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 معماری اسالمی در افغانستان

 از یکی و جهان بزرگ های تمدن پیوندگاه محل ابریشم جاده مسیر در قرارگرفتن علت به افغانستان

اصل عنصر فضا در معماری دوران اسالم  .است  رفته می شمار به باستان عصر بازرگانی مراکز ترین مهم

در . جزاء ساختمان بر مبنای آن هویت می یابند محل حضور انسان است و سایر عناصر نظیر بدنه ها و ا

معماری اسالم عالوه بر فضای سرپوشیده 

داخلی ، فضای سرباز و سرسبز خارجی 

یعنی حیاط مرکزی هم از اهمیت فوق 

العاده ای برخوردار است همچنین در 

معماری این دوره سقف مانند کف طراحی 

شود بلکه کف با الهام از بستر طبیعت  نمی

ر و مسطح است و سقف با الهام از هموا

بینیم گنبدها، سقفها و چتها با  همانطور که می آسمان الیتناهی و کهکشانی طراحی می شود

کاری تصویری زیبا از عروج انسان به ملکوت را نشان می دهد و ایینه  کاری و شیشه کاشیکاری، چوب

  .پاکی فطرت انسان است

در شهرها، فضاهای : حسب کارکردشان درجه بندی می شونددر معماری دوران اسالم فضا ها بر 

مذهبی و فرهنگی ، قلب و کانون و نماد برجسته شهر هستند و سایر عناصر فضایی بر حسب نوع 

در داخل بناها و خانه ها هم، فضا های جمعی در . عملکردشان درجه بندی و مکان یابی می شوند 

مسجد همواره در مرکز . وری در حاشیه قرار می گیرندمحور اصلی و فضاهای فردی و خدماتی و عب
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مثل شهر مزارشریف، شهر مشهد، شهر قم، . شده است ها در اطراف ان ساخته می شهر و بقیه کاربری

خانه   شهر کهنه کابل, بلخ وآطراف آن , معماری خاص و تیبیک افغانی را در نورستان  . شهر مکه 

و   توانید که هنوز دست ناخورده است و مطابق به آب هواهای سنگی سالنگ ها و هرات دیده می

 .ساخته شده است  طبیعی و اجتماعی آن  محیط

بیشترین دانشمندان، هنرمندان و . است اولین شهر در جهان بلخ امروزیبر اساس شواهد زیادی 

. بلخ بوده استعارفان مشهور از جغرافیایی کنونی افغانستان خصوصا شمال افغانستان و منطقه تاریخی 

الدین بلخی،  همچون موالنا جالل

 حکومت... سینا، خاقانی و  ابوعلی

 هنردوستی از نظر از غزنویان

 در. است برخوردار باالیی اهمیت

 پسرش و محمود سلطان زمان

 مرکز به غزنی مسعود سلطان

 و میانه آسیای فرهنگی و سیاسی

 که داد نشان عظیمی و یزرگ بناهای های ویرانه از زیادی تعداد در توان می آنرا آثار. شود می تبدیل هند

 ها، باغ زیاد تعداد از غزنویان، عصر اسالمی اولیه مولفین. اند پراکنده غزنی محالت و اظراف در هنوز

 .کنند می یاد غزنی قصرهای و ها مدرسه منارها، مساجد،

 دوازدهم سدۀ در که است غور والیت در جام منار افغانستان، در غوریان عصر از مانده بجای آثار از

 شهر نمایانگر پیروزی بُرج یا منار این رود می گمان و شده بنا غوریان سلسلۀ عصر در میالدی،
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 ثبت خواستار یونسکو جهانی میراث حفظ مرکز ،۲۰۰۲ سال در. باشد غوریان سلسلۀ پایتخت فیروزکوه،

 . شد جهان فرهنگی میراث فهرست در منار این

ساخت بناهای مذهبی و غیر مذهبی می باستی از عالئم هندسی و ریاضی و طراحی استفاده برای 

یی در در طی قرن های متمادی با بهره گیری از این علوم توانسته اند شاهکارها مهندسان. نموده است

 یکی اسالمی هنر .هنر معماری بوجود بیاورند

 از یکی و هنر تاریخ شکوهمند های دوران از

 عرصه در بشری دستاوردهای دترینارزشمن

 از متنوعی انواع شامل و آید می شمار به هنری

 نقاشی، خوشنویسی، معماری، همچون هنر

 .شود می ها آن مانند و سرامیک

 قرآن، نگارش در فقط نه را زیبا خط اسالمی های سرزمین ،در بوده اسالمی هنر بارزترین خوشنویسی

