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 آثار شکوهمند هده

 قسمت چهارم و اخیر

آثارهنری هده آنقدر غنی و فراوان است که میتوان کتاب مستقلی را در مورد آن نوشت، ولی درین مختصرتنها 

ذکر چند نمونه از آثار بدیع آن اکتفا نماییم. بطورمثال پیکرۀ هرکولیس در کنار مجسمه بودا که از تناسب قادریم به 

و زیبایی خاصی برخودارد است، وسعت دیدگاه هنری این پدیده های هنری را از اقصای شرق تا به مدنیت شبه 

ازینجهت قابل تعمق است که فرهنگ آریانای  جزیره یونان و فراتر از آن تا روم باستان بازگو میکند. این مسأله

باستان دارای ابعاد فرهنگی گسترده ای بوده و ازهمین جهت نقطه محراق وشهراه تمدن های بشری خوانده شده 

است. درین اثر ناب برعالوه اینکه حرمت هرکولس در برابر بودا به نکویی تبارز یافته هنرمند شرقی دریچۀ 

لنستیک غرب باز مینماید. بدین معنی که هنرمندی در هده با جهان بینی خاصی هرکولس فکری نوینی را  درهنر ه

خدای زور و قدرت دنیایی را در مقایسه با درویش متفکری چون بودا درحال تواضع نشان میدهد. بدهیست که 

 چنین طرز فکری درهنر عصرکالسیک ودور ه  هلنی گریکو رومن وجود نداشته است. 

 
 حرمتگزاری هرکولس به بودا، گوشه از پیکره های زیبای معبد هده که دیگر وجود ندارد. 

 

طوریکه پیشتر گفته شد دیدگاه آثارهنری نیایشگاه هده از نگاه شناخت فرهنگهای انسانی افق وسیعی دارد و نمونه 

ی یافته است. بطور پیکره های از مردمان سرزمین های دور و نزدیک در آفریده های هنری آن تجلی گسترده ا
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ها و با نوان هندی را با لباس های مخصوص شان در رواقهای  سازان معبد هده ننگرهار حرمت گزاری راجا

 این عبادتگاه بزرگ با دقت و بینیش خاصی آفریده اند. 

  

 

 صفحه  6از  1شمار ه   

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

    
  

پیکرۀ فیل نسبت به آدمها، به خصوص جسد بودا بسیار کوچکتر است  (نیم برجسته)با آنکه درین مجسمه رلیف

،اما از نگاه اناتومی با دقت کار شده وبیشتر جنبه سیمبولیک دارد. یعنی منحیث سمبول سرزمین هندوستان مورد 

بدانند که این مردمان از سرزمین هندوستان به زیارت هده و حرمتگزاری به استفاده قرار گرفته است تا بینندگان 

 آمده اند.  (نگاراویهارا)بودا به ننگرهار 

  

  
 

 

 

 

 

 

 حرمتگزاران هندی و بودای نشسته ، هده جالل آباد قرن چهارم میالدی ، موزیم مترو پالیتن نیویارک

د که در باالی سربودا درحال پرواز دیده میشوند. هنرمند آنچه به این اثرزیبایی خاصی میبخشد پرندگانی ان

مبتکری که این اثر را پدید آورده است ازچنان مهارتی برخورخودار بوده که پرندگان درحال پرواز معلق درهوا 

 و مجزا از دیوارمتن مجسمه ایجاد نموده است. 

وریست که دردیوار های  بیرون و بام اززمره آثار بیشمار معبد هده پیکره های موجودات هولناک و ترس آ

عبادتگاه به منظور ترساندن و راندن شیا طین وارواح خبیثه نصب می گردید. برخی ازاین پیکره ها که ازگل 

پخته با پوشش نازکی ازگچ ساخته شده هنوز در موزیم کابل و موزیم گیومه پاریس موجود است. گویایی و قدرت 

ایجاد این پیکره ها بکار برده اند بسیارقابل توجه بوده و توانایی آنان را در تصوریکه هنرمندان آنزمان در 

 انعکاس دادن تصورات گوناگون انسان و ابعاد ناشناختۀ افکار آدمی نشان میدهد. 
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رتخت در حال تفکر بقطار باال: هیوالهای نگهبان عبادتگاه، هده ، موزیم گیومه پاریس و موزیم کابل تصویرپائین: مجسمه بودهیستاوای 

 شیرها، هده، موزیم داالس تکساس.

یکی از پیکره های نهایت ظریف معبد هده که از گل پخته ساخته شده و توجه اکثرهنرشناسان جهان را بخود جلب 

نموده مجسمه بود هیستاوای در حال تفکر است. حالت نشستن او برتخت مزین با پیکره های شیر و کاله  فاخری 

 ارد، به این اثرزیبایی وظرافت خاصی میبخشد. که به سر د

 .تگر پویایی مدنیت آنزمان افغانستان اس نایکه تأثیرات هنر چین درمسند پیکره دیده میشود وب

 ستوپه ها: 

درلغت برگرفته شده از کلمه توپه به معنی بلندی درزبان باستانی سانسیکریت است. برخی از  Stupaستوپه 

زبانشناسان عقیده دارند که کلمه تپه درزبان دری ازهمین ریشه آمده و به مرور زمان شکل تلفظی و نوشتاری 

 کنونی  را بخود گرفته است  . 

ث قبلی صحبت به عمل آمد، ولی در مورد ستوپه های معبد بهرصورت درمورد ستوپه ها درمعابد بودایی درمباح

هده و شاه خیلی غندی جالل آباد باید گفت که از زیبایی هنری خاصی برخوردار و در دورادور وچهارطرف این 

 ساختمان های بلند گنبدی شکل، با پیکره های متعددی مزین است .  

