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ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРҲО:
DAFA – (Delegation Archelogique Francaie еn Afganistan) Ҳайати
муҳаққиқони бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон
АIА – Созишномаи миѐни Институти бостоншиносии Вазорати иттилоот
ва фарҳанги Ҷумҳурии Исломии Афғонистон
ОI - Институти шарқшиносии (ОI) Донишгоҳи Чикагои ИМА
СНРР - барномаҳо ва мушорикатҳои мероси фарҳангӣ
ИМА – Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико
ИҶШС – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ
ҶИА – Ҷумҳурии Исломии Афғонистон
МСС – (Metallurgical Corporation of China) Корпоратсияи металлургии
Чин
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МУҚАДДИМА
Мубрамии мавзўи таҳқиқот. Бостоншиносӣ илме мебошад, ки таърихи
аҳди қадимро дар асоси ѐдгориҳои моддию маънавӣ мавриди омӯзиш қарор
медиҳад. Маводди бостоншиносӣ сарчашмаи боэътимод буда, омӯзиш ва
қиѐси ҷиддиро талаб менамояд. Дар замони муосир аксар халқҳое, ки
даъвои таъриху фарҳанги куҳан доранду мехоҳанд, ниѐгони хешро яке аз
поягузорони тамаддуни умумибашарӣ нишон диҳанд, бештар аз натоиҷи
таҳқиқоти бостоншиносӣ истифода мебаранд. Исбот карданӣ мешаванд, ки
маводди бостоншиносӣ асноди боварибахши таърихи минтақа ва фарҳанги
ниѐгони онон аст. Имрӯз дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархӯрду омехташавии
фарҳангу тамаддунҳо ба сари мардуми ҷаҳон, дар баробари омилҳои мусбӣ
омилҳои манфӣ низ ба бор омада истодаанд, ки боиси заволи нишони
фарҳангу таърихи аксар халқҳо шуда истодааст. Аз ин рӯ, зарурат пеш
омадааст, ки баҳри ҳифзи таъриху фарҳанги худ, тавассути таҳқиқоти
бостоншиносӣ ва муаррифии таърихи пурғановат, насли наврас аз ҳувийяти
таърихии ниѐгони хеш огаҳ шавад ва дар рӯ бар рӯи тазоди аср манофеи
миллату давлати хешро ҳифз намояд.
Сарзамини Афғонистон таърихи бою пурғановат дошта, решаи он ба
аҳди қадимтарин рафта мерасад. Саҳифаҳои таърихиеро инъикос менамояд,
ки дар он ташаккул ва инкишофи тамаддуни минтақа нуҳуфтааст.
Ёдгориҳои бостонии мавҷуд дар ин сарзамин, ки марҳалаҳои инкишофи
ҳаѐти моддию маънавии ниѐгони халқҳои маскуни он, бахусус тоҷиконро
инъикос менамояд, шаҳодат ба гуфтаҳост.
Афғонистон бино бар мавқеияти ҷуғрофиѐии Осиѐи Марказӣ ба ҳайси
пули иртиботӣ миѐни тамаддун ва фарҳангҳои Чин, Ҳинд, Байнанаҳрайн,
соҳилҳои шарқии баҳри Миѐназамин, Миср, Юнон ва Рум нақши муассир
бозидааст. Сокинони ин сарзамин соҳиби беш аз 50 ҳазор мавзеи бостонӣ,
таърихӣ-фарҳангӣ ва табиӣ мебошанд.
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Дар таҳқиқи мавзеъҳои бостонии кишвари Афғонистон саҳми
бостоншиносони хориҷӣ ҷойгоҳи барљастаеро дорад. Ҳамчунин, вижагии
марҳала, усул ва натиҷагирии таҳқиқоти бостоншиносии хориҷӣ аз бисѐр
ҷиҳат муҳим ва зарур дониста мешавад.
Натиҷаи ҳафриѐти бостоншиносӣ ва тадқиқоти рӯйи он анҷомшуда ба
мо имконият медиҳанд, ки дар бораи масоили зиѐди матраҳшуда дар
адабиѐти таърихӣ таҷдиди назар намуда, масъалаҳои асосии таҳаввулу
такомули марбут ба осори бостонии кишварро омӯхта, ба баҳсҳои
ҳалношуда равшанӣ андозем ва хулосаҳои илмии дурусту раднопазир
барорем.
Омӯзиши масъалаи мазкур имкон медиҳад, ки нақши бостоншиносони
хориҷӣ дар таҳқиқи ѐдгориҳои бостонии Афғонистон равшану возеҳ гардад.
Ҳамчунин, вижагиии марҳалаҳои таҳқиқот, ҳадаф аз ин ташаббусҳо аз
ҷониби бостоншиносони кишварҳои мухталиф дар хоки Афғонистон ва
натиҷаҳои ин талошҳо мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шавад.
Таҳқиқоти бостоншиносони хориҷӣ дар Афғонистон таърихи тӯлонӣ дошта,
танҳо метавон ҳамон силсила ковишҳо ва таҳқиқотро ном бурд, ки аз
даҳсолаи дуюми асри XХ то ҳол анҷом гирифтаанд. Як қатор ҳафриѐт ба
анҷом расидаанду қисми дигар идома доранд. Бояд тазаккур дод, ки аксари
онҳое, ки ба ҳайси бостоншинос дар нимаи дуюми асри XIX ба хоки
Афғонистон ворид шудаанд, на ҳама муҳаққиқ буданд. Аммо «завқ»-у ҳирси
онҳо сабаб шуд, то теъдоде аз бозѐфти нодири фарҳангии кишварро ба
таври ғайриқонунӣ бо худ бибаранд ва ин мавзӯъ боис шуд, то даст ба як
силсила ҳафриѐти ғайриилмӣ бизананд. Чунин боғаразнигариҳо дар
таърихи бостоншиносии Афғонистон ҳамчун марҳалаи кашфиѐтҳои
бостоншиносии ғайриқонунӣ ва ғайриилмӣ сабт гардидаанд.
Ба таври расмӣ ва илмӣ тањќиќоти бостоншиносӣ дар Афғонистон аз
соли 1922, яъне бо бастани қарордоди расмӣ миѐни Фаронса ва ҳукумати
Афғонистон оғоз шудааст. Маҳз аз ҳамин сол сар карда диққати аксар
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бостоншиносон

ба сарзамини қадимии

Афғонистон зиѐд гардиду

муҳаққиқони хориҷӣ аз пайи омӯзишу таҳқиқот шуданд.
Ҳамин тавр, мубрамии омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи мазкур ба таври
мушаххас дар чунин нуқтаҳо ифода меѐбад:
дар навбати аввал, заминаҳои шаклгирии таҳқиқоти бостоншиносӣ
дар Афғонистон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, вижагиҳои он
инъикос меѐбад. Самти пажуҳишхои бостоншиносии Афғонистон марҳилаи
сифатан нав бо вижагиҳои хос боз мегардад. Таҳлили илмии ин давраи
таърихӣ масъалаи мубрам ва саривақтӣ мебошад;
дар навбати дуюм, нахуст, саҳми DAFA (Ҳайати муҳаққиқони
бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон) дар омӯзиш ва таҳқиқи ҳафриѐти
бостонии Афғонистон ва ҳадафи ҳукумати Фаронса аз ин иқдом ва нақши
муҳаққиқони барҷаста, ба монанди Алфред Фуше, Даниэл Шлюмберже ва
дигарон нишон дода мешавад. Ҳамчунин, таҳқиқи ѐдгориҳои марбут ба аҳди
ҳелинистӣ, ки дар хоки Афғонистон зиѐд кашф шудаанд, аз ҷониби П.
Бернард дар соҳаҳои бостонии аҳди ҳелинистӣ, ташреҳи бозѐфтҳо ва
натиҷагирӣ аз таърихи ҳунару ривоҷи касбҳо ва омехташавии фарҳанги
юнону румӣ бо фарҳанги миллӣ, диққат дода шудааст.
Аҳаммияти мавзӯи рисола аз он низ иборат аст, ки то имрӯз таҳқиқи
махсуси илмӣ оид ба саҳми бостоншиносони Фаронса дар омӯзиши
ѐдгориҳои бостонии Афғонистон сурат нагирифтааст;
дар

навбати

сеюм,

нахуст

натиҷагирии

раванди

таҳқиқоти

бостоншиносони амрикоӣ дар қисми шимолии Афғонистон, бештар ба асри
санг дахл дошта, мавриди омӯзиш ва инъикос қарор гирифтааст;
дар навбати чорум, муаллиф бори нахуст перомуни таҳқиқоти 10 соли
бостоншиносони
аҳаммияти

шӯравиро

соҳаҳои

бо

бостонии

дастовардҳои

хориҷӣ

Афғонистонро

қиѐс

муаррифӣ

намуда,

намудааст.

Марҳалаҳои асосии таҳқиқоти бостоншиносӣ дар Афғонистон, ки ба солҳои
1969–1979 рост меоянд, таҳлилу баррасӣ гардидаанд;
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дар навбати панҷум, нахуст дар рисола саҳми бостоншиносон ва
тармимкорони тоҷикро дар ҳафриѐти байналмилалии бостоншиносони
Миси Айнаки Афғонистон мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудааст.
Соҳаи бостонии Миси Айнак ба аҳди Кушониѐн марбут буда, дар ҳафриѐти
он бостоншиносон аз кишварҳои Аврупо, Амрикои Ҷанубӣ, Туркия низ
иштирок доштанд. Бостоншиносони тоҷик бо сарварии академик Ю.
Якубов мутахассиси бахши бостоншиносӣ буданд, вале аксарияти
бостоншиносони хориҷӣ бостоншинос набуданд. Бинобар ин дастовардҳои
бостоншиносони тоҷик дар Миси Айнак беназир буда, аз ҷониби
бостоншиносони ҷаҳон назарандозӣ шудаанд. Ин давраест, ки новобаста аз
вазъи даргири Афғонистон, диққати муҳаққиқони хориҷӣ дар самти
омӯзиши ѐдгориҳои бостонӣ зиѐд гардида, бо ташаббуси ҳукумати қонунии
Афғонистон ва кишварҳои хориҷиву созмонҳои ҷаҳонӣ ҳайати олимону
муҳаққиқони зиѐд ба таҳқиқ пардохтанд. Маҳз дар ҳамин давра аксар
ѐдгориҳои муҳим, ки таърихи аҳди қадими минтақаро инъикос менамоянд,
аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ кашфу таҳқиқ гардидаанд.
Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Мавзӯи мазкур
то имрӯз аз ҷониби муҳаққиқони таърихи Афғонистон мавриди таҳлили
махсуси илмӣ қарор нагирифтааст. Инчунин, оид ба масъалаи мазкур бо
фарогирии ҳудуди хронологӣ асари мукаммале нашр нагардидааст. Вале
марҳилаҳои алоҳидаи рушди таҳқиқоти бостоншиносӣ дар Афғонистон аз
ҷониби муҳаққиқони дохилию хориҷӣ мавриди омӯзишу пажӯҳиш қарор
гирифтааст, ки осори онҳоро аз рӯи мундариҷа, мазмун ва моҳият метавон
ба чор гурӯҳ ҷудо кард:
Ба гурӯҳи якум осори бостоние, ки кормандони муассисаи DAFA аз
оғози фаъолиятҳои бостоншиносии худ оид ба ѐдгориҳои бостонии
Афғонистон анҷом додаанд. Ба ин гурӯҳ осори муҳаққиқони зерин дохил
мешавад: Б.С. Хулиу, П. Бернард, Ҷ.К. Гордон, Р. Гиршман, А. Гудор, Ҳ.

7

Ҷозеф, В. Гиюм, О. Ругюл, Б. Доҷин, М. Лубер, Д. Шлюмберже, Ҷ. М. Казал,
Р. Курил, Г. Фусман, П. Луриш, Г. Лукиют, А.Фуше, Ҷ. Муниѐ ва дигарон1.
Қобили тазаккур аст, ки муҳаққиқони мазкур дар хусуси ѐдгориҳои
бостонӣ ва таърихии Афғонистон дар китобҳо, рӯзномаҳо ва маҷаллаҳои
илмиву таҳқиқӣ мақолаҳояшонро нашр намудаанд.
Ба гурӯҳи дуюм осори муҳаққиқони шӯравӣ ва Русия амсоли В. М.
Массон, В. А. Ромодин, Г. А. Кошеленко, Р. М. Мунчаев, В. А. Гаибов, И. Т.
Кругликова, В. И. Сарианиди ва дигарон шомил мешаванд2.
Бояд қайд кард, ки муҳаққиқони мазкур дар соҳаи бостонии марбут ба
асрҳои санг, биринҷ, ва фулузоти Афғонистон фаъолият намуда,
дастовардҳои назарраси ҷаҳониро кашф намудаанд.
Ба гурӯҳи сеюм

осори таҳқиқотии бостоншиносони тоҷик Б. Ғ.

Ғафуров, В. М. Ранов, У. Бобоев, Г. Р. Каримова, Ю. Якубов, Р.
Маҳмадшоев, Д. Довудӣ, Р. Я. Шарифов, М. Азизов ва дигарон, ки дар

1Хулиу,

Б. С., Расулї, М. Бостоншиносии Афѓонистон аз моќабли таърих то авоили давраи исломї
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу. Расулї Муњаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 њ.ш.). – 201 с. Бернард,
П. Ганљинањои бозѐфтњои Афѓонистон [Матн] / Пол Бернард. – Њоланд: «Чопи калисои љадид», 2007 –
287 с; Гордон, Љ. К. Лашкарбозор – бозѐфтњо [Матн]: хотироти DAFA / Љ. К. Гордон. – Кобул:
«Шамшод», 1963. – Љ.18. – 242 с; Гиршман, Р. Юнониѐн ва Яфталињо [Матн]: хотироти DAFA / Р.
Гиршман. – Кобул: «Шамшод», 1948. – Љ.13. – 156 с; Гиршман Р. Багром тањќиќоти бостоншиносї ва
таърихии Кушонињо [Матн]: хотироти DAFA / Р. Гиршман. – Кобул: «Шамшод», 1946. – Љ.12. – 232 с;
Гудор, А.Ё., Љозеф, Њ. Осори давраи буддоии Бомиѐн [Матн]: хотироти DAFA / А.Ё. Гудор, Њ. Љозеф.
– Кобул: «Шамшод», 1928. – Љ.2. – 177 с; Гиюм, В., Ругюл, О. Њафриѐти Ойхонум (7) [Матн]: хотироти
DAFA / В. Гиюм, О. Ругюл. – Кобул: «Шамшод», 1987. – Љ.31. – 152 с; Дољин, Б., Лубер, М.,
Шлюмберже, Д. Обидоти Афѓонистони ќабл аз ислом [Матн]: хотироти DAFA / Б. Дољин, М. Лубар,
Д. Шлюмберже. – Кобул: «Шамшод», 1964. – Љ.19. – 170 с; Лубер, М. Обидоти Њиндукуш, маркази
ќабл аз ислом [Матн]: хотироти DAFA / М. Лубар. – Кобул: «Шамшод», 1978. – Љ.24. – 251 с; Казал,
Љ.М. Њафриѐти Мундигак [Матн]: хотироти DAFA / Љ.М. Казал. – Кобул: «Шамшод», 1961. – Љ.7. –
262 с; Курил, Р., Фусман, Г. Ганљинаи маскукоти Ќундуз [Матн]: хотироти DAFA. – Кобул:
«Шамшод», 1965. – Љ.20. – 157 с; Луриш, П. Њафриѐти Ойхонум (5), истењкомот ва сохтмонњои
марбута [Матн]: хотироти DAFA / П. Луриш. – Кобул: «Шамшод», 1987. – Љ. 29. – 224 с; Лукиют, Г.
Њафриѐти Ойхонум (9), рињоишгоњ [Матн]: хотироти DAFA / Г. Лукиют. – Кобул: «Шамшод», 2013. –
Љ.34. – 183 с; Фуше, А. Роҳи қадимии Ҳада аз Бохтар ба Токсило [Матн]: хотироти DAFA / Алфред
Фуше. – Кобул: «Шамшод», 1942. – Ҷ.2. – 256 с.
Муниѐ, Љ. Шутурак [Матн]: хотироти DAFA / Љ. Муниѐ. – Кобул: «Шамшод», 1942. – Љ.10. – 125 с.
Лубер, М. Обидоти Њиндукуш, маркази ќабл аз ислом [Матн]: хотироти DAFA / М. Лубар. – Кобул:
«Шамшод», 1978. – Љ.24. – 251 с;
2Массон В.М. Ромодин В.А. История Афганистана. – М., Т.1. М., 1964. – 433 с; Њамон кас. История
Афганистана. Т. 2. – М., 1965. – 522 с; Кошеленко Г. А., Мунчаев Р. М., Гаибов В. А. Археология
Афганистана. В дни мира и дни войны [Текст] / Г.А. Кошеленко, Р.М. Мунчаев, В.А. Гаибов. – М:
Института археологии РАН, 2014. – 179 с; Кругликова И.Т. Разведка археологических памятников,
проводившаяся со трудниками Советско-Афганской археологической экспедиции (САЭ) на севере и
северо-западе Афганистана в 1969-1976 гг; Сарианиди, В.И. Сирохеттские божества в БактрийскоМаргианском пантеоне [Текст] / В.И.Сарианиди // Советская археология. – М., 1989. - №4. – С.17-24.
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соҳаҳои бостонии Миси Айнак, (аҳди Кушониѐн) ҳафриѐти бостоншиносӣ
гузаронидаанд дохил мешавад1.
Ба гурӯҳи чорум осори таҳқиқотии пажӯҳишгарони афғонистонӣ
монанди А. Ҳабибӣ, Н. Азизӣ, Ф. Кушо, С. Ансорӣ, Ғ. Кушккакӣ, Н. Нурӣ,
М. Расулӣ, М. Сиддиқӣ, К. Файзӣ, М. Ғубор, М. Халиқ, Н. Розиқӣ, Ҳ.
Аъзамӣ ва дигарон дохил мегардад, ки онњо таълифоте ба чоп расонидаанд,
ки дар такя ба муҳтавои ин китобҳо осори бостонӣ ва таърихии Афғонистон
мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор мегирад2.
1Ѓафуров,

Б. Ѓ. Тољикон [Матн]: давраи ќадимтарин, ќадим ва асрњои миѐна /Б. Ѓ. Ѓафуров. –
Душанбе: «Ирфон», 2008. – 925 с., Ранов, В. А. Каримова Г. Р. Каменный век. Афгано-Таджикской
депрессии [Текст] / В. А. Ранов, Г. Р. Каримова. Душанбе: Деваштич, 2005. – 252 с., Бобоев, У.
Бостоншиносии Афѓонистон [Матн] / Уктам Бобоев; тарљумаи Боварї Муњаммадрасул. – Кобул, 1985
(1364 њ.ш.). 287 с., Якубов, Ю., Мањмадшоев, Р. Њум [Матн] / Ю. Якубов, Р. Мањмадшоев //Натоиљи
муќаддимоти ковишњои бостоншиносони тољик ва афѓон. Маљаллаи Вазорати иттилоот ва фарњанг ва
вазорати маъодин ва петрулиям. – Кобул: Вазорати маъодин ва петрулиам, 2013; Махмадшоев, Р.
Деятель международнх науных экспедиций в Афганистане [Текст] / Р. Махмадшоев // Вестник ТНУ–
2019. – №10/4; Мањмадшоев, Р. Маълумоти мухтасар рољеъ ба мавќеияти љуѓрофї, мутолиоти геологї
ва осори бостонии Миси Айнаки вилояти Лугар [Матн] / Рањматшоњ Мањмадшоев // Натоиљи
муќаддимоти ковишњои бостоншиносони тољик ва афѓон. Маљаллаи Вазорати иттилоот ва фарњанг ва
вазорати маодин ва петрулиям. – Кобул: «Вазорати маъодин ва петрулиам», 2012 (1392 њ. ш.). – С.1624., Довудї, Д. Шањри бостонии Миси Айнак [Матн] / Довудї Давлатхоља. – Душанбе, 2017; Довудї,
Д., Њайдарї, Ф., Ќодирѐр, М. Тањќиќоти бостоншиносї дар соњаи 033 ѓарбї [Матн] / Давлатхоља
Довудї, Фаридуддин Њайдарї, Мирвайс Ќодирѐр //Натоиљи муќаддимоти ковишњои бостоншиносони
тољик ва афѓон. Маљаллаи вазорати иттилоот ва фарњанг ва Вазорати муъодин ва петрулиям. – Кобул,
2013 (1392 њ. ш.). – С.16-32; Шарифов Р.Я. Традиционное образования народов Хорасана [Матн]. –
Душанбе: «Эр-граф», 2017; Њамон кас. Изучение древней истории Афганистана в трудах В. М.
Массона. Тезис доклада. Древняя Центральная Азия в контексте Евразийкого культурного
пространстве (новые данные и концепции). Т.1. [Текст]. – Санкт-Петербург, 2019. –С. 68-72., Шарифов
Р. Муќаддимаи бостоншиносї. [Матн] / Рањмоналї Шарифов. – Душанбе: «Эр-граф», 2021. – 280 с.,
Азизов, М. Мероси фаромӯшшуда [Матн] / М. Азизов // Мероси Ниѐгон. – Душанбе, 2021. №23. – С. 45.
2Њабибї, А. Забони ду њазор сол ќабли Афѓонистон ѐ модарзабони дарї [Матн] / А. Њабибї.
Баргардон ва тањияи Шарифов Рањмоналї. – Душанбе: “Мубориз”, 2019. – 146 с., Азизї, Н.
Бостошиносї дар Афѓонистон Матн] / Назримуњаммад Азизї. – Кобул: «ал-Азњар», 2003 (1383 њ. ш.). –
Љ. 2. – 95 с; Кушо, Ф. Нигарише бар соњоти бостонї ва таърихии Афѓонистон [Матн] / Фањим Кушо. –
Љузљон: «Љањон», 2010 (1389 њ.ш.). – 1154 с., Ансорї, С. Балх дар гузари замонањо [Матн] / Султон
Ансорї. – Кобул: «Мулкї», 2008 (1387 њ. ш.). – 144 с; Ансорї, С. Вижагињои љуѓрофиѐї ва таърихии
Балх [Матн] / Султон Ансорї. – Кобул: «Мулкї», 2007 (1386 њ. ш.). – 246 с; Ансорї, С. Муљассамањои
таърихї 55 м. ва 38 метрии Бомиѐн Матн] / Султон Ансорї. – Пешовар: «Дониш», 2001 (1380 њ. ш.). –
198 с; Кушккакї, Ѓ. Маъобиди Сарвостии водии Кобул аз назари тањќиќоти бостоншиносї [Матн] /
Ѓуломњайдар Кушккакї. – Кобул: «Садаф», 2016 (1395 њ.ш.). – 179 с., Нурї, Н. Журнали мероси
фарњанги Афѓонистон [Матн] / Нуроѓо Нурї. – Кобул: «Иттилооти фарњанг», 2018 (1397 њ.ш.). – С.2331., Расулї, М. Болоњисори Кобул ва атрофи он аз дидгоњи бостоншиносї [Матн] / Муњаммаднодир
Расулї // Маљаллаи бостоншиносии Афѓонистон, давраи севвум. – Кобул: «Вазорати иттилоот ва
фарњанг», 2006 (1385 њ. ш.). – №3. – С.128., Расулї, М. Болоњисори Кобул ва атрофи он аз дидгоњи
бостоншиносї [Матн] / Муњаммаднодир Расулї // Маљаллаи бостоншиносии Афѓонистон, давраи
севвум. – Кобул: «Вазорати иттилоот ва фарњанг», 2006 (1385 њ. ш.). – №3. – С.128., Сиддиќї, М.
Љуѓрофиѐи мухтасари таърихии шањрњои Ориѐно [Матн] / Муњаммадусмон Сиддиќї. – Кобул:
«Ориѐно», 2006 (1385 њ.ш.). – 187 с., Файзї, К. Тањќиќоти бостоншиносї дар шимолу шарќ [Матн] /
Китобхон Файзї. – Кобул: «Бањир», 2004 (1383 њ.ш.). – 94 с. Файзї, К. Фаъолиятњои бостоншиносї дар
давраи Кушонї дар тамоми нуќоти кишвар, маљаллаи тањќиќоти Кушонї [Матн] / Китобхон Файзї. –
Кобул: «Академияи улум», 2003 (1382 њ.ш.). – 169 с. Ѓубор, М. Афѓонистон дар масири таърих [Матн] /
Мирѓуломуњаммад Ѓубор. – Кобул: «Майванд», 1980 (1359 њ.ш.). – 852 с. Халиќ, М. Соњоти бостонї ва
биноњои таърихии Балх [Матн] / Муњаммадсолењ Халиќ. – Тењрон, 2015 (1394 њ.ш.). – 317 с. Розиќї, Н.
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Муҳаққиқ Н. Азизӣ таҳқиқоти бостоншиносони хориҷиро дар
Афғонистон даврабандии мушаххас намудааст1.
Осори дигаре, ки дар омӯзиши таърихи таҳқиқоти бостоншиносии
минтақаҳои мухталифи Афғонистон аҳаммияти муҳим дорад, асари
бостоншинос

М.

Бовар

ба

ҳисоб

меравад.

Муаллиф

заминаҳои

ташаккулѐбии таҳқиқоти бостоншиносӣ ва соҳаҳои бостоние, ки аз ҷониби
бостоншиносии хориҷӣ дар Афғонистон мавриди ҳафриѐт

қарор

гирифтанд, ташреҳ намудааст2.
Дар омӯзиши масъалаи мазкур инчунин китоби Б. Хулио низ
аҳаммияти хосса дорад. Муаллиф дар ин асар бештар раванди таҳқиқотеро
инъикос намудааст, ки ѐдгориҳои марбут ба аҳди пеш аз исломӣ ва давраи
исломӣ мебошанд. Махсусан, дар китоби ӯ тањќиќоти муњаќќиќони
фаронсавӣ ва натиҷаи онњо бештар инъикос гардидааст, аммо дар мавриди
ѐдгорињои бостонї маълумоти пурра надода, тањлили илмї дар асари
мазкур кам дида мешавад3.
Китоби дигар, ки таърихи ҳафриѐти бостоншиносиро дар даврони
соҳибистиқлолии Афғонистон аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ ба таври хеле
равшан ва мушаххас инъикос менамояд, асари олимони рус Г. А.
Кошеленко, Р. М. Мунчаев ва В. А. Гаибов ба ҳисоб меравад4. Муаррихони
мазкур бештар ба давраи таҳқиқотҳои ҳайати бостоншиносони фаронсавӣ
ва шӯравӣ дар Афғонистон диққат дода, хусусияти марҳалаҳои таҳқиқотро
шарҳу тавзеҳ додаанд, ки муаллифи рисола дар раванди омӯзиши масъала аз
он истифода бурдааст. Таҳқиқотҳои хориҷиѐн марбут ба асри санги
Афғонистон дар муқоиса ба асри санги палеолити болои Тоҷикистон аз
Соњот ва осори бостонии Балхи таърихї [Матн] / Наривол Розиќї. – Кобул: «Майванд», 2015 (1394
њ.ш.). – 192 с., Аъзамї, Њ. Тиллотеппа ѐ Асаюрагон [Матн] / Њабиб Аъзамї // Маљаллаи
бостоншиносї. – Кобул: «Академияи улум», 1979 (1358 њ.ш.). – №2. – С.35–47.
1 Азизї, Н. Бостоншиносї дар Афѓонистон [Матн] / Назармуњаммад Азизї. – Кобул: «ал-Азњар», 2003
(1383 њ. ш.). – Љ.2. – 95 с.
2 Бовар, М. Манобеъи бостоншиносии Афѓонистон [Матн] / Мањмадрасул Бовар. – Кобул: «Бањир»,
2016 (1395 њ.ш.). – 142 с.
3Хулиу, Б.С., Расулї, М. Бостоншиноси Афѓонистон аз мо ќабли таърих то авоили давраи исломї
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу., Расулї Муњаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 њ.ш.). – С.171.
4 Кошеленко Г.А. Археология Афганистана. В дни мира и дни войны [Текст] / Г.А. Кошеленко, Р.М.
Мунчаев, В.А. Гаибов. – М: Института археологии РАН, 2014. – 179 с.
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ҷониби Ранов В.А. ва Каримова Г.Р.

таҳлил шуданд, ки корест

манфиатбахш дар омӯзиши асри санги мавзӯи мо мебошад1. Дар байни
муњаќќиќони тољик китоби Д.Довудї хеле арзишманд буда, дар он сиккањои
даврањои давраи кўшониѐн хуб тањлилу баррасї шудаанд ва дар равшан
кардани ањди њеллинї наќши барљастаеро дорад2.
Ҳамин тавр, осори зикргардида заминаи мусоидеро дар роҳи
таҳқиқи диссертатсионӣ фароҳам овардаанд. Аммо, осори мазкур ба
таври мушаххас наметавонанд масъаларо равшану возеҳ матраҳ созанд.
Аз ин рӯ, таҳлилу баррасии ҷомеъ бештар аҳаммият дорад.
Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯъҳои илмӣ.
Таҳқиқи диссертатсионии мазкур дар доираи нақшаи илмии таҳқиқотии
кафедраи таърихи дунѐи қадим, асрҳои миѐна ва бостоншиносии
факултети таърихи ДМТ дар мавзӯи «Бостоншиносӣ, таърих ва рушди
масоили иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварҳои Шарқ (Эрон, Афғонистон,
Ҳиндустон дар аҳди атиқа ва асрҳои миѐна» барои солҳои 2015–2020
иҷро гардидааст.

1Ранов
2

В. А., Каримова Г. Р. Каменный век. Афгано-Таджикской депресии. –Душанбе, 2005. –С. 250 с.
Давлатхоҷа, Д. Шаҳри бостонии Миси Айнак [Матн] / Довудӣ Давлатхоҷа. – Душанбе, 2017. – 239 с.
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Тавсифи умумии таҳқиқот
Мақсади тањќиќот. Дар асоси мубрамии мавзӯъ ва дараҷаи омӯзиши
он ҳадафи таҳқиқоти рисолаи илмӣ, пеш аз ҳама, возеҳу равшан намудани
минтақаҳои бостонии манотиқи Афғонистон ва аҳаммияти онҳо барои
сокинони минтақа, муайян кардани саҳми муҳаққиқони хориҷӣ дар омӯзиши
ѐдгориҳои бостонӣ ва таърихии Афғонистон дар муддати қариб як аср
мебошад.
Вазифањои тањќиќот. Дар робита ба ин вазифаҳои зерин мушаххас
карда шудаанд:
– заминаҳои

башаклдароии

таҳқиқоти

бостоншиносӣ

дар

Афғонистон;
– асоснок кардани
бостоншиносӣ

дар

илмӣ ва ғайриилмии таҳқиқоти

даврҳои

минтақаҳои

мухталифи

Афғонистон,

зарурияти

таваҷҷуҳи бостоншиносони хориҷӣ ба таърихи бостонии Афғонистон;
– омӯзиш ва таҳлили фаъолияти DAFA – (Delegation Archelogique
Francaie еn Afganistan) Ҳайати муҳаққиқони бостоншиносии Фаронса дар
Афғонистон ва саҳми онҳо дар равшан сохтани таърихи аҳди бостонии
кишвар;
– омилҳои таваҷҷуҳи бостоншиносони амрикоӣ ба ѐдгориҳои

асри

санги Афғонистон ва натиҷагирии фаъолияти ҳафриѐтии онҳо;
– таҳқиқи ва натиҷагирӣ аз

фаъолияти экспедитсияи муштараки

афғонӣ–шӯравӣ дар солҳои 1969–1979 ва нақши он дар таҳқиқи ѐдгориҳои
бостонии қисми шимоли Афғонистон;
– инъикоси саҳми муҳаққиқони тоҷик дар таҳқиқу омӯзиши ѐдгории
Миси Айнаки вилояти Лугар ва аҳаммияти он дар равшан намудани
таърихи минтақа.
Навгониҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки он
аввалин диссертатсия оид ба саҳми муҳаққиқони хориҷӣ дар омӯзиш ва
таҳқиқи ѐдгориҳои бостонии Афғонистон маҳсуб меѐбад.
12

Дар кор бо дарназардошти вазъи имрӯзаи илми таърих ва талаботи он
ҷиҳати қонеъ сохтани меъѐрҳои илмӣ чунин масъалаҳо мавриди таҳқиқ
қарор гирифтаанд:
– омӯзиши заминаҳои башаклдароии таҳқиқоти бостоншиносӣ дар
Афғонистон;
– бори аввал таҳлилу омӯзиш ва мушаххас намудани давраҳои илмӣ ва
ғайриилмии

таҳқиқоти

бостоншиносӣ

дар

минтақаҳои

мухталифи

Афғонистон дар такя ба осори муҳаққиқони дохилию хориҷӣ;
– инъикоси раванди омӯзиш ва таҳлили масъалаи ҳафриѐти
бостонишиносии муҳаққиқони DAFA (Ҳайати муҳаққиқони бостоншиноси
Фаронса дар Афғонистон) дар сарзамини Афғонистон ва саҳми онҳо дар
равшан намудани масоили мубрами таърихи аҳди бостонии минтақа;
– мавриди истифода қарор додани методҳои муқоиса ва таҳлил
ҷиҳати муайян намудани дастовардҳои бостоншиносони амрикоӣ дар
таҳқиқи ѐдгориҳои асри санг Афғонистон;
– омӯзиш ва таҳлилу баррасии раванди фаъолияти экспедитсияи
муштараки афғонӣ-шӯравӣ дар солҳои 1969–1979 ва нақши он дар таҳқиқи
ѐдгориҳои аҳди атиқа, махсусан дар шимолӣ Афғонистон;
– нишон додани саҳми муҳаққиқони тоҷик дар таҳқиқу омӯзиши
ѐдгории Миси Айнак ва ањаммияти он дар равшан намудани таърихи
замони Кушониѐн.
Аҳаммияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Ҳангоми таҳқиқоти
баъдӣ дар робита ба ѐдгориҳои бостонии Афғонистон дар раванди таълим,
зимни хондани лексияҳо, курсҳои махсус дар муассисаҳои олии таҳсилӣ,
ихтисоси

бостоншиносӣ

ва

кумак

барои

мутахассисҳои

риштаи

бостоншиносӣ ин рисоларо метавон истифода бурд. Мавод ва хулосаҳои
диссертатсия барои мутахассисони соҳа, махсусан барои муҳаққиқони
Афғонистон, Тоҷикистон ва Эрон, ки таърихи ин халќњо умумиятњои зиѐд
доранд, барои таҳқиқоти илмӣ ва амалии эшон самарабахш мебошад. Бо
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мутолиаи маводди ҷамъоваришуда дар диссертатсия, ба сурати беҳтар ба
таҳқиқоташон муваффақ хоҳанд гардид.
Ҳамчунин таълими курси махсус дар шуъбаҳои бостоншиносии
факултаҳои таърихи донишгоҳҳои Афғонистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
аҳаммият холӣ нест, аз ин рӯ, ин диссертатсия барои омӯзиши донишҷӯѐни
риштаи таърих бисѐр муҳим ва арзишманд мебошад, махсусан барои
донишҷӯѐни донишгоњи Љумњурии Таљикистон.
Объекти таҳқиқотро осори бостоншиносии музеи Кобул ва асарҳои
бостоншиносони хориҷӣ ташкил медиҳад.
Мавзӯи таҳқиқот таҳқиқу таҳлили осори бахшида ба ѐдгориҳои
бостонии Афғонистон маҳсуб

меѐбад,

ки

дар

асоси он

саҳми

муҳаққиқони хориҷӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи ѐдгориҳои бостонӣ нишон
дода мешавад.
Саҳми шахсии довталаб. Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия бо
сатҳи навгонии илмии диссертатсионӣ, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя
пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар конференсияҳои
илмӣ-амалӣ, ҳамчунин тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия
ифода меѐбад.
Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия
дар мавзӯи «Саҳми бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ѐдгориҳои
бостонии Афғонистон (солҳои 1919–2019)» барои дарѐфти дараҷаи илмии
доктори фалсафа (Ph.D) - доктор аз рӯӣи ихтисос бо шиносномаи
ихтисосҳои Коммиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз рӯи ихтисос 6D020303– таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва
методҳои таҳқиқи таърихӣ мутобиқат менамояд.
Нуктаҳои асосӣ, ки ба ҳимоя пешиниҳод мешаванд:
1. Фарҳанг ҳастии миллату давлат буда, заминаи мустаҳкам гардидани
ваҳдати халқҳо ва устувории истиқололи сиѐсӣ дар ҳар давру замон маҳсуб
меѐбад. Маҳз ҳамон халқе дар саҳифаи таърих нақш дораду ҳастии хешро
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нигоҳ медорад, ки дар такя ба суннатҳои фарҳангии ниѐгон дар роҳи эъмори
ҷомеаи нав қарор гирифтааст. Таҷрибаи таърихии аксар кишварҳои муосир
нишон медиҳад, ки он миллат ва ѐ халқе, ки аз таъриху фарҳанги ниѐгони
худ дур шудаву пайвастагии хешро кандаааст, ба буҳрони сиѐсӣ гирифтор
шудааст.
Яке аз роҳҳои асосӣ дар шинохти фарҳанги асили ниѐгон омӯзиш ва
таҳқиқи минтақаҳое мебошад, ки дар онҳо ѐдгориҳои аҳди бостон
нуҳуфтааст. Афғонистон аз ҷумлаи он минтақаҳое мебошад, ки таърихи
ғанӣ дошта, дар аҳди қадим ва асрҳои миѐна яке аз марказҳои тамаддуни
ориѐтаборон ба ҳисоб мерафт. Далели гуфтаҳо ѐдгориҳое мебошанд, ки тӯли
сад соли охир дар минтақа, чи бо роҳи қонунӣ ва чи бо роҳи ғайриқонунӣ
таҳқиқу кашф гардидаанд.
2. Ёдгориҳои таърихии сарзамини Афғонистон дар асри гузашта
диққати муҳаққиқони зиѐди аврупоиро ба худ ҷалб намуда буд. Вазъи сиѐсии
ногувор ва мавҷуд набудани ҳукумати мутамарказу қудрати сиѐсӣ боис
гардид, ки аксарият ѐдгориҳои бостонии Афғонистон ба таври рӯякӣ аз
ҷониби шахсони тасодуфӣ то замони ба истиқлол расидани кишвар омӯхта
шуда, беҳтарин осори бостонии бадастомада ба хориҷ интиқол дода
шуданд. Маҳз истиқлоли сиѐсии Афғонистон дар соли 1919 сабаб шуд, ки
ҳукумати навташкил ҷиҳати эҳѐи фарҳангу суннатҳои ниѐгон тавассути як
қатор ислоҳот рӯ ба таҳқиқи мақсадноки ѐдгориҳои бостонии кишвар орад.
Истиқлол имкон дод, ки дар доираи чандин ислоҳот ҳукумат дар роҳи
арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг то ҷое мувваффақ гардад. Бино бар ин,
ҷиҳати омӯзиши ѐдгориҳои таърихӣ ҳукумат чандин чораҳо андешид, ки
заминаи таҳқиқоти бостоншиносиро дар кишвар гузошт. Аввалин кӯшиши
ҳукумат имзои созишнома бо муҳаққиқони фаронсавӣ буд, ки он минбаъд
бо номи DAFA ѐд мешавад.
3. Нуқтаи муҳим, ки дар маркази таҳқиқоти рисолаи илмӣ қарор
гирифтааст, инъикоси нақши DAFA дар таҳқиқу пажӯҳиши ѐдгориҳои
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бостонии Афғонистон мебошад. Муассисаи DAFA тибқи мувофиқатномаи
миѐни ҳукумати Афғонистон ва Фаронса бо дархости амир Амонуллохон
соли 1922 ташкил шуд, ки мувофиқан ҳафриѐти бостоншиносӣ ба муддати
30 сол дар ихтиѐри Фаронса қарор гирифт. Ин мувофиқатнома нуқтаи оғози
эҷоди ҳайати бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон (DAFA) буд. Ба
асоси ин қарордод, муассисаи бостоншиносии Фаронса бо роҳбарии А.
Фуше ба Афғонистон сафар кард ва дар канори бостоншиносони
афғонистонӣ ба кашф ва шиносоии осори бостонии кишвар оғоз намуд. Ин
қарордод ба дастаи бостоншиносии фаронсавӣ имкон медод, ки аз ду осори
монанд ба ҳамдигар яке аз онҳоро ба Фаронса интиқол диҳанд. DAFA
имрӯз чун Институти илмӣ-таҳқиқотӣ ба таври доимӣ дар Афғонистон
ҳузур дорад.
Маҳз бо ташаббуси ҳукумати Афғонистон ва DAFA нахустин
маротиба ба таври расмӣ таҳқиқоти бостоншиносӣ дар ин сарзамини
куҳанбунѐд ба роҳ монда шуд, ки заминаи ҳафриѐти минбаъдаро дар роҳи
собит кардани таърихи воқеии минтақа гузошт.
Муассисаи DAFA ягона ҳайати бостоншиносии хориҷӣ буд, ки ба
таври доимӣ фаъолияти бостоншиносии фаронсавиҳоро дар вилоятҳои
Афғонистон (Балх, Кобул, Бомиѐн, Бағлон, Кописо, Самангон ва ғайра) ба
роҳ монд.
4. Омӯзиш ва таҳлили таърихи таҳқиқоти бостоншиносӣ равшан
месозад, ки дар баробари бостоншиносони дигар кишварҳои хориҷӣ саҳми
бостоншиносони амрикоӣ дар омӯзиш ва пажӯҳиши ѐдгориҳои таърихию
фарҳангӣ ва кашфи як қатор бошишгоҳҳои марбут ба аҳди бостони
сарзамини Афғонистон барҷаста мебошад. Маҳз бо ташаббуси онҳо миѐни
солҳои 1949–1974 якчанд ѐдгориҳои таърихию фарҳангии аҳди бостон ва
асримиѐнагии минтақа мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтанд. Исбот
гардид, ки қисми шимоли Афғонистон дар баробари дигар минтақаҳои
ҳамҷавор, махсусан Осиѐи Марказӣ, аз ҷумлаи сарзаминҳоест, ки раванди
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ибтидоии ташаккули ҳаѐти инсонӣ ва тамаддуну фарҳангро сипарӣ
кардааст.

Новобаста

аз

мақсаду

ғаризаҳо,

бо

ташаббуси

ҳайати

бостоншиносони амрикоӣ аксар минтақаҳои аҳаммияти стратегидошта дар
роҳи омӯзиши таъриху фарҳанги аҳди қадими сарзамини Афғонистон
мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд, ки барои муҳаққиқони имрӯза заминаи
хуб гардид. Муҳаққиқони бостоншиноси амрикоиро дар баробари
бостоншиносони фаронсавӣ метавон яке аз бунѐдгузорони мактаби илми
бостоншиносии Афғонистони муосир номид. Минбаъд дар доира ва
заминаи ин мактаб мавзеъҳои дигари таърихию бостонии минтақа мавриди
омӯзишу пажӯҳиш қарор гирифтааст.
5. Омӯзиши масъалаи ҳафриѐти бостоншиносӣ дар сарзамини
Афғонистон

нишон

медиҳад,

ки

дар

баробари

вуруди

ҳайати

бостоншиносони кишварҳои зиѐди хориҷӣ, аз соли 1969 сар карда гурӯҳи
бостоншиносони Шӯравӣ низ ҷиҳати таҳқиқот ба ин минтақа ворид
гардиданд. Дар асоси созишномаи дуҷониба миѐни ҳукумати Афғонистон ва
давлати Шӯравӣ солҳои 1969–1979, ковишҳои бостоншиносии экспедитсияи
муштараки афғону шӯравӣ сурат гирифт. Саҳми бостоншиносони Шӯравӣ
дар баробари дигар бостоншиносони хориҷӣ дар таҳқиқ ва кашфи як қатор
ѐдгориҳои таърихию фарҳангии сарзамини Афғонистон барҷаста мебошад.
Тадқиқотҳои бостоншиносони шӯравӣ яке аз марҳалаҳои асосии ҳафриѐти
археологӣ дар сарзамини Афғонистон баъди ба даст овардани истиқлол ба
ҳисоб меравад. Дар натиҷаи ин ҳафриѐт як қатор ѐдгорињои аҳди биринҷӣ,
ањди ќадими минтақа кашфу таҳқиқ гардид ва бори дигар исбот гардид, ки
сарзамини Афғонистон дар чорроҳаи тамаддуни умумибашарӣ қарор дошт.
Кашфи ѐдгориҳои марбут ба маданияти бохтарӣ (маҳаллӣ), ҳиндӣ ва юнонӣ
гувоҳи он аст, ки дар ин минтақа васлшавии тамаддуни Ғарбу Шарқ сурат
гирифтааст.
6. Дар таҳқиқи ѐдгориҳои бостонии Афғонистон дар баробари дигар
муҳаққиқони хориҷӣ нақши бостоншиносони тоҷик низ барҷаста аст. Дар
17

доираи созишномаи дуҷониба миѐни Афғонистон ва Тоҷикистон аз соли
2012 сар карда бостоншиносони тоҷик, бо сарварии академик Ю. Яқубов,
гурӯҳи муҳаққиқон докторон: Д. Довудӣ, Р. Маҳмадшоев, Р. Шарифов, У.
Эшонқулов, Ф. Сафоев, Ф. Абдулвоҳидова, Саломов Р. (меъмор) ва Ҷ.
Муҳсинзода дар минтақаи бостонии Миси Айнаки вилояти Лугар ба
таҳқиқоти бостоншиносӣ пардохтанд. Дар маҷмӯъ, миѐни солҳои 2012-2018
дар Миси Айнак 12 нафар мутахассиси тоҷик фаъолият намуда, дар таҳқиқ
ва ҳафриѐти осори бостонии ин минтақа саҳми босазо гузоштанд. Дар
натиҷаи

таҳқиқоти

муҳаққиқони

тоҷик

дар

якҷоягӣ

бо

дигар

бостоншиносони кишварҳои хориҷӣ якчанд соҳаҳои бостонӣ ва бозѐфтҳои
аҳаммияти муҳими таърихӣ доштаи Миси Айнак кашфу таҳқиқ гардид.
Дараҷаи

эътимоднокии

натиҷаҳои

таҳқиқот

аз

дақиқ будани

маълумот, кифояти маводди таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва
ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқоти диссертатсионӣ бармеояд.
Хулоса

ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти

назариявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд.
Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Нуктаҳои асосии
таҳқиқот дар конференсияҳо ва семинарҳои гуногуни илмию амалии
донишгоҳию ҷумҳуриявӣ, аз
назариявӣ

таҳти

ҷумла:

конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-

унвони «Сада ва эҳѐи арзишҳои миллӣ» дар мавзўи

«Ањаммияти таърихии љашни Сада» (30 янаври соли 2021, Душанбе);
конференсияи илмӣ–назариявии «Аҳаммияти таърихии катибаи Сурхкӯтал»
(21 апрели соли

2021, Душанбе); конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-

назариявии «Маданияти Мундигак» (25 феврали соли
конфренсияи

љумњуриявии

илмию

назариявии

2022, Душанбе),

њайати

устодони

кормандони ДМТ бахшида ба «Солњои рушди саноат (солњои 2022-2026)
ва бузургдошти Мавлоно Љалолиддини Балхї» “Сањми олимони тољик
дар омўзиши ѐдгорињои бостонии Миси Айнаки Афѓонистон” (23 апрели
соли 2022, Душанбе) ва ғайра дар шакли маърӯзаҳо пешниҳод гардидаанд.
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Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Аз рӯйи мавзӯи диссертатсия
муаллиф 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба табъ расонидааст.
Доираи хронологии рисолаи илмӣ солҳои 1919–2019-ро дарбар
мегирад, ки ин давраро аз рӯи хусусият, аҳаммият ва муносибат метавон
ба се марҳила тақсим кард:
Марҳилаи якум солҳои 1919–1949-ро дарбар мегирад. Дар ин давра
истиқлолияти Афғонистон эълон мешавад, асноду ҳуҷҷатҳои расмӣ ба
тасвиб мерасанд, шартнома дар мавриди ҳафриѐти бостоншиносӣ бо
Фаронса имзо ва ҳафриѐти илмии бостоншиносӣ дар Афғонистон оғоз
мегардад.
Марҳилаи дуюм фарогири солҳои 1950–2009 буда, даврае аст, ба
ғайр аз бостоншиносони инчунин фаронсавӣ, бостоншиносони амрикоӣ
ва шуравӣ дар мавзеҳои бостонии аҳди санг ва биринҷи Афғонистон
ҳафриѐт гузаронида, дастовардҳои дорои аҳаммияти байналмилалӣ
доштаро соҳиб гардидаанд.
Марҳилаи

сеюм

солҳои

2009–2019-ро

фаро

мегирад,

ки

бостоншиносони тоҷик дар баробари бостоншиносони хориҷӣ дар
ҳафриѐти байналмилалии Миси Айнак фаъолият намуда, дастовардҳои
назаррасро соҳиб гардидаанд.
Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, феҳристи
ихтисорҳо, ду боб, панҷ зербоб, хулоса, рӯйхатти сарчашмаҳо, адабиѐти
истифодашуда ва замима иборат аст. Ҳаҷми диссертатсия 199 саҳифаро
ташкил медиҳад.
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БОБИ I. ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИЛМИ БОСТОНШИНОСЇ ДАР
АФҒОНИСТОНИ СОЛҲОИ 1919–1948
1.1. Заминаҳои ташаккули таҳқиқоти илмии бостоншиносӣ дар
Афғонистон
Сарзамини Афғонистон аз ҷумлаи кишварҳои бостонии қитъаи Осиѐ
ҳисобида мешавад. Мавриди зикр аст, ки дар ин ҷо беш аз 50 ҳазор соҳаи
бостонӣ, таърихӣ-фарҳангӣ ва табиӣ мавҷуд буда, ки танҳо 5000 соҳа аз
ҷониби бостоншиносон кашфу ҳафриѐт шудааст. Албатта, тамоми осори
мазкур аз мавҷудияти минтақаи фарҳангӣ хабар медиҳад.
Бино бар ин, метавон қайд кард, ки ҳар нигора ва ѐ осори бостонӣ,
таърихӣ-фарҳангӣ ва табиие, ки аз соҳаҳои мухталифи он дар асари
ҳафриѐти бостоншиносон ба даст омадаанд, намояндагӣ аз доштаҳои
маданиятии ниѐгони сокинони ҳозираи он менамоянд1.
Сарзамини Афғонистон яке аз куҳантарин марказҳои тамаддун ва
фарҳанг дар ҷаҳон шинохта шудааст, дар тули таърих бо номҳои
Ориѐнои куҳан, Бохтари қадим ва Хуросони таърихӣ ҳамчун нахустин
маркази тамаддун ва фарҳанг дар Осиѐи Марказӣ буда, панҷумин
тамаддун дар қатори тамаддунҳои ҳафтгонаи машҳури ҷаҳон ба ҳисоб
меравад2.
Муҳимтар аз он, кишвари Афғонистон аз лиҳози мавқеияти
геополитикӣ аз қарнҳои бостон то ҳозир ҳамчун пули иртиботӣ миѐни
марказҳои тамаддун ва фарҳанги машҳури ҷаҳон, азҷумла тамаддуни
Чини бостон, Ҳинди қадим, Байнаннаҳрайн, тамаддунҳои канораи баҳри
Миѐназамн, Миср, Юнону Рум нақши ҳаѐтбахшро баҷо гузоштааст.
Бино бар ин, бо боварии комил метавон изҳор дошт, ки кишвари
Афғонистон қарнҳо ба ҳайси маркази бузурги байналмилалӣ ва маркази
Ш. Маданияти ғурї дар Афғонистон. [Матн] / Шањзода Сайфзай. – Чопхонаи донишгоҳи
Кобул, (1355 ҳ.ш.). – С. 11.
2Ғубор, М. Афғонистон дар масири таърих [Матн] / Мирғуломуҳаммад Ғубор. – Кобул: «Майванд»,
1980 (1359 ҳ.ш.). – C 9.
1Сайфзай.
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тарбияи фарҳанг, убургоҳҳои савдогарони Шарқу Ғарб, масири
корвонҳои тиҷратии ҷаҳон, маркази омӯзиши фарҳангию маданӣ,
ҳунарҳо ва ғайра будааст1.
Қобили зикр аст, ки дар асоси вижагиҳои мазкур кишвари
Афғонистон махсусан баъд аз ташаккули тамаддунҳои ҳафтгонаи қадими
ҷаҳон, бо ташкили панҷумин тамаддун таҳти номи «Тамаддуни Ориѐнои
кабир», дар ҳар гӯшаву канори хоки хеш садҳо маҳалли бостонӣ,
таърихӣ-фарҳангӣ ва табииро бо ҳазорон асари қадимӣ, ки бо дастони
ҳунармандонаи сокинони бо маданияти хеш ба армуғон оварда ва барои
сокинони ҳозираи хеш ҳамчун мероси боғановат ва арзандаро барҷо
гузоштаанд. Дар натиҷа, кашф ва муаррифии осори мазкур зарурат ба як
давлати мустақил ва мутахассисони варзанда дар соҳаи бостоншиносӣ
ҳис мегардид. Албатта, ин умеди фарҳангиѐни кишвар пас аз истиқлолии
Афғонистон, новобаста аз мубориза ва даргириҳои дохилӣ, шароити
рушди баъзе соҳаҳои заминавӣ, махсусан дар соҳаи бостоншиносиро ба
миѐн овард.
Бино бар ин, дар соли 1919 ҳукумати Афғонистон қабл аз он, ки
муҳаққиқон хориҷиро барои ҳафриѐти соҳаҳои бостонӣ ба кишвар
даъват намояд, ҳукумати Афғонистон осорхонаи кишварро сохта ба
истифода дод. Пеш аз ин шоҳони хушзавқ ва босалиқа коллексияҳои
бузурги шахсӣ доштанд, ки ҳайсияти як осорхонаро дошт ва метавон
гуфт, ки асоси осорхонаи ҳозираи Кобул дар заминаи онҳо гузошта
шудааст, вагарна осори қадимиро дар сандуқхонаҳои бузург нигоҳдорӣ
мекарданд.
Аввалин биное, ки барои осорхонаи миллии Афғонистон интихоб
шуд, қаср ѐ иморати Боғи боло буд, ки дар болои теппаи хушобу ҳавои
Боғи боло ҷойгир буд.
1Шарифов

Р.Я. Изучение древней истории Афганистана в трудах В. М. Массона. Тезис доклада.
Древняя Центральная Азия в контексте Евразийкого культурного пространстве (новые данные и
концепции). Т.1. [Текст]. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 70.
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Муррих С. Риштиѐ дар ин хусус қайд менамояд, ки ашѐ ва ҷинсҳое,
ки дар он ҷо ба намоиш гузошта шуда буд, аз кутуби қаламӣ, аслиҳа,
либосҳои миллии шоҳон ва қавмҳои сокини кишвар, хомакдӯзиҳо,
парчами ҷиҳод, сандуқҳои нақшкардашуда аз оҷ, зарфҳо, сиккаҳо ва
ғайра иборат буд1.
Ҳамчунон, дар мавриди макони Осорхонаи миллии Афғонистон
мувофиқи маълумоти бостоншинос Б. С. Расулӣ, метавон чунин тазаккур
дод: «Дар соли 1924 осорхонаи Кобул аз қасри Боғи боло ба дохили арки
шоҳӣ, яъне иморати зебои Кутибоғча интиқол дода шуд ва аз ҷониби
амир Амонуллохон расман ифтитоҳ гардид2. Осорхона 6 сол дар ин бино
мавқеъ дошт, маҳз дар ҳамин ҷо осори атиқаи Ҳада (муҷассамаҳо,
тасвирҳо ва лавҳаҳо) ба доштаҳои осорхона афзуда шуд. Бо бозгашти
оромиш ва амният осорхонаи миллӣ бори дигар сару сурати тоза
гирифт, чун маҳалли осорхона дар дохили арк муносиб набуд ва
тамошобинон наметавонистанд аз он дидан кунанд. Баъдан осорхонаро
ба ҷанубу ғарби Кобул, дар биное, ки аз номи Дорулфунун машҳур буд,
ба Доруламон интиқол доданд. Пас аз ин, шуморе аз осори ғоратшуда
дубора баъд аз ҷамъоварӣ ба осорхона супорида шуд.
Бостоншинос М. Расулӣ тазаккур додааст, ки дар замони ҳукумати
Ҳафизулло Амин осорхонаи миллӣ аз Доруламон бардошта шуд, ки
мутассифона, бисѐре аз осори он дар ҷараѐни интиқол шикасту рехт. Пас
аз ҳукумати Ҳафизулло Амин осорхона бори дигар эҳѐ ва осори он
дубора ба он ҷо интиқол ѐфт. Ва ба ин сурат як бори дигар дари
осорхона барои алоқамандон боз шуд3.
Осорхонаи миллии Афғонистон дорои ду бахш буд. Яке марбут ба
давраи пеш аз ислом ва дигаре марбут ба давраи исломӣ. Дар осори
бойгонии пеш аз ислом метавон аз осори кашфшудаи Ҳада, Багром,
С. Афғонистон дар қарни XIX [Матн] / Саидқосим Риштиѐ. – Кобул: «Давлатї», 1951 (1329
ҳ.ш.). – С.142.
2Хулиу, Б.С., Расулї, М. Бостоншиноси Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломї
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу., Расулї Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.170.
3 Ҳамон љо. – С.171.
1Риштиѐ,
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Пойтова, Теппаи Маранҷон, Кӯтали Хайрхона, Теппаи хазинаи Ниҷроб,
Лугар, Ғурбанд, Хулм, Ҳазорсӯми Самангон, Бомиѐн, Ойхонум,
Тиллотеппа, Нуристон ва дигар минтақаҳои бостонии кишвар ѐд кард,
ки ҳама дар осорхонаи миллии Кобул ҳифз ва нигаҳдорӣ мешуд.
Осори бостонии марбут ба давраи исломӣ, ки дар осорхонаи миллӣ
нигоҳдорӣ мешуд, иборат буданд аз нусхаҳои матни мукаммали Қуръони
карим бо хатти кӯфӣ, мансуб ба халифа Усмон (р) (644–656) ва монанди
он дигар осори қаламӣ, девонҳои хаттӣ бо хатҳои зебо ва минютурӣ,
зарфҳои филиззӣ ва дигар ашѐе, ки муаррифии ҳар яке аз онҳо хело
баҳснок буданд.
Ҳамин тавр, соли 1957 (1336 ҳ.ш.) Осорхонаи миллии Афғонитсон
дар заминаи қарордоди ҳукумати Афғонистон бо ЮНЕСКО аз рӯи
меъѐрҳои ҷаҳонӣ танзим шуда, ҳамчунон баъзе аз осори таърихии
осорхона ба шакли махсус сабт гардид. Соли 1974 (1353 ҳ.ш.) осорхона
рушди бештар намуд ва мавриди таваҷҷуҳи хос қарор гирифт. Ташкили
осорхона боиси ташаккул ва рушди таҳқиқоти бостоншиносӣ дар
минтақаҳои мухталифи кишвар гардид. Баъд аз ташкили осорхона дар
минтақаҳои мухталифи кишвар ҳафриѐти тахассусӣ оғоз шуд ва осори
гуногун дар осорхонаи Кобул ҷамъоварӣ гардид. Ҳамчунин, дар
вилоятҳо осорхонаҳои манқул ва ғайриманқул ташкил шуд, ба монанди
осорхонаи манқул ва ғайриманқули теппаи Сардори вилояти Ғазнӣ,
осорхонаи Қандаҳор, осорхонаи Ҳирот, осорхонаи Балх, осорхонаи
Маймана, осорхонаи ғайриманқули Бомиѐн, осорхонаи ғайриманқули
Ҳадаи Нангарҳор ва баъзе аз осорхонаҳои хурди дигар.
Хулоса, ба андешаи мо ташкили осорхона боис гардид, ки дар ин
замина таҳқиқоти мақсаднок сурат гираду осори бадастомада дар
осорхонаи кишвар ба таври хеле муназзам ҷойгир кунонида шавад. Ин
ташаббус боис гардид, ки осори таҳқиқшуда ҳифз ва таъриху фарҳанги
бойи ниѐгон ба таври барҷаста муаррифӣ шавад.
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Қобили тазаккур аст, ки давлати Афғонистон дар солҳои 1919–1979
ба хотири беҳбуди таҳқиқоти бостоншиносӣ ба шакли илмӣ қонуниеро
қабул кард, ки дар моддаи 22-уми он чунин омадааст: «Мудирияти
ҳафриѐт ва осорхона як нафар, муовин як нафар ва котибони осорхона
вазифадор ҳастанд, то ҳафриѐти бостоншиноси фаронсавї А. Фушеро
дар асоси созишномаи ба имзо расида миѐни ҳар ду ҷониб (Афғонистон
ва Фаронса) ба имзо расида аст, назорат намоянд. Ҳамчунон, коркунони
осорхона вазифадоранд, ки тибқи созишномаи мазкур он теъдод осоре,
ки баъд аз ҳафриѐт, марбути Афғонистон мегарданд дар китоби сабти
осорхона қайд намуда, ҳама хусусиятҳои ҳафриѐтии А. Фушеро муайян
ва ҳифз намоянд.
Ҳамчунон, мудири ҳафриѐт ва осорхона дар осорхонаи марказӣ ва
як нафар ба ҳайси ҳайат, ҳамчун нозир дар канори А. Фуше қарор гирад.
Ҳамин тавр, мудир ва ѐ муовини ҳафриѐти осорхона вазифадор аст,
ки дар муҳофизати ашѐи мазкур то расонидани онҳо ба марказ бояд
диққат намоянд. Ба-ин сурат, барои муҳофизати ашѐи бадастомада, бояд
мудир ѐ муовини мудир ба ҳукумати маҳаллӣ муроҷиат намуда, кумак
талаб кунад.
Дар натиҷа, мудирияти ҳафриѐт ва осорхона уҳдадор аст, ки осори
осорхонаро ба танзим дароварда, ҷиҳатҳои аҳаммиятии онҳоро барои
тамошобинон муайян намояд.
Уҳдадориҳои мудирияти ҳафриѐт ва осорхона бо қарори зайл
мебошад:
1. Мудири ҳафриѐт ва осорхона он теъдод осореро ба даст меовард,
ки сазовори осорхона бошад. Бад-ин асос, сайъ мекунад, ки бо истифода
аз осори бадастомада, осорхонаро таҷҳизонида баъд аз хатми кори хеш,
осори мазкурро ба Вазорати маориф супорад.
2. Мудири ҳафриѐт ва осорхона барои мубодилаи ашѐи осорхона
бо

назардошти

манфиати

давлати
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Афғонистон

бо

кормандони

осорхонаҳои давлатҳои хориҷӣ дар тамос шуда, баъд аз иҷозати
Вазорати маориф иқдомоти лозима хоҳанд намуд.
3. Мудири ҳафриѐт он теъдод ашѐе, ки бар асоси созишномаи ба
имзорасида миѐни давлати Афғонистон ва Фаронса, ки марбути
Афғонистон мешаванд, месупорад. Аммо, осори қобили нигаҳдоштро
дар осорхона ҳифз ва соири осоре, ки қобили нигаҳдорӣ нест, баъд аз
иҷозати Вазорати маориф ба фуруш расонида метавонад.
Ҳамин тавр, дар моддаи 23-юми низомномаи Вазорати маориф дар
мавриди дуруст будани пешрафтаи осори бадастомада чунин тазаккур
гардида аст: Вазорати маориф уҳдадор аст, ки санъати пешрафтаи
осорро мувофиқи низомномаи маориф ба намоиш гузошта, аз ин раванд
назорат намояд.
Дар моддаи 24-ум чунин омадааст: Вазорати маориф, илова бар
назорати ҳукума, уҳдадора аст, ки қонуни низомномаи маорифро ҳифз
намояд.
Дар моддаи 25-ум дар мавриди ба роҳ мондани иҷроиши
низомнома, зикр гардида аст, ки бар асоси иҷозати ҳукумат фаъолият
карда метавонад1.
Бояд зикр кард, ки нахустин иқдоми ҳукумати собиқи Афғонистон
дар

ҳифзи

ѐдгориҳои

бостонӣ

имзои

созишнома

бо

Ҳайати

бостоншиносони Фаронса дар Афғонистон (ба забони фаронсавӣ DAFA (Delegation Archelogique Francaie еn Afganistan) буд. Фаронса дар
он замон аввалин кишваре буд, ки заминаи таҳқиқоти расмии мутолиот
ва ковишҳои худро дар минтақаҳои шимол ва ҷануби Афғонистон санаи
10-уми сентябри соли 1922 гузошт. Маҳз дар ҳамин давр ҳукумати
Афғонистон бо мақсади омӯзиши комил ва бо низоми муайяни илмӣ
барои ба роҳ мондани корҳои таҳқиқӣ, шароити мавриди назарро
фароҳам сохт, то донишмандони хориҷӣ бо Вазорати маориф ба таври
1Шарифов

Р. Я. Традиционное образования народов Хорасана [Матн]. – Душанбе: «Эр-граф», 2017. –

С. 24.
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қонунӣ дар минтақаҳои бостонӣ ва таърихии кишвар иқдом ба ҳафриѐту
пажӯҳишҳои илмӣ намоянд.
Ба ин асос, аз ҷониби ҳукумати Афғонистон бо мақсади амалӣ
намудани ислоҳоти ҷадид дар самти фарҳанг, махсусан кашфу таҳқиқи
чандин

ѐдгориҳои

бостонӣ,

тадбирҳои

муассир

андешида

шуд.

