات جنگ روح ما مصفا شده و . و بصورت مطلق بی طرف محض باشد

گ ھم بيفايده  خواھم گفت که جن.به آن نقطۀ صعود کند که از امتحان مشکل آن بدر آئيم
  ."نميباشد

  

مارک «بود که ھاکن در حيات خود اين يادداشت ھا را به کس نداده بلکه مانند ملتفت بايد 
اما زمانيکه مصروف تحرير اين . آنھا را برای تسکين روح خود نوشته بود» اورل

 در رأس دستۀ نظاميانش زخمی شد و 1918 فبروری 11ًياداشت ھا بود، مجددا به تاريخ 
زمانيکه ھاکن به حيات ملکی برگشت، .  می باز به جبھۀ جنگ مراجعت کرد12ه تاريخ ب

ًرفقا و دوستانش عموما اط;ع نداشتند . گاھی از خدمات نظامی خود به کس حرف نميزد
  .را حاصل کرده است» لژيون دونور«که او نشان افتخار 

  

 چيزھای فوق العاده راجع به ،تنھا رفقائی که در سنگر، در جبھۀ جنگ با او محشور بودند
حوصله و جرئت و آرامی ضمير و بی اعتنائی به مرگ که ثمرۀ تعادل نيروی مادی و 

ً جدا ، ئی که اين مطالب را فاش کندخودش حتی از اشاره. ، نقل ميکنند مرد بودنروحی اي
 ،عود نموده بود به آن ص1918لند معنوی که در سال ھاکن از قلۀ ب. خود داری ميکرد
  .گاھی فرود نيامد

  

و مؤظف شدن ) 1918نوامبر (» گيمه«ر اثر وفات موسيو مراجعتش به پاريس دحين 
مقصد از (سرپرستی و ادارۀ موزۀ ما ) 1923(» کولژ دو فرانس«در » موره«موسيو 

نمايندۀ اين دورۀ فعاليت ھای ھاکن . خواھی نخواھی به دوش ھاکن افتاد) موزۀ گيمه است
» پليو«است به زبان سانسکريت و تبتی قرن دھم که در اثر مسافرت ئی نشر مجموعه ھا
در ين اثر ھاکن تبحر زيادی بخرچ داده در حل مطلب فايق شد و موضوع . بدست آمده بود

 عامل وحدت مملکت و ناشر 9 و 7بسيار پيچيدۀ تسلسل شاھان تبت را که در بين قرن 
   ).1924(آئين بودائی بودند، روشن ساخت 

  

ثر ديگری که مصروفيت ھای علمی ھاکن را در ين دوره نشان ميدھد، نشر کتابی است ا
تجزيه و تحليل و تفسير موضوعات ). 1923(راجع به کلکسيون ھای بودائی موزۀ گيمه 

 در اروپا بحيث ًمشکل و اثر ھاکن بعد از نشر فوراکلکسيون ھای مذکور کاری بود نھايت 
اين کتاب رسالۀ علمی باستان شناسی بودائی . گرديد استقبال  علمیيک اثر ک;سيک

سيلون «بشرخواھی آئين بودائی که . ميباشد که فلسفۀ بشردوستی در آن حل و مزج است
ھاکن .  برای ھاکن کلمۀ ميان خالی و بيمعنی نبود،به آن ع;قه مندی زياد داشت» لوی
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ود نشو ونما ميداد و ما خودش به اساس بشردوستی ميزيست و اين اساس را در پيرامون خ
را وادار ميساخت تا مظاھرات اين مفکوره را در مرور زمان و مکان از مدرسۀ 

، از اشکال کوچک گچی گندھارا گرفته تا معابد سنگی گرفته تا ميتولوژی تبت» سانشی«
  .دوست داشته باشيم) چين(» cنگ مين«و » لون کانگ«

  

.  راجع به صنعت ھندو برآمد، کت;کی است که در ين دوره از قلم ھاکناثر سومی ئی
. ًورا متذکر ميشويم که اين اثر از نام آن به مراتب مھمتر و قابل توجه استاينجا باز ف

آثاری که موضوع بحث در اين کتاب قرار گرفته و اکثر آنرا خود ھاکن بدست آورده 
وده و باب نوی  فصل جديدی راجع به باستان شناسی شرقی در کلکسيون ھای ما افز،است

