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6 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  
 

 

         ۰۶/۰۶/۲۰۱۷                                                                                                حامد نوید  

 مس عینک
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وآبدات تاریخی افغانستان مانند مصر، بین النهرین و یونان باستان گرچه به اساس یافته های باستانشناسان، آثار 

چنانچه میدانیم نظربه نا آگاهی خاورشناسان غربی سده  نزدهم وآغاز قرن بیستم توأم با  بسیارغنامند استند، اما

 سوییاز و تمدن شگوفا درسطح جهانی،بسیار اغماض گردیده است.  سیاست های جهانی وقت، این فرهنگ غنامند
 

دیگرترجمه های نادرست واغراق آمیز مترجمین کشور های همجوار بخصوص "پژوهشگران" ایرانی به سود 

 .و هنوزهم می افزاید کشورشان برمغشوش ساختن معلومات درمورد تاریخ فرهنگ افغانستان ومنطقه افزوده

 زیرا این وجیبه  ملی .بدیهیست که درین اغماض عمومی مسؤولیت حکومتها و نویسندگان افغان بیشترین میباشد

ماست تا ازحقوق فرهنگی خود حراست نماییم. ملتی که ارزش دست آوردهای گذشته  خود را نداند، مشکل است 

 .تا آینده  سالمی را بنیاد گزارد

 

 

http://www.arianafghanistan.com/
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ُNaweed_H/h_naweed_mesi_ainak_1.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Naweed_H/h_naweed_mesi_ainak_1.pdf
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 عینک:آثار هنری مس  ستوپه ها و

درین میان یافته های سالهای اخیر باستانشناسان افغان و باستانشناسان غربی بشمول بررسی های علمی بنیاد های 

تحقیقی جاپان در مورد آثار تاریخی بامیان و مس عینک پرده از بسی مسایل تاریخ تمدن های بشری می بر دارد 

ارتباط معلوماتی در مورد ساحه  تاریخی مس عینک  که درین سرزمین به اوج چنان تمدن هایی رسیده و درین

که نامیست  برگرفته شده«  چشمه مس» مس عینک از اصطالح عربی العین القطر به معنی . پیشکش میشود

مربوط به دوره های اسالمی. اینکه این اصطالح چگونه بمیان آمده و چه کسی این نام را باالی این جای گذاشته 

  ائه نکرده اما نامیست با مسمی.تا کنون کسی سندی ار

هکتار  ۲۷۰۰کیلو متری جنوب کابل دروالیت لوگرموقعیت داشته ودر حدود  ۴۰ ساحه تاریخی مس عینک در

ساحه تاریخی در امتداد شهرپر نفوس کابل از قرن اول تا هفتم میالدی منطقه آبادانی  زمین را احتواء میکند. این

دحم امپراتوری مقتدر کوشانی ها را تشکیل میداده است. پس ازکوشانی ها بوده و بخشی ازپایتخت مرفه و مز

 یفتلی ها و کابل شاهان درین ساحه نفوذ و اقتداری داشتند.
 

مس عینک ازدو لحاظ دارای اهمیت فراوان میباشد، یکی بخا طرموجودیت ذخایر هنگفت مس  محوطه تاریخی

که بزرگترین ذخیره گاه این فلزگرانبها درمنطقه شمرده میشود ودیگری بخاطرداشتن آثاریکه حکایت ازفرهنگ 

 غنی افغانستان در قرن سوم و چهارم میالدی مینماید. 

ز سوالهای زیادی مطرح میباشد که ناگزیر باید آنرا جزء از اسرار تاریخ ساحۀ باستانی مس عینک هنو درمورد

شمرد، زیرا معلومات دقیقی در مورد موجود نیست. بطورمثال جواب این سوال که با وصف سرسبزی مناطق 

دو را دور مس عینک چرا این ساحه خشک و بایر را برای اعمار معابد انتخاب کرده اند و چرا این ساختمان 

ی پر مصرف باالی معدن مس بنا یافته، سوالیست که پاسخی قانع کننده ومعقولی برای آن داده نشده است. از ها

جانبی، ازموجودیت زباله های ذوب شدۀ مس که بقایای آن در دامنه های کوه با فروانی بنظر میخورد، دا نشمندان 

این ناحیه استخراج می گردیده است. همچنان  به این باورند که مقادیر قابل مالحظۀ مس درعصر کوشانی ها از

زباله های فراوان شیشۀ ذوب شده در دامنه های کوه هایی که باالی آن معابد و ستوپه های بودایی اعمار یافته به 

چشم میخورد. ازینرو برخی از محققین و محققین به این باورند که منطقۀ مس عینک برعالوۀ اینکه جایگاه نیایش 

ها  تاریخ مس عینک قبل ازدورۀ کوشانی .هبان بوده ساحۀ صنعتی و تولیدی نیز بشمار میرفته استو زندگی را

ازمطالعات باستانشناسی برمی آید که ساحۀ مس عینک از دورۀ آغاز فلزات یعنی  میرسد. به گذشته های دوری

ج هزارسال پیش درین ساحه مسکونی بوده و مردمانی در حدود پن یک  Bronze Age)عصربرانز(  دورۀ مفرغ

یکی از مراکزمهم تجارتی درمسیر شاهراه  منحیث منطقه بود وباش داشته اند. این ساحۀ تاریخی درعهد کوشانیان

 ابریشم مورد توجه بود.

