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 1-1مقدمه
به گفته موتیسوس ،معماري وسیله واقعي سنجش يک ملت بوده و هست 1.معماري بازي با اشکال و
ترکیب هنرمندانه ان با نور است .معماري متعلق به منطقه زبان نژاد و کشور خاصي نیست بلکه وقتي از
معماري صحبت مي کنیم هنر ايجاد يک فضا را بحث مي کنیم که اين توانايي در وجود هر انسان،
منطقه و هر فرهنگي ميتواند باشد.
از زماني که تولد حضرت ادم ،انسان نیاز به ايجاد فضايي براي ارامش زندگي کار و شکار داشته و به
ترتیب زماني اين هنر تکامل يافته است  .شايد بتوان داوينچي را شناخته ترين معمار دانست اگر چه
پیش از او نیز صدها مهندس به شکل حرفه اي مشغول ساخت بناهايي براي استفاده بشر بودهاند .در
زمانهاي سابق معمار يا مهندس
يا اعمار کننده بنا همه کارهاي
طراحي

استراکچر،

برق

و

تخنیکي را همزمان انجام مي داد
و داراي همه دانش مورد نیاز
بوده است اما در زمان حاضر به
دلیل رشد علم و گوناگوني دانش بشري هر بخش نیاز به انجنیر خاص خود را دارد .معماري اسالمي به
خودي خود معماري نمي تواند باشد بلکه هنر معماري که قبال بوجود امده تحت تاثیر دين اسالم رنگ
حجم و شکل فضا تغییر يافته است و هم اکنون به عنوان معماري اسالمي محسوب مي گردد.
 1گروتر،ي ( )٥٧٣١زيباشناختي در معماري ،ترجمهي جهانشاه پاکزاد -عبدالرضا همايون ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات
دانشگاه شهید بهشتي .
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سید ضیا حسینی
به طور مثال گنبد در دوران اسالمي بوجود نیامده است و صدها سال قبل وجود داشته است اما با

امدن اسالم و گسترش مساجد در
کشورهاي يوناني و الهام از معماري شرق
و غرب به يکي از عناصر اصلي معماري
اسالمي تبديل شده است و انواع مختلف
پیدا کرده است .بي گمان  ،ظهور و بروز
هر پديده اي در عرصه تاريخي ،خلق
الساعه نبوده و منکي بر پديده ها و زمینه پیش از خود است".معماري زنده آن است که معرف صادق
زمانه خود باشد .در همه قلمروهاي ساخت آنرا مي جويیم و از میان
آنها کارهايي را بر ميگزينیم که سخت از کاربري مورد انتظار تابعیت
کرده  ،با مصالح خردمندانه ساخته شده و با ترکیب متناسب عناصر
ضروري به زيبايي دست يافته باشند( ".آگوست پره)

 2-1تاریخچه مختصر افغانستان

2

در حدود  066ق.م .زردشت ظهور کرد و آيین يکتا پرستي و کتاب
مقدس اوستا ترويج يافتکه در اين باره در بخش ونديداد 3به  60سرزمین آفريدۀ اهورا مزدا 4اشاره
ميشود .در دوران پیش از تاريخ به سبب نبود خط و کتابت در آن معلومات زبادي از آن در دسترس

2

Newid Dr. Mehr A.
Vendidad/Videvdad
4
Ahura Mazda
3
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نیست و فرضیات دانشمندان از اين دوره تنها بر آثار بدستآمده از کاوشهاي باستانشناسي و مطالعات
زبانشناسي استوار است.

 1-2-1دوران پارینهسنگی 5یا یا عصر حجر( 6سنگ)
نخستین و طوالنيترين مرحله زندگي انسان است که از دو میلیون و پانصد هزار سال تا دوره
نوسنگي (عصر حجر نو) ،زماني که انسان با کشاورزي آشنا شد - ،دوازده هزار سال پیش -را در بر
ميگیرد7 .؛ در شمال افغانستان ،از بلخ تا سرحد هندوستان ،شواهدي روشن بر فرهنگهاي عصر حجر،
عصر نوسنگي و عصر بُرُنز اولیه
موجود است .در يک پناهگاه
صخرهاي در قَرهکَمَر ،در  ٥۱مايلي
شمال سمنگان ابزاري متعلق به
عصر حجر با قدمتي حدود
 060666پیش از میالد بدست
آمدهاند .بیشتر از  060666ابزار
سنگي بدستآمده از آقکُپرُک در واليت بلخ آنچنان ماهرانه ساخته شدهاند که باستانشناسان اغلب از
سازندگان اين ابزار در آقکُپرُک بعنوان میکلآنجلوهاي دوره پارينهسنگي فوقاني ياد ميکنند.8.
5