Мувофиқи маълумоти муаррих ва бостоншинос Н. Азизӣ, бо ташаббуси
ҳукумат дар солҳои 1919–1979 дабири кулли Вазорати корҳои хориҷии
Фаронса Флеб Бартолд бо А. Фуше – муҳаққиқи ҳиндушинос, ки устоди
донишкадаи забоншиносӣ дар Париж буд, ба Афғонистон ворид шуд.
Алферд Фуше аз Теҳрон ба Машҳад ва сипас 18-уми марти соли 1920 ба
Ҳирот рафт1.
Муаллифи мазкур аввалин боздиди худро, ки аз минтақаҳои
буддоии Бомиѐн шурӯъ карда буд, ноябри соли 1922 анҷом медиҳад.
Андра Гадор ҳунарманд ва наққош ҳамроҳи ҳамсараш Ядо, аз август то
октябри соли 1923 расму наққошиҳои мағораҳоро мавриди омӯзиш қарор
доданд2. Ҳамин тариқ, Академияи хатҳо ва адабиѐт аз ӯ хост, то
таҳқиқеро, ки дар мавриди осори юнониѐн дар ин сарзамин, махсусан
қисмати ступаи Искандар, дар аввали кори худ анҷом диҳад. А. Фуше бо
вуҷуди шубҳаҳое, ки дар оғози ҳафриѐт пеш омад, барои ѐфтани пайи
пой дар шаҳр то ба ин минтақаи вайроншуда, дар давраҳои мухталиф ва
тақрибан ҳамеша таҳти ишғол назар кард. Дар натиҷа, 23 январи соли
1924 аз Кобул ба минтақаи Балх мерасад.
Марҳалаҳои ибтидоии ҳафриѐт ва кашфиѐт бо маблағи ночизе
анҷом мегирифт. Ҳафриѐт аз моҳи январ то июни соли 1924 ва аз ноябри
соли 1924 то июли соли 1926 қонеъкунанда набуданд. Сабаб пеш аз ҳама
дар он ифода меѐфт, ки таҳиқотҳои ибтидоӣ аз рӯи нақша самаранок
анҷом намеѐфт ва аз доираи ҳадафҳои муҳаққиқони фаронсавӣ дур буд.
1Азизї,

Н. Бозшинохт аз катибаҳои макшуфаи Афғонистон [Матн] / Назаримуҳаммад Азизї. – Кобул:
«Майванд», 2006 (1385 ҳ.ш.). – С.112.
2Азизї, Н. Бозшинохт аз катибаҳои макшуфаи Афғонистон [Матн] / Назаримуҳаммад Азизї. – Кобул:
«Майванд», 2006 (1385 ҳ.ш.). – С.115.
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Ба иловаи ҳафриѐти анҷомшуда, дар қалъае, ки баландтарини
нуқтаи шаҳри қадимӣ аст, тайи солҳо тавассути биноҳои дигар тадриҷан
зери хок монд. Дар натиҷа А. Фуше будҷаи худро ба ҷои харҷ кардан
барои ѐфтани осоре аз гузаштагон барои хароб кардан ва ҷо ба ҷои
биноҳои

исломӣ

масраф

кард.

Бештар

минтақаҳои

бузурги

бостоншиносии пеш аз ислом (дар ибтидо юнонӣ, сипас буддоӣ, пас аз
он кушониҳо) мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Тавассути ҳайати
бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон аз 9 сентябри соли 1922 ва бо
ҳимояи амир Амонуллохон ва сипас Зоҳиршоҳ солҳои 1933–1973 ва
масъулони баландпоя ин ѐдгориҳо мавриди ҳафриѐт қарор гирфтанд1.
Андро Гадории меъмор аз моҳи феврал то марти соли 1923 аз
маъбадҳои буддоии Ҳада, ки дар дувоздаҳ километрии шаҳри Ҷалолобод
қарор дорад, дидан мекунад. ӯ ба ин натиҷа мерасад, ки дар минтақаи
мазкур ҳама осори мансуб ба ступаҳо қисман дар натиҷаи барфу борон
хароб шудааст. Инсонҳо ба ин харобшуданҳо кумак карданд, хусусан
ҳангоми ҷустуҷӯи ганҷ. Дар ин минтақа нигоҳи хуб нисбат ба хориҷиҳо
низ вуҷуд надошт2.
Ҷулберто, мудири собиқи муассисаи заминшиносии кишвари
Марокаш моҳи сентябри 1925 барои ҷонишинии А. Фуше ба Кобул
меояд ва аввали моҳи феврали соли 1926 ба Ҳада меравад. ӯ дар он ҷо
мушоҳида мекунад, ки «биноҳои бозѐфтшуда тавассути Андро Гадор ба
таври комил хароб шудаанд ва ҳафриѐти ғайриқонунии зиѐде анҷом
шудааст». ӯ низ як ступа ва 30 муҷассамаи бузургро кашф мекунад. Бояд
қайд намуд, ки натиҷаи ҳафриѐти ӯ ба таври комил тавассути мардуми
маҳаллӣ, ки муллои маҳал онҳоро водор карда буд, хароб мешаванду 26
муҷассамаро пора-пора мекунанд.

1Кошеленко

Г. А., Мунчаев Р. М., Гаибов В. А. Археология Афганистана. В дни мира и дни войны
[Текст] /Г. А. Кошеленко, Р. М. Мунчаев, В. А. Гаибов. – М: Института археологии РАН, 2014. – С. 54.
2Бортур, Ҷ. Ҳафриѐти Ҳада – уступаҳо ва соҳот [Матн]: хотироти DAFA /Ҷ. Бортур. – Кобул:
«Шамшод», 1933. – Ҷ. 4. – С.92.
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Муҳаққиқ Ҷ. Њоган (1886–1941) масъули осорхонаи Гимаҳ ва раиси
нави ҳайати бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон июли соли 1929 аз
тариқи Париж-Эрон хабар додааст, ки байни моҳҳои июн ва декабри
соли 1926 Ҷулбарту аз шимоли Афғонистон боздид мекунад ва замоне, ки
ба рӯдхонаи Амударѐ мерасаду зистгоҳи қадимии Ойхонумро кашф
мекунад. Ин зистгоҳ дар қалъае қарор дорад, баландии он 60 метр
мебошад. Ин минтақа, инчунин, як қабристони бо паҳнои 8 километр ва
бо бари 3 километрро низ дар бар мегирад1.
Ҷ. Њоган масъули осорхонаи Гимаҳ ва раиси нави ҳайати
бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон июли соли 1929 аз тариқи
Париж-Эрон вориди Кобул мешавад. Ин замон даргириҳо дар Кобул
ҷараѐн дошт ва тамоми осори қадимӣ, ҷавоҳирот ва нусхаҳои хаттии
осорхона, ки тавассути А. Фуше созмон дода шуда буд, ғорат гардид. 8уми октябри соли 1929 Ҷирор, муаллими мактаби миѐна ва Ҷол Карл
меъмор ва бостоншинос ба бозор рафтанд ва аз қавмҳои ҷамъшудаи
Нодиршоҳ ба хотири хидматҳои шоҳ дар робита ба бозѐфти осори
ғоратшуда, сипосгузорӣ ва суратбардорӣ карданд2.
Бостоншинос П. Бернард қайд мекунад, ки моҳи майи соли 1930 Ҷ.
Ҷоган тарҳи ҳафриѐти Бомиѐнро, ки қаблан моҳи июл ва ноябри соли
1924 боздид карда буд, аз нав оғоз мекунад. Дар ин кор ҳамсараш Риѐ ва
Ҷол Карл ӯро ҳамроҳӣ мекарданд. ӯ мағораҳои навро дар Бомиѐн ва
дараи Какрак кашф карда, аз нақшҳои девори зиѐде суратбардорӣ
мекунад. Баъзе аз ин нақшҳои деворӣ, ки ба шиддат дар садади хатар
буданд, ҷудо шуда, ба осорхонаи Кобул интиқол ѐфтанд. ӯ дар сафари
худ бо Курвоисар Ҷун ҳамроҳ мешавад ва 14 июни соли 1931 Бомиѐнро
ба ӯ нишон медиҳад. Ҳайати наққошон Локуу Луфу, бо сабр аз як

Ҷ. Таҳқиқоти бостоншиносӣ дар кӯтали Хайрхона [Матн]: хотироти DAFA /Ҷозеф Ҳоган. –
Кобул: «Шамшод», 1936. – Ҷ. 7. – 71 с.
2Ҳоган, Ҷ., Ҷон, К. Таҳқиқоти ҷадиди бостоншиносӣ [Матн]: хотироти DAFA / Ҷозеф Ҳоган, Корол
Ҷон. – Кобул: «Шамшод», 1930. – Ҷ.3. – С.169.
1Ҳоган,
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наққошиҳои дар тоқи қавсӣ нақшшуда, ки дар арсаи ҳамлаи мусулмонон
осеб дида буд, аксбардорӣ кард1.
Ҷ. Њоган соли 1934 ба Афғонистон боз мегардад ва кори худро
байни Кобул ва мудирияти осорхонаи Гимаҳ тақсим мекунад. Ин дафъа
ӯ нуқтае дар наздикии шаҳри қадими замони исломӣ дар Сиистонро
мавриди ковиши бостоншиносӣ қарор медиҳад. Солҳои 1936–1937 ба он
ҷо бармегардад.
Моҳи декабри соли 1936 Ҷ. Њоган ҳафриѐти хешро барои кашфи
кохи тобистонаи Кушониѐн дар Багром аз нав оғоз менамояд. ӯ дар ин
макон хазинаи Багромро пайдо мекунад, ки бар асоси моддаҳои
қарордоди дуҷониба байни осорхонаи Кобул ва осорхонаи Гимаҳ тақсим
мешавад. Дар асари бостоншиносон Хулие Б. С ва Расулӣ М. омадааст,
ки Мейер кашфиѐти ҳайратангези Риѐ ва Ҷ. Њоганро ин гуна таъриф
мекунад: «Ҳуҷраҳои зиѐде бозрасӣ шуданд, ки чизҳои махсусро барои
муҳаққиқон ошкор накардаанд. Аммо дар ин ҳуҷра ба як табақаи
шишагии аз ҳам ҷудошуда расиданд. Дар умқи бештар Риѐ маҷмӯае аз
косаҳо ва гулдонҳои шишагӣ дарѐфт. Дар канори онҳо шишаҳои
нақшшуда аз ашхос бо либоси юнонӣ ва моҳиҳои нақшу нигор
кардашуда, бо косаҳои рангшуда ва унсури кобалт қарор дошт. Дар асри
I то мелод, дар аҳди Кописо маданияти юнонӣ ва ҳиндӣ бо ҳам бархӯрд
кард. Ин бархӯрд омили тавлиди ҳунари таркибӣ шуд, ки Синкиѐнг
ҳамаи Чин ва Ҷопонро таҳти таъсир қарор дод»2.
Бостоншиносон Р. Гришман, ки рустабор буду пештар масъули
ҳафриѐти минтақаи Шопур дар Эрон маҳсуб мешуд, ба таври муваққатӣ
28 марти соли 1941 роҳбари муассисаи DAFA таъйин мегардад. Маҳз дар
ҳамин давра марҳалаи нави таҳқиқот дар Багром (тирамоҳи соли 1941)
шурӯъ гардид, ки то августи соли 1942 давом кард. Тайи ин давра ӯ
П. Ганҷинаҳои бозѐфтҳои Афғонистон [Матн] / Поул Бернард. – Ҳоланд: «Чопи калисои
ҷадид», 2007 – С.147.
2Хулиу, Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиноси Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу. Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.25.
1Бернард,
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нақшаи таҳқиқи шаҳрро месозад ва истеҳкоми онро кашф мекунад ва
декабри соли 1942 аз ҷониби ҳукумат аз вазифа барканор мешавад.
Бостоншинос Д. Шлюмберже раиси ҷадиди DAFA моҳи сентябри
соли 1945 вориди Кобул мешавад. ӯ дар муддати се рӯз ба Балх расид.
Давраи

нави

ҳафриѐт

ибтидои

апрели

соли

1947

аз

ҷониби

бостоншиносон Д. Шлюмберже, М. Лубер, Р. Курил ва Ҷ. П. Тристрам
шурӯъ мешавад. Дар маҷмӯъ, 59 нуқта дар вилояти Балх таҳти кофтуков
қарор мегирад. Љ. П. Тристрам пораҳои сафолиро ҷамъоварӣ мекунад,
ки баъзе аз онҳо мансуб ба санъати юнонӣ буда, баъдтар тавассути Љон
Клод Кордам мавриди омӯзиш қарор мегиранд1.
Аз моҳи ноябри соли 1955 то июни соли 1956 муњаќкиќони
фаронсавї М. Лубер ва А. Морик барои тадқиқи шаҳрсозӣ минтақа ба
минтақа мегарданд.
Мавриди зикр аст, ки яке аз муҳимтарин давраҳои ҳафриѐти DAFA
байни солҳои 1952–1963-юмро дарбар мегирад. Ин маротиба низ бар
асоси як кашфи тасодуфӣ тайи амалиѐти кандакорӣ дар чорроҳаи нави
байни шаҳри Пулихумрӣ ва Мазори Шариф шурӯъ мешавад. Сентябри
соли 1951 мудири ширкати пунбаресии Сарвар Нисорхон аксҳои аз 6
қисми сангӣ, ки ҳуруфи юнонӣ ба рӯйи онҳо нақш шуда буд, дар пояи
сарсутуни бузург аз оҳаксангбударо барои Д. Шлюмберже мефиристад.
Ў бо таъҷил худро ба ин минтақаи зоҳиран юнонӣ мерасонаду моҳи
апрели соли 1952 як силсила ҳафриѐтро дар ин минтақа анҷом медиҳад.
18 августи соли 1957 Андро Морик, муовини DAFA ба манори
ношинохтаи Ҷом, воқеъ дар шаҳри қадимии Ғур расид.
Аз солҳои 1966–1978 тақрибан тамоми корҳои DAFA танҳо ба як
самт равона шуда буд ва асоси онро минтақаҳои юнонии Ойхонум
ташкил

медод.

Ҳафриѐти

минтақаи

Ойхонум,

ки

тавассути

Д.

Шлюмберже шурӯъ шуда буд, дар навбати худ тавассути П. Бернард,
1Ҳоган,

Љ., Љон, К., Љон, М. Таҳқиқоти мухталифа бостоншиносӣ дар Афғонистон [Матн]: хотироти
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донишҷӯи собиқи мактаби фаронсавии Отан ва як гурӯҳи бузурге идома
ѐфт. Тайи 13 сол тақрибан тамоми имконияти DAFA болои ин минтақа
ба кор гирифта мешавад, минтақае, ки дар замони қадим Эвкратид
номида мешуд. Эвкратид яке аз охирин подшоҳи юнону бохтарӣ буда,
байни солҳои 171–145 пеш аз мелод ҳукмронӣ кардааст.
Аз моҳи апрел то моҳи майи соли 1978 DAFA таҳти масъулияти
меъмораш Риҷис Дулонс бозсозии мақбараи Бобо Ҳотам дар наздикии
Мазори Шарифро рӯйи даст гирифт. Мақбараи Бобо Ҳотам мукааб
(шаш сатҳ) буда, дар болои он гунбазҳо қарор дошта, ба давраи Ғуриѐн
(асри XII) марбут мебошад.
Дар атрофи мақбара ва дари вурудии он сафҳаҳои наққошишудаи
зебо қарор дорад. Андозаи минтақаи харобшуда ва дархости давлати
Афғонистон барои ҳифз ва наҷоти осори бостонӣ мавриди мутолиа
қарор дода шуда, тавассути гурӯҳҳои хориҷӣ боиси талоши таъҷили
DAFA дар бозсозии ин минтақа шуд. Ин бозсозӣ пас аз инқилоби 27-уми
апрели соли 1978 таваққуф шуд ва DAFA дар соли 1982 маҷбур ба тарки
Афғонистон гардид1.
Ҳамин тавр, нахустин қадамҳо аз ҷониби бостоншиносони мазкур
дар омӯзиш ва таҳиқиқи ѐдгориҳои муҳим ба мисли Ойхонум ва Бобо
Ҳотам, ки аксаран ба аҳди ҳелинистӣ тааллуқ доштанд, гузошта шуд.
Дар умум, ҳадафи бостоншиносони фаронсавӣ бо роҳбарии
профессор А. Фуше дар асоси қарордоди басташуда соли 1922 омӯзиш ва
муайян кардани масъалаҳои зерин мебошад:
1. Омӯзиш ва таҳқиқи ҳамаҷонибаи маданияти юнону буддоӣ ва ѐ
маданияти Гандаҳоро (Gandahara) дар Афғонистон;
2. Робитаи маданияти Гандаҳоро дар натиҷаи омезиши дини буддоӣ
бо санъати юнонӣ;
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3. Раванди интишори маданияти ҳелинистӣ дар Шарқ баъд аз
футуҳоти Искандар, махсусан дар манотиқи Бохтар;
4. Омӯзиши шоҳроҳи Абрешим дар Афғонистони таърихӣ.
Асоси таҳқиқоти бостоншиносони фаронсавиро дар Афғонистон
созишномаи ҳамкории дуҷониба ташкил медод, ки он ҳамчун ҳуҷҷати
расмӣ ва меъѐрӣ ин равандро танзим менамуд. Созишномаи ҳамкорӣ
миѐни Раѐсати бостоншиносии Афғонистон ва ҳайати бостоншитносии
Фаронса дар Афғонистон (DAFA) чунин мазмун дошт:
«Раѐсати бостоншиносии Афғонистон, минбаъд бар асоси ѐддошти
тафоҳумнома ба номи Раѐсати бостоншиносии Афғонистон ѐд мешавад
ва ҳайати бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон аз он ба баъд дар ин
ѐддошти тафоҳум ба номи DAFA ѐд мешавад. Бад-ин асос, созишномаи
мазкур аз ҷониби Афғонистон ва Фаронса ѐд мегарданд. Созишнома
бояд дар асоси истеҳком ва тавсеаи фаъолияти фарҳангӣ бо созмонҳои
байналмилалӣ ва фаъолият ва табодулоти фарҳангӣ миѐни Афғонистон
ва Фаронса роҳандозӣ мешуд.
Бино бар ѐдоварӣ ва хости DAFA оид ба анҷоми сафарҳои
бостоншиносӣ барои кашфу ҳафриѐти ѐдгориҳои бостонӣ, таърихӣфарҳангӣ дар Афғонистон бар асоси риояи аҳкоми қонуни ҳифзи осори
таърихиу фарҳангӣ, ҳар ду ҷониб ба мувофиқат расиданд.
Нуқтаҳои асосии матни созишномаи осори атиқаи Афғонистон бо
ҳайати илмии Фаронса дар 13 фасл таҳия гардидааст. Фишурдаи таҳлили
онро ҳамчун имтиѐз ва дастовард барои давлати Афғонистон бо
истифода аз осоре, ки тариқи ҳафриѐт ба даст меоянд, чунин мебошад:
дар фасли аввали созишнома қайд шудааст, ки дар асоси робитаҳои
мусбати дуҷониба миѐни Афғонистон ва Фаронса дар самти таҳқиқоти
илмӣ ҳукумати Афғонистон бостоншиносони Фаронсаро барои омӯзиши
осори атиқа иҷозат додааст. Дар фасли дуюми созишнома зикр
гаридааст, ки бостоншиносони Фаронса дар ҷараѐни таҳқиқоти хеш дар
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маконҳои муқаддас, аз қабили масҷидҳо ва қабристонҳо ба тамоми
суннатҳо ва арзишҳои миллии Афғонистон, тибқи қонуни кишвар
эҳтиром гузоранд. Дар фасли сеюм зикр гардидааст, ки тамоми хароҷоти
корҳои ҳафриѐтӣ марбути Фаронса мебошад. Инчунин, дар фасли
чаҳорум низ қайд гардидааст, ки олимони Фаронса дар ҷараѐни
таҳқиқоти хеш дар соҳаи ҳафриѐтӣ аз даҳ нафар зиѐд набошад. Аммо, аз
ҷониби Афғонистон нисбат ба фаронсавиѐн бештар бошанд. Хароҷоти
коркунони Афғонистон бар дӯши давлати Афғонистон муайян карда
шудааст. Дар фасли панҷум барои муҳаққиқони фаронсавӣ иҷозат дода
шудааст, ки аз ҳар гуна осори кашфшуда аксбардорӣ намоянд. Дар
фасли шашум омадааст, ки он теъдод аз осори гаронбаҳо мисли
ҷавоҳирот (тило, нуқра ва ғайра) дар ҷараѐни ҳафриѐт ба даст меоянд,
марбути Афғонистон мегарданд.1
Аммо, агар давлати Афғонистон хоҳиши фурӯши онҳоро дошта
бошад, дар он сурат нахуст кишвари Фаронса ҳаққи хариди онро дорад.
Дар фасли ҳафтум дар мавриди он теъдод осоре, ки аз филизот ҳамчун
мис, сурб, оҳан ва сангҳои қиматӣ ба даст меоянд, тазаккур гардида аст,
ки агар шумораи онҳо бештар бошад, дар миѐни ҳар ду кишвар тақсим
мегардад. Аммо, агар аз осори мазкур як асар ба даст ояд, марбути
Афғонистон мегардад.
Ҳамчунон, он теъдод зарфҳои хурокхӯрӣ ба даст меоянд, агарчи як
адад ҳам бошад, марбути Афғонистон мешавад. Дар фасли ҳаштум дар
мавриди тамоми навиштаҷоти илмие, ки дар Фаронса вобаста ба
натиҷаи таҳқиқоти бостоншиносии Афғонистон ба нашр мерасад, зикр
гардидааст, ки ҳадди аққал бояд 5 шумораи он ба ҳукумати
Амонуллохон супорида шавад. Дар фасли нуҳум дар мавриди ҳуқуқи
Фаронса дар бахши риояи матнҳои созишнома тазаккур дода шудааст,
ки кишвари Фаронса салоҳияти онро надорад, ки бо кишвари дигаре
1Маҷаллаи
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барои ҳафриѐт ҳамчун кишвари севвумӣ дар Афғонистон шартнома
бандад.

Дар

фасли

даҳум

омадааст,

ки

тамоми

фаъолияти

бостоншиносони Фаронса аз ҷониби давлати Афғонистон назорат
мегардад. Ҳамин тавр, дар фасли ѐздаҳум қайд гардида аст, ки кишвари
Афғонистон дар ҷараѐни муҳлати шартнома он минтақаҳои бостоние, ки
шомили шартнома намегарданд, метавонад, бо кишвари дигар қарордод
бандад. Аммо, Фаронса тибқи муҳлати созишнома, ки 5 сол мебошад, то
хатми он бо кишвари дигаре шартнома баста наметавонад. Дар фасли
дувоздаҳум қайд гардида аст, ки муҳлати созишномаи миѐни ҳукумати
Афғонистон ва Фаронса 30 солро дар бар мегирад. Баъд аз анҷоми
муҳлати созишнома низ дар ҳоле, ки ду ҷониб розигӣ диҳанд,
метавонанд, аз нав созишнома банданд. Агар ҳукумати Фаронса баъди
итмоми муҳлати созишнома то муддати 1 солу 6 моҳи дигар майли имзои
шартномаро накунад, ҳукумати Афғонистон метавонад дар ин масъала
бо кишвари дигаре созишнома ба имзо расонад.
Дар фасли сездаҳум бошад омадааст, ки матни созишнома ба ду
забон, яъне форсӣ ва фаронсавӣ нашр мегардад. Албатта, ҳар ду матн
дорои эътибори яксон мебошанд»1.
Қобили зикр аст, ки дар матни созишномаи мазкур, миѐни давлати
Афғонистон ва Фаронса баъзе иловаҳо низ ворид гардидааст, ки матни
он чунин аст:
1. Ҳайати ҳафриѐтчиѐни Фаронса дар асоси созишнома бе тағйирот
фаъолияти худро то муддати боқимонда идома медиҳанд;
2. Ҳар гоҳ ҳукумати Афғонистон хоҳад нуқтаеро, ки ҳайати
муҳаққиқони Фаронса дар он кор накардаанд, худ мавриди ҳафриѐт
қарор диҳад ва ѐ ба кишвари дигаре дар ин хусус созишнома мебандад.
Дар ин ҳолат низ бо ҳайати муҳаққиқони Фаронса мувофиқа менамояд,
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то мухолифатҳо ба миѐн наояд. Зеро, таҳқиқот дар роҳи омӯзиши осори
аҳди бостон, хидмат ба башарият мебошад;
3. Ҳайати Фаронса уҳдадор мебошад, ки муассиса, озмоишгоҳ ва
китобхонаи худро дар Кобул таъсис намояд, то ҳамчун маркази илмии
таҳқиқоти бостоншиносӣ дар Афғонистон боқӣ монад;
4. Ҳайати муҳаққиқони Фаронса дар роҳи тарҳи лоиҳаҳои
таҳқиқотӣ ва муайян кардани доираи омӯзиши ѐдгориҳои аҳди бостон ва
ҳифзи осор уҳдадор аст, ки бо ҳукумати Афғонистон ва Вазорати маориф
ҳамкорӣ ва мусоидат намояд.
5. Ҳайати ҳафриѐтии Фаронса метавонад, ки нуқтаеро, ки ковиш
менамояд, то охир анҷом диҳад, ба истиснои минтақаҳое, ки он қадар
аҳаммияти

илмӣ

надоранд.

Аммо,

масъалаи

мазкур

дар

асоси

мувофиқати Вазорати маорифи Афғонистон ва ҳайати ҳафриѐтчиѐн аниқ
карда мешавад.
Бояд қайд кард, ки соли 1953 анҷоми муҳлати созишнома миѐни
кишвари Афғонистон ва Фаронса буд, ки бори дигар қарордод дар асоси
фармони ҳукумат, таҳти № 834 бо афзоиши 1 модда дар соли мазкур бо
шарҳи зер ба имзо расид: «Ҷонибҳо, яъне ҳукумати Афғонистон ва
Фаронса метавонанд, созишномаро ҳар вақт бекор намоянд. Ба он
шарте, ки як сол қабл яке аз ҷонибҳо расман тасмими хешро эълон
намоянд. Дар натиҷаи ин мувофиқат он қисмҳои омӯзишие, ки ба доираи
ҷуғрофии

таҳқиқоти

муҳаққиқони

фаронсавиҳо

ворид

намешуд,

ҳукумати Афғонистон соли 1951 бо амрикоиҳо чунин як созишномаеро
ҷиҳати омӯзиши дигар минтақаҳои бостонӣ, махсусан таърихи аҳди
қадимтарини минтақа ба имзо расонид. Албатта, пеш аз имзои
созишнома бо фаронсавиҳо мувофиқа сурат гирифтааст»1.
Ҳамин тавр, барои тасдиқи таҳлили мо аз матни созишномаи
мазкур ва аз гуфатҳои муҳаққиқ Б. С. Хулио низ дониста мешавад, ки
1Маҷаллаи

бостоншиносии Афғонистон. №1. / Нигоранда Абдуҷалил Пулодиѐн [Матн]. – Кобул, 1985
(1363 ҳ.ш.). – С. 34-35.

35

осори кашфшудаи хело муҳим ва осоре, ки бо ҳам шабоҳат надоштанд,
аз ҳар навъ ашѐ ба ҷониби Афғонистон иртибот дошт, аммо он осоре, ки
аз як навъ ду шакли мушобиҳат медошт, дар тасарруфи дастаи
бостоншиносии давлати Фаронса қарор мегирифт. Бад-ин асос, ҳуқуқ ва
имтиѐзи нашриѐтии он мустақиман ба дастаи бостоншиносии DAFA
марбут мешудааст» 1.
Аз таҳлилу баррасии муҳтавои созишномаҳо ба чунин хулоса
омадан мумкин аст, ки давлати Афғонистон бар асоси надоштани
имкони илмиву техникӣ ва мутахассис дар соҳаи бостоншиносӣ барои
ҳафриѐти осори бостонӣ, таърихӣ-фарҳангӣ ва табии хеш иҷборан бо
кишаврҳои хориҷӣ, махсусан бо Фаронса то тарбияи мутахассисони
бостоншинос аз шаҳрвандони хеш ба муддати 30 сол созишномаеро ба
имзо расонид. Зеро, аз матни созишнома дониста шуд, ки кишвари
Афғонистон бо имзои қарордоди ҳафриѐтии хеш нисбат ба кишвари
Фаронса манфиати камтареро ба даст овардааст. Чун, ки як бахши аз
осори кашфшуда марбути Фаронса мегардид.
Қобили зикр аст, ки созишномаи мазкур аз як ҷиҳат барои кишвари
Афғонистон манфиатнок будааст. Бо омадани мутахассисони фаронсавӣ
дар қадами нахуст ҳазорон осори бостонӣ, таърихӣ-фарҳангӣ ва табиӣ
кашф гардида, ҷойгоҳи бостонӣ ва фарҳангии Афғонистонро барои
ҷаҳониѐн онҳо муаррифӣ намуданд. Дар қадами дувум дар ҷараѐни кори
ҳафриѐтии мутахассисони фаронсавӣ садҳо нафар аз ҷониби Афғонистон
ҳамчун мутахассис ва кадри бостоншинос тарбият ѐфтанд.
Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳайати муҳаққиқони фаронсавӣ бар
асоси ваъдаҳои қаблии хеш натиҷаҳои кори таҳқиқотии худро таҳти
унвони мухтасаршудаи DAFA оғоз намуд. Бино бар ин, DAFA дар
Кобул барои пешрафти кори хеш китобхона, озмоишгоҳ ташкил намуд.
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Ҳамчунон, ҳукумати Афғонистон ва Фаронса соли 2017 ба муддати
5 сол созишномаи дигареро дар ҳашт модда бо уҳдадориҳои ҳар ду
ҷониб ба имзо расониданд, ки чунин мазмун дошт: аз матни моддаи якум
маълум мегардад, ки ҳар ду ҷониб дар самти ҳамкориҳо чунин ба
тафоҳум расидаанд: «Раѐсати бостоншиносии Афғонистон ва DAFA
тавофуқ менамоянд, ки то дар доираи ин созишнома ба мақсади тақвияти
ҳамкориҳо ва равобити ҳасанаи мавҷуда миѐни Афғонистон ва Фаронса
дар арсаи фарҳангӣ ва ҳамчунин, таҳкиқоти илмӣ ва ба таври хос дар
заминаи таҳқиқоти бостоншиносӣ бо шароити зайл ҳамкориҳои наздик
намоянд».1
Ҳамин тавр, дар моддаи дуввуми созишномаи мазкур, уҳдадориҳои
Раѐсати бостоншиносии Афғонистон чунин муайян гардидааст: «Раѐсати
бостоншиносӣ барои DAFA дар заминаи уҳдадориҳои идорӣ, ки марбут
ба корҳои саҳроӣ тақозо шуда буду тавуссути DAFA амалӣ мегардид,
шароити мусоидеро бо мақсади сатҳи баланди фарҳангӣ ва арсаи
таҳқиқот аз тариқи сафарҳои бостоншиносӣ дар Афғонистон фароҳам
месозад. Замоне, ки DAFA нақшаҳои кории солонаву панҷсолаи худро
бо мувофиқаи Раѐсати бостоншиносии Афғонистон омода намуд, баъдан
Раѐсати бостоншиносии Афғонистон ҳимояти хешро дар чунин шакл
фароҳам месозад:
1. Воситаи фароҳамсозии иҷораҳои идории дархостшуда ба гурӯҳи
ҳафриѐтчиѐн, ки перомуни тавоноии онҳо қаблан тавассути DAFA
мушаххас мешуд;
2. Воситаи кафолатдиҳӣ нисбат ба наситонидани боҷи гумрукӣ дар
робита ба таҷҳизот, васоил ва маводди кимиѐӣ, ки тавассути гурӯҳи
ҳафриѐтчиѐн ҷиҳати анҷоми фаъолият вориди Афғонистон мешавад;

бостоншиносии Афғонистон. Ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миѐни Раѐсати бостоншиносии
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3. Воситаи ҳамроҳ намудани як гурӯҳи бостоншиносони Раѐсати
бостоншиносии Афғонистон дар дохили DAFA бо ҳифзи пардохти
масрафҳои рӯзона ва маблағи ҳамлу нақл тавассути DAFA;
4. Воситаи фароҳам намудан ҳимоят дар робитаи тарҳи ҳафриѐтӣ
ва саҳроӣ дар вилоятҳои мухталифи кишвар баъд аз тасдиқи ин, ки
намояндаи бостоншиносии Афғонистон ҷузъи гурӯҳи ҳафриѐтчиѐн
мегардад.
Бино бар он, уҳдадориҳои DAFA, ки дар моддаи сеюми созишнома
муайян гардидааст, чунин мебошад:
1. DAFA тавофуқ мекунад, то қонунҳо, муқаррарот ва аҳкоми
Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро дар тамоми раванди фаъолияти хеш
ба назар гирифта, ба шеваи зиндагӣ ва русуми исломӣ эҳтиром гузорад;
2.

DAFA

ҳамкории

наздикро

бо

Раѐсати

бостоншиносии

Афғонистон дар арсаи таҳқиқоти илмӣ, корҳои саҳроӣ, тармимӣ ва
ҳамкорӣ дар минтақаҳои бостонӣ ва ѐдгориҳои таърихӣ ба таври хос дар
замина фаъолияти зайлро анҷом медиҳад:
– омӯзиш ва ҳафриѐт дар минтақаҳои бостонӣ;
– муайян кардани минтақаҳои бостоние, ки мавриди омӯзиш ва
ҳафриѐт дар ҳузури намояндагони раѐсати бостоншиносии Афғонистон
қарор мегиранд;
– таҳрир ва нашри натиҷаи корҳои илмӣ ба забонҳои миллии
кишвар (форсӣ ва пашту), англисӣ ва яке аз забонҳои муътабари
ЮНЕСКО

дар

ҳамкорӣ

ва

ҳамоҳангии

наздик

бо

Институти

бостоншиносӣ дар марҳалаи охири ҳар давраи ҳафриѐт;
– муайян кардан ва феҳристсозии минтақаҳои бостонӣ ва
ѐдгориҳои таърихӣ;
– омӯзиши илмӣ ва техникии коркунони Раѐсати бостоншиносии
Афғонистон ба мақсади баланд бурдани тавоноии муҳаққиқон;
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3. DAFA уҳдадор аст, ки нақшаҳои муҳофизатии минтақаҳоро қабл
аз

оғози

таҳқиқоти

бостоншиносӣ

ба

Раѐсати

бостоншиносии

Афғонистон ироа кунад;
4. Бояд тамоми фаъолияти бостоншиносӣ дар Афғонистон таҳти
назорат ва мусоидати як гурӯҳи расмии Раѐсати бостоншиносии
Афғонистон сурат гирад;
5. DAFA уҳдадор аст, як моҳ қабл аз оғози таҳқиқотҳои саҳроӣ
барномаи илмӣ, маблағи таҳқиқот, ном (маълумоти шахсӣ дар бораи
муҳаққиқ) ва фаъолияти ҳар як аз аъзои гурӯҳро ба Раѐсати
бостоншиносии Афғонистон ироа намояд;
6. Ҷиҳати оғози ҳар навъ фаъолият дар минтақаҳои бостонӣ зарур
аст, то иҷозаи хаттӣ аз Раѐсати бостоншиносии Афғонистон мутобиқ ба
нақшаҳои яксола ва панҷсола дошта бошад;
7. DAFA-ро зарур аст, дар ҳамкорӣ бо Раѐсати бостоншиносии
Афғонистон аз анҷоми барномаи илмӣ ва ҳифзи минтақаҳое, ки барои он
иҷозат дода шудаанд, то ба анҷоми таҳқиқот ба шакли дуруст муҳофизат
намояд;
8. DAFA тамоми осори ба дастомадаро аз минтақаи ҳафриѐтшуда
баъд аз анҷоми таҳқиқот ба таври расмӣ бояд ба Раѐсати бостоншиносии
Афғонистон супорад. Дар сурате, ки баъзе аз осор ниѐз ба таъмир ва
муҳофизат дошта бошад, DAFA баъд аз иҷозаи хаттии Раѐсати
бостоншносии Афғонистон ҳифзи онҳоро ба уҳда мегирад;
9. Осори бостонӣ, ки ҷиҳати мақсади таҳқиқоти илмӣ ва таъмир
дар ихтиѐри DAFA қарор мегирад, бояд баъд аз шаш моҳ ба Раѐсати
бостоншиносии Афғонистон ба таври расмӣ супорида шавад;
10. Содироти осори бостонӣ ва ѐ намунаҳои онҳо ҷиҳати арзѐбӣ ва
мақсади таҳқиқоти илмӣ дар ҳоли набудани таҷҳизоти таҳқиқотӣ
(озмоишгоҳӣ) дар Афғонистон, дар асоси иҷозаи хаттии Раѐсати
бостоншиносии Афғонистон сурат мегирад;
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11. Тамоми осори бадастомадаи манқул ва ғайриманқул аз
минтақаҳои бостонӣ моликияти давлати Афғонистон маҳсуб меѐбад;
12. Тамоми нақшаҳо, мушаххасоти тарҳҳо, дизайнҳо, гузоришҳо ва
дигар ҳуҷҷатҳо, ки тавассути DAFA дар доираи ин тафоҳум таҳия
мегардад, марбути DAFA мешавад. DAFA баъд аз анҷоми вақти
созишнома тамоми чунини аснодро бо феҳристи муфассалаш ба Раѐсати
бостоншиносии

Афғонистон

ирсол

менамояд.

Моликияти

ҳуқуқ,

моликияти маънавии гирифташуда аз хидматҳои DAFA бар асоси ин
созишнома, ки танҳо маҳдуд ба он намешавад, ҳуқуқи нусхабардорӣ ва
нашре, ки тавассути DAFA эҷод шуда бошад, муштараканд, тавассути
тарафайн ҳал мегардад. Ҳар як аз ҷонибҳо дар мавриди истифода аз
ҳуқуқи моликият дорои масъулият дар назди тарафайн мебошанд.
13. DAFA уҳдадор аст, бо мақсади баланд бардоштани суръати
таҳқиқоти илмии муҳаққиқони Раѐсати бостоншиносӣ имконияти
мусоидро ҷиҳати таҳсил дар зинаи магистратура ва ҳамчунин курсҳои
кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати омӯзишӣ фароҳам созад;
14. Ҷуброни хисорот ба моликияти шахсие, ки дар он ҳафриѐт сурат
мегирад, бар дӯши ҳайати ҳафриѐтчиѐни DAFA мебошад;
15. DAFA 50 нусха аз нашриѐти хешро ба таври хаттӣ ва ҳамчунин
шакли электронӣ дастраси Раѐсати бостоншиносии Афғонистон қарор
медиҳад;
16. Дар сурати амалҳои хилофи созишномаи мазкур фаъолияти
DAFA қатъ карда мешавад ва ин созишнома аз эътибор соқит мегардад.
Ҳамчунон, дар моддаи чаҳоруми созишнома самтҳои зерин дар
назар гирифта шуд: «бо назардошти доираи созишномаи мазкур,
самтҳои ҳамкорӣ дар дигар маврид, аз ҷумла ҳафриѐт, ҳифз ва бозсозӣ,
таҳқиқот ва ғайра миѐни Раѐсати бостоншиносӣ ва DAFA қарордод имзо
мегардад».1
1Маҷаллаи

бостоншиносии Афғонистон. №1. /Нигоранда Абдуҷалил Пўлодиѐн [Матн]. – Кобул,1985
(1363 ҳ.ш.) . – С. 32.
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Қобили зикр аст, ки дар мавриди манъи содироти осор (бозѐфтҳо)
баъд аз ҳафриѐт дар моддаи панҷуми созишнома, чунин омадааст:
«матни созишнома ва қисмате аз он ба тарафи сеюм ѐ муассисаи дигар
қобили интиқол намебошад. Агар DAFA хоҳони ин бошад, ки тарафи
сеюм ва ниҳоди дигар ба мақсади фароҳам сохтани кумакҳои техникӣ
шомили ин созишнома шавад, дар ин ҳолат мувофиқан ба таври хаттӣ бо
имзо ва муҳр аз Раѐсатии бостоншиносии Афғонистон розигӣ мегирад.
Тарафи сеюм ва ѐ ниҳоди пешниҳодшуда таҳти назорати муштараки
ҷонибҳо фаъолият мекунад».
Албатта, дар моддаи панҷуми созишнома дар мавриди матни он
чунин муайян гардидааст: «созишнома ба ризоияти тарафайн иваз
мегардад ва ризоият ҷузъи ҷудонопарзири онро ташкил медиҳад».
Дар моддаи ҳафтуми созишнома дар мавриди ҳаллу фасли
ихтилофи ҳар ду ҷониб чунин омадааст: «бартараф намудани ҳар навъ
ихтилоф, ки дар амалӣ намудани созишнома ба миѐн меояд, дар
мувофиқа ба ҳамдигар бояд сурат гирад».
Бояд гуфт, ки дар моддаи ҳаштум дар мавриди ҳукмҳои, ки хориҷ
аз уҳдадориҳои ҳар ду ҷониб мебошанд, чунин қайд гардидааст: «ин
созишнома аз замоне, ки пурра такмил шуда, ҳукми қонуниро мегирад, 5
сол эътибор дошта, дар мувофиқаи хаттии тарафайн созишномаро
метавон тамдид намуд, дар ҳоле ки ҷониби зид шаш моҳ қабл ба таври
хаттӣ аз созишнома даст кашад. Ин созишнома дар шаҳри Кобул 17-уми
феврали 2017 дар ду нусхаи аслӣ бо забонҳои дарӣ, англисӣ ва
фаронсавӣ ба имзо расида, ҳар як матни он дорои этибори яксон
мебошад»1
Ҳамин тавр, мазмуну муҳтавои созишномаи дуҷонибаи ҳукумати
Афғонистон бо Фаронса дар самти омӯзиши ѐдгориҳои бостонии
манотиқи Афғонистон аз он хабар медиҳад, ки ҳар ду тараф дар назди
бостоншиносии Афғонистон. Ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миѐни Раѐсати бостоншиносии
Афғонистон ва Ҳайаати бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон. – Кобул, 2017. – С. 1-5.
1Раѐсати
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ҳамдигар уҳдадориҳои зиѐде доштанд, ки асоси ҳуқуқии шартномаро
фаро мегирад.
Дар воқеъ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити онвақтаи
Афғонистон ба имзо расидани чунин як созишнома, пеш аз ҳама, аз
муваффақияти ҳукумати вақт хабар медиҳад. Ба Афғонистон муяссар
гардид, ки новобаста аз таҳдиду зиддиятҳо бо кишварҳои қудратманд
дар роҳи омӯзиши таъриху фарҳанги кишвар то ҷое ҳам бошад, аз
заковати муҳаққиқони хориҷӣ, махсусан фаронсавиҳо истифода барад,
ҳарчанд ки Фаронса низ дар навбати худ аз ин созишнома манфиати зиѐд
бардошт.
Муҳимтар

аз

ҳама,

бар

асоси

ин

қарордод

муассисаи

бостоншиносии Фаронса бо роҳбарии А. Фуше ба Афғонистон сафар
кард ва дар канори бостоншиносони афғонистонӣ ба кашф ва шиносоии
осори

бостонии

кишвар

оғоз

намуд.

Ин

қарордод

ба

дастаи

бостоншиносии фаронсавӣ имкон дод, ки аз ду осори мушобеҳ яке аз
онҳоро ба Фаронса интиқол диҳанд, ва он то имрӯз ягона созмони
бостоншиносии хориҷӣ аст, ки ба таври доимӣ дар Афғонистон ҳузур
дорад.
Дар ҳақиқат, бо имзо расидани мувофиқаномаҳо дар хусуси
омӯзиш

ва

таҳқиқи

ѐдгориҳои

бостонии

Афғонистон,

нахустин

чорабинии мақсаднок аз ҷониби ҳукумати Афғонистон ва Фаронса,
ҳамчун заминаи барои таҳқиқоти илмӣ дар самти ҳафриѐти соҳаҳои
бостонӣ, таърихӣ-фарҳангӣ ва табиӣ ба роҳ монда шуд.
Дар ин асос, метавон фаъолияти илмӣ-амалии DAFA-ро аз лиҳози
хронология ва маҳалли ҳафриѐташон ба се давраи мушаххаси зерин
тақсим кард:
1. Аз давраи ташкил то Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ дар ин муддат чунин
минтақаҳо тавассути муассисаи мазкур мавриди таҳқиқ ва ҳафриѐт қарор
гирифтанд:
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– аз соли 1924 ҳафриѐти А. Фуше дар вилояти Балх, аввалин
маъмурияти Ҷ. Ҳоган дар Афғонистон;
– аз соли 1926 ҳафриѐти Ҳада тавассути Ҷулборту;
– соли 1928 ҳафриѐти Ҷулбарту дар Ҳада;
– соли 1930 таҳқиқоти Бомиѐн тавассути Ҷ. Ҳоган ва Ҷ. Карл;
– соли 1922–1932 фаъолиятҳои Ҷ. Ҳоган дар Афғонистон;
– соли 1933 ҳафриѐти маъбади Кӯтали Хайрхона, марбут ба асри
Ҳиндушоҳон, бо роҳбарии Ҷ. Ҳоган;
– соли 1936 таҳқиқот дар Систон, тавасссути Р. Гришман;
– соли 1936–1946 фаъолияти DAFA дар минтақаи бостонии Багром,
Фундуқистон ва Шутурак;
2. Пас аз Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ то замони ҳузури ИҶШС: (1979)
даври дувуми фаъолият аз хатми Ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ (1939–1945) оғоз
гардида, то соли 1979 идома дошт, ки минтақаҳои ҳафриѐтшуда дар ин
солҳо иборатанд:
– соли 1949 ҳафриѐти Лашкарибозор – асри Ғазнавиѐн ва Ғуриѐн,
тавассути Д. Шлюмберже;
– Соли 1951 ҳафриѐти Мундигак марбути асри биринҷ, тавассути
Ж. М. Казал;
– соли 1952 ҳафриѐти Сурхкӯтал – асри кушонӣ, тавассути Д.
Шлюмберже;
– соли 1957 таҳқиқот дар манори Ҷом – асри Ғуриѐн (қарнҳои XIIXIII), тавассути А. Морик;
–

соли

1964

баррасии

маданияти

Ойхонум

тавасссути

Д.

Шлюмберже ва П. Бернард;
– соли 1965 ҳафриѐти маданияти Ойхонум П. Бернард;
– соли 1976 ҳафриѐти Шӯртуғӣ тавассути Ҳ. П. Франкфурт ва М. Ҳ.
Путияҳ1.
А. Таърихчаи мухтасари таҳқиқоти ҳаѐти муштараки бостонии афғону Фаронса [Матн] /
Абдуҷалил Пўлодиѐн. – Кобул,1984 (1363 ҳ.ш.). – С.123.
1Пўлодиѐн,

43

3. Баъд аз ҳузури ИҶШС дар Афғонистон, то соли 2003 фаъолияти
бостоншиносӣ мутаваққиф шуд, инчунин фаъолияти бостоншиносони
хориҷӣ низ таваққуф шуд. DAFA фаъолияти худро соли 2003 муҷаддадан
ба роҳ монд, ки то имрӯз идома дошта, таҳқиқоти охири ин ҳайат
минтақаҳои зайлро фаро мегирад:
– соли 2004 оғози ҳафриѐти теппаи Заргарони вилояти Балх
тавассути Р. Бзунвол;
– соли 2005 ҳафриѐти Алағтойи вилояти Майдонвардак бо
роҳбарии Р. Бзунвол;
– солҳои 2005–2017 ҳафриѐти Болоҳисори Балхи теппаи Заргарон,
Чашмаи шифо, Нуҳгунбад, шаҳри Ғулғулаи Бомиѐн, Миси Айнаки
вилояти Лугар ва баррасии ноҳияҳои Давлатобод ва Зодиѐн тавассути
бостоншиносон Р. Бзунвол, Ф. Морки, Н. Ангал, Х. Б. Сарминту ва Т.
Лурон1.
Қобили зикр аст, ки аз соли 2003 ҳафриѐти Девори кабири дараи
Бомиѐн тавассути бостоншинос З. Тарзӣ аз тариқи DAFA сурат
гирифтааст.
Баъд аз Ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ қарордодҳо бо кишварҳои
алоқаманди дигар, чун Амрико, Англия, Итолиѐ, Ҷопон, Олмон, ИҶШС
ва Ҳиндустон ҷиҳати анҷоми таҳқиқот дар минтақаҳои бостонии
Афғонистон низ ба имзо расид.
Дар заминаи ислоҳоти ҳукумат, раванди ба таври ғайриқонунӣ
содир намудани маводде, ки аз ѐдгориҳои аҳди бостонӣ аз ҷониби
аврупоиҳо, махсусан англисҳо, дар ду асри охир сурат гирифта буд, заиф
шуд. Яъне, ин чорабиниҳо минбаъд боиси ҳифзи ѐдгориҳои таърихию
фарҳангии минтақаҳои мухталиф гардид. Баробари он ки англисҳо ба
воситаи Ҳиндустон ба Афғонистон ворид шуданд, аз вазъи сиѐсии
мураккаби

ин

кишвар

истифода

1Хулио,

намуда,

бисѐре

аз

ѐдгориҳои

Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиносии Афғонистон аз моқабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулио. Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.47.
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маҳфузмондаи минтақаро бо худ бурданд. Ин омилҳо дар оянда
ҳукумати Афғонистонро водор намуд, ки дар самти ҳифзи ѐдгориҳои
таърихию бостонӣ чораҳои заруриро андешад.
Хулоса, дар ибтидои асри ХХ сиѐсати ҳукумати вақти Афғонистон
дар самти ҳифзи ѐдгориҳои бостонии ин сарзамин, ки инъикосгари
таъриху фарҳанг ва махсусиятҳои минтақа ба ҳисоб мераванд, боис
гардид, ки муҳаққиқони бостоншиноси Фаронса, ки дар ин соҳа аз
лиҳози таҷриба дар ҷойи аввал буданд, ба таҳқиқотҳои илмӣ бори нахуст
ҷалб карда шаванд. Ин сиѐсати фарҳангпарварона дар самти ҳифзи
ѐдгориҳои таърихӣ дар таърихи Афғонистон бори аввал роҳандозӣ
гардида буд. То ин муддат аксар ѐдгориҳои таърихии минтақа аз ҷониби
хориҷиѐн ҳамчун манбаи даромади иқтисодӣ мавриди истифода қарор
гирифта буд. Яъне аксар бозѐфтҳои ѐфтшуда ба осорхонаҳои мухталифи
кишварҳои аврупоӣ фурӯхта мешуд. Акнун заминаи ба ташаккули
таҳиқоти илмӣ бо соҳибистиқлол гардидани Афғонистон гузошта шуд,
ки ин имкон дод, то садди роҳи ба таври ғайриқонунӣ истисмор кардани
ѐдгориҳои

нодири

таърихию

фарҳангӣ

гирифта

осорхонаҳои дохили кишвар нигоҳ дошта шавад.
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шуда,

он

дар

1.2.

Саҳми DАFА дар омӯзиш ва таҳқиқи ѐдгориҳои бостонии
Афғонистон

Таърихи омӯзиши таҳқиқоти ѐдгориҳои бостонӣ дар Афғонистон
нишон медиҳад, ки яке аз марҳалаҳои асосӣ ва муҳимми он, ба давраи
таҳқиқоти бостоншиносони фаронсавӣ рост меояд. Маҳз аввалин шуда
таҳқиқоти мушаххаси илмӣ дар Афғонистон аз ҷониби бостоншиносони
фаронсавӣ дар ҳайати DAFA сурат гирифтааст. Доираи таҳқиқоти онҳо
нисбатан васеъ ва аз назари марҳалавӣ тӯлонист. Зеро дар ҳудуди сад сол
он

дар

Афғонистон

идома

дошта,

дар

қиѐс

бо

фаоълияти

бостоншиносони амрикоӣ, шӯравӣ ва ғайра барҷастатар мебошад.
Албатта, фаронсавиҳо дар тӯли солҳои мазкур новобаста аз вазъ, тибқи
шартномаҳои ба имзорасида, фаъолияти хешро ба таври назаррас ба роҳ
монданд.
Тайи солҳои 1919–1979 ҳайати бостоншиносони DAFA қариб дар
аксар вилоятҳои Афғонистон соҳаҳои бостонии марбути давраи
филиззот, ҳелинистӣ ва кушониро таҳқиқ намудаанд. Ҳамчунин,
дастовардҳои бостоншиносони ҳайати мазкур назаррас мебошад. Зеро
онҳо бо сохторҳои марбути Вазорати иттилоот ва фарҳанг, маориф ва
дигар вазоратҳо пайваста дар робита буда, натиҷаи ҳамкориҳо
самарабахш анҷом гирифт. Мутахассисони DAFA нахустин гурӯҳи
бостоншиносон ҳастанд, ки дар Афғонистон ба фаъолият ва ҳафриѐт
оғоз намуданд.
Қобили тазаккур аст, ки бостоншиносони фаронсавӣ, аз ҷумла, А.
Фуше,

П.

Бернард

ва

дигарон

тавонистанд,

ки

осори

атиқаи

Афғонистонро на фақат дар дохилӣ кишвар, балки бо намоиши осори он
аз тариқи осорхонаҳои сайѐравӣ дар кишварҳои Аврупо муаррифӣ
намоянд. Ҳамин тавр, ҳайати DAFA исбот кард, ки Афғонистон аз
ҷумлаи кишварҳои аст, ки шумораи соҳаҳои бостонии он хело зиѐд
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мебошад. Ҳамин тавр, осори он барои омӯзиш ва таҳқиқи таърихи аҳди
антиқии ориѐиҳо муҳим ва зарур дониста мешавад.
Бостоншиносони фаронсавӣ дар Афғонистон асбобу лавозимоти
зарурии бостоншиносиро ворид намуданд. Ҳамин тавр, дар ҷараѐни
тренинг

ва

семинарҳои

фаронсавиҳо

бостоншиносони

ҷавони

Афғонистон аз усулҳои таҳқиқот ва ҳафриѐти бостоншиносӣ баҳраманд
гардиданд. Дар натиҷа, фаъолияти илмии онҳо боиси он гардид, ки
бостоншиносони Афғонистон дар соҳаҳои бостонии кишвар мустақиман
ҳафриѐти бостонӣ гузаронида, натоиҷи кашфиѐти худро дар семинарҳо
ва конфронсҳои байналмилалӣ муаррифӣ намоянд.
Ҳамчунон, мутахассисони мазкур дар таҳияи барномаҳо ва васоити
илми бостоншиносӣ, пур кардани хазинаҳои осорхонҳо ва бойгонӣ
саҳми муҳим доранд.
Дар натиҷа фаъолияти DAFA бо таъсисѐбии нашрияҳо ва
маҷмӯъаҳо рӯйи чоп омадаанд, ки аз ҷониби аксар бостоншиносони
хориҷӣ анҷом нагирифтааст. Албатта, муҳимтар аз ҳама ҳайати мазкур
дар шароити осоиштаву ҷанг дар Афғонистон, фаъолияти худро
таваққуф надодаанд. Фаъолияти ҳайати бостоншиносони фаронсавӣ дар
умум як қатор нуқтаҳои Афғонистонро фаро гирифта буд, ки дар зер бо
тартиб инъикос мегардад.
Таҳқиқи минтақаи бостонии Теппаи Заргарон аз ҷониби DAFA.
Ёдгории мазкур аз лиҳози ҷуғрофӣ тақрибан дар 23 километрии ғарбии
шаҳри Мазори Шариф, дар 1 километрии шарқии ноҳияи Балх воқеъ
буда, аз шимол бо роҳи қадими ноҳияи Балх, аз ҷануб ва ҷанубу шарқ бо
деҳаи Боғурон ва аз самти ғарб бо осиѐби обии деҳаи мазкур пайваст
мебошад. Таҳқиқи ин минтақаи бостонӣ бори нахуст аз ҷониби ҳайати
бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон бо роҳбарии А. Фуше соли
1922 бар асоси қарордоде, ки миѐни он ҳайат ва Вазорати умури хориҷии
Афғонистон баста шуда буд, оғоз гардид. М. Халиқ масъалаи мазкурро
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дар осораш шарҳ дода, қайд кардааст, ки бо кофтуковҳои А. Фуше ва
ҳамкоронаш дар Балх, Д. Шлюмберже аз соли 1947 идома ѐфта, дар
натиҷа маълум шуд, ки Теппаи Заргарон нисбат ба дигар минтақаҳо
осори бештаре аз давраҳои пеш аз исломӣ хусусан, давраи ҳелинистӣ
дорад1.
Дастаи муштараки бостоншиносони Афғонистону Фаронса баъди
бастани қарордоди нав, тирамоҳи соли 2014 дар минтақаи бостонии
Теппаи Заргарон даст ба ҳафриѐти илмӣ заданд. Ривоятҳои бузургони
маҳал бар он далолат мекунад, ки дар ин минтақа дар давари паҳн
гардидани дини ислом дуконҳои заргарӣ вуҷуд доштааст, аз ин лиҳоз, бо
чунин ном машҳур гардидааст.
Қобили зикр аст, ки дар ҷараѐни ҳафриѐти муҳаққиқони DAFA як
бинои давраи исломӣ ва ҳамчунин, порчаҳои сафолӣ, сиккаҳои
зангзадаи мисӣ, устухонпораҳо, порчаҳои зарфҳои шишагӣ, мӯҳрҳои
кӯчаки сангӣ, сафолӣ ва устухонӣ низ дарѐфт шудааст.
Минтақаи бостонии Теппаи Заргарон дар ҷараѐни чанд даҳаи охир
мавриди ҳафриѐти ғайриқонунӣ қарор гирифта буд, ки дар натиҷа осори
гаронбаҳои он қисман ғорат шуданд. Бисѐре аз осори манқул ва
ғайриманқули он хароб шудаст. Ҳайат баъд аз ҳафриѐти бахшҳои 5×5
метр дар қисмати болоии теппа ба кори ҳафриѐти бузургмиқѐс оғоз
намуданд. Дар натиҷа, қишрҳои болоии он ба умқи 2,5 метри хиштҳои ба
андозаи 5×22×22 ва ҳамчунон, 5×23×23 аз навъи пухта марбут ба давраи
исломӣ ва боқимондаи зарфҳои сафолии давраҳои мухталифи исломӣ –
Сомониѐн, Ғазнавиѐн, Ғуриѐн ва Темуриѐн ба даст омад, ки аксар ба
шакли пароканда ҷойгир буданд.
Ҳамчунин, дар умқи 3-метраи теппаи мазкур сарсутун ва зерсутуни
гаҷӣ кашф шудааст. Баъди омӯзиши ҳамаҷониба маълум гардид, ки он
ба давраи охири ҳукумати Юнону Бохтар ва нимаи аввали ҳукумати
1Халиқ,

М. Соҳоти бостонӣ ва биноҳои таърихии Балх [Матн] /Муҳаммадсолеҳ Халиқ. – Теҳрон, 2015
(1394 ҳ.ш.). – С.69.
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Кушониҳо, эҳтимолан, охири ҳукмронии Вима Такту тааллуқ дорад. Ин
нуқта солҳои 2005–2010 аз ҷониби гурӯҳи муштараки бостоншиносони
Афғонистон ва Фаронса бори дигар дар нақша гирифта шуда, аммо
ҳафриѐт то соли 2008 ба анҷом расид. Дар маҷмӯъ, осори зайли бостонӣ
кашф ва ба даст омаданд, ки муњаќкиќ Муҳаммадазизи Азизӣ онҳоро
инъикос намудааст:
1. Сиккаҳои биринҷӣ ва мисии мутааллиқ ба давраи Кушониѐн,
махсусан, ҳукмронии Вима Такту, Вима Кадфиз ва ҳамчунин давраи
аввали интишори ислом;
2.

