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ارت سايت و غجنگ  ميراث فرهنگي در اثرآسيب هاي 
توسعه با هدف و  با تخريب آنها 2001از سال  پس ها،

تخريب ناگهاني ادامه پيدا مي كند كه نمونه آن  اقتصادي
معدن بزرگ مس  خاطربه  11سايت بودايي مس آيناك

  چين است.

  ميراث فرهنگي افغانستان و آسيب هاي ناشي از جنگ

بر  ،آسيب هاي ناشي از جنگكاهش تالش ها در جهت 
هنگي و باستان شناسي مانند ميراث فربخش هاي اصلي 

اشياء، بناهاي تاريخي، سايت ها، موزه ها و ميراث 
  ناملموس متمركز مي شود.

  اشياء

قاچاق اگرچه كامال مشخص است كه غارت سايت ها و 
ادامه داشته و احتماال در  همچنان يغيرقانوني آثار باستان

گسترش يافته است، اما با اين نيز گذشته  ي طول يك دهه
دقيق از تعداد و ميزان ارزش اين آثار  آماروجود ارائه يك 

  بسيار دشوار است.

رابطه با مسيرها و بازارهاي اصلي  يك شناخت كلي در
  :تجارت اين آثار وجود دارد

اولين آثار باستاني خارج شده از افغانستان در پاكستان 
ديده مي شود، زماني كه آثار باستاني در شهرهاي مرزي به 
فروش مي رسد و به شهرهاي بزرگتر منتقل مي شود. 

اين آثار را به شهرهايي تجاري خطوط هوايي و دريايي 
امارات متحده عربي كه به كشور شارجه، دوبي و مانند 

، انتقال مي ترانزيت در منطقه تبديل شده استاصلي 
دهند. از شارجه اين محموله ها به سوي ديگر كشورهاي 

ترانزيت مانند سوئيس و بازار كشورهايي چون آلمان، 
  انگليس، آمريكا و ...فرستاده مي شود.

ما مي دانيم كه اياالت متحده آمريكا و بريتانيا به طور كلي 
مينه تجارت آثار باستاني قاچاق دو بازار بزرگ جهاني در ز

 ميزانبراي تعيين  معيار ارزيابي در طي دهه گذشته هستند.
تان، از بريتانيا مي ز افغانسارزش آثار باستاني غارت شده ا

هر ساله بخش عظيمي از آثار هنري مصادره  آيد. همچنين
از شده در فرودگاه هيترو، شلوغ ترين فرودگاه جهان، 

در سال بريتانيا ، به طوريكه ه استوارد شدافغانستان 
اثر  تن 4/3بيش ازاز بين اثر را  15000ميالدي  2009

به افغانستان بازگرداند. آثار  ،دگاهومصادره شده در فر
بازگردانده شده به افغانستان هم اكنون بخشي از مجموعه 

اگرچه اين تنها يك  هاي موزه ملي افغانستان هستند.
وارد شده توسط تنها يك كشور بخش كوچكي از آثار 

نشان اما  ،ي زماني محدود است در يك بازهو مانند بريتانيا 
يك مقياس بسيار بزرگ از غارت مداوم سايت  ي دهنده

به خارج از  ي باستاني در طول جنگ و قاچاق آثارها
 اگرچه ما آمار دقيقي از آمريكا نداريم اما افغانستان است.

تي مي توان تصور كرد كه سطح تجارت غيرقانوني به راح
كمابيش قابل مقايسه با آثار تاريخي افغانستان به آمريكا 

   بريتانياست.
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ميليون نفر بازديد  8/2ميزبان  2013تا  2008سال هاي 
  كننده بوده است.

سايت ها و آثار تاريخي باميان چالش هاي پيچيده تري را 
 "برت پرنكزل تالر" چونپيش روي متخصصان حفاظت 

ز طرف يونسكو و ايكوموس با وزارت فرهنگ و اكه (
 مي گذارد. )ه استاطالعات افغانستان همكاري مي كرد

 ١٨"غلغله" ،در حاليكه اين كار در شهر دوران اسالمي
كه توسط چنگيزخان و پس از كشتار  -(شهر فريادها

ميالدي تخريب شد)  1221در سال  ،تمامي ساكنين آن
درآنجا تحكيم بخشي و مرمت  راحت تر انجام شده است.