Paleolithic
Palaeolithic
 7تارنماي موزيم بريتانیا ،نمايش گنجینه هاي باستاني افغانستان در نمايشگاهي تحت عنوان 'افغانستان ،چهارراه دنیاي
کُهَن'
8
New prehistoric localities in the Dasht-i-Nawur / Louis Dupree and Richard S. Davisin:
Afghanistan, vol. 29 no. 3 1976 Kabul.
6
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 2-2-1هخامنشیان ( ، )006 -555داريوش ()086 -550
در سنگ نبشتۀ بیستون از چند ايالت امروزي افغانستان نام برده شده است:
 هرات

9

 زرنج  ،سیستان

10

 سرزمین سغد به شمول سمرقند
 از غزني و کابل تا پشاور
 بلخ

11

12

13

 بست ،قتدهار تا زابل.14
آثار برجسته از دوران هخامنشیان در
شمال افغانستان در گنجینه آمودريا در
 ٥۸۸۱میالدي بدست آمده است .همچنین
اثار با ارزشي از تمدنهاي مختلف در تخت
سنگین در نزديکي تخت کُواد ،در کابل
مسکوکات چمن حضوري در سال  ٥۳٧٧و
در میرزَکَه در واليت پکتیا در سال  ٥۳۱٣بدست آمدهاند .گفتني است که از میرزکه در حدود  005تُن
9

)Aria (Haraiva
)Zranka (Drangiana
11
)Sugda (Alexandria Maracanda
12
)Gandara (Gandhara
13
)Bactrish (Bactria
14
)Harauvatish/Sarasvati (Arachosia
10
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سکه و حدود  ١۱۱تا  ۰۱۱کیلوگرم آثار طاليي و نقرهاي و ظروف ارزندهاي بدست آمدهاست ،که در
جريان جنگهاي داخلي افغانستان ،بین سالهاي  ۳٧-٥۳۳۱میالدي غارت شد و در پاکستان به نرخ
بسیار نازل فروخته شد ،که حدود  ۰۱درصد آن توسط يک سرمايهدار جاپاني خريداري شد که وي
براي اين گنجنیه توسط يک مهندس امريکايي در شهر کیوتو جاپان موزيمي ساخت که بنام موزيم
میهو15مشهور است.16
 3-2-1اسکندر مقدونی

17

()323 -333

اسکندر مقدوني فرزند فیلیپ مقدوني بود .اسکندر در طي دوران نوجواني تحت نظر دانشمندان عصر
خود ،از جمله ارسطو پرورش
يافت .او پس از استیالي بر
يونان ،با فکر جهاني کردن
فرهنگ يوناني به تدارک ارتشي
وسیع پرداخت تا به آسیا
حملهور شود.

لشکرکشيهاي اسکندر مقدوني در آسیا بین سالهاي  ٧٧۱تا  ٧۱٧ق.م

با شکست داريوش سوم ،آخرين پادشاه هخامنشي ،در جنگ با يونانيها و سقوط تخت جمشید
بدست اسکندر ( ٧٧٥ق .م ).امپراتوري هخامنشي نیز در هم شکسته شد .اسکندر پس از تسخیر

15

Miho Museum
 16مصاحبه با پروفسور زَمِريالَي طَرزي ،باستانشناس افغان و استاد دانشگاه استراسبورگ فرانسه ،استوديوي شماره هفت،
تارنماي بيبيسي فارسي ۱٣ ،نوامبر  ۱۰ - ۱۱۱٣قوس (آذر) ٥٧۸۰
17
)Alexander the Great - Harauvatish/Sarasvati (Arachosia
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گرگان