 .ردندب می کار به هنرها اغلب در بلکه

 معرفی نستعلیق خط واضع را( ۷۴۴۱./ق ۰۵۰: درگذشت) هروی تبریزی علی میر خوشنویسی در 

 سرآمدان از سلطانی کاتب به ملقب( ۷۵۴۴./ق ۱۵۷: درگذشت) هروی علی میر و اند کرده

 اصول، رعایت نظر از او خط که است هجری دهم قرن بزرگ نویسان خوش از و نویسی نستعلیق

 .است  بوده همتا بی خود زمان تا شأن، و صفا اری،همو و استحکام

معماری از زمان تاسیس باختریا در شهرهای  حقیقی  صنعت گالیا پوگوچینکوطبق نوشته های خانم 

را در مناطق نوبهار  کوشانیان  صنعت معماری  خانم گالیا. گردد بلخ، طالتپه و آی خانم آغاز می
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های قرون وسطی یا دوره اسالمی را در  فندقستان، شهکاری های بدخشان سرخ کوتل بگرام هده سینی

بناهای مشابه، شهکاریهای دوره  ها و منارها مدارس زیارت، محالت بلخ غزنی مساجد قندهار هرات

چون   تیموریان را در موضوعات و محالت

حصار ارگ هرات   مدرسه گوهرشاد گمبدیها

  آرمگاه انصاری در گازرگاه مدرسه خرگرد

جانمرد قصاب، بلخ ارگ غزنی روضه بنای 

خیابان   دوره مشعشع هرات  مزارشریف

مصلی اخالصیه هرمندان و عروج هنری قرن 

  .است را مورد مطالعه قرارداده ۷۵

ساختمان های روحانی، مذهبی و مقدس، معموالً در طول قرن ها پدید آمده اند و قبل از آسمان 

هنگامی که سبک های مختلف به کار رفته . جهان بوده اند خراش های مدرن، بزرگترین ساختمان های

را نشان می داد، این سازه ها هم ( غیر مذهبی)در معماری مقدس، گاهی تمایل به ساختمان های دیگر 

با . چنان منحصر به فرد و یگانه از معماری معاصر به کار رفته در ساختمان های دیگر باقی ماندند

 .ن های مذهبی به طور فزاینده مراکز عبادت و تفکر شدندافزایش یکتاپرستی، ساختما

ترتیب علمی تاریخ معماری غرب، خود به دقت تاریخ معماری مذهبی را از دوره باستان تا دست کم 

هندسه مقدس، پیکرنگاری و کاربرد نشانه شناسی پیشرفته مانند نشان ها، . دوره باروک دنبال می کند

 .در معماری مذهبی رایج هستند سمبل ها و موتیف های مذهبی،



 5      در افغانستان  معماری اسالمی 

 

یونانیان در   معماری. میباشد باختریونانیمهمترین دوره باشکوه معماری در افغانستان دوره  

دوام کرد   این تمدن صد ها سال. سکندر مقدونی و در زمان سلوکیان آغاز گردیداافغانستان در زمان 

در بنای عمارت آی خانم   .قابل دریافت میباشد آثار باقی مانده ای آن عموما در شمال افغانستان  که

که در   در والیت تخار

زمان سلوکیان ساخته 

شده بود اکثراً از خشت 

خام و قسمأ ً هم از خشت 

  پخته در تهداب ها

یونانیان  شد استفاده می

و سر مصر الهام گرفته بودند ، به همین ترتیب رومیان از یونانیان   از شگفتی های معماری  باختری

اثار اسالمی تا بیزانتین که   انجام افغانستان نه تنها اثارگرانبهائی یونانیان را در خود جا داده است بلکه

1نیز در افغانستان قابل مالحظه است  تمامش به یک تناسب اعمار گردیده بودند
. 