Теъдоде аз

хумҳои шикаста

ва

порчаҳои

зарфҳои

оддӣ,

сурмакашҳои устухонӣ ва баъзан чӯбӣ;
3. Мӯҳраи устувона (шашкунҷаи мухталиф);
4. Муҷассама аз гили пухта, ки яке аз он тифлеро дар оғӯши хонуме
нишон медиҳад ва ин дар ҳақиқат муҷассамаи истодаи Рубунав Арткшу
(Ardaxo) аст, ки кушониѐн бештар дар маъбадҳои буддоии ҳавзаи
Қандаҳор ва сиккаҳои худ ба зарб расониданд;
5. Теъдоде аз зерсутунҳое, ки аз санги оҳак сохта шудаанд;
6. Баданаҳои санги устувонӣ ва ѐ баданаи сарсутунӣ ва зерсутунаҳои
гаҷӣ;
7. Боқимондаҳои ҷасади ҳайвоноти хонагӣ, мисли буз, гов ва ғайра;
8. Сарсутунҳои оҳакӣ бо таҷассуми гови хобида;
9. Расмҳои ҳайвоноти ваҳшӣ, аз ҷумла шер ва паланг;
10. Мӯҳраҳои шашпаҳлӯи шикофдори орододашуда.1
Аз ѐдгориҳои бадастомада маълум мегардад, ки имтидодии
таърихии Теппаи Заргарон ба замони ҳокимияти Кушониѐн ва ибтидои
паҳншавии дини ислом дар минтақа рост меояд.
Минтақаи дигари бостонии таҳқиқшуда аз ҷониби DAFA теппаи
Чиҳилсутун ба ҳисоб меравад. Теппа ѐ минтақаи Чиҳилсутун, воқеъ дар 1
1Азизӣ,

М. Ошноӣ бо биноҳои таърихии Афғонистон [Матн] /Муҳаммадазиз Азизӣ. – Теҳрон:
«Дониш», 2012 (1391 ҳ.ш.). – С.101.
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километрии шарқи ноҳияи Балх ва дар ҳамсоягии Теппаи Заргарон воқеъ
мебошад. Аз ҷониби шарқ ва ҷанубии Чиҳилсутун заминҳои зироатӣ ва
аз ҷониби ғарби он Теппаи Заргарон, ки солҳои зиѐд аз тарафи
бостоншиноси фаронсавӣ Д. Шлюмберже таҳқиқ шудааст, ҷойгир
мебошанд.
Аз натиҷаи пажӯҳиши муҳаққиқон маълум мегардад, ки дар
шимоли теппаи Чиҳилсутун роҳ ба сӯи Мазори Шариф ва Балх будааст.
Номи Чиҳилсутунро ба он хотир ба ин мавзеъ додаанд, ки солҳои пеш
сутунҳои мухталиф аз санги мармар ѐ оҳаксанг дар сатҳи заминҳои
Чиҳилсутун дар паҳнои аз анбӯҳи хок афтида буданд ва сутунҳо,
эҳтимолан, аз бахшҳои мухталиф ва банд-банд, монанди сутунпояҳои
маданияти Ойхонум буда, ба теъдоди фаровон вуҷуд доштанд, ки аҳолӣ
он бандҳоро ба номи Чиҳилсутун ѐд мекунанд.
Минтақаи бостонии Чиҳилсутун аз назари ҷуғрофӣ ва топографӣ
мудаввар буда, пастиҳо ва баландиҳои мухталиф дар он рӯнамо
гардидааст. Баландии ин теппа аз сатҳи замини он ҷо ҳудудан 12 метр
буда, дар ҷараѐни ҳодисаҳои чанд даҳаи охири кишвар мавриди
ҳафриѐти ғайриқонунӣ қарор гирифтааст1. Таҳқиқот дар ин теппа ба
таври мақсаднок ва муштарак аз ҷониби ҳайати бостоншиносии
Фаронса тирамоҳи соли 2004 оғоз шудаст. Дар ҷараѐни ҳафриѐт миқдори
маълумоти лозима ҷиҳати давоми кори муҳаққиқон дар он минтақа ба
даст омад. Ҳамчунин, давраи дувуми таҳқиқот аз соли 2015 оғоз шуд.
Бо мақсади мукаммал омӯхтани минтақа ва татбиқи нақшаи умумӣ
ҳафриѐти нуқтае, ки таҳти ковиш қарор дода шуд, онро бахши «№6»
номгузорӣ намуданд. Мувофиқи маълумоти муњаќќиќи фаронсавї А.
Гудор, минтақаи мазкур ба 5 нуқтаи таҳти ҳафриѐт, ки истилоҳан онро

1Кошеленко

Г. А., Мунчаев Р. М., Гаибов В. А. Археология Афганистана. В дни мира и дни войны
[Текст] /Г. А. Кошеленко, Р. М. Мунчаев, В. А. Гаибов. – М: Института археологии РАН, 2014. – С. 57.
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«бахш» номидаанд, тақсим гардид. Дар натиҷаи ҳафриѐт, маҳаллаҳо ба
бахши a-b-c-d-e ворид карда шуд1.
Дар бахши №6, дар нуқтаи «a» баъд аз хокбардории сатҳ миқдори
сиккаҳо ва порчаҳои зарфҳои шикаста, порчаҳои сафолие, ки ба давраи
Кушониѐн тааллуқ доштанд, ба даст омад. Иртифои 2 метр дар ин бахш
бозгӯкунандаи давраҳои фарҳангӣ буда, чун миқдори биноҳо ба мурури
замон дар сатҳи боло аз байн рафта ва он чи ба даст омада, сатҳи
манзилҳо ва ҳуҷраҳои нишеман ва ҳадди аққал табақаи дувуми бино ба
шумор меравад. Дар ин бахш боқимондаҳои сохтмон, аз ҷумла деворҳои
хиштии ба даст омада ба андозаи 5×25×25 аст.
Боқимондаҳои бинои давраи исломӣ, замонҳои таърихии кушонӣ,
ғурӣ ва темурӣ зери сутуни мураббаъ аз навъи оҳаксанг дорои ороишоти
наботот (шох, барг ва гули нилуфар), сари сутунҳои таҳаввулѐфта,
сиккаҳои биринҷӣ ва мисии мутааллиқи давраҳои кушонӣ ва исломӣ,
махсусан ба замони Вима Кадфиз ва Вима Такту рост меояд. Зарфҳои
сафолӣ ва порчаҳои ин давра ба андозаи 40×36 см аст, ки дар он тасвири
гов ба сурати хобида дида мешавад, катибаи росткунҷашакл аз санги
оҳак, ки дар як қисмати он ҳафт ҳарфи алифбои хуруштӣ, яъне
ҳаккокишуда мебошанд, иборатанд. М. Азизӣ қайд кардааст, ки зарфҳои
сафолӣ, монанди хумҳо, хурмаҳо, кӯзаҳо, ҷомҳо ва порчаҳои он,
шишапораҳо, мӯҳрҳо ва дигар бозѐфтаҳои хурд ва кӯчаки дигар
сарсутунӣ ва зерсутунҳои гаҷӣ доранд2.
Ҳамин тариқ, ковишҳои бостоншиносони DAFA дар Теппаи
Заргарон ва Чиҳилсутун нишон дод, ки минтақаҳои мазкур аз замони
Кушониѐн сар карда, то ба аҳди Темуриѐн ҳамчун марказҳои бузурги
ҳунармандӣ ва фарҳангӣ шуҳрат доштаанд.

А. Ё., Љозеф, Ҳ. Осори давраи буддоии Бомиѐн [Матн]: хотироти DAFA /А. Ё. Гудор, Ҳ.
Љозеф. – Кобул: «Шамшод», 1928. – Ҷ.2. – С.37.
2Азизӣ, М. Ошноӣ бо биноҳои таърихии Афғонистон [Матн] /Муҳаммадазиз Азизӣ. – Теҳрон:
«Дониш», 2012 (1391 ҳ.ш.). – С.109.
1Гудор,
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Таҳқиқи Болоҳисори ноҳияи Балх. Болоҳисор қасрҳои марказиро
меномиданд, ки дар дохили як қалъаи баланд, баландие, ки битавон аз он
ҷо кулли шаҳрро диду мушоҳида кард, бештар машҳур аст. Дар даврони
бостон Болоҳисор баландтарин қисмати бинои қалъаҳои бузурги
ҷангиро меномиданд, ки бар тамоми қисматҳои минтақа аз назари дид ва
нигоҳ ҳоким буда, дар забони юнонӣ ба номи Акропол (Acruopool)
қисмати болоӣ ва ҷудо аз шаҳрро гӯянд, ки ба сурати мукаммали он
Акрополис гуфта мешавад.1
Ҳайати бостоншиносии Фаронса соли 1923 дар Болоҳисори Балх
таҳти роҳбарии А. Фуше ҳафриѐтеро анҷом доданд, вале давраҳои
исломии ин минтақа мавриди таваҷҷуҳи онҳо қарор нагирифт. Баъдан
профессор Д. Шлюмберже таҳқиқоти А. Фушеро идома дода, дар
ҷараѐни ҳафриѐт зарфҳои сафолиро кашф намуд. Осори сафолии
мутазаккира аз ҷониби бостоншинос Ч. Гордан мавриди таҳлил қарор
гирифта, чунин натиҷагирӣ шуд, ки ин минтақа замоне мавриди ишғоли
низомиѐни давлати ҳахоманишӣ қарор доштааст. Баъд аз ақди
қарордоди ҷадиди ҳайати бостоншиносии Афғонистон – Фаронса DAFA
соли 2005 дар боқимондаҳои девори Болоҳисор ҳафриѐтеро анҷом дода,
ба он Болоҳисори I ва Болоҳисори II номгузорӣ намуданд.
Баъд аз аломатгузорӣ ва кодексгузорӣ дар Болоҳисори I ҳафриѐт
оғоз шуда, барои ба даст овардани ҳадафҳо ба таҳқиқ рӯ оварданд.
Боқимондаҳо ва таҳкурсии аввали Болоҳисори Балх ҳафриѐт ва ба
андозаи 5×5 ба сурати мураббаъ танзим ва хатандозӣ гардид. Баъд аз
табақаи болоии ҳафриѐт теъдоде аз порчаҳои зарфҳои сафолии мухталиф
ва ба андозаҳои гуногун ба даст омад. Пас аз омӯзиш мушаххас гардид,
ки ин зарфҳо ба давраи ҳукумати исломӣ, эҳтимолан, аҳди темуриѐн
тааллуқ доранд. Дар байни зарфҳо ва порчаҳои сафолӣ миқдори
сафолҳои бидуни луоб кардашудаи бузург, сурх, ҷигарӣ ва сода, ки
1Азизӣ,

М. Ошноӣ бо биноҳои таърихии Афғонистон [Матн] /Муҳаммадазиз Азизӣ. – Теҳрон:
«Дониш», 2012 (1391 ҳ.ш.). – С. 110.
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марбут ба давраи Кушонӣ буданд, мавриди омӯзиш қарор гирифтанд ва
дар ҷараѐни ҳаводиси табиӣ ва башарӣ вайрон гардиданд, ки эҳтимолан,
порчаҳои ҳар ду давра бо ҳам махлут шуда бошанд.
Баъд аз он ҳафриѐти дигаре аз ҷониби DAFA бо номи Болоҳисори
II дар қисмати шимолу шарқии ҳафриѐти қаблӣ оғоз шуд, ки дар воқеъ,
қисмате аз ҷануби деворҳои Болоҳисорро дарбар мегирифт. Аз умқи 1
метра порчаҳои зарфҳои сафолии луобишуда бо ранги сабз, порчаҳои
дастсози сангӣ, порчаҳои хумҳои бузурги навъи сафолии камоташдида,
хурмачаҳое бо хокистар ва ангишт ба даст омад, ки аз назари хокшиносӣ
шояд хумҳое бошанд, ки мавриди истифодаи бошандагони давраи
темурӣ қарор мегирифтанд. Ҳамзамон, дар самти ғарбии бахши мавҷуда
девори аслии Болоҳисори қадим, тақрибан дорои паҳнои 3 метр буда,
падидор гардида, девори муҳофизатӣ бо паҳнои 110 см кашф шуд.
Қисмати поѐни ин девор аз похса буда, қисматҳои болоии он тавассути
хишти хом бино гардид, ки ба ақидаи мо, ин марҳалаи таъмири девор
аст, ки шояд ҳам дар ин марҳала таъмире бори дувум дар деворҳои
хароба, баъд аз кадом ҳуҷуми қаблӣ сурат гирифта бошад1.
Илова бар ин, дар канори деворҳои ҳифозатӣ деворҳои дигаре бо
паҳнои 1 метру 60 см рӯнамо гардид, ки бисѐр монанд бо деворҳои
ҳифозатии минтақаи Вудгон (Wotgan)-и шаҳри Арчии вилояти Қундуз
аст. Эҳтимолан, дар давраи исломӣ аз ин деворҳо истифода мешуд ва
давраи аввалӣ марбут ба давраи Темуриѐн аст.
Мувофиқи маълумоти бостоншинос А. Ҳамидӣ, аз бахши аввали
ҳафриѐт зарфҳои сафолӣ ба даст омадааст, ки аз назари шакл ва шеваи
ҳунарӣ нисбат ба дигар зарфҳо ва порчаҳои сафолии то ҳол бадастомада
фарқи зиѐд дошт. Масалан, зарфҳои ғизохӯрии ҳамвор,

нозук,

доирашакл бо ороиши навъи эҳтимолан гули офтобпараст, зарфҳои

1Ҳамидӣ,

А. Баррасии ковишҳои бостоншиносӣ ва обидоти таърихӣ дар вилояти Балх, маркази
бостоншиносӣ [Матн] / Абдулбашир Ҳамидӣ. – Кобул: «Академияи улум», 2005 (1426 њ.ќ.). – С.84.
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устувонаи (шашкунҷа) бо ранги сурхи камранг ва сода, ки эҳтимолан,
зарфи об барои нӯшидан аст1.
Яке аз зарфҳои кашфшудаи Болоҳисор сафолӣ мебошад, ки
баландиаш 18 см буда, аз умқи 3 метру 50 см ба даст омадааст. Ин сафол
аз назари сохт ба сафолҳои давраи юнону бохтарии сода ва шабеҳи
зарфи сафолии содаи ранги нахӯдии маданияти Ойхонум буда
метавонад. Зарфҳои сафолии замони ҳахоманишӣ, шоҳони бохтарӣ дар
Дилварзин, теппаи вилояти Балх ѐфт шуда, ки шакли лаби рост ва лаби
чаппа буда, ғолибан дорои ранги хокистарӣ ва сафеди луобдор
мебошанд, ки ин навъҳо ба зарфҳои аз минтақаи Болоҳисор ҳаммонанд
ва қобили муқоиса мебошанд. Аз умқи 5-6 метр харобаҳои Болоҳисор
боқимондаҳои биноҳои давраи юнонӣ ва кушониҳо ѐфт шудааст.
Эҳтимолан, ин маҳал бо вуруди маданияти кушонӣ ба як минтақаи обод
табдил ѐфтааст. Баъд аз истилои Темуриѐн, на танҳо сохторҳои ҷадид ба
вуҷуд омад, балки дар илова намудани биноҳо ва таъмироти он рӯи
харобаҳои қаблӣ ҳисори марказии шаҳр аз ҷониби мусулмонон низ сурат
грифтааст.
Деворҳои аслии Болоҳисор дар умқи 7,5 метр пайдо гардид, ки на
танҳо собит набуданд, балки таъминоти чанд марҳала дар он сурат
гирифтааст. Донишмандони фаронсавиро ақида бар он аст, ки таъминот
дар соли (1407 мелодӣ), эҳтимолан, ба восилаи темуриѐн ва ѐ кадом
фармонравои дигаре сурат гирифта, шояд ин таъмирот ва иловагиҳои
биноҳои марбута ба он давра тааллуқ доранд2.
Дар

ҷараѐни

чандин

марҳалаи

ҳафриѐт

дар

Болоҳисор

хокбардориҳое ба умқи 2,3 м, 2,8 м ва 7-8 метр сурат гирифта, осори
сафолӣ, сиккаҳо, ҷасади инсон, боқимондаҳои ангишт ва шиша аз
давраҳои ҳахоманишӣ, кӯшонӣ ва исломӣ ба даст омад. Шоѐни зикр аст,
Ҷ. Афғонистон дар доират - ул - маорифи тоҷик [Матн] /Ҷалолиддин Сиддиқӣ. – Пешовар:
«Майванд», 2011 (1383 ҳ.ш.). – С.75.
2Кошеленко Г. А., Мунчаев Р. М., Гаибов В. А. Археология Афганистана. В дни мира и дни войны
[Текст] /Г. А. Кошеленко, Р. М. Мунчаев, В. А. Гаибов. – М: Института археологии РАН, 2014. – С. 45.
1Сиддиқӣ,
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ки ҷиҳати маълумоти бештар дар қисмати шимолу ғарбии бахши 5 ба
андозаи 1,5×2 сондожи роҳандозишуда ва аз умқи 7-метраи он порчаҳои
зарфҳои сафолӣ ва боқимондаи косахони сари инсон кашф гардид, ки
эҳтимол, таърихи он пештар аз давраи Ҳахоманишиҳо мебошад. Бо
назардошти бозѐфтаҳои Болоҳисори Балх гуфта метавонем, ки минтақаи
бостонии Болоҳисор яке аз нуқтаҳои муҳимми мадании давраи
Ҳахоманишиѐн ва давраҳои баъди он то асри темурӣ мебошад1. Аммо
наметавон ба ин натиҷа қаноатманд бошем, зеро ин минтақа зарурати
таҳқиқоти бештареро дорад, то битавонем марҳалаҳои дигари печидаи
таърихи ин ҳавзаи бостониро равшан бисозем.
Таҳқиқи минтақаҳои бостонии ноҳияи Шулгараи вилояти Балх. Ин
ноҳия дар ҷануби вилояти Балх воқеъ буда, дорои нуқтаҳои бостонии
мухталиф, монанди Чашмаи Шифо, Кофирқалъа ва кӯҳи Албурз
мебошад. Чашмаи Шифо дар 20 километрии ҷанубии вилояти Балх
воқеъ аст. Донишманди фаронсавӣ, профессор А. Фуше ба ин назар аст,
ки Орнуз баъд фатҳи минтақа тавассути Искандари Мақдунӣ маҳз дар ин
ҷо ҳоким таъйин гардидааст. Номбурда минтақаи Кофирқалъа ва
барҷастагиҳои саҳро (сангҳои бузург ва сахт)-ро, ки дар канори рости
соҳили рӯди Балхоб воқеъ аст, бахше аз як минтақаи бузурги бостонӣ
медонад.
Минтақаи Кофирқалъа, ки дар ҷануби Чашмаи Шифо, дар фарози
кӯҳ воқеъ аст, соли 2008 аз ҷониби дастаи бостоншиносии афғонистониву
фаронсавӣ мавриди ҳафриѐт қарор гирифт. Дар ҷараѐни таҳқиқот дар
қисмати шарқии девори Кофирқалъа деворе кашф гардид, ки ба тӯли 9
метр аз шарқ ба ғарб расида, аз сангу хишт сохта шудааст. Тарафи
шарқии девор, ки сангкорӣ шудааст, тақрибан бо умқи 3,5 метр расида,
хишткориҳои рӯйи девор, ба мақсади сохтани роҳи нақлиѐтӣ аз тарафи
ширкатҳои Вазорати алоқаи хусусӣ хароб гардидааст. Дар раванди
1Фоиз,

М. Дастовардҳои бостоншиносии як даҳаи ахир дар Афғонистон [Матн] / Муҳаммаданвар
Фоиз. – Кобул: «Шамшод», 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.121.
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таҳқиқот, ки дар самти ғарби ин девор, дар дохили Кофирқалъа сурат
гирифт, боқимондаҳои таҳкурсии сангии давраи исломӣ – Ғуриѐн кашф
гардид. Девори 9-метра марбут ба давраи Ҳахоманишиҳо (шоҳони
бохтарӣ) буда, дар давраҳои баъдӣ дар он таъмирот сурат гирифтааст.
Тибқи маълумоти бостоншинос афѓонистонї И. Усмонӣ, боқимондаҳои
деворҳои Кофирқалъа ва бурҷҳои он, ки дар давраҳои мухталифи
таърихӣ мавриди истифода ва таъмир қарор гирифта буданд, аз ҷониби
муҳаққиқони DAFA мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтанд1.
Табақаҳои болоии бино ва теъдоде аз қисмҳои он ба давраи исломӣ
тааллуқ доранд. Аз ин минтақа порчаҳои сафолии давраҳои мухталиф ба
шакли омехта ба даст омад. Қалъаи ҳокими шаҳр, дар атрофаш теъдоди
зиѐде аз биноҳои харобшуда дошта, паҳнои онро ҳуҷраҳои тӯлонии
росткунҷа, мураббаъ, бурҷҳои дидбонгоҳ ва дифоӣ ташкил медод.
Дар самти шимолу шарқи кӯҳи Кофирқалъа санги бузурги дорои
оҳак, ки ба гунаи росткунҷаи тарошидашуда, дорои 2 метр дарозӣ, 80 см
паҳно ва 1 метру 50 см баландист, мавҷуд аст. Дар сатҳи ин санг
кандакорӣ ба шакли доиравӣ сурат гирифтааст, ки шояд бо мақсади
афрӯхтани оташ дар давраи иҷрои маросими мазҳабӣ сохта шуда бошад.
Ин минтақаи бостонӣ марбут ба давраи ҳахоманишӣ ва теъдоди аз
қисмҳои он ба давраи исломӣ рабт доранд2.
Ҳамин тавр, ѐдгориҳои таърихие, ба монанадӣ Чашмаи Шифо,
Кофирқалъа ва кӯҳи Албурз дар вилояти Балх аз ҷумлаи ѐдгориҳои
нодири сарзамини Афғонистон ба ҳисоб мераванд, ки таърихи аҳди
қадими минтақаро инъикос мекунад.
Таҳқиқи қалъаи Ҳиндувон ѐ девори истеҳкомии шимол. Ин
минтақаи бостонӣ дар 3 километрии шимоли роҳи Мазори Шариф –
Шибирғон, дар ноҳияи Балх воқеъ буда, аз Теппаи Заргарон тақрибан
1Усмонӣ,

И. Бостоншиносии умумии Афғонистон [Матн] / Исматулло Усмонӣ. – Кобул: «Тобистон»,
2014 (1393 ҳ.ш.). – С.131.
2Азизӣ, М. Ошноӣ бо биноҳои таърихии Афғонистон [Матн] / Муҳаммадазиз Азизӣ. – Теҳрон:
«Дониш», 2012 (1391 ҳ.ш.). – С.315.
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1,5 км фосила дорад ва бо номҳои (Ғундӣ, Ҳинду, Теппаи ҳинду) байни
аҳолии ноҳияи Балх ѐд мешавад. Он дар қисми шимолу шарқии Чорбоғи
ноҳияи Балх қарор дошта, аз ҷануб ба мақбари Бобохӯҷа ва зиѐратгоҳи
Чиҳилтан ва аз самти шимолу ғарб ба Хӯҷа Ғӯлак пайваст аст1.
Дар чандин давраи ҳафриѐт тавассути дастаи бостоншиносии
афғонистониву фаронсавӣ дар солҳои 2005-2008 дар қалъаи Ҳиндувон, ки
осори манқул ва ғайриманқули зайл ба даст омад:
1. Деворҳои қалъа, ки аз хишту похса бино гардида, марбут ба
давраҳои қабл аз ислом аст;
2.

Зинапояҳои

деворҳои

ҳуҷра

дорои

тиркашҳои

доиравӣ

мебошанд;
3. Хиштҳои хом ба андозаи 38×38×9 (давраи Кушониѐн) ва хиштҳои
пухтаи 33×33×5 ва 35×35×5 ба шакли пароканда (давраи Ғазнавиѐн) аст;
4. Зарфҳои сафолӣ ва порчаҳои он бо шаклҳои мухталифанд;
5. Сиккаҳои оксиддор ва порчаҳои филиззоти оксидшуда;
6. Найза, сари муҷассама;
7. Дарвоза бо паҳнои 1 метр ва боқимондаҳои ҳуҷраҳои низомӣ2.
Ҳамин тавр, минтақаи мазкур мавриди ковишҳои ибтидоӣ қарор
гирифта, ниѐз ба таҳқиқоти бештар дорад.
Таҳқиқи минтақаи бостонии Нуҳгунбади Балх. Дар наздикии
шаҳри Мазори Шариф, дар самти ҷанубу ғарби роҳи умумии Балх ва
Ҷузҷон харобаи масҷиди кӯчаке вуҷуд дорад, ки ба номи Нуҳгунбад ѐ
Ҳаҷҷи пиѐда маъруф аст. Аҳолии бумӣ вобаста ба шакли зоҳирии
бинои масҷид, онро ба номи Нуҳгунбад ѐд мекунанд. Бинои масҷиди
мазкур тақрибан мураббаъшакл буда, кунҷҳои он аз берун 19,5/20,
паҳнои он дар дохил бо дарназардошти паҳноии деворҳо 18,3/15,5 метр
буда, меҳвари аслии он нисбат ба хатти шимол ва ҷануб ба зовияи 38
1Фоиз,

М. Дастовардҳои бостоншиносии як даҳаи ахир дар Афғонистон [Матн] / Муҳаммаданвар
Фоиз. – Кобул: «Шамшод», 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.37.
2Фоиз, М. Дастовардҳои бостоншиносии як даҳаи ахир дар Афғонистон [Матн] / Муҳаммаданвар
Фоиз. – Кобул: «Шамшод», 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.115.
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дараҷа рост аст. Бинои мазкур бар иловаи сутунпояҳое, ки ба сурати
ҷуфт дар паҳлуи девор қарор доштанд, 6 сутунпояи озод дошта, чаҳор
сутунпояи он ҳанӯз ҳам пойбарҷост. Ҳар кунҷи ин мураббаъҳо 10,4
метр мебошад1.
Бостоншиноси шўравї Пугаченкова Г. ин масҷидро бо нақшаи
уфтодааш ба Чаҳорсутуни воқеъ дар харобаҳои шаҳри Тирмиз ташбеҳ
намудааст, ки таърихи бинои онро ба соли 1032 мелодӣ марбут медонад.
Аз бозмондаҳо бар рӯйи ин бино маълум мешавад, ки гунбадҳо аз хишти
пухта буда, дорои андозаҳои 5, 3×12×21×22 см буданд, ҳамаи
сутунпояҳои мудаввари марказӣ ва сутунакҳои васл ба девор низ аз
хишти пухта андозаи 4×10×9 то 15 см мебошанд. Гаҷ, рег, чӯян, гили
хиштҳои хом ва пухта низ ба ҳайси маводди бино ва зебоӣ дар ин масҷид
ба кор рафта, бо барги ток, хурмо, тут, бодом, гули печакҳои ток ва
ғайра ороиш ѐфта, ки баъзе аз онҳо монанди печаки ток, риштаҳои
марвориди манзараҳои қаблазисломӣ, маҳсули дастранҷи ҳунармандони
сосонӣ мебошанд.
Дар натиҷаи ҳафриѐти бостоншиносие, ки солҳои 2006–2009 (1386–
1388 ҳиҷрии-шамсӣ) дар ин минтақа сурат гирифт, аз самти ҷануб ва
шимоли меҳроби дохили масҷид ду сутунпоя бо баландии 20,2 ва 1,58
метр ва порчаҳои гули нилуфар кашф гардид. Аз омӯзиш ва таҳқиқоти
анҷомшуда дар ин маҳал бармеояд, ки сохтмон ва ороиши ин бинои
таърихӣ бар иловаи таъсири ҳунармандии сосонӣ, осори фарҳанги
буддоиро дар худ инъикос менамояд2. Он яке аз қадимтарин масҷидҳо
дар Осиѐи Марказӣ мебошад. Донишмандон ва муҳаққиқон дар таъйини
таърихи масҷиди Нуҳгунбад ихтилофи назар доранд. Аз ҷумла,
Пугаченкова Г. таърихи бунѐди онро ба асри X марбут медонанд3.
1Кошеленко

Г. А., Мунчаев Р. М., Гаибов В. А. Археология Афганистана. В дни мира и дни войны
[Текст] / Г. А. Кошеленко, Р. М. Мунчаев, В. А. Гаибов. – М: Института археологии РАН, 2014. – С. 58.
2Ансорӣ, С. Балх дар гузари замонаҳо [Матн] / Султон Ансорӣ. – Кобул: «Мулкӣ», 2008 (1387 ҳ.ш.). –
С.44.
3Кушккакӣ, Ғ. Нигоҳе ба Нуҳгунбад [Матн] / Ғуломҳайдар Кушккакӣ // Маҷаллаи бостоншиносии
Афғонистон давраи севум. – Кобул: «Академияи Улум», 2013 (1392 ҳ.ш.). – №12. – С.108.
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Ба ақидаи бостоншиноси амрикоӣ хонум Нонси Дупрӣ, ин масҷид
аз намунаҳои зебои давраи Сомониѐн аст. Ба назари муҳандис Шикеби
Солик

бостоншиноси

Афғонистон,

он

комилан

зери

таъсири

ҳунармандии сосонӣ ва буддоии Гандаҳоро сохта шудааст. Қисмати
берунаи ин масҷид бо сохтмонҳои давраи аввали исломии Қоҳира
(пойтахти Миср) монандӣ дорад. Ҷуғрофидони маъруф Ибни Батута,
сохтмони масҷиди Балхро аз нигоҳи зебоӣ бо масҷиди шаҳри Гранадаи
Испания ва нигориши сутунҳоро бо масҷидҳои Работулфатҳи Мағриб
баробар мекунад, вале ин биноро зеботар аз онҳо медонад1.
Бар асоси гуфтаҳои Шаҳриѐри Адл, бостоншиноси эронӣ ин
масҷид соли 819 мелодӣ дар асари заминларзаи шадид, ки дар Балх рух
дод (аз 4/1 ҳисса Балхро вайрон кард), каме хароб шуд. Ба хотири
таърихи ғайриисломӣ доштанаш аз ҷониби мардуми маҳаллӣ ва
ҳукуматдорон дубора тармиму обод карда нашуд ва ҳамин гуна вайрон
боқӣ монд2.
Вазорати иттилоот ва фарҳанги Афғонистон соли 1973 масҷидро
барои пешгирӣ аз газанди боду борон бо чатри оҳанин пӯшонд ва аз
соли 2005 бо ҳамкории ҳайати бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон
зери нигоҳдории ҷиддӣ қарор гирифт. Идораи иттилоот ва фарҳанги
вилояти Балх аз моҳи ноябри соли 2005 то моҳи январи соли 2006 ду
тарафи онро бо пардае аз порчаи навъи Жютекстол, ки аз таъсири барфу
борон ва тобиши офтоб ба ѐрии ҳайати бостоншиносии Афғонистон ва
дафтари фаронсавии «Актид» пӯшонид. Соли 2006 бештар аз 22 ҷариб
(44.000 метр) замини атрофи ин биноро дубора ба даст овард ва онро ба
кумаки ҳайати бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон бо девори гилӣ
иҳота кард. Аз ибтидои моҳи марти соли 2008 кори таъмири фанни
равоқи шикастаи масҷид бо ҳамкории бостоншиносони фаронсавӣ
С. Вижагиҳои ҷуғрофиѐӣ ва таърихии Балх [Матн] /Султон Ансорӣ. – Кобул: «Мулкӣ», 2007
(1386 ҳ.ш.). – С.46.
2Мир, О. С. Балх дар таърих ва адаби форсӣ [Матн] / Мир Обидинӣ Саидабутолиб. – Теҳрон: «Ахтари
шимол», 1992 (1371 ҳ.ш.). – С.94.
1Ансорӣ,
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роҳандозӣ шуд. Соли 2012 ин бино аз тарафи шуъбаи Вазорати итилоот
ва фарҳанг дар вилояти Балх зери таъмири ҳифозатӣ қарор гирифта, дар
марҳалаи якум ба маблағи 460 ҳазор доллари амрикоӣ, пас аз анҷом
додани як силсила озмоишҳои фаннӣ, аз ҷумла, таъйини муқовимати
бино дар баробари заминларзаҳои эҳтимолӣ1, равоқи шикастаи он ва бо
пур кардани масолеҳи хосси сохтмонӣ тармим, баландии сутунҳо ва
равоқҳо бо масолеҳи хосси шишагии сохтмонӣ мустаҳкам шуд.
Марҳалаи дувуми таъмири масҷиди Нуҳгунбад аз ноябри соли 2014 оғоз
гардид, ки барои таъмири деворҳои таърихии бинои масҷид аз кумакҳои
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико тавассути Бунѐди фарҳангии Оғохон
истифода шуд. Кори сарсабзсозии майдони бино тавассути ҳайати
бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон оғоз ѐфт, сипас аз ҷониби
идораи итилоот ва фарҳанги вилояти Балх ва фармони раиси шаҳри
Балх дар соли 2013 идома дода шуд.
Дар қисми девори шимолии бино оромгоҳи Қозӣ Юнус ибни Тоҳир
Насирӣ, муаллифи китоби «ал-Боҳҷат» (дар зикри асҳоби Абӯҳанифа ва
нахустин шайхулисломи Балх дар замони Ғазнавиѐн (1020 мелодӣ) воқеъ
аст. Мардум дар остонаи ҷашни бостонии Наврӯз, махсусан дар рӯзҳои
чоршанбе ва шанбе, дар ин минтақа ба анҷом додани ниѐиш, назр ва
хайрот мепардозанд2.
Ҳамин тавр, аз омӯзиши осори мавҷуда ба чунин натиҷа расидан
мумкин аст, ки дар мавриди сохти ин масҷид ақидаҳои мухталиф вуҷуд
дошта, давраи ободии он ба асри VIII, эҳтимолан, ба миѐни солҳои 725–
795 рост меояд.
Таҳқиқи пайкараҳои Буддо дар Бомиѐн. Пайкараҳои Буддо дар
вилояти Бомиѐн аз осори ҳунарӣ-фарҳангии қарни III мелодӣ, яъне аз
аҳди Кушониѐн мебошад. Ин пайкараҳо далели истеъдоди ҳунари
М. Семинарҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, Балх дар партави ковишҳои бостоншиносӣ ва ҷойгоҳи он дар
таърих [Матн] /Муҳаммаданвар Фоиз. – Кобул: «Баҳир», 2013 (1392 ҳ.ш.). – С.105.
2Ансорӣ, С. Муҷассамаҳои таърихӣ, 55 м. ва 38-метрии Бомиѐн [Матн] / Султон Ансорӣ. – Пешовар:
«Дониш», 2001 (1380 ҳ.ш.). – С.98.
1Фоиз,
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шоҳкорӣ, эътиқоди мардумони гузашта ва бостонӣ қабл аз ислом дар
минтақа мебошанд. Бо гузашти асрҳо дар тӯли бештар аз 1700 сол он
осеби кам дида, диққати сайѐҳонро ҷалб менамуд. Аммо аз ҳисоби
муноқишаҳо дар се даҳаи охир тамоман биноҳо ва минтақаҳои бостонии
Афғонистон қисман осеб дидаанд.
Бостоншиноси Афғонистон Аҳмадалии Кӯҳзод дар мавриди
муаррифии пайкараҳои Буддо дар Бомиѐн менависад: «Пайкараҳои
Буддо бузургтарин муҷассамаи Буддо ҷаҳон мебошанд, ки ба сурати
самучҳои муназзам ва зебо дар бадани кӯҳ кандаанд, яке 53 метр ва
дигаре 35 метр баландӣ ва 400 метр аз ҳамдигар фосила дорад, аммо
баъзе манбаъи дигар изҳор медоранд, ки бути бузург бо баландии 55
метр ва бути хурд 38 метр иртифоъ дорад»1. Бостоншиносон Аҳмадалии
Кӯҳзод дар ҷои дигар ба ривоят аз китоби «ал-Феҳрист»-и Ибни Надим
чунин қайд кардааст: «Дар Бомиѐн маъбадест, ки зиѐраткунандагони
бешумор аз Ҳинд ва Хитой ба қасди зиѐрат ба он ҷо меоянд. Дар ин
маъбад бутҳои қимматдор аз тило дида мешавад, ки бо сангҳои
қимматбаҳо оро дода шудаанд. Яқуби Лайс миқдоре аз онҳоро ба ҳузури
халифаи Бағдод тақдим кард»2. Ин нависанда дар бораи муҷассамаҳои
бузурги Буддо дар Бомиѐн низ чунин навиштааст: «Ҳиндуҳо ҳангоми
зиѐрат кардан хушбӯиҳо ва ашѐи қимматбаҳоро ба номи қурбонӣ барои
бутҳои бузург ва кӯчак тақдим мекунанд»3.
Ҳамин тавр, қайд кардан мумкин аст, ки муҷассамаҳои Буддо дар
Афғонистон, пеш аз ҳама аз санъати махсуси муҷассамасозӣ хабар дода,
нишонаи рушди тамаддун ва фарҳанги ниѐгони мардуми ин сарзамин
аст.

1Кӯҳзод,

А. Гузориши чиҳилсолаи бостоншиносӣ дар Афғонистон, солномаи Афғонистон [Матн] /
Аҳмадалӣ Куҳзод. – Кобул: «Давлат», 1958 (1337 ҳ.ш.). – С.123.
2Файзӣ, К. Гузориши илмӣ аз соҳҳоту Балх [Матн] / Китобхон Файзӣ // Маҷаллаи бостоншиносии
Афғонистон, давраи севум. – Кобул: «Баҳир», 2007 (1386 ҳ.ш.). – №6. – С.17.
3Гудор, А. Ё., Љозеф, Ҳ. Осори давраи буддоии Бомиѐн [Матн]: хотироти DAFA / А. Ё. Гудор, Ҳ.
Љозеф. – Кобул: «Шамшод», 1928. – Ҷ. 2. – С.77.
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Муҷассамаи 55-метрии Бомиѐн. Пайкараи 55 метрии Бомиѐн яке аз
шоҳкориҳои бузург ва азими юнону буддоӣ ва Гандаҳоро аст. Баъзе аз
муњаќќиќон, ба монанди Ё. Гудор ва Ҷ. Њоган онро марбут ба қарни VIVII дониста, бархе онро марбут ба қарни IV ва V медонанд. Тарзи
сохтмони бути буддоии 55-метрӣ бо маҳорати хоссае тарош шуда, ки аз
нигоҳи рехти бадан, сохтмон ва тароши пайкараи мазкур мутаносиб ба
назар мерасад1.
Либоси роҳибӣ барои ҷисм тавре зинат ѐфта, ки баъзе ҳиссаи
баданро мушоҳида карда метавонем, агарчи таносуби ҷисми Буддо ва
равиши кори он наздик ба мактаби Гандаҳорост, вале боз ҳам либоси
нозуки роҳиб дорои чинҳои дароз, бо мувозинатанд ва ба равиши либоси
давраи Гупто монандӣ дорад. Муҳаққиқон бар он назаранд, ки
тарошаҳое, ки дар рӯи пайкараҳо дида мешавад, ба мақсади гузоштани
ниқоб дар рӯзҳои мазҳабӣ ва ҷашнвораҳо буда, тавассути меъморони он
замон ба ҳамин манзур тарошида шудааст.
Муҷассамаи 55-метрӣ тавассути наққошон ва меъморони минтақа
сохта шуда, тавре ба назар мерасад, ин муҷассама замоне эъмор шудааст,
ки наққошии мактаби Гандаҳоро рӯ ба завол мениҳад, чунончи таносуб
ва шакли пайкараҳо ва системаи кори он шабоҳати зиѐд ба нақши
гуптаҳоро дорад.
Таърих шоҳид аст, ки Бомиѐн тайи асрҳо мавриди ҳуҷуми аҷнабиѐн
қарор гирифта буд, вале боз ҳам боқимондаҳои зебоиҳои он комилан
равшан ба назар мерасад ва зебоиҳои худро аз даст надодааст.
Тасвирҳо дар деворҳои мавҷуд дар равоқи пайкараҳои 38-метра ва
55-метра кам ба назар мерасад. Дар ду тарафи равоқи 55-метрӣ саҳнаҳое
вуҷуд дорад, ки аксари тасвирҳои аслро тамсил мекунад, мисли дигар
равоқи бути 55-метрӣ ҳамон саҳнаи шоҳкориҳои мардуми бостони
Бомиѐн аст, ки дар ҳолати нишаста болои як тахт дида мешавад ва дар
1Дюпри

Нонсиҳиҷ. Биноҳои таърихии Афғонистон [Матн] / Нонсиҳиҷ Дюпри. – Пешовар: «Арик»,
1998 (1377 ҳ.ш.). – 336 с.
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пушти сари он манзараҳо ба назар мерасанд. Дар самти рости тасвир
чанде аз туҳфадиҳандагон ба мушоҳида мерасанд, ки бо дастҳои
сенафарӣ зарфҳои туҳфаро дар даст дошта, бо як ҳаракати рӯ ба рӯи дар
ҳолати парвоз буда тасвир шудаанд, ки завқи нафис ва маҳорати
саршори ҳунармандони он давраро муаррифӣ мекунад1.
Бути

55-метраи

Бомиѐн

бузургтарин

тандиси

буддоӣ

ва

баландтарин муҷассамаи сангии ҷаҳон аст. Аз назари буддоиҳо, ин ду
муҷассама тамсили Буддо буда, ба андозаи фавқуллода бузург дар дили
кӯҳ кандаккорӣ шудаанд. Қуббаҳои бутҳо ранга буда, ба тавре ки
қуббаҳои бути 55-метрӣ сурх ва 38-метрӣ обӣ ѐ кабуд будааст. Бо
таваҷҷуҳ ба ҳамин рангҳост, ки мусулмонон, вақте ки бори аввал вориди
Бомиѐн шуданд, муҷассамаҳои мазкурро ба номҳои «Сурхбут» ва
«Хингбут» ѐд карданд. Ба хотири ҳамин рангҳо сайѐҳи чинӣ Сюан Сзан
вақте онҳоро дид, фикр кард, ки муҷассамаҳо аз чӯян сохта шуда ва бо
ҳам пайванд ѐфтаанд, дар ҳоле ки муҷассамаҳои мазкур дар рӯйи кӯҳҳои
сангӣ тарошида шудаанд.
Дар атрофи муҷассамаҳои бузург тақрибан 1200 самуч мавҷуд аст,
ки дар дохили онҳо тасвирҳои рангин наққошӣ шудаанд. Ин самучҳо
иқоматгоҳи роҳибон ва пайравони оини буддоӣ буданд2.
Хулоса, ҳарчанд муҷассамаҳои Буддо ба дини аҳди қадим марбут
аст, вале он нишонаи пешрафти тамаддун ва фарҳанги минтақа дар
давраи мазкур аст. Ин фарҳанг пеш аз ҳама натиҷаи омезиши фарҳанги
маҳалӣ бо фарҳанги Ҳинди қадим буд.
Муҷассамаи 38-метраи Буддоии Бомиѐн баъд аз таъмир тавассути
таъмиркорони ҳиндӣ. Муҷассамаи 38-метрии Бомиѐн дар қисмати девори
бузург ҷой гирифта, дар тарзи сохтмони равоқ ва ҷисми Буддо, он

Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиноси Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу., Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.156.
2Файзӣ, К. Гузориши илмӣ аз соҳҳоту Балх [Матн] / Китобхон Файзӣ // Маҷаллаи бостоншиносии
Афғонистон, давраи севвум. – Кобул: «Баҳир», 2007 (1386 ҳ.ш.). – №6. – С.19.
1Хулиу,
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маҳорате, ки барои такмили муҷассами 55-метрӣ ба кор рафтааст, дар
пайкари 38-метрӣ бо зебоии хос дида намешавад, зеро аз назари техникӣ
ва сохтмонӣ таносуби харобтар дорад. Агар хуб диққат шавад, маълум
мешавад, ки аъзои ин муҷассама чандон мутаносуб нест, масалан, сари
он ба таносуби бадани бузург, синаи беҳад барҷаста, шонаҳо аз андоза
васеъ ва ронҳои он ба шакли сутун ба бадан расонида шуда, равоқи он
ҳам муназзам нест.
Аммо чизе, ки ҷолиб ба назар мерасад, ин аст, ки таърихи
тарошидани ин муҷассама аз қадимӣ будани он дарак дода ва эҳтимолан
дар асрҳои III ва IV сурат гирифтааст, вале баъзе аз бостоншиносон, ба
мисли Улонд ин муҷассамаро марбут ба қарни V ва VI-и мелодӣ
медонанд.
Ҳевонт Тсонг (Сюан Сзан) ҳангоми аз Бомиѐн дидан кардан (соли
630 мелодӣ), тазаккур дода буд, ки пайкари 38-метрӣ аз мифрағ (биринҷ)
ба сурати порча-порча сохта шуда ва баъд бо ҳам васл гардидааст. Аммо
воқеият ин тавр набудааст. Ранги обие, ки дар пайкари мазкур ба кор
рафта буд, бинандаро ба иштибоҳ андохтааст, то фикр кунад, ки ин
муҷассама аз филиз сохта шудааст. Дар мавриди ранги пайкараҳо баъзе
аз донишмандон ба ин ақидаанд, ки мумкин ранги тилоии рӯйи
пайкараҳо бар асари ҳодисаҳои табиӣ камранг шуда, дар натиҷа ранги
обии қисми заррин зоҳир шудааст.
Аз лиҳози таърихӣ бути 38-метрӣ нисбат ба бути 55-метрӣ таърихи
бештар дорад. Ба ин маънӣ бути 38-метрии Бомиѐн, эҳтимол, дар қарни
III ва бути 55-метрӣ дар қарни IV ѐ V сохта шуда бошад. Бар иловаи ин
ду муҷассамаи бузург, муҷассамаи дигаре ҳам ба фосилаи як километр
дуртар ба шакли хобида мавҷуд будааст. Ин муҷассама Буддоро дар
қабристон нишон медод.
Сюан Сзан аз ин ҳайкали бузурги ба паҳлу афтодаи буддоӣ
ѐдоварӣ намуда, мавқеи онро дар васати ҳайкалҳои Бомиѐн зикр
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кардааст. Ин сайѐҳи чинӣ Бомиѐнро ба номи кишвари «Фонѐн» ѐд
намуда, мегӯяд: «Маъбадҳои мухталиф дар он ҷо мавҷуд буда, дар онҳо
ҳазорон роҳиб бо гирифтани таълимот ва тадрис масруфанд, дар
саҳроҳои амудӣ ва баландкӯҳҳои шимолу шарқии пойтахт муҷассамаҳои
Буддоро ба баландии 140-150 фут кандаанд. Ин муҷассамаи бузург тилоӣ
мебошад, ки ҳангоми тулӯъи офтоб шуъои он ба ҳар тараф нашр
мегардад. Дар шарқи шаҳри Бомиѐн ҳайкали хобидаи Буддо дар
маъбади бузурге мушоҳида мешавад, ки бо мақоми абадият фурӯ
меравад. Ин ҳайкал 1000 фут (300 метр) тӯл дорад. Чунин расм ҷорӣ
будааст, ки шоҳи мамлакати замони гаравидаи дини буддоӣ ҳар сол дар
ҷашни озодӣ ҳама дороии манқули худ ва хонадони худро ба шумули он
чизе, ки дар хазина дошт, дар ин маҳал оварда ва онро ба номи вай
қурбонӣ мекард»1.
Хулоса, дар баробари пайкараҳои дигари буддоӣ муҷассамаи
будоии 38-метра аз ҷумлаи ѐдгориҳои нодире ба шумор меравад, ки дар
он санъати муштараки ҳинду маҳаллӣ инъикос ѐфтааст.
Пайкараи 10-метраи дараи Какрак. Дараи Какрак ба фосилаи 3
километрии ҷанубу шарқии муҷассамаҳои бузург ва маъруфи Бомиѐн
мавқеият дошта, фосилаи дара аз харобаҳои шаҳри Ғулғула камтар аз 1
киллометр аст ва аз фарози баландиии арки Ғулғула дар тамоми дара ва
кӯҳ муҷассамаи 10-метрӣ ба ҳама маълум мешавад.
Аввалин таҳқиқоти бостоншиносӣ дар ин макон соли 1922 аз
ҷониби дастаи бостоншиносони DAFA бо роҳбарии А. Фуше сурат
гирифт. Як сол баъд муњаќќиќон А. Гводер ва Ҷ. Њоган дар хусуси
наққошии девори мағораҳо ва муҷассамаҳои дараи Какрак ва порчаҳои
катибаҳои бадастомада аз Бомиѐн таҳқиқотро оғоз намуданд. Ҷ. Ҷоган
таҳқиқоти хешро соли 1924 дар дараи Бомиѐн оғоз кард. ӯ ба ин назар

Ф. Нигарише бар соҳоти бостонӣ ва таърихии Афғонистон [Матн] / Фаҳим Кушо. – Ҷузҷон:
«Ҷаҳон», 2010 (1389 ҳ.ш.). – С.210.
1Кушо,
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аст, ки тамоми ѐдгориҳои фарҳангӣ дар дараи Бомиѐн ба асри Кушонӣ,
бахусус Канишкаи Кабир, яъне ба асри яки мелодӣ рост меояд.
Ҷ. Њоган натиҷаи омӯзиши расмҳо, нақшаҳо ва аккосиҳои А. Фуше
ва А. Гводерро асоси таҳқиқоти хеш қарор дода, дар ин самт иброз дошт,
ки дар дараи Бомиѐн шинохтани ду марҳалаи ҳунари ҳайкалтарошӣ
қобили қабул аст: а) таъсири мактаби ҳунарии Гандаҳоро дар аҳди
Кушониѐн, яъне дар асри I-III мелодӣ ва б) таъсири мактаби ҳунарии
Сосониѐн баъд аз нимаи дуввуми қарни IV мелодӣ1.
То ҷое ки таҳқиқотҳои бостоншиносӣ ва осори боқимонда нишон
медиҳанд, дараҳои Бомиѐн ҳар кадом маъбадҳо, пайкараҳои хурду
бузург ва тасвирҳои ранга дошта, фосилаи якметрии даҳанаи дара дар
девори шарқии кӯҳ, тарафи тоқҳо умуман, ба тарафи ғарб кандакорӣ
шуда, ки таҳти равоқи он муҷассама бо андозаи 10 метр истодааст. Ин
муҷассама бар хилофи пайкараҳои азими 55-метра ва 38-метра, ки рӯйи
онҳоро қасдан тарошидаанд, аз харобкориҳои барқасдона садама
надида, вале боду борон бо мурури замон қисматҳои чеҳра ва бадани
онро каме осеб додааст.
Ин муҷассама маркази як силсила маъбадҳои дара буда, соли 1930
дар ҳамсоягии он яке аз маъбадҳои дигар кашф шуд ва тасвирҳои рангаи
он ба осорхонаи Кобул оварда шуд. Коллексияи он дар қатори
тасвирҳои девории буддоии Осиѐ аҳаммияти босазое доранд ва баъд аз
осори «Аҷонто» муҳиммтарин колексияи тасвирҳои рангаи буддоӣ
маҳсуб меѐбанд.
Тасвири рангаи маъбади Какрак муддати чандин қарн аз назарҳо
пӯшида буд, зеро худи буддоиѐни дара дар мавқее, ки мувоҷеҳ ба хатари
кадом ҷанге шудаанд, бо мақсади пешгирӣ аз нопадид шудан, бар рӯйи
тасвирҳои маъбади худ як қабат гиле молидаанд. Баъдан, бо мурури
замон ва газанди боду борону тағйири назми дохили дара, роҳи болоии
1Кӯҳзод,

А. Гузориши чиҳилсолаи бостоншиносӣ дар Афғонистон, солномаи Афғонистон [Матн] /
Аҳмадалӣ Куҳзод. – Кобул: «Давлат», 1958 (1337 ҳ.ш.). – С.125.
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он макон вайрон мешавад. Ҳамин тавр, тасвири ранга таҳти қишри
қабати гил то соли 1930 боқӣ монд.
Дар миѐни тасвирҳои рангаи девории маъбади Какрак як тасвире
мавҷуд аст, ки аз лиҳози таърихӣ аҳаммияти барҷаста дорад. Он тасвири
подшоҳест, ки бо доштани тир, камон ва саги шикорӣ ба вай «подшоҳи
шикорӣ» лақаб додаанд. Тасвир шабеҳи яке аз аҷдоди сулолаи
подшоҳони маҳаллии он дара аст, ки дар нимаи аввали асри X онҳоро ба
лақаби «Шерҳои Бомиѐн» ѐд кардаанд. Шерҳои Бомиѐн монанди шерҳои
Ғарҷистон лақаби маҳаллӣ буда, ки дудмони шоҳии маҳаллии он дара ба
он маъруф будаанд. Маълум аст, ки дар Бомиѐн сулолаҳое аз амирони
маҳаллӣ салтанат мекарданд.
Баъди аз байн рафтани давлати Кушониѐн ва Ҳайтолиѐн, авлоди
дудмонҳои мазкур ба ҳам махлут шуда, дар минтақаҳои мухталиф
сукунат намудаанд. Сиккаҳо, ҳайкалҳо ва катибаҳо дар нуқтаҳои
мухталифи кишвар ном ва нишони будани онҳоро тасдиқ мекунанд.
Тасвири подшоҳони дараи шикории Бомиѐн барои таъйиди чигунагии
эътиқодоти онҳо мисоли барҷастае мебошад. Мусаввир шоҳи мазкурро
дар дараи Бомиѐн, аз назари эътиқодоти буддоии роиҷ дар он замон, дар
дохили маъбад машғули суҳбат бо Буддо нишон додааст, ки дар натиҷа,
аз шикор ва куштани ҳайвонот даст мекашад ва тавба мекунад1.
Ин подшоҳ тоҷе бар сар дорад, ки мураккаб аз се ҳилол аст, рӯйи
тахти зебо бо қолинҳо такя зада, дар асари эътироз аз куштан ва озори
ҳайвонот ва парандагон, тибқи эътиқодоти он вақт, ба мақоми муқаддас
васл шудааст.
Шери Бомиѐн, ки тасвири ӯ аз дараи Какраки Бомиѐн ба даст омад,
яке аз амирони маҳаллӣ ва дараҳои маҳаллии Афғонистони марказиро
ба мо муаррифӣ мекунад. 85 сол баъд аз он Сюан Сзан, ки аз Бомиѐн
мегузарад, аз шоҳи маҳаллии дара ва аз қудрати ӯ зикр мекунад. Аз рӯи
1Кӯҳзод,

А. Афғонистон дар партавит таърих [Матн] / Аҳмадалӣ Куҳзод. – Теҳрон: «Дунѐи китоб»,
2006 (1385 ҳ.ш.). – С.108.
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маълумоти ӯ, шоҳи мазкур мустақил буда, лашкари пиѐданизоми қавӣ
дошт. Ҳамчунин, аз ахбори ӯ маълум мегардад, ки то қарни VII ва ҳатто
дар оғози асри VIII амирони маҳаллии Бомиѐн ба унвони «Шери
Бомиѐн» ѐд мешуданд1.
Ҳамин тавр, маъбади Какрак аз ҷумлаи он ѐдгориҳои нодире ба
ҳисоб меравад, ки дар он хусусиятҳои хосси ойини маҳаллӣ ва таъсири
буддоия ба таври назаррас инъикос гардидааст.
Сурхкӯтал. Ёдгории Сурхкӯтал дар вилояти Бағлони Афғонистон
ҷойгир буда, мансуб ба аҳди Кушониѐн мебошад. Ин мавзеи таърихӣ
дар теппаи нимахокӣ ва нимасангие ҷойгир буда, ки ранги хоки он сурх
аст. Сабаби Сурхкӯтал ном гирифтани ин ѐдгории таърихӣ ҳам дар
ҳамин аст. Он дар қисми шимоли Афғонистон ҷойгир буда, дар хусуси он
дар «Авасто» ва катибаи Бесутун маълумот вуҷуд дорад. Ин мавзеъ пас
аз забткориҳои Искандари Макдунӣ тӯли 200 сол дар радифи манотиқи
дигар ҳамчун қаламрави сукунати юнониѐн ба ҳисоб мерафт2.
Ақидае роиҷ аст, ки ин минтақа ба шакли тасодуфӣ кашф гардида,
бино бар доштани осори пеш аз давраи буддоӣ ба номи оташкадаи
Зардушт шуҳрат пайдо кардааст. Андешаи дигар ин аст, ки ба хотири
боқимондаҳои оташ ва хокистари зиѐд дар ин минтақа он ба номи
Сурхкӯтал ѐд гардидааст. Шояд оташсӯзии соли 240 мелодӣ дар замони
Шопури I шоҳи сосонӣ ва ѐ баъдтар дар замони Ардашери I рух дода
бошад. Агарчи фосила байни Зардушт ва Кушониѐн дар ҳудуди 1000–
1200 сол аст, аммо оини оташпарастӣ дар Сурхкӯтал дар баробари дигар
оинҳо маъмул будааст3.
Теппаи мазкур 70 метр баландӣ дошта, аз девори иҳотавӣ иборат
аст. Солҳои 1951–1957 дар минтақаи мазкур ҳафриѐти бостоншиносони
1Фусман,