 

آغازیافت، در دهه  هشتاد در هنگام  ۱۹۶۰مطالعات علمی درمورد گذشته های تاریخی مس عینک درسالهای 

جنگ افغانها علیه قوای متجاوز شوروی تحقیقات علمی درمورد گذشته های تاریخی مس عینک برای مدتی 

و درنیمه دهۀ نود هنگامیکه گروه القاعده مس عینگ را به یکی ازپایگاهای فعالیتهای نظامی خود  معطل ماند

بعضی از ستوپه ها بطور ناشیانه ای ویران گردیدند  .تاریخی وارد آمد مبدل کرد، صدمات زیادی به این منطقه



  

 

 

 6از 3

ویکتعداد آثار گرانبهای آن به یغما رفت، ولی ساحۀ باستانی مس عینک آنقدر وسیع است که هنوز هم آفریده های 

 نابی از ویرانه های آن برون می آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کوهپایه هانمای از دژ بندی های مس عینک بر فراز 
 

  میلیون تن مس با شرکت چینایی  ۵.۵۲دولت افغانستان قرار دادی را برای استخراج  ۲۰۰۷در ماه نوامبر سال 

MCC  به قیمت سه بلیون دالر بست که کمک زیادی را برای رشد اقتصاد ی افغانستان بعد از سه دهه جنگ

محیط زیست و نگهداری آبدات وآثار تاریخی مس  حفظمینمود، اما در ارتباط به این موضوع دو مسأله مهم یعنی 

  .شود که باید در هنگام استخراج مس مد نظر گرفته عینک مطرح است

را که  ازنگاه حفظ شرایط همه جانبۀ محیط زیست عدۀ زیادی ازعلمای ساینس انفجار پیمانه های بزرگ احجار

استخراج مس میگردند برای جریان طبیعی حیات زاد و مرکبات زهرآگین درهنگام   باعث تولید گازهای ما

البته روش های سالمتر اما پرمصرفتری غیر از انفجار  .انسان، جانوران، نباتات وآبهای روان  نا سازگار میدانند

موضوع حفظ آثارتاریخی مس عینک را  صخره های عظیم کوه وجود دارد که شامل این بحث نمیشود، لیکن

 :میتوان چنین خالصه کرد

تیمهای مشترک باستان شناسان افغان و فرانسوی سعی فراوانی در راه حفظ آثار تاریخی مس  ۲۰۰۷پس از سال 

عینک نمودند که در این کار بزرگ کوشش باستان شناسان جوان افغان و فلیپ مارکیز رئیس هیأ ت باستان 

های متعدد موجودیت کارگاه های  شناسان فرانسوی قابل یاد آوریست. درنتیجه کاوشهای علمی برعالوۀ ستوپه

 ذوب مس، شیشه سازی وهمچنان یک ضراب خانه سکه زنی درین ساحه تاریخی تشخیص شد. 

بقایای یک آتشکده زردشتی قبل از دورۀ بودایی وساحۀ یک بازار تجارتی درمحوطۀ تاریخی مس عینک  برعالوه

 شناسایی گردید. 

ین جیالوجی، معدن شناسی، تاریخ هنر، و انکشاف اقتصادی کنفرانسی متشکل از متخصص ۲۰۱۲در ماه جون 

ومحیط زیست بشمول نماینده بانک جهانی، در واشنگتن تشکیل شد تا تعهدات مقامات رسمی افغانستان و کمپنی 
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را در ارتباط حفظ محیط زیست و پیشرفت نگهداری آثار تاریخی مس عینک  China Metallurgical Group چینی

 1ارزیابی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عینک مسازستوپه های  ینمای

نظربه پیشنهاد برخی ازباستان شناسان انتقال پیکره های بزرگ و حتی ستوپه ها به منطقه دور و امنی از ساحه 

) درحین استخراج معدن( امکان پذیر بوده و یگانه راه حفظ و نگهداشت آنهاست. تا حال یکتعداد آثار  انفجارات

به موزیم ملی و یکتعداد آن به گدامهای دولتی انتقال یافته اند. گرچه این مقدمه کمی طوالنی تاریخی مس عینک 

  ضروری مینمود و اکنون میپردازیم به شرح زیبایی های هنری آثار ، البته کهشد ولی برای دانستن موضوع

 تاریخی مس عینک. ارزشمند 

رند شیوۀ معماری آندورۀ افغانستان را تا جایکه بقایای که بر فراز تپه های مس عینک به چشم میخو یستوپه های

آن بجا مانده باز گو میکنند. تصور میرود که بر فراز این ستوپه های سنگی ساختمانهای بزرگتری موجود بوده 

 یا پس ازشکست رتبیل شاه ویران گردیده باشد. که بگمان اغلب دردوره جنگهای کابل شاهان با سپاه امویان و

 

                                                           

 