  .باز کرد] ھنرھای زيبا[در صنايع بدايع 

  

مفھوم عميق باستان شناسی در نزد ھاکن گاھی مانع اظھار لطف احساسات در آثار 
 چنانکه اين مطلب از انتخاب و ذوقی که در خريداری آثار صنعتی ھندوئی .صنعتی نميشد

ورت بسيار ساده جنبۀ طبيعی اين صفحه بدايع ھندی که بص. بکار برده است، معلوم ميشود
  .دارد محبت به زندگانی را از ھر پھلو وانمود ميکند

  

مراکز علمی غربی از سال ھای مديدی به اينطرف آثار صنعتی شرق اقصی را از نقطۀ 
که » چيزھای چينی«يعنی  »نوازوریشي«نظر غرابت ديده و از اوايل قرن حاضر بنام 

» پليو«و » شاوان«که ھيئت ھای ئي داشت تا به دورهاھميت زياد »  گورکون«در خانوادۀ 
آن ] ھنری[معلومات علمی در آن باره فراھم کردند، آثار شرق اقصی و ارزش صنعتی 

مرتب در خاطره ھا جاداشت و معرفت بدايع شرق دور محض با حفظ يادگارھا بعمل می 
در .  بايد ايجاد ميشدًاما بدايع ھندی اينطور نبود و برای شناسائی آن ھمه چيز اص;. آمد

از دکن » گوپتا«از زير خاک برآمد يا شواھد صنعت » ماتورا«ساعتی که ھيکل بزرگ 
مکشوف گرديد، برای معرفی ميزان اھميت اين صنعت ملت ما با داشتن دانشمندی مانند 
ھاکن بختيار بود زيرا پايۀ بينش اين مرد در سانسکريت و معرفتش با آثار صنعت ھندی 

  .ی رسيده بود که به بھترين وجھی از عھدۀ معرفی آن برآيدبه حد

  

ايجاد شد » لوور« برای ھاکن در دانشگاه 1929کرسی ئی که برای صنعت ھندی در 
ھاکن به دور خود دستۀ شاگردانی تربيه کرد که بعضی از . بزودی کسب اھميت زياد کرد

مريکا و حتی از خود ھند به از انگلستان و ا.  بنوبۀ خود شروع به تدريس نمودندايشان
  . در قطار دانش فرانسوی افتتاح شدیھاکن رجوع ميکردند و به اين ترتيب فصل جديد

  

به .  کسی بخل نداشت و در راه کاميابی ھای خود رقيب و حسود را نميشناختھاکن با
مجردی که در راه تجسسات متجسس cيقی را شناخته و از کارھايش آگاھی يافته بود، 

آنچه ميدانست به کمال م;طفت و گشاده . رنگ او را به کارھای خود شريک ميساختب;د
يکی از . روئی به او ميگفت و او را در کاميابی ھای درخشان علمی خود سھيم ميساخت

است که در آوان » فليپ سترن«مثال ھائی که در ين مورد بيادم آمد رفتار او نسبت به 
را به روی او باز کرد و در سال ھای » شاميه«و » کمبوج«جوانی باب شناسائی صنعت 
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يکی در .  ھمکاری دوستانۀ دو باستان شناس نتايج قيمتداری بار آورد1939 – 1925
به .  در ترکستان چين کشفيات يکديگر خود را بھم ارتباط ميدادندسيای مرکزی و ديگریآ

 به دوش به منتھای در شعبه صنايع آسيائی دوش» ژوژسال«ھمين منوال ھاکن و دوستش 
  .مؤدت ھمکاری کردند

  

فراموش نبايد کرد که حقوق علوم فرانسوی را در آسيای مرکزی دو نفر از استادان ھاکن، 
 1908 – 1906در » پليو«ھيئت . برقرار کردند» فوشه«و موسيو » پليو«موسيو 
  ھندی،رکبۀ آنجا نفوذ صنايع بديع چين را بر روی ما باز کرد و در صنعت مترکستان

 ،شعشعه پاشی داشت» توئن ھوانگ« از کاشغر تا 10 و 5ايرانی و چينی را که بين قرن 
قات و  باب تحقي1922به تعقيب مطالعات گندھارا در سال » فوشه«ھيئت . وانمود کرد

در سال » فوشه«ھاکن در اثر دعوت . باستان شناسی افغانستان را بر روی ما گشود
» گودار« اولين مسافرت خويش را در خاک افغانی بعمل آورد و با موسيو و مدام 1924