دند که به تدریج از قاعده تا رأس درچند طبقه کوچکتر شده  ستوپه های معبد هده با طرح خاصی ایجاد گردیده بو

و به گنبد نسبتا بزرگی منتهی میگردیدند. هرطبقه با پیکره های ظریف و زیبای تزئین می یافت که داستانهای 

 زندگی و کارنامه های بودا را شرح میداد. 

گ به سنگ و هنوز نمونه هایی ازستوپه های معبد هده که سن

انتقال یافته درموزیم گیومه  پاریس بنام  ت به فرانسهخشت به خش

افغانستان در معرض نمایش قرار دارد. البته این انتقال به اساس 

قراردادی صورت گرفت که میان دولت افغانستان و فرانسه 

به اساس  (DAFA)وجود داشت و هیأت باستانشناسان فرانسوی 

کار آغاز کردند. درافغانستان به  ۱۹۲۲این قرارداد پس ازسال 

بزرگترین و شکوهمند ترین ستوپه معبد هده تا دهۀ هشتاد یعنی سرآغاز دورۀ جنگ وبربادی افغانستان درجالل 
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آباد و جود داشت که در حقیقت خود، موزیم غیر منقولی بود و نمایانگرهنر وعقاید مذهبی آن زمان بشمار میرفت. 

ای نیایش متعددی به چشم میخورد که همه با زیباترین، مجسمه ها درچهار طرف این ستوپه بزرگ رواقها و اتاقه

 و سرستونی ها مزین بودند .   

دردهۀ هفتاد عده ای از متفکرین افغانستان به انتقال آثارهنری به خارج از کشور موافق نبودند که درآنوقت این 

م امل معبد هده ستوپه های موجود درموزیمفکوره نظر مثبت و صائبی تلقی میگردید، اما متأسفانه پس از ویرانی ک

 گیومه پاریس یگانه مثالهای اند که مارا به طرز کارهنرمندان، مهندسین و طراحان آندوره آشنایی می بخشد. 

بزرگترین و شکوهمند ترین ستوپه معبد هده تا دهۀ هشتاد یعنی سرآغاز دورۀ جنگ وبربادی افغانستان درجالل     

در حقیقت خود، موزیم غیر منقولی بود و نمایانگرهنر وعقاید مذهبی آن زمان بشمار میرفت.  آباد  وجود داشت که

درچهار طرف این ستوپه بزرگ رواقها و اتاقهای نیایش متعددی به چشم میخورد که همه با زیباترین، مجسمه ها 

 و سرستونی ها مزین بودند .   

نتقال آثارهنری به خارج از کشور موافق نبودند که درآنوقت این دردهۀ هفتاد عده ای از متفکرین افغانستان به ا

مفکوره نظر مثبت و صائبی تلقی میگردید ،متأسفانه پس از ویرانی کامل معبد هده ستوپه ها ی موجود درموزیم 

  گیومه پاریس یگانه مثالهای اند که مارا به طرز کارهنرمندان، مهندسین و طراحان آندوره آشنایی می بخشد .

  
 

  تصویرستوپه بزرگ معبد هده دردهه هفتاد، آرشیف باساتنشناسی افغانستان
 

یده بودند بیاد دارند که دورادورقطار پائینی این ستوپه بزرگ با مجسمه هایی آنانیکه معبد هده را از نزدیک د

مزین بود. این پیکره ها مربوط به داستانهایی بود که دیدار بودا را بامردمان مختلف درهنگام دوره گردی 

 ANDRÉ GODARD وسفرهایش ازشهری به شهری و از دیاری به دیاری نشان میداد. به گفته آندره گودارد 

باستانشناس معروف فرانسه این مجموعه ازجملۀ گویا ترین مجسمه های داستانی مشرق زمین بحساب میرفت 

،اما متأسفانه بجز این تصویر دیگرهیچ اثری ازآن بجا نمانده است. بهمین ترتیب سرستونی ها و سرطاقهای معابد 

ین میان چتر سنگی ایکه در معبد شاخیلی ننگرهار از زیبایی و نو آوری های دلچسپی بر خوردار بودند. در

غوندی بر فراز ستوپه ای نصب بود چنان ظرافتی داشت که عظمت کار و ذوق هنری سنگتراشان پار را با 

نکوترین وجهی بازگو میکند. این اثرتاریخی ازنگاه سبک شناسی کامال ابتکاری بوده وشبیه آن درممالک همجوار 

 اخت هنری آن ازتزئینات معماری یونانی و رومی تفاوت کلی دارد.  کمتر بچشم میخورد. همچنان پرد
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 چتر سنگی معبد شاخیلی غوند ی

آنچه درعبادتگاه شاخیلی غندی که بخشی از معبد بزرگ هده بود جلب توجه مینماید زینه های سنگی میباشد که 

ان این مجموعه نفیس، مجسمه نیم پلگان و دوطرف آن با زیبا ترین مجسمه های سنگی تزئین یافته بود. درمی

برجستۀ  دسته ای ازنوازندگان زن ومرد که درحال نواختن وشادمانی اند واقع ا  بسیار جالب است، زیرا آالت 

موسیقی و گوشۀ دیگری ازحیات اجتماعی و فر نگی آنزمان را به نمایش میگذارد. هر دو اثر در موزیم گیومه 

 ساالنه هزران تن از آن دیدن مینماید.  پاریس درمعرض نمایش قرار دارد و

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 گروهی از موسیقی نوازان تراش یافته از سنگ  ۀنیم برجست  ۀمجسم                                 
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