18

از پايتخت آن زادراکرته حرکت کرده در شهر سوسیا 19يکي از شهرهاي ساتراپي هرات

20

رسید.
اسکند ر در نزديکي ارتاکوانا شهري آباد کرد و نامش را اسکندريه آريانا 21نهاد که همان هرات

22

امروزي است .اين پُرتريتِ اسکندر
مقدوني بر روي اين سکۀ طال که
از گنجینۀ میرزکه در سال ٥۳۳٧
در واليت پکتیا بدست امده يکي
از تنها دو سکۀ موجود در دنیا
است که در دوران زندگي اسکندر
ضرب شدهاست .سکۀ ديگر در زادگاهش در وِرگینا شهري کوچک در شمال يونان کشف شده بود.
اسکندر با وجود برفهاي بسیار و نبودن آذوقه و خستگيها ،هنديهاي سرحدي را مطیع کرد و
رهسپار کوههاي هندوکش که تاريخنويسان يوناني آن را پاراپامیز 23و يا قفقاز هند 24گفتهاند شد و در
آنجا به سرزمیني رسید که حتي همسايگانشان آنها را نميشناختند زيرا مردم مزبور از هرگونه روابطي
با مردمان ديگر دوري ميجستند ،اين قوم پاراپامیز نام داشت .اسکندر با وجود سختي آب و هواي اين
سرزمین بدرون آن راند و لشکر مقدوني دچار قحطي و سرماي سخت و درد و رنج بسیار گرديد
18

Hyrcania
Susia
20
Areia
21
Alexandria in Ariana
22
Areia
23
 Paropamisadaeيا Parapomisus
24
Caucasus Indicus
19
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اسکندر خود را به کابل و از آنجا به پروان رسانید و زمستان را در آنجا به سربرد .او در نزديکي
مدخل دره سالنگ ،دژي را به نام خود ساخت .اسکندر اين شهر را براي پاسداري از شهر کاپیسي
(کاپیسا) در نخستین شیبهاي جبلالسراج کنوني (پروان کهن) برپا نمود که به نام اسکندريه قفقاز

25

شناخته شد که همان بگرام امروزي
ميباشد.

اسکندر در کشورهاي تحت

استیال و تسلط خود شهرسازي بود ،و در
دوران کشورگشاي او در افغانستان هفت
شهر

بدست

وي

يا

جانشینانش

تهدابگذاري شده که به نام اسکندريه
معروف هستند .اسکندريه آريانا

26

يکي از اين شهرهاست که همان هرات امروزي است .قلعۀ

اختیارالدين در طول تاريخ چندين بار
ويران شده .تیمور نیز در حمله به هرات
آن را ويران کرد ،اما شاهرخ پسر او آن را
بازسازي کرد.27

25 Alexandria on the Caucasus
26 Alexandria of Ariana
 27سايت بيبيسي فارسي' ،هنر معماري دوره تیموريان در شهر هرات' ،محمد قاضيزاده ،بازيابي در  ۱۸مه ۱۱٥٥
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 4-2-1سلوکیان)232 -323( 28
پس از مرگ اسکندر مقدوني در  ٧۱٧پیش از میالد ،اغتشاشي بزرگ سراسر کشور را فرا گرفت و

مهاجرنشینان و سربازان پیشین يوناني کنترل باختر را بدست
گرفتند .سرانجام ،سه حکومت مقدونیه در اروپا ،يوناني در مصر
و سلوکي در آسیا را بنا نهادند .بدين ترتیب سرزمینهاي شرق
به سلوکوس رسید و اين سرزمینها جزء قلمرو سلوکیان
درآمدند که از بابل اداره ميشد .سلوکوس با مائورياها صلح
ميکند و جنوب افغانستان را به ازاي  ١۱۱فیل جنگي به آنها
واگذار ميکند .وجود امکانات سیاسي ،بازرگاني و هنري سبب گرديد تا اقشار مختلف مردم يونان ،به
شهرهاي ت ازه احداث شده ،مهاجرت کرده و در کنار ساکنین بومي ،سکني گزينند و به اين ترتیب
زمینه ترويج فرهنگ و هنر يوناني و پشتیباني از حکومت يوناني فراهم گرديد .پیکره شاهدخت نمونه
اس از اين اثار باستاني است .29
 5-2-1شاهان یونان باختر