- بودائی باميان را مطالعه نمود و بزودی دريافت که سبک گريکو -تصاوير رنگۀ گريکو

ذرانيده و جای آنرا مدرسۀ ديگری گرفته است که آنرا بودائی اينجا عمر خود را گ
  .نام نھاد» بوديک -ايرانو«خوشبختانه 

  

 متری نقش است، شکل ساسانی را با عوامل 35رب النوع مھتاب که در سقف طاق بودای 
ع;وه بر ين در طی ھمين مسافرت اول خود قدری بطرف . تزئيناتی يونانی وانمود ميکند

تصاويری را کشف نمود که اينھا » دختر نوشيروان« موسوم به شمال گفته در محلی
تصاوير ايرانی پيش از اس;م که در خاک ايران در اثر حملۀ . صاف ساسانی ميباشند

عرب بکلی ناپديد شده، در پيچ و خم ھندوکش طور معجزه نمائی حفظ شده و بقايای آن 
باcخره از ين مسافرت خود . ندانبساط آيندۀ رويۀ تصاوير ديواری ايرانی را ثابت ميک

پايتاوه قريب سرای «را از » بودائی خارقه اکبر«ھاکن در يک زمينۀ ديگر ھيکل 
-اين مجسمه فوق العاده مھم است زيرا نشان ميدھد که صنعت يونانو. کشف کرد» خواجه

را تعقيب نموده و از سبک عصر »  رومن-گريکو«بودائی چطور خط ارتقأ صنعت 
  .نزديک شده است» تترارشی«بطرف دورۀ » کلودين«و » ژول سزار«

  

 ھاکن مصروف نمره گذاری و تعيين سنه و ،در مراجعت و حين اقامت خويش در پاريس
و مؤرخ و باستان شناس ما در ين ھيکل ھای کوچک  تاريخ آثار معروف گچی ھده گرديد

د، با اشکال راھبين  انتقال مدنيت ميباشه چھار را را کهل مختلف نژادی مختص خاکیعوام
نگاه ھاکن از اين ھم . و جنگجويان يونانی و سيتی و شياطين وغيره تحليل و تجزيه نمود

تصور که  بودائی را -صنعتگران ھده آن سبک يونان. بيشتر در آثار مذکور نفوذ کرد
ر ميشد از بين رفته تجديد کردند و ھاکن اولين کسی بود که مقايسه را ميان آثار ھده و آثا

باستان شناس دقيق و باريک بين لبخند ھيکل ھده . قرار کردبرصنعتی قرون وسطی اروپا 
و ھيکل ھای راھبين ھده را با ھيکل ھای » رمسس«را با لبخند مجسمه ھای کليسای 

علل ارتباط ميان آثار اين دو جا در نظر دوست ما ھرچه بوده . مقابله کرد» امين«کليسای 
ًرومن در غرب و در آسيای مرکزی تقريبا بيک  -نعت گريکودلچسپ تر اين است که ص
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اصول مقايسۀ ھاکن در صنعت باب مقايسه فلسفه . ترتيب تحول نموده و منتھی شده است
  .باز کرد» ماسون اورل«را برای 

  

 1930در . باستان شناسی جنبۀ عسکريت خود را از دست نداد مصروفيت ھای ھاکن با 
د و چون دايرۀ وظايف محوله اش تمام آسيا را در بر ميگرفت، و ًمجددا عازم افغانستان ش

خانم جوان ھاکن از . غياب چھار سالۀ او را ايجاب ميکرد، اين دفعه با خانمش به راه افتاد
ًاو ھم اص; . بود و از ھر رھگذر با او موافقت تام داشت» لوور«دانشگاه شاگردان قديم 

و نواحی حوزۀ » لورن«ختری بود از اھل از باشندگان حواشی شرقی فرانسه و د
مانند باستان شناس عاليمقام » ريا ھاکن«. ًکه مجددا جزء خاک فرانسه شده بود» موزل«

در کارھائی که با . خاموش و سپورتی و زن نھايت راست و شيفته باستان شناسی بود
 مھارت قابل م;حظۀ از خويش ،صرف مساعی مشترک او و شوھرش انجام ميگرفت