Г. Сурхкутал дар Бохтар (2), маскукот ва осори зарифа (кӯчак) [Матн]: хотироти DAFA / Г.
Фусман. – Кобул: «Шамшод», 1990. – Ҷ.32. – С.87.
2Ҳабибӣ А. Забони ду ҳазор сол қабли Афғонистон ѐ модарзабони дарӣ [Матн] / А. Ҳабибӣ. Баргардон
ва таҳияи Шарифов Раҳмоналӣ. – Душанбе: “Мубориз”, 2019. – С. 5.
3Хулиу, Б.С., Расулӣ, М. Бостоншиноси Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу. Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.117.
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фаронсавӣ сурат гирифт. Маълум шуд, ки он монанди акрополисҳоест,
ки дар нуқтаҳои мухталифи ҳавзаи тропикӣ қарор доштанд. Дар ҷараѐни
ҳафриѐт аз ҷониби Д. Шлюмберже маълум гардид, ки он оташкада ѐ
маъбади оташ будааст1.
Ҳафриѐти ин минтақа соли 1952 аз ҷониби ҳайати бостоншиносони
афғонистониву фаронсавӣ бо роҳбарии Д. Шлюмберже оғоз ѐфта, 8 сол
идома кардааст. Дар натиҷаи ҳафриѐт ҳайкали Канишкаи Кушонӣ,
катибаҳои зиѐд, аз ҷумла катибаи машҳури Сурхкӯтал ва як маъбад
ошкор гардид, ки марбут ба аҳди Канишка ва Хувишкаи кушонӣ
мебошанд. Масъалаи муҳимме, ки бештар диққати донишмандонро ҷалб
намудаасту то ҳол перомуни он ақидаи ягона вуҷуд надорад, таърихи
бинои маъбади Сурхкӯтал аст. Яъне, аз ҷониби кӣ сохта шудани маъбад
то ҳол равшан нагардидааст. Ҳарчанд ба замони Кушониѐн марбут асту
дар ин хусус ақаидаҳои мухталиф низ вуҷуд дорад.
Катибаи Сурхкӯтал, ки соли 1957 дар натиҷаи ҳафриѐти бостоншиносони фаронсавӣ аз Сурхкӯтал ба даст омадааст, аз назари мавод
санги оҳак буда, дорои 120 см дарозӣ, 80 см паҳно ва 25 см ғафсӣ
мебошад. Аз оғоз то анҷом куллан 25 сатр ба забони бохтарӣ (тахорӣ) ва
хатти юнонии шикаста ҳаккокӣ ва танзим гардидааст. Сангнавиштаи 25сатра Бағлон дар таркиби маводди сохтмонии худ аз назари истилоҳ
комилан мураббаъ набуда, балки андозаи кунҷи чапи он ба 117,3 см,
кунҷи рост 110,2 см, кунҷи болоӣ 133 см ва кунҷи поѐниаш 125 см
баробар мебошад. Сатҳи ин катиба ҳамвор буда, қабл аз ин ки навишта
шавад, баъзе қисматҳои он паридагиҳое дорад, ки дар хониши он
мушкилотро эҷод накардааст. Дар маҷмӯъ, катиба аз 947 ҳарф иборат
буда, дар ҳар сатри он аз 25 то 48 ҳарф ҷойгир аст. Баъд аз кашфи ин
катиба дар мавриди хонавода, шахсияти шоҳи Кушонӣ, махсусан

А. Ҳафриѐту багром [Матн] / Аҳмадалӣ Кӯҳзод // Маҷмуаи мақолот. – Кобул: «Шамшод»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.207.
1Кӯҳзод,
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Канишка, муҳаққиқон А. Морик ва М. Ҳенинг соли 1960 маълумоти
ниҳоят муҳим ва муфидро пешкаш намуданд.
Ҷиҳати боз ҳам равшан гардидани мазмун ва муҳтавои катиба,
бахшеро аз он матн меоварем: «Ин аст ҳисори бузурги Канишкаи
баҳраманд – Бағлон, ки онро шоҳи бузург Канишка номвар сохт. Ба зудӣ
тамом карда шуд. Ҳисори бузург ва дар он об нест гардида ва чунин
ҳисори беоб ва чун худойгони некӯи муқаддас оташ машъал гирифт, пас
худопарастони навшон табоҳ гардида ва маъбадро тарк гуфтанду
рафтанд ба Андраобу. Чун вақте ҷуйҳои об истоданд, об андак шуд ва
маъбадро тарк гуфтанд, то он ки Нукунзак Каноранги Мориг соҳиб
фуру шиква ба шоҳаншоҳи номвар бошад. Дар соли 31-уми шоҳӣ дар
моҳи нисон (апрел) ба Бағлон омад, ин маъбадро парваронид ва ҳафр
намуд ва аз он об берун овард ва онро бо сангҳо мустаҳкам намуд. Об
фаровон гашт, то ки худоѐни некӯ ва муқаддас дигар маъбадро тарк
нагӯянд. Чоҳи маъбадро, ки хомкӯб буд, сангрез намуд ва дар саҳни
бузурги чоҳи ҳафркарда манам Бурузмеҳр, манам Кузгошкипур ва
манам раиси Гонсигин»1.
Аз таҳлили матни катибаи мазкур бармеояд, ки мубадон (рӯҳониѐн)
маъбади оташгоҳи Сурхкӯталро дар натиҷаи хушксолӣ тарк намудаанд.
Бо мақсади он ки аз нав маъбад эҳѐ шавад, моҳи апрели соли 31 мелодӣ,
яъне пас аз сӣ сол бо амри шоҳ Нукунзук «сарҳадбон ѐ хидматгори хосси
шоҳ» муваззаф шуд, ки чоҳе дар ин маъбад канда шавад, то дигар
рӯҳониѐн маъбадро тарк накунанд. Ҳамчунин, чоҳ бо сангҳои бузург
печонида шуд, то дигар аз боиси беобӣ рӯҳониѐн маъбадро тарк
накунанд. Аз ин маълум мегардад, ки матни катиба фармони шоҳ дар
хусуси бартараф намудани хушксолӣ тавассути кандани чоҳҳо будааст.
Муаррихи Афғонистон Абдулҳай Ҳабибӣ дар мавриди катибаи
Сурхкӯтал аз нигоҳи забон ва хатшиносӣ (сolliography) синфбандиро
Ҳ. Рафъулҳомот таҳқиқоти бостоншиносӣ дар бархе аз соҳоти бостонии давраи кушониҳо
дар шимоли кишвар [Матн] /Ҳистурӣ Шамсѐр. – Кобул: «Шамшод», 2018 (1397 ҳ.ш.). – С. 21.
1Шамсѐр,
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мадди назар гирифта, катибаҳои кашфшудаи маъбади Сурхкӯталро ба се
бахш тақсим намудааст. Вай катибаи 25-сатраро бо номи нусхаи аввал ба
ҳайси матни аслӣ дониста, сангпорчаҳои мухталифи дигареро, ки аз
харобаҳо ва чоҳи оби Бағлон ба даст омада, нусхаи дувум ва севум
номидааст. «Катибаи аввали Сурхкӯтал, – мегӯяд А. Ҳабибӣ, – ки онро
ба забони бохтарӣ ва терминалогия (истилоҳшиносӣ)-и имрӯзӣ кушонӣ
марбут донистаем, дар воқеъ ба забони мавҷуди дарӣ иртибот дорад»1.
Дар иртибот ба ҳамин масъала, таърихшиноси барҷастаи тоҷик,
академик Бобоҷон Ғафуров чунин мегӯяд: «Дар яке аз катибаҳои
Сурхкӯтал калимаи «бағолағо», яъне «меҳроб» ҳаст, ки зоҳиран маъбад
чунин ном дошт: алҳол ноҳия ва деҳе, ки дар қарибии ин маъбад вуҷуд
доранд, номи ҳамон маъбадро гирифтаанд ва Бағлон ном доранд»2.
Ҳамин тавр, Сурхкӯтал намунаи олии сарчашмаи таърихии қисми
шимоли Афғонистон аст, ки дар солҳои 50-ум аз ҷониби муҳаққиқони
бостоншиноси DAFA мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар хусуси яке аз
марҳалаҳои

асосии

давлатдории

ниѐгони

тоҷикон

–

Кушониѐн

маълумотҳои мушаххас медиҳад.
Ҳанӯз соли 1830 шарқшиносони Ғарб дар сарҳадди ҳинду афғон,
дар қисми поѐнии рӯдхонаи Кобул, ки дар ҳақиқат, ҳамон Гандаҳорои
қадим буд, мадрасаи ҷадидеро ѐфтанд ва онро мадрасаи юнону буддоӣ
номгузорӣ карданд.
А. Фуше ба ҳамин ном мавзӯи Гандаҳороиро илова кард ва
мактаби «юнону буддоии Гандаҳоро» ба ҳама ҷо шуҳрат ѐфт. Ин
мадраса бо номи сифот ва мушаххасоти минтақаи ҷуғрофиѐӣ машҳур
шуд, вале аз он рӯзгорон то имрӯз беш аз як аср гузашт ва оғози аслии он
дар пушти парда монд. Дар тӯли таърих ба ин тараф шарқшиносони
мухталиф вориди мавзӯъ шуданд ва афкору назариѐти гуногун перомуни
1Азизӣ,

Н. Бозшинохт аз катибаҳои макшуфаи Афғонистон [Матн] / Назармуҳаммад Азизӣ. – Кобул:
«Майванд», 2006 (1385 ҳ.ш.). – С.112.
2Ғафуров, Б.Ѓ. Тоҷикон [Матн]: давраи қадимтарин, қадим ва асрҳои миѐна / Бобољон Ғафурович
Ғафуров. – Душанбе: «Ирфон», 2008. –С.187.
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оғози ин мактаби ҳунарӣ ба миѐн омад ва ду ақида роиҷ шуд, ки ҳатто
ба муқобили ҳам пардохтанд1.
Иддае, ки А. Фуше дар роҳбарии онҳо қарор дошт, таъкид ба он
доштанд, ки дар оғози зуҳури ин мадраса таъсири ҳунари юнонии соҳили
баҳри Миѐназамин зиѐд аст ва дастаи дувум, ки уламои англис-саксонҳо
дар он ҷамъ буданд, назари А. Фушеро рад карда, вонамуд сохтанд, ки
дар оғоз ҳунари юнону румӣ дахолатманд аст. Тарафдорони ин ду
назария ба як назар мувофиқ буданд, ки Бохтар ба ҳеҷ ваҷҳ дар ташкили
мадрасаи гандаҳорӣ таъсир ва дахолат надошт ва надорад.
Ҳафриѐти Сурхкӯтал ва кашфиѐти муҷассамаҳои гилӣ ва сангӣ,
махсусан

ҳайкалҳои

сангии

шоҳзодагони

Кушонӣ,

ба

якборагӣ

андешаҳои тарафдорони ҳар ду гурӯҳро шикаст ва ошкор сохт, ки
санъати Бохтар на танҳо дар ташкили мадрасаи Гандаҳорӣ таъсир
дорад, балки оғози ин ҳунар ва ин мадраса ҳунари бохтарӣ аст, ки онро
саҳеҳтар бо тартиби номҳои мадрасаи «юнону бохтар» ва «юнону
кушонӣ» ѐд карда метавонем2.
Љ. Њоган, бостоншиноси фаронсавӣ пеш аз Ҷанги дуввуми ҷаҳон,
баъд аз пайдо шудани осор аз як маъбади Қундуз, аввалин шоҳиди
ҳайкалсозии шимоли Ҳиндукуш буд. Бори аввал соли 1936 ин назарияро
ба миѐн овард, ки оғози мадрасаи юнону бохтарӣ бояд дар самти
шимоли Ҳиндукуши Бохтар бошад. Ин ақидаро шарқшиносони дигар
омӯхтанд ва катибаи Сурхкӯтал исбот намуд, ки оғози санъати
Гандаҳорӣ дар самти Бохтар аст.
Назаре ба миѐн омад, ки санъати кушону бохтарӣ дар асри I ва II
мелодӣ аз ҳавзаи Омударѐ то ҳавзаи Ганг тавре умумият ѐфта буд, ки
таъсираш ба фарҳангҳои мухталиф, аз ҷумла мактаби юнону буддоии

1Шлюмберже,

Д., Лубар, М., Фусман, Г. Маъбади Сурхкӯтал дар Бохтар [Матн]: хотироти DAFA / Д.
Шлюмберже, М. Лубар, Г. Фусман. – Кобул: «Шамшод», 1983. – Ҷ.25. – С.63.
2Кӯҳзод, А. Ҳафриѐту багром [Матн] / Аҳмадалӣ Кӯҳзод // Маҷмӯаи мақолот. – Кобул: «Шамшод»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.180.
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гандаҳорӣ зиѐд аст1. Ба ибораи дигар, санъати юнону буддоии
Гандаҳорӣ ҳамон санъати кушону бохтарӣ аст, ки дар зери таъсири
сиѐсати шоҳони кушонӣ, махсусан Канишкаи Кабир, нисбат ба дину оин
густариш ѐфтааст.
Ҳамин тавр, катибаи Сурхкӯтал ба яке аз нодиртарин ѐдгориҳои
аҳди ҳелинистӣ минтақа марбут аст, ки нахсутин маротиба перомуни яке
аз саҳифаҳои давлатдории аҳди қадим – Кушониѐн маълумоти мушаххас
додааст. Аҳаммияти барҷастаи Сурхкӯтал дар он ифода меѐбад, ки дар
он забон, хат ва расму фарҳанги аҳди Кушониѐн инъикос ѐфтааст.
Сурхкӯтал дар масири яке аз шохаҳои Роҳи бузурги Абрешим қарор
дошт. Ҳамчунин, ин ѐдгорӣ нишонаи асосии омезиш ва таъсири
фарҳанги бохтарӣ ба юнонӣ ба ҳисоб меравад. Матни катибаи
Сурхкӯтал, дар умум, инъикосгари фаромони шоҳи Кушонӣ – Канишка
дар хусуси истифодаи об мебошад.
Таҳқиқи ҳавзаи Арғандоб ва Ҳилманд. Соли 1936 профессор Ҷ.
Њоган, мудири вақти ҳайати фиристодашудаи ҳафриѐти фаронсавӣ дар
Афғонистон бо ҳамкории бостоншинос Р. Гришман, мутахассиси
бостоншинос, ки он вақт дар Эрон кор мекард, бори аввал нақшаи
ҳафриѐтро дар ҳавзаи Хирума (Систон) тарҳ карданд. Дар атрофи
Нодалӣ, ки қисмате аз харобаҳои Заранҷ (пойтахти қадими Сиистон)-ро
дарбар мегирад, дар ду теппа: яке Сафедкӯҳ ва дигаре Сафеддоғ
ҳафриѐтро шурӯъ намуданд. Дар теппаи аввал, ки дар ҳудуди 30 метр аз
сатҳи баҳр баландӣ дошт, дар 10 метри аввалини сатҳи теппа осори 1000
соли аввали то мелод пайдо шуд ва бо ин ки идомаи ҳафриѐт ба ҷаҳони
таъхир афтод, билохира, собит шуд, ки теппаҳои сохташуда дар ҳавзаи
Ҳирман нишона аз аҳди бостон аст2.

1Софӣ,

А. Биноҳо ва обидоти таърихии шимоли Афғонистон [Матн] / Абдулғафур Софӣ. – Пешовар:
«Маркази мутолиъоти Афғонистон», 2008 (1387 ҳ.ш.). – С.23.
2Дюпри Нонсиҳиҷ. Биноҳои таърихии Афғонистон [Матн] / Нонсиҳиҷ Дюпри. – Пешовар: «Арик»,
1998 (1377 ҳ.ш). – С.78.
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Дар Афғонистони таърихӣ, се минтақаи бузург барои зист баъд аз
мағоранишинӣ ва шикор мусоиду барои густариши зироаткорӣ мувофиқ
мавҷуд аст: яке Систон ѐ Ҳавзаи Ҳирумунд ба шумули Арғандоб, дувум,
Бохтар, ки дар ин ду минтақаи васеъ рӯдхонаҳои бузурги Ҳилманд ва
Омударѐ ҷойгиранд1. Дар ин ду минтақаи васеъ аз тарафи ҳайатҳои
бостоншиносони

фаронсавӣ

ва

қисман

аз

тарафи

симошиносон

(антропологҳо)-и осорхонаи таърихию табии Ню-Йорк солҳои 1949–
1950 таҳқиқоти бостоншиносӣ сурат гирифт. Аз натиҷаи таҳқиқот
маълум шуд, ки дар ин минтақа осори аҳди бостонро метавон пайдо
кард:
1. Дар масири қадим ва хушкидаи Ҳилманд, ки дар ғарби Чорбулак
густариш ѐфтааст ва онро ба истилоҳи маҳаллӣ рӯди Биѐбон меноманд;
2. Дар перомун ва гирди атрофи Фароҳ;
3. Дар атрофи Қандаҳор ѐ дар тамоми минтақаи байни Арғандоб ва
Транг2.
Таҳқиқоти бостоншиносӣ дар ин минтақа бо ин се нуқта, ки зикр шуд,
маҳдуд нашуд, балки солҳои 1950–1951 дар чанд қитъаи номгузоришуда
ба «Сайидқалъаи

Ғундӣ», «Нурони Ғундӣ» ва «Мероси

Ғундӣ»

ҳафриѐти ибтидоӣ дар теппаи Мундигак, дар 50 километрии шимолу
ғарби Қандаҳор сурат гирифт. Сайидқалъаи Ғундӣ дар наздикии шарқи
Қандаҳор, дар миѐни киштзорҳо ва Мероси Ғундӣ дар ҷанубу ғарби
Қандаҳор, дар деҳкадаи Панҷвоӣ воқеъ шудааст3. Аз ин теппаҳо дар
натиҷаи ковишҳои бостоншиносӣ зарфҳо чархи сохташуда ѐфт шудааст
(аз деҳи Мероси Ғундӣ). Илова бар ин, аз Мероси Ғундӣ ҳайкали кӯчак ѐ
Раббунавъ (худои ҳосилхезӣ ва фаровонӣ) аз гили пухта ба даст омада ва
аз умқи 4-метрии замин кашф шудааст. Ин қабил ҳайкалҳо дар
Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиносии Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу., Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.89.
2Кӯҳзод, А. Ҳафриѐту Багром [Матн] / Аҳмадалӣ Кӯҳзод // Маҷмӯаи мақолот. – Кобул: «Шамшод»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.17.
3 Казал, Ҷ. М. Ҳафриѐти Мундигак [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. М. Казал. – Кобул: «Шамшод», 1961.
– Ҷ.7. – С.35.
1Хулиу,
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маданияти водии Андуз (Синд) зиѐд ба даст омадааст ва аз маданияти
Кӯйита (дараи Зуб)-и Балуҷистон ҳам кашф шудаанд. Чунин ба назар
мерасад, ки маданияти ҳавзаи Ҳилманд, Арғандоб ва ҳавзаи Синд ба ҳам
иртиботи қавӣ доштанд1.
Маданияти Мундигак теппаест, ки дар шимолу ғарби Қандаҳор
воқеъ буда, аз маданияти водии Синд таърихи бештар дорад. Ҳафриѐте,
ки дар водии Ҳилманд ва Арғандоб гузаронида шуд, исбот кард, ки
ҳавзаи ин ду рӯдхонаи бузурги Систон барои зисти башар мусоид буда,
он яке аз марказҳои тамаддуни Эрони Шарқӣ дар аҳди бостон маҳсуб
меѐфт2.
Ҳамин тавр, маданияти Мундигак нишонаи фарҳанги хоссаи
мардуми минтақа дар аҳди биринҷӣ маҳсуб ѐфта, ҳамунин шабоҳати он
бо маданияти Саразм аз умумияти тамаддун хабар медиҳад.
Таҳқиқи

маданияти

бостонии

Ойхонум

(Моҳбону).

Ёдгории

Ойхонум дар ноҳияи Хуҷавори вилояти Тахор, дар маҳалли якҷошавии
ду дарѐ: Омӯ ва Кукча, дар 100 километраи шаҳри Қундуз воқеъ аст.
Маданияти

Ойхонум

нисбат

ба

дигар

ѐдгориҳои

мадании

Афғонистон дар масири Роҳи бузурги Абрешим арзи вуҷуд дошт.
Аҳаммияти махсуси ѐдгории Ойхонум дар он аст, ки он муштаракоти
ҳелинистӣ, яъне юнону бохтарӣ ва бохтарӣ ҳиндиро дар худ инъикос
менамояд. Чун дар он замон мардуми мутамаддини аврупоӣ ва осиѐӣ дар
ин масир дарвозаеро ба рӯи ҳам боз карда буданд, аз он ҷумла,
юнониҳоро метавон ном бурд, ки дар ин ноҳияи бостонӣ аз худ осор ва
намунаҳои бостонии зиѐде ба мерос гузоштаанд. Ғавғоҳои фарҳангиро аз
замонаҳои бостон то ба ҳол барпо намуда, дар дили таърих бо хатти
заррин доштаҳои фарҳангии хешро нигоҳ доштанд.3.
К. Хусусиятҳои меъмории Бохтар муқоисаи он бо ҳавзаи Гандаҳоро аз давраи бохтарӣ илло
кушонӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. – Кобул: «Академияи улум», 2014 (1394 ҳ.ш.). – С.106.
2Кӯҳзод, А. Ҳафриѐту Багром [Матн] / Аҳмадалӣ Кӯҳзод // Маҷмуаи мақолот. – Кобул: «Шамшод»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.167.
3Гиюм, В., Ругюл, О. Ҳафриѐти Ойхонум (7) [Матн]: хотироти DAFA / В. Гиюм, О. Ругюл. – Кобул:
«Шамшод», 1987. – Ҷ.31. – С.97.
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Ин шаҳри бостонӣ аз давраи Юнону Бохтар ба номҳои мухталиф
то имрӯз дар забонҳои дарӣ, туркӣ ва ғайра ѐд мешавад. Номи маъмулӣ
ва мавҷудаи он, ки ба деҳкадаи поѐнӣ ба номи Ойхонум (Моҳбону) ѐд
мешавад, туркӣ аст. Мавҷудияти толорҳои бузурги мунаққаш бо
сутунҳои

сангӣ

ва

кандакории

сандуқҳои

сангии

мақбараҳо,

муҷассамаҳо, катибаҳои юнонӣ, сурат ва шакли рабуннавъ ва ғайра ҳама
шоҳиди маданияти бисѐр олии мардуми он аст1.
Ин шаҳр бо масофаи 20 километр дуртари аз маркази давлати
Юнону Бохтар, яъне шаҳри Балх воқеъ буд. Эҳтимол меравад, ки шаҳри
Ойхонум ба хотири дифоъ сохта шуда, илова бар он, минтақаи ҳосилхези
кишоварзиӣ буд. Дар мавриди бунѐдгузорони шаҳр маълумоти кофӣ дар
даст нест, вале аксар муҳаққиқон эъмори онро ба Искандари Мақдунӣ
нисбат медиҳанд2.
Аз ин ҷост, ки дар сохтмон ва шаклҳои шаҳр нишонаҳои меъмории
юнонӣ зиѐдтар дида мешавад. Аз ҷумла, қисмати марказии шаҳр бо як
маҳорати хос, ки масоҳати 300 ба 300 метрро дар бар мегирад, марбут ба
сохтмонҳои

расмии

шаҳр

мебошад,

ки

барои

подшоҳон

ва

давлатмандони бохтариву юнонӣ сохта шуда буд. Ҳамчунин, дар ин ҷо
толоре мавҷуд буд, ки дар он чорабиниҳои сиѐсӣ ва идории шаҳр ва
давлат гузаронида мешуд3.
Ҳайати бостоншиносони фаронсавӣ дар доираи DAFA дар
Ойхонум бо сарпарастии П. Бернард соли 1965 ҳафриѐт ва таҳқиқоти
худро оғоз карда, то соли 1978 идома доданд. Дар ҷараѐни ҳафриѐт дар
ноҳияи Ойхонум як бинои бисѐр аҷиберо кашф намуданд, ки сохтмони
ин бинои бузург чоркунҷаи мураббаъшакл буда, дар шаҳрҳои дигари
юнонӣ мушоҳида намешавад. Аммо далели ба маданияти ҳелинистӣ
П. Ҳафриѐти Ойхонум (5), истеҳкомот ва сохтмонҳои марбута [Матн]: хотироти DAFA / П.
Луриш. – Кобул: «Шамшод», 1987. – Ҷ.29. – С.24.
2Лукиют, Г. Ҳафриѐти Ойхонум (9), риҳоишгоҳ [Матн]: хотироти DAFA / Г. Лукиют. – Кобул:
«Шамшод», 2013. – Ҷ.34. – С.83.
3 Гиюм, В. Ҳафриѐти Ойхонум (2) [Матн]: хотироти DAFA / В. Гиюм. – Кобул: «Шамшод», 1983. –
Ҷ.26. – С.43.
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шабоҳат доштанаш дар ин аст, ки дар он ҳунари юнонӣ ва маданияти
Ойхонум ба таври баробар ба кор бурда шуда аст. Ҳар кунҷи он ба 200
метр мерасад. Чунончи, дар рафти ин ҳафриѐт як толори бузург кашф
шуд, ки тавассути сутунҳо иҳота шуда ва дар он як хазина низ сохта
шудааст. Бино бар он, дар мавриди толори мазкур ақидае роиҷ аст, ки ин
бино имкон дорад, қасри шоҳона бошад.
Баъд аз он ки П. Бернард ва ҳамроҳонаш тариқаи сохтусози ин
қасрро баррасӣ ва таҳлил карданд, саволе ба миѐн омад, ки асоси решаи
нақшаи ин бино аз куҷо омадааст? Ҷавоб он буд, ки нақшаи бино аз
Юнон омадааст, аммо бо таъсири маданияти меъмории маҳаллӣ
сохтмони ин нақшаи кашфшуда шакли ҷадид ва ҳайратангезро ба худ
гирифтааст.
Соли 1965 тавассути дастаи бостоншиносони афғонистониву
фаронсавӣ бо роҳбарии профессор Д. Шлюмберже, ки дар он вақт раиси
дафтари DAFA низ буд, таҳқиқоти ибтидоии Ойхонум шурӯъ гардид.
Маълум шуд, ки минтақаи бостонии Ойхонум як шаҳри юнону бохтарии
бузург мебошад, ки ба аҳди ҳукумати Селевки 1 рост меояд. Маълум
мегардад, ки шаҳр соли 300 то милод сохта шудааст1. Ба ақидаи
профессор Д. Шлюмберже, ин нахустин қадами ҷиддӣ дар роҳи кашфи
Юнони гумшудаи Осиѐи Миѐна, ки солҳо бостоншиносон ба ҷустуҷӯи он
машғул буданд, маҳсуб меѐфт.
Кашфи Ойхонум бузургтарин муваффақият барои DAFA буд, зеро
ҳайати дафтари мазкур аз ҳамон оғоз пажӯҳишҳояшро дар Афғонистон
зери номи ҷустуҷӯи хатсайри футуҳоти Искандари Мақдунӣ дар Осиѐ
дар сархатти талошҳо ва нақшаҳои таҳқиқотиаш қарор дода буданд, ки
бо кашфи Ойхонум мақсад амалӣ шуд.
Солҳои 1965–1978 ҳафриѐти муназзами илмӣ дар Ойхонум аз
ҷониби ҳайати бостоншиносони афғонистониву фаронсавӣ таҳти
1Гиюм,

В. Ҳафриѐти Ойхонум (2) [Матн]: хотироти DAFA / В. Гиюм. – Кобул: «Шамшод», 1983. – Ҷ.26.

– С.45.
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роҳбарии профессор П. Бернард, ки баъдан раиси дафтари DAFA дар
Кобул буд, сурати гирифт, ки ҳамасола дар се моҳи фасли тирамоҳ давом
мекард1.
П. Бернард дар такя ба маводди бадастомада, махсусан сиккаҳо,
катибаҳо, зарфҳои сафолӣ ва ғайра дар мавриди бахшбандии таърихии
Ойхонум ба чунин хулосаи илмӣ омдааст:
1. Давраи аввал аз соли 300–292 то м.;
2. Марҳалаи аввали давраи дувум аз нимаи аввали қарни III то нимаи
дувуми қарни III то м.;
3. Марҳалаи дувуми давраи дувум аз нимаи дувуми қарни III то м. то
поѐни қарни мазкур;
4. Марҳалаи аввали давраи севум аз нимаи қарни II то м. то соли 150
то мелод;
5. Марҳалаи дувуми давраи севум аз санаи 150 то м. то санаи 100 то
мелод, яъне то замони вайрон шудани минтақаи мазкур дар натиҷаи
сӯхтор.
Қасри шоҳӣ дар маркази шаҳри Ойхонум қарор дошта, ҷойи
будубоши подшоҳ ва ҳуҷраҳои корӣ, дар тарафи дигар, майдонҳои
дохилии қаср ҷойгир буд. Баъд аз гузаштан аз дарвозаи қаср майдони
бузурги мураббаъшакле вуҷуд дошт, ки тавассути 120 сутун иҳота шуда
буд2.
Сутунҳои он то ба 10 метр дарозӣ дошта, ба таври возеҳ бо услуби
юнонӣ сохта шудаанд. Аз тарзи эъмори қаср маълум мешавад, ки
юнониҳо кӯшиш кардаанд, то як қасре ба тарзи осиѐӣ обод кунанд ва он
ҷо халқҳои маҳаллиро зери ҳокимияти худ нигоҳ доранд3.

Г. Ҳафриѐти Ойхонум (9), риҳоишгоҳ [Матн]: хотироти DAFA / Г. Лукиют. – Кобул:
«Шамшод», 2013. – Ҷ.34. – С.32.
2Ваф, С. Ҳафриѐти Ойхонум (6), симпозиюм [Матн]: хотироти DAFA / С. Ваф. – Кобул: «Шамшод»,
1978. – Ҷ.30. – С.106.
3Лукиют, Г. Ҳафриѐти Ойхонум (9), риҳоишгоҳ [Матн]: хотироти DAFA / Г. Лукиют. – Кобул:
«Шамшод», 2013. – Ҷ.34. – С.39.
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Ин матлаб қобили ѐдоварист, ки аз давом ва ирсияи тамаддуни
Юнони Бостон яке ҳам тамаддуни юнонии империяи Искандар мебошад.
Баъдан Искандар ва пайравони ӯ тавонистанд тӯли ҳукмравоии хешро
тамаддуни юнонӣ-мақдуниро на танҳо дар қитъаи Аврупо, балки дар
баъзе аз кишварҳои Осиѐ интишор диҳад, бахусус дар қитъаи Осиѐ ва
Африқо. Бино бар ин, Искандар ба маҳзи ин, ки ба қитъаҳои мазкур
расид, дар сохтани шаҳрҳо ба номи Искандария шурӯъ кард. Вай бо
лашкариѐни худ аз Юнон ба ҳадафи фатҳи тамоми Осиѐ азм карда буд.
Ин сафар бузургтарин лашкаркашии Искандар ба Ҳиндустон буд, ки
сарбозонаш фосилаи 30 ҳазор километрро тай намуданд.
Искандар ҳар ҷое, ки расид, шаҳрҳо ва қароргоҳҳои низомӣ бино
намуд, ки теъдоди онҳо ба 70 адад мерасид ва имрӯз ягона шаҳре, ки
номи Искандарияро ҳифз намудааст, Искандарияи Миср аст1.
Бостоншиноси фаронсавӣ П. Бернард дар мавриди ѐдгории
Ойхонум чунин қайд кардааст: «Ман порчаҳои сафолиро пайдо кардам,
ки ҳунари юнонӣ дар ашколи он зоҳир мегардид. Вақте ки яке аз онҳоро
ба даст гирифтам, дидам, ки воқеан, дорои навиштаҳои юнонӣ буд, чун
ба яке аз шаҳрҳои ҳайратангези Шарқ рӯ ба рӯ шуда будам»2.
Зимнан, бостоншиноси мазкур перомуни ин кашфиѐти хеш чунин
ҳикоят намудааст: «Шумо тасаввур карда метавонед, бисѐр ҳаяҷонзада
шуда будам, зарабони қалбам чунон шиддат ва тез шуда буд, ки ҳаргиз
дар зиндагӣ чунин ҳолате бароям даст надода буд»3. Чун муњаќкиќ П.
Бернард ва гурӯҳи ӯ аз теъдоди ашѐи ѐфтшуда муттаҳайир шуда буданд,
гӯѐ шаҳри Ойхонум аз лиҳози бузургӣ ва мавқеъияти хуби худ
метавонад, маркази давлати Бохтар буда бошад. Баъд аз таҳқиқоти 14солаи худ бостоншиноси фаронсавӣ П. Бернард ба ин натиҷа расид: «Мо

П. Ганҷинаҳои бозѐфтҳои Афғонистон [Матн] / Поул Бернард. – Ҳоланд: «Чопи калисои
ҷадид», 2007. – С. 87.
2 Бернард, П. Ганҷинаҳои бозѐфтҳои Афғонистон [Матн] / Поул Бернард. – Ҳоланд: «Чопи калисои
ҷадид», 2007. – С.120.
3 Ҳамон ҷо. – С.123.
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собит кардаем, ки Ойхонум як шаҳри мустамликаи Юнон буда, аз
бузургии он маълум мешавад, ки як шаҳри бисѐр муҳим будааст, чун дар
масири Шоҳроҳи Абрешим қарор дорад. Доду гирифт ба хотири
минтақаи ороми он бо бурҷҳои дифоии муносиб ва бо истифодаи ин
имконияти он донишмандони аврупоӣ ва осиѐиро ба худ ҷалб намуда
буд»1.
Бостоншиноси дигари фаронсавӣ Гурни низ таҳқиқоти хоссеро дар
шаҳри Ойхонум анҷом додааст.Ў пойи чапи аз санги мармар сохташуда
ва як қисмате аз муҷассамаеро аз ибодатгоҳ пайдо кард. Вай хост, ки
тамоми бадани муҷассамаеро, ки дарѐфт намуда буд, бар асоси ҳамин
пойи чап бозсозӣ кунад. Бо кумаки исканаи махсус муайян намуд, ки ин
пой 28 см дарозӣ ва 21 см арз дорад, бо ин рақамҳо тавонист, ки
баландии муҷассамаро бо искана муайян кунад. Бар асоси бузургии ин
пой тахмин мешавад, ки бузургии муҷассама ду баробар ѐ се баробари як
инсони муқаррарӣ буда, наметавонад дар ин ҷойгоҳ, ки барояш
сохтаанд, биғунҷад. Бино бар ин, фикр мекунем, ки

муҷассама як

пайкари истода набуда, балки дар ҳолати нишаста тамсил гардидааст.
Бино бар таҳқиқоти анҷомѐфта, чунин натиҷа гирифта шуд, ки
юнониҳо ва осиѐиҳо ба худоѐни монанд эҳтиром мегузоштанд, чун
фарҳанги давлатдорӣ ба ҳарду тараф ба таври дӯстона ва муштарак
сурат мегирифт. Аз сиккаҳои замони юнонӣ ва бохтарӣ дида мешавад,
ки дар як тарафи сикка акси шоҳи Бохтар ва дар тарафи дигар акси шоҳи
Юнон, ки ҳар ду дар Бохтар ҳукмравоӣ мекарданд, ҳаккокӣ шуда буд.
Дар миѐни ашѐи бадастомада дар минтақаи бостонии мазкур
бостоншиносони дигари фаронсавӣ як гӯшвораро пайдо намуданд, ки
далели асосӣ дар хусуси муносибатҳои тиҷоратии Ойхонум бо дигар
шаҳрҳои Осиѐ ва Аврупо аст2.
П. Ганҷинаҳои бозѐфтҳои Афғонистон [Матн] / Поул Бернард. – Ҳоланд: «Чопи калисои
ҷадид», 2007 – С.187.
2Лукиют, Г. Ҳафриѐти Ойхонум (9), риҳоишгоҳ [Матн]: хотироти DAFA / Г. Лукиют. – Кобул:
«Шамшод», 2013. – Ҷ.34. – С.98.
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Чунонки қаблан ҳам зикр шуд, Ойхонум дар сари Роҳи Абрешим
қарор дошта, тариқи Бохтар бо Чин мепайваст. Муносибатҳои густардаи
тиҷоратӣ Ойхонумро ба яке аз шаҳрҳои сарватманд ва шукуфои асри худ
табдил дода буд. Баъдҳо, соли 130 пеш аз мелод, ҳангоме, ки давлати
Юнону Бохтар дар шимоли Ҳиндукуш суқут мекунад, шаҳри Ойхонум
низ аҳаммияти худро то ҷое аз даст медиҳад1.
Дар натиҷаи таҳқиқот ва омӯзиши маводди ҳафриѐтии бадастомада
маълум гардид, ки мардум дар ин шаҳр тарзи ҳаѐти вижа дошта, соҳиби
маданияти ғанӣ ва пешрафта буданд. Махсусан, ҳафриѐти соли 1965 аз
ҷониби бостншиносони фаронсавӣ оғоз гардида собит сохт, ки Ойхонум
натиҷаи омезиши тамаддуни мардуми маҳалии Бохтар ва юнонӣ
(ҳелинистӣ) ба ҳисоб меравад.
Ҳамин тавр, бо ташаббуси ҳайати бостоншиносони фаронсавӣ
(DAFA) муяссар гардид, ки дар яке аз нодиртарин ѐдгориҳои аҳди
бостонии минтақа, ки таърихи давраи ҳелинистӣ Афғонистон ва Осиѐи
Марказиро инъикос менамояд, ҳафриѐт анҷом дода шуд. Аҳаммияти
ѐдгории Ойхонум дар он ифода меѐбад, ки он фарҳанги мардуми
минтақаро дар як марҳалаи бисѐр ҳассос, махсусан, давраи омезиши
фарҳанги маҳаллӣ бо юнонию буддоӣ равшан сохта, ҷойгоҳи тамаддуни
минтақаро дар давраи ҳукумати юнону мақдуниҳо муайян менамояд.
Таҳқиқоти бостоншиносӣ дар ҳавзаи Багром. Агарчи корҳои
бостоншиносӣ дар ин минтақа, дар қиѐс ба минтақаҳои зикршуда
нисбатан дертар оғоз шудааст, тасмими кофтуков ва ҷустор дар он
барвақттар оғоз шуда буд. Дар иртибот ба ин масъала, соли 1923 А.
Фуше чунин қайд карда буд: «Бояд корҳои ҳафриѐт ба зудӣ дар Багром
оғоз шавад ва мутмаин ҳастам, ки дастовардҳое хоҳем дошт»2. Чунин
буд, ки корҳои ҳафриѐт ва баррасӣ дар Багром соли 1936 тавассути
В., Ругюл, О. Ҳафриѐти Ойхонум (7) [Матн]: хотироти DAFA / В. Гиюм, О. Ругюл. – Кобул:
«Шамшод», 1987. – Ҷ.31. – С.102.
2
Фуше, А. Роҳи қадимии Ҳада аз Бохтар ба Токсило [Матн]: хотироти DAFA / Алфред Фуше. – Кобул:
«Шамшод», 1942. – Ҷ.1. – С. 87.
1Гиюм,
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бостоншиносони фаронсавӣ Ҷ. Казал ва Ҷ. Муния оғоз шуд ва 10 сол
давом кард. Ҳафриѐти бостоншиносӣ дар ин минтақа аз ҷониби
муњаќќиќон Р. Ҳога дар соли 1937, Ж. Муния дар соли 1938, Р. Ҷоган
1939–1940, Р. Гришман 1941–1942 ва дар соли 1946 аз тарафи Ҷ. Муния
сурат гирифт.
Ҳарчанд ҳафриѐт солҳои 1938–1946 тавассути теъдоди андаки
донишмандон идома кард, аммо бисѐре аз муҳаққиқин дар ҷараѐни ҷанг
Афғонистонро тарк карданд. Натиҷаи таҳқиқоти ин бостоншиносон, ба
ҷуз аз Р. Гришман, нашр нагардидааст. Бино бар ин, дар мавриди
ѐдгории буддоии дигар, ба монанди кӯҳи Паҳлавон, маъбади Қарачаи
Уштурак, Қавли Нодир ва теппаи калоне дар Багром маълумоте дарҷ
нашудааст.
Солҳои 1937–1939 ганҷинаи Багром дар ду ҳуҷраи муҳрзада кашф
гардид, ки ин ду ҳуҷра пур аз осори арзишманд, ба монанди оҷи ҳиндӣ,
осори шишагӣ, зуруф ва ашѐи биринҷӣ буд, ки дорои маншаи
ҳелинистии ии фарҳанги Юнон мебошанд1.
Багром дар ѐддоштҳои сайѐҳони чинӣ ҳамчун шаҳри қадими
Кописо шуҳрати зиѐд дошт. Сюан Сзан ин шаҳрро ба сифати пойтахти
тобистонии шоҳони Кушониѐн ѐд мекунад. Бархе аз донишмандони
муосир чунин мепиндоранд, ки Искандари Мақдунӣ шаҳреро дар
Ҳиндукуш асос гузошта буд, ки ҳамин Багром мебошад ва ба ҳамин
далел дар матнҳои таърихӣ баъзан ба номи Искандарияи Кафқозӣ (дар
матнҳои юнонӣ кӯҳҳои Ҳиндукушро ба унвони куҳҳои Повру Помизус
номидаанд) ѐд шудааст2.
Теъдоде аз донишмандон ба он назаранд, ки Кописо дар маҳалли
шаҳри дигари юнонӣ бино ѐфта буд. Ин шаҳри куҳан ва маъруф дар
ҷойгоҳи харобаҳои Багроми ҳозира воқеъ буда, ба шаст киллометр
Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиноси Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу. Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.129.
2 Ҳоган, Ж. Таҳқиқоти ҷадиди бостоншиносӣ дар Багром [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. Ҳоган. – Кобул:
«Шамшод», 1954. – Ҷ.11b. – 148 с.
1Хулиу,
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шимолу ғарбии Кобул дар канори шаҳри кунунии Чорикор қарор дорад.
Дар вайронаҳои Багроми қадим ҳайати бостоншиносони фаронсавӣ соли
1937 ҳафриѐт ва ковишҳои муназзамеро оғоз намуданд ва ин ҳафриѐт то
солҳои аввали Ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ идома кард. Теъдоди зиѐде аз осор
ва ашѐи нафис аз он ҷо ба даст омад, ки ин осор ба ҳайси яке аз
гаронбаҳотарин хазинаҳои ашѐи атиқаи Осиѐ ба ҳисоб мераванд1.
Омӯзиши вайронаҳои Багром аз назари шаҳрсозӣ мавзӯест ҷолиб
ва ин кор ҷуз ба василаи ҳафриѐт имконпазир набуд. Ҳафриѐте, ки таҳти
роҳбарии донишманди фаронсавӣ Р. Гришман ба амал омад, натоиҷи
самаранокеро ба бор овард. Дар натиҷа, нақшаи шаҳри Багром ва
низоми дифоии он ошкор шуд. Маълум гардид, ки нақшаи шаҳр дар такя
ба низоми классикии шаҳрҳои юнонӣ тарҳрезӣ шуда, дар тарҳи
мудофиавиаш аз анъанаи шаҳрзозии маҳаллӣ истифода шудааст.
Дар асоси таҳқиқоти мазкур маълум шуд, ки шаҳри Кописо дар
хатҳои умумии худ ба усули шаҳрҳои юнонӣ ба шакли «ҳипудом», яъне
мураббаъ сохта шудааст2.
Низоми шаҳрсозии Багром ва Дуро бо ҳам шабоҳати зиѐде доранд.
Р. Гришман бархе аз ин монандиҳоро чунин хулоса намудааст: «Дар ҳар
ду шаҳри мутазаккира (Багром ва Дуро) ба истеҳкоми ҷиҳате, ки рухи он
ба тарафи замин аст, аҳаммияти бештар дода шудааст. Дар ҳар ду шаҳр
маркази низомӣ бар маҷрои рӯдхона ҳоким аст. Дар ҳар ду шаҳр
дарвозаи асосӣ дар самти ҷануб ба тарафи замин кашида шудааст ва
ҷодаи асосии шаҳр аз он даромадгоҳ шурӯъ мегардад ва ба рӯдхона
пайваст шудааст» 3. Шубҳае нест, ки асари ин монандиҳоро умумиятҳои
ҷуғрофии ин ду шаҳр ба миѐн оварда, вале ба назари Р. Гришман,
бунѐдгузорони ин ду шаҳр, ки аз усули шаҳрсозии юнонӣ огоҳӣ доштанд.
Љ. Таҳқиқоти бостоншиносии Багром [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. Ҳоган. – Кобул:
«Шамшод», 1939. – Ҷ.9b. – №2. – С.144.
2Ҳоган, Љ. Таҳқиқоти ҷадиди бостоншиносӣ дар Багром [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. Ҳоган. – Кобул:
«Шамшод», 1954. – Ҷ.11b. – С.87.
3Гиршман, Р. Багром таҳқиқоти бостоншиносӣ ва таърихии Кушониҳо [Матн]: хотироти DAFA / Р.
Гиршман. – Кобул: «Шамшод», 1946. – Ҷ.12. – С.132.
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Чун ин амр дар мавриди шаҳри Дуро собит аст, тардиде нест, ки дар
мавриди Кописо – Багром мутобиқат накунад. Дар усули дифоии шаҳри
Багром аз назари сохтмонӣ, ки ранги маҳаллеро ба худ гирифтааст, дар
шаҳрҳои юнонӣ асаре аз ин гуна сохтмонҳо нест.
Осори деворҳои бурҷҳои ҳисори Багром дар натиҷаи ҳафриѐти Р.
Гришман зоҳир гардид. Тӯли ҳисори шаҳр 600 метр ва бари он дар
ҳудуди 450 метр буд. Боқимондаҳои девори ғафси ҳисори шаҳр ва
таҳкурсии бурҷҳои он дар се самт: шарқ, ғарб ва ҷануб возеҳ гардидааст.
Девори шаҳр дар тӯл ва паҳнои худ пеш баромадгоҳе дошт, ки аз
назари оростагӣ дифои шаҳрро истеҳком мебахшад1. Самти ҷанубу
ғарби шаҳр сахт мустаҳкам буд, зеро дар боқимондаҳои шаҳр бурҷе
пайдо шудааст, ки танҳо самти ғарбии он 50 метр тӯл дорад. Дар ҳоле ки
бурҷи самти шимолу ғарбӣ ба маротиб кӯчактар буда, фақат 16,6 метр
тӯл ва 8,9 метр арз доштааст.
Қобили зикр аст, ки вайронаҳои Багром се марҳалаи мушаххаси
ҳаѐтӣ ва ободониро сипарӣ кардаанд. Қадимтарин нишонаҳои он низоми
шаҳрсозии юнониро инъикос менамояд, ба монанди шаҳри Дуро ва
Урупс, воқеъ дар Осиѐи Сағир. Ин шаҳр пойтахти охирин шоҳи юнону
бохтарӣ буд. Багроми дувум таъмири бархе аз кохҳо ва қалъаҳои
мустаҳкамест, ки дар андаки он тағйирот ворид шудааст ва пойтахти
шимолии Кушониѐн маҳсуб мешуд. Ин шаҳр бар асари сӯхтори бузург аз
байн рафтааст ва аз эҳтимол меравад, ки сӯхтор дар асари ҳамлаҳои
Шопури Сосонӣ дар соли 241 мелодӣ ба вуқӯъ пайваста бошад. Сипас
дар вайронаҳои шаҳр аз сари нав ободиҳо ба вуҷуд омада, ки эҳтимолан,
баъд аз вуруди ҳаѐтолиҳо дар асри V аз байн рафта ва аз он ба баъд
Багром минтақаи таркшуда ва ғайримаскун мондааст. Кашфиѐтҳои
бузурги бостоншиносӣ дар соли 1937 ва солҳои баъдӣ дар дохили як
идда ҳуҷраҳои кохи Канишка сурат гирифтааст. Аз осоре, ки дар
1Гиршман,

Р. Багром таҳқиқоти бостоншиносӣ ва таърихии Кушониҳо [Матн]: хотироти DAFA / Р.
Гиршман. – Кобул: «Шамшод», 1946. – Ҷ.12. – С.132.
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раванди ҳафриѐт ба

даст омадааст,

чунин бармеояд,

ки роҳи

даромадгоҳи кох шояд ба иллати фаро расидани ҳуҷуми ҳатарнок бо гил
ва хишт маҳкам карда шуда бошад. Дар таҳвилхонаҳои кох ашѐ ва
зарфҳои зиѐде вуҷуд дошт ва аз рӯйи гуногунии ҷинс метавон гуфт, ки аз
нуқтаҳои мухталифи ҷаҳон васоил ба он ҷо оварда мешуд. Муҷассамаҳои
биринҷӣ, зарфҳои юнонӣ ва рӯмӣ аз санги мармари ҷигарии донадор ва
ҳамвор бо қитъаҳои гаҷӣ аст, ки дар ҳақиқат, табақчаҳои юнонӣ
мебошад. Илова бар ин, дар шоҳкориҳои осори атиқаи Багром иддаи
зиѐде аз қитъаҳои оҷ вуҷуд дорад, ки аслан рӯйи сафҳаи бархе аз ашѐ,
махсусан сандуқчаҳо, насб шуда буд. Аксари ин осор аз лиҳози шакл ва
тарзи кор нишони осори классикии ҳунари ҳиндӣ аст1. Теъдоди
порчаҳои гаҷӣ тақрибан ба 50 адад мерасад. Порчаҳои аз қитъаҳои оҷ,
ки аз Багром кашф гардидааст, ба равиши сабкҳои гуногун тааллуқ
дорад. Чизи дигаре, ки такроран рӯйи қитъаҳои оҷи Багром ба назар
мерасад, расми ду зан аст, ки онҳоро ба сифати (якшиҳо) ѐ надимаҳо
метавон хонд2. Онҳо тақрибан ҳама ҷо зери даромадгоҳи бостонии
маъбади буддоӣ таҷассум ѐфтаанд.
Баъд аз таҳлил ва омӯзиш Ҳоган дар мавриди Багром, чунин
менависад: «Осори мухталифе, ки соли 1939 аз Багром кашф шуд, аз
медалҳои гаҷии юнонӣ, зарфҳои биринҷии юнонию румӣ, зарфҳои асри
румӣ иборат аст. Ҳамчунин, қисмҳои оҷи ҳиндӣ ва зарфҳои локи чинӣ
(тағораи чӯбӣ) ѐфт шудааст»3. Метавон гуфт, ки таърихи ашѐи мазкур аз
қарни аввал то дувуми мелодиро дар бар мегирад ва пӯшида нест, ки ин
аср барои густариши равобити байналхалқӣ ва табодули фарҳангӣ хеле
мусоид буд. Мавқеи ҷуғрофии Кописо мусоидат кардааст, то тиҷорат ва
ҳунарманӣ дар он рушд кунад.
1Бовар,

М. Бостоншиносии Афғонистон [Матн] / Маҳмадрасул Бовар. – Кобул: «Баҳир», 2016 (1395
ҳ.ш.). – С.128.
2Гиршман, Р. Багром таҳқиқоти бостоншиносӣ ва таърихии Кушониҳо [Матн]: хотироти DAFA / Р.
Гиршман. – Кобул: «Шамшод», 1946. – Ҷ.12. – С.142.
3Кӯҳзод, А. Ҳафриѐти Багром [Матн] / Аҳмадалӣ Кӯҳзод // Маҷмўаи мақолот. – Кобул: «Шамшод»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.109.
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Сиккаҳои асосгузори сулолаи Кушониҳо Куҷула Кадфиз низ аз
Багром ба даст омадааст, ки дар онҳо унвони шоҳи шоҳон (шоҳаншоҳ),
«Моҳороҷосороҷо, Роҷоҷосо» ба лақаби нави «Писари Осмон»,
«Дупетро» сабт шудааст1.
Ҳамин тавр, дар асоси омӯзиши осори мавҷуда метавон қайд кард,
ки осори ин минтақаи бостонӣ аз ҷумлаи осори кушонӣ, юнонӣ, ҳиндӣ
ва чинӣ намоѐнгари фарҳанги муштараки мардуми Багром бо дигар
фарҳангҳо мебошад. Ин аз мақому манзалати шаҳр, ки яке аз пойтахтҳои
бузурги тобистонаи Кушониѐн буд, хабар медиҳд.
Минтақаи бостонии Шутурак. Дар самти шарқии вайронаҳои
Багром, ба фосилаи чаҳор километр ҷойгир аст. Номи ин маҳал баъд аз
соли 1937, ки таҳти роҳбарии бостоншиноси фаронсавӣ Ҷ. Ҳоган
ҳафриѐт гузаронида шуд, муаррифӣ гардид. Теъдоде аз донишмандон
бар он назаранд, ки Шутурак шояд ҳамон минтақае бошад, ки аз он
сайѐҳони чинӣ ѐд кардаанд. Ҷ. Ҳоган дар натиҷаи таҳқиқ маъбади
буддоиро кашф намуд, ки нақшаи афтода ва тарзи сохтани он шабоҳати
зиѐд бо маъбади кашфшудаи аз минтақаи Токсилоро дошт. Муҷассамаҳо
ва сангҳои ин маҳал маъмулан аз санги обӣ бо ранги хос сохта шудаанд.
Ба назар мерасад, ки дар муҷассамаҳои сохташудаи Буддо ҳама достонҳо
ва асотири замони охири мактаби Гандаҳоро нуҳуфтааст ва аз лиҳози
таърихӣ ба қарни III мелодӣ мерасад.
Яке аз муҷассамаҳои кашфшнамудаи муҳаққиқони DAFA аз
Шутурак ба номи Диппон Коро ѐд шудааст. Ин муҷассама ҳайкали
буддоро мемонад, ки дар он мафҳуми таносуби давраҳои аввали
классикӣ куллан аз миѐн рафта, аз тарҳи умумии муҷассамаи хушкӣ ва
карахтӣ муайян кардан мумкин аст, ки дар тарошидани он ҳайкалсозии
замони ашконӣ ва румӣ дар Ҳотра ва Полмар истифода шудааст2. Ин

Љ. Таҳқиқоти бостоншиносии Багром [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. Ҳоган. – Кобул:
«Шамшод», 1939. – Ҷ. 9a. – № 2. -– С.113.
2Муниѐ, Ҷ. Шутурак [Матн]: Хотироти DAFA / Ҷ. Муниѐ. – Кобул: «Шамшод», 1942. – Ҷ.10. – С.105.
1Ҳоган,
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асар дар тарҳ ва либос ҳам машҳур мебошад. Хатҳои қатшудаи либоси
Буддо дар ин муҷассама тавре ба он зебоӣ бахшида, ки ба назар мерасад,
ҳақиқати вазъи либоси пурҳаҷми классикӣ, ки ба тани буддоҳои қарни I
ва II мелодӣ дида мешавад, эҳсос намегардад. Танҳо як порчаи бузург,
ки саҳнаи мулоқоти Буддоро дар Шутурак нишон медиҳад, ба сабки
қарни II мадрасаи Гандаҳоро наздик аст. Ин порчаҳои ҳайкалтарошии
Багром аҳаммияти махсус доранд, зеро аз охирин намунаҳои классики
мактаби Гандаҳоро намояндагӣ мекунанд1.
Ҳамин тавр, кашф ва таҳқиқи ѐдгории Шутурак имкон дод, ки яке
аз марҳилаҳои қадими рушди фарҳанг ва тамаддуни минтақа дар асоси
муқоиса ва таҳлил равшан гардад.
Маъбади Фундуқистон. Дар миѐни теъдоди зиѐде аз минтақаҳои
ҳафриѐтшудаи буддоӣ дар Афғонистон маъбади Фундуқистон намунае аз
охирин таҳаввулоти зудгузари ҳунари буддоист, ки ба қарни VII мелодӣ
рост меояд. Бояд дар назар дошт, ки унсурҳое аз маданиятҳои мухталиф,
чун Гуптҳо, Сосонӣ ва Гандаҳорӣ пеш аз интишори ҳунари буддоӣ ба
Осиѐи Марказӣ, Чин ва Фундуқистон бо ҳам омехта буд.
Маъбади буддоии Фундуқистон болои як теппаи махрутшакл
(конусмонанд) дар дараи Ғурбанд, дар 128 километраи шарқии Бомиѐн
дар ҷанубии Сараки Чорикор воқеъ шудааст. Ҳафриѐти DAFA дар ин
минтақа тавассути Ҷ. Ҳоган баъд аз дарѐфти осори бостонии дилчасп, ки
ба василаи селобҳои фасли баҳор аз зери гил ва лой намоѐн шуда буд,
шурӯъ гардид2. Минтақаи мазкур дарбаргирандаи як маъбад бо як
ҳавлӣ, бо василаи равоқҳое аз пайкараҳои гилӣ ва наққошиҳои девори
рангин иборат аст. Аз рӯи омӯзиши сиккаҳо, ки дар ҷараѐни ҳафриѐт (B)
аз дохили як зарф хоки ҷасади марбут ба маросими дафни мурдагон ба

1Бовар,

М. Бостоншиносии Афғонистон [Матн] / Маҳмадрасул Бовар. – Кобул: «Баҳир», 2016 (1395
ҳ.ш.). – С.135.
2Бовар, М. Бостоншиносии Афғонистон [Матн] / Маҳмадрасул Бовар. – Кобул: «Баҳир», 2016 (1395
ҳ.ш.). – С.145.
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даст омад, маълум шуд, ки сиккаҳои мазкур ба аҳди ҳайтолиѐн ва
Хусрави II (солҳои 590– 621) рост меоянд.
Пайкараҳои гилии пухташудаи комил ѐ хом аз навъи маводди
омехтаи гилии поинӣ – мӯйи думи асп ва порчаҳои хурди чӯб сохта
шудааст. Ин далолати инкишофи санъати ҷадиди муҷассамасозиро
дорад, ки баъдҳо ба Осиѐи Миѐна ва Чин интишор ѐфта, ҷойи маводди
истуки (сангҳои гаҷӣ)-ро, ки муҷассамаҳо ғолибан аз он сохта мешуд,
гирифтааст. Осори зиѐде аз ин навъ бо як таърихи бештар аз он аз Ҳада
ва дигар минтақаҳо ба даст омадааст1.
Дар осори Фундуқистон унсурҳои муҷассамасозии ҳиндӣ чунон
намоѐн аст, ки хусусияти ҳунари Гандаҳороро комилан таҳти таъсири
хеш қарор додааст. Илова бар он, дар иддае аз тасвири буддоӣ метавон
чеҳраи хонуми нақшшударо дарѐфт, ки нуфузи қобили мулоҳизаи сабки
Гуптоҳоро дар худ дошта, ҷойи унсурҳои ҳунари классикиро гирифтааст.
Муҷассамаҳои

гилии

Фундуқистон

ба

савияву

салиқаи

хосси

ҳунармандии ҳиндӣ сохта шудаанд. Намоиши аз ҳад барҷастагиҳо,
фурӯрафтагиҳои бадан ва чинҳои либос, дар маҷмӯъ, санъатеро вонамуд
месозад, ки комилан ҳиндӣ аст ва пайкараҳои намунаи сода ва чопшуда
бо шеваи махсуси ҳиндӣ гуфта шудааст2.
Таърихи ҳафриѐти бостоншиносӣ дар минтақаи мазкур ба даҳаи
сеюми асри ХХ рост меояд (1937). Таҳқиқоти ибтидоиро муҳаққиқи узви
DAFA Љ. Каззол ба ҳидояти Ҷ. Ҳоган анҷом дод. Дар натиҷаи ҳафриѐт
як идда обидаҳое дар минтақаи зикршуда дарѐфт шудааст, ки маъбад
будани онро ошкор месозаду осори он аз назари иртибот ба ҳунари
Осиѐи Марказӣ шабоҳат дорад. Маъбади Фундуқистон аз назари замони
марбут ба қарнҳои VI ва VII мелодӣ мебошад, зеро аз он сиккаҳои зиѐде
аз подшоҳони Сосонӣ ва Ҳайтолиѐн ѐфт шудааст.
1Сиддиқӣ,

Н. [Матн] / Наҷибаҳмад Сиддиқӣ // Маҷаллаи бостоншиносии Афғонистон. давраи севвум.
– Кобул: «Баҳир», 2005 (1384 ҳ.ш.). – С.22.
2Сиддиқӣ, Н. Осори бостони Фундуқустон [Матн] / Наҷибаҳмад Сиддиқӣ // Маҷаллаи бостоншиносии
Афғонистон. давраи севвум. – Кобул: «Баҳир», 2010 (1389 ҳ.ш.). – №8. – С.37.
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Қисме аз осори маъбади Фундуқистон дар осорхонаи Кобул ҷойгир
буда, дар байни онҳо муҷассамаи як подшоҳ ва як малика низ мебошад,
ки бо тасвирҳои рангаи арбобуланвои офтоб, моҳтоб ва чанд адад
сиккаҳо ва ғайра пайдо шудааст. Ба ақидаи Ҷ. Ҳоган, ҳайкалҳои
кашфшудаи Фундуқистон охирин намунаҳои ҳайкалсозии буддоӣ дар
Афғонистон аст, ки таърихи онҳоро муҳаққиқ ба қарни VI нисбат
медиҳад1.
Маъбади