30

از  050به بعد  ،ديودوت يکم

31

در سال  050ق.م .اعالن استقالل کرد .شاه مقتدر ديگر

اوتیدموس 006-655 32نام داشت .آي خانم( 33ماه بانو) ويا و بعدها نام گذاري شد.
28

Seleucids
 29پیکره زني مشهور به «شاهدخت باختري »با لباس کاوناکِس) ، (Kaunakesبدستآمده از مجموعه باستانشناسيِ بلخ-
مرو يا تمدن آمودريا ،سرزمین باستاني باختر در شمال افغانستان ،هزاره دوم پیش از میالد ،موزيم لوور در پاريس
30
The Greeks in Bactria and India
31
Deodotos I
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 3-2-1موریای هند)185-275(34
آشوکا

35

قسمت هاي از افغانستان را متصرف شد ،سنگ نبشتۀ قندهار 36در دو زبان شاهد آن

ميباشد.
 7-2-1اشکانیان 37از حدود  233ق .م .تا  225م.
 ٥۰۱ق .م -۱۱١.م :.در حوزههاي هرات و بادغیس و در  ٥١١ق .م -۱۱ .م : .در حوزۀ سیستان؛ و
 ۳۱-٥١١ق .م : .در حوزههاي قندهار و
بُست حکومت کردند.
سکۀ مهرداد يکم

38

مهرداد قلمرو امپراتوري اشکانیان را
بهسوي غرب با گرفتن بابل از سلوکیان
و بهسوي شرق با ضمیمه کردن هرات و
بیشتر جنوب افغانستان به امپراتوري اشکانیان وسعت بخشید .نام سرزمین پارت در کتیبههاي داريوش
بزرگ پَرثَوَه آمدهاست که به زبان پارتي پهلوي ميشود ،چون پارتیان از اهل ايالت پَهلَه بودند ،از اين
جهت در نسبت به آن سرزمین ايشان را پهلوي نیز ميتوان خواند.

32

Euthydemos
 Eucratidiaيا Alexandria on the Oxus
34
Maurya Dynasty
35
Ashoka
36
Bilingual from Kandahar
َ37
Arsacids
38
Mithridates
33
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 8-2-1کوشانیان

39

کوشانیان بزرگ از حدود  86تا  005م و کوشانیان کوچک از  005تا حدود 066م کانشکا از حدود
 601تا  606م حکومت کردند.

سکۀ طال با نوشتۀ نام
بودا

40

کوجوله کادفیز پس از گرفتن
باختر از سکاها و هندوپارتیان قلمرو فرمانروايي کوشان را به سرزمین گندهارا در شمالشرقي افغانستان
و شمال پاکستان گستراند و شهر تاکسیال در شمالغرب هندوستان (پاکستان امروزي) را پايتخت مهم
خود ،و شهر بگرام که در دوران باستان کاپیسا نامیده ميشد ،در نزديکي پايگاه هوايي بگرام را بهعنوان
پايتخت تابستاني خود برگزيد که اين شهر مرکز عمدۀ بازرگاني نیز بود .کوشانیان حامیان و مشوقان
اصلي هنر بودند.
کوشانیان در سفارش دادن آثار هنري ،دستور ميدادند تا چهرهها و پوشاک آنان در کنار بودا و
همراهان وي قرار داده شوند .اين خوداستواري جديد سبکي بينظیر از هنر گندهارا را پديد آورد  .در
نوشتههاي بودايي ،از کانیشکا شاهنشاه کوشاني (حدود ٥۱۱م ).او که هیچکس ديگري چون او
پشتیباني نیکخواهش آيین بودايي را حمايت کرده ،تجلیل شدهاست.مجموعه معابد بودايي در هده که
يک ساحۀ باستانشناسي يوناني-بودايي واقع در سرزمین باستاني گندهارا ،در ده کیلومتري جنوب شهر
39