  Paul H. Nitze School of Advanced Internationalاین سمینار در مؤسسه مطالعات عالی جهانی 1 

برای دو روز با شرکت دانشمندان بین المللی  و نماینده بانک جهانی برای حفظ آثار تاریخی مس عینک  و محیط زیست ساحه مربوطه در  
جهانی  آمادگی آن سازمان را برای برآوردن  شهرواشنگتن برگزار شد که اینجانب نگارنده نیزدرآن اشتراک داشتم . درین سمینار نماینده بانک

 اهداف سمینار اظهار نمود
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هنوزبقایای دیوارهای قطورمعابد شکوهمند بر فراز تپه های مس 

عینک حکایت ازشیوه معماری با صالبتی مینماید که درعصر 

وهرپیکره  با پیکره های بزرگی مزین بود امپراتوری کوشانی ها

 اسطوره  را بیان میداشته است.

زمین های سنگفرش و بقایای تهدابهای گل وبرگ کاری شده، ستونپایه 

 .ها و ستوپه ها بازگو کنندۀ کار فراوان برای اعماراین عبادتگاه هاست

را که صنعتگران آندوره با تبارز  بهمین ترتیب ظرافتکاری های بدیعی

دادن اخالص و استعداد هنری های شان ایجاد کرده اند سبک خاص 

معماری حوزۀ فرهنگی گسترده، از کاپیسا تا لوگر را بیان میدارد. 

سبک سنگ کاری و ستوپه سازی معبد تپه اسکندر در  بطور مثال

شمال کابل با استوپه های مس عینک در جنوب شرق کابل آنقدر 

  شباهت دارد که بیننده را به اشتباه می اندازد.

سبک رواقبندی ایکه در داخل آن پیکره های نشسته و ایستاده بودا و 

بودا های آینده جا میگرفت در مس عینک و تپه اسکندر شباهتی زیادی 

)مسطح(  بهم میرسانند. بخصوص ایجاد ستونپایه های تزئینی غیرمدور

خصوصیت های بارز این  و چسپیده به دیوار در دو طرف رواق از

 بود. سبک معماری

گرچه بخاطر کتیبه ای از سنگ سلیت به زبان سانسکریت مر بوط به 

دورۀ انتقالی میان امپراتوری های کوشانی و یفتلی، یعنی اواخر قرن 

پنجم میالدی فکر میشد که ستوپۀ تپه اسکندر مربوط به دوره های 

روی شیوۀ سنگ کاری و پیکره ایکه در رواق  نزدیک تراست، اما از

شود میتوان قیاس نمود که این ستوپه مانند معبد شیوه کی آن دیده می

 یکی از معابد قدیمی بودایی عصر کوشانی ها بوده است.

کیلومتری شمال کابل واقع درمسیر راه کابل  ۳۶تپه اسکندر در

چاریکار درعهد کابل شا هان به معبد هندویی برای نیایش شیوا مبدل 

ایشگاه ، نیصفار بدست یعقوب لیثاین معبد تا فتح کابل  گردیده بود و 

 ولی نشانه های کیش هندوئیزم  محسوب می گردید،بزرگ هندوان 

 

 نشده است.درمس عینک تا حال پیدا 

 

 

 

 
 نمای از پایه یک استوپه در مس عینک

 

 سبک رواقبندی معابد مس عینک

 

  

 نمای از معبد تپه اسکندر درشمال کابل
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 :نگاهی به آثار نقاشی ومجسمه سازی مس عینک

در معابد مس عینک بخاطر ویران شدن دیوارها نمونه های زیادی از نقاشی های فریسکو یعنی نقاشی توسط 

رنگهای محلول در آب باالی گچ باقی نمانده است. دوسه اثر بجا مانده، آنقدر صدمه دیده که تشخیص زیبایی های 

اشکال و خطوط را دشوار ساخته وبه مشکل میتوان موضوع صحنه ها را شرح و بست داد، اما ازمطالعۀ دقیق 

نمود که صورتگران این عصر برعالوه شده باالی دیوارها میتوان تصور  بقایای پارچه های گچ رنگ آمیزی

رنگهای درخشان مانند سرخ، نیلی، زرد و نارنجی که در ادوار قدیم معمول بود به درک زیبایی رنگ  استفاده از

های آرام ما نند، تونهای مختلف نصواری، فوالدی، نارنجی کمرنگ، سبز مایل به سیاهی، زرد کاهی وکهربایی 

درین نقاشی دیواری که درآن تصویر بودا یا شخص مقدس دیگری باهالۀ نوری  دست یافته بودند. بطور مثال

 رنگهای آرامی مانند سفید، دراطراف سرش دیده میشود، رنگهای بسیار تیز ودرخشان استعمال نگردیده، بلکه

 ازینروآرامش مطبوعی خاکستری و سیاهی بکار رفته است. وسبز مایل به سرخی دار نارنجی کمرنگ، نصواری

 درفضای آن حکمفرماست.

 

 
 

 نمونه از نقاشی های دیواری مس عینک قرن سوم تا چارم میالدی

 

 پایان قسمت اول

 

 

 

 


