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  "زادـــــــــبنياد فرهنگی که":  فرستنده
 
  
 
 

  صورت و پيکر سازی
  در 

  هنر اسالمی افغانستان
  

از برخی زبانها شنيده ايم که .  چنين شنيده ايم که در هنر اسالمی کشيدن صورت و ساختن پيکر ممنوع استمعموُال
با آنکه اين مطالب گمان نميکنم کدام پايه و . ساختن شبيه جاندار که سايه داشته باشد در آئين اسالمی ممنوع است

 از ساختن هيکل ذيروح و بخصوص ورت و مخصوصًای العموم از کشيدن صمدار واقعی داشته باشد، مسلمانان عل
يست که در اديان پيش از اسالم چه بودائی، چه مانوی، چه مسيحی و چه ای شبهه . انسانی خود داری کرده اندهيکل 
پرستيدند،   هيکل های انسانی و حيوانی معمول و مروج بود و چون هيکل ها را در بسياری موارد میاشر، تهندوئی

  . بلکه در شکستن آن صرف مساعی مينمودند،ه تنها از ساختن آن خود داری کردندمسلمانان ن
در . ، بودائی، هندوئی وغيره معمول بود)زوراستريزم(در افغانستان پيش از نشر دين اسالم اديانی مانند زردشتی 

يافت، نصف شرقی  اواخر ثلث اول قرن هفتم مسيحی که دين اسالم تازه در سرحدات غربی افغانستان اشاعه می
بدين . پيرو اديان بودائی و هندوئی و نصف غربی آن پيرو ديانت زردشتی بود)  قندهار–بلخ (افغانستان نظر به خط 

 معبد و آمد، در نيمۀ شرقی افغانستان صدها که دين اسالم به خاکهای افغانستان امروزی پيش می ترتيب زمانی
ائی وجود داشت و در هر معبد و استوپه صدها و هزارها مجسمه و صور بد بودائی و شيواستوپۀ بودائی و صدها مع

 هزار مجسمه کشف ٢٣ بيش از ١٩٢٣وقتی از يک معبد بودائی در سال . و نقوش در و ديوارها را منقش ساخته بود
 و تورشد، فکر ميکنم گفته ميتوانيم که در مجموع معابد و استوپه ها به ميليون ها مجسمه نصب بود و هزارها ص

  .پيکر اين اماکن را زينت داده بود
ه ها ويران اکثر اين معابد و اين مجسم)  مسيحی٨ و ٧( در ظرف دو قرن اول هجری با نشر اسالم به ترتيب و بويژه

نی و کتيبه های ديگر به رسم الخط آ بجای تصاوير و پيکر ها، آيات قر روش عمومی اسالمیًاطبع. و شکستانده شد
 ولی متاسفانه از آثار هنری اسالمی اين دو قرن ، گل و برگ و اشکال هندسی هويدا گرديدکوفی و عربی و

 تا اينکه وارد ،سفانه چيزی در اين کشور بدست نيامدهأهمچنان از قرن سوم هم مت. کوچکترين اثری در دست نيست
 ۀلنهر به سلطنت رسيده و دامنءاماورادر ين قرن سامانی ها که اصُال اجداد آنها از بلخ بودند، در . قرن چهار ميشويم

از ين دوره برخی کاسه های لعابدار گلی منقوش با . قلمرو آنها بر بخش بزرگی از خاکهای افغانستان منبسط شد
  .صور حيوانی از شمال آمو دريا پيدا شده است

شواهد . يران منبسط بود در دورۀ عروج آن از قلب هند تا قلب ات که قلمرو سلطنت غزنويان مخصوصًای نيساشبهه 
 از دو نقطه که عبارت از خرابه های غزنه و خرابه  خاکهای امروزی افغانستان عجالتًاهنری اين دوره را خارج از

 غزنوی پيدا شده و امکانات های لشکرگاه در مجاورت محل تالقی هيرمند و ارغنداب باشد، شواهد هنری عصر
  . دقيق تری را به ميان آورده استۀمطالع