با و سازه هاي انتخاب شده بر روي محدود به صورت 
 مانند خشت، آجر، چوب و سنگاستفاده از مصالح اصلي 

با اين حال بحث قابل توجه پيرامون اين سوال  .انجام شد
مجسمه هاي باميان به چه ميزاني مي بايست « است كه

يك ديدگاه بر اين باور است كه مجسمه  ».مرمت شوند؟
هاي تاريخي بايد تا جايي كه امكان دارد به طور كامل 

از شكست طالبان در اي   نشانهمرمت و بازسازي شود تا 
تخريب اين آثار باشد و استدالل ديدگاه ديگر اين است 
كه حفره هاي بزرگ كنده شده كه زماني جايگاه مجسمه 

ي يابود و گواه ضاللت  بايد به نشانه ،هاي بودا بوده است
زمانه اي كه در آن تخريب شده اند و همچنين و گمراهي 

به  ،دگانضرورت حفاظت از ميراث فرهنگي براي آين
  د. خالي باقي بمانفعلي همين صورت 

زسازي از ديگر پيچيدگي هاي اين مسئله اين است كه با
كامل اين مجسمه ها تقريبا غيرممكن است زيرا اين 

 هستند از سنگ، چوب، گچ و خاكتركيبي  مجسمه ها
مصالح از  بخش زياديرس و زماني كه ويران شدند 

و پودر گچ تبديل سنگ و گچ آنها به سنگ ريزه اصلي 

شد. تاكنون موفق ترين تالش هايي كه در جهت كاهش 
از تصاوير آسيب ها صورت گرفته، طرح سه بعدي ليزري 

انجام شده است. اين  ست كه اخيراًبودا در داخل حفره ها
حفره هاي حس پوچي فراموش نشدني در طرح دست كم 

غول پيكر را زنده نگه مي دارد و همچنين امكان تجسم 
 در شب فراهم مي كند.نيز جسمه هاي تاريخي را م

كاهش آسيب ها و ظرفيت سازي ساختمان موزه ملي 
  افغانستان

همانطور كه گفته شد موزه ملي افغانستان پراهميت ترين 
ميراث باستان  ي آسيب ديده ي جدي ترين گنجينهو 

شناسي افغانستان است. در زمان حمله نيروهاي متحد 
، موزه ملي به طور كامل به تاراج  2001افغانستان در سال 
مرمت اين موزه اولويت اول جامعه بين  رفت و ويران شد.

در مرحله اول از اين فرآيند،  المللي ميراث شده است.
المللي  حاميان خير بينآمريكا، يونان، هند و ديگر 

بازسازي كالبدي و بازگشايي موزه براي عموم در سال 
را حمايت كردند. در همان زمان بسياري از مجسمه  2004

توسط  هايي كه به دست طالبان تخريب شده بودند
 ،حفاظت گران باستان شناس افغانستاني و بين المللي

در مرحله دوم بر  مجدد برپا (مونتاژ) و مرمت شدند و
  .ساختمان تمركز شد ظرفيت سازي

 4براي  ،كابلآمريكا در سفارت  2012با شروع سال   
سسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو ري بين مؤسال همكا

  .بودجه در نظر گرفت (Ol‐NMA)  موزه ملي افغانستانو 
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در سه سال گذشته تيم موسسه شرق شناسي در كابل 
به كار موزه  داخل در هر روزهو است كرده زندگي 
و آثار  ءپايگاه اطالعاتي و تهيه فهرست از اشياي  توسعه

با براي طراحي پايگاه اطالعاتي   و بودهمشغول موجود 
همكاري كرده است. به طوريكه پايگاه وزه ملي كاركنان م

بخش هاي اصلي اطالعاتي طراحي شده به طور كامل با 
، موجود بودهكه در موزه  كاغذيبه صورت  سيستم ثبت

اضافه كرده به آن جديدي را  ردهايعملكو شده  تركيب
  است.

و   موزه افغان كاركنان توسطتوضيحات اشياء به زبان دري 
وارد شده  (Ol)به زبان انگليسي توسط تيم آمريكايي 

نفر از كاركنان موزه ملي افغانستان  20.  تا به امروز است
نفر از اعضاء نيز  3براي تهيه و ثبت فهرست اموال و 

مديريت پايگاه اطالعاتي آموزش ديده جهت طراحي و 
هم از طريق ديدار با مرمت  ،مرمتگران داخل موزه اند.
كابل و هم از طريق برنامه هاي آموزشي تخصصي  گران

  آموزش ديده اند. ،در خارج از كشور
درصد از كار تهيه فهرست اموال به  95درحال حاضر 

اتمام رسيده و نه تنها ما قادر به تعيين مستندسازي آثار باز 
 بسيار دقيق شناساييبلكه قادر به مانده در موزه هستيم 

  آثاري هستيم كه مفقود شده اند.

  ميراث معنوي

ميراث ناملموس بخشي از ميراث فرهنگي است كه به 
راحتي ناديده گرفته مي شود، ميراثي چون هنر، موسيقي، 

در شعر، فولكلور يا فرهنگ عامه، زبان و صنايع دستي. 
اي وجود دارد كه به  فرهنگيميراث ناملموس دانش قلب 

شناخت جامع تر از ميراث ملموسي چون آثار، بناها، 
  يت هاي تاريخي كمك مي كند. يادمان ها و سا

گذشته، جنگ و  ي چهار دههطول در افغانستان، در 
ارتباطات بين نسلي  ،جايي انبوه ميليون ها نفر از مردم جابه

را كه از طريق آن ميراث ناملموس از والدين به فرزند و 
دو  از استاد به شاگرد منتقل مي شده، قطع كرده است.