اگر : "ھمنوا شده بگوئيم» موريس شومن«در اينجا بھتر اين است با موسيو . نشان داد
 تا آخرين ،گفتار ما افشای راز اسرار قبر تلقی نشود، ميگوئيم که ايشان تا آخر حيات

ايشان موسيو " .دقايقی که پھلوی ھم در ميدان افتخار ايستاده بودند، شاد و مسعود بودند
از صفت . او ھم تا آخر حيات از ھاکن جدا شده نتوانست.  ھم بردندمھندس را» ژان کرل«

مردانی مانند ھاکن يکی اين است که صميميت و از خود گذری را طوری در پيرامون 
  .ًمراتب آنرا عم; نشان داد» کرل«خود رشد ميدھد که 

  

يان داشت و جر] کلکانی[اين سه تن وقتی وارد افغانستان شدند که دورۀ انق;ب حبيب هللا 
مدير موزۀ گيمه بصفت کپتان ھاکن در فضای . سفاررت ھا طرف تھديد قرار گرفته بود

که » آندره ويوليس«مدام . پر از مخاطره عھده دار کارھای وزارت مختاری فرانسه گرديد
را با » واردار«و » وردن«، »ھاکن «،برای مشاھدۀ اوضاع از مسکو حرکت کرده بود

مردی را ديدم با قامت بلند و موھای : "ديده و چنين نوشته استلباس خاکی در کابل 
خرمائی و اندام توانا و خاطر آرام و چھرۀ گلگون و پيشانی بزرگ با نگاه فوق العاده 
روشن و مستقيم که گاھی از آن اشتياق زندگانی و مسرت مزاح تابش ميکرد و گاھی 

  ".بزرگی را معرفی مينمودصميميت و قدرت يکنفر کاشف و سپورتمين و دانشمند 

  

ورود سردار شاه ولی خان که از آن تاريخ به بعد وزير مختار افغانستان در پاريس است 
زندگانی را به صورت عادی درآورد و دوستی نھايت . کار انق;بيون را يکسره کرد

  .صميمی با ھاکن برقرار کرد و او را موقع داد تا به کارھای علمی خود مصروف شود

  

 ھاکن و مدام ھاکن و ژان کرل معاينه سموچ ھای باميان و تصاوير ديواری دره سپس
ککرک را مطرح نظر قرار دادند و در اثر لطفی که اعليحضرت نادر شاه به دانشمند 

 قسمتی از تصاوير درۀ اخير الذکر امروز اطاق ھای موزۀ گيمه را مزين ،فرانسوی داشت
  .کرده است

  

واضح تر رشتۀ ارتباط ساسانی ھا را با »  بودائی-ايرانو«ت اين فصل جديد تاريخ صنع
» پليو«ھاکن که در ين وقت از نتايج تحقيقات . تصاوير ديواری آسيای مرکزی قايم ساخت
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آسيای مرکزی را بحيث مدير باستان » کاروان زرد«مستحضر بود، خواھش ھيئت 
رئيس (» ھارت« موتر ھای و  سنگيانگ شد ازو آماده عبور شناسی ھيئت مذکور پذيرفته 

او را از باميان با خود برداشته و به اين ترتيب ھاکن از کشمير رھسپار ) کاروان زرد
سپس به . شد و در ين نقطه مجموعۀ خطی نھايت مھم سانسکريت را کشف کرد» گلگت«

و » قزل«، »کمتورا«، »تموشک«کاشغر فرود آمد و در آنجا موقع معاينۀ معابد بودائی 
چنين به نظر می آمد که در ين فرصت مشک;ت سيلسی مانع . به او دست داد» انتورف«

اجرای تحقيقات باستان شناسی شود ولی ھاکن پافشاری بخرچ داد و م;يمت و لطف بی 
تصاوير معروف را مطالعه نمود و تحقيقات از موضوع . پايان او سختی ھا را نرم ساخت

نقاش ھيئت نقل ھای خوبی از تصاوير »  لفياکوو«در عين زمان . را تازگی بخشيد
اين مطالعات ھاکن موفق شد که تاريخ دو سبک در اثر . مذکور برای موزۀ گيمه گرفت

 و 650 و دومی را بين 650 و 450را معين کند چنانکه اولی را بين » قزل«تصاوير 
صاوير ھر دو سبک واجد نفوذ واضح ايرانی است که با ترقی تخنيک، ت.  قرار داد750