در هنر اسالمی غزنوی تا جائی که شواهد مکشوفه از افغانستان نشان ميدهد، صورتگری و نقاشی و پيکر سازی 
حاجت به توضيح نيست که طبق روش .  رواج داشت،جاندار به مفهوم عام اعم از حيوان و پرنده گرفته تا انسان

ی، اشکال هندسی، گل و برگ و کتيبه های کوفی در هنر اسالمی غزنوی عموميت عمومی هنر اسالمی نقوش تزئينات
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 معذالک تصاوير حيوانی و انسانی و پرندگان و پيکرسازی و نمايش صحنه های شکار و جنگ وغيره ،مطلق داشت
فرانسوی و ای باستان شناسی در لوايح مرمری به کرات ديده شده و در اثر کشفيات اتفاقی و حفريات علمی هيئت ه

 مطالعه را به ۀ که زمين،ی در غزنه و لشکرگاه يک اندازه شواهد و مدارکی در موزۀ کابل گرد آمده استيائايتال
  .سبک علمی آماده ساخته است

که افراد گارد سلطنتی غزنويان را نشان ميدهد، ) Frescs(  ديواری فرسکۀاز لشکرگاه چند پارچه تصاوير رنگ
 از نزديکی قاهره بدست آمده و مربوط Fostass)(ان اسالم بعد از تصاويری که از فوستاسدر جه. بدست آمده است

 ها معاصر فاطمی. به دورۀ فاطمی است، تصاوير ديواری لشکرگاه مهمترين مجموعه ايست که سراغ داريم
. ه متعددتر است تصاوير غزنوی به مراتب از تصاوير دورۀ فاطمی کامل تر و از نظر عدۀغزنويان بودند و مجموع

د و تيزبين در ين موارد دارند، ميدانند که سوابق نقاشی صور ديواری در معابد بودائی و مانوی در اکسانيکه نظر نق
  . ديگر بکار داردۀشرح و بسط اين موضوع مقال.  دارد ديواری غزنوی لشکرگاه تاثيرۀنگتصاوير ر

بصورت کلی االکثر و موزۀ کابل جمع شده است که علی همين ترتيب از غزنه يکعده لوحه های سنگی مرمری به 
اين . مجالس رقص زنان رامشگر و صحنه های شکار و پهلوانی را نشان ميدهد و برجسته روی سنگ کنده شده اند

  .روش يکنوع هيکل تراشی است و آنرا خوبتر ميتوان صورتگری در سنگ خواند
انات و احيانُا انسانی زياد است که محتاج به شرح و بيان  حيو،روی ظروف فلزی اين عصر هم تصاوير پرندگان

  .نيست
 نسبت هدر ين دور. ست مهمترين دورۀ هنری اسالمی در افغانستان دورۀ تيموريان هرات ا،بعد از ظهور دهشت مغل

 به همۀ مظاهر، هنر صورتگری و نقاشی روی لوحه های کاغذ و کتاب متداول شد که در جهان فرهنگ معموُال به
ی در ين فن ا اين هنر بود و بنام هرات مدرسه هرات بزرگترين و مهمترين کانون. ياد ميشود) ميناتور(صفت 

  . شرق لقب يافته است) رافايل) (بهزاد(معروف است که يکی از استادان آن 
تا ) ی مسيح١١( هجری ٥پس از روی اين شرح بسيار مختصر واضح ميشود که هنر اسالمی در افغانستان از قرن 

پيش از طوفان چنگيزی در عصر غزنويان و بعد از آن طوفان مدهش در عصر )  مسيحی١٦( هجری ٩قرن 
تيموريان هرات ترقی زياد داشته و در مظاهر هنری اين دو دوره صورتگری و نقاشی و پيکرسازی معمول و 

اوراق کتابها کشيده و ساخته مروج بود و تصاوير و پيکرها و مجالس رزم و بزم روی ديوارهای قصرها و روی 
  .ميشد

 / ١٣٤١ قوس ٦/         
 

 
 


