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5 صفحه  از   1   ه  شمار
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 ۰۲/۰۳/۲۰۱۷د                                                                                                   حامد نوی

 گاهی به آثار شکوهمند هدهن
 

 قسمت سوم

بسیاردلچسپ است، موجودیت پورتریت های اقوام قدیم سرزمین آریانا با معبد هده آنچه درمورد مجسمه های 

طرز  خاص زنان هرمنطقه و شکل کاله ها و کالهای و یش موابطورمثال سبک آر .چهره های گوناگون آنهاست

و زیبایی  از اناتومی دقیق آریانا با دقت خاصی ایجاد گردیده که ۀو ریش مردان هرقوم و قبیل پیرایش سر

 ریالستیک خاصی بر خوردارند.

 

 
 

 پورتریتهای کشف شده از معبد هده که درآن چهره های تمام اقوام کنونی افغانستان مشاهده شده میتواند
 

 باشندگان معرف اصالا این پورتریت ها که شمایل مردمان صاحب نفوذ و مخلصین عبادتگاه راتمثیل میدارند، 

میباشند. درین مجموعه باشندگان  فراوانی اهمیت دارای بوده وازنگاه جامعه شناسی تاریخی قدیم افغانستانواقوام 

ایغورها، ساکنین پیشین کابل وکاپیسا ،  مانند ساکه ها، پکتها، پارتهای باختر، بادغیس وهرات، باشندگان آریانا قدیم

جالل  ۀجانب دیگر پیکره های معبد هداز به نکویی تبارز یافته است. تورانیان )تورک ها( و افغانستان مرکزی

ندگان پارسیان وباش ۀزندگی وطرز لباس پوشیدن مردمان قدیم آریانا ازالبس ۀآباد مبین این حقیقت است که شیو

   .پهناورهند تفاوتهای کلی دارد. یعنی اصالتهای فرهنگی مدنیت خاصی را تمثیل میدارد ۀخط
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ن پیداست عنعنات و رسوم مختص بخود را داشته و برخالف آنچه این مدنیت فرهیخته طوریکه ازآثارهنری آ

استنادی راکه مؤرخینی چون جوزف  نیست. فارس و یاهند ادعا دارند امتداد فرهنگ خاورشناسان از ای عده

 Richard  -آلمانی یکی از بنیانگزارن مفکوره " ایران بزرگ" و ریچارد فرایJoseph Marquart مارکوارت 

Fry  شاهان  سانی بر قلمروۀ شاهپور ساهمانا حمل ،مبلغ این اصطالح مدار اعتبار قرار میدهند امریکاییمحقق

کوشانی درقرن سوم میالدیست، اما از نگاه تاریخ تمدن بشرحمالت بازقینی چیزدیگری وخصایل فرهنگی یک 

قلمرو کوشانیان و درست است که به دلیل انباشته شدن ثروت هنگفت مالی در حوزه مدنی چیز دیگریست.

تحت فرمان کوشانی ها مورد حمالت پیهم شاهان  ۀدوره باعث آن شد تا ساح بخصوص غنامندی معابد بودایی این

جنگهای مدهشی بین  گرفته وسبب بروز ساسانی فارس قرار

آنچه از نگاه تاریخ تمدن و فرهنگ اهمیت  طرفین گردد، اما

عصرکوشانی بیان این حقیقت است که  آثارهنری  دارد،

افغانستان کوچکترین شباهتی از نگاه شکل و محتوی با آثار 

  هنری قرن دوم و سوم میالدی فارس ندارد.
 

که اززیبایی خاصی برخوردار   Devataبطورمثال مجسمه دیواتا

دارای ، بوده و ازمعبد هده واقع درجالل آباد کشف گردیده

 خصوصیات هنری بسیار متمایز از پیکره های ممالک

این اثر ناب دارای  همجوارمربوط عین دوره تاریخی میباشد.

حلقه های گیسوان  .وامیدارد  بیننده را به شگفتزیبایی هایست که 

 آراسته و فیته موی ایکه در باالی آن با ظرافت خاصی ایجاد شده 

 قرن دوم میالدی، موزیم گیومه پاریس دیواتامجسمه  

 رفای عواطفظریف ژ ۀمعرف شیوه زندگی پیشرفته و طرز آرایش زنان آنزمان است. ازجانب دیگر این پیکر

هنرشناسان  برخی از ۀزن جوان که به عقید نگاه خاموش میدهد. و اندیشه های انسانی را با نکو ترین وجهی تبارز

از نگاه ساختارهنری ترکیب  .جنگل و چشمه ساران است با طنازی به پائین مینگرد ۀاله  Devata مظهر دیواتا

را بیاد نقاشی های دوره رنسانس بیننده  تبسم مرموزی که برلبان زن جوان نقش بسته، .این مجسمه نهایت زیباست