Фундуқистон

монанди

дигар

маъбадҳои

буддоии

Гандаҳоро аз ҳавлиҳое иборат мебошад, ки ҳар кадоми онҳо ба як ҳуҷра
ва муҷассамаҳо иртибот доштанд. Дар ин ҳуҷраҳо муҷассамаҳои гилӣ
мавҷуд буд, ки пушти онҳо бо рангҳои камранг ва мухталифи дигар
рангомезӣ шуда буд ва ин маъбад бо андозаи зиѐде аз нақшу нигорҳои
зебо иборат буд, ки буддоиҳо ба истилоҳи хеш онро биҳиште аз ступаҳо
номидаанд.
Маъбади Фундуқистон дар зоти худ ягона ҳасту хусусиятҳои хосси
худро дорад. Муҷассамаҳо ҳама дорои камол, зебоӣ ва зарофат буда,
хамидагии онҳо бисѐр зебо мебошад ва дар чеҳраҳои онҳо хатҳои хаѐлии
ботинӣ эҳсос мешавад. Аз рӯи либос, зеварот, маснуот ва дигар
махсусиятҳо нишонаҳои фарқкунандае ба даст омадааст. Ба ақидаи Ҷ.
Ҳоган, тасвирҳои арбобуланвои маҳтоб ва офтоб, зоҳиран, санъати
Ҳиндро нишон медиҳад. Аз зери пойи муҷассамаи шоҳ ва малика, дар
зарфи сиккаҳои ѐфтшуда, ки яке аз онҳо марбут ба Хусрави II-и Сосонӣ
ва дигараш сиккаҳои мису нуқрагӣ аст, метавон муайян кард, ки марбут
ба шоха (напкиҳо)-е аз кобулшоҳони Кушонист.
Дар Фундуқистон наққошӣ ва ҳайкалтарошӣ тавре бо ҳам омехта
шудаанд, ки яке нишонаи такмили дигарест.
Бостоншиноси фаронсавї Ҷ. Ҳоган роҷеъ ба аҳаммияти осори
Фундуқистон чунин навиштааст: «Аҳаммияти чунин кашфиѐтҳо дар ин
(DAFA): пешниҳодоти ҳамкорӣ дар роҳи инкишофи бостоншиносии Афғонистон [Матн] //
Маҷаллаи Кобул. – 1982. – сентябр. – С.15.
1Дафтари
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назарияи пӯшида дар дил нуҳуфтаасту осори кашфшудаи Фундуқистон
намунаҳои охири санъати буддоист, ки ба қарни VI мелодӣ рабт дорад.
Дар ҳоле ки нуфузи санъати эронӣ дар онҳо мушарраф бар суқут аст ва
нуфузи ҳиндӣ бартарӣ нишон медиҳад ва осоре, ки аз ин ҷо ба даст
омада, чи аз нуқтаи назари сабк ва чи аз нуқтаи назари техник,
муҷассамаҳо аз гил қолиб гирифта шуда, дар он коҳи майда бо мӯй,
пашм ва ғайра омехтааст».1
Ҳамин тавр, дар ин муҷассамҳо рӯзи фард ва асли маънавият
мутамарказ аст, зеро дар оини буддоӣ ва ҳиндуия фардият ва
гӯшанишинии рӯҳӣ дар тамос ва пайвастагӣ бо олам боқӣ мемонад. Дар
охир бояд гуфт, ки дар асоси омӯзиш ва назариѐти бостоншиносони
DAFA осори кашфшудаи Фундуқистони Чордеҳии Ғурбанд охирин ва
зеботарин нишони инкишофи ҳунари буддоии Афғонистони бостон
мебошад.
Манораи Чакарӣ. Ёдгории дигари аз ҷониби муҳаққиқони DAFA
бозѐфт ва таҳқиқшуда Манораи Чакарӣ мебошад. Манораи Чакарӣ дар
ҷанубу шарқи шаҳри Кобул, болои кӯҳе воқеъ буда, ба шакли устувона
сохта шудааст, ки аз поин ба тарафи боло борик шудааст. Ин манора
ниѐишгоҳи буддоӣ мебошад, ки рӯйи теғаи баланди кӯҳ, ба хотири ба
Буддо нишон додани шаҳри Кобул, бино шуда буд. Ин обида раҳнамои
роҳибони давраи буддоӣ низ маҳсуб мешуд2.
Мувофиқи ақидаи А. Фуше, болои манора намунаи манҷаниқ қарор
дошт, ки аломат, қонун ва оини буддоӣ мебошад. Монанд ба ҳамин дар
сарзамини Ҳинд, наздик ба Банорас манорае аз аҳди Ашока, империяи
Муриѐи Ҳинд мавҷуд аст, ки дар болои он низ манҷаниқ ва рамзи буддоӣ
дида мешавад3.
1Ҷоган,

Ҷ., Љон, К., Љон, М. Таҳқиқоти мухталифаи бостоншиносӣ дар Афғонистон [Матн]: хотироти
DAFA / Ҷ. Ҷоган, Корол Љон, Муния Љон. – Кобул: «Шамшод», 1959. – Ҷ.30. – С.149.
2Хулиу, Б .С., Расулӣ, М. Бостоншиносии Афғонистон аз моқабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу., Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.152.
3Ҷоган, Ҷ., Љон, К., Љон, М. Таҳқиқоти мухталифи бостоншиносӣ дар Афғонистон [Матн]: хотироти
DAFA / Ҷ. Ҷоган, Корол Љон, Муния Љон. – Кобул: «Шамшод», 1959. – Ҷ.30. – С.169.
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Ин бино тавре сохта шудааст, ки болои он чархае вуҷуд дошт, ки
он дар самти сурхи манор қарор доштааст. Сурхиманор аз он сабаб
мегӯянд, ки аз санги сурх сохта шуда буд ва дар фосилаи бештар аз 2
километр ба самти ғарбии Манори Чакарӣ, дар наздикии ступаи Яхдара
воқеъ буд1.
Таҳқиқотҳои соли 1965 нишон доданд, ки баландии манораи
Чакарӣ ба 27 метр мерасад.
Соли 1923 аввалин талош барои тармими Манори Чакарӣ
тавассути муассисоти афғонӣ сурат гирифт, ки дар натиҷа як сутуни
сангӣ ва махрутӣ (силиндирмонанд) ва як тири ҳалқаӣ ѐфт шуд. Таърихи
ин манора паѐмади омезиши меъмории Форс ва Юнони бостон аст. Оѐ
Манори Чакарӣ ѐдгорӣ аз кадом шахсияти муҳим ѐ воқеаи муҳимми
таърихӣ, ѐ афсонавӣ мебошад? Ин роз то ҳанӯз ифшо нашудааст, вале аз
вайронаҳои атрофи он бармеояд, ки ин сутун бахше аз ниѐишгоҳи
буддоӣ будаасту ба ифтихори марде аз сарзамини Ҳинд ба номи
Сидхарта Гаутама (Буддо) сохта шудааст.
Бори дигар, соли 1952 (1331 ҳ. ш.) дар натиҷаи таҳқиқот ба се дона
чойҷӯш, як дона кӯзаи об ва як дона санги сайқалшуда ба даст омад.
Манораи Чакарӣ соли 1998 нобуд гардид ва феълан аз манор ҷуз
таҳкурсӣ чизе дигар боқӣ намондааст2.
Ҳамин тавр, манораи Чакарӣ нишонаи таъсири фарҳанги буддоӣ
ба ин минтақа мебошад. Яъне сиѐсати таҳаммулгароии шоҳони Кушонӣ
боиси роҳ ѐфтани дину оини буддоӣ ба ин сарзамин буд.
Маъбади буддоии Ҳада. Шаҳри Ҳада дар 12 километрии ҷанубу
шарқи шаҳри ҳозираи Ҷалолобод воқеъ аст. Шаҳри бостонии Ҳада дорои
бурҷҳои баланд буда, ободиҳои куҳан, азамати ҳукмравоѐни бохтарӣ ва
ҳахоманишӣ дар он инъикос гардидааст. Кӯҳи Испинғар дар ҷануби
Б., Лубар, М., Шлюмберже, Д. Обидоти Афғонистони қабл аз ислом [Матн]: хотироти DAFA /
Б. Доҷин, М. Лубар, Д. Шлюмберже. – Кобул: «Шамшод», 1964. – Ҷ.19. – С.170.
2Кушо, Ф. Нигорише бар соҳоти бостонӣ ва таърихии Афғонистон [Матн] / Фаҳим Кушо. – Ҷузҷон:
«Ҷаҳон», 2010 (1389 ҳ.ш.). – С.907-908.
1Доҷин,
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шаҳр воқеъ буда, бодҳои сарди тобистони он Ҳадаро барои зисти мардум
мусоид сохта буд. Ҳадаи бостон обҳои фаровон ва заминҳои ҳосилхез
дошт1.
Қадимтарин маълумотҳоро перомуни Ҳада метавон аз матнҳои
сафарномаҳои сайѐҳони Чин дарѐфт. Ҳада монанди дигар минтақаҳои
Нангарҳор маҳалли бузурги сайѐҳони буддоимазҳаб буда, сайѐҳони чинӣ
дар осори худ аз он ѐд кардаанд. Аввалин сайѐҳи чинӣ, ки дар соли 402
мелодӣ дидан кардааст, Фоҳиѐн ном дошт. Сайѐҳи дигари Чинӣ ба номи
Сон Юн соли 520 мелодӣ ҳангоми убурии роҳҳои Вахон ва минтақаи
Ётойи Бадахшон аз Нангарҳор ва Ҳада дидан намудааст. Машҳуртарин
сайѐҳи чинӣ Сюан Сзан, ки ба Ҳинд бо мақсади ѐфтани осори ҳақиқии
Буддо сафар карда, буд, соли 630 мелодӣ дар Қундуз таваққуф намуд,
сипас ба Балх, Бомиѐн, Кописо ва Лағмон омада, муддати зиѐде дар Ҳада
таваққуф кардааст.
Сайѐҳони мазкур аз подшоҳи шаҳри Ноки Луҳу (Нангарҳор, ки
деҳаи машҳури он иборат аз Ҳилу буд) ѐд кардаанд. Донишманди
фаронсавӣ Зокӣ, ки дар деҳаи имрӯзии Ҳада таҳқиқот гузаронидааст, ин
маълумоти сайѐҳонро собит кардааст. Махсусан, ступаҳои машҳуреро,
ки Сюан Сзан аз онҳо ѐдоварӣ кардааст. Ин ступа аз ҷониби сайѐҳи
дигари чинӣ дар қарни VIII мелодӣ ѐд гардидааст, ки дар канори дарѐи
Сиѐҳкӯҳ, дар наздикии Дарунта воқеъ мебошад.
Маъбади бузурги шаҳри Ҳада аз маъбади кашфшудаи теппаи
Шутур маншаъ гирифтааст. Биноҳое, ки дар маъбади умумӣ, ба мисли
истироҳатгоҳҳои роҳибӣ ва ибодатгоҳҳои кӯчаке, ки дар атрофи маъбад
обод гардидаанд, ба замонҳои мухталиф марбутанд. Осор ва шавоҳид,
ки аз ин минтақа дар натиҷаи таҳқиқотҳои DAFA ба даст омад, замони
ҳукмронии Кушониѐн, Ҳайтолиҳо ва силсилаи Гуптҳои Ҳиндро инъикос
менамояд. Порчаҳои зарфҳои сафолии ѐфтшуда шабеҳ ба тикарҳои
А. Роҳи қадимии Ҳада аз Бохтар ба Токсило [Матн]: хотироти DAFA / Алфред Фуше. – Кобул:
«Шамшод», 1942. – Ҷ.2. – С.91.
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минтақаи Свод, воқеъ дар Покистон буда, марбут ба тамаддуни
рӯдхонаи Синд мебошанд.
Шаҳри бостонии Ҳада аз назари меъморӣ ба панҷ давра тақсим
мешавад. Давраи чаҳоруму панҷум, ки мусодиф ба давраи шукӯҳи оини
буддоӣ мебошад, таъмироти лозимро дар биноҳои қаблии шаҳри Ҳада
нишон медиҳад1.
Осори охир, яъне давраи панҷум ба замони ҳукумати сулолаи
Ҳайтолиѐн марбут аст. Биноҳои Ҳада аксар дорои хиштҳои бузург буда,
дар давраҳои севум ва чаҳорум сангкорӣ низ ба сурати муназзам анҷом
дода шудааст. Дохили сангкорӣ бо оҳак ангофкорӣ шудааст2.
Маводди гилӣ ва гили хом, умуман, барои муҷассамаҳое, ки
маъмулан ба сурати рух дар деворҳо аз саҳнаҳои қаҳрамонон нақш ва
тарошида мешуд, истифода шудааст. Дар ҳамин давра сохтани
муҷассамаҳои Буддо инкишоф ѐфт. Дар оғози давраи дувум ва севум
ҳунари қолибгирӣ, қолибрезӣ ва муҷассамаҳои биринҷӣ рушд кард.
Дар тарзи сохтани муҷассамҳои шаҳри қадимии Ҳада таъсире аз
маданияти юнонӣ ва ѐ омехтаи маданияти юнонӣ бо буддоӣ дида
мешавад3.
Ҳамчунон, теъдоди зиѐде аз марказҳои буддоӣ дар Ҳада қарор
доштанд ва аз рӯйи онҳо муқаррар кардан мумкин аст, ки панҷ аср баъд
аз Канишкаи Кабир ин минтақа яке аз марказҳои муҳимми динӣ будааст.
Аксаран

минтақаи Ногоровиҳоро ба Ҷалолободи қадим

марбут

медонанд4. Сайѐҳи чинӣ Фоҳсин, ки аз Ҳилу (воқеъ дар Ҷалолободи
Афғонистон) боздид намудаааст, аз маъбаде ѐд мекунад, ки дар он
устухон ва косахонаи сари Буддо қарор дошт. Баъд аз ин Ҳада бо
1Род,

С. Мақолоти Аҳмад Алии Кӯҳзод дар арсаи бостоншиносӣ [Матн] / Саидмаҳмуд Род. – Кобул:
«Кутоб», 2016 (1389 ҳ.ш.). – С.31.
2Мирзода, М. Ҳафриѐти ҷадиди Ҳада [Матн] / Мирабдулаҳад Мирзода // Маҷаллаи Вазорати иттилоот
ва фарҳанги Афғонистон. – Кобул: «Давлатӣ», 1971 (1350 ҳ.ш.). – С.12.
3Фуше, А. Роҳи қадимии Ҳада аз Бохтар ба Токсило [Матн]: хотироти DAFA / Алфред Фуше. – Кобул:
«Шамшод», 1942. – Ҷ.2. – С.191.
4Фуше, А. Роҳи қадимии Ҳада аз Бохтар ба Токсило [Матн]: хотироти DAFA / Алфред Фуше. – Кобул:
«Шамшод», 1942. – Ҷ.2. – С. 209.
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доштани ҳазорҳо ступа яке аз бузургтарин марказҳои мазҳабии ин
сарзамин маҳсуб меѐфт.
Ҳада аз соли 1923 ба таври муназзам ба василаи бостоншиносони
фаронсавӣ ҳафриѐт шудааст. Баъд аз онҳо дастаи бостоншиносони
афғонистонӣ (кормандони институти бостоншиносӣ ва ҳифзи биноҳои
таърихии

Афғонистон)

таҳти

роҳбарии

бостоншиносон

Шоҳӣ

Боймустамандӣ ва Зимариѐлайи Тарзӣ таҳқиқотҳои зиѐдеро дар ин
минтақа анҷом доданд, ки дар натиҷа осори ниҳоят муҳимме ба даст
омад. Охирин ҳафриѐт соли 1980 (1359 ҳ. ш.) аз ҷониби бостоншиносони
афғонистонӣ дар теппаи Шутур ва теппаи Тӯпкалони Ҳада, воқеъ дар
наздикиҳои деҳаи Ҳада, ки макони маъбади бузурги буддоӣ ба ҳисоб
мерафтанд, сурат гирифт. Ҳарду теппа, ки ба сурати осорхонаҳои
ғайриманқул шакл гирифта буданд, дар натиҷаи ҷангҳо аз байн рафтанд.
Қисмати бузурги муҷассамаҳои Ҳада монанди муҷассамаҳои Недо
ва Токсило (Покистони имрӯза) аз истук (таркибе аз хокистар, чӯб ва
гаҷ) ва андоваи гаҷӣ сохта шудааст. Дар осори мухталифи кашфшудаи
Ҳада муҷассамаҳои мақбули он аз ҳама бештар мавриди таваҷҷуҳ қарор
мегирад, ки шомили муҷассамаҳои Буддо, худоѐни маҳаллӣ ва
туҳфадиҳандагон буд1. Ступаҳои назрӣ тавре сохта шуда буд, ки дар
қисмати марказии онҳо равоқҳо қарор дошту бо муҷассамаҳои Буддо
нақшу нигор гардида буд. Муҷассамасозии ин минтақа, ҳарчанд таҳти
таъсири сабки юнону румӣ қарор гирифтааст, лекин дар сабк ва услуби
аслии маҳаллии хеш инкишоф ѐфтааст. Бояд эътироф намуд, ки дар ҳеҷ
ҷои дигар истук бад-ин гуна ба паймонаи васеъ ва таъсирот гӯѐ ба кор
гирифта нашудааст, ки дар Ҳадаи Ҷалолобод ба кор рафтааст.
Бар асари ҳафриѐти бостоншиносони фаронсавӣ-афғонистонӣ як
ҳуҷра ѐ равоқе, ки дастаи мазкур онро равоқи моҳиҳо меномиданд, кашф
гардидааст, ки дорои муҷассамаи аждаҳои обӣ буда, саҳнаи муколамаи
А. Роҳи қадимии Ҳада аз Бохтар ба Токсило [Матн]: хотироти DAFA / Алфред Фуше. – Кобул:
«Шамшод», 1942. – Ҷ.2. – С. 102.
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Буддоро дар мавриди рӯҳи хабиса (Cowerd Gopala) дар зери об инъикос
менамуд.
Генерал Курт, вақте ки меҳмони сардор Ҷабборхон, бародари амир
Дӯстмуҳаммадхон буд, соли 1825 ступаҳои Ҳадаро омӯхт. Дар ҳамин
вақт Чарлз Миссони англис дар атрофи навоҳии Ҳада ҳафриѐт намуда,
бо кашфи баъзе муҷассамаҳо муваффақ шуд.
Баъд аз ақди мувофиқатнома бо Фаронса, А. Фуше ва А. Гудор
соли 1923 ҳафриѐтро дар теппаи калони Ҳада шурӯъ карданд ва осори
зиѐде ѐфтанд, ки А. Гудор он ҷоро «як осорхонаи ҳақиқии санъати юнону
буддоӣ» номида буд.
Бостоншинос А. Гудор соли 1925 роҷеъ ба теппаи Калон чунин
навишта буд: «Заҳмате, ки дар таҳқиқоти ин минтақа мешавад, натиҷааш
ба кашфиѐти дурахшоне анҷом хоҳад ѐфт»1. Дар воқеъ, пешгӯии А.
Гудор бо заҳмате, ки бостоншинос Љ. Барту солҳои 1926–1928 анҷом дод,
ба ҳақиқат пайваст. Љ. Барту танҳо аз як нуқтаи назар, чи аз тарафи
фаронсавиҳо ва чи аз тарафи афғонҳо мавриди танқид қарор мегирад. Ин
ҳам дар мавриди минтақаи муҳимме, монанди теппаи Калон аст, ки
профессор Барту онро нотамом гузошта, ба нуқтаҳои дигари атрофи
Ҳада, мисли теппаи Кофирҳо, Ғорту, Промс, Боғгоҳӣ, деҳаи Ғувадей,
Шохили Ғуванд даст зад. Љ. Барту ба танҳоӣ ҳазорон муҷассама ва
ступаҳои нақшу нигоркардашударо дуруст ба даст наоварда, танҳо ду
ҷилд китобе навишт, ки яке аз он тасвирҳо буда, барои омӯзиши ин
ҳамаи хазинаи санъатӣ ба ҳеҷ ваҷҳ кофӣ нест.
Лозим ба зикр аст, сиккаҳо ва катибаҳое, ки аз Ҳада ва навоҳии
атрофи он ѐфт шуд, солҳои 1824–1879 ба даст омада буданд. Яке аз ин
сиккаҳо симои шоҳро нишон медиҳад, ки дасти росташ дароз ва шеваи
нафис дошт. Сайѐҳ Жирот Бобнус соли 1824 баробари аз минатақаи Ҳада

К. Хусусиятҳои меъмории Бохтар муқоисаи он бо ҳавзаи Гандаҳоро аз давраи бохтарӣ илло
кушонӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. – Кобул: «Академияи улум», 2014 (1394 ҳ.ш.). – С.106.
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гузаштан, аз тарафи Боғи Боло дар навоҳии Ҳада як теъдод сиккаҳоро
ҷамъ карда, онҳорро ба номи сиккаҳои Бохтар ѐд кардааст.
Сайѐҳи дигаре ба номи М. Баргерин бо теъдоди 30 дона сикка аз
биноҳои мухталифи минтақаи Ҳада ҷамъоварӣ намуда буд. Баъзе аз онҳо
сиккаҳои тилоии юнонӣ буданд.
Дар натиҷаи ҳафриѐти ғайриқонунӣ, Б. Ҳунигар ва Ч. Моссун
теъдоди зиѐди сиккаҳоро аз Ҳада ба даст оварданд, ки дар рӯйи сикка
сари шоҳ ва дар тарафи дигари он шакли Ҳерокли ба гурз такяшуда ва
дар сиккаи дигаре як нафар савор бар асп бо навиштаи юнонӣ дида
мешавад. Ҳамчунин, дар ступаи Бистморон теъдоди зиѐди сиккаҳои мисӣ
кашф шудааст. Аз ступаи дигари Ҳада сиккаҳое ба даст омаданд, ки
чаҳор сиккаи тилоии он марбут ба сиккаҳои тақлидии румӣ мебошанд.
Тақрибан 190 сиккаи Сосонӣ тавассути Юмусиюн ба даст омадааст
(соли 1879). Ҳамчунин, даҳ дона сиккаҳои Куҷула Кадфиз ва шаш донаи
сиккаҳои Канишкаи Кабир ѐфт шудааст, ки дар рӯйи яке аз ин сиккаҳо
расми Буддо бо навиштаи юнонӣ муҷассам гардида буд1.
Ҳамин тавр, аз соли 1924 то солҳои 70-ум ба муҳаққиқони DAFA
муяссар гардид, ки дар натиҷаи дар якчанд марҳала гузаронидани
таҳқиқот аз Ҳада осори зиѐдеро кашф намоянд, ки дар омӯзиши таърихи
минтақа аҳаммияти бағоят бузург доранд.
Теппаи Шутури Ҳада. Соли 1960 бостоншиноси фаронсавӣ Д.
Шлюмберже дар теппаи Шутури Ҳада таҳқиқот анҷом дод, ки дар он як
тарзи ободии ҷадид ва бо тазъиноти истукӣ (махлуте аз хокистар, чӯб ва
гаҷ) гили хом ва як хазинаи сикка кашф шуд. Дар натиҷаи ҳафриѐт дар
теппаи Шутури Ҳада саҳни як маъбади буддоӣ кашф шуд, ки тавассути
деворҳо иҳота шуда буд. Деворҳои мазкур равоқҳои бозшуда ва саҳни
маъбад як шакли чаҳоркунҷии ғайримуназзамро доранд. Дар миѐни
саҳни маъбад давродаври ступаи марказӣ 33 ступа ҷойгир аст.
Ф. Нигарише бар соҳоти бостонӣ ва таърихии Афғонистон [Матн] / Фаҳим Кушо. – Ҷузҷон:
«Ҷаҳон», 2010 (1389 ҳ.ш.). – С.974.
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Муҷассамаҳое, ки дар атрофи ин ступаҳо мавҷуданд, танҳо Буддоро
нишон медиҳанд. Дар теппаи Шутури Ҳада ду муҷассама тавре
ҷойгиранд, ки яке аз он дар ҳолати нишаста ва дигаре танҳо ба шакли
расм дар девор насб шудааст. Аввалинаш Ҳероклис аст, ки дар паҳлӯи
рости муҷассамаи нимтанаи Буддо қарор гирифтааст. Маъбади умумии
теппаи Шутури Ҳада аз чандин ступа иборат буда, ступаи марказии он аз
ҳама қадимтар мебошад1.
Баъзе аз муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки маводди сохтмоние, ки
дар расмҳои юнону буддоӣ ба кор рафтааст, ба се давраи мухталиф
иртибот дорад. Дар давраи аввал аз устук, давраи дувум аз гили хом,
давраи севум аз маводди омехташуда истифода шудааст. Аммо бар асоси
натоиҷи ҳафриѐте, ки ҳайати фаронсавӣ-афғонӣ дар теппаи Шутури
Ҳада ва Каписо анҷом доданд, поя ва асоси илмӣ надорад. Онҳо
дарѐфтанд, ки санг ѐ устук барои сохтани муҷассамаи Буддо ва гили хом
барои муҷассамаҳои роҳибҳо бартарӣ дошт2.
Маводди муҷассамасозии Ҳада аз гаҷ, санг ва санги шист (як навъ
санги варақ-варақ) иборат аст. Бештари осор аз гаҷ ва хамири гаҷ сохта
шудаанд. Ҳайкалҳои гаҷии Ҳада дар муқобили ҳайкали хушки сангии
Гандаҳоро нисбатан мустаҳкам буда, ба маротиб тоза ва зебо маълум
мешаванд. Осори гаҷии Ҳада, умуман, дар қолаб рехта шудаанд. Рӯҳ ва
маънавияти осори гаҷии Ҳада, бо қиѐфаи ҳайкалҳои сангии дигар
нуқтаҳои Гандаҳоро монандӣ дорад.
А. Фуше чунин назар доштааст, ки аввалин маротиба Буддо дар
Гандаҳоро дар шакли инсон ба вуҷуд омад. Мавсуф расми онро марбут
ба дунѐи Ғарб донистааст. Аз ѐддоштҳо ва шавоҳид маълум аст, ки
аввалин шакли Буддо, чи тавассути расм ва чи тавассути тандис, бояд

1Хулиу,

Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиносии Афғонистон аз моқабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу, Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.148.
2 Кушо, Ф. Нигарише бар соҳоти бостонӣ ва таърихии Афғонистон [Матн] / Фаҳим Кушо. – Ҷузҷон:
«Ҷаҳон», 2010 (1389 ҳ.ш.). – С.972.
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дар Бохтар ва Гандаҳоро сохта шуда бошад1. Ба ин шева, ки яке аз
бохтариѐн, ки дасти тавиле дар рассомии арбобуланво дошт, вале
пайрави дини буддо набуд ѐ бар асари дархости пайравони дини буддоӣ
ва ѐ бар асари тақозои замон расмеро аз Буддо тарҳ карда, баъдан идома
додаанд. Чун дар аксарияти муҷассамаҳои Буддо ҳунари ҳамон
ҳунармандони юнонии бохтариасл муҷассам аст. Вале бояд гуфт, ки
муҷассамасозӣ ҳунаре буд, ки аз Юнон ба Осиѐ ва махсусан, ба
Афғонистони қадим густариш пайдо кардааст2.
Вижагии хосси мактаби муҷассамасозии Гандаҳоро дар манзараҳое
ба чашм мехӯрад, ки онҳоро рӯйи тахтаҳои хокистариранг мекашиданд
ва гоҳе аз санги оҳак истифода мекарданд, ки бештари онҳо ҷанбаи
мазҳабӣ доранд, зеро барои ороиши деворҳои хориҷи ступаҳо ва
вишниҳо (минтақаи хосси ибодат) ба кор мерафанд. Дар муҷассамаҳое,
ки барои ороиши деворҳои хориҷии ступаҳо месохтанд, манзараҳоеро
нишон медоданд, ки аз се марҳалаи умри Буддо, яъне аз ҳаѐти пешин,
охирин марҳалаи ҳаѐт ва марҳалаи танвир (равшан) иборат буданд3.
Хулоса, теппаи Шутури Ҳадда аз ҷумлаи ѐдгориҳоест, ки таърихи
ташаккули фарҳанги аҳди қадимро бо ҷузъиѐташ фарогир аст.
Таҳқиқи маданияти Мундигак аз ҷониби DAFA. Мундигак
минтақаи бостонии Афғонистон буда, дар 50 километрии шимолу ғарби
шаҳри Қандаҳор, дар ҳамсоягии қӯҳи Шомақсуд, дар ноҳияи кӯшки
Нахуд ба фосилаи 32 километрии роҳи Қандаҳор – Ҳирот воқеъ аст.
Муҳаққиқ М. Бовар қайд мекунад, ки ин матиқа иқлими хуб ва замини
ҳосилхез дошт, ба ҳамин асос заминаи бисѐр хуберо барои зисти қабоили
қадим мусоид месохт. Қабоили Мундигак зироатпеша буданд, онҳо
заминҳои худро тавассути дарѐи Ҳилманд ва Арғандоб обѐрӣ мекарданд.
1Бовар,

М. Бостоншиносии асри фулузоти Афғонистон [Матн] / Маҳмадрасул Бовар. – Кобул:
«Тобистон», 2016 (1395 ҳ.ш.). – С.204.
2Бовар, М. Бостоншиносии Афғонистон [Матн] / Маҳмадрасул Бовар. – Кобул: «Баҳир», 2016 (1395
ҳ.ш.). – С.144.
3Казал, Ҷ. М. Ҳафриѐти Мундигак [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. М. Казал. – Кобул: «Шамшод», 1961. –
Ҷ.7. – С.62.
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Кӯҳҳои наздики Мундигак захираҳои зиѐди мис дошт, мардум онҳоро
истихроҷ намуда, васоили мухталиф месохтанд1.
Бояд ќайд намуд, ки дар робита ба таърихи минтаќаи бостонии
Мундигак аќидањои мухталиф вуљуд доранд, ки мувофиқи ахбори баъзе
аз сарчашмаҳо ва бозѐфтҳои бостоншиносӣ, таърихи сукунати истиқрори
инсон дар теппаи Мундигак ба се ҳазор сол қабл аз мелод мерасад2. Ин
минтақа яке аз қадимтарин навоҳии Афғонистон ба шумор рафта, дар
марҳалаҳои мухталиф ганҷинаҳои фарҳангӣ-таърихии гаронбаҳои зиѐд
дар он падид омадааст, ки шоҳиди раванди таърихӣ ва ҳаѐти иқтисодӣиҷтимоии он аст.
Бостоншиносон таърихи ин минтақаро 30 аср пеш аз мелод
медонанд ва муаррихонро ақида бар ин аст, ки 5 ҳазор сол дар ин теппа
мардумоне мезистанд, ки тамаддуни монанди «Саразм» «Хараппа» ва
«Моҳанҷодаро» доштанд3.
Минтақаи мазкур миѐни солҳои 1951–1959 аз ҷониби бостоншиноси
фаронсавӣ Љ. Казал мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Осори
бадастомада нишон дод, ки Мундигак дар ибтидо як рустои зироатии
кӯчак буда, ба тадриҷ ба сӯйи ҷомеаи шаҳрӣ тараққӣ кардаст. Шаҳр бо
вусъати як километр, ки иморати он тавассути деворҳои мустаҳкам
ҳифозат мешуд, масоҳат дошт. Дар дохили ҳисор ду иморати бузург
қобили мулоҳиза аст4. Аввалин иморатро ба лиҳози бузургӣ метавон
қаср номид, ки самти шимоли он 35 метр тӯл дорад. Дар тарафи шарқи
қаср биноҳои дигаре қарор доранд, ки маросими мазҳабӣ дар он ҷойҳо
баргузор мешудааст. Ҳафриѐти ибтидоӣ дар Мундигак нишондиҳандаи

1Бовар,

М. Давраи атиқаи Афғонистон [Матн] / Маҳмадрасул Бовар. – Кобул: «Амирӣ», 2008 (1387
ҳ.ш.). – С.124.
2Фоиз, М. Маданияти Мундигак [Матн] / Муҳаммаданвар Фоиз // Маҷаллаи бостоншиносии
Афғонистон, давраи севвум. – Кобул: «Баҳир», 2015 (1394 ҳ.ш.). – №15. – С.23.
3Файзӣ, К. Маншаъҳе этникии Кушониҳо [Матн] / Китобхон Файзӣ // Маҷаллаи бостоншиносии
Афғонистон, давраи севвум. – Кобул: «Баҳир», 2005 (1384 ҳ.ш.). – №1. – С.68.
4Хулиу, Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиноси Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу., Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С.76.
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ҳафт давраи зиндагии башар дар ин ноҳия аст, ки аз охири ҳазораи IV то
оғози ҳазораи I пеш аз мелодро дар бар мегирад.
Аз

теппаи

Мундигак

осори

зиѐде

ба

даст

омадааст,

ки

нишондиҳандаи тамаддуни панҷҳазорсолаи Афғонистон мебошад. Аз
табақаи аввали мисӣ кордҳо, табарҳо, зару зевари занону мардон,
чархҳои дастӣ барои ресандагии тор ва васоили бофандагии аз санг ва
гилсохта шуда ба даст омадааст. Дар табақоти дуюм ва сеюм, ки ба
нимаи ҳазораи III қабл аз мелод тааллуқ дорад, васоил ва абзори
биринҷӣ ва ҳамчунон, теъдоде қабр ба шакли мураббаъ ва васеъ, ки
атрофи он бо хишти хом иҳота шуда буд, ҳамроҳи теъдоде ҷасад кашф
шудааст. Илова бар инҳо, зарфҳои гилии ранга ва наққошишуда аз ин
минтақа ба даст омада, ки бо зарфҳои маданияти Куйта, Систон ва
Саразм шабоҳат доранд1.
Аз натиҷаи таҳқиқоти бостоншиносони DAFA бармеояд, ки
зарфҳои гилӣ дар Мундигак тавассути чархҳои кулолӣ сохтаю дар
курраҳои махсус пухта мешуд. Ҳамчунон, пайдоиши муҳрҳои гилӣ ва
биринҷӣ дар Мундигак нишондиҳандаи пайдо шудани моликияти хусусӣ
дар он ҷо мебошад. Ба ин маънӣ, ки қабоили Мундигак дар охири
ҳазораи III қабл аз мелод ҷадидан ба давраи ғуломӣ қадам гузошта
буданд. Ин зарфҳо дорои нақшҳои ҳандасӣ ва ранга мебошанд, ки дар
минтақаҳои дигар, ба монанди Сидқулло, деҳаи Муросӣ дар Қандаҳор,
Фароҳ, атрофи дарѐи Кунар, Лугар ва ғайра кашф шудаанд2.
Маданияти қабл аз мелоди теппаи Мундигаки Қандаҳор ба давраи
биринҷ марбут аст. Аз осори давраи оҳан чизҳои бисѐр кӯчак ва ночизе
ба даст омадаанд, бино бар ин, мардумоне, ки батадриҷ яке баъд аз
дигаре дар теппаи Мундигак зиндагонӣ кардаанд, ҳама пеш аз асри оҳан

Ҷ. М. Ҳафриѐти Мундигак [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. М. Казал. – Кобул: «Шамшод», 1961. –
Ҷ.7. – С.104.
2Азизӣ, Н. Бозшинохт аз катибаҳои макшуфаи Афғонистон [Матн] / Назармуҳаммад Азизӣ. – Кобул:
«Майванд», 2006 (1385 ҳ.ш.). – С.45.
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мезистанд ва теппаи Мундигак мароҳили таҳаввули бошандагони ин
ноҳияро дар давраи биринҷ муаррифӣ мекунад1.
Агар мавзӯи муҳоҷиратҳои мавсимӣ ва ҳаракати қабоили кӯчӣ дар
назар гирифта шавад, собит мешавад, ки дар гирд ва навоҳии теппаи
мазкур шомгоҳони кӯчиҳои сайѐҳ ба теъдоди зиѐде барпо мешуд ва
фардо субҳ бо ҳаракати қабила асаре аз он боқӣ намемонад. Пас шубҳае
нест, ки ин ҷо яке аз роҳҳои анъанавии қабоили кӯчӣ ва маҳалли убури
корвонҳо мебошад. Шавоҳиди ободиҳои қадимаи дигари монанди ин
теппа дар ҳавзаи Ҳилманд ин ақидаро собит месозад. Мадумони кӯчӣ, ки
худ ва ҳайвоноташон ба об ва алафу чарогоҳҳо эҳтиѐҷ доранд ва миѐни
кӯҳҳо ва баландиҳои аз сатҳи баҳр дуртар доим дар ҳаракат мебошанд,
дар ин ҳудуд рафтуомад доштанд.
Мутаассифона, бо вазъи ҳозираи ҳафриѐт таъйини мансубияти
аслии бино холӣ аз камбудӣ нест, зеро осоре, ки то ҳол дар иморати
мазкур ба даст омада, теғаи биринҷӣ, дастаи устухонӣ ва порчаҳои зебои
сафолӣ аст. Гумон меравад, ки бинои мазкур бо мақсади низомӣ сохта
шудааст. Ин иморати бошукӯҳ рӯйи девор ва пояҳои бузург қарор
дошта, осори рангомезии сафед дошта, намоѐн аст, ки чандин маротиба
бо мурури замон ранг карда шудааст2.
Ҳамчунон, дар Мундигак муҳаққиқ Ҷ. Казал як иморати бузургро
бо сутунпояҳо ва дарвозаи дохилӣ, ки бо ранги сурх зинат ѐфта буд,
мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дод. Баъдан маълум гардид, ки он
бинои маъбад будааст3.
Ақоиди динии мардумони сокини Мундигак бо бошандагони
Саразм, Олтинтеппаи ҷануби Туркманистон умумияти зиѐд дошт.
Тасаввуроти онҳо нисбат ба марг фавқулодда муҳим буда, дар ибтидо ба
Ҷ. М. Ҳафриѐти Мундигак [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. М. Казал. – Кобул: «Шамшод», 1961. –
Ҷ.7. – С.94.
2Азизӣ, М. Ошноӣ бо биноҳои таърихии Афғонистон [Матн] / Муҳаммадазиз Азизӣ. – Теҳрон:
«Дониш», 2012 (1391 ҳ.ш.). – С.105.
3Кӯҳзод, А. Афғонистон дар партави таърих [Матн] / Аҳмадалӣ Куҳзод. – Теҳрон: «Дунѐи китоб», 2006
(1385 ҳ.ш.). – С.108.
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дунѐи дигар боварӣ надоштанд. Тарс аз мурдагон ва баъдҳо ба тадриҷ
маросими мазҳабӣ ба вуҷуд омад, ҳадафи ин маросим ором кардани
мурдагон ва ҳимояи зиндаҳо дар муқобили онҳо буд. Бештари далоил
дар бораи дини мардумони Мундигак аз қабрҳо ба даст омадааст. Тарзи
дафн кардани мурдаҳо ва сохтмони қабрҳои Мундигак ва ҷануби
Туркманистон тааҷҷубовар аст. Ин мақбараҳо дорои гунбад буда, аз
хишт сохта шуда ва дар онҳо ба таври маҷмуӣ мурдагонро дафн
мекарданд. Дар замони ҳозира дар тамоми сарзаминҳои бостонии Осиѐ
қабристонҳои Саразм, ҷануби Туркманистон ва Мундигак шуҳрат
доранд.
Назарияи пешниҳодкардаи О. Кождон, муҳаққиқ ва донишманди
бузурги Шӯравӣ дар натиҷаи бозѐфти муҷассамаи занона дар минтақаи
Мундигак ба миѐн омадааст. Ба назари вай, муҷассамаи занонае, ки аз
Мундигак ба даст омадааст, ҳамчун шоҳиди таърихӣ ва далелели илмӣ
гӯшае аз мафоҳими мазҳабӣ ва хусусиятҳои такомули иҷтимоии
мардумони ин минтақаро тамсил мекунад1.
Ҳамин тавр, ѐдгории Мундигак аз ҷумлаи он ѐдгориҳои нодири
шимоли Афғонистон ба ҳисоб меравад, ки дар худ хусусиятҳои хосси
анъана ва дину оини мардуми ин минтақаро дар аҳди қадимтарин, яъне
асри биринҷ инъикос менамояд. Ҳамчунин, бозѐфтҳои Мундигак аз
умумияти динию фарҳангии мардуми он бо Саразми Панҷакент хабар
медиҳад, ки ҳар ду ба аҳди биринҷ марбут мебошанд.
Маъбади Шоҳи Баҳори Ғазнӣ. Ин маъбад яке аз маъбадҳои
буддоии Шоҳи Баҳори Ғазна буда, ки аз ҷониби муҳаққиқони DAFA
мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Шоҳи Баҳор исми
мураккабест иборат аз ду ҷузъ: а) яке шоҳ ҳукмрон ва фармонрав) дигар
баҳор, ки калимаи санскрит (виҳора) асту дар маъбадҳои буддоӣ ѐд
мешавад.

Садҳо

ва

ҳазорҳо

виҳор

дар

минтақаҳои

мухталифи

Ҷ. М. Ҳафриѐти Мундигак [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ.М. Казал. – Кобул: «Шамшод», 1961. –
Ҷ.7. – С.21.
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Афғонистон, аз он ҷумла дар Ҳада, Кописо, Кобул, Бомиѐн, Ғазна, Балх,
Фархор, Самангон, Қандаҳор ва ҷойҳои дигар вуҷуд дорад, ки хотираи
яке аз онҳо ба номи Навбаҳори Балх боқӣ монда ва шуҳрати бисѐр
дорад, ки ин исм ҳам таркибист ва асли он аз ду калима: наво – нав ва
виҳора – маъбади буддоӣ гирифта шудааст. Теппаи сангии уфтода низ
дар забони мардум ба номҳои теппаи Сардор, теппаи Наққора ва
Будхона ѐд мешавад. Ҳар кадом аз ин номҳо тавҷеҳи фолклорӣ доранд,
ки ин ҷо зарурати шарҳи он нест. Танҳо ваҷҳи номгузории будхона
бештар қобили таваҷҷуҳ аст ва нишон медиҳад, ки бо вуҷуди гузашти
замон ва вайронаҳое, ки ба амал омада, ҳанӯз дар дафтари хотираҳои
мардум мафҳуми воқеии будхона ва маъбади буддоӣ боқӣ мондааст1.
Таҳқиқоти муштараки фаронсавӣ ва афғонии дар теппаи Сардори
Ғазнӣ суратгирифта нишон медиҳад, ки дар он ду давраи маскуншавӣ
сурат гирифтааст. Марҳилаи ибтидоӣ ба давраи Кушониҳои охир
иртибот дорад, ки ба асрҳои III ва V мелодӣ рост меояд. Давраи дувуми
он асрҳои VII-IX мелодиро фаро мегирад. Дар ҳамин давра маъбади
Шоҳбаҳори Ғазна сохта шудааст2.
Мавзӯи ниҳоят муҳим дар хусуси маъбади буддоӣ, кашфи сари
муҷассамаи бузург (Дурга)-и худои ҳиндуӣ мебошад, ки гӯѐ Аҳриман
(Mahisaura)-ро дар як маъбади марбут ба қатл мерасонад. Дар натиҷа,
кашфи сари Дурга дар як маъбади буддоӣ аз он хабар медиҳад, ки дар
асрҳои VII-IX, замоне ки дини буддоӣ аз Афғонистон дар ҳоли нестшавӣ
буд, ҳиндуя ба маркази он нуфуз кардааст3.
Ҳамин тавр, худоѐни ҳиндуии Омма (Oama) дар ин ҷо парастиш
мешуданд. Возеҳ аст, ки дар асрҳои VII-IX подшоҳони ҳинду дар ин
минтақаҳо ҳукумат дошта, дар ҳамин давра як навъ омезиши фарҳангӣ
1Файзӣ,

К. Маншаъи этникии Кушониҳо [Матн] / Китобхон Файзӣ // Маҷаллаи бостоншиносии
Афғонистон, давраи севвум. – Кобул: «Баҳир», 2005 (1384 ҳ.ш.). – №1. – С.108.
2Гудор, А. Ё., Љузеф, Ҳ. Осори давраи буддоии Бомиѐн [Матн]: хотироти DAFA / А. Ё. Гудор, Ҳ.
Жузеф. – Кобул: «Шамшод», 1928. – Ҷ.2. – С.17.
3Кӯҳзод, А. Ҳафриѐти Багром [Матн] / Аҳмадалӣ Кӯҳзод // Маҷмўаи мақолот. – Кобул: «Шамшод»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.19.
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ва мазҳаби Каллаи Дурга, ки чашми севумашро дар пешониаш нишон
медиҳад, модели олӣ ва бошукӯҳ буда, наққошон маҳорати зиѐде дар он
нишон додаанд.
Дар асоси таҳқиқоти мавҷуда, ки дар минтақаҳои мухталифи
Афғонистон сурат гирифт, метавон саҳми DAFA-ро дар омӯзиши
таърихи аҳди бостон барҷаста номид. Маҳз бо ташаббуси ҳукумати
Афғонистон ва DAFA нахустин маротиба ба таври расмӣ таҳқиқоти
бостоншиносӣ дар ин сарзамини куҳанбунѐд ба роҳ монда шуд, ки
заминаи ҳафриѐти минбаъдаро дар роҳи собит кардани таърихи воқеии
минтақа гузошт.
Муассисаи DAFA ягона созмони бостоншиносии хориҷӣ буд, ки ба
таври доимӣ фаъолияти бостоншиносии худро дар вилоятҳои гуногуни
Афғонистон, аз ҷумла Балх, Кобул, Бомиѐн, Бағлон, Кописо, Қандаҳор,
Ҷалолобод
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бозѐфтҳои

бостоншиносони муассисаи мазкур ва ҳайати шомили афғонистонӣ то
ҳол таҳқиқот идома дорад. Махсусиятҳои марҳалаи ҳафриѐти ҳайати
бостоншиносони DAFA дар он ифода меѐбад, ки онҳо бештар ѐдгориҳои
марбут ба аҳди ҳелинистӣ ва буддоиро, ки аксар ба замони ҳукмронии
давлати Юнону Бохтр ва Кушониѐн дахл доштанд, мавриди таҳқиқ
қарор доданд.
Дар умум, метавон таҳқиқоти бостоншиносии фаронсавиҳоро дар
доираи барномаи DAFA дар аксари вилоятҳо, бахусус шимоли
Афғонистон, нисбат ба дигар бостоншиносони кишварҳои хориҷӣ ба
таври мусбат арзѐбӣ намуд.
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БОБИ II
РУШДИ ТАҲҚИҚОТИ БОСТОНШИНОСЇ ДАР
СОЛҲОИ 1949–2019
2.1. Саҳми бостоншиносони амрикоӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи ѐдгориҳои
бостонии Афғонистон дар солҳои 1949–1974
Таҷрибаи ҷусторҳои бостоншиносӣ, роҳандозии ҳафриѐт ва
таҳқиқи ѐдгориҳои бадастомада, бо таваҷҷуҳ ба манзараи куллии
таҳқиқи таърихи сарзамини Афғонистон, нишон медиҳад, ки кӯшиши
воридшавӣ ба ин минтақа аз ҷониби хориҷиѐн ҷиҳати омӯзиш ва таҳқиқи
ѐдгориҳои таърихӣ роҳандозӣ шудааст. Аз ибтидои асри ХХ баробари
ба истиқлол расидани Афғонистон кишварҳои мухталифи хориҷӣ дар
пайи воридшавӣ ба ин минтақаи таърихӣ шуданд. Ҳар кадом аз ин
кишварҳо мақсадҳои худро дошт, ки дар умум ҳимоят аз манфиатҳои
хеш буд. Вале новобаста аз ҳадафҳои ғаразнок, ҳукумати Афғонистон ба
мураккабиҳои дар пешбуда нигоҳ накарда, дар роҳи омӯзиши таъриху
фарҳанг аз талошҳои кишварҳои хориҷӣ то ҷое истифода карда
тавонист. Дар аввал фаронсавиҳо ва баъдан кишварҳои дигари аврупоӣ
ва Амрико кӯшиш карданд, ки бо ҳар роҳе бошад, ба Афғонистон ворид
шуда, мавқеашонро дар ин минтақа дарѐбанд. Яке аз воситаҳои
воридшавӣ ва омӯзиши хусусиятҳои хосси минтақа ба роҳ мондани
созишномаҳо бо ҳукумати Афғонистон ҷиҳати пажӯҳиш ва таҳқиқи
ѐдгориҳои таърихӣ-бостонӣ гардид.
Таърихи бою пурғановати Афғонистон дар баробари фаронсавиҳо
диққати муҳаққиқони дигари хориҷӣ, махсусан, амрикоиҳоро ба худ ҷалб
намуд. Ҳамин буд, ки аз ибтидои солҳои 50-уми асри ХХ сар карда,
воридшавии ҳайати бостоншиносони амрикоӣ ба ҳудуди Афғонистон
оғоз гардида, то солҳои 70-ум ба авҷи аъло расид. Соли 1949 ҳайати
бостоншиносони амрикоӣ бо мақсади таҳқиқу омӯзиши ѐдгориҳои
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бостонӣ ва фарҳангии Афғонистон вориди он шуданд.1 Маҳз аз ҳамин
сол таҳқиқоти мукаммал ва мушаххаси олимони амрикоӣ оғоз гардид.
Дар баробари муҳақиқони фаронсавӣ ва итолиѐвӣ ба бостоншиносони
амрикоӣ низ муяссар гардид, ки дар кашфу таҳқиқи як қатор минтақаҳои
аҳаммияти

бузургдоштаи

Афғонистон

саҳми

худро

гузоранд.

Муҳаққиқони амрикоӣ кори оғознамудаи фаронсавиҳоро дар минтақҳои
мухталиф идома дода, дар ин самт ба муваффқиятҳои зиѐд ноил
гардиданд. Аз соли 1949 сар карда муҳаққиқони амрикоӣ дар манотиқи
Оқкӯпрук (Балх), Қаракамар (Самангон), Чинори Гунҷишкон (Тахор),
Дараи Кӯр (Бадахшон), Шамшерғор (Қандаҳор) ва дигар нуқтаҳо
таҳқиқоти илмии худро ба таври мақсаднок ва мушаххас оғоз намуданд.
Қайд кардан ба маврид аст, ки яке аз вижагиҳои хосси марҳалаи
таҳқиқоти ҳайати бостоншиносони амрикоӣ дар он ифода меѐфт, ки
бештар ба ѐдгориҳои марбут ба аҳди санги ҷомеаи ибтидоии сарзамини
Афғонистон мароқ зоҳир намуданд. Таҳлилҳо ва омӯзиши масъалаи
мазкур равшан месозад, ки сабаби диққати бештари муҳаққиқони
амрикоӣ нисбат ба аҳди сангии манотиқи Афғонистон, пеш аз ҳама, дар
он

ифода

меѐфт,

ки

аксарияти

ҳайати

бостоншиносон

маҳз

мутахассисони ҳамин давра буданд. Сабаби дигар ин аст, ки таърихи
аксари ѐдгориҳои нодири сарзамини Афғонистон маҳз ба аҳди санг, яъне
давраи қадимтарин тааллуқ доштан буд.
Заминаи расмии таҳқиқоти бостоншиносии муҳаққиқони амрикоӣ
дар сарзамини Афғонистон созишномаи дуҷонибаи байни ду кишвар ба
ҳисоб мерафт.
Созишномаи миѐни Институти бостоншиносии Вазорати иттилоот
ва фарҳанги Афғонистон ва Институти шарқшиносии (ОI) Донишгоҳи
Чикагои ИМА дар робита ба ҳифзи мушорикат ва барномаҳои мероси
фарҳангӣ (мушорикат АIА- ОI) чунин мазмун дошт:
Мир, О., Саид, А. Балх дар таърих ва адаби форсӣ [Матн] / Обидинӣ Мир, Абутолиб Саид. – Теҳрон:
«Ахтари шимол», 1992 (1371 ҳ.ш.). – С. 64.
1
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Институти бостоншиносии Афғонистон (АIА) ва Институти
шарқшиносии (ОI) Донишгоҳи Чикаго, ки минбаъд ба таври ҷамъӣ бо
номи АIА ОI ва

ѐд мегарданд, масъуланд дар барномаҳои АIА бо

мақсади мустаҳкам намудани сохтори Институти бостоншиносии
Афғонистон ва эҷоди мушорикати давомдор миѐни ҳар ду ниҳод дар
бораи ѐдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва барномаҳову нақшаҳои
бостоншиносӣ кор намоянд.
Ин созишнома (ки минбаъд ба номи МOU ѐд мешавад) моҳият ва
вазъи равобитро миѐни тарафайн баѐн менамояд.
Моддаи 1. Нақшаи корӣ барои Институти бостоншиносии
Афғонистон – Институти шарқшиносии «АIА-ОI» перомуни барномаҳо
ва мушорикати мероси фарҳангӣ (СНРР). Институти бостоншиносии
Афғонистон ва Институти шарқшиносӣ дар ҷараѐни муддати ин
созишнома дар асоси нақшаи кории зайл ҳамкорӣ намоянд:
– мушорикати якҷояи АIА-ОI, нақшагузории барномаҳо ва тавсияи
онҳо ва ба ин восита мустаҳкам намудани мақоми АIА дар самти
ѐдгориҳои таърихӣ ва бостоншиносии Афғонистон ва рушди соҳа;
–

мушорикати

АIА-ОI

ҳамроҳи

муҳаққиқони

Институти

бостоншиносии Афғонистон ва Институти шарқшиносии донишгоҳи
Чикаго боис мегардад, ки муштаракан болои тамоми барномаҳои нави
мушаххасшуда ва тавсеаѐфта кор кунанд;
– мушорикати АIА-ОI барои коркунони интихобшудаи АIА ва
ѐдгорихои таърихӣ, барномаҳои омӯзиширо дар самтҳои мухталифи
муштаракан таъйиншуда, монанди барномаҳо, усул ва равишҳои
бостоншиносӣ дар шаҳри Кобул фароҳам месозад;
– мушорикати АIА-ОI мусоидат менамояд, то таҷҳизотро барои
ниҳоди ҷадид АIА дар дохили бинои мавҷуда, ки АIА дар он ҷой дорад,
вусъат дода, ҳимоят намудаю фароҳам созад.
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Моддаи 2. Масъулияти имзокунандаи ин созишнома:
1. Институти шарқшиносӣ ОI мақсад дорад, то тамоми вазифаҳоро
дар робита ба масрафҳои дуҷонибаи АIА-ОI марбути созишнома, ки бо
сафорати ИМА дар Кобул дорад, ба сурати ройгон иҷро кунад;
2. Мутахассисони шоистаи афғонистонӣ ва байналмилаӣ бар
тамоми корҳое, ки дар моддаи якум зикр шудааст, назорат менамоянд.
Аз як тараф, мутахассисони афғонистонӣ тавассути АIА дар машварат
бо ОI ва сафорати ИМА дар Кобул мушаххас мешавад ва аз тарафи
дигар, мутахассисони байналмилалӣ тавассути ОI ва сафорати ИМА дар
Кобул дар машварати АIА мушаххас шуда, ба кор қабул

ва зери

роҳбарӣ қарор мегирифтанд;
3. Интизор меравад, то мутахассисони ѐдшуда дар машварати
наздик бо кормандони АIА, бо мақсади ҳамкорӣ ва тафоҳум, кор кунанд;
4. Интизор меравад, то интишори баѐнияҳо дар матбуот ва тавзеҳи
мавод барои иттилооти омма дар хусуси ширкати АIА-ОI бо ҳамоҳангӣ
АIА-ОI ва сафорати ИМА дар Кобул сурат гирад;
5. Ба иловаи банди якуми ин модда, тамоми масъулиятҳои ОI дар
ин созишнома ҳамчунон шарт ба мавҷудияти будҷаи муносиб, ки
тавассути сафорати ИМА дар Кобул эҳдо мешавад, мегардад;
6. Институти АIА итминон медиҳад, ки ОI ва мушовирони он
дастрасии комил ва муносиб ба бинои марказии АIА ва интернет доранд,
то битавонанд дар кори мушорикат дар муддати муайяншуда амал
намоянд. Коркунони муштарак ҳамчунон маҳалли мазкурро дар бинои
марказии АIА истифода менамоянд, то битавонанд дар муддати муайян
мавод ва таҷҳизотро ба таври амн муҳофизат намоянд. Тарафайни АIАОI макони мазкурро баъд аз итмоми барномаи таҳқиқотӣ бояд тарк
намоянд;
7. Институти АIА кафолат медиҳад, то кормандони ОI дастрасии
муносиб ба хадамоти интернетӣ дар бинои ОI, бо мақсади рушди кори
барнома дошта бошанд;
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8. Институтҳои АIА ва ОI мақсад доранд, то фаъолияти дарҷшудаи
ин созишономаро бо рӯҳияи ҳамкории мутақобилан судманд анҷом
диҳанд.

Интизор

доранд,

то

ихтилофот

ва

нофаҳмии

дохили

созишномаро ҷиҳати идомаи робитаи хуб миѐни Вазорати иттилоот ва
ҶИ

фарҳанги

Афғонистон,

донишгоҳи

Чикагои

ИМА,

ҷомеаи

байналмилаӣ дар машварат бо якдигар ҳаллу фасл намоянд;
9. Баъд аз анҷоми машварат Институти ОI метавонад, аз анҷоми
ҳадафҳои дарҷшудаи ин созишнома дар ҳолати расидан ба мақсадҳои
марбут бо омилҳои хориҷ аз идора, ба ғайр аз ҳолати табиӣ, ноамнӣ ва
миѐнаравии ҳукумати Афғонистон дар сатҳи маҳаллӣ, минтақавӣ ва
миллӣ маҳдуд шуда бошад, узри қабул пазируфта мешавад;
10. Аҳкоми ин созишнома дар ҳар вақт дар асоси мувофиқати
муштарака миѐни тарафҳо тасҳеҳ ва ѐ такмил шуда метавонад. Дар ин
сурат ниҳодҳои марбута ва ҳуқуқӣ, ба ғайри раѐсати ҳуқуқ ва
созишномаи

Вазорати

корҳои

хориҷа,

санади

мазкурро

тасдиқ

менамоянд;
11. Институти АIА қадамҳоеро мебардорад, то кафолат диҳад, ки
ҶИ Афғонистон ба мавқеъ барои ОI ҳар навъ таъйидӣ, розигӣ, раводид
ва иҷозатномаҳое, ки барои иҷрои аҳкоми ин созишномаи тафоҳуми
лозим буда ва ѐ талаби ҳар ду ҷониб мебошад, фароҳам меорад;
12. Тарафайн муваззафанд, то Вазорати иттилот ва фарҳанг,
Вазорати умури хориҷаи ЉИА ва Донишгоҳи Чикагои ИМА-ро хабар
диҳанд, то барои итминон аз татбиқи муассири ин созишнома дар
мутобиқат бо қонунҳои ЉИА ва ИМА кумак намоянд. Ин созишнома аз
таърихи имзо ва тасдиқи ниҳодҳои марбута ба муҳлати 36 моҳ эътибор
дорад.
13.