[Yuezhi=) The Kushan Empire (BHS Guṣāṇa-vaṃśa, Parthian Kušanxšaθr
40
BODDO= Buddha
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جاللآباد در شرق افغانستان است ،يکي از بزرگترين معابد و مجموعه زيارتگاههاي بودايي در جهان،
طي سدههاي نخست تا سوم میالدي بودهاست .هده با موقعیت کلیديش در مسیر دو هزار مايلي سفر
زائران و مبلغان بودايي از هند به چین ،مرکزي فعال براي ترجمه و تکثیر (نسخهبرداري) نوشتههاي
بودايي و همچنین هنر تنديسگري شمرده ميشد .بیش از  000666پیکرههاي يوناني-بودايي
ساختهشده از خاک رُس و گچ ،تزئینات معماري و سرديسها و تنديسهايي که مردان ،زنان ،کودکان،
ديوهاي گوناگون ،سالخوردگان ،با حاالت و پوشاک قابل تصور ،از هر طبقه و مقامي ،از هر گونه
چهرهاي از هر گوشۀ دنیا را نشان ميداد .

12
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 9-2-1شاهنشاهی ساسانیان و کوشانیساسانیان

41

ساسانیان نخستین-ح ٧۱١-۱٣١ .م :.تنها در حوزههاي بلخ ،بدخشان ،کابل و جاللآباد؛ ۱١۱-۱٣١
م :.در بقیۀ نقاط کشورکوشانيساسانیان-ح۱۱١- .
 ٧۱١م :.در بلخ و بدخشان؛ و  ۱١۱-٧۱١م :.در
حوزههاي کابل و جاللآباد و ساسانیان واپسین-
ح ۰١۱-۱١۱ .م :.در هرات ،بُست و سیستان؛
 ۰١۱-١۰١م :.در بادغیس ،بلخ و بدخشان؛ و
 ۰١۱-١٧١در بقیۀ نقاط کشور
 13-2-1ساسانیان  223تا .353
شکست کوشانیان و تسخیر کوشان شهر به دست ساسانیان .اطالعات درين باره در نوشتۀ ايران شهر
به خط پهلوي که اصل آن از بین رفته
و ترجمۀ ارمني آن از موسي خورنۀ

42

از قرن پنجم م .بجا مانده است.

ThaSasanid Empire
Moses of Choren

41
42
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 11-2-1کیداریان از حدود  ۵۶۴-۰۶۳.م.
در بلخ ،بدخشان ،کابل و جاللآباد پايان فرمانروايي کوشانيساسانیان خالء قدرتي را در اواخر سدۀ
چهارم میالدي بوجود آورد که بزودي توسط نخستین قبیلۀ هونها پُر شد .خاستگاه آنها در آسیاي
میانه يا منطقۀ درياي سیاه بود و به کیداريان معروف بودند .کیداريها در طي دهۀ بیست از سدۀ پنجم
میالدي (سالهاي  )۱۱۱در شمال افغانستان و قبل از تازش بهسوي شرق و فتح پیشاور بهقدرت
رسیدند .کیداريان از سال
 ۱١۰میالدي به بعد علیه
ساسانیان جنگیدند.
فرمانروايي

صدسالۀ

کیداريها در دوران اوج
اقتدار خود ،از آمودريا تا
درياچه آرال گسترده بوده ،و
پايتخت آنها در فرارود (ماوراءالنهر) ،در منطقهاي که متون تاريخي آنرا "جنوب هونوک 'سرخ " '
(مکان نامعلوم) نامیدهاند ،واقع بوده و در سدۀ پنجم میالدي بهسوي غربِ کیوَۀ "سفید" (مکان
نامعلوم) منتقل شدهبود .در اين منطقه کیداريها در سالهاي  ۱١۱میالدي ،با يورش قوم کوچنشین
جديدي بنام هفتالیان مواجه ميشوند.
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 12-2-1هفتالیان( هون های سفید) یا خیون ها:43
ح ١۰١-۱٣١.م : .در بلخ و بدخشان؛  ١٧١-۱١۱م : .در حوزههاي کابل ،جاللآباد ،غزني و قندهار؛
و  ١۰١-۱۸١م :.در حوزۀ بادغیس .بودا هاي بامیان و آثار
فندقستان احتماالً از همین دوره مي باشد .ح ١۰١-۱٣١.م : .در
بلخ و بدخشان؛  ١٧١-۱١۱م : .در حوزههاي کابل ،جاللآباد،
غزني و قندهار؛ و  ١۰١-۱۸١م :.در حوزۀ بادغیس
تصوير تنديس بوداي کوچک  08متر که در سال  ٥۳٣٣قبل از آنکه
توسط طالبان در سال  ۱۱۱٥تخريب شود ،سده ششم پس از میالد،
بامیان ،مرکز افغانستان