زیرا دارای عین زیبایی های  می اندازد، اثرجاودان لیوناردو داونچی مونالیزا، یا ژکوند لبخنداروپا ،بخصوص 

متأسفانه  .اد گردیده استهنری دوره رنسانس اروپا ایج آثار قرن پیش از ۱۲هنریست، اما این اثرممتاز حد اقل 

اسمای این هنرمندان  بنا برعدم موجودیت اسناد کتبی ما نمیداینم که نام این نوابغ روزگار چه بوده است؟ گرچه

فریده های هنری لیوناردو سال پیش در ننگرار قدیم میزیسته و آثاری به سطح آ ۱۸۰۰کم  ش وبیبزرگ که 

، اما نظربه موجودیت آثار هنری باقی نمانده خحافظه تاری در ،ه اند، رافائیل و میکل آنژ ایجاد کردداوینچی

قیقت ح پیداست که این عصر در ،بدست آمده و از آنجا تا بامیان و بلخ از ساحه ننگرهار تا کاپیسا کهفراوانی 

مندان بدین معنی که هنر ؛زمین باستانی افغانستان بوده استسر و عصررنسانس هنری در شگوفایی فرهنگ ۀدور

 آن زندگانی داشته وبه ایجاد آثار نابی مشغول بوده اند. بزرگی درشهرهای مختلف
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افغانستان  ۀ، همانا نقش مساوی زنان با مردان درجامعزبان هنر بیان میدارند دیگری را ک این پیکره ها با ۀنکت 

ازنگاه جامعه  این امر و مردان درمعابد آن بچشم میخورد.زیرا تعداد مساوی پیکره های زنان  ،آنزمان میباشد

شناسی تاریخی روشن نگری این مدنیت کهنسال را از عهد تمدن ویدی و اوستایی باختر تا دوره کوشانی بازگو 

اوستایی بلخ درفصل های  ای باختری که در بخش هنرعصره خانمهه های شهزادنمونه های پیکرچنانچه  مینماید.

 مبین این حقیقت میباشد.  بررسی گردید گذشته
 

دریکی از دیوارهای معبد  برجستهوبا خطوط  بهمین ترتیب نقاشی دیواری یک زن که با روش برس زدن آزاد

بنمایش  ه هادور آن ۀدر جامع زنان را است و بازهم نقش عمده بیانگری خاصی برخورادر ۀاز شیو ،هده کار شده

 میگزارد.
 

 
 

 تابلوی یک زن و پرنده، معبد هده، قرن سوم میالدی
 

 ۀزنی را نشان میدهد که درحال گرفتن پرند ،رنگهای محلول درآب باالی گچ استعمالبا  این نقاشی فریسکو 

هنرمند با توانایی بینظری با استفاده از خطوط آزاد و نا معین  .)کبوتر( سفیدیست و با دقت بسوی آن مینگرد

ت ، حالرا بصورت دقیق و مکمل خلق میکرد پرنده را درحال پر زدن نشان میدهد. شاید اگر نقاش بال های پرنده

ه چدرحالیکه ما بصورت دقیق نمیدانیم که این نقاشی دیورای  گردید. پرواز و تحرک با چنین زیبایی ایجاد نمی

که  است پیامی دارد و چه معانی نهفته ای را بازگو میکند، اما موجودیت آثار نقاشی در معبد هده بیانگر این امر

   درخششی داشته است. ،هنر نقاشی در پهلوی هنر های تجسمی در نگارا ویهارای باستان
 

ران جهان اسان و تاریخنگاو در خور توجه که همه هنرشن بس عجیب ان نقاشی های معبد هده صحنه ایستدرمی

دو مرد را  معبد آفریده شده و تصویر رواقهای تاریک . این صحنه نقاشی دریکی ازرا به تحیر واداشته است

یکی از مردان درحال  .ان اغلب این دومرد دو طبیب هستنداسکلیت انسان نشان میدهد. به گم ۀدرحال مطالع

اینکه اسکلیت انسان  داده، اما عجب تر به سخنان او گوش فرا بادقت فراوان دیگری و تشریح اسکلیتی میباشد

دارد. برخی از دانشمندان  شباهت زیادی ( )اکسریX-Ray دریک محفظه سیاهرنگی نقاشی گردیده که به ماشین 
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انرژی ماورای زمین  نظر به قوای مقنا طیسی زمین و دو طبیب درحال مطالعه نقاط فشار عقیده دارند که این

ط فشار که نظر به وزن بدن انسان، توسط دانشمندان پار به استناد یک خط عمودی انسان اند. این نقا ندر بد

یاد میگردد. به اساس این دانش اگر موقف بدن انسان « چکره»ده در زبان سانسیکریت بنام نشانی و تثبیت گردی