Институтҳои

муҳаррамияти

АIА

иттилооти

ва

ОI

ҳосила

менамоянд;
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аз

зарурати
фаъолияти

ҳифзи

амният

барномаро

ва

дарк

14. Ин созишнома хостаҳои тарафайнро изҳор менамояд, магар
барои тарафи дигар ҳеҷ навъ кафолати ҳуқуқӣ таҳмил нанамуда ва
ҳамчун ният ба таҳмили онро надоранд;
15. Ҳар навъ иттилоот ва иртибототи мубодилашуда миѐни
тарафайни созишнома, барои шахси масъули татбиқкунандаи он,
махсуси ашхоси зайл ирсол мегардад:
– Вазорати иттилоолт ва фарҳанг – вазир ѐ намояндаи вазир;
– Раиси АIА ва намояндаи раис;
– Раиси ОI ва ѐ намояндаи раис;
– Сафорати ИМА дар Кобул – бахши равобити омма.
16. Дар асоси мувофиқаи муштараки Вазорати иттилоот ва фарҳанг
АIА ва ОI ин созишнома иштирок ва омӯзиши кормандони муносиби
интихобшудаи дигар идорооти Вазорати иттилоот ва фарҳанг, аз қабили
раѐсати

обидот

(ѐдгориҳо)-и

таърихӣ

ва

Осорхонаи

миллии

Афғонистонро иҷозат медиҳад.
Моддаи 3. Аҳкоми ниҳоӣ. Аз таърихе, ки тарафайн якдигарро аз
маҷрои дипломатӣ аз такмили марҳалаҳои дохилии он огоҳӣ медиҳанд,
шуруъ шуда, барои 36 моҳ (3 сол) давом менамояд;
18. Мушорикат дар ин санад, дар сурате, ки яке аз тарафайн қатъ
гардидани ин санадро ба ҷониби дигар ироа менамояд, хатм мегардад.
Ҳар яке аз тарафайн талош меварзанд, то қатъ гардидани барои ироа
намоянд.
19. Дар сурати набудани идомаи мушорикат дар ин санад, тамоми
таҷҳизот, ки аз ҷониби ОI фароҳам шуда буд, ба ҳайси мулкияти ОI ба
ҳар ниҳоде, ки аз ҷониби ОI барои он интиқол дода шуда, интиқоли
мулкияти он пиндошта мешавад. Бо итмоми муддати 36 моҳ тамоми
таҷҳизоти барнома барои АIА интиқол дода мешавад.
Ин созишнома дар шаҳри Кобул, рӯзи 16-уми ноябри соли 2016 дар
нусхаи аслӣ ба забонҳои дарӣ ва англисӣ ба имзо расида, ҳамаи матнҳо
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эътибори якхела доранд. Дар сурати мавҷудияти ихтилофот дар тафсири
созишнома ба матни англисии он бозгашт мешавад1.
Ҳамин тавр, созишномаи мазкур боис гардид, ки аксар минтақаҳои
муҳимми таърихии Афғонистон аз ҷониби муҳаққиқони бостоншиносони
амрикоӣ мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор дода шаванд.
Яке аз ѐдгориҳои аввалини таҳқиқкардаи муҳаққиқони амрикоӣ
минтақаи бостонии Оқкӯпруки назди дарѐи Балх маҳсуб меѐбад. Маҳз аз
ҳамин минтақа таҳқиқоти васеи бостоншиносони амрикоӣ шурӯъ
гардида, минбаъд бо суръати хосса пеш рафтааст.
Таҳқиқи Оқкӯпрук (Сафедпул). Минтақаи бостонии Оқкупрук дар
наздики дарѐи Балх, дар деҳаи Оқкӯпрук ва ҷануби шаҳри Мазори
Шариф воқеъ буда, яке аз марказҳои муҳимми бостонии Афғонистн ба
ҳисоб меравад2.
Бостоншиносони амрикоӣ, аз ҷумла Луи Дюпрӣ, нависандаи
гузориши ҳафриѐти бостоншиносии Оқкӯпрук ва муовини профессори
башаршиносии Академияи улуми Пенсилванияи Амрико низ дар таҳқиқи
ин ѐдгории таърихӣ шомил буд. Пас аз хокбардорӣ дар солҳои 1962–1965
аз ноҳияи мазкур тақрибан 20 ҳазор афзори сангӣ ва чахмоқии марбут ба
давраи санги қадим – палеолит ба даст омад. Осори ба дастомада аз
лиҳози қадимият дар Осиѐи Миѐна беназир мебошанд ва ин афзори
бостонӣ аз Оқкӯпруки дуввум мағораи асп ва аз Оқкӯпруки севум, ки як
мавзеи саркушода рӯи баландии теппа мавқеият дорад, ба даст омадааст.
Бостоншиносони амрикоӣ ҷиҳати осонии кори хеш якеро кўпруки
(A) яъне қадимтарин ва дигареро (B), яъне наздиктар номгузорӣ

бостоншиносии Афғонистон. Ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миѐни Раѐсати бостоншиносии
Афғонистон ва Ҳайати бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон. – Кобул, 2016. – С. 1-5.
2Хулиу, Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиноси Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу, Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С. 107.
Шарифов Р. Муќаддимаи бостоншиносї. [Матн] / Рањмоналї Шарифов. – Душанбе: «Эр-граф», 2021.
– С. 48.
1Раѐсати
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намудаанд ва бештари абзори давраи санги қадим аз Оқкӯпруки (A)
таҳқиқ шудааст1.
Даврони санги қадим дақиқан замонеро фаро мегирад, ки аз оғози
давраи чаҳоруми асри геологӣ шуруъ шуда, то поѐни густариши
яхбандиҳо, тақрибан 40 ҳазор сол пеш аз имрӯз тӯл мекашад.
Дар натиҷаи таҳқиқоти доманадори бостоншиносони амрикоӣ аз
Оқкӯпруки Балх як муҷассамаи кӯчаки сангӣ, ки намунаи ҳунари
ибтидоӣ буда, 20 ҳазор сол пеш сохта шуда буд, ба даст омад. Ҳамчунин,
аз ин минтақа гулдоне, ки таърихи он ба 4,5 ҳазор сол мерасад, ба даст
омадааст, ки дар оташ пухта шуда ба рӯйи он расми расми бузе бо завқи
хосси ҳунарӣ нақш гардидааст. Илова бар он, намунаҳои зиѐди абзори
сангӣ, гилӣ ва биринҷӣ кашф шуд, ки аз давраи қабл аз таърих ба ѐдгор
мондааст. Ҳамчунон, кашфи муҷассамаи Мунҳасар, ки ба Осорхонаи
миллӣ супурда шуд, аз пайдоиши нахустин андешаҳои мазҳабӣ дар ин
минтақа далолат менамояд. Аз тарафи донишмандони ин ҳавза шумори
шавоҳиди гиѐҳӣ кашфу таҳқиқ шуд. Аз ин маълум мешавад, ки
доманаҳои шимоли Ҳиндукуш, бидуни шак, яке аз нахустин минтақаҳои
кишоварзии ҷаҳони бостон аст2.
Ҳамин тавр, таҳқиқи ѐдгории Оқкӯпрук аз ҷониби муҳаққиқони
амрикоӣ боис шуд, ки як қатор бозѐфтҳои муҳимми марбут ба асри санг
ва биринҷӣ ба даст ояд. Осори Оқкӯпрук дар омӯзиши таърихи аҳди
қадимтарини шимоли Афғонистон аҳаммияти муҳим дошта, пеш аз ҳама,
хабар медиҳад, ки ин минтақа яке аз мавзеъҳои аввалини маскуншавии
инсоният ба ҳисоб мерафт. Осори ба аз он дастомада аз он шаҳодат
медиҳанд, ки санъати ҳунарманди ҳануз дар аҳди биринҷ дар ин ҷо
маъмул гардида буддааст.

1Мир,

О. С. Балх дар таърих ва адаби форсӣ [Матн] / Мир Обидинӣ Саидабутолиб. – Теҳрон: «Ахтари
шимол», 1992 (1371 ҳ.ш.). – С.79.
2Кӯҳзод, А. Гузориши чиҳилсолаи бостоншиносӣ дар Афғонистон, солномаи Афғонистон [Матн] /
Аҳмадалӣ Куҳзод. – Кобул: «Давлат», 1958 (1337 њ.ш.). – С. 225.
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Қаракамар. Яке аз марҳалаҳои давраҳои асри санги қадими
зиндагии ғорнишинӣ аст, ки бо таваҷҷуҳ ба вазъияти ҷуғрофиѐии
Афғонистон доманаҳои баланди кӯҳҳо, дараҳо ва минтақаҳои васеи
барои зиндагии ғорнишинӣ бисѐр муносиб будааст. Давраи санги қадим
марҳалаест, ки онро донишмандон “давраи зиндагонии башарӣ дар
ғорҳои баланд” таъбир кардаанд. Зиндагӣ дар ғорҳои баланд ва
домананҳои баланди кӯҳҳо вазъи иқлим ва ҷуғрофияи Афғонистонро
нишон медиҳад. Инсон дар ин давра дар доманаҳо ва камари кӯҳҳо
паноҳгоҳҳои хуб дошт ва доманаҳои кӯҳи Ҳиндукуш бештар дар
минтақаҳои шимолӣ, ки маъруф ба дараҳо ва минтақаҳои васеъ буд,
барои ин навъи зист мусоидтар буд.
Ғори Қаракамар дар самти ҷануб буда, дар тамоми рӯз аз нури
офтоб баҳраманд мебошад. Дар наздикии ғор об вуҷуд дорад ва
ҳайвонот низ бештар дар атрофи ин ғор ва дар минтақаи васеъ ҷамъ
мешуданд. Мавҷудияти маводди сузишворӣ низ боис гардида, ки ин ғор
солҳо маскани инсонҳои давраи санг шудааст.
Мувофиқи натиҷаи таҳқиқот муҳаққиқони амрикоӣ, Қаракамар дар
давраҳои фулуз низ маскунгоҳ буда, бошандагони он ба чорводорӣ ва
нигоҳдории ҳайвоноти хонагӣ, монанди буз машғул буданд ва расмҳои
деворҳо далели ин гуфтаҳо мебошанд.
Сатҳи ғори Қаракамар бо қишрҳои мухталиф пӯшонида шуда, дар
тамоми табақаҳои ин ғор осори зиндагонии одамон мавҷуд аст. Дар ин
ҷо устухони ҳайвонот ва абзори сангии чахмоқӣ, ки марбут ба давраи
асри санги қадим мебошанд, дарѐфт шудааст.
Ғорнишинӣ, ба навъе ки зикр кардем, аз 500 ҳазор сол ба ин тараф
дар Осиѐ маъмул буд ва баъд аз 450 ҳазор сол, дар 50 ҳазор соли охир бо
шикорчиѐни ғорнишин дар бисѐре аз ин минтақаҳои Осиѐ, аз ҷумла дар
Чин, Афғонистон ва Эрон рӯ ба рӯ шудан мумкин аст.
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Муҳаққиқи номдори Қаракамар, бостоншиноси амрикоӣ Карлтон
Квон ба ҳисоб меравад. Маҳз ӯ тарҳи омӯзиш ва таҳқиқи ин ѐдгориро
аввлин бор пешниҳод намудааст. Ғори Қаракамар дар шимоли Айбак
(вилояти Самангон), байни Пулихумрӣ ва Тошқурғон, дар ҳамсоягии
қарияи уфтода, ки ба номи Саркор маъруф аст, воқеъ аст. Дар доманаҳои
ҷанубу шарқи кӯҳе қарор дорад, ки дар деҳкадаи мазкур, дар ноҳияи
шимолии Айбак воқеъ аст1.
Баландии ин ғор аз сатҳи баҳр 2300 километр аст. Муҳаққиқ
Карлтон Квон дар мавриди чашмандози васеи ғори Қаракамар чунин
мегӯяд: «Аз он ҷо то чандин мил паҳнои дараро метавон дид ва барои
шикорчиѐн нуқтаи бисѐр мусоиде буд, ки шикори худро хуб дида, хуб
таъқиб карда метавонистанд. Ҷониби рости ғор дар тарафи ҷануб аст ва
тамоми рӯз аз нури офтоб равшану гарм мешавад. Ҳамчунон дар
наздикии он об мавҷуд аст ва ҳайвонот бештар дар атрофи он ба назар
мерасанд, илова бар он, дар рӯзгорони қадим, ки ғори маскун буд,
маводди сузишворӣ ҳам дар атрофи он пайдо мешуд. Сангҳои кӯҳ, аз
ҷумла сангҳои нарм ва омехташуда аз назари ташкилоти табақотӣ ба
табақаи (Жур Асик) тааллуқ дорад» 2.
Аз рӯи таҳқиқоти донишмандони амрикоӣ маълум мешавад, ки
ғори Қаракамар шакли нимкоса дошта, заминаш аз қишрҳои мухталиф
пӯшида шуд, ки амиқтарини он сиѐҳранг буда, дар рӯйи он се табақаи
рангаи расмшуда мушоҳида мешуд. Бошандагони Қаракамар ба
чорводорӣ машғул буданд. Дар тамоми табақаҳои хоки ғори Қаракамар
осори зист, монанди устухони ҳайвонот ва олоти сангии чахмоқӣ мавҷуд
буд ва метавон гуфт, ки ғори мазкур дар тамоми тӯли давраи қадими
санг маскунгоҳ будааст3.
1Кӯҳзод,

А. Афғонистон дар партави таърих [Матн] / Аҳмадалӣ Куҳзод. – Теҳрон: «Дунѐи китоб», 2006
(1385 ҳ.ш.). – С.208.
2Азизӣ, Н. Бостошиносӣ дар Афғонистон [Матн] / Назармуҳаммад Азизӣ. – Кобул: «Алазҳар», 2003
(1383 ҳ.ш.). – Ҷ. 2. – 95 с.
3Файзӣ, К. Фаъолиятҳои бостоншиносӣ дар давраи Кушонӣ дар тамоми нуқоти кишвар, маҷаллаи
таҳқиқоти Кушонӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. – Кобул: «Академияи улум», 2003 (1382 ҳ.ш.). – С.78.
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Тибқи натиҷаи таҳқиқоти бостоншинос К. Квон, осори кашфшуда
аз абзори сангии чахмоқӣ, устухони ҳайвонот, хокистар ва ангишт
иборат мебошад. Чаҳор давраи зистро дар ғори мазкур метавон муайян
кард. Мусаллам аст, ки паноҳгузинон ва ғорнишинонони ҳар чаҳор
давра шикорӣ буданд. Бошандагони аввали Қаракамар, ки осори ҳаѐти
эшон дар табақаи сиѐҳранги қишри замини ғор пайдо шуд, абзори сангии
ибтидоӣ доштанд, ки шакли табии он дастнахӯрда ва назири онро дар
Аврупо, Амрико ва Осиѐ маъмулан ба истилоҳи илмӣ, абзори давраи
«мустерӣ» меноманд ва бо абзори инсонҳои неандартал иртибот дорад.
Бошандагони ғори Қаракамар дар марҳалаи дувуми зисти худ
теғҳои чахмоқии бисѐр зиѐд доштаанд, ки дар умқи ним метри қишри
табақаи аввалии ғор чандин ҳазори он ба мушоҳида расидааст. Дар ин
марҳала одамон ба шикори моҳӣ машғул буда, ба даст овардани оташро
бо санги чахмоқ омӯхта буданд. Абзори онҳо ҳанӯз шакли табиӣ дошт ва
аз порчаҳои гаронвазн ва тези чахмоқ сохта мешуд. Дар давраи севуми
ғори Қаракамар аз давраи дувумӣ чандон фарқи зиѐд надошт, дар охири
ин давра абзори сангии шабеҳи давраи мезолит пайдо шудааст.
Қадимтарин марҳалаҳои ғори мазкур 30 ва 50 ҳазор сол то мелод
таърих доранд. Таҳлили кимиѐвӣ таърихӣ будани баъзе аз порчаҳо ва
ангишти табақаи болоии ғорро ба 10 ҳазору 580 сол қабл нисбат
медиҳанд. Метавон гуфт, ки то 10 ҳазор сол пеш аз имрӯз сайѐдон дар
Қаракамар будубош доштанд. Таҳлили Карбон 14 (С

14)

бо зуҳури

давраҳои қадим, миѐна ва ҷадиди санг дар Афғонистон мувофиқати хуб
нишон медиҳад, зеро дар 10 ҳазор сол қабл дар аксарияти нуқтаҳои
Осиѐи Ғарбӣ ҳаѐти давраи ғорнишинӣ тамом шуда ва давраи ҷадиди санг
шурӯъ шудааст ва дар натиҷа, дар 10 ҳазор сол қабл сайѐдони Ҳиндукуш
аз паноҳгоҳҳои баланди кӯҳ фуруд омада ва ба тарафи заминҳо ва
водиҳои рудхонаҳои бузург ҳаракат намудаанд1.
Ҳ. Рафъулҳомот таҳқиқоти бостоншиносӣ дар бархе аз соҳоти бостонии давраи кушониҳо
дар шимоли кишвар [Матн] /Ҳистурӣ Шамсѐр. – Кобул: «Шамшод», 2018 (1397 ҳ.ш.). – С. 60.
1Шамсѐр,
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Ҳамин тавр, Қаракамар аз ҷумлаи ѐдгориҳои нодири Афғонистон
ба ҳисоб меравад. Махсусан, он маскангоҳи чорводорони муқимиро дар
деворнигораҳои худ нишон медиҳад. Аз расми деворҳо маълум мешавад,
ки мардуми ин ҷо бештар ба чорводории муқимӣ машғул буданд.
Чинори Гунҷишкон. Чинори Гунҷишкон дар шимолу шарқии
Калафгони ноҳияи Фархори вилояти Тахори Афғонистон воқеъ буда, яке
аз намунаҳои барҷастаи бошишгоҳи инсони аҳди бостон маҳсуб меѐбад.
Тирамоҳи соли 1966 чанде аз бостоншиносони амрикоӣ, таҳти
раѐсати бостоншинос ва симошиноси маъруф Луи Дупрӣ тасмим
гирифтанд, ки таҳқиқеро дар ин минтақа анҷом диҳанд. Ҳамкори Л.
Дупрӣ, Ҳорвард дар асоси боқимондаҳои устухони ҳайвонот бо
ҳамроҳии Проканс, ки қаблан дар Оқкӯпруки Балх ҳафриѐт менамуд,
таҳқиқоти худро ба шакли васеъ идома доданд. Баъди чанде онҳо дар
шимолу ғарби ин минтақаи таърихӣ ду мағораи дигарро ба номи «Дараи
Кӯр» ва мағораи «Ҳазоргӯсфанд», ки дар ғарби Бадахшон воқеъ буд,
кашф намуданд. Ҳамин тавр, се минтақаи бостонии наздики ҳамдигар
мавриди таҳқиқу пажӯҳиш қарор гирифт1.
Дар

заминаи

таҳқиқоти

бостоншиносони

амрикоӣ,

ҳайати

бостоншиносии Афғонистону Фаронса соли 1977 дар яке аз теппаҳои
бостонии Қарабоӣ ва деҳаҳои атрофи он ҳафриѐт анҷом доданд. Дар
наздикиҳои шаҳри Толиқон дар асоси маводди бадастомада давраҳои
бостонии ин теппа муайян карда шуд. Онро ба якчанд давра ҷудо
намуданд, махсусан, давраҳои юнону кушонӣ мавриди таҳқиқи даққиқ
қарор гирифт, ки ҷузъиѐти муфассали он дар маҷаллаи бостоншиносӣ
(саҳифаи 40, шумораи аввали соли дувум) чоп шуд2.
Дар ин теппа онҳо се қишри сӯхта ва рӯйи ҳам рехташударо
мушоҳида намуданд, ки аз дохили ин қишрҳо сафолҳои марбут ба
1Ранов

В. А., Каримова Г. Р. Каменный века Афгано–Таджикской депрессии [Текст] / В. А. Ранов, Г.
Р. Каримова. – Душанбе: Деваштич, 2005. – С. 163-164.
2Халиқ, М. Соҳоти бостонӣ ва биноҳои таърихии Балх [Матн] / Муҳаммадсолеҳ Халиқ. – Теҳрон, 2015
(1394 ҳ.ш.). – С. 217.
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даврони юнонӣ ва кушонӣ миқдоре аз давраи исломӣ ба даст омад.
Аксари ин сафолҳо бо хамираи зарди регӣ ва дорои фоизи рагҳои сафед
сохта шуда, дар натиҷаи лағжидани қисмате аз теппаи бостонии Қарабоӣ
як силсила хумҳои мухталифе, ки ба сурати муназзам паҳлӯи ҳам қарор
гирифта буданд, намоѐн шуд. Баландии ин хумҳо беш аз 1,3 м буда,
фосилаи муайян байни хумҳо дар назар гирифта шуда, болои ин хумҳо
умуман тахтасангҳои ғафс гузошта шуда буд. Атрофи онро як навъ
моддае, ки аз таркиби рег ва ѐ шояд ҳам оҳак бо моддаи Lips ба вуҷуд
омада баста буд, иҳота кардааст. Танҳо яке аз ин хумҳо аз ҷониби
сокинони маҳаллӣ шикаста шудааст, ки дар дохили он хокистар ва
порчаҳои устухони инсон ба назар мерасад. Дар мавриди таърихӣ
будани ин устухонҳо ва чигунагии дафни мурдагон дар ин минтақа
тавзеҳоти бештаре дода нашудааст. Муаллифи рисола низ чунин
хумҳоро дар теппае, ки дар наздикии ҳамин маҳал, дар ҳамҷавории
қарияи Қазоқ, дар Саройи Санг қарор дорад, мушоҳида намудааст. Дар
байни ин хумҳо низ хокистар ва устухони инсон мавҷуд аст ва чунин
навъи теппаҳо аз қисми охири минтақааи Калафгон оғоз шуда, то ба
наҳри Шорвон, дар қисматҳои Саройи Санг, ноҳияи Баҳорак ва Хуҷаҳор
ба назар мерасад. Аммо, мутаасифона, то ҳол ковишҳои бостоншиносӣ
дар ин минтақаҳо сурат нагирифтаанд ва таърихи он нишон медиҳад, ки
ин минтақаҳо низ маркази зисти инсонҳои ибтидоӣ ва маданиятҳои
куҳани таърихӣ мебошанд1.
Чунин навъи хумҳо на танҳо дар минтақаи Қарабоӣ, Қазоқ ва
Саройи Санг ѐфт шудааст, ҳатто дар Шӯртуғӣ ва Дашти қалъаи вилояти
Тахор, дар қисматҳои мухталифи ӯзбекистон, Туркманистон, Эрон ва
шаҳри Сӯхтаи Систони Афғонистон ҳам ба даст омадааст.

1Ансорӣ,

С. Балх дар гузари замонаҳо [Матн] / Султон Ансорӣ. – Кобул: «Мулкӣ», 2008 (1387 њ.ш.). –

С. 44.
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Он чи боиси тааҷҷуби бостоншиносон мегардад, ашѐест, ки дар ин
макон ҳазорон сол қабл боқӣ мондаасту нишонае аз сатҳи зиндагии
пешрафта мебошад.
Сокинони ин минтақаҳо дар маснуот ва офариниши зевариѐти хос
низ ҳамто надоштанд. Далели ин анвои мухталифи сангҳои зинатӣ
мебошад, ки махсус барои тазъйин ѐ зебоии инсон ва ороишот ба кор
рафтааст. Чунончи, наздики 700 абзор ва лавозими ороиши, ки аз як
моддаи сиѐҳранг, шояд аз мармари сиѐҳ сохта шудааст, ба даст
овардаанд1.
Бино бар баррасиҳои суратгирифта, чигунагии ҳунари зевари
анъанаҳои пешин дар санъати ҳунари имрӯз ва оянда ҳатмӣ ва зарурӣ
мебошанд. Ҳар як аз ин абзор бо назардошти таърихи куҳани ин
минтақа, ки ҳазорон солро пушти сар кардаанд, намунаи ганҷинаи
гаронбаҳои таърихи минтақа маҳсуб меѐбанд.
Илова бар олотҳои зикршуда, тахтаҳои ҳамвор, ки аз санги чахмоқ
сохта мешуданд, низ ба даст омадааст. Намунаҳои абзор аз пайконҳо,
харошандаҳои калон, табарҳои калон, кордҳо, қаламҳои ҳаккокии
ноҳамвор буданд. Аксари ин осор барои ҳаккокии устухон ва чӯб ба кор
бурда мешуд ва ин олот силоҳҳои умдаи бошандагони минтақа маҳсуб
меѐфтанд.
Дар миѐни олоти бадастомада як муҷассамае аз гарди санги оҳак ба
сурати муназзам, монанди шакли зан сохташуда ба даст омадааст. Шояд
ин муҷассама яке аз Раббунавъи бошандагони минатқа будааст. Эҳтимол
меравад, ки ин муҷассама ҳамон муҷассамаи Буғбону аст, ки осори
замони модарсолориро дар авҷи низоми авлодӣ дар минтақа нишон
диҳад.
Чунин муҷассамаҳо тақрибан дар аксар аз минтақаҳои бостонӣ ба
даст омадаанд. Монанди олиҳаи Ноҳид дар замони Сосониѐн ва Нуз дар
1Азизӣ,

Н. Бозшинохт аз катибаҳои макшуфаи Афғонистон [Матн] / Назармуҳаммад Азизӣ. – Кобул:
«Майванд», 2006 (1385 ҳ.ш.). – С.112.
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ҷаҳони Юнони Қадим фариштае будааст, ки гӯѐ вуҷудаш боиси
фаровонӣ ва ободонӣ шудааст. Доктор Ризозода Шафақ дар мавриди
чунин муҷассамаҳо дар китоби «Эрон аз назари ховаршиносон»
менависад: «Эҳтимол меравад, ки ин муҷассамаҳо ҳамон муҷассамаи
Аноҳито бошанд, ки мазҳари он ситораи Ноҳид буд, ки ин олиҳаи худои
борбарӣ, об, борон зироат, ободонӣ ва неъматҳои фаровон маҳсуб
меѐфт»1.
Дар ин хусус дар Обон Яшт чунин қайд шудааст: «ӯст зани ҷавон ва
хушандом, баландболо ва зебочеҳраи озод, некӯсиришт бо бозувони
сафед, ки камарбанди заррини танг ба миѐн баста, дар гардунаи худ
нишаста, лаҷоми чаҳор аспи сафедро ба даст гирифта, аспҳое, ки бод,
абр, борон ва жолаанд, тоҷи ҳаммонанди чархе, ки бар он сад гавҳари
дурахшон шинонда шуда ба сар дорад ва аз он тоҷ низ нурҳое бар чин
фурӯ ҳишта, тавқи заррин ба гардан андохта ва гӯшвораҳои чоргӯшӣ ба
гӯш овехта, кафшҳои заррини худро бо бандҳои зарин бар пой устувор
карда ва баландтарин ҷойгоҳи осмон нишастгоҳи ӯст»2.
Бостоншиносон дар вақти ҳафриѐт натавонистанд, ки кори худро
то охир идома диҳанд, Дар вақти ҳафриѐт ба як силсила обҳои оҳакӣ
бархӯрданд,

ки

даруни

мағораҳоро

баста

карда,

роҳи

убури

бостоншиносонро монеъ шуда буд. Ин монеъ танҳо тавассути маводди
тарканда рафъ карда мешуд. Роҳи дигаре мавҷуд набуд, чун барои амалӣ
шудани ин орзу ба вақт ва масрафи муайяне зарурат пеш омада буд.
Бостоншиносон низ маҷбур шуданд, то аз кори ҳафриѐт сарфи назар
кунанд, бад-ин тартиб, таҳқиқоти бостоншиносии Чанори Гунҷишкон,
агарчи то имрӯз мавриди омӯзиш қарор гирифтааст, то охир анҷом
наѐфтааст3.
1Вок,

А., Расмул, Б. Бостоншиносии Афғонистон [Матн] / Аҳмадалӣ Вок, Боварӣ Расмул. – Кобул:
«Пуҳантун», 2015. – С.47.
2Азизӣ, Н. Бозшинохт аз катибаҳои макшуфаи Афғонистон [Матн] / Назармуҳаммад Азизӣ. – Кобул:
«Майванд», 2006 (1385 ҳ.ш.). – С.114.
3Вок, А., Расмул, Б. Бостоншиносии Афғонистон [Матн] / Аҳмадалӣ Вок, Боварӣ Расмул. – Кобул:
«Пуҳантун», 2015. – С.97.
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Ҳамин тавр, осори аз

Чанори Гунҷишкон бадастомада нишон

медиҳад, ки мардуми ин минтақа ба шикору моҳидорӣ ва ҷамъоварии
решаҳои гиѐҳҳо машғул буда, дар маснуоти ҳунарӣ ва офариниши
зевариѐти хос низ ҳамто надоштанд.
Дараи Кӯр. Вилояти Бадахшон яке аз вилоятҳои бостонии
Афғонистон маҳсуб ѐфта, дорои минтақаҳои таърихии зиѐд аст.
Муҳаққиқ ва бостоншиноси амрикоӣ Л. Дюпрӣ дар Бадахшон кашфиѐти
бузургеро анҷом додааст. Дар асоси муҳосибаи амалияи карбон (С

14)

муайян гардид, ки дар наздикии Бободарвеши Бадахшон воқеъ аст1.
Аз ин нигоҳ, яке аз марказҳои зуҳур ва инкишофи ҷомеаи инсонҳои
қабл аз таърихро дар ин минтақаи Осиѐ возеҳ месозад. Ҳамчунон, дар
Баҳорак ва Ишкошим вайронаҳои таърихӣ ҳам вуҷуд дорад ва тӯпхона
дар ноҳияи Зебок маҳалли таърихӣ ва ѐ сайѐҳӣ аст, ки дар тобистон
таваҷҷуҳи сайѐҳонро ҷалб мекунад.
Пас аз он ки ҳафриѐти бостоншиносӣ аз ҷониби муҳаққиқони
амрикоӣ дар дараи Кӯр оғоз гардид, чаҳор табақаи маданӣ аз зери хок
берун омад. Дар дохили мағораи дараи Кӯр, дар қишри аввал аз поин ва
боло теъдоди бешумори осори зисти инсони давраи санги қадим, яъне
палеолит ба даст омад.
Бостоншинос К. Файзӣ дар мавриди натиҷи таҳқиқотҳои Л. Дюпрӣ
дар осораш баъзе нуқтаҳоро иброз дошта, тазаккур додааст, ки ашѐи
мухталифе аз ҷинси олоти сангии давраи куҳан ба шакли варақа,
косахонаи сари инсон, як теъдод устухонҳои ҳайвонот ва чанд порчаҳои
дигар, ки марбут ба инсони қадим аст, аз ҷониби бостоншиносони
амрикоӣ, махсусан Л. Дюпрӣ кашф гардидааст2. Дар натиҷа маълум
гардид, ки минтақаи мазкур яке аз бошишгоҳои одамони аҳди санг,

1Ранов

В. А., Каримова Г. Р. Каменный век Афгано–Таджикской депрессии [Текст] / В. Р. Ранов, Г. Р.
Каримова. – Душанбе: Деваштич, 2005. – С. 163.
2Файзӣ, К. Таҳқиқоти бостоншиносӣ дар Шимолу Шарқ [Матн] / Китобхон Файзӣ. – Кобул: «Баҳир»,
2004 (1383 ҳ.ш.). – С.84.
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махсусан давраи палеолит, маҳсуб меѐфт, ки таърихи қадимтарини ин
мавзеъро инъикос менамояд.
Хулоса, дараи Кӯр аз ҷумлаи он ѐдгориҳои минтақаи Бадахшони
Афғонистон мебошад, ки дар қабатҳои мадании худ, пеш аз ҳама
таърихи рангини аҳди қадими ин сарзаминро инъикос менамояд.
Таҳлили осори муҳаққиқон нишон медиҳад, ки ин ѐдгорӣ аз ҷумлаи яке
аз қадимтарин бозѐфтҳои Бадахшон маҳсуб мѐбад.
Шамшерғор. Шамшерғор дар ноҳияи Панҷвоӣ, дар 10 километраи
ғарбии вилояти Қандаҳор воқеъ аст. Илова бар ин, мағораи дигаре ба
номи Тӯрғор дар наздики Шамшерғор аз ҷониби бостоншиноси амрикоӣ
Луи Дюпрӣ ҳафриѐт гардидааст, ки иртиботи наздик бо бошишгоҳҳои
дигари асри биринҷӣ, монанди Мундигак, Деҳи Муросӣ ва Саидқалъа
дошта, таърихи 4 ҳазорсоларо доро мебошад1.
Дар ин ноҳия танҳо ду кӯҳи кӯчак, ба номҳои Моркӯҳ ва Хайбар
вуҷуд дорад, ки ғорҳои Шамшерғор ва Тӯрғор дар доманаи Моркӯҳ
мавқеъ дорад. Дар ҳамҷавории Шамшерғор, дар ҷанубу ғарби
Афғонистон бошишгоҳи дигар аст, ки Регистон ном дошта, ҳудуди 100
метр аз соҳили Арғандоб баландӣ дорад.
Вақте ба маъхазҳои таърихӣ ва натоиҷи таҳқиқоти бостоншиносон
назар менамоем, маълум мегардад, ки 5 ҳазор сол пеш киштзорҳои ин
минтақа то соҳилҳои Арғандоб муҳимтарин бошишгоҳҳои асри куҳан
маҳсуб меѐфт. Махсусан, Шамшерғор ва Турғор, ки аз аҳди қадимтарин
маҳалли сукунати инсони ғорнишин буданд. Мардуми муқими ин
минтақаҳо низ достонҳои аҷибе роҷеъ ба ин ғорҳо нақл мекунанд, ба
монанди вуҷуди хиштҳои тило ва чархе бо пардаҳои шамшер.
Онҳое, ки шамшерҳоро мушоҳида намудаанд, бар он назаранд, ки
дар дохили ғор як ҷойи иҳоташудаи бузурги мудаввар мушоҳида
мешавад, ки дар тайи қарнҳо бар асари гудохта шудани маводди оҳакӣ
К. Хусусиятҳои меъмории Бохтар муқоисаи он бо ҳавзаи Гандаҳоро аз давраи бохтарӣ илло
кушонӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. – Кобул: «Академияи улум», 2014 (1394 ҳ.ш.). – С.36.
1Файзӣ,
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шаклҳои аҷиб дар он ба вуҷуд омадааст. Дар воқеъ, вуҷуди хаффошҳо
низ ба шигифтии он афзудааст. Дар умум, дар ҷойи иҳоташудаи ин ғор
панҷ паноҳгоҳ қобили ташхис аст. Паноҳгоҳи аввал дорои 16 метр 11
метр арз мебошад ва баландии он ба истистони даҳонаи ғор, ки бисѐр
танг аст, ба 2,5 м мерасад. Паноҳгоҳи дувум дорои 17 метр тӯл ѐ дарозӣ
буда, 12 метр арз ва 6 метр мебошад. Паноҳгоҳи севум роҳ дорад, ки
бузургтарин паноҳгоҳи ин ғор ба ҳисоб рафта, тӯлаш 35 метр, арзаш 25
метр ва баландиаш 10 метр аст. Паноҳгоҳи чорум тақрибан шабеҳ ба
паноҳгоҳи севум буда, ҷойи иҳота шудаи паноҳгоҳи панҷум 4 метр
баландтар аз паноҳгоҳи чорум мебошад, ки ба далели вуҷуди даҳлезҳои
тӯлонӣ дар ин ғорҳо наметавон бидуни вуҷуди олоти муҷаҳҳази зиѐд
пешравӣ намуд.
Соли 1951 Луи Дюпрӣ, узви ҳайати бостоншиносии Осорхонаи
таърихӣ табиии Ню-Йорк, даст ба як силсила ҳафриѐт дар ин ғор зад ва
пас аз кашфи ашѐи олотҳои зиѐд маълум шуд, ки ғори мазкур марбут ба
аҳди то мелод аст. Ҳамчунин, ашѐи ѐфт шуд, ки аз оғози аҳди масеҳ то
соли 1222-ро фаро мегирад. Мувофиқи натиҷаи таҳқиқоти муҳаққиқони
амрикоӣ, хронологияи он ба 100 сол пеш аз солшумории мелодӣ рост
меояд1.
Давраи аввал марбут ба аҳди Кушониѐн аст, ки аз 100 сол пеш аз
мелод то 100 сол баъд аз мелодро дарбар мегирад. Ашѐҳои марбут ба ин
давра аз сафолпораҳо ва муҳрҳои зебо иборат аст2. Давраи дигараш ба
интиҳои ҳукумронии Кушонѐн, яъне аз 100 то 300 сол баъд аз мелодро
фаро мегирад. Сафолҳои рангаи сурх ва тирчапайкони филизӣ, ки ба
ақвоми саккоиҳо иртибот дорад, маъруфи ин давра мебошанд.

1Ранов
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Давраи Кушонӣ-Сосонӣ аз соли 300 то 700 мелодиро дар бар
мегирад. Сафолҳои махсуси ин давра, ки зебо ва нақш шудаанд, марбут
ба шаҳрҳои давраи Сосонӣ мебошанд.
Давраи аввали исломӣ аз соли 700 то 1222 мелодї аст. Сафолҳои
аҳди Салчуқӣ нишон медиҳад, ки Шамшерғор то давраи муғул маҳалли
зиндагии башар будааст1.
Муҳаққиқи амрикоӣ Ф. Сервис баъд аз таҳқиқот ва ҳафриѐт дар
яке аз теппаҳои Панҷоӣ ба номи Мероси Ғунд ҳайкали аз гили пухтаро
ба номи раббунавъ – модар (Муғбону), ки ҳамон олиҳаи ҳосилхезӣ ва
фаровонӣ мебошад, ба даст овард. Маълум шуд, ки Муғбону марбут ба
давраи неолитӣ буда, инъикосгари тарзи зисти инсонҳои сокини ғорҳои
Панҷоӣ буда, ба марҳалаи севум бо берун омадан аз ғорҳо рост меояд.
Яъне, маҳз дар ҳамин давра сокинони он ба кишоварзӣ ва молпарварӣ
рӯй овардаанд2.
Дар умум, бояд қайд намуд, ки Афғонистон пур аз ғорҳои табиӣ
аст, ки ҳар яке чун Шамшерғор аз ҳаѐти сипаришудаи инсоният дар
марҳалаҳои мухталифи таърихӣ ҳикоят мекунад. Омӯзиш ва таҳқиқи
онҳо боиси боз ҳам фарох гардидани сафаҳоти таъриху фарҳанги
минтақа хоҳад шуд. Аҳаммияти бузурги Шамшерғор дар он ифода
меѐбад, ки он марҳалаҳои таърихии зиѐдеро дар осори худ инъикос
менамояд, ки аз аҳди биринҷ то аҳди исломиро фаро мегирад.
Минтақаи бостонии Ғори мор. Минтақаи бостонии Ғори мор яке аз
бошишгоҳҳои мутааллиқ ба асри санг буда, дар ҷануби шаҳри Мазори
Шариф ҷойгир аст. Ин минтақа дар соли 1962 аз ҷониби бостоншиноси
амрикоӣ Л. Дюпрӣ мавриди таҳқиқот қарор гирифтааст. Дар натиҷаи
таҳқиқот пораҳои маснуоти сафолии марбут ба аҳди санги поѐнӣ ва
болоӣ ѐфт шудааст. Ҳамчунин, теғҳо, мехҳои нӯгтез, оташдонҳо ва
Ҳ. П. (Диск)-ҳои Гандаҳоро [Матн]: хотироти DAFA / Ҳ. П. Франкфурт. – Кобул:
«Шамшод», 1979. – Ҷ.23. – С.72.
2Бортур, Ҷ. Ҳафриѐти Ҳада – уступаҳо ва соҳот [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. Бортур. – Кобул:
«Шамшод», 1933. – Ҷ.4. – С.52.
1Франкфурт,
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устухонҳои ҳайвонот ба даст омадааст. Таърихи минтақаи мазкур, дар
асоси таҷрибаи Са 14 маҷмӯаи ѐфтшуда, ба соли 5487–5261 то милод
мерасад. Абзорҳои сангии аз ғори Мор дарѐфтшуда аз ҷониби Л. Дюпрӣ
таҳлилу ташхис шудааст1.
Хулоса, таҳқиқи Ғори мор ақидаи дар аҳди қадимтарин, яъне аҳди
санг маскун шудани инсониятро дар шимоли Афғонистон боз ҳам қувват
бахшида, онро ба таври илмӣ асоснок намуд.
Минтақаи бостонии Панҷвоӣ. Дар ҷанубу ғарби Қандаҳори ҳозира
маҷмӯаи деҳкадаҳои афтода воқеъ аст, ки ба номи Панҷвоӣ ѐд мешавад.
Агар маъхазҳои таърихӣ ва таҳқиқоти бостоншиносӣ муроҷиат намоем,
мебинем, ки тақрибан аз панҷ ҳазор сол қабл ин минтақаи кӯчак
заминҳои кишт доштааст.
Муҳаққиқи амрикоӣ Ф. Сервис дар яке аз теппаҳои Панҷвоӣ ба
номи Мароси Ғундӣ ҳафриѐте анҷом дод, ки аҳаммияти таърихии
Панҷвоиро ошкор сохт. Бори аввал аз ин теппа ҳайкале аз гили пухта –
раббунавъ-модар (Муғбону) ѐ олиҳаи ҳосилхезӣ ва фаровонӣ ба даст
омад. Олиҳаи мазкур дар давраи нуҳуми асри нави санг дар тамоми
дунѐи қадим, аз Қибрис ва соҳилҳои баҳри Миѐназамин гирифта, то
Ҳинду Чин маъруф буд. Намунаи он аз ҳавзаи Синд (Моҳанҷодору ва
Хараппа) ва билохира, аз шимолу ғарби Қандаҳор, аз теппаи Мундигак
ба даст омадааст2.
Ба ҳар ҳол, гуфта метавонем, инсонҳое, ки муддатҳо дар ғорҳои
кӯҳҳои Панҷвоӣ зист доштанд, тадриҷан, аз ғорҳо поѐн шуда, ба
зиндагии муқимии кишоварзӣ дар соҳилҳои чапи Арғандоб машғул
гардиданд.
Кашфи катибаи Ашока дар ғарби Қандаҳори ҳозира, дар
муҷоварати Чилзина, ки аз Панҷвоӣ, он қадар фосила надорад, нишон
Халиқ С. Соҳаҳои бостонӣ ва биноҳои таърихии Балх [Матн] / Солењмуњаммади Халиқ. – Теҳрон,
2016. – С. 38.
2Бортур, Ҷ. Ҳафриѐти Ҳада – уступаҳо ва соҳот [Матн]: хотироти DAFA / Ҷ. Бортур. – Кобул:
«Шамшод», 1933. – Ҷ.4. – С.92.
1
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медиҳад, ки дар тайи асри III қабл аз мелод, дар маҳалле, ки вайронаҳои
шаҳри куҳнаи Қандаҳор аст, шаҳри обод буд.
Дар дар маъхазҳои таърихии давраҳои исломӣ ва чи арабӣ ва чи
форсӣ, ҳар ҷое, ки аз «Рахт» ном бурда шуда, умуман, Панҷвоӣ ѐд
шудааст. Панҷвоӣ маҷмӯаи деҳкадаҳои муҳимми Рахт буда, Абулфидо
дар «Тақвим-ул-булдон»-и хеш Панҷвоиро ба ду сурат: Панҷвон ѐ
Панҷвоӣ хонда ва онро яке аз шаҳрҳои марбут ба Рахт ҳисоб мекунад.
Ибни Ҳавкал дар ҳоле, ки Рахҷро марбут ба Саҷистон (Систон)
медонад, Панҷвоиро яке аз шаҳрҳои он мешуморад. Дар нусхаи мансуб
ба Ҷайҳонӣ ҳам аз Панҷвоӣ исм бурда шуда, он ҷузъи маҷмӯаи
деҳкадаҳои Рахҷ номида шудааст ва дар ин маврид чунин гуфтааст:
«Рахҷ номи иқлимест ва қасабаи онро Панҷвоӣ гӯянд ва онро аъмолест
ва аз ҷумлаи аъмоли он, ки маъруф аст кумак ба байтулмолро, аз он ҷо
моли бузург ҳосил меояд ва он навоҳиро ғаллаҳои фаровон ва дар
фарохии неъмат аст…»1.
Шаҳри Панҷвоӣ, ки дар «Тақвим-ул-булдон» аз он зикр рафтааст,
ҳанӯз ҳам мавҷуд аст. Вайронаҳои он дар теппаи баланде дар ҳудуди
деҳаи Панҷвоӣ дида мешавад. Атрофи онро хандақи пур аз об фаро
гирифта, ки дар фасли тирамоҳ қисман хушк мешавад. Таъйини мавқеи
шаҳри Панҷвоӣ аз

назари таърихӣ барои омӯзиши

маданияти

шаҳрдории давраҳои қадим, пеш аз ислом ва асрҳои миѐна аҳаммияти
фаровон дорад. Он яке аз муҳимтарин нуқтаҳои соҳили чапи ҳавзаи
Арғандоб буда, ҷойгоҳе, ки дар давраҳои ислом маъруф ва маҳалли буду
боши мардум буда, ҳатман дар рӯзгорони қадим ободӣ доштааст. Ба
навъе, ки ишора кардем, ба асоси шавоҳиде, ки аз теппаи Мероси Ғунда
ва аз ғори Шамшерғор кашф шудааст, ин силсила бозѐфтҳо ҳадди ақал то
4 ҳазор сол қабл таърих дорад. Таъйини мавқеи шаҳри Панҷоӣ барои
муайян кардани шаҳрҳо ва қасабаҳои дигари таърихӣ ҳам бисѐр муҳим
1Содот,

Ш. Кашфиѐти бостоншиносӣ дар вилояти Нангарҳор [Матн]: Рисолаи илмӣ-таҳқиқотӣ /
Шоғосӣ Содот. – Кобул: «Акадимияи илмҳо», 2009 (1388 ҳ.ш.). – 242 с.
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аст. Махсусан, агар фосила ва роҳи байни шаҳри Панҷвоӣ ва шаҳри
Такинобод дақиқ муайян карда шавад, дар ѐфтани мавқеи аниқи шаҳри
охири асри Ғазнавӣ кумаки зиѐд мерасонад.
Муайян кардани роҳҳое, ки аз шаҳри Панҷвоӣ ба тарафи Ғазна
мерафт, дар пайдо кардани нуқтаҳои ободонии дигаре низ кумаки бисѐр
хоҳад намуд1.
Дар охир бояд қайд намоем, ки роҳи ҷанубии Афғонистон, ки аз
соҳили Арғандоб, аз роҳи Ғазнӣ ва минтақаи Милтон ба тарафи водии
Синд мерафт, масири муҳим буда, вале то ҳол, мутаассифона, аз
аҳаммияти воқеии он комилан огоҳ нестем.
Ҳамин тавр, ба ақидаи мо таҳқиқоти бостоншиносони амрикоӣ дар
минтақаҳои мухталифи Афғонистон холӣ аз дастовард набуда, осори
зиѐде кашф шуд, ки дар омӯзиши таърихи аҳди бостон ва асримиѐнагии
минтақа аҳаммияти барҷаста дорад. Луи Дюпрӣ, дар Оқкӯпруки Балх
солҳои 1962–1965 таҳқиқоти самараноке анҷом додааст, ки дар натиҷа
тақрибан 20 ҳазор осори чақмоқии давраи куҳансангӣ ба даст овардааст.
Аммо, дар умум, натоиҷи таҳқиқотҳои бостоншиносони амрикоӣ бо
натиҷаи таҳқиқотҳои бостоншиносони фаронсавӣ дар Афғонистон
баробар шуда наметавонад, чунки дастовардҳои ҳайати бостоншиносони
фаронсавӣ (DAFA) дар Афғонистон бештар мебошад. Аз ҷониби дигар,
бостоншиносони амрикоӣ бештар дар шимоли Афғонистон, дар қисми
минтақаҳои бостонии давраҳои куҳансангӣ таҳқиқот анҷом додаанд.
Возеҳ аст, ки таҳқиқот дар давраҳои куҳансангӣ нисбат ба давраҳои
бештар мураккаб аст ва аз ин рӯ, чунин натиҷа мегирем, ки фаъолияти
бостоншиносони амрикоӣ қобили диққат мебошад.
Ҳамин тавр, омӯзиш ва таҳлили масъала равшан месозад, ки дар
баробари

бостоншиносони

бостоншиносони

амрикоӣ

дигар
дар

кишварҳои

омӯзиш

ва

хориҷӣ

пажӯҳиши

саҳми

ѐдгориҳои

Р., Фусман, Г. Ганҷинаи маскукоти Қундуз [Матн]: хотироти DAFA. – Кобул: «Шамшод»,
1965. – Ҷ.20. – С.57.
1Курил,
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таърихию фарҳангӣ ва кашфи чандин бошишгоҳҳои марбут ба аҳди
қадимтарини сарзамини Афғонистон барҷаста мебошад. Маҳз бо
ташаббуси онҳо якчанд ѐдгориҳои таърихию фарҳангии марбут ба аҳди
бостонии минтақа мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтанд. Исбот
гардид, ки қисми шимоли Афғонистон дар баробари дигар минтақаҳои
ҳамҷавор, махсусан Осиѐи Марказӣ, аз ҷумлаи он сарзаминҳоест, ки
равнади ибтидоии ташаккули ҳаѐти инсонӣ ва тамаддуну фарҳангро
сипарӣ кардааст. Бо ташаббуси ҳайати бостоншиносони амрикоӣ аксар
минтақаҳои аҳаммияти стратегӣ дошта дар роҳи омӯзиши таъриху
фарҳанги аҳди қадими сарзамини Афғонистон мавриди таҳқиқ қарор
дода шуданд. Корҳои анҷомшуда барои ҷусторҳои илмии муҳаққиқони
имрӯза заминаи хуб гардид. Муҳаққиқони бостоншиноси амрикоиро дар
баробари бостоншиносони дигари хориҷӣ метавон яке аз бунѐдгузорони
мактаби илми бостонишиносии Афғонистони муосир номид. Минбаъд
дар доира ва заминаи ин мактаб нуқтаҳои дигари таърихию бостонии
минтақа мавриди омӯзишу пажӯҳиш қарор гирифт, ки новобаста аз
вазъи мураккаби сиѐсии кишвар то ҳол идома дорад.
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2.2. Фаъолияти экспедитсияи муштараки афғонӣ-шӯравӣ солҳои
1969-1979
Таҷрибаи

таърихии

омӯзиши

масъалаи

бостоншиносӣ

дар

сарзамини Афғонистон нишон медиҳад, ки дар баробари вуруди ҳайати
бостоншиносони кишварҳои зиѐди хориҷӣ, аз соли 1969 сар карда гурӯҳи
бостоншиносони давлати Шӯравӣ низ ҷиҳати таҳқиқот ба ин минтақа
ворид гардиданд. Дар асоси созишномаи дуҷониба миѐни ҳукумати
Афғонистон

ва

давлати

Шӯравӣ

солҳои

1969-1979

ковишҳои

бостоншиносии экспедитсияи муштараки афғону шӯравӣ сурат гирифт.
Омӯзиши натиҷаи ҳафриѐти бостоншиносӣ ва таҳқиқоти дар ин замина
суратгирифта собит

мекунад, ки саҳми бостоншиносони шӯравӣ дар

баробари дигар бостоншиносони хориҷӣ дар таҳқиқ ва кашфи як қатор
ѐдгориҳои таърихию фарҳангии сарзамини Афғонистон барҷаста
мебошад.
Дар таҳқиқи ѐдгориҳои бостонии Афғонистон саҳми як қатор
муҳаққиқони шӯравӣ, ба монанди И. Т. Кругликова, Г. А. Пугаченкова,
В. И. Сарианиди, В. С. Долгоруков, А. Виноградов, Ю. М. Десятников
ва дигарон барҷаста мебошад. Яке аз хусусиятҳои давраи таҳқиқоти
муҳаққиқони афғону шӯравӣ дар он ифода меѐбад, ки дар Афғонистон
маҳз дар ҳамин давра вазъи сиѐсӣ муташанниҷ мегардад. Ин вазъ
бевосита дар раванди таҳқиқоти бостоншиносии ҳайати экспедитсияи
мазкур таъсири худро мерасонад. Ҳамин буд, ки муҳаққиқони шӯравӣ
натавонистанд, ки то ба охир ба натиҷаҳои дилхоҳи худ бирасанд, ҳоло
он ки нақшаҳои онҳо дар ин минтақа ба монанди Осиѐи Марказӣ бисѐр
густурда буд. Ҳарчанд онҳо таҳқиқоти зиѐд гузаронида натиҷаҳои зиѐди
илмиро ба даст оварданд, вале шумораи хеле ками ин натиҷҳо аз ҷониби
худи олимони ҳайати экспедитсия рӯйи нашр омадааст. Вазъи мураккаби
сиѐсӣ онҳоро водор кард, ки идомаи таҳқиқоти худро дар минтақаи
ҳамҷавори Афғонистон, яъне Осиѐи Марказӣ, ки таърихи ҳамранг
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доранд, гузаронанд. Сабаби то ба охир таҳқиқу таҳлил ва мавриди
омӯзиш

қарор

нагирифтани

минтақаҳои

ҳафриѐтиро

аз

ҷониби

муҳаққиқони шӯравӣ Р. М. Мунчаев дар он мебинад, ки ҳарчанд ядро,
яъне мағзи экспедитсия барои олимони мазкур муҳим буд, вале вазъи
сиѐсӣ ба рӯҳияи онҳо таъсири ҷиддӣ расонид, чун онҳо дар муҳити
ороми шӯравӣ кор карданро одат карда буданд1.
Таҳлилу омӯзиши масаъалаи мазкур нишон медиҳад, ки 90 дарсади
мақолаҳои батабърасида аз натиҷаҳои таҳқиқоти ҳайати экспедитсияи
афғону шӯравӣ ба се муҳаққиқи барҷасти шӯравӣ И. Т. Кругликова, Г. А.
Пугаченкова ва В. И. Сарианиди марбут аст. Мақолаҳои дар якҷоягӣ бо
муҳаққиқони афғонистонӣ банашррасида хеле кам аст. Натиҷаи 10 соли
таҳқиқотҳои В. С. Долгоруков ва А. Виноградов танҳо дар як мақола
нашр гардидааст. Аз ҷонби Ю. М. Десятников ва дигар муҳаққиқони
ҳайати экспедитсия ҳатто ягон мақола оид ба натиҷаи таҳқиқот нашр
нагардидааст. Р. М. Мунчаев қайд мекунад, ки пас аз нашри мақолае дар
хусуси натиҷаҳои кори экспедитсия дар Тиллотеппа қариб 20 соли дигар
чизе дар ин хусус ба чоп нарасидааст2.
Яке аз минтақаҳои бостонии таҳқиқшуда аз ҷониби олмони шӯравӣ
Тиллотеппа ба ҳисоб меравад. Тиллотеппа дар 5 километрии шимолу
шарқи шаҳри Шибирғон – маркази вилояти Ҷузҷон воқеъ буда, масоҳати
он ҳудуди 100 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Гурӯҳи муҳаққиқони
шӯравиро дар ин таҳқиқот В.И. Сарианиди ва И.Т. Кругликова роҳбарӣ
мекарданд. Ёдгории Тиллотеппа соли 1973 аз ҷониби муҳаққиқи шӯравӣ
В.И. Сарианиди мавриди ҳафриѐт қарор гирифт. Бояд тазаккур дод, ки ӯ
яке аз муҳаққиқони муваффақи аҳди биринҷ ва оҳани Афғонистону
Осиѐи Марказӣ аст, ки тӯли солҳои зиѐд дар ин самт таҳқиқоти
самаранок анҷом додааст. Агар В. И. Сарианиди дар Тиллотеппа ба

1Кошеленко

Г. А., Мунчаев Р. М., Гаибов В. А. Археология Афганистана. В дни мира и дни войны
[Текст] / Г. А. Кошеленко, Р. М. Мунчаев, В. А. Гаибов. – М: Института археологии РАН, 2014. – С. 86.
2Ҳамон ҷо. – С. 87.
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таҳқиқи ѐдгориҳои аҳди биринҷ машғул шуда бошад, пас И. Т.
Кругликова чун муҳаққиқи барҷастаи атиқашинос ѐдгориҳои аҳди
ҳелинистии Тилотепаро мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор додааст. Маҳз
бо ташаббуси ӯ дар асоси бозѐфтҳо ҳайати этникии Тиллотеппа муайян
карда шуд. Натиҷаи таҳқиқоти ин муҳаққиқон бо ташаббуси Академияи
илмҳои

Иттиҳоди Шӯравӣ солҳои 1976-1977 ба нашр расида буд.