اگرچه منابع تاريخي از تخريب پايگاههاي بودايي بدست هفتالیان خبر ميدهند ،اما به بامیان آسیبي
زيادي نرسیده ،جايیکه دو تنديس بزرگ بودا به احتمال زياد در اواخر حکومت هفتالیان بنا شدهاند.
نقاشيهاي

مغارههاي

بامیان

نخستین

نقاشيهايي دنیا هستند که در آن از رنگ
روغني بهکار رفتهاست .نسخههاي خطي که
بین دهههاي هشتاد تا اواخر نود میالدي از
دوران هفتالیان و کوشانشاهیان در افغانستان

Ephtalites/Chionites

43

معماری اسالمی در افغانستان

15

بدست آمدهاند نشان ميدهند که هفتالیان زبان باختري (بلخي) را به خط يوناني که از دوران کوشانیان
بطور سنتي بعنوان خط اداري در اين منطقه بکار ميرفته مينوشتند .هوانتسنگ در سفر خود به کابل
در زمستان سال  ۰۱۱میالدي اين شهر را اينچنین توصیف کرده:
"هوا بسیار سرد و يخي است ،مردان اينجا ذاتا نیرومند و تندخو هستندو شاه يک ترک است .ايمان
انها به بوداگري راسخ است .او به اموختن ارج مي ند و هنردوست است"0
دو تنديس بزرگ از بودا در بامیان به بلنداي  ١١متر و  ٧۸متر ،بزرگترين تنديسهاي بودا و
بلندترين مجسمههاي سنگي در جهان به شمار ميآمدند ،و براي زماني طوالني از جاذبههاي اصلي
گردشگري در افغانستان بودند .اطراف تنديسها صدها مغاره وجود دارد
که گفته ميشود قبل از اسالم راهبان بودايي در آنها مشغول عبادت و
آموزش آموزههاي بودايي بودهاند.
44

پیکرۀ بوداسف

بدستآمده از نیايشگاه فندقستان در واليت پروان ،سده

هفتم پس از میالد ،موزيم گیمه در پاريس

اين پیکره پر از نقاشيهاي مذهبي بوده و در بیشتر اين نقاشيها
تصوير زنان و مردان نقاشي شدهاست .برخي از اين نقاشيها مربوط به لحظاتي از زندگي بودا ميشود.
گفتني است بامیان در عهد باستان مرکز مهم بوداگرايي بوده ،و با قرارگرفتن در قلب جاده ابريشم
استراحتگاهي براي کاروانها بوده و راهبان بودايي را از سرتاسر منطقه جذب مينموده است.
معابد صخرهاي متعددي در دره بامیان ،در قلب رشتهکوههاي هندوکُش ،در مسیري صعبالعبور
واقع هستند ،که سرزمینهاي باستاني کاپیسا و باختر را به يکديگر متصل ميکرد 45در بامیان معابد
Bodhisat(t)va

44
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بودايي وجود دارند که در آن پیکرههاي گِلي رنگآمیزيشده موجود بوده و احتماال در سده سوم
میالدي بنا شده و هنوز تا سدههاي هعتم و هشتم میالدي فعال بودهاند .اين معابد از هنر ساسانیان
ايران و بعدها از فرهنگ هندي گندهارا و پُست-گوپتا تاثیر پذيرفته بودند.
فُندُقِستان :معبدي کوچک در مسیر
بامیان است که تنديسهاي زيباي آن از
گِل نپخته رنگآمیزيشده ،با قدمت سده
هشتم میالدي با ويژگي تاثیرپذيري از
سبکهاي همزيستگونه متعدد ايراني،
هندي و آسیاي میانه است.46
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45 A. Godard, Les antiquités bouddhiques de Bamiyan, Paris, MDAFA 2, 1928; J. Hackin
and J. Carl, Nouvelles recherches archéologiques à Bamiyan, Paris, MDAFA 3, 1933; Z.
Tarzi, L’architecture
46 J. Hackin, “Le monastère bouddhique de Fondukistan,” MDAFA 8, Paris, 1959,