»  مورتق–بزلکيک «ھکذا در دستۀ تصاوير مقام . ديواری افغانستان را بخاطر می آرد
وی ھمديگر وانمود کرده و  تصاوير آئين مانی و بودائی را روقوع» تورفان«نزديک 

» گوپتای«مدلل نمود که در ين نواحی قريب حواشی چين صنعت ھيکل سازی قشنگ 
  .ھندی مدتی دوام کرده است

  

 از چشم انداز وسيع فراز ،ن ھمه مشغوليت ھای علمی ھاکن از مناظر زيبای طبيعیبا اي
اميد . پامير، از راه ھای کاروان رو صحرای گوبی و مناطق علفزار مغلی حظ ميبرد

داريم روزی يادداشت ھای مسافرت اين مفکر بزرگ، يادداشت ھائی که در نقاط بی سر و 
اينجا يک پارچه قابل وصف او را که به . ما افتد بدست ،صدای آسيای عليا گرفته است

در ف;ت بلخ نوشته و بصورت مقدمه در کتاب يادداشت ھا راجع به » شامگاھان«عنوان 
  . ياد آوری ميکنم،طبع شده است) 1931(» موريس فوشه«افغانستان تأليف موسيو 

  

 بعد از معاينۀ ،برای اينکه حلقه مسافرت و سير نظريات ھاکن در آسيا کامل شده باشد
 به مديريت مؤسسۀ روابط 1932در سال » کوريا«معابد بودائی چين شمالی و شبه جزيرۀ 

تبحر او در شناسائی داستان ھا و تصاوير بودائی مقام . فرانسه و جاپان در توکيو مقرر شد
ھاکن با مشاھده و مطالعۀ . او را در مرکز علمی جاپانی فوق العاده گرامی و بلند ساخت

 به صنايع بودائی اين قسمت ھا ،دنکه حيثيت موزه ھم بخود دار» نارا«و » کيوتو«عابد م
. ھم آشنا شد و بعد از مراجعت از جاوا چيزی در شرق اقصی برای او تازه و ناديده نماند

 چين  راه ھای قديم زيارت زائرين،چه از راه کوه ھا و کوتل ھا و چه از راه ابحار
 ،را که چندی قبل مطالعه آنھا را بمن توصيه ميکرد»  تسنگ- ئی«و »  تسنگ–ھيوان «

باcخره به پاريس بازگشت و به مذاق چينی ھای قديم که حين برگشت . ًمجددا باز نمود
معلومات آورده، ھاکن با اندوخته ھای » کشور ھای غربی«ين خود ميگفتند از رزائ

او به . ا برای او تنگی ميکرداينج.  مراجعت نمود»ديار مشرق«معلومات قيمت بھا از 
فضای گشاده خو گرفته بود و بايد علی الدوام در مناطق وسيع علفزار و کوه ھا و ف;ت 

خانمش . جنبش و فعاليت برای او از ضروريات حياتی شده بود. ھای مرتفع گردش کند
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وقتی مسرت . مانند او خويش را در ميان جمعيت ھای ما غريب ديار بيگانه حس ميکرد
  .زندگانی را در خود احساس مينمود که در فضای وسيع و آزاد کشفيات مشغول باشد

  

 ھاکن بار ديگر عازم افغانستان شد و به مطالعه آثار معبد کوتل 1934پس در سال 
در آن سھم مخصوصی دارد، مشغول گرديد و حين مراجعت با » ژان کرل«خيرخانه که 
   .يرت ھمگان را فراھم نموداسباب ح»  برھمنی–ساسانو «اع;م صنعت 

  

تار « باز به افغانستان برگشت و در سيستان خرابه ھای شھر باستانی 1937 و 1936در 
اين شھر بعد از خرابی تيمور لنگ متروک مانده و ريگ از پنج . را کشف کرد» و سار

قرن به اينطرف طوری جويھای آبياری مزارع آنرا پوشانيده که امروز مناظری شبيه به 
را که شھر ھا و مدنيت ھا » ول والریاپ «ۀھاکن يک فقر. کره ما را در خيال جلوه ميدھد

  . آواز زمزمۀ او ھنوز در گوشم اھتزاز دارد ميخواند که،روزی از ميان خواھند رفت

   