Таҳқиқоти ӯ нишон доданд, ки ин минтақа маъбади оташпарастӣ буда,
ба ҳазораи II то мелод (интиҳои асри биринҷ ва ибтидои асри оҳан)
марбут аст.
Ҳайати экспедисияи афғону шӯравӣ солҳои 1978-1979 бо мақсади
боз ҳам такмил додани ҳафриѐт дар Тиллотеппа нақшаи навро тарҳрезӣ
намуда, таҳқиқотро идома доданд. Дар натиҷа ҳуҷраҳои сутундори
пайваст ба деворҳои ғафси аз хишти хом сохташуда бо бурҷҳои
нимдоира кашф ва таҳқиқ шуд. Маълум гардид, ки ибодатгоҳ марбут ба
асри оҳан буда, 600 сол пеш аз мелод мавриди истифода қарор доштааст.
Баъд аз тарки аҳолӣ аз минтақаи мазкур гурӯҳи дигаре муваққатан болои
вайронаҳои ин ибодатгоҳ маскун шудаанд. Баъди чанде минтақаи мазкур
холӣ аз сокинон шуд ва ба шакли хароба боқӣ монд, ки ин хароба
баъдан аз ҷониби сарварони Имшактеппа ба сифати қабристон истифода
шудааст1.
Намунаи фарҳанги Афғонистони қадимро метавон дар осори
арзишманди Тиллотеппа мушоҳида кард. Дар Тиллотеппа шаш қабри
маҳдуд кашф гардидааст. Ин қабрҳо дар канори вайронаҳои маҳалли
сукунати бостонӣ қарор доранд, ки дар натиҷаи обхезӣ хароб
гардидааст. Тарзи сохти қабрҳо бисѐр сода буда, ҷасад дар тобути чӯбии
поядор гузошта шудааст. Сатҳи поѐнии қабр росткунҷашакл буда, аз
якуним то ду метр чуқур канда мешуд. Рӯйи тобут бо гузоштани
қитъаҳои нозуки тилоӣ ва нуқрагӣ зинат дода мешуд. Сипас қабр
1Обидӣ,

С. Тиллотеппа дар оинаи таърих [Матн] / Саидмуҳаммад Обидӣ. – Шибирғон: «Қайюмӣ»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – 131 с.
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тавассути тахтаҳои чӯбӣ бо қитъаҳои тирмонанд пӯшида мешуд ва ба
рӯйи он пӯсти ҳайвонот ҳамвор мегардид. Аз ҷумлаи қабрҳои мазкур
қабристони бузург, мисли қабри Кинус мавҷуд набуд, ки ҷасад дар
кафани нозуки сохти қимматбаҳо гузошта мешуд. Бо тилокориҳояш
мисли муҳр ва сагакҳои қолиби тилоии қитъаҳо ва варақҳои тилоӣ зинат
ва нақш мегардид. Ғилофи ханҷарҳо бо тасвирҳои мухталиф ороиш дода
мешуд ва бо сангҳои қимматбаҳо, ба мисли марворид, фирӯза ва лоҷвард
ороста гардидааст. Дар баъзе ҳолатҳо се ғилоф дида мешуд, ки ҳар
ғилофи он бо шеваи хос музайян ва нақш гардида буд.
Кашфи Тиллотеппа ва дарѐфти осори зиѐди қимматбаҳо диққати
муҳаққиқи шӯравӣ Г. А. Пугаченковоро бештар ҷалб карда буд. Ҳамин
буд, ки аз ҷониби ӯ як қатор осори ин ѐдгории муҳим мавриди омӯзиш ва
таҳқиқ қарор гирифт. Ҳамчунин, як қатор осори Тиллотеппа аз ҷониби
муҳаққиқон Ҷ. Бордмен ва В. Шилтс мавриди омӯзиш қарор ѐфт1.
Аввалин маротиба бо тартиби дақиқ ҷойгиршавии иншооти дафн
дар Тиллотеппа равшан гардид2. Дар қабрҳое, ки дар Тиллотеппа
ҳафриѐт шудаанд, маълум мегардад, ки баъзе аз осори кашфшуда аз
берун вориди ин маҳал шудаанд. Аз ҷумла дар он миѐн метавон аз
сиккаҳои тилоии рӯмиро ѐд кард, ки аз нигоҳи санагузорӣ ба солҳои 1621 мелодӣ иртибот доранд. То ҷое, ки омезиш ба унсурҳои маҳаллӣ дар
Тиллотеппа идома меѐбад, ду сабк ва анъанаи ҳунарӣ дар ин замина
ташхис шудааст. Гурӯҳи аввал ашѐҳоест, ки манзараҳои ҷангҳои
хатарнок байни ҳайвонотро нишон медиҳанд. Тасвирҳои ҳайвоноти
ваҳшӣ ва аждаҳои болдор ба таври возеҳ бастагӣ бо анъанаи ҳунарии
қавми кӯчии сакоиҳои Осиѐи Марказӣ дорад. Илова бар он, ин пайванд
бар асоси истифодаи васеъи ҷавоҳирҳои ороста ва рангомезиҳои
мухталиф низ возеҳ мешавад.
1Кошеленко

Г. А., Мунчаев Р. М., Гаибов В. А. Археология Афганистана. В дни мира и дни войны
[Текст] / Г. А. Кошеленко, Р. М. Мунчаев, В. А. Гаибов. – М: Института археологии РАН, 2014. – С.
84-85.
2Сарианиди, В. И. Сирохеттские божества в Бактрийско-Маргианском пантеоне [Текст] / В. И.
Сарианиди // Советская археология. – М., 1989. - №4. – С.17-24.
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Гурӯҳи дувум ашѐҳои суннатӣ ва анъанавии ҳелинистиро инъикос
менамоянд. Дар онҳо тасвирҳои ҷангҷӯѐн бо зиреҳи расмии навъи
мақдунӣ ва тасвирҳои занони савор бар шер, муҷассамаи Силлани
Шодмон дар ҳоли пешниҳоди шароб дида мешавад. Як иддаи ин
тасвирҳо хеле печида буда, то кунун таъбир ва тафсир нагардидаанд1. Ин
тасвирҳо мумкин аст, тасаввуроти маҳаллии бохтариро инъикос бисозад,
расмҳо ва анъаноти ҳелинистӣ ва ҳиндӣ бар онҳо таъсир расонидааст. Аз
ҷумла, яке расми олӣ ва писандидаи шоҳест, ки дуто-дуто аждаҳо дар ду
тарафи вай дида мешавад. Вале дар ҳунарнамоии боазамат ва олӣ
гароиши хоссе ба вобастагии ҳунарӣ мушоҳида намешавад. Аксарияти
осори ҳунарие, ки аз тило ба даст омадааст, бар асоси усули як мактаб ва
як шеваи ҳунарӣ сохта шудаанд2.
Ин намоѐнгари нахустин марҳалаи ваҳдати фарҳангӣ мебошад, ки
баъдан фарҳанги бошукӯҳи давраи Кушониро ба вуҷуд меорад. Дар
воқеъ, танҳо дар марҳалаи ибтидоӣ инкишофи фарҳанги кушонӣ бештар
буд. Анъана, русум ва фарҳанги Шарқ ва Ғарб паҳлӯи ҳам вуҷуд
надоштанд, аммо баъдан ба қисми мутаносиб бо ҳам омехта шуданд.
Ҳамин мавзӯъ дар мавриди давраи юнону бохтарӣ низ мувофиқат дорад.
Мувофиқи маълумоти бостонишонис тоҷик М. Азизов зиѐда аз 20
ҳазор ашѐи тилоии замони кӯшониѐни Тиллотеппа имрӯз машҳури ҷаҳон
мебошад.3
Таҳқиқот дар заминаи осори қимматбаҳои Тиллотеппа масъалаҳои
зиѐдеро равшан сохт. Дар ибтидо тавре тасаввур мегардид, ки қабрҳои
кофташудаи ин маҳал ҳафриѐти қабрҳои шоҳон будааст, вале ҳақиқати
мавзӯъ чунон набуда, ки тасавур мерафт, балки ин қабрҳо ба фарзандони

1Камол,

З. Ковишҳои бостоншиносӣ дар Тиллотеппа [Матн] / Змарай Камол. – Кобул: «Академияи
улум», 2004 (1383 ҳ.ш.). – С.48.
2Нурў, Н. Журнали мероси фарҳанги Афғонистон [Матн] / Нуроғо Нурї. – Кобул: «Иттилооти
фарҳанг», 2018 (1397 ҳ.ш.). – С.25.
3Азизов, М. Мероси фаромӯшшуда [Матн] / Музаффар Азизов // Мероси Ниѐгон. – Душанбе, 2021.
№23. – С. 5.
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кӯчиѐни ашрофӣ тааллуқ дошт, ки мартабаи ҳукмфармоии қитъаҳои
сарсабзу фатҳшударо ба даст доштанд.
Вайронаҳои шаҳри кӯчаки дигаре, ки аз Тиллотеппа фосилаи зиѐд
надорад, низ дар самти шимоли Афғонистон кашф гардидааст. Гумон
меравад, ки ин вайронаҳо марбут ба фармонравоѐн ва хонаводаҳои
мутаалиқ ба онҳо бошанд. Дар бархе аз қабрҳои ин маҳал ҳафриѐти
тоҷҳои печида кашф гардидааст. Яке аз инҳо тоҷест, ки тасвири дарахте
дар он дида мешавад, ки мурғон дар шохҳои он нишастаанду дар он
нигинҳои марворид ва фирӯзаи зиѐде бо зар ороиш ѐфтааст1.
Муҳимтарин осори тиллоие, ки аз ҳафриѐти қабрҳо ба даст
омадааст, иборат аз муљассамаи барра, гарданбанд, гӯшвора, шал-шала,
сиккаҳо, пойбанд, гарбанданд (абзори ороишӣ), ангуштарӣ, тоҷ (ин тоҷ
аз қабри №6 ба даст омада ва аз шоҳкориҳои ғаниматҳои тило мебошад),
тавқ, дастбанд, бозубанд, мӯйбанд, шангула, табақча, сандуқчаи ороишӣ,
мартабони сарпӯшдор, шонаи оҷ, чӯбдаст, камарбанди мардона, ханҷар,
шамшери дастӣ, делфинҳо, олиҳаи болдор, олиҳаи Аноҳито, ҳайкалҳои
раббуннавъи шароб ва духтари подшоҳ, муҳрҳо, олиҳаи Отина ва ғайра,
ки ҳамагӣ аз тилоӣ мебошанд2.
Кофтуковҳои

дарозмуддати

экспедитсияи

бостоншиносии

Иттиҳоди Шӯравӣ ва Афғонистон дар Тиллотеппа боқимондаҳои ду
иншооти монументалиро ошкор карданд3. Бостоншиносон бархе аз ин
ашѐро аз лиҳози тарзи сохт шарҳу тавзеҳ додаанд. Яке аз осори маъмули
кашфшуда барраи тилоӣ мебошад, ки дар ҳолати назораи дақиқ буда,
бар рӯйи ҳар чаҳор пояш қарор дошт ва занахи худро рост гирифта,
нисбатан даҳони худро боз намуда, сумҳо болои ҳалқаҳое қарор
гирифтааст. Ин муҷассама ниҳоят ҷаззоб ва бо чашмони зебо аз қабри
№4 ба даст омада, ба охири асри II то милод марбут аст. Ин ҳама
Ҳ. Тиллотеппа ѐ Асаюрагон [Матн] / Ҳабиб Аъзамӣ // Маҷаллаи бостоншиносӣ. – Кобул:
«Академияи улум», 1979 (1358 ҳ.ш.). – №2. – С.21.
2 Сарианиди В. И. Храм и некрополь Тиллятепе [Текст] / В.И. Сарианиди. – М.: «Наука», 1989. – 123 с.
3Древняя Бактрия Материалы Советско-Афганской археологической экспедиции [Текст]. – М.:
«Наука», 1984. – 153 с.
1Аъзамӣ,
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зарофат ва нафосат, ки дар сохти чашмон, шохҳо, зери гулӯ, пешонӣ ва
гӯшҳои барраи тилоӣ дида мешавад, аз пешрафт ва азамати санъати он
давр хабар медиҳад. Зеро дар ҳудуди ду ҳазор сол қабл дар он рӯзгорон
ба монанди давраи Эҳѐ (қарни XVI) кошифони асри ҷадид ва муосир
вуҷуд надошт, балки имкониятҳо хеле маҳдуд буд. Ин бори дигар аз
инкишофи ҳунармандӣ дар аҳди бостон хабар медиҳад.
Яке аз ашѐҳои қимматбаҳо ва инъикосгари санъати аҳди бостонии
минтақа, ки аз ҷониби ҳайати бостоншиносони афғону шӯравӣ кашфу
таҳқиқ шудааст, тоҷи тилоӣ мебошад. Баландии тоҷ 13 см аст ва тавре
оро ѐфтааст, ки ба осонӣ ба шаш порча тақсим шуда метавонад1.
Аксари осори Тиллотеппа марбут ба санъати омехташуда ва
тамаддунҳои дурдастанд, аммо тоҷи тило, ки бо садҳо тутаи хурд ва
бузурги тилоӣ ба шакли шал-шала сохта шудааст, инъикосгари санъати
хосси бохтариѐн мебошад. Мардуми Бохтар давлатҳои мустақили озод
доштанд ва ин сартоҷи тоҷҳо монанди нахлҳои баланд истода ва
дурахши ҷовидона дорад.
Осори дигари гаронбаҳои кашфшуда шалшала ва дигар ороишоти
тилоӣ мебошад. Ин шал-шалаи тилло, ки 40 см буда, аз порчаҳои резаи
тилло, донаҳои ѐқут ва фирӯза сохта шудааст, дар атрофи гарданаи
пероҳани зани малика дӯхта шудааст. Шал-шалаи мазкур ба асри V дахл
дошта, марбут ба зане мебошад, ки дорои гӯшвораҳои фирӯза ва пойзеби
тиллоист2.
Дигар аз осори кашфшуда олиҳаи тиллои Афродита (Аноҳито) аст.
Мувофиқи устураи Юнони Қадим, олиҳаи Афродита худои ишқ ва зебоӣ
аст. Дар устураҳои Юнон ва Рум олиҳа ба сурати болдор дида шудааст
ва дар осори Тиллотеппа олиҳаи Афродита дорои бол буда, холи

П. Ганҷинаҳои бозѐфтҳои Афғонистон [Матн] / Поул Бернард. – Ҳоланд: «Чопи калисои
ҷадид», 2007 – С.87.
2Бернард, П. Ганҷинаҳои бозѐфтҳои Афғонистон [Матн] / Поул Бернард. – Ҳоланд: «Чопи калисои
ҷадид», 2007 – С.97.
1Бернард,
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пешониаш сики ҳиндӣ дорад, ки омехтаи ҳунари наққошии Юнон ва
Бохтарро намоѐн месозад.
Осори дигар аз Тиллотепа раббунавъи шароб аст. Ин муҷассама бо
Ориѐдна, духтари подшоҳи Миниюс бо маъшуқааш болои аспи бохтарӣ
саворанд, дар ҳоле ки шахси бодакаш шаробро барояшон пешкаш
мекунад. Ин манзара нишони санъати юнонӣ ва бохтариро вонамуд
месозад, зеро дар рассомии юнонӣ қарор бар он будааст, ки маъшуқа
болои бабр сурат бигирад, аммо дар ин ҷо раббуннавъи шароб ба ҷойи
паланг болои аспи бохтарӣ савор шудааст.
Аз ҷумлаи осори дигари бадастомада олиҳаи Аноҳито мебошад.
Дар таърихи бостонии Бохтар олиҳаи Аноҳито хеле мавриди эҳтироми
хосса буда, аз нигоҳи зардуштиѐн, фариштаи наҷот, фаровонӣ ва обѐрӣ
аст. Юнониѐн олиҳаи Аноҳиторо дар қатори олиҳаи Афродият ѐ олиҳаи
ишқу зебоӣ мешинохтанд. Дар кашфиѐти Тиллотеппа Аноҳито, ки давру
барашро ҳайвоноти ваҳшӣ иҳота кардааст, дар як равоқи муаллақ тавре
зоҳир мешавад, ки ӯ ҳукмфармои замин, баҳрҳо ва осмонҳо бошад.
Ҳайкали Аноҳито яке аз шоҳкориҳои юнону сити(сакои)-ро нишон
медиҳад1.
Дигар аз ѐдгориҳои қимматбаҳои Тиллотеппа олиҳаи Отина маҳсуб
меѐбад. Ин олиҳа дар як муҳри ангуштаримонанд зоҳир мешавад, ки бо
худ найза ва сипарро мебурд. Болои муҳрномаи олиҳаи Отина бо хатти
юнонии возеҳ ва барҷаста навишта шудааст. Ин олиҳаи юнонӣ мазҳари
ҳусн ва зебоӣ буда, инчунин, дар фарҳанги бостонии юнонӣ худои ҷанг,
доноӣ ва машварат мебошад. Олиҳаи Отина духтари Зевс худои худоѐни
Юнон аст.
Дастбанди тиллоӣ аз ҷумлаи дигар осори бадастомада мебошад.
Як ҷуфт дастбанди тиллоӣ, ки аз қабри № 2 пайдо шудааст, ки таърихи
онро бостоншиносон байни сад сол қабл аз мелод тахмин мекунанд. Ду
1Обидӣ,

С. Тиллотеппа дар оинаи таърих [Матн] / Саидмуҳаммад Обидӣ. – Шибирғон: «Қайюмӣ»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.91.
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канори дастбанди оҳувон бо чашмони дурушти ѐқутӣ ва донаҳои
фирӯзаи барҷаста музайян шудааст, ки инъикосгари санъати баланд
мебошад.
Аз ҷумлаи осори дигаре, ки аз Тиллотеппа кашф шуд, як ҷуфт
делфини марворидчашм мебошад. Он болои олиҳа ба сурати марғулаи
мӯйи

Кюпид,

ки

худои

муҳаббати

румиҳо

мебошад,

бараҳна

нишастааст1.
Бозѐфти дигар гарданбанди шоҳона, як ҷуфт ангуштар ва як деги
нақшин бо занҷири тилоӣ мебошанд, ки аз гӯри № 5 ѐфт шуданд, ки ба
охири асри I мелодӣ рост меояд. Ашѐи мазкур аз тило, фирӯза, мис ва
оҳан сохта шуда, сабки мисрии хеле зебо ва ҷаззоб дошт.
Теъдоди кулли осори Тиллотеппаро, ки ба бештар аз 21 ҳазор адад
мерасад, комилан шарҳу тавзеҳ додан номумкин аст. Аз ин рӯ, дар хусуси
баъзе осори муҳим, ки натиҷаи таҳқиқоти бостоншиносони афғону
шӯравӣ аст, маълумоти мушаххас дода шуд.
Бостоншиноси шӯравӣ В. И. Сарианиди дар мавриди аҳаммияти
барҷастаи осори Тиллотеппа чунин қайд кардааст: «Ба назари ман, бояд
ин осори гаронбаҳо таҳти омӯзиши дақиқи мутахассисин қарор гиранд
ва ҳамчунин, мардуми дунѐ аз ғанимати арзишманд дидан намоянд, то
ҳама аз барозандагии фарҳанг ва шоҳкориҳои ин минтақа огоҳ
гарданд2». Бостоншиносони шӯравӣ бар он назаранд, ки «масъалаи
Тиллотеппа ба ҳамин ҷо ба поѐн намерасад, ин ганҷина танҳо ба
мардуми Афғонистон, русҳо, юнониҳо тааллуқ надорад, балки ин
шоҳкорӣ ба тамоми башарият тааллуқ дошта, бахше аз тамаддуни
умумиҷаҳонӣ мебошад»3.

1Обидӣ,

С. Тиллотеппа дар оинаи таърих [Матн] / Саидмуҳаммад Обидӣ. – Шибирғон: «Қайюмӣ»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.101.
2Сарианиди, В. И. Афганистан сокровища безымянных царей [Текст] / В. И. Сарианиди. – М.:
«Наука», 1983. – С.20.
3Кушо, Ф. Нигарише бар соҳоти бостонӣ ва таърихии Афғонистон [Матн] / Фаҳим Кушо. – Ҷузҷон:
«Ҷаҳон», 2010 (1389 ҳ.ш.). – С.572.
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Теъдоде аз осори ба дастомада соли 1980 дар осорхонаи Кобул ба
намоиш гузошта шуда, соли 1985 барои ҳифз ва нигоҳдории беҳтар ин
осор ба Кутибоғча интиқол ѐфт. Соли 2003 ҳукумати Афғонистон аз
мавҷудияти ин осор хабар дод ва соли 2004 баъд аз мувофиқати Вазорати
итилоот ва фарҳанг, осори он аз ҷониби маркази Ҷуғрофиѐи миллӣ
(National Geographic) бо ҳузури муҳаққиқон В. И. Сарианиди, Фридрих
Ҳеберт, Карло Гришман 22 ҳазору 607 адад бозѐфт ба рӯйхат гирифта
шуд, ки 20587 осори тилоии он марбути Тиллотеппа ва боқимонда аз
маҷмӯаҳои мухталифи минтақаҳои дигар, монанди Багром, Ҳада,
Фундуқистон, Ойхонум, теппаи Хазина, Куҳнамасҷид, Оқкӯпрук ва
Сурхкӯтал буданд. Соли 2005 барномаи ба намоиш гузоштани ин осор
матраҳ гардид.
Дар асоси осори арзишманди Тиллотеппаи вилояти Ҷузҷон шакл ва
намунаи фарҳанги Афғонистони қадимро метавон мушоҳида кард, ки
дар умум нишони умумият ва хусусияти фарҳангии ин сарзамин
мебошанд.
Ҳамин тавр, метавон қайд кард, ки Тиллотеппа намунаи бузурги
осори фарҳангии сарзамини Афғонистон маҳсуб меѐбад.
Муҳаққиқони бостоншиноси шӯравӣ, дар баробари Тиллотеппа, дар
кашфу таҳқиқи ѐдгориҳои дигари сарзамини Афғонистон низ саҳми
бузург доранд. Бо шарофати фаъолияти самараноки В. И. Сарианиди
дар Бохтар ва Марғинон (Афғонистон ва Туркманистони муосир) як
қатор ѐдгориҳои таърихию фарҳангии дигар мавриди омӯзиш ва таҳқиқ
қарор гирифтаанд. Дар қаламрави Туркманистони муосир бошгоҳе кашф
гардид, ки дар он решаҳои зардуштиро пайгирӣ кардан мумкин аст.
Ёдгории барҷастатарини Гонур-Депе шаҳри бузурги маъбадист, ки дар
он бутпарастон зиндагӣ мекарданд, онҳо бо худоҳои зиѐде, аз ҷумла ба
оташ ибодат мекарданд1.
1Усмонӣ,

И. Бостоншиносии умумии Афғонистон [Матн] / Исматулло Усмонӣ. – Кобул: «Тобистон»,
2014 (1393 ҳ.ш.). – С.86.
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Соли 1978 бостоншиноси шӯравӣ Виктор Сарианиди дар болои
теппаи шаҳри Шибирғон таҳқиқот анҷом дод. Дар натиҷа бузургтарин
ганҷинаи ҷаҳон пас аз 2000 соли мубҳам пайдо шуд. Дар ҷараѐни ин 2000
сол бисѐре аз ҷаҳонкушоѐн, шоҳон ва ҳатто бисѐре аз моҷароҷӯѐн ба
дунболи ин ганҷ, дар ин бахши ҷаҳон мегаштанд. Аммо ҳеҷ кас
намедонист, ки ганҷинаи бузурги Бохтар, ки мероси даврони Юнону
Бохтар аст, дар куҷост.
Таърихнигорони қадимаи юнонӣ ва румӣ дар хусуси қаламраве, ки
ҳоло Афғонистон ҷойгир аст, махсусан, он қисме, ки дар ду соҳили дарѐи
Ому ҷойгир буд ва онро Бохтар меномиданд, бодиққат маълумот
меҷустанд1.
Бисѐре аз муҳақиқон дар Балх ба дунболи ин ганҷина мегаштанд ва
бисѐре ҳам ба он ақида буданд, ки вуҷуди чунин ганҷ афсонае беш нест.
В. И. Сарианиди ба ин натиҷа расид, ки дар канори маъбади 3000-солае,
ки дар назди Тиллотеппа қарор дорад, бояд гӯрҳои шоҳон ва шоҳзодагон
қарор дошта бошанд2. Аввали зимистони соли 1978 Афғонистон дар як
ҳолати буҳронӣ қарор дошт. Пас аз инқилоби Савр ва суқути давлати
Муҳаммад Довудхон, дар як сол ду роҳбари ҳукумат кушта шуданд.
Дар ҷо-ҷойи Афғонистон гурӯҳҳои сипоҳи ғайринизомӣ барои
муқобила бо ҳукумат ба миѐн омада буданд ва ҳукумати инқилобӣ аз
Шӯравӣ тақозои кумак карда буд. Як рӯз қабл аз он ки артиши Шӯравӣ
вориди Афғонистон шавад, В. И. Сарианиди тавонист бо ѐфтани як
порча тило ва бо ѐфтани яке аз ду бузургтарин ва боарзиштарин
ганҷинаҳои тилоии ҷаҳон муваффақ шавад. Дар ин рӯз В. И. Сарианиди
бо дидани ин порчаи тилои ноб нахустин гӯрро пайдо кард. Дар ин гӯр,
ки як тобути сарбоз бо пӯсти ҳайвонот пӯшида шуда буд, бар фарози он
як боми муваққатӣ сохта шуда буд.

1Сарианиди,

В. И. Бактрия сквозь мглу веков [Текст] / В. И. Сарианиди. – М.: «Мысль», 1984. – С.17.
Н. Бостошиносӣ дар Афғонистон [Матн] / Назрамуҳаммад Азизӣ. – Кобул: «Алазҳар», 2003
(1383 ҳ.ш.). – Ҷ.2. – С.78.
2Азизӣ,
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Дар дохили тобут як шаҳбонуи кушоние, ки сар то по бо тилло
музайян шудааст, ором гирифта буд. Гурӯҳи муштараки Афғонистон –
Шӯравӣ бо роҳбарии В. И. Сарианиди, ки тӯли даҳ сол ба таҳқиқи
теппаҳои Ойхонум, бо мақсади кашфи тамаддуни кушонӣ машғул буд,
бовар намекард, ки ба ганҷинаи Бохтар даст ѐфтааст.
Гӯрҳо яке пас аз дигаре пайдо шуданд. Гурӯҳи В. И. Сарианиди ҳафт
гӯрро пайдо кард, ки дар онҳо шаш бонуи 15 то 45-сола ва як шоҳзодаи
кушонӣ дафн шуда буданд. Гумон мерафт, ки ҳама шоҳзодагон дар як
замон фавтида бошанд. Онҳо бо туҳфаҳои шигифтангези тилоӣ дафн
шуда буданд. Дар умум, 20 ҳазор намунаи маснуоти қимматбаҳо, аз
ҷумла 618 порчаи тилои ноб аз ин гӯрҳо дарѐфт шудааст1.
Ин осор дар шаклҳои купитҳо ѐ худоѐни ишқ, моҳиѐн ва ҷонварони
афсонавӣ ба гунаи санъати махсус тарроҳӣ ва бо сангҳои қиммат
гавҳарнишонӣ шуда буданд. Ҷасадҳои занони дохили ин гӯрҳо тавре
буданд, ки ҳангоми марг хеле тазъйин шуда буданд. Дар ин қабрҳо садҳо
сафҳаи мухталифи шакли тилоӣ, ки бар рӯйи либосҳои занони мазкур ба
таври маҳкам дӯхта шуда буданд, ба даст омаданд.
Дар ин миѐн суоле ба миѐн меояд, ки ин ҳама осори ҳунарии беҳамто
аз тиллои ноб чӣ гуна падид омада буд? Дар асоси осори бадастомада
метавон гуфт, ки тамаддуни юнону бохтарӣ пас аз фатҳи Бохтар
тавассути Искандари Мақдунӣ соли 327 то м. бино ниҳода шуда буд. Дар
давраҳои баъдӣ тадриҷан ин минтақа ба яке аз марказҳои тамаддун
мубаддал шуд.
Пас аз он, баъзе қавмҳои Осиѐи Миѐна ба тарафи ҷануб ҳаракат
карданд. Онҳо дар қаламрави Юнону Бохтар қудратро ба даст оварда, ба
шоҳаншоҳии бузурги Кушониѐн асос гузоштанд. Дере нагузашта дар
аҳди Кушониѐн марказҳои бузурги иқтисодӣ ба вуҷуд омада, тиҷорат
рушд кард. Чун Роҳи бузурги Абрешим тиҷорати Шарқу Ғарбро васл
Б. С., Расулӣ, М. Бостоншиноси Афғонистон аз мо қабли таърих то авоили давраи исломӣ
[Матн] / Бандизу Сарминту Хулиу, Расулӣ Муҳаммаднодир. – Кобул, 2017 (1396 ҳ.ш.). – С. 99.
1Хулиу,
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мекард, ба тоҷироне, ки аз Сурия ба Чин сафар мекарданд, андоз муайян
карда шуд. Онҳо бо бозаргононе, ки дар Ҷодаи машҳури Абрешим
мегузаштанд, ба тиҷорат пардохтанд1.
Кушониѐн аз ин роҳ тиллои зиѐде андӯхтанд ва ҳунари заргарӣ ва
кандакории тиллоро ривоҷ доданд. Ба ин тартиб буд, ки овозаи ганҷҳои
фаровони Бохтар ба саросари ҷаҳон паҳн гардид2.
Аммо ин ганҷ дар замони ногувор кашф шуд. В. И. Сирианиди дар
як вазъияти буҳронӣ қарор дошт. Авзои амниятӣ ҳар рӯз бадтар мешуд
ва онон бояд босуръат кор мекарданд. Бостоншиносон ҳар рӯз ба сабт ва
аксбардории осор мепардохтанд ва дар поѐни кор осорро дар як
ҳуҷрааки лок ва муҳршуда, ки дар таҳти нигоҳбонии ҷиддӣ қарор дошт,
мегузоштанд. Аммо ҷанг бостоншиносонро нагузошт, ки корашонро
тамом кунанд, онон дар ҳоле, ки гӯри ҳафтумро ѐфта буданд, маҷбур
шуданд, ки ковишҳояшонро ба охир расонида, осори бадастомадаро
бардошта ба Кобул бираванд, аммо ҳеҷ кас намедонист, ки дар гӯри
ҳафтум чи буд.
Ганҷинаи тилоии Бохтар ба осорхонаи Кобул интиқол шуд ва сабт
гардид. Агарчи В. И. Сирианиди исрор дошт, то поѐни ҷанг ин ганҷина
ба ЮНЕСКО супурда шавад ва дар як кишвари бетараф нигаҳдорӣ
шавад, аммо ин тақозо пазируфта нашуд ва В. И. Сирианиди ба
Иттиҳоди Шӯравӣ баргашт3.
Соли 1989 даҳ сол аз кашфи боарзиштарин ганҷинаи ҷаҳон гузашт,
аммо авзои Афғонистон бадтар аз ҳар замони дигар буд. Артиши
шӯравӣ Афғонистонро тарк карда буд ва ҳукумати Афғонистон дар
ҳолати бисѐр мураккаб қарор дошт. Ганҷинаи тилоии Бохтарро боз ҳам
хатари бузурге таҳдид мекард, аммо доктор Наҷибуллоҳ Аҳмадзай ба
1Бобоев,

У. Бостоншиносии Афғонистон [Матн] / Уктам Бобоев; тарҷумаи Боварӣ Муҳаммадрасул. –
Кобул, 1985 (1364 ҳ.ш.). – С.87.
2Бовар, М. Бостоншиносии асри фулузоти Афғонистон [Матн] / Маҳмадрасул Бовар. – Кобул:
«Тобистон», 2016 (1395 ҳ.ш.). – С.54.
3Бовар, М. Бостоншиносии Афғонистон [Матн] / Маҳмадрасул Бовар. – Кобул: «Баҳир», 2016 (1395
ҳ.ш.). – С.56.
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ҳукумат нишаста, ба фикри наҷоти бузургтарин сарвати кишвараш
афтод. Доктор Наҷибуллоҳ Аҳмадзай дар як амалиѐте ганҷинаи тилоии
Бохтарро аз осорхонаи Кобул ба хазинаи Бонки марказӣ бурд, ки
амнтарин нуқта дар кишвар аст.
Ҳар порчаи тилоиро дар пахта печонда, миѐни сандуқҳои куҳна
гузоштанд ва дар сандуқи Бонки марказии Афғонистон, дар як зери
замини сетабақаӣ, ки як шоҳкории меъморӣ аст, қарор доданд. Ин зери
замин бо печидатарин тадобири амниятӣ тавассути як ширкати олмонӣ
дар замони Нодирхон сохта шуда буд ва говсандуқе дорад, ки тавассути
ҳафт қуфл муҳофизат мешавад. Барои боз кардани ин говсандуқ бояд
тамоми ҳафт калид мавҷуд бошад, то қулфҳо ба тартиб боз шаванд. Агар
калиде бидуни тартиб ба дохили қулфҳо андохта шавад, калиди дохили
қулф гир мекунад ва имкони боз шудани говсандуқ аз байн меравад.
Доктор Наҷибуллоҳ шахсан сандуқҳоро муҳру лок кард ва ҳафт
калиди говсандуқро ба ҳафт тан аз муътамидони бонки миллӣ сипурд ва
аз инҳо уҳдадорӣ гирифт, ки дари говсандуқро ҷуз барои раис ҷумҳур ѐ
як роҳбари қонунии Афғонистон ба рӯйи ҳеҷ каси дигаре боз накунанд.
Пас аз он кам-кам хабари гум шудани ганҷинаи Бохтар боло
гирифт, шуморе мегуфтанд, ки русҳо ин ганҷинаро бо худ бурдаанд ва
шуморе ҳам мегуфтанд, ки доктор Наҷибуллоҳ онҳоро ба русҳо
фурӯхтааст ва ин овозаҳо замоне авҷ гирифтанд, ки ҳукумати доктор
Наҷибуллоҳ суқут кард. Аммо ӯ дар бораи ганҷинаи Бохтар хомӯшӣ
ихтиѐр кард.
Бо шиддат гирифтани ҷангҳои танзимӣ дар Кобул ҳеҷ кас
намедонист, ки бар сари ганҷинаи Бохтар чӣ омадааст. Ҳатто овозҳое аз
фурӯши ин осор дар бозорҳои ҷаҳонӣ пахш шуда буд. Ин овозаҳо
ҷаҳонро ва бештар В. И. Сирианидиро нороҳат мекарданд. Бо «пирӯзии
Толибон» вазъият мураккаб шуд1.
1Обидӣ,

С. Тиллотеппа дар оинаи таърих [Матн] / Саидмуҳаммад Обидӣ. – Шибирғон: «Қайюмӣ»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.53.
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Њамон ваќт, 2 майи соли 2003 Ҳомид Карзай, раиси Ҷумҳурии
Афғонистон ва Ашраф Ғанӣ Аҳмадзай, вазири молияи вақт ба хизонаи
бонки марказӣ рафтанд1. Онҳо тасаввур мекарданд, ки пушти ин дарҳои
боарзиш 90 миллион доллар тиллои коркарднашуда хоҳад буд ва аз ин,
ки ба ҷуз як тан аз ҳафт тане, ки калидҳоро доштанд, дар Афғонистон
набуданд, мутахассисе аз ширкати созандаи говсандуқ аз Олмон хоста
шуда буд. Вай ҳар ҳафт қуфлро боз кард. Дар ин миѐн бештар аз ҳама В.
И. Сирианиди хавотир буд. Аммо дар канори 90 миллион доллар тиллои
коркарднашуда сандуқҳои фӯлодӣ бо муҳри доктор Наҷибуллоҳ вуҷуд
доштанд. Вақте ин сандуқҳо кушода мешаванд, В. И. Сирианиди бо
ҳайрат мебинад, ки ганҷинаи Бохтар миѐни онҳо муҳофизат шудааст.
Дар ҳоле ки доктор Наҷиб нигаҳбони аслии ин ганҷ дигар зинда
нест, ин ганҷ акнун ба саросари ҷаҳон мегардад, то пешинаи ғании
фарҳанги Афғонистонро ба ҷаҳониѐн муаррифӣ намояд ва нигоҳи
ҷаҳониѐнро нисбат ба Афғонистон дигаргун созад2.
Бояд қайд кард, ки мавҷудияти чунин минтақаҳои бостонӣ, ба
монанди Тиллотеппа, ки аз ҷониби бостоншиносони Шӯравӣ кашфу
таҳқиқ шуд, Афғонистонро дар ҷаҳон маъруф сохт. Ҳифзи ин ганҷинаи
бостонӣ ва таърихӣ аз ҷониби доктор Наҷибуллоҳ қобили қадр буда, он
мавзӯъ намоѐнгари ҳисси ватандӯстии доктор Наҷибуллоҳро нишон
медиҳад.
Дилбарҷинтеппа. Яке аз шаҳрҳои дигари таърихии Афғонистон дар
Дилбарҷинтеппа қарор гирифтааст. Он дар 40 километрии шаҳри Балх,
дар як дашти регӣ, воқеъ мебошад. Дилбарҷон аз як ҳисори истеҳкомӣ,
маҳалли будубош, коргоҳҳои пешоварон ва биноҳои маъбадҳои мазҳабӣ
иборат буд, ки соли 150 то мелод сохта шуда, то асри V мелодӣ побарҷо
будааст. Он дар замони ҳукумати юнону бохтарӣ сохта шуда, дар аҳди
П. Ганҷинаҳои бозѐфтҳои Афғонистон [Матн] / Поул Бернард. – Ҳоланд: «Чопи калисои
ҷадид», 2007 – С.123.
2Обидӣ, С. Тиллотеппа дар оинаи таърих [Матн] / Саидмуҳаммад Обидӣ. – Шибирғон: «Қайюмӣ»,
2018 (1397 ҳ.ш.). – С.63.
1Бернард,

142

Кушониѐн марҳилаи рушди худро сипарӣ намудааст. Бостоншиносон аз
лиҳози наздик будан ба деҳаи Дилбарҷин ин шаҳри бостониро
«Дилбарҷон» ном кардаанд.
Вайронаҳои шаҳр нишон медиҳад, ки қасри ҳукмрони он дар марказ
ба шакли як мураббаъ мавқеъ доштааст. Боқимондаҳои ин қаср дар
маркази шаҳр 150 га заминро дар бар гирифтааст, ки ҳам шаҳр ва ҳам
қаср ба воситаи девор иҳота шуда, хусусияти шаҳри истеҳкомотии
Кушониѐнро нишон медод. Дар рӯи деворҳои қалъа ва дар фосилаҳои
муайян бурҷҳои нав даври деворҳо ҷой дорад ва хандақҳои дифоӣ низ
дар имтидоди девор вуҷуд доштааст. Байни деворҳои атрофи қаср
хонаҳо қарор доштаанд. Баъд аз ҳафриѐти соли 1970 дар ин ноҳия чанд
маъбади буддоии охири давраҳои юнону бохтарӣ кашф гардид. Ҳайати
бостоншиносии афғон ва шӯравӣ солҳои 1969–1970 дар ин минтақа
ҳафриѐт анҷом доданд, ки баъдан 9 сол идома ѐфт. Дар ҷараѐни ҳафриѐт
биноҳо ва қалъаҳои аз хишти хом сохташуда, ба шакли чоркунҷа кашф
гардид. Ҳар кунҷи ин биноҳо ҳудуди 400 метрро фаро гирифта, дарвозаи
он аз ҷониби шаҳри Балх боз мешуд. Дар девори шимолии қалъа як
долони тӯлонии 4×90 метри дорои бурҷҳои мураббаъшакл барои
тирандозон ва як дарвоза вуҷуд дошта, дар муқобили қалъаи шимолӣ
ибодатгоҳи кӯчак ва бузург ҷудо аз қалъа воқеъ гардидааст1.
Илова бар ин, осоре давраҳои аввали тамаддуни қарнҳои I то VI
мелод ба даст омад. Дар маъбади Дивускаре (Diosecures), ки муҳимтарин
бинои Дилбарҷинтеппа маҳсуб мешуд, наққошиҳое бо рангҳои мухталиф
вуҷуд дорад, ки тасвирҳои ҷавонони бараҳнаро дар канонри аспҳояшон
ба намоиш гузоштааст. Ин наққошиҳо хусусияти ҳиндӣ-ҳелинистиро
доро мебошанд. Ба рӯи деворҳои маъбад тасвирҳои тазъйини эзади
ҳиндуӣ, яъне Шива (Siva) ва завҷаи вай Поровотӣ (Paravati) тамсил
гардидааст. Ба ақидаи донишмандон, ин маъбад марбут ба давраи
1Софӣ,

А. Биноҳо ва обидоти таърихии шимоли Афғонистон [Матн] / Абдулғафур Софӣ. – Пешовар:
«Маркази мутолиъоти Афғонистон», 2008 (1387 ҳ.ш.). – С.23.
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Айкратидус, соли 150 то мелод аст. Кушониѐн низ ин маъбадро мавриди
истифода қарор дода, унсурҳое ба он афзудаанд, Аз ин маъбад лавҳсанге
кашф гадида, ки дар рӯи он алифбои юнонӣ дида мешавад.
Маъбади дигаре, ки дар он «Дивускаре» – раббуннавъи дугонаи
юнонӣ тамсил ѐфтааст, кашф гардид. Ин маъбад дар асри I мелодӣ
дубора таъмир шуда, дар аҳди салтанати Кушониѐн ба таври васеъ
истифода шудааст. Дар шаҳр маъбади дигаре кашф гардид, ки ба номи
олиҳа Аноҳито ибтидои ҳукумронии Кушониѐн бахшида шудааст. Ин
нишони он аст, ки шоҳони аввалияи Кушонӣ, ба монанди Куҷула
Кадфиз, Вима Такту, Вима Кадфиз ва Канишкаи Кабир пайравӣ аз дини
зардуштия мекарданд. Вале ба хотири дар зери сиѐсати худ нигаҳ
доштани сарзинимини Ҳиндустон нисбат ба дини буддоия сиѐсати
таҳаммулгароѐнаро пеш гирифта, дар бунѐди дайрҳои буддоӣ дар
минтақаҳаҳои мухталифи Афғонистон мусоидат намудаанд.
Аз ҳафриѐти дигаре, ки дар дохили ин шаҳри бостонӣ сурат гирифт,
як маъбаде бо муҷассамаи қаҳрамонони ҷанги «Ҳероклис» ба даст омад.
Инчунин, аз зери коҳгили девори ин маъбад сиккае марбут ба давраи
подшоҳ Васудева кашф гардид. Ин нишон медиҳад, ки дар даврони
шоҳаншоҳии Кушониѐн бархе муқаддасоти юнониѐн мавриди эҳтиром
қарор мегирифтааст1.
Яке аз бозѐфти қобили таваҷҷуҳи Дилбарҷинтеппа зерсутунҳои он
мебошад. Ин навъи зерсутунҳо аз шаҳраки Ойхонум низ ба даст
омадаанд, ки нақшҳои гуногуни гиѐҳҳо, ҳайвонот ва инсонҳо дар он
ҳакокӣ шудааст. Он чи дар натиҷаи ҳафриѐт ба даст омада, иборат аз
муҷассамаҳои Ҳерокл қаҳрамони афсонавии Юнон, сиккаҳои марбут ба
давраи бохтарӣ ва кушонӣ мебошанд. Дар як рӯи сикка акси подшоҳ ва
дар рӯи дигари он сурати арбобуланво мушоҳида мешавад. Абзори
филизӣ, ба монанди оинаҳои биринҷӣ, зевароти занона, синон ва камон,
1Розиқӣ,

Н. Соҳот ва осори бостонии Балхи таърихӣ [Матн] / Наривол Розиқӣ. – Кобул: «Майванд»,
2015 (1394 ҳ.ш.). – С.92.
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ханҷар, зевароти занон ва мардон, дастбанд, камарбанд, бозубанд,
ангуштар, зарфҳои гилии дорои наққошӣ, монанди хумчаҳо, кӯзаҳо,
тағораҳо ба даст омадааст.
Муҳимтарин кашфиѐти ҳайати бостоншиносӣ дар Дилварҷинтеппа
кашфи як лавҳи мармарин аст, ки дар он боқимондаҳои як катибаи
бостонии аҳди шоҳи маъруфи Кушониѐн Канишка ба забони бохтарӣ
мушоҳида мешавад. Ин катибаи беназирро метавон бо катибаи
Сурхкӯтал муқоиса намуд1.
Тамаддуни шаҳри Дилварҷинтеппа дар Балх бо тамоми осори
кашфшуда

ва

пинҳонаш

на

танҳо

чеҳраи

ҳунар

ва

фарҳанги

мардумонашро нишон медиҳад, балки тасвири иқлим, табиат, иқтисод,
мазҳаб, эътиқодот, вазъи иҷтимоӣ, маишат ва тамоми анаъанаҳои
минтақаро дар бар мегирад. Ҳамчунин, осори кашфшуда баѐнгари
аҳаммияти мавқеи стратегии ин сарзамин дар аҳди бостон мебошад, ки
се тамаддун: бохтарӣ, юнонӣ ва ҳиндиро ба ҳамдигар васл карда буд.
Соли 1969 ҳайати муштараки бостоншиносони афғону шӯравӣ бо
мақсади таҳия ва тартиби харитаи бостоншиносӣ дар минтақаи шимоли
Афғонистон, ҳамчунин, барои муаррифии минтақаҳои бостонии давраи
Кушониѐн

таҳқиқоти

худро

оғоз

намуданд.

Ҳафриѐт

дар

Дилбарҷинтеппа дар 9 давра гузаронида шуд. Баъд аз як силсила
кашфиѐти лозимӣ мулоҳиза гардид, ки Дилбарҷинтеппа ҳамчун шаҳрак
марбут ба давраи юнону бохтарӣ буда, муддати беш аз 600 сол мавриди
истифода қарор гирифта буд2.
Осоре, ки аз Дилварҷинтеппа ба даст омадааст, ҳамоно ду тасвири
деворӣ ба шакли фарсак (наққошӣ бар девори гаҷӣ) бо рангҳои омехтаи
обии андуда бо лойи гаҷ ва гил аст, ки дар ду тарафи яке аз дарвозаҳои
он ҷо ба даст омад. Он иборат буд аз деву нақшҳои юнонӣ дар канори
1Дюпри

Н. Биноҳои таърихии Афғонистон [Матн] / Нонсиҳиҷ Дюпри. – Пешовар: «Арик», 1998 (1377
ҳ.ш.). – С.36.
2Ҳамидӣ, А. Баррасии ковишҳои бостоншиносӣ ва обидоти таърихӣ дар вилояти Балх, маркази
бостоншиносӣ [Матн] / Абдулбашир Ҳамидӣ. – Кобул: «Академияи улум», 2005 (1426 ҳ.ш.). – С.84.
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ҳайвоне, ки сурати он дуруст ташхис намешавад. Расмулхати ин катиба
бо хатти юнонии шикаста тааллуқ дошта, то ҷое ки мулоҳиза шуд, баъзе
аз калимоти он хонда шуда, забони он муталлиқ ба забони бохтарӣ
мебошад1.
Муњаќќиќ Лию Шудзо изҳор медорад, ки дар ин катиба се мавзӯе,
ки ба ҳукуматдорон дахл дорад, дар воқеъ, номи хосси бохтарист.
Мувофиқи таҳқиқоти ӯ, шояд ин катиба нисбат ба катибаи Сурхкӯтал
таърихи бештар дошта бошад, ки эҳтимолан, ба давраи Вима Кадфиз ва
ѐ Канишка тааллуқ дорад. Ин катиба мутааллиқ ба давраи севум ва
дувуми бинои Дилбарҷинтеппа буда, дар заминаи баъзе аз калимоти он
муайян шудааст. То ҳол он чи донишмандон ақида доранд, дар
фонетикаҳои садоҳо ва лаҳҷаҳои устура ва калимоте, ки дар давраи
Кушониҳо ба иртиботи мавҷудияти забони бохтарӣ мавриди истеъмол
қарор дошта ва бидуни лаҳҷа ҳарф зада мешуд, низ бо алифбои юнонӣ ѐ
алифбои бохтарӣ навишта мешуд, ба хониш гирифта мешавад2.
Даштлӣ. Даштлӣ минтақи бостонии қисми шимоли Афғонистон
буда, таърихи он ба асри биринҷ ( солњои 2300–1700 то милод) мерасад.
Ин минтақа яке аз муҳимтарин ѐдгориҳои асри биринҷи Осиѐи Миѐна ва
Афғонистон ба ҳисоб рафта, солҳои 1969–1973 аз ҷониби ҳайати
бостоншиносони афғону шӯравӣ кашфу таҳқиқ гардидааст. Дар натиҷаи
таҳқиқоти бостоншиносони ҳайати мазкур дар наздикии Даштлӣ чандин
теппаҳои марбут ба аҳди биринҷ кашф шудааст. Даштлӣ аз қабатҳои
мухталифи маданӣ иборат аст, ки қадимтарини он ба аҳди биринҷи нав
рост меояд. Аз қалъаи Даштлӣ олотҳои биринҷӣ, ҷавоҳирот ва косаҳои
сафолӣ дарѐфт ва кашф шуданд. Ҳамчунин, ду қабри анаъанавии расмии
буз ѐфт шудааст. Дар дохили девори қалъа якчанд қабр таҳқиқ шудааст.
Даштлии 3 ба охири асри биринҷ ва асри оҳан марбут аст. Таҳқиқоти
1Халиқ,

М. Соҳоти бостонӣ ва биноҳои таърихии Балх [Матн] / Муҳаммадсолеҳ Халиқ. – Теҳрон, 2015
(1394 ҳ.ш.). – С.17.
2Ансорӣ, С. Балх дар гузари замонаҳо [Матн] / Султон Ансорӣ. – Кобул: «Мулкӣ», 2008 (1387 ҳ.ш.). –
С.44.
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бостоншиносон далолат бар он медиҳад, ки дар ин ҷо истеҳкоми дифоӣ
мавҷуд будааст. Ҳамин тавр, бозѐфтҳои бостоншиносон аз ин бошишгоҳ
аз зарфҳои сангӣ, сафолӣ ва ҷавоҳироти ибтидоӣ иборат аст. Аксари
бозѐфтҳо ба зарфҳои сафолини аз Туркманистон ва Эрон ѐфтшуда
шабоҳат доранд. Ҳамчунин, дар воҳаи Даштлӣ ду бошишгоҳи дигаре
ҳаст, ки аз ҷониби ҳайати бостоншиносони шӯравӣ кашф шуда, Оқчапар
1 ва Оқчапар 2 номгузорӣ шудааст. Оқчапар 1 биноест бузургу махрутӣ,
бо қутри баробар ба 1,3 метр марбути аҳди Кушониѐн мебошад. Таҳқиқи
минтақаи мазкур нишон медиҳад, ки он хусусияти муҳофизатӣ-стратегӣ
дошт. Оқчапар 2 низ шабеҳ ба Оқчапар 1 буда, қутраш ба 1,7 м барбар
аст. Он бо девори ғафсияш як метр иҳота шудааст. Олотҳои сангӣ ва
сафолие, ки аз минтақаи мазкур ба даст омадааст, ба асри оҳан
марбутанд1.
Ҳамин тавр, Даштлӣ аз ҷумлаи ѐдгориҳое ба ҳисоб меравад, ки
таърихи аҳди биринҷи яке аз минтақаҳои Афғонистонро дар бозѐфтҳои
нодири худ инъикос менамояд. Бояд гуфт, ки ҳар як қабати мадании он
инъикосгари марҳилаҳои ташаккули ҳаѐти инсони дар чунин як
марҳилаи қадимтарини таърихи инсоният ба ҳисоб меравад.
Форухобод. Минтақаи бостонии Форухобод дар шимоли деҳаи
ҳозираи Форухобод, дар дашти васеъе, ки аз қабатҳои мадании маскунӣ
ва теппаҳои реги равонӣ иборат буда, он то канораи рӯди Ому рафта
мерасад, мавқеъ дорад. Пажӯҳишҳои бостоншиносон дар ин ҷо ва дар
маҷмӯъ, дар шимоли кишвар дар соли 1969 аз ҷониби ҳайати
бостоншиносии Афғонистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ оғоз шудааст.
Роҳбарии ин ҳайати бостоншиносиро И. В. Сарианиди ба ӯҳда дошт.
Дар натиҷаи таҳқиқот бошишгоҳҳои асри биринҷ ва сохтмонҳои
бошукӯҳ, ѐдгориҳои таърихии асри биринҷ ва оғози асри оҳан ва
нишонаҳои кишоварзии аҳди бостон кашф гаридид. Муҳаққиқони соҳа

1Сарианиди

В. И. Древние земледелцы Афганистана [Текст] / В. И. Сарианиди. – М:, 1977. – С. 28.
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минтақаи бостонии Форухободро аз рӯи натоиҷи осори ба дастомада ба
ду бахш тақсим намудаанд: Форухободи 1 ва 2. Дар Форухободи 1 пастӣ
ва баландиҳое, ки баѐнгари мавҷудияти қабристонҳои аҳди бостон
мебошад, кашф гардидааст. Аз ин минтақа зарфҳои сафолӣ, гулдонҳо,
косаҳо ва лаълиҳои мухталиф ба даст омадаанд, ки аз гили сурхранг
сохта шудаанд. Бояд қайд кард, ки зарфҳои Форухобод бо зарфҳои
сафолии асри биринҷӣ қаробат доранд. Дар Форухободи 2 оташдонҳои
сафолпазии дутабақа ба даст омадаанд. Ҳамин гуна порчаҳои сафолӣ, ки
аз қабрҳо пайдо шудаанд, ба охири асри биринҷ ва ибтидои асри оҳан
тааллуқ доранд1.
Хулоса, минтақаи бостонии Форухобод аз ҷумлаи ѐдгориҳои
бостонии муҳимми Афғоистон ба ҳисоб меравад, ки таърихи асри
биринҷ ва ибтидои асри оҳани минтақаро ба таври хеле барҷаста
инъикос менамояд.
Теппаи Ничка. Ин минтақаи бостонӣ дар ноҳия (улусволӣ)-и
Давлатободи вилояти Балх воқеъ буда, таърихи 7-9-ҳазорсоларо доро
мебошад. Теппаи Ничка соли 1975 аз ҷониби муҳаққиқ шӯравӣ А.
Виноградов ва ҳайати бостоншиносони Афғонистон мавриди таҳқиқот
қарор гирифтааст. Дар натиҷаи таҳқиқот аз минтақаи мазкур теғаҳои
корд ба даст омадааст. Аз бозѐфтҳо маълум мегардад, ки ин минтақаи
бостонӣ бошишгоҳҳои сайѐдон ва анбори мардуми асри санг ба ҳисоб
мерафт. Вале то ҳол бозмондаҳои гиѐҳҳо ва ҳайвонот аз ин ҷо ба даст
наомадааст, то аз рӯи онҳо битавон таърихи дақиқи ин минтақаро
мушаххас кард2. Тахминҳо нишон медиҳанд, ки ин минтақа ба аҳди санги
ҷомеаи ибтидоӣ марбут аст.
Ҳамин тавр, дар асоси осори кашфшуда возеҳ мегардад, ки ин
катиба нисбат ба катибаи Сурхкӯтал таърихи бештар дошта, гумон

1Халиқ
2Ҳамон

С. Соҳаҳои бостонӣ ва биноҳои таърихии Балх [Матн] / С. Халиқ. – Теҳрон, 2016. – С. 41-42.
ҷо. – С. 37-38.
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меравад, ки ба давраи Кушониѐн иртибот гирад ва он намоѐнгари сабки
ҳунарӣ буда, фарҳанг ва дигар воқеиятҳои он давраро инъикос
менамояд.
Ба ақидаи муаллифи рисола, таҳқиқоти бостоншиноси шӯравӣ В. И.
Сарианиди болои Тиллотеппаи Ҷузҷон натиҷаи бузург ба бор оварда,
бузургтарин таҳқиқоти самаранок дар сарзамини Афғонистон мебошад.
Дар ҳоле, ки дар он шароит В. И. Сарианиди дар Афғонистон таҳқиқот
мегузаронд, кишвар дар шароити носозгори сиѐсӣ қарор дошт, вале
ҳайати бостоншиносони шӯравӣ, новобаста аз вазъи хавфнок ва
моҷароҷӯѐнаи минтақа, таҳқиқоти худро дар асоси созишномаи дутарфа
идома медоданд. Ҳамин буд, ки ҳайати бостоншиносони шӯравӣ дар
кашфу

таҳқиқи

як

қатор

ѐдгориҳои

аҳди

бостони

Афғонистон

муваффақиятҳои зиѐд ба даст оварда, ба ин васила дар равшан намудани
саҳифаҳои тираи таърихи аҳди бостони минтақа саҳми барҷастаи худро
гузоштанд. Тақиқоти бостоншиносони шӯравӣ яке аз марҳалаҳои асосии
ҳафриѐти археологӣ дар сарзамини Афғонистон баъди ба даст овардани
истиқлолият ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи ин ҳафриѐт як қатор
шаҳрҳои аҳди бостонии минтақа кашфу таҳқиқ гардид ва бори дигар
исбот шуд, ки сарзамини таърихии Афғонистон дар чорроҳаи тамаддуни
умумибашарӣ қарор дошт. Новобаста аз он ки доираи ҷуғрофии
таҳқиқоти

бостоншиносони

шӯравӣ

нисбат

ба

фаронсавиҳо

ва

амрикоиҳо маҳдудтар буд, вале ба ин нигоҳ накарда, натиҷааш, яъне
шумораи бозѐфтҳо хеле зиѐд буд. Кашфи ѐдгориҳои марбут ба маданияти
бохтарӣ (маҳаллӣ), ҳиндӣ ва юнонӣ (ҳелинистӣ) гувоҳи он аст, ки дар ин
минтақа омезиши тамаддуни Ғарбу Шарқ сурат гирифтааст. Дар натиҷаи
омезиши се маданият дар минтақа тамаддуни ғание шакл гирифт, ки дар
заминаи он чандин давлатҳо ташкил шуданд. Муҳаққиқони шӯравӣ дар
чунин ҳолати мураккаб тавонистанд, то ҷое собит созанд, ки яке аз
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нодиртарин ѐдгориҳои минтақа – Тиллотеппа ба аҳди ҳукмронии
Кушониѐн марбут аст.
Ҳамин тавр, омӯзиши марҳалаҳои таҳқиқи ѐдгориҳои бостонии
Афғонистон нишон медиҳад, ки дар баробари муҳаққиқони дигари
хориҷӣ саҳми бостоншиносони шӯравӣ дар ин самт барҷаста аст. Онҳо
аксаран

дар

қисми

шимоли

Афғонистон

фаъолият

намуда,

он

ѐдгориҳоеро мавриди кашфу таҳқиқ қарор доданд, ки на танҳо барои
омӯзиши таърихи аҳди бостони Афғонистон, балки дар роҳи омӯзиши
таъриху фарҳанги сарзаминҳои ҳамҷавор, махсусан Осиѐи Марказӣ, ки
бо Афғонистон таърихи ҳамранг дорад, аҳаммияти муҳимро касб
менамоянд.
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2.3. Саҳми бостоншиносони тоҷик дар ҳафриѐти Миси Айнак дар солҳои
212–2018
Зиѐда аз сад сол мешавад, ки сарзамини Афғонистон диққати
муҳаққиқони зиѐди дохилию хориҷиро ҷалб намудааст. Ҳукумати
Афғонистон дар ҳамкорӣ бо баъзе кишварҳо ва созмонҳои хориҷӣ,
новобаста аз вазъи мураккаби сиѐсӣ, ҷиҳати омӯзиш ва таҳқиқи
ѐдгориҳои

таърихию

фарҳангӣ

созишномаҳои

зиѐдеро

ба

имзо

расонидааст. Афғонистон, ки дар гузари таърих бахше аз Хуросони
бузург буд, чун минтақаи стратегӣ таърихи бисѐр печдарперо сипарӣ
намудааст. Аз лиҳози этникӣ омӯзиши таърихи минтақа нишон медиҳад,
ки он ҷузъе аз сарзамини таърихии форсизабонҳо, аз ҷумла тоҷикон
маҳсуб меѐбад. Аз ин лиҳоз, дар баробари муҳаққиқони дигари хориҷӣ
ҳайати бостоншиносони тоҷик ҳам дар омӯзиш ва таҳқиқи ѐдгориҳои
аҳди бостонии Афғонистон саҳми муносиб гузоштаанд. Аз ибтидои асри
ХХI сар карда, бостоншиносони тоҷик дар пажӯҳиш ва омӯзиши як
қатор минтақаҳои таърихии Афғонистон ширкати фаъолона доранд.
Яке аз ѐдгориҳои маъруфе, ки ҳайати бостоншиносони тоҷик дар
он тӯли солҳои зиѐд таҳқиқот анҷом дода истодаанд, минтақаи Миси
Айнак мебошад.
Миси Айнак яке аз ѐдгориҳои муҳимми таърихи Афғонистон ва
мардуми ориѐитабор, аз ҷумла Кушониѐн мебошад. Кони Миси Айнак
дар масофаи 45 км дар ҷануби шаҳри Кобул, дар ҳудуди вилояти Лугар
ҷойгир аст.
Минтақаи бостонии Миси Айнак таърихи ба худ хоссе дорад. Ин
минтақаи бостонӣ бори аввал дар соли 1963 кашф шуд ва муњаќќиќон Г.
Фоусман ва М. Лубар соли 1976 аз ин макони муҳим дидан намуданд.
Соли 1977 муњаќќиќон Т. Бартукс, Р. Бзунвол, Ф. Сисбрум ва Ж. Ҳовар
минтақаро ба хотири ҷустуҷӯи маъданҳои Афғонистон омӯхтанд. Соли
1970 як ҳайати заминшиносони шӯравӣ мавҷудияти вайронаҳоро дар
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Миси Айнак гузориш доданд. Соли 1980 бостоншиносон Ҷ. С. Гордон ва
Б. Лиюнт аз ҷониби муассисаи DAFA тайи як баррасӣ дар ин минтақа
порчаҳои зарфҳои сафолиро ҷамъоварӣ карданд. Ин минтақа соли 1982
дар феҳристи бостоншиносии Афғонистон, аз ҷониби В. Болл ворид
шуда, ба шакли мухтасар дар хусуси он маълумот нашр гардид.1
Ќобили зикр мебошад, ки њафриѐти бостоншиносӣ дар Миси
Айнак соли 2009 аз ҷониби бостоншиносони афғон оғоз шуд. Сабаби
оғози ҳафриѐт дар он буд, ки соли 2008 ширкати давлатии Хитой
(Metallurgical Corporation of China) – Корпоратсияи металлургии Чин бо
ҳукумати Афғонистон барои коркард ва истихроҷи маъдани кони Миси
Айнак ба муҳлати 30 сол шартнома баст. Мувофиқи шартнома, ширкати
хитоӣ барои амалӣ намудани ин барнома 5 миллиард доллар сарф
мекунад. Баъди оғози истихроҷи мис Афғонистон аз ин кон ҳар сол як
миллиард

доллар

даромад

хоҳад

гирифт,

ки

барои

пешрафти

иқтисодиѐти кишвар мусоидат хоҳад кард. Мутобиқи қоидаи маъмул,
пеш аз оғози чунин корҳо бояд ѐдгориҳои таърихии мавзеъ таҳқиқ шуда,
осори бостонии он кашф ва ба осорхонаҳо интиқол дода шавад. Ҳафриѐт
ва таҳқиқи бостонии Миси Айнак ба зиммаи Раѐсати бостоншиносии
Вазорати итилоъот ва фарҳанги Ҷумҳурии Исломии Афғонистон
гузошта шуд. Бостоншиносони афғон пеш аз оғози ковишҳо Миси
Айнакро ташхис карда, ҳудуди он ва ҷойгиршавии ѐдгориҳои бостонии
онро муайян карданд.
Аз

соли

2010

то

соли

2014

бостоншиносони

афғон

бо

бостоншиносони кишварҳои Амрико, Перу, Канада, Англия, Фаронса,
Италия, Юнон, Дания, Маҷористон, Олмон кору фаъолият мекарданд.
Тибқи дархости Вазорати маъдан ва петролиуми ЉИА ба Сафорати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кобул ва аз тариқи он ба Ҳукумати
Тоҷикистон дар таърихи аввали соли 2012 як ҳайати афғонистонӣ аз
1Файзӣ,

К. Миси Айнаки Лугар дар партави ковишҳои бостоншиносӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. –
Академияи улум: «Баҳир», 2011 (1390 ҳ.ш.). – С.87.
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Тоҷикистон дидан намуданд. Баъд аз мувофиқа бо Ҳукумати Тоҷикистон
як гурӯҳи бостоншиносони тоҷик (иборат аз 7 нафар) бо сарварии
академик Ю. Якубов интихоб ва баъд аз мувофиқа ва анҷоми расмиѐт бо
Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, моҳи апрели соли 2012 ба
Афғонистон сафарбар шуданд. Мушовири ҳайти бостоншиносони тоҷик,
дар асоси мувофиқа бо Вазорати маъдан ва петролиуми Афғонистон,
профессор Р. Маҳмадшоев интихоб гардид. Баъди ба Тоҷикистон
омадани академик Ю. Якубов роҳбарии ҳайатро Р. Маҳмадшоев то соли
2015 ба уҳда дошт. Дар маҷмӯъ, аз соли 2012 то соли 2018 дар Миси
Айнак 12 нафар мутахассиси тоҷик фаъолият намуда, дар таҳқиқи осори
он саҳми муносиб гузоштанд. Ҳайати аввал аз 8 нафар иборат буда,
сардори он узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,
академик Ю. Якубов ва ҷонишини ӯ сардори шуъбаи бостоншиносӣ ва
сиккашиносии Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Д. Довудӣ буданд. Ба ҳайат
ду нафар кормандони илмии Осорхонаи миллии Тоҷикистон Ф. Сафоев ва
Ҷ. Сайдалиев, бостоншинос У. Эшонқулов, меъмор Р. Саломов, Р. Маҳмадшоев1 ва Ф. Абдулвоҳидова дохил шуданд. Натиҷаи фаъолияти
таҳқиқотии ҳайати бостоншиносони тоҷик ба таври гузоришӣ-хаттӣ ба
сурати ҳафтавор, моҳвор ва солона бо хатти форсӣ, аксҳо, нақшаҳо,
ҷадвалҳо ба Вазорати маъдан ва петролиум ва Вазорати иттилоот ва
фарҳанг пешниҳод мегардид. Ҳамчунин, аз натиҷаи бозѐфти осори
бостонӣ зери назари Р. Маҳмадшоев маҷмӯаи илмӣ бо номи “Натоиҷи
муқаддамотии осори бостонии Миси Айнак ба табъ расидааст, ки аз
муҳтавои он дар рисола истифода шудааст2.
Бостоншиносони тоҷик бо даъвати Вазорати маъдану петролиум,
Вазорати иттилоот ва фарҳанги Афғонистон ва дастгирии Вазорати
Р. Маълумоти мухтасар роҷеъ ба мавқеияти ҷуғрофӣ, мутолиоти геологӣ ва осори
бостонии Миси Айнаки вилояти Лугар [Матн] / Раҳматшоҳ Маҳмадшоев // Натоиҷи муқаддимоти
ковишҳои бостоншиносони тоҷик ва афғон. Маҷаллаи Вазорати иттилоот ва фарҳанг ва Вазорати
маъодин ва петрулиям. – Кобул: «Вазорати маъодин ва петрулиам», 2012 (1392 ҳ.ш.). – С.45.
2Мусоҳиба бо Маҳмадшоев Раҳматшо. Шаҳри Душанбе. 16.04.2021.
1Маҳмадшоев,
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корҳои хориҷии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
дар ду бахш ба Афғонистон сафар намуданд. Дар ташкил намудани ин
экспедитсия нақши сафири кабири вақти Тоҷикистон дар Афғонистон,
профессор Ш. Имомов калон аст1.
Ҳамин тавр, дар асоси созишномаи дуҷониба аз ҷониби ҳайати
бостоншиносони тоҷик як қатор ѐдгориҳое, ки фарҳанги пурғановати
ниѐгони тоҷиконро инъикос мекунанд мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор
гирифтанд. Аксарият ѐдгориҳои таҳқиқкардаи бостоншиносонои тоҷик
дар минтақаи Миси Айнак ба аҳди ҳеллинистӣ ва давлатдории
Кушониѐн марбут аст.
Ҳафриѐти бостоншиносӣ дар соҳаи Миси Айнак. Минтақаи
шумораи 042 дар қисмати шимолии кӯҳи Миси Айнак, дар ҷанубу
шарқии деҳаи вайроншудаи Валӣ Бобо қарор дорад. Бори аввал
ҳафриѐти бостоншиносии ин минтақаро бостоншиносони Академияи
улуми Афғонистон оғоз карда, ҳуҷраҳои 1, 3, 6 ва ступаи болоии ҳуҷраи
2, ва А2-ро ҳафриѐт карданд, аммо баъдҳо ба сабабҳои номаълум кори
худро қатъ карданд. Роҳбари гурӯҳи мушовирини хориҷӣ Гой Кукин
давоми ҳафриѐти минтақаи 042-ро ба зиммаи бостоншиносони тоҷик,
мутахассисони ин соҳа академик Ю. Якубов ва профессор Р.
Маҳмадшоев

вогузор

кард.