باعث درد عضالت  ان حکمفرما شوددریک زاویه نادرست قرار گرفته و عدم توازن قوا در ساختمان فزیکی انس

ی ها در بدن آدم« چکره»در وجود انسان میگردد که یگانه عالج آن دست یابی به دانش موقف یابی نقاط فشار یا 

 ۀو تمرین هایست که سرتا پای بدن را دوباره در حال تعادل قرار می دهد. این عملیه در معابد آنزمان که بر عالو

ی ای نیز بشمار میرفتند توسط تمرین های یوگا در زیر نظر طبیبان و راهبان صورت مسایل عقیدتی مراکز علم

میگرفت. البته ادامه این بحث با آنکه بسیار آموزنده و دلچسپ میباشد خارج از حوصله این موضوع است، اما 

شان قاعده وسیع نپیکره های زیادیکه بودا و پیروان اورا درحال نشستن به شکل متوازن وبه استناد مثلثی با 

این دانش در شهرهای مختلف افغانستان قدیم از غزنه و ننگرهار تا بلخ است. بهر صورت  ۀمیدهد، نمایانگر توسع

منحصر به فردی در  ۀ، نمونشناسان فرانسوی زمانی موجود بود این نقاشی که تصاویر آن در آرشیف باستان

نقشی بدین و مدنیت های کهن اثری با چنین و ضاحت  مورد ساختمان فزیکی پیکر آدمیست و از هیچ جا از

 ارتباط به شرح علمی استخوان بندی بدن انسان بدست نیامده است.  گویایی در

 

 گوشه  از دیوار "رواق ماهیان" در نیایشگاه هده
 

بینظیرسراب جهان معبد هده اطاق ماهیان بود که هنرمندی با مهارت  یگر بسیار نادرد یکی ازپدیده های هنری

خصلت زالل بودن و  زیر آب را با گیاه ها و ماهیان رنگارنگ آن توسط گل ایجاد نموده بود. بدیهیست که ایجاد

 صاحب اندیشه و قدرت تصور ت کار آسانی نبوده وتنها هنرمندی، توسط گل که ماده مکدریس«آب» شفافیت

را در معبد هده قبل از ویرانی آن از نزدیک « اتاق ماهیان»آنانیکه  میتواند به چنین خالقیتی نایل آید. ،بزرگ

از کف مدخل اتاق آغاز می یافت  دیده بودند شاید بیاد داشته با شند که جپله های امواج آب چنان ایجاد شده بود که

ه تحرک بیشتری شکل گرفت و به تدریج بسوی دیوار های آن ادامه مییافت. بخصوص در دیوار مقابل امواج آب با

شفاف جهان زیرآب را تماشا  ۀیننده تصور مینمود که در اتاق شیشه یئ  قراردارد و ازپشت آن شیشببودند و 

اثری  یرچند تصو از ، متأسفانه بجزس از ویرانی معبد هده توسط احزاب بنیاد گرای مستقر در پاکستانپ میکند.

 م.بدین تصویر شکوه "رواق ماهیان " را شرح نمای ءتکابینظیرهنری بجا نمانده، ازینرو ناگزیریم تا با ا ۀازین پدید
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م اثرخان« رهنمای تاریخی افغانستان»همچنان درکتاب  و هفتاد دربرخی ازجراید کشور ۀاین تصویر که درده

از این اثر بزرگ هنری را نشان  ای دوی  وقت به چاپ رسیده تنها گوشهرځنگمنتشره ریاست  ننسی دوپری،

 نه»که موضوع آن مالقات بودا با  کهن کیش بودایی ارتباط دارد اسطوره های به یکی ازباال  تصویر .میدهد

به تعریف انسان « مها بهاراته»در داستانهای باستانی « گا نه»است.  موجود نیمه انسان و نیمه مارNaga « گا

 با تصوریکه هنرمند از« اگ نه»، اما درین اثرمنفی تلقی میگشتند ویا انسانهای مارگونه آمده است که موجودات

مایل از ش ای با چهار چشم تمثیل گردیده ونشانهبا دمی مانند مار و سری  یبه شکل هیوالی ،آن موجود داشته است

 می باشد،ای مهابهاراته ـه داستان از تر اسطوره های بودایی که بسیار بعد ، لیکن درآن دیده نمیشود انسانی در

ر گل نیلوف ۀبودا به موجود مثبتی مبدل گردیده و در رساندن آب زالل حیات به ساقپس از مالقات با  « گا نه»

روان هنری معبد فندقستان واقع در والیت پ آثار و با تفسیری دیگری در دیگر ای کوشا میگردد. این داستان بگونه

 فصل آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تبارز یافته که در

 

 پایان قسمت سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


