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  جانگ هوي

  

  

  دوي  سينگ فرهنگ ساناسرار نهفته در 

غربي  چوان در جنوب هان از استان سي كه در نزديكي شهر گوانگ) ستاره تپه سه(دوي  سينگ سان

 ١٩٢٩در كه  سال پيش ٣٠٠٠د  حدومربوط به باستاني بسياري دليل وجود آثار به. چين قرار دارد

، معروفيت بسياري پيدا ندآورده شدبيرون خاك زير  ميالدي از ١٩٨٦ ژوئيه و اوت خصوصاًو 

اي  العاده ي ديگر چين تفاوت فوقها دوي با آثار باستاني محل سينگ آثار باستاني سان. است  كرده

 سر و صدا و ، اين آثاركشفرو  از اين.  است دادهشكل را كه سيستم فرهنگي مستقلي زيرا دارد 

بعضي گفتند كه اين چشمگيرترين كشف آثار باستاني در جهان .  ايجاد كرددنيادر زيادي هيجان 

  .دوي رازهاي الينحل بسياري دارد سينگ اما اين آثار سان. است

  :اي زير استه اين آثار داراي ويژگي

م بزرگ، دماغ بلند و ريش زياد دوي عبارتند از چش سينگ  مفرغي سانهاي  مجسمه ويژگي-١

كه با مردم نژاد زرد با چشم كوچك، بيني كوتاه و ) ٣ و ٢ ،١هاي  عكس(اطراف گونه و چانه 

  .هاي بارزي دارد  فرق،ريش كم
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هاي ديگر   بخشكه با مردم ) ٤عكس  (به تن دارندها، هم مرد و هم زن دامن   اين مجسمهةهم -٢

  .استچين كامالً متفاوت 

روشن است كه اين ) ٦ و ٥هاي  عكس. ( بود»باز«پرندة دوي  سينگ  توتم مردم سانةنشان -٣

 كشاورز اقوام توتم ة نشانتواند نمي و است صحرانشين يا شكار و ماهيگيري اقوام توتم ةنشان

گذشته روي پشت باز از  ي كهماهي با تيرتصوير حمل شود كه   اين عصائي ديده ميجز هب. باشد

  )٧عكس . (تاس آن حك شده 

اين ) ٩ و ٨هاي  عكس. ( اسباب قرباني كشف گرديدةها در حفر ها و صدف بسياري از عاج -٤

  .هاي زيادي داشت دوي با هندوستان قديم آمد و رفت سينگ سان» پادشاهي«دهد كه  نشان مي

ه و  شددر اول استخوان خةدر حفر. طور عمده در دو حفره دفن شده بود هآثار باستاني ب -٥

 هاي ف و اسباب و مجسمهو روي ظرآسيب و صدمات دوم آثار ة و در حفروجود داشتوخته س

  .است براي مردم ياينها رازهاي الينحل. چشم خورده  قبل از سوختگي بها بت

دوي  سينگ  فرهنگ سانرددوي وجود دا سينگ  در آثار سانبسيارياز اينكه رازهاي الينحل   

اي  موجوداتي از سيارهوسيله  ه كه اين فرهنگ بكردند  ميگمانحتي بعضي . شد يفرهنگ مرموز

 از كتب تعداديشناسان براي حل اين رازها   با اينكه باستان.است ديگر به روي زمين انتقال يافته 

توجهي دوي  سينگ  سانةشدهاي ذكر  ويژگيبهكردند، اما چون  ميعنوان دليل نقل  هبرا  يقديم

  . نرسيدندي معتبر و صحيحة به نتيجنكردند

  

  رازها كجاست؟اين كليد حل 

  .چنين مورد بررسي قرار داد تا حوادث تاريخي مربوط به آنها را دريابد  اين رازها را اين،نگارنده

  دوي منسوب به نژاد زرد بود يا نژاد سفيد؟   مردم باستاني سينگ چهرة-١

روشن را  بين هنر و واقعيت ت به مناسبط اين مسئله بايد تئوري اصلي مربوةقبل از صحبت دربار

 اين به. آيد وجود مي ه بت واقعيةگيرد، بلكه بر پاي مينپايه و اساس صورت   بيتنهاهنر نه . كنيم

 بود حتماً تجديد وجود آمده بهي مختلف مورد پرستش مردم كه در تصوراتشان ها جهت همه بت

 گرفت الهام مي نژاد سفيد از ي مردم نژاد سفيدها بتچهرة يعني .  خودشان بودةچاپ همان چهر
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از دوي كه همه  سينگ از لباس مردم سان .به همين منوال بودنيز ي مردم نژاد زرد و سياه ها و بت