می باشد که شامل افغانستان شرقی و پنجاب ( نداراگ)ع قرن اول میالدی تمدن گندهارا در شرو

  .از اثار به جا مانده میتوان از گنبد کجکی، منار شیوکی و منار چکری نام برد. ظهور کرد

را اعمار نمودند،   مهندسین در بلخ بناهای مشهور و معتبر( زمان حکمروائی سامانیان)درشروع اسالم 

انند مقبره اسماعیل هم .حتی سبک و نوع ساختمانی آن ها فراتر از مرز ها نیز قابل مالحظه میباشند

                                                 
 (ا نکردم متاسفانه منبع دقیق ان را عالرغم جستجوی زیاد پید)کریم پوپل انجنیر اقای نوشته  ای مقاله 1
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فعالً در افغانستان به جا   تنها عمارتی که ازین میان.. سامانی در بخارا، در سایر کشورها اعمار گردید

 .های خشتی تززین شده است این مسجد بسیار زیبا و با پایه .گنبد میباشد ۱مسجد   مانده است

توان پل ماالن، شهر  که از آن زمان میانتقال می یابد،  سلجوقیانبه مرور زمان تمدن بلخ به تمدن 

 .سیستان، منار جواجه سیاه پشت و منار زدیان که یکی از منار های زیبای کشور میباشد نام برد

 محمد الدین غیاث قبر شامل مسجد این. ها است غوری آثار بزرگ از یکی هرات نیز بزرگ جامع مسجد

 . میرد می هرات در ۷۲۰۲-۳ در که است نیز غوری

 و داخلی منازعات و نابسامانی رغم به( م ۷۵۰۱ - ۷۳۱۰/ق.  ه ۱۷۷ – ۱۱۷) تیموریان دورهدر

 و هنرپروری سبب به هرات دربار. بود نجوم و ریاضی تاریخ، ادبیات، هنر، فرهنگ، رونق دوره خارجی،

 محل تیموری، فرمانروایان هنرمندی

 و هنرمندان شد و آمد و تجمع

 .بود برجسته ادیبان

 معماری آثار زیباترین از ای هپار 

 آن از که آمد وجود به دوره این در

 در گوهرشاد مسجد به توان می جمله

 در گوهرشاد جامع مسجد و مشهد

 ۱و  ۰در قرون . هنر بود حامی نیز تیموری متاخر فرمانروایان از بایقرا حسین سلطان. کرد اشاره هرات

موده بودند، تصرف کامل افغانستان در زمان سلطان اعراب تنها قسمت غربی افغانستان را تصرف ن

 .محمود غزنوی آغاز می شود
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متر وایه که  ۲۱این قوس در حدود . لشکری بازار که در آن تاق بُست موجود می باشد: آثار غزنویان

این . ان و یا مسجد که فعالً موجود نیست میباشدمبه گمان اغلب جهت این قوس به جانب یک ساخت

ور کامل طراحی و گلگون گشته تاق به ط

تا حال میتوان از   از بنا به جا مانده. است

منار های پیروزی در غزنی نام برد، که در 

متر طول دارد که متأسفانه  ۲۷حدود 

قسمت باالئی آن درقرن بیست از رفته 

 .است

منار جام یکی از شهکار : آثار غوریان

از آثار دیگر این دوره . متر بلندی دارد ۱۳نار در حدود این م. های مهندسی افغانستان به شمار میرود

 .میتوان از مدرسه چشت شریف در بابا خاتون نام برد

مقبره اولغ بیگ در غزنی که . در غرب افغانستان میتوان از بادگیر ها نام برد :آثار تیموریان هرات

 . ندوستان انتقال داده شدبه ه  نقشه و طرح آن بعداً به آگره برای ساختمان تاج محل استفاده،

میتوان از چهل زینه قندهار که به مناسبت  آثار صفویان تا امپراطوری مغولهای هندوستان

 .پیروزی بابر شاه اعمار گردیده بود، و مسجد مرمری بابر شاه در کابل نامبرد

د شو هان و افغانستان اوردهیخچه کوتاهی از معماری اسالمی در جدر این بخش سعی شد تار

متاسفانه منابع کافی درباره معماری اسالمی در افغانستان وجود ندارد و بیشتر متن نتیجه بازدیدهای 

 .باشد والیت افغانستان می 93از  1931الی  1931های  شخصی و از نزدیک موئف طی سال
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این مقاله نتیجه تحقیقات و کمک دوستان عزیزم است کهطی این چند سال با اینجانی عمکاری 

ثر  داشتند که الزم از همه انها تشکر ویژه نمایم خصوصا سید ضمیر، حمیداهلل محمدی، ممتاز مو

 ناب مرادی، جناب پوپلعباسی، نجرابی، جلیا، حسین یعقوبی،مرتضی اکبری، 

با دیدن این این تحقیق گامی است در جهت رشد دانش معماری کشور و به امید ابادی وطن اگر چه 

 .امید چندانی نیستافیای مالی و سیاسی وزرا غیر متخصص و م
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