پايتخت شاھان ھند و يونان و شاھان ) بگرام(قديم » کاپيسی« در 1938 و 1937حفريات 
مدام ھاکن از اينجا ظروف زيبای شيشه ئی منقوش . بار آوردھائی وسيت نتيجه گران ب ھند

با صحنه ھای رومن و شامی، ظروف cک چين و قطعات عجيب عاج ھندی به سبک قبل 
 بوديک بکدام اندازه چھار راه - کشف کرد و ثابت گرديد که افغانستان گريکو» گوپتا«از 

 ھنوز ،فيات نصيب مدام ھاکن شده بودپيروزی ئی که از ين کش. انشعاب راه ھای بری بود
  .در خاطرم است

  

 17ًپارچه ھای عاج وادی گنگا را که تا اين زمان عم; مجھول بود و بعد از » ريا ھاکن«
 بما نشان و شرح ميداد و معلوم ،قرن بدست خود يکه يکه از ته خاک بيرون آورده بود

چندی نگذشته بود که در . ستميشد که ذوق کشفيات چقدر شخصيت او را دگرگون کرده ا
کشف ) درۀ غوربند( رسيد که ھاکن و ژان کرل از فندقستان  ئیموزۀ گيمه ھيکل ھای گلی

در ين ھيکل ھا . کرده بودند و با مسکوکات خسرو دوم تاريخ يقينی آنھا معين شده است
با اين . ھم مخلوط است» گوپتا«بصورت عجيب زيبائی ساسانی و لطافت جنسی بدنی 

اھد گفته ميتوانيم که صنعت بودائی افغانستان در عصر و فضا با مکاتب آسيای مرکزی شو
بدين قرار از پای ھندوکش گرفته تا وادی ھای صحرای گوبی . ًمجددا ملحق گرديده است

در ھمه جا اکتشافات و تعليمات او مسايل مغلق را حل و افق . آثار کار ھاکن مشھود است
با صدای رسای او از فندقستان گرفته تا قزل سلسله وار .  استنگاه ما را وسعت بخشيده

برای جا دادن اين ھمه خزاين قيمت بھا در حويلی . حلقۀ صنعت بودائی بھم متصل ميشد
 ،قديم موزۀ گيمه اطاق ھای بزرگ و روشن به اصولی که موافق به ايجابات موزه ميباشد

ع;وه بر آثار مکشوفه او چيزی ھم از . دأ نمود و قبل از شروع جنگ آنھا را افتتاح کرنب
به موزه آوردند تا اينکه » موزات« و »کورالکونتس دو«و » فليپ سترن«د و چين ھن

 ھاکن، ريا ھاکن، ژيلبرت، دوکورال و ديگر وجود ھای گرامی و ؛سال ھای مخوف جنگ
فان را ھاکن با بصارت و عمق نظری که داشت ورود طو. قيمتدار فرانسه را با خود برد

 عازم 1939 برای دفعۀ ھفتم در عيد پاک فقط زمانيکه. حس کرده بود ولی از آن نميترسيد
وقتيکه .  نظام خود را در بکس با خود گرفته بوده دريشی کپتانی پياد،افغانستان ميشد
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 تقاضای او مبنی بر شموليت در محاربه ميرسيد ولی وظايفی که در ،اع;ن جنگ داده شد
در ين وقت ھاکن .  به او اجازه نميداد که خواھشش برآورده شود،پرده شده بودآسيا به او س

 اجازه حاصل کرد که بحيث صاحب منصب 1940در . مانند اسپ سرکش لجام ميخائيد
مشاراليه به اين عنوان . در شام شامل شود» وبگان«ارتباط در ھيئت ارکان ژنرال 

بی جھت » ويشی«. وم متارکه اع;م شدمسافرت ديگری تا سرحدات ھند ميکرد که خبر ش
کوشش داشت که با تفويض وزارت مختاری فرانسه در کابل اين مرد را با خود سازگار 

مرامی که برای آن خدمت : "چنين نوشته بود» ويشی«ھاکن در جواب تقاضای . سازد
جنگ برای اينکه عظمت فرانسه به . ميکنم کوچکترين سازش خطرناک را اجازه نميدھد

 ،انسوی به کمال مفھوم آزادی آن واصل شودرار يابد و افکار فرفھوم واقعی آن استقم
  ."يک افتخار است

  

داده و به ژنرال دوگول ملحق شد و از بمبئی بطرف انگلستان » ويشی«اين جواب را به 
ھاکن به اسم و رسم حقيقی خودش بدون اخفای چھره از . به خدمت فرانسه آزاد شتافت 