  .را پذيرفتالذكر  توان بيش از پيش نظر فوق  ميبه تن داشتند دامن يانوججمله جنگ

  :درخت استشبيه نوعي از آثار باستاني مفرغي كه شكل آن  -٢

 از آثار باستاني مفرغي كه است؟ گروهيدوي  سنگ توتم مردم باستاني سان» يت رباندرخ«آيا 

دوي از  سينگ ايستاده بودند در سان» يشها شاخه«پرندگان روي و  بوده شبيهدرخت ه شكل آن ب

در واقع همان بعضي معتقدند كه طبق كتب باستاني چين اين آثار باستاني . خاك كشف گرديدزير 

 كه خورشيد هر روز صبح از درخت رباني باال عقيده داشتندمردم قديم چين .  بود»درخت رباني«

  .كردند آن درخت النه ميد و انواع پرندگان روي آي  پايين ميآن و هر شب از ودر مي

 چرا اين پرندگان همه باز اينكهمثال . آمدوجود  به هاات و تفسيروضيحاما مسائلي از اين ت  

 كوچك كه در پايين يكي از ة؟ چرا سه مجسمشد نمي ديگري ديده ة و هيچ نوع پرندندبود

  قرار داشت منسوب به نژاد سفيد بود، نه نژاد زرد؟» ي ربانيها درخت«

 هستند شبيه به پرندة باز پرندگان روي درخت ة واقعيت كه هماين بيشتر توضيحنظرم ه ب  

اين سه مجسمه كه در پايين . استي دو سينگ  توتم مردم باستاني سانة نشان،د كه بازهد نشان مي

  .كند مشخص ميدوي را  سينگ  مردم باستاني سانة همان چهررد درخت مانند قرار دااثر باستاني

آمد رفت و  هندوستان هدوي ب سينگ د كه مردم باستاني سانهد ها نشان مي ها و صدف  عاج-٣

  .كرده بودند

  : بودنديدوي چه نوع مردم سينگ م سان مردتوان دريافت كه باالخره مي باال توضيحاتاز 

در .  شكاري يا صحرانشين بودند، نه كشاورزاي آنها قبيله. آنها شبيه نژاد سفيد بودند، نه نژاد زرد

  .در رفت و آمد بودند آنها با هندوستان نيز ضمن

  

  دوي سينگ  بشر و فرهنگ سانةانتقال پردامن

زمان، يعني در  هم. وجود آمد هز ميالد ب پيش ا١١ -١٥ي ها دوي در قرن سينگ فرهنگ سان

 كه در آسياي مركزي زندگي  »آريا«نام  ه پيش از ميالد قبائل هنود و ايرانيان اوليه ب٢٠ -١٠ي ها قرن
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 كه ندآنها به سه بخش تقسيم شد. آغاز كردندغربي  سمت جنوبه  بكوچ وسيعي را كردند مي

  .دندش بااليي وارد زةبه حوتوسط رود هند  به آسياي صغير، ديگري به ايران و سومي هايكي از آن

توليدي قبائل هنود اولية ي ها ميالدي نيرو١١ -١٧ي ها ست كه در قرن ا قابل توجه اينةنكت  

توانستند ظروف و اسباب مفرغي و زرين  هر دو مي.  بوددر يك سطحچين   شانةو ايراني با سلسل

  .كنندتوليد 

 امكان اينغربي  توان استنباط كرد كه در جريان انتقال قبائل آريا به جنوب  باال ميمطالباز   

 و از قبائل بگيرندنما راه نادرست را در پيش  علت فقدان قطب هوجود داشت كه بعضي از آنها ب

  .سكني گزيدنددوي  سينگ  و باالخره در سانشوندخود دور 

  

  ائل هنود و ايرانيان اوليه فرهنگ قبوفرهنگ قديم فارسي 

 نقل مكان وسيعي پيش از ميالد به ١٠ -٢٠ي ها  قبائل هنود و ايرانيان اوليه در قرنآنجايي كهاز 

د، از شهاي بااليي و رود هند   آن وارد آسياي صغير، ايران و حوضهةي عمدها دست زدند و بخش

و ايرانيان اوليه را منعكس  فرهنگ قبائل هنود حال حاضرهاي باال در  رو فرهنگ بخش اين

  .نمايد مي

خاك زير  قبل از ميالد از ٥ -١٠ي ها در حدود قرنذكر شده  آثار باستاني قسمت اعظم  

  :كنيم بررسي مي اين آثار را اكنون. كشف گرديد

  باستاني آثار انواع -1

مربوط اي   زرين و نقره، اسباب مفرغيو زيادي از ظروف تعدادظروف سفالي، در ايران عالوه بر 