به آموزش، ظرفيت طرح به صورت ويژه براي كمك 
سازي ساختمان و حفاظت يا احياء ميراث ناملموس در 

تحت مدرسه ملي موسيقي در كابل، حال اجرا است. 
و احياء سرپرستي دكتر احمد سرمست، درحال حفاظت 

كه  رويكرداين است، با دانش موسيقي سنتي افغانستان 
ي اين هنرها  سازها و قطعات هنريكودكان افغان نواختن 

گام كوه فيروزه  و مدرسه همزمان بنياد را ياد بگيرند. سنتي
صنايع دستي افغانستان از هاي بلندي را در جهت حفاظت 

مانند خوشنويسي، سراميك، نجاري و ساخت طال و 
و مهم تر از  با آموزش هنرمندان جوان برداشته اند جواهر

همه اينكه بنياد كوه فيروزه به اين هنرمندان آموزش كسب 
مي دهد و آنها را تشويق مي كند كه طراحي هاي  و كار

تا صنايع دستي افعانستان با  ارائه دهندخالقانه خودشان را 
دچار ركود نشود و همواره فرم هاي باستاني   ي ساده  تكرار

  فعال و خالق بماند.

  چشم انداز آينده

اهميت اجمالي تالش كرده است به  اي اين مقاله با بررسي
ميراث فرهنگي افغانستان و ميزان ويران گر آسيب هاي 

سال جنگ بي وقفه بپردازد.  35وارده بر ميراث در طي 
يك بررسي مختصر مي تواند تالش هاي صورت گرفته 
در جهت مستندسازي، كاهش آسيب ها و ظرفيت سازي 



را به عنوان سه حوزه وسيع كه افراد و گروه هاي  بناها
در آن مشغول  متعهد حفاظت از ميراث فرهنگي افغانستان

  به كار هستند، آشكار نمايد.
كامال روشن است كه كارهاي زيادي براي انجام دادن باقي 

اث افغانستان بسيار آسيب پذير باقي . ميرمانده است
به جهت مه دارند. د و تهديدها به طور جدي ادانمان مي

نيازهاي مبرم ميراث باستان شناسي سوريه و عراق به دليل 
كار است،  شده وارد ي كه بر آنهابار فاجعه هاي آسيب

تحت شرايط امنيتي افغانستان حفاظت ميراث فرهنگي 
كاهش كمك هاي بين المللي صورت خواهد با پايين و 
ر با اين حال ممكن است برخي از مناطق داما  .گرفت

   اولويت هاي كاري آينده قرار گيرند.
وسعه پايگاههاي داده هاي جغرافيايي مبتني به طور مثال، ت

بر سيستم سنجش از راه دور براي مستندسازي سايت 
هاي باستان شناسي موجود در كشور و نظارت بر ميزان 

 ها ضروري به نظر مي رسد و غارت هاي اين سايت
يك نقشه باستان شناسي براي  ي تهيه نياز به همين طور

در سال  ١٩"نانسي دوپري"اولين بار توسط كه افغانستان 
توسط دكتر اشرف  نيز 2014و در سال  مطرح شد 2002

غني رئيس جمهوري افغانستان به عنوان اولويت ملي 
همچنين ريشه كن كردن غارت صنايع دستي  خوانده شد.

كشور و افغانستان از طريق فشارهاي بيشتر در داخل 
تالش هاي قوي تر براي ممانعت از قاچاق آنها و پيگرد 

مشابه آن چيزي كه در  يك نياز فوري و قانوني سوداگران
 ،كشور ديگر اتفاق افتاده است 16عراق، سوريه و يا 

يك توافق دو طرفه بين افغانستان و آمريكا براي  وجود
 شورغيرقانوني آثار باستاني افغانستان به اين ك ورودمنع 

با استانداردهاي آموزش و آشنايي همچنين  ضروري است.
باستان شناسان، مرمت گران بين المللي از نيازهاي اصلي 

  است. و ديگر متخصصان حفاظت در افغانستان
بخشي از اين دستيابي به و در پايان، مي توان گفت تنها 

ثير پايدار و تأ )سال آينده 10 الي 5 در طول( نيز اهداف
بر حفظ ميراث فرهنگي افغانستان براي نسل هاي بزرگي 

 .آينده خواهد داشت

 
                                                            
١ Begram/Kapisa 
٢ Ghazni 
٣ Hadda 
٤ Surkh Kotal 
٥ Ai Khanoum 
٦ Dashly 
٧ Mundigak 
٨ Shortugai 
٩
 Tillya Tepe 
١٠ DAFA 
١١ Mes Aynak 
١٢ Gandharan art 
١٣  Emily Hammer 
١٤ Tony Lauricella 
١٥ Josh Cannon 
١٦ Babur’s Garden 
١٧ Agha Khan Trust for Culture (AKTC) 
١٨ Gholghola 
١٩ Nancy Dupree 
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