صدای متين و گرم او شديدتر شده و بما اسباب و موجبات عقيده و .  حرف زدراديو لندن
مقاله ئی نوشت » وظيفۀ فرانسه« راجع به 1940 نوامبر 11تاريخ به . اميد را شرح ميداد

و . را بخاطر می آرد» ارنست رنان«که روشن ترين قسمت ھای رفورم فکری و اخ;قی 
  :ًيک قسمت آنرا ذي; ميدھيم

  

 بيطرفی مطلق را ،س گرد آمده انديئانی که بدور رد تجديد عمران از تمام کساجتھا"
طرفداران ما بايد شکل مشتری نداشته باشند بلکه مبلغ افکار ومسلک ما . تقاضا دارد

اينھا بايد از تشکيل عشيره و گند و حزب و معبد صرف نظر کنند و تنھا نجات . باشند
وظيفۀ . اخoقی را مدنظر بگيرند و بس تقا سويۀمملکت، تماميت خاک امپراتوری و ار

استقرار مدارج اخoقی و تجديد عمرانی مادی از ملت تقاضا دارد تا نظام و دسپلين 
بی نظمی ھائی که در افکار و زبان عايد شده بايد از بين برود و . شديدی را مراعات کند

 بگيرد تا حقايق فصاحت کoم بايد  رالھجه اتھام آميز جای. ًحس اعتدال مجددا حاکم شود
ی که از ترکيب يک نوع بی پروائی و در عوض رفاقت ھای سرسر. ش بزبان آيدخود

مطبوعات . چشم پوشی از نزول سويۀ اخoقی ناشی شده افکار انتقادی بروی کار آيد
 بايد از ياوه ،بدون اينکه خفيف ترين صدمه به آزادی افکار و آزادی وجدان وارد کند

فرانسه حاضر به . ی که مملکت را به فاجعۀ ھولناک کشيده دست بگيردگوئی ھائ
پرستش رب النوع شکست نيست و مرجح ميداند تا در جوانان خود ذوق قبول خطر و 

  "حادثه جوئی را تزريق کند

  

 آيا خط به خط مميزات شخصی خودش ،ايد آلی که ھاکن برای فرانسه فردا پيشنھاد ميکرد
 بنای ،از ينکه روشنائی علوم فرانسوی را در دنيا منتشر ساخترا مجسم ميکرد؟ بعد 

حيات اين فرانسوی سرحدی . وضع قوانين رونسانس ما را بر اساس افکار عالی گذاشت
که cينقطع در خط اول جبھه علوم و عمل قرار داشت تمثال اين ذکأ عالی که ھميشه در 

 موجوده بھترين نمونه و بھترين  در ساعات اضطراب انگيز،قله ھای بلند در جنبش بود
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صاحب کتاب و شمشير بود و » منجو کری«ھاکن مانند بوديس اتوا . درس عبرت ميباشد
  . وجھی خدمت کردتا آخرين دقايق حيات به بھترين» قوماندان ھاکن«با شمشير و کتاب 

  

  .باcخره روزی رسيد که ديگر صدای ھاکن را نشنيديم

  

رال دوگول در آسيا به وی سپرده بود، ھاکن و خانمش مشغول که ژنبرای انجام وظيفه ئی 
» فی نيستر« در مجاورت دماغۀ 1941 فبروری 24مسافرت در بحر بودند که به تاريخ 

به مجرديکه تارپيدوی اول به کشتی . کشتی ايشان با تارپيدو زده شد) شمال غرب اسپانيا(
اشخاص که به ندرت با کشتی  زورق ھای کوچک به آب افگنده شده بعضی ،اصابت کرد

 نقل کردند که قوماندان ھاکن و خانمش پھلو به پھلو در صفحه ،ھای مذکور نجات يافته اند
. گرفتی به کشتی اصابت کرد و کشتی آتش ناگاه تارپيدوی دوم. مقابل کشتی ايستاده بودند

. ھيم ديد ھاکن را آرامتر از روزگار عادی رخ بجانب خطر و چشم در سواحل خوامن بعد
چھرۀ وجدان راست در آن » نل استکاراکر«انی است که به گفتۀ اين ھمان چشمان درخش

  .انعکاس داشت
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