Онҳо

дар

нуқтаҳои

ҳафриѐтшудаи

бостоншиносони дохилӣ бештар ба бозсозӣ ва муайян кардани давраҳои
таърихии ин бахшҳо машғул буданд.
Мавриди зикр мебошад, ки барои суръати бештар бахшидан ба
ковишҳои бостоншиносӣ дар Миси Айнак соли 2011 як ҳайати
байналмилалӣ ташкил карда шуд, ки дар он бостоншиносон аз
кишварҳои гуногуни Аврупо ва баъзе кишварҳои дигар шомил
гардиданд. Ҳайати байналмилалӣ якҷоя бо бостоншиносони афғон

1Якубов

Ю. Саҳми бостоншиносони тоҷик дар омӯзиши Миси Айнак [Матн] /Юсуфшоњ Якубов. –
Археологиеские работы в Таджикистане. – Душанбе, 2017. – С. 220.
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ҳафриѐтро дар ин минтақаи бостонӣ идома дода, чандин биноҳои навро
боз карданд ва осори зиѐд ба даст оварданд.
Соли 2014 Вазорати маодин ва петролиум ва Вазорати итилоъот ва
фарҳанги Афғонистон чор тармимгар: Р. Шарифов,

С. Сафаров, Р.

Абдурозиқова, П. Абдуллоева, М. Бобомуллоев ва ду мутахассис: К.
Сафоловро бо сардории Р. Маҳмадшоев барои ҳафриѐт ба Миси Айнак
даъват карданд.
Бостоншиносони тоҷик дар 12 қитъаи бостонӣ ҳафриѐт гузаронида,
биноҳои зиѐдро кашф ва таҳқиқ карданд ва бисѐр осори қадимаро пайдо
карданд.

Дар

идома

танҳо

баъзе

аз

муҳимтарин

дастовардҳои

бостоншиносони тоҷикро ба таври мухтасар зикр хоҳем кард. Д. Довудӣ
дар ҳамкорӣ бо бостоншиносони афғон Ҳ. Содиқӣ ва М. Қодирѐр дар
қитъаи 058 дайри буддоӣ бо як ступаи мунаққаш ва шумораи зиѐди
муҷассамаҳои гилии буддоӣ ва дар кӯҳи Айнак, дар наздикии қитъаи 091 ва
атрофи он 31 сумчи маъданканҳои қадимро кашфу таҳқиқ кард. Д. Довудӣ
ҳамроҳи Ф. Сафоев зиѐда аз 5 ҳазор сиккаи дар қитъаҳои гуногуни Миси
Айнак ѐфтшударо ташхис ва таҳқиқ намуда, ба забони форсӣ як мақолаи
калони ҷамъбастӣ таълиф ва нашр кард. Муаллифони ин мақола дар асоси
сиккаҳо замони пайдоиш ва таназзули ин шаҳри қадимаро дақиқ
намуданд1.
У. Эшонқулов дар ҳамкорӣ бо бостоншиносони афғон З. Зиѐӣ ва М.
Амирӣ дар қитъаи 045 маъбади буддоиеро бо 20 ступа ва даҳҳо муҷассамаи
гилии буддоӣ кашфу таҳқиқ кард. Ў дар ин маъбад дафинаи сиккаҳои
мисии шоҳи кушонӣ Васудеваи II-ро пайдо кард, ки 856 сиккаро дарбар
гирифта, яке аз калонтарин дафинаҳои то ҳол ѐфтшудаи сиккаҳои кушонӣ
мебошад. Сиккаҳои дафинаро тармимгарони тоҷик С. Сафаров ва М.
Бобомуллоев поку тармим ва Д. Довудӣ ҳамроҳи Ф. Сафоев муайян ва
таҳқиқ намуданд.
1Файзӣ,

К. Миси Айнаки Лугар дар партави ковишҳои бостоншиносӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. –
Академияи улум: «Баҳир», 2011 (1390 ҳ.ш.). – С.87.
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Ф. Сафоев дар ҳамкорӣ бо бостоншиноси афғон С. Бурҳонӣ дар
қитъаи 038 чандин манзили дар даруни теппа кандашудаи роҳибон,
сиккаҳои нуқрагии шоҳони сосонӣ Шопури II (309– 379), Нарсе (293–302),
ҳайкалчаи эзадбонуи зардуштӣ Ардохша ва дар соҳаи 052 ғарбӣ дафинаи
сиккаҳои мисии кушонӣ - сосонии Шопури II, ҳайкалчаи дурӯяи Янус ва
осори дигарро кашф ва таҳқиқ намуданд.
Муњаќќиќ Ҷ. Сайдалиев дар ҳамкорӣ бо бостоншиносони афғон Н.
Нузҳат, А. Ниѐзӣ, Ҷ. Ҷоҳид ва А. Раҳимӣ як ступаи буддоӣ, се лаълии
нуқрагии тиллоандудаи нақш ва суратдори Сосонӣ, аз ҷумла бо тасвири
Шопури II, ҳайкалчаи аз устухони фил сохташудаи марде, ки дар сари
китфаш кӯдак дорад, зарфи сангии мунаққаш, сари ҳайкалчаи биринҷии
тоҷдор, чароғи биринҷӣ бо ҳайкалчаи роҳиб дар болояш ва ғайраро кашф
карданд.
Дар

баробари

роҳандозии

ҳафриѐт

ва

таҳқиқоти

илмӣ,

бостоншиносони тоҷик ба корҳои маърифатӣ - омӯзишӣ низ машғул
буданд. Бо дархости Раѐсати бостоншиносии Вазорати иттилоот ва
фарҳанги Афғонистон онҳо барои мутахассисони ҷавони афғонистонӣ
семинарҳои омӯзишӣ баргузор намуданд. Дар ин семинарҳо Д. Довудӣ
доир ба сиккашиносӣ ва натиҷаи таҳқиқоти сиккаҳои дар Миси Айнак
ѐфтшуда ва У. Эшонқулов дар мавзӯъҳои назарии бостоншиносӣ
суханронӣ карданд. Ҳамчунин, бостоншиносони тоҷик дар якҷоягӣ бо
бостоншиносони афғонистонӣ, доир ба усули илмии ҳафриѐт ва шинохти
осори бостонӣ пайваста маслиҳат ва машварат медоданд. Бо ташаббуси
бостоншиносони тоҷик дар Миси Айнак семинарҳои соҳавӣ ба роҳ монда
шуданд, ки дар онҳо бостоншиносон дар бораи натиҷаҳои ҳафриѐти
соҳаҳои худ ахбор медоданд. Аз ҷониби Тоҷикистон Д. Довудӣ, У.
Эшонқулов, Ф. Сафоев, аз ҷониби Афғонистон А. Вафо дар ин семинарҳо
гузориш доданд.
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Самти дигари фаъолияти бостоншиносони тоҷик нашри мақолаҳои
илмӣ доир ба натиҷаи ҳафриѐт дар Миси Айнак буд. Аввалин шуда соли
2013 мақолаи Д. Довудӣ ва Ф. Сафоев доир ба зиѐда аз 3 ҳазор сиккаи дар
Миси Айнак ѐфтшуда дар ҳаҷми 30 саҳифа ба хатти форсӣ таълиф ва дар
китоби Институти фаронсавии бостоншиносӣ дар Кобул бо номи
«Ковишҳои охир дар Афғонистон» нашр шуд. Як мақолаи Д. Довудӣ ва
раиси

бостоншиносии

Афғонистон

А.

Темурӣ

дар

«Маҷаллаи

бостоншиносии Афғонистон» соли 2013 ва ду мақолаи дигари Д. Довудӣ
дар шаҳри Душанбе ба хатти криллӣ доир ба ҳафриѐти Миси Айнак чоп
шуданд.1 Ҳамчунин, Д. Довудӣ як мақоларо ба забони русӣ доир ба дайри
буддоии қитъаи 058 ба китоби тартибдодаи Институти фаронсавии дар
Кобул буда, як мақолаи дигарро ба хатти форсӣ ба Академияи илмҳои
Афғонистон барои чоп супорид.
Бостоншиносони тоҷик бо ташаббус ва роҳбарии академик Ю.
Якубов ва профессор Р. Маҳмадшоев маҷмӯаи мақолаҳоро доир ба
ҳафриѐти Миси Айнак омода сохтанд, ки онро Вазорати маодин ва
петролиум ва Вазорати иттилоот ва фарҳанги Афғонистон соли 2014
нашр намуданд. Ин китоб 10 мақолаи муштараки бостоншиносони тоҷик
ва афғонистониро дар бар мегирад ва дар онҳо натиҷаи ҳафриѐт ва
масоили дигари марбут ба таърих ва бостоншиносии Миси Айнак
мавриди баҳс қарор дода шудаанд.
Дар натиҷаи ҳафриѐти гузаронидаи бостоншинос Шарифов Р. Я.
дар қитъаи 0,91 шимолу ғарбӣ 20 адад смуч - марказҳои истихроҷи мис
кашф гардидааст.2
Димнаи Миси Айнак ѐдгории муҳимми бостонӣ буда, доир ба
таърихи қадими Афғонистон ва кишварҳои ҳамсояи он маълумоти муҳим
1Довудӣ,

Д. Бостоншаҳри Миси Айнак ва баҳси дини кушониѐн [Матн] / Давлатхоља Довудӣ // Мероси
Ниѐгон. 2014. – №16 (1). – С.83. Иштироки кормандони Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар ҳафриѐти
Миси Айнаки Афғонистон [Матн] // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф,
2014. – №1. – С.130-135. (Ҳаммуаллиф А. Темурӣ).
2Шарифов Р. Я. Гузориш ба Вазорати маъдан ва петролиуми Афғонистон. [Матн] / Рањмоналї
Ятимович Шарифов /- – Кобул: «Вазорати маъодин ва петрулиам», 2015. Дафтари 2. – С. 34-35.
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медиҳад. Осори дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносӣ бадастомада ва
хоссатан сиккаҳо дар бораи он шаҳодат медиҳанд, ки ин шаҳр дар нимаи
дуюми асри I то мелод ба вуҷуд омада, то миѐнаи асри VII мелод обод
будааст. Шаҳр се давраи таърихиро аз сар гузарондааст: давраи Кушонӣ
(охири асри I т.м.-нимаи аввали асри III м.), Сосонӣ-Кушонӣ (IV– с. 460)
ва Ҳайтолӣ (с. 460–650). Сабаби асосии дар ин мавзеъ пайдо шудани
шаҳр кони мис буд. Аввалин сокинони шаҳр маъданканҳои қадим
буданд, ки ба ин ҷо барои истихроҷи мис омада, дар кӯҳи Айнак сокин
шуданд. Шаҳр ба тадриҷ инкишоф ѐфта, қисми зиѐди кӯҳи Айнак ва
таллу теппаҳои гирди онро фаро мегирад. Шуғли асосии сокинони шаҳр
истихроҷ ва коркарди маъдани мис буд. Дар ин бора, пеш аз ҳама,
шумораи зиѐди сумчҳои қадим ва партовгоҳҳои қадим ва калони дажғол
шаҳодат медиҳанд1.
Дар шаҳри Миси Айнак ҳунарҳои гуногун, аз қабили кулолгарӣ,
оҳангарӣ, мисгарӣ, ҳайкалсозӣ, сангтарошӣ, заргарӣ равнақ дошт осори
он ба миқдори зиѐд ѐфт шудааст, аз ҷумла садҳо муҷассамаҳои гилии
буддоӣ ва даҳҳо ҳазор зарфпораҳои сафолӣ. Муомилоти пулӣ низ дар
шаҳр инкишоф ѐфта буд.
Дар солҳои 2012–2014 аз мавзеъҳои гуногуни Миси Айнак зиѐда аз
5000 сикка ѐфт шудааст, ба замони кушониѐн, кушонӣ-сосониѐн,
сосониѐн ва ҳайтолиѐн мансуб мебошанд. Аксари сиккаҳои ѐфтшуда
мисӣ, нуқрагӣ ва якчанд тилоӣ мебошанд. Бо эҳтимоли зиѐд, дар Миси
Айнак зарробхона вуҷуд дошт, ки сиккаҳои мисӣ ва шояд нуқрагӣ низ
мебаровард.
Омӯзиши натиҷаи ҳафриѐт дар Миси Айнак нишон медиҳад, ки он
маркази муҳимми дини буддоӣ ба ҳисоб мерафт. Бостоншиносон дар
шаҳр панҷ маъбади буддоӣ ва се дайри хурди якступадори буддоиро
кашф карданд. Дар ин маъбадҳо шумораи калони ҳайкалҳои гилии

1Давлатхоҷа,

Д. Шаҳри бостонии Миси Айнак [Матн] / Довудӣ Давлатхоҷа. – Душанбе, 2017. – С.224.
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буддоӣ ѐфт шудааст. Шояд баъди Кобул ва Миси Айнакро ишғол
кардани Сосониѐн тақрибан дар аввали асри IV, ки пайрави дини
зардуштӣ буданд, нуфузи дини буддоӣ дар ин ҷо то андозае коста шуда
бошад. Дар Миси Айнак бостоншиносон як маъбади бузурги оташ,
якчанд ибодатгоҳҳои хурди оташ ва бутҳои гилии пухтаи Аҳурамздо низ
ѐфтаанд, ки дар бораи мавҷудияти пайравони дини зардуштӣ гувоҳӣ
медиҳанд. Дини зардуштӣ дар ин ҷо дар давраи Кушониѐн вуҷуд дошт ва
дар давраи кушонӣ-сосонӣ бештар густариш меѐбад.1
Дар ҳафриѐти ин ѐдгории нодир бостоншиносони афғонистонӣ,
аврупоӣ, тоҷикистонӣ ва як зумра кишварҳои дигар саҳми арзанда
гузоштаанд.
Натиҷаи таҳқиқоташон чунин мебошад: ҳуҷраи №1: ин ҳуҷраи
чоргӯшаи дарозрӯя буда, ки андозаҳои он аз шимол ба ҷануб 4,7 метр ва
аз шарқ ба ғарб 3,1 метр мебошад. Деворҳои боқимонда аз шарқ ба
баландии 1,6 метр, ғарби ба баландии 90 см, ҷануб ба баландии 1,7 метр
ва шимол ба баландии 1 метр мебошад. Таҳкурсии деворҳо аз
сангпораҳои кӯҳи Миси Айнак ба баландии тақрибан 50 см сохта
шудаанд. Се табақаи хиштии боқимондаи болои девори шарқӣ гувоҳи
онанд, ки бахши болоии деворҳо аз хишти хом ба андозаҳои 40×40×10
сантиметрӣ буда, бо гил обод шудааст. Ғафсии деворҳои ғарбӣ, шарқӣ ва
ҷанубӣ 130 см ва девори шимолӣ 1м мебошад. Дарвозаи ҳуҷра дар кунҷи
шимолу ғарбӣ девори шимолӣ ба арзи 120 см қарор дорад.
Ҳуҷраи №2: ин ҳуҷра дар самти ҷанубии ҳуҷраи №1 ва №3 қарор
дошта, иборат аз ду бахши 2 ва 2а аст. Дар қисми болоии ин ҳуҷра ступа
мавқеъ дорад, ба ин сабаб девор ва дарвозаҳои онҳо, ки дар девори
шарқии он қарор дошт, муайян нашудааст. Аз нигоҳи андоза ҳуҷраи №2
ба тӯли 8 метр ва арзи 3 метр қарор дошта, ҳуҷраи 2а 8 метр тӯл ва 170 см
Р. Маълумоти мухтасар роҷеъ ба мавқеияти ҷуғрофӣ, мутолиоти геологӣ ва осори
бостонии Миси Айнаки вилояти Лугар [Матн] / Раҳматшоҳ Маҳмадшоев // Натоиҷи муқаддимоти
ковишҳои бостоншиносони тоҷик ва афғон. Маҷаллаи Вазорати иттилоот ва фарҳанг ва Вазорати
маъодин ва петрулиям. – Кобул: «Вазорати маъодин ва петрулиам», 2012 (1392 ҳ.ш.). – С.8.
1Маҳмадшоев,
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арз дорад. Деворҳои ҳар ду ҳуҷра боқӣ мондааст, ки девори шимолӣ ба
баландии 130 см ва шарқии он 230 см аст. Девори ҷанубии ҳуҷраи №2
девори шимолии ҳуҷраи 2а ба ҳисоб меравад. Таҳдоби ин девор бо
баландии 1 метр аз фарш ва санг бино шуда, болои он бо хишти хоми
40×40×10 см девор шудааст. Чи деворҳои сангӣ ва чи хиштӣ бо гили
махсуси сангрезадор бино шудаанд1.
Ҳуҷраи №3 дар қисми шарқии ҳуҷраи №1 қарор дорад. Он низ аз як
бахши ҳуҷраи 3 ва як бахши 3а иборат аст. Боқимондаи деворҳои 3 аз
хишти хоми 40×40×10-сантиметрӣ бо андозаҳои зерин бино шудаанд:
баландии деворҳои шимолӣ ва ҷанубӣ 140 см, ғарбӣ 1 метр ва шарқӣ 150
см. Андозаи ҳуҷраи 3 аз шимол ба ҷануб ба тӯли 4,5 м ва аз ғарб ба шарқ
бо арзи 2,7 м мебошад. Тамоми деворҳои чи сангӣ ва чи хиштӣ бо гил
васл шудаанд.
Ҳуҷраҳои мутазаккира аз ҷониби бостоншиносони Академияи
улуми Афғонистон ҳафриѐт шуда, вале аз осори пайдокардаи онҳо
иттилое дар даст нест. Танҳо дар ҳуҷраи 3а хуми ҳанӯз аз хок
гирифтанашуда боқӣ мондааст. Дарвозаи ин ҳуҷра бо арзи 1,3 м ва
камонаки боло дар қисмати шимолу ғарбии ҳуҷра мавқеият дорад2.
Кулолгарони Миси Айнак идомадиҳандаи анъанаҳои кулолгарон
(сафолсозон)-и замони Юнону Бохтар буданд, аммо дар саноати дастии
хеш коркардҳои ҷадид ҳам доштанд, аз ҷумла сохтани ҷомҳои пошнаи
зинадор буд.
Бояд ѐдовар шуд, ки дар рафти омӯзиши зарфҳои сафолии Миси
Айнак маълум гардид, ки кулолгарон дар тасвири набототи муқаддас
хум,

анор,

ангур,

гулҳои нилуфар,

офтобпараст, гули садбарг;

парандагон - мурғи ҳумо, шоҳин, мурғобӣ, қоз, қу; ҳайвонот - оҳуи кӯҳӣ,
Ю., Маҳмадшоев, Р. Ҳум [Матн] / Юсуфшо Якубов, Рањматшо Маҳмадшоев // Натоиҷи
муқаддимоти ковишҳои бостоншиносони тоҷик ва афғон. Маҷаллаи Вазорати иттилоот ва фарҳанг ва
Вазорати маъодин ва петрулиям. – Кобул: Вазорати маъодин ва петрулиам, 2013. – С.9.
2Якубов, Ю., Маҳмадшоев, Р. Ҳум [Матн] / Юсуфшо Якубов, Рањматшо Маҳмадшоев //Натоиҷи
муқаддимоти ковишҳои бостоншиносони тоҷик ва афғон. Маҷаллаи Вазорати иттилоот ва фарҳанг ва
Вазорати маъодин ва петрулиям. – Кобул: Вазорати маъодин ва петрулиам, 2013. – С.10.
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бузи кӯҳӣ, нарғум (гӯсфанди нар), асп, уштур, гавазн, гов ва ҳамчунон,
саҳнаҳои шикор аз муҳрҳои фаровон истифода менамуданд. Ҷолиб ин
аст, ки бо вуҷуди кашфи беш аз 5 маъбади буддоӣ ва даҳҳо ступа берун
аз маъбадҳои шаҳри қадими Миси Айнак ва мавзеъҳои дигари дар
муҳрҳо расмшуда ба оини маздоясно тааллуқ доранд1.
Ќобили зикр аст, ки дар Миси Айнак осори бостонии сафолии
ниҳоят фаровон ва рангоранг вуҷуд дошта, омӯзиш ва таҳқиқи он сафҳаи
нав дар таърихи кулолгарӣ ва сафолсозии Осиѐи Марказӣ, Ҳиндустони
аҳди Кушониѐн мебошад. Бо вуҷуди умумияти фарҳангӣ, зуруфи
сафолии Миси Айнак аз зарфҳои кушониѐни Осиѐи Марказӣ бо
гарданаи кӯтоҳ ва баданаи доирамонанд фарқ мекунад, ки ба зарфҳои
асри биринҷ шабоҳат доранд.
Хусусияти дувум ин аст, ки дар онҳо ранги сиѐҳ фаровон истифода
шудаст, ки дар асл хосияти зарфҳои қадимӣ аст. Шояд ин бозмонда
анъаноти амфора(кӯза)-ҳои сиѐҳранги юнонӣ будааст.
Хусусияти севуми зарфҳои Миси Айнак ин аст, ки нақшҳои онҳо
ҳандасии шонамонанд буданд, яъне рассомони кулолгар ҷиҳати расм
кардани тасвирҳо аз абзори гуногун, аз ҷумла шонаи дандонадор
истифода мекарданд. Хусусияти дигари зарфҳои Миси Айнак ин аст, ки
дар аввали ҳукумати Кушониѐн зарфҳои дастадор кам ба назар мерасад,
аммо баъдан кӯзаҳое, ки як ва ѐ ду даста доранд, пайдо мегардиданд, аз
ҷумла дар он миѐн дег, тағора ва зарфҳои дигари дастадор дида
мешавад2.
Зимнан, бояд тазаккур дод, ки дар мавриди зарфҳои сафолӣ дар
кишварҳои форсизабон истилоҳот ва вожаҳои мухталиф истифода
мегардад. Масалан, дар Осиѐи Марказӣ вожаҳои хум, хумча, хурма,
Ю., Маҳмадшоев, Р. Ҳум [Матн] / Юсуфшо Якубов, Рањматшо Маҳмадшоев // Натоиҷи
муқаддимоти ковишҳои бостоншиносони тоҷик ва афғон. Маҷаллаи Вазорати иттилоот ва фарҳанг ва
Вазорати маъодин ва петрулиям. – Кобул: Вазорати маъодин ва петрулиам, 2013. – С.11.
2Якубов, Ю., Маҳмадшоев, Р. Ҳум [Матн] / Юсуфшо Якубов, Рањматшо Маҳмадшоев // Натоиҷи
муқаддимоти ковишҳои бостоншиносони тоҷик ва афғон. Маҷаллаи Вазорати иттилоот ва фарҳанг ва
Вазорати маъодин ва петрулиям. – Кобул: Вазорати маъодин ва петрулиам, 2013. – С.12.
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хурмача, мангӣ, мангича, кӯза, кӯзача, табақ, табақча, коса, косача ва
ғайра, ки бостоншиносони тоҷик онҳоро мавриди истифода қарор
додаанд.
Бостоншиносони тоҷик дар вақти таҳқиқоти хеш дар Миси Айнак
бештар аз ду ҳазор пора зарфҳои сафолӣ, аз қабили хум, хурма, кӯза,
кӯзача, табақ, табақча ва ғайра пайдо карданд. Натиҷаи ин таҳқиқот
таҳти унвони «Натоиҷи муқаддамотии ковишҳои бостоншиносони тоҷик
ва афғон» 2013, (1392 ҳ. ш.) дар маҷаллаи бостоншиносии Вазорати
иттилоот ва фарҳанг ва Вазорати маодин ва петрулиами Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон нашр шудааст.
Ҳамин тавр, таҳқиқоти бостоншиносони тоҷик дар Миси Айнак
дар муаррифии осори сафолии таърихи минтақа бузургтарин дастовард
мебошад.
Осори бадаст омада, монанди сиккаҳо, панҷаи оҳангарӣ, шамшер,
чароғҳои пилтаии сафолӣ ва пайкараи пластикӣ (муҷассамаи гилии
қолибӣ) бо андоза ва мушахассоти дақиқ ба таври муфассал дар мақолаи
академик Ю. Якубов ва профессор Р. Маҳмадшоев зери унвони
«Ковишҳои бостоншиносӣ дар Миси Айнак», ки дар маҷаллаи Вазорати
иттилоот ва фарҳанг чоп шудааст, номбар, тавсиф ва тавзеҳ шудаанд1.
Ҳуҷраҳои 16 ва 21, ки ҳокӣ аз замони кушониѐн–сосониѐн
мебошанд,

дубора

азнавсозӣ

гардида,

мавриди

истифода

қарор

гирифтааст.
Ҳуҷраи № 6 дар умқи 1,5 метр зери хок мондаю истифода
нашудааст, фақат дар девори шимолии он, дар бахши бошандагони
ҳуҷраи 10-ум бозсозӣ сурат гирифтааст. Ба ин тартиб, дар асоси ташхиси
сабки сохтмонӣ ва махсусияти зарфҳои сафолӣ тухмшакл, бидуни каф ва
ѐ поя, ки тавассути даст сохта шуда, аз назари замонӣ ба асрҳои VI ва VII
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то мелод тааллуқ доранд. Баъд аз он, сокинони ҳуҷраҳои 6, 16 ва 21
манзилҳои хешро тарк намуданд. Дар давраҳои баъдӣ ба он ҷо сокини
дигаре омаданд, барои худ ҳуҷраҳои дигареро бино намудаанд.
Ҳамин тавр, аз нигоҳи меъморӣ ин як кавшаки мустаҳкам, монанди
бурҷҳои дифоӣ будаю ба кадом як намояндаи табақаи ҳоким иртибот
доштааст. Ҳафриѐт баѐнгари онанд, ки дар ибтидо роҳи вурудӣ ба ин
истеҳком дар бурҷи F будааст. Аммо баъд аз бинои бурҷи F ва дарвозаи
вурудӣ дар қисмати ғарбии девори шимолӣ ҳуҷраи 4 боз мешавад.
Деворҳои кавшак ва истеҳком ниҳоят мустаҳкам буда, таҳкурсӣ ва
деворҳои ғафси сангӣ бо сифати олӣ сохта шудаанд1.
Мақсади зиѐд кардани рӯйи бурҷҳо ҷойгузин кардани мудофини
тирандоз дар болои онҳо будааст, зеро бошандагони ин кавшак барои
таъмини амнияти хеш ҷиддан зарурат доштаанд. Яке аз хусусиятҳои
меъмории Миси Айнак дар он аст, ки таъмироти бештари ин шаҳри
қадимиро кавшакҳо ташкил медиҳанд, ки осори он дар тамоми
минтақаҳои ҳафриѐтшуда кашф гардиданд.
Давраи севуми зиндагии сокинони ин минтақа ба замони интишори
дини буддоӣ рост меояд. Таҳқиқи осори бадастомада баѐнгари ин
воқеият аст, ки баъд аз ҳуҷуми оташсӯзии севум бошандагон ин маҳалро
тарк гуфта, буддоиҳо ҷойгузини онҳо шуданд.
Ҳуҷраи 1, ва 2а-ро лоиҳа ба лоиҳа бо шағали санг ва гудохташудаи
мис пур карданд. Бостоншиносони тоҷик, дар умум, дар Миси Айнак 115
ҳуҷраро мавриди таҳқиқ қарор доданд, ба шакли намуна бархе аз
ҳуҷраҳои онро мавриди таҳлил қарор додаем.
Дар соҳаҳои бостонии Миси Айнак ҳафриѐт ва кандакории
ғайриқонунӣ тавассути ашхоси ғайримасъул сурат гирифта, боиси
харобшавии минтақаҳои бостонӣ гардид, ки тайи солҳои тӯлонӣ бо
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истифода аз ноамнии давраҳои гузашта афроди ғайримасъул ин
минтақаҳои бостониро ғайрилмӣ ва ғайримаслакӣ канда, на танҳо
маҳаллоти бостониро хароб ва аз байн бурданд, балки осоре, ки дар
дили хок пинҳон буд, ғорат ва вайрон кардаанд1.
Ҳамин тавр, аз ѐдгории Миси Айнак чандин бозѐфте ба даст омад,
ки инъикосгари минтақаи зисти инсоният маҳсуб меѐбад. Махсусан, ѐфт
шудани зарфҳо ва дигар лавозимоти зиндагӣ дар Миси Айнак ифодагари
санъати хоссаи ҳунармандӣ ба ҳисоб меравад.
Минтақаи дигари таҳқиқшуда Ғундаи Гулҳамид мебошад, ки соли
2009 (1388 ҳ. ш.) мавриди ҳафриѐти илмӣ қарор гирифт. Дар натиҷа як
маъбади давраи буддоии марбут ба қарни I ва IX кашф гардид. Дар ин
маъбад бостоншиносон чандин бахше аз ин минтақаро боз намуданд, ки
дар натиҷа деворҳои самти ҷанубу шарқии маъбад намоѐн гардид. Дар
бинои сохтмонҳо аз санг, гили похса, хишт, коҳ ва чӯб истифода гардида,
сохтмонҳо ба шакли камон ва гунбадӣ бино гардидааст ва чандин
давраи сохтмониро нишон медиҳад. Аз ҷумлаи кашфиѐти ин минтақа
осоре монанди сари муҷассамаҳои гилии истукии гаҷӣ бо ҷамъе аз
фарсахҳои деворӣ ва сиккаҳои мисӣ мебошанд, ки беш аз садҳо адади ин
осор ба Осорхонаи миллии Кобул супурда шудааст2. Тақрибан 2348 метр
аз сатҳи баҳр баландӣ дошта, марбут ба қалъаи Гулҳамид мебошад, ки
мумкин ин минтақа боқимондаи кадом ступаи давраи буддоӣ бошад, ки
дар тайи солҳои охир аз байн рафтааст3.
Ҳамин тавр, минтақаи мазкур дар воқеъ яке аз ѐдгориҳои муҳимми
Миси Айнак маҳсуб ѐфта, инъикосгари яке аз саҳифаҳои муҳимми
таърихи ташаккули фарҳанги ниѐгон ба ҳисоб меравад.

1Файзӣ,

К. Миси Айнаки Лугар дар партави ковишҳои бостоншиносӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. –
Академияи улум: «Баҳир», 2011 (1390 ҳ.ш.). – С.80.
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Минтақаи бостонии Валӣ Бобо. Ин минтақа соли 2010 (1389 ҳ. ш.)
таҳти ковишҳои илмӣ қарор гирифт ва биноҳои давраи буддоӣ бо
теъдоде аз муҷассамаҳои сангӣ, чӯбӣ, зуруфи сафолии давраи Кушониѐн,
порчаҳои зарфҳои сафолии муҳрдор, ки дар теъдоде аз онҳо ними рухи
шоҳон низ ҳак гардида, сиккаҳои мухталифшакл ва бо андозаи гуногун
ба даст омадааст.
Мавриди зикр мебошад, ки солҳои 2011–2012 (1390–1391 ҳ. ш.)
ҳафриѐт дар ин минтақа идома кард. Осори мазкур мутаассир аз
фарҳанги ҳеллинистӣ буда, дар он равишҳои ҳунарии ҳавзаи Гандаҳоро
инъикос гардидааст. Ин минатқа дар қисмати шимолу ғарбии теппаи
Валӣ Бобо воқеъ буда, дар ҷараѐни ҳафриѐт теъдоди зиѐде аз порчаҳои
сафолӣ ба андозаҳои мухталиф ва порчаҳои кӯчаки сангҳои тарошида
шудаанд, ба даст омадааст.
Ҳамчунон, дар ҳиссаи васати теппаи Валӣ Бобо ду адад сиккаи
мисии зангзада бо теъдоде аз порчаҳои сафолӣ кашф шуд. Дар аксари
ҳуҷраҳое, ки мураббаъшакл буда, бо гунбад пӯшида шудаанд, баъдан ба
сабабҳои мухталиф вайрон гардида, аз зери хок берун кашида шудаанд1.
Минтақаи бостонии Ғундиподшоҳ. Ин минтақа дар шарқи теппаи
Валӣ Бобо, дар баландии тақрибан 80 метр қарор дошта, дар болои он
биноҳои низомӣ сохта шудааст. Дар натиҷаи ҳафриѐт аз ин минтақа як
бинои дифоӣ кашф гардид, ки аз санг ва хишти хом, ба манзури
дидбонгоҳ дар ин минтақаи бостонӣ, сохта шудааст. Дар солҳои охир як
равак, ки дар дохили он ба теъдоди 21 адад, шомили 148 осори тилоӣ
буда, бо ҷамъе аз муҳрҳо аз доманаи Ғарби Ғундиподшоҳ кашф гардида,
ки осори тилоии он марбут ба давраи Ҳайтолиҳо мебошад.2
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бостоншиносони тоҷик ва афғон. Маҷаллаи вазорати иттилоот ва фарҳанг ва Вазорати муъодин ва
петрулиям. – Кобул, 2013 (1392 ҳ.ш.). – С.65.
2Файзӣ, К. Миси Айнаки Лугар дар партави ковишҳои бостоншиносӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. –
Академияи улум: «Баҳир», 2011 (1390 ҳ.ш.). – С.82.
1Довудӣ,
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Ҳамин тавр, соҳаи бостонии Валӣ Бобо ва Ғундиподшоҳ яке аз
марказҳои дигари дарѐфти бозфти нодири Миси Айнак ба ҳисоб рафта,
дар ҳафриѐти он муҳаққиқони тоҷик фаъолияти назаррас намудаанд.
Теппаи Шомор. Ин ѐдгорӣ тақрибан дар самти ҷанубу шарқии
минтақаи Валӣ Бобо қарор гирифтааст. Ҳафриѐти дар ин ҷо соли 2011
(1390 ҳ. ш.) оғоз гардид. Аз минтақаи мазкур, бар илова аз ступаҳои
марказӣ, ступаҳои назрӣ, пайкараҳои гилӣ, нақши деворӣ ва сари
муҷассамаҳои гилӣ ба даст омадааст, ки маъбади давраи буддоӣ буда, ба
қарни

II-VII

марбут

аст.

Аксари

муҷассамаҳои

кашфшуда

бо

муҷассамаҳои теппаи Норинҷи Кобул ва теппаи бостонии Ҳадаи
Нангарҳор қобили муқоиса мебошанд1.
Минтақаи 048 яке аз қисмҳои муҳимми Миси Айнак ба ҳисоб
меравад, ки дар қисми шимолу шарқи кӯҳи Айнак, дар нуқтаи охири
кӯҳи теппаи Валӣ Бобо воқеъ шудааст. Ковишҳои бостоншиносӣ дар ин
минтақа то кунун идома дорад. Дар ҷараѐни хокбардорӣ боқимондаи
сангкории биноҳои аз сангҳои кӯҳӣ, хишти хом ва похса сохташуда, аз
зери хок берун кашида шудаанд. Ҳамчунон, як теъдод порчаҳои сафолии
бо нақшу нигорҳои мухталиф, ки шомили лаб ва сари муҷассамаи кӯчак
(Тиро-куто) ва аз гили пухта сохташуда ба даст омад, ки марбут ба қарни
V-VI мелодӣ мебошанд.
Ҳамчунон, кори ҳафриѐт дар қисматҳои мухталифи кӯҳи Айнак,
махсусан теппаи Валӣ Бобо, идома дорад ва дар ҷараѐни хокбардорӣ
теъдоди зиѐде аз порчаҳои сафол, устухон ва боқимондаҳои маводди
сохтмонӣ, ки шомили сангкорӣ ва хишткорӣ буда, бар асари баъзе
ҳодисаҳое фурӯ рафта ва ѐ қисман вайрон шудаанд, аз ин минтақа кашф
ва ба даст омадааст. Ба идомаи бахшҳои қаблӣ, ки дар минтақаи 018,
яъне доманаи кӯҳи Айнак воқеъ шуда, қаблан як силсила таҳқиқот ва
ҳафриѐт анҷом ѐфтааст.
1Файзӣ,

К. Миси Айнаки Лугар дар партави ковишҳои бостоншиносӣ [Матн] / Китобхон Файзӣ. –
Академияи улум: «Баҳир», 2011 (1390 ҳ.ш.). – С.42.
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Дар ҷараѐни хокбардорӣ ва эҷоди роҳҳо аз минтақаи кӯҳи Айнак
як лаълӣ кашф шуда, ки дар васати он тасвири шоҳи сосонӣ Шопури II
ҳаккокӣ шудааст. Аз ин маълум мегардад, ки минтақаи мазкур аз ҷумлаи
яке аз нуқтаҳои тиҷоратии давраи аввали асримиѐнагӣ будааст.
Хулоса, таҳқиқоти бостоншиносони тоҷик дар Миси Айнак
натиҷаи назаррас ба бор оварда, осоре ба даст омад, ки махсусиятҳои
раванди ташаккули фарҳанги минтақаро дар як марҳилаи муҳимми
таърихӣ, ки пур аз бархӯрд ва омезиши буд ба таври умумӣ инъикос
менамояд.
Натиҷаи таҳқиқоти бостоншиносони тоҷику афғон ва вазъи
муосири ѐдгориҳои бостонии Миси Айнак дар гузоришҳои ҳайати
таҳқиқотӣ ба таври назаррас инъикос шудааст.
Гузориши ҳафриѐти соли 2017 (1396 ҳ. ш.)-и минтақаи бостонии Миси
Айнак , нуқтаи 100 ва 101. Нуқтаи 100 дар минтақаи шарқии самти
ҷанубии кӯҳи Айнак мавқеъ дошта, аз самти шарқ ба ғарб 35 метр арз ва
аз тарафи шимол ба ҷануб 55 метр тӯл дорад.
Нуқтаи 101 дар самти шарқи нуқтаи 100 мавқеъ дошта, аз лиҳози
топографӣ бо нуқтаҳои 100 ва 102 мушобеҳ аст. Бозѐфтаҳои ин минтақа
аз курраҳои гудохтаи қадимӣ, лӯлаҳои гилӣ, ки барои сохтани сихи
оҳанӣ аз он истифода мешуд ва баъзе сангҳои хурд ва порчаҳои зарфҳои
сафолӣ иборат аст. Кори ҳафриѐтии ин минтақа ҳанӯз такмил
нагардидааст. Назар ба таҳқиқот ва шавоҳид, курраҳо ва зарфҳои
сафолии нуқтаи 101 нисбат ба минтақаҳои дигар қадимтаранд, зеро тарзи
сохт ва маводди истифодабурдаи ин минтақа комилан фарқият аз
минтақаҳои дигар дорад. Аз ин ки минтақаи мазкур дар наздикии чоҳҳои
истихроҷи он воқеъ шудаю дар боқимондаҳои курраҳои кашфшуда
нишоние аз мис дида намешавад, пас гуфта метавонем, ки аз ин куррраҳо
ба роҳи гудохтани оҳан истифода сурат мегирифт. Аз рӯйи чунин
нишона метавон баѐн кард, ки ин минтақа қадимтарин мавзеъ дар
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минтақаи Миси Айнак ба ҳисоб меравад, ки ҳануз ҳафриѐт дар ин нуқта
идома дорад1.
Минтақаи 102 дар қисмати ҷанубии доманаи шарқии кӯҳи Айнак ба
тарафи шимоли нуқтаи 107 ва ҷануби нуқтаи 103 мавқеъ дорад. Арзу
тӯли он дар ҳудуди 12×18 метр буда, ҳафриѐти он соли 2017 (1396 ҳ. ш.)
оғоз гардидааст. То кунун 9 метри мураббаъ 4×4 ҳафриѐт гардидааст.
Осори кашфшуда аз ин нуқта шомили порчаҳои сафолии сангҳои
маъданкӯбӣ ва боқимондаи деворҳои сангӣ мебошад. Ҳафриѐт то намоѐн
шудани сахра идома ѐфта, баъд аз баррасӣ ва сабти ҳуҷҷат дар соли 2017
(1396 ҳ. ш.) ҳафриѐти минтақаи мазкур такмил гардидааст2.
Соҳаи 107 дар қисми ҷануби доманаи шарқии кӯҳи Айнак ва самти
ҷанубии соҳаи 102 воқеъ аст. Дар ин минтақа як бозѐфте ба андозаи 2×42
м ҳафриѐт шуд. Дар маҷмӯъ, бозѐфтаҳои ин соҳа аз абзори кӯҳбанд,
монанди муштсанг, зарфҳои сафолӣ, теъдоди зиѐди болғаҳои сангҳои
маъданкӯбӣ, устухонҳое, ки эҳтимолан, аз ҳайвонот бошанд, хумраи
сафолӣ, ангуштари мисӣ ва ғайра иборат аст. Дар ҳуҷраҳое, ки дар
дохили он дегдон сохта шудааст, пудраи санг бо ранги сабз дар фарши
қисми наздикии дегдон дида мешавад. Ҳафриѐти минтақаи мазкур дар
охири соли 2017 шурӯъ ва оғози соли 2018 хатм гардид. 3
Дар натиҷаи таҳқиқот аз минтақаи мазкур осори зиѐде, монанди
курраҳои гудохтаи оҳан, порчаҳои зарфҳои сафолӣ, сангҳои маъданкӯбӣ,
хумраҳои сафолӣ, ангуштари мисӣ ва ғайра ба даст омадааст, ки ҳар
кадоми ин осор аз вижагӣ ва аҳамияти хоссе низ бархурдор буда, дорои
таърихи куҳан мебошанд. Ин осор намоѐнгари санъат ва фарҳанги волои
мардуми минтақа ба ҳисоб меравад.
Ба ақидаи мо, ѐдгории Миси Айнак яке аз марказҳои умдатарини
даврони кушонӣ ва сосниву ҳайтолиѐн буда, нақши муҳим дар рушд ва
1Нурї,

Н. Мероси фарҳанги Афғонистон [Матн] / Нуроғо Нурї. – Кобул: «Иттилооти фарҳанг», 2018
(1397 ҳ.ш.). – С.39.
2Нурї, Н. Мероси фарҳанги Афғонистон [Матн] / Нуроғо Нурї. – Кобул: «Иттилооти фарҳанг», 2018
(1397 ҳ.ш.). – С. 43.
3 Ҳамон ҷо. – С. 45.
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ривоҷи тамаддуни минтақа дорад. Таҳқиқ ва баррасии минбаъдаи осори
ба дастомада сафҳаи наве дар равшан сохтани таърихи Хуросон ба
шумор меравад. Дар таҳқиқ ва нигоҳ доштани бозѐфти ин ѐдгории
умумибашарӣ бостоншиносон ва тармимгарони тоҷик саҳми бузург
гузоштанд. Бо вуҷуди мушкилоти зиѐд, тавонистанд таҳқиқоти хешро
анҷом диҳанд. Ба роҳ мондани муносибот дар доираи таҳқиқоти
бостоншиносӣ дар Афғонистон боиси боз ҳам густариш ѐфтани
равобити фарҳангӣ миѐни Афғонистону Тоҷикистон гардид. Вижагии
хоссаи таҳқиқоти муҳаққиқони тоҷик дар он ифода меѐбад, ки тамоми
натиҷаи ковишҳои онҳо пурра ба бахши ҳифзи ѐдгориҳои таърихии
Вазорати иттилоот ва фарҳанги Афғонистон супорида шуд. Гузориши
онҳо тӯли ҳар ҳафта ба таври хаттӣ ба мақомоти марбута пешниҳод
мешуд, ки имрӯз дастрасӣ пайдо намудан ба натиҷаи он мураккаб нест.
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ХУЛОСА
I.

Натиҷањои асосии илмии диссертатсия

Омӯзиши масъалаи мавриди таҳқиқ қароргирифта нишон дод, ки дар
таҳқиқи ѐдгориҳои таърихии сарзамини Афғонистон нақши муҳаққиқони
хориҷӣ

барҷаста

аст.

Омӯзиши

ѐдгориҳои

бостонӣ

ва

таърихии

Афғонистонро дар солҳои 1919–2019 метавон чунин хулоса кард:
1. Мазмуну муҳтавои созишномаи дуҷонибаи ҳукумати Афғонистон
бо Фаронса дар самти омӯзиши ѐдгориҳои бостонии манотиқи Афғонистон
аз он хабар медиҳад, ки ҳарду тараф дар назди ҳамдигар уҳдадориҳои зиѐде
доштанд, ки асоси ҳуқуқии шартномаро фаро мегирад.
Дар воқеъ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити онвақтаи
Афғонистон ба имзо расонидани чунин як созишнома, пеш аз ҳама, аз
муваффақияти ҳукумати вақт хабар медиҳад. Муяссар гардид, ки новобаста
аз таҳдиду зиддиятҳо бо кишварҳои абарқудрат дар роҳи омӯзиши таъриху
фарҳанги кишвар то ҷое ҳам бошад, аз заковати муҳаққиқони хориҷӣ,
махсусан фаронсавиҳо, истифода намоянд, ҳарчанд ки Фаронса низ, дар
навбати худ, аз ин созишнома манфиати зиѐд бардошт.
Муҳимтар аз ҳама, бар асоси ин қарордод муассисаи бостоншиносии
Фаронса бо роҳбарии А. Фуше ба Афғонистон сафар карда, дар канори
бостоншиносони афғон ба кашф ва шиносоии осори бостонии кишвар оғоз
намуд. Ин қарордод ба дастаи бостоншиносии фаронсавӣ имкон медод, ки
аз ду асари мушобеҳ яке аз онҳоро ба Фаронса интиқол диҳанд, ки то имрӯз
ягона созмони бостоншиносии хориҷӣ аст, ки ба таври доимӣ дар
Афғонистон ҳузур дорад.
Дар ҳақиқат, бо имзо раисидани мувофиқатномаҳо дар хусуси омӯзиш
ва таҳқиқи ѐдгориҳои бостонии

Афғонистон,

нахустин

чорабинии

мақсаднок аз ҷониби ҳукумати Афғонистон ва Фаронса, ҳамчун замина
барои таҳқиқоти илмӣ дар самти ҳафриѐти соҳаҳои бостонӣ, таърихӣфарҳангӣ ва табиӣ ба роҳ монда шуд.
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Дар заминаи ислоҳоти ҳукумат раванди ба таври ғайриқонунӣ содир
намудани маводе, ки аз ѐдгориҳои аҳди бостонӣ аз ҷониби аврупоиҳо,
махсусан англисҳо, дар охири асри XIX сурат гирифта буд, заиф шуд. Яъне,
ин чорабиниҳо минбаъд боиси ҳифзи ѐдгориҳои таърихию фарҳангии
минтақаҳои мухталиф гардид. Баробари он ки англисҳо ба воситаи
Ҳиндустон ба Афғонистон ворид шуданд, аз вазъи сиѐсии мураккаби ин
кишвар истифода намуда, бисѐре аз ѐдгориҳои маҳфузмондаи минтақаро бо
худ бурданд. Ин омилҳо дар оянда ҳукумати Афғонистонро водор намуд, ки
дар самти ҳифзи ѐдгориҳои таърихию бостонӣ чораҳои заруриро андешад
[2-М].
2. Дар асоси таҳқиқоти мавҷуда, ки дар минтақаҳои мухталифи
Афғонистон сурат гирифт, метавон саҳми DAFA-ро дар омӯзиши таърихи
аҳди бостон барҷаста номид. Маҳз бо ташаббуси ҳукумати Афғонистон ва
масъулини ҳайати бостоншиносони DAFA нахустин маротиба ба таври
расмӣ таҳқиқи бостоншиносӣ дар ин сарзамини куҳанбунѐд ба роҳ монда
шуд, ки заминаи ҳафриѐти минбаъдаро дар роҳи исботи таърихи воқеии
минтақа гузошт.
Муассисаи DAFA ягона созмони бостоншиносии хориҷӣ буд, ки ба
таври доимӣ фаъолияти бостоншиносии фаронсавиҳоро дар вилоятҳои
Афғонистон, аз ҷумла Балх, Кобул, Бомиѐн, Бағлон, Кописо, Қандаҳор,
Ҷалолобод ва ғайра ба роҳ монд. Хусусияти марҳалаи ҳафриѐти ҳайати
бостоншиносони DAFA дар он ифода меѐбад, ки онҳо бештар ѐдгориҳои
марбут ба аҳди ҳеллинистӣ ва буддоиро, ки аксар ба замони хукмронии
давлати Юнону Бохтар ва Кушониѐн дахл доштанд, мавриди таҳқиқ қарор
доданд. Таҳқиқоти бостоншиносии фаронсавиҳоро дар доираи барномаи
DAFA дар аксари вилоятҳо, бахусус шимоли Афғонистон, нисбат ба дигар
бостоншиносони кишварҳои хориҷӣ барҷаста арзѐбӣ намудан мумкин аст
[5-М].
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3. Дар баробари бостоншиносони дигар кишварҳои хориҷӣ саҳми
бостоншиносони амрикоӣ дар таҳқиқ ва пажӯҳиши ѐдгориҳои таърихию
фарҳангӣ ва кашфи як қатор бошишгоҳҳои марбут ба аҳди бостони
сарзамини Афғонистон барҷаста мебошад. Маҳз бо ташаббуси онҳо якчанд
ѐдгориҳои таърихию фарҳангии марбут ба аҳди бостон ва асримиѐнагии
минтақа мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтанд. Исбот гардид, ки қисми
шимоли Афғонистон дар баробари дигар минтақаҳои ҳамҷавор, махсусан
Осиѐи Марказӣ, аз ҷумлаи сарзаминҳоест, ки раванди ибтидоии ташаккули
ҳаѐти инсонӣ ва тамаддуну фарҳангро сипарӣ кардааст. Новобаста аз
мақсаду ғаразҳо, бо ташаббуси ҳайати бостоншиносони амрикоӣ аксар
минтақаҳои дар роҳи омӯзиши таъриху фарҳанги аҳди қадими сарзамини
Афғонистон аҳаммияти стратегӣ дошта, мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд.
Бозѐфти онҳо барои муҳаққиқони имрӯза заминаи хуб гардид. Муҳаққиқони
бостоншиноси амрикоиро дар баробари бостоншиносони фаронсавӣ
метавон яке аз бунѐдгузорони мактаби илми бостоншиносии Афғонистони
муосир номид. Минбаъд дар доира ва заминаи ин мактаб нуқтаҳои дигари
таърихию бостонии минтақа мавриди омӯзишу пажӯҳиши илмӣ қарор
гирифт, ки новобаста аз вазъи мураккаби сиѐсии кишвар, то ҳол идома
дорад. [4-М].
4. Таҷрибаи таърихии омӯзиши масъалаи ҳафриѐти бостоншиносӣ дар
сарзамини Афғонистон нишон медиҳад, ки дар баробари ворид гардидани
ҳайати бостоншиносони кишварҳои хориҷӣ, аз соли 1969 сар карда гурӯҳи
бостоншиносони давлати Шӯравӣ низ ҷиҳати таҳқиқот ба Афғонистон
омаданд. Дар асоси созишномаи дуҷониба миѐни ҳукумати Афғонистон ва
давлати Шӯравӣ солҳои 1969–1979 ковишҳои бостоншиносии экспедитсияи
муштараки афғону шӯравӣ сурат гирифта, натиҷаҳои мусбат ба бор овард.
Бо сурати махсус, дар таҳқиқи ѐдгориҳои бостонии Афғонистон саҳми
як қатор муҳаққиқони шӯравӣ, монанди И. Т. Кругликова, Г. А.
Пугаченкова, В. И. Сарианиди, В. С. Долгоруков, А. Виноградов, Ю. М.
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Десятников ва дигарон барҷаста мебошад. Ҳайати бостоншиносони шӯравӣ
дар кашфу таҳқиқи як қатор ѐдгориҳои аҳди бостони Афғонистон
муваффақиятҳои зиѐд ба даст оварданд ва ба ин васила дар равшан
намудани саҳифаҳои тираи таърихи аҳди бостони минтақа саҳми бузург
худро гузоштанд. Тањқиқоти бостоншиносони шӯравӣ яке аз марҳалаҳои
асосии ҳафриѐти бостоншиносӣ дар сарзамини Афғонистон баъди ба даст
овардани истиқлоли сиѐсӣ ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи ин ҳафриѐт як
қатор шаҳрҳои аҳди бостонии минтақа кашфу таҳқиқ гардид. Кашфи
ѐдгориҳои марбут ба маданияти бохтарӣ (маҳаллӣ), ҳиндӣ ва юнонӣ
(њелинистӣ) гувоҳи он аст, ки дар ин минтақа бархурду омезиши тамаддуни
Ғарбу Шарқ сурат гирифтааст. Дар натиҷаи омезиши се маданият
тамаддуни ғание шакл гирифта ва дар заминаи он чандин давлатҳо ташкил
шудаанд. Бояд тазаккур дод, ки дар вазъи ноороми сиѐсӣ низ муҳаққиқони
шӯравӣ таҳқиқот анҷом додаанд [3-М].
5. Афғонистон, ки дар тӯли таърих бо номи қисмате Хуросони бузург
маъруф буд ва чун минтақаи стратегӣ таърихи бисѐр печдарперо сипарӣ
намудааст. Аз лиҳози этникӣ омӯзиши таърихи минтақа нишон медиҳад, ки
он ҷузъе аз сарзамини таърихии форсизабонҳо, яъне тоҷикон маҳсуб меѐбад.
Аз ин лиҳоз, дар баробари муҳаққиқони дигари хориҷӣ ҳайати
бостоншиносони тоҷик ҳам дар омӯзиш ва таҳқиқи ѐдгориҳои аҳди
бостонии Афғонистон саҳми муносиб гузоштаанд. Аз ибтидои асри ХХI сар
карда, бостоншиносони тоҷик дар пажӯҳиш ва омӯзиши як қатор
минтақаҳои таърихии Афғонистон ширкати фаъолона доранд.
Яке аз ѐдгориҳои маъруфе, ки ҳайати бостоншиносони тоҷик дар он
тӯли солҳои зиѐд таҳқиқот анҷом дода истодаанд, минтақаи бостонии Миси
Айнаки Лугар мебошад, ки он яке аз ѐдгориҳои муҳимми бостонӣ ва
таърихии Афғонистон ба ҳисоб меравад. Дар ин минтақа муҳаққиқони
тоҷик, аз ҷумла Ю. Якубов, Р. Маҳмадшоев, Д. Довудӣ, Р.Я. Шарифов,
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У.Эшонќулов ва дигарон таҳқиқоти амиқро дар бахшҳои мухталифи соҳаи
бостоншиносӣ анҷом додаанд.
Ёдгории Миси Айнак яке аз марказҳои умдатарини даврони кушонӣ
ва сосониву ҳайтолӣ буда, дар рушду ривоҷи тамаддуни минтақа нақши
муҳим дорад. Таҳқиқ ва баррасии минбаъдаи осори бадастомада саҳифаи
наве дар равшан сохтани таърихи Хуросонзамин ба шумор меравад, ки дар
таҳқиқ

ва

нигоҳ

доштани

бозѐфтҳои

ин

ѐдгории

умумибашарӣ

бостоншиносон ва тармимгарони тоҷик саҳми бузург гузоштанд.
Ба роҳ мондани муносибот дар доираи таҳқиқоти бостоншиносӣ дар
Афғонистон боиси боз ҳам густариш ѐфтани равобити фарҳангӣ миѐни
Афғонистону Тоҷикистон гардид. Вижагии хоссаи таҳқиқоти муҳаққиқони
тоҷик дар он ифода меѐбад, ки тамоми натиҷаи ковишҳои онҳо пурра ба
бахши ҳифзи ѐдгориҳои таърихии Вазорати иттилоот ва фарҳанги
Афғонистон супорида шуд. Гузориши онҳо тӯли ҳар ҳафта ба таври хаттӣ ба
мақомоти марбута пешниҳод мешуд, ки имрӯз дастрасӣ пайдо намудан ба
натиҷаҳои он мураккаб нест.
II.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тањќиќот

1. Таснифи ѐдгориҳои археологӣ, таърихӣ ва таббии Афғонистон таҳия
гардад;
2. Таъмини амният дар минтақаҳои бостонӣ ва таърихии Афғонистон дар
робита ба таҳқиқоти бостоншиносони дохилӣ ва хориҷӣ;
3. Аз тамоми бостоншиносони дохилӣ ва хориҷӣ тақозо карда шавад, пеш
аз он ки минтақаи бостониро мавриди ҳафриѐт қарор диҳанд, дар
масъалаи ҳифзи он таваҷҷуҳи хос зоҳир намоянд;
4. Минтақаҳое, ки аз ҷониби бостоншиносони дохилӣ ва хориҷӣ ҳафриѐт
мегардад, бояд гузоришоти онро ба забонҳои давлатӣ ва байналмилалӣ
ба нашр гардад;
5. Академияи улум, Раѐсати бостоншиносии Вазорати иттилоот ва фарҳанг
ва дигар сохторҳои марбутаи Афғонистонро зарур аст, ки он
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созишномаҳоеро, ки дар самти таҳқиқоти бостоншиносӣ ба имзо
мерасонанд, бо назардошти таҷрибаи байниҳамдигарӣ роҳандозӣ
намоянд;
6. Дар минтақаҳои бостоние, ки мавриди ҳафриѐт карор гирифтаанд,
ҷиҳати идомаи таҳқиқот иқдомоти амалӣ роҳандозӣ шавад;
7. Ҳукумати Афғонистон ва ниҳодҳои масъулро зарур аст, ки дар ҳифзи
осори бостонӣ ва тармимоти он ҷиҳати пешгирӣ аз харобии осор
барномаҳои амалиро роҳандозӣ намоянд;
8. Эҷоди барномаҳо барои таҳсил дар зинаи магистратура, доктор (Ph.D) ва
тарбияи кадрҳои варзида ҷиҳати таҳқиқоти бостоншиносӣ дар вилоятҳои
Афғонистон пайгирӣ карда шавад;
9. Бо дарназардошти муштаракоти таърихӣ-фарҳангӣ ва таҷрибаи васеъи
бостоншиносони тоҷик, ҳамкории илмӣ ва бостоншиносӣ байни
Тоҷикистон ва Афғонистон таҳким ва таъмуқ дода шавад.
10. Тармим

ва

ҳифзи

нигорҳои

бостоншиносӣ

тибқи

талаботи

байналмиллалӣ сурат гирад.
11. Харитаи ѐдгориҳои бостонии вилоятҳои Афғонистон таҳия гардад.
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ЗАМИМА
Тасвирҳое аз ҷараѐни мусоҳиба ва боздид аз осори давраҳои
таърихии Афғонистон, муҳаққиқ Умед Ҳашматуллоҳ докторанти
кафедраи таърихи дунѐи қадим, асрҳои миѐна ва бостоншиносии
факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо сардорон ва
мудирони сохторҳои марбута, ки ҳар як дар саҳифаҳои зерин маълумот ва
ба муаррифӣ гирифта мешавад.

Шакл-1. Ҷараѐни мусоҳибаи муҳаққиқ Умед Ҳашматуллоҳ бо муҳтарам
Нуроғо Нурӣ раиси бостоншиносии Вазорати иттилоот ва фарҳанги
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон.
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Шакли -5 Ҷараѐни мусоҳиба дар робита ба китобҳои чопшуда аз
ҷониби муассисаи DAFA, муҳаққиқ Умед Ҳашматуллоҳ бо Забеҳуллоҳ
Муҳаммадӣ, бостоншиноси муассисаи DAFA.

Шакли-7. Муҳаққиқ Умед Ҳашматуллоҳ дар саҳни муассисаи
DAFA дар Кобул.
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Шакли 11. Катибаи, ки аз санги оҳак ба расмулхатти юнонӣ ва
забони бохтарӣ кашфшуда аз Суркӯтал, марбути қарни II мелодӣ
мебошад.

Шакли -12. Муҷассамаи пойи Буддо, ки аз Миси Айнаки Лугар
кашф гардида, марбути қарни II-IV мелодӣ мебошад.
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Шакли -13. Тилсӯзҳои дудхӯрдаи кашфшуда аз Миси Айаки Лугар
марбути қарни V мелодӣ буда, ки ин тилсӯзҳо барои ибодат истифода
мешуданд.

Шакли -16. Нигораи марбути қарни III-II қабл аз мелод аз
Ойхонум кашф гардидааст.
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Шакли -17. Муҷассамаи бидуни сар аз Сурхкӯтал бадастомада ва шояд
муҷассамаи мазкур аз Канишкаи Кабир бошад, ки дорои либоси Осиѐи Марказӣ ва
ѐлони (либоси махсус) бузург бар тан дорад. Қисмати пеши он бо баргҳои марворид
оро дода шуда дорои шими чиндор мебошад. Асари мазкур дар соли 2001 вайрон
гардида ва дубора тавассути кормандони кафедра ва мутахассисони фаронсавӣ
тармим гардидааст.

199