  .  شدكشفخاك زير  از  پيش از ميالد نيز٥ -١٠ي ها به قرن

  هاي باستاني هاي مجسمه ويژگي -2

، ريش زياد درازچشم بزرگ، دماغ داراي دوي  سينگ  سانباستاني همانند آثار ها هاي مجسمه چهره

  )١٢عكس . (بودنداطراف گونه و چانه 
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   باستانيهاي ي مجسمهها  لباس-3

. دوي بود سينگ  آثار باستاني سانبسيار شبيه به در ايران مكشوف باستاني هاي مجسمههاي  لباس

  )١٤ و ١٣هاي  عكس(

   توتمة نشان-4

 ١٥هاي  عكس (. بود»باز« ايران ة توتم قبيلةداد كه نشان ن زمان نشان ميآدر نيز آثار باستاني ايران 

  )١٦و 

  يهاي هنر  ويژگي-5

  ) ١٨ و ١٧هاي  عكس. (خورد نيز به چشم مي درخت مانند يارشناسي آث  اكتشافات باستاندر

 باستاني پيش از ميالد با آثار ٥ -١٠ ون قرمربوط به ياني ايرانت آثار باسدر صورت مقايسة

  .ناديده گرفتبين آنها را ماتوانيم ارتباط دروني  دوي نمي سينگ سان

  

  دوي سينگ  موجود در فرهنگ سانروشن شدن ابهام

 فرهنگ اگر ايجادشويم، اما  رو مي هشكالت زيادي روبم اين مسئله با بررسير حين با اينكه د

 روشنآساني ه  بابهامهنود و ايراني را مبدأ قرار دهيم، اين ابتدايي دوي از قبائل  سينگ سان

  .شود مي

   بود؟اي تصادفي هدوي داراي ويژگي پديد سينگ  چرا فرهنگ سان-١

داد كه سطح نيروي توليدي  از يك طرف نشان مي. گانه داشت دويدوي خصلت سينگ فرهنگ سان

 اين فرهنگ با خصوصياتبود و از طرف ديگر يكسان  مناطق مركزي چين بادوي  سينگ سان

رو اين فرهنگ براي كساني كه فقط با فرهنگ قديم  از اين. متفاوت بودمناطق مركزي چين كامالً 

  .ار ناگهاني درآمدصورت پديد هند ببودمناطق مركزي چين آشنا 

  داشتند؟به هندوستان دوي آمد و رفت زيادي  سينگ  ساني چرا مردم قديم-٢

دوي از قبائل هنود و ايرانيان اوليه بودند كه بعد از ساكن شدن حتماً كاسني  سينگ اهالي سان

هاي  ضهبه حوكه از طريق رود هند  زمانيآنها . ندباشتماس در  خود ة اوليقبائلفرستادند تا با  مي
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قرار بر با آنها يطور حتم روابط نزديك هبو بااليي رود رسيدند مردم قبائل قديم خود را ديدند 

  .ساختند 

  دوي درهم شكسته شد؟ سينگ  سانباستاني زيادي از آثار تعداد چرا -٣

 رسيد يم نظره ب. وجود داشت هم سالح خرد شدند و در ميان آنها ظروف و آنها زيادي از تعداد

دوي پس از آنكه با خويشاوندان خود  سينگ ها بدين جهت بود كه مردم سان د اين پديدهايجا

 طبيعتاً ،استدوي بهتر  سينگ سانزندگي در آنجا از در  زندگي دريافتند كه و ندتماس گرفت

 زيادي از ظروف و تعداد و قبل از ترك بپيوندند خويشاوندان خود هتصميم گرفتند بمشتاقانه 

  . و دفن كردندندا درهم شكست رمهماسباب 

  :از اين قرار استدوي  سينگ  فرهنگ سانبررسي و مطالعهاهميت 

 هان غربي چين يعني قرن  ةسلسلمربوط به  راه ابريشم اندازي براساس كتب تاريخي زمان راه -١

 قبل از ١٠ -١٥ي ها توان قرن ميرا دوي  سينگ ولي پيدايش فرهنگ سان.  پيش از ميالد بوددوم

  .دانستيالد م

فرهنگ . آيد وجود مي يي بهها ارتباط شرق و غرب اكثراً  به در جريان آمد و رفت-٢

رو  از اين.  مبادالت شرق و غرب بودو ارتباط اتصال ةنقطفرهنگ و ترين  يدوي قديم سينگ سان

 روابط شرق و غرب و يتوان مبدأ تاريخ دوي مي سينگ  فرهنگ سانمطالعه و بررسي طريقاز 

  .دريافتخوبي ه رفت آن را بپيش
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