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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۴/۰۸/۲۰۲۰ د یحامد نو

 غوربند  یبایز  یفندقستان در روستا یمعبد باستان
پروان قرار دارد    تیشمال کابل از مربوطات وال  یلومتریک  ٦٤غوربند در  یبایز  یفندقستان در روستا  یمعبد باستان

. درهٔ سرسبز وپردرخت فندقستان رودیازاسالم افغانستان بشمارم  شیپ  یها  شگاهیاین  نی تر  یاز غن  یک ی   یواز نگاه هنر
  ی ولسوال  قیوازطر گذردیازغوربند م ینواریو ش کاریپس از عبور ازچار یجادهٔ باستان ن یواقع شده که ا یبرسرراه

  ی وسبک هنر  وهیقرار دارد ازش  یتپهٔ سبز  یمعبد شکوهمند که درباال  نیا  ی. آثارهنررسدیم   انیبام  تیبه وال  یعل  خیش
  نشان  یالدیرا در سدهٔ ششم وهفتم م میافغانستان قد یساز کرهیهنر پ یبر خوردار بوده وظرافت کارآن اعتال یخاص

  ی فندقستان مطالب  شگاهی این  رینظی ب  ییبایبود که در مورد ز  ینگارندهٔ غرب  نینخست  یویبرتان   احیس  سنی. چارلس مدهدیم
کارل مهندس   نیج Jean Carl سال بعد  کصدیرا درسفرنامهٔ خود به افغانستان، پنجاب و بلوچستان نوشت؛ ودرست  

آن نتنها   جهٔ یدرمعبد فندقستان پرداخت که نت  یفن یبه کاوشها  (DAFA)باستانشناسان فرانسه درافغانستان میوعضو ت
برا  یبرا بلکه  وش  یافغانستان  فرهنگ درک  ارتباطات  قد  یوتجار  ی ناخت  درازمنهٔ  درنتربودیچشمگ   م یجهان   جهی. 

طرح    یمرتفع آن  باال  یوارهایاز پس پردهٔ غبار قرون و زمانه ها بدرآمد که د  یباستانشناسان معبد  قیدق  یکاوشها
ه درچهار طرف  قرار داشت ک  یمعبد، درست درمرکز آن ستوپهٔ بلند  انیبود. درم  افتهیمربع شکل بنا    یچهار ضلع

نف  نیمرتفع مز  یآن طاقها و رواقها دنمودیجلب نظر م  کرهی پ  نیتر  سیبا  در  معبد   یداخل   یوارهای . عمق رواقها 
 یکهن م  شگاهیایآن ن  ییبایاطراف آن بر ز  فیظر  یها   یگچبر   نکهیآورد و نکوتر ا  یم  د یرا پد  یعیبد  یفرورفتگ 

آن   سینف   ناتیاست که هنوز تزئ  دیام  افته،یدرمورد معبد فندقستان نگارش ن  یدیجد  ق یکه تحق  ستیافزود. اکنون مدت
 .پابرجا مانده باشد

اثر کاوشها  بهرحال آثار بد  شگاهیایدرن  یخ یتار  یدر  که بانفاست    یگل  فیظر  یمانند مجسمه ها  یهنر  عی فندقستان 
 ی و ارتقا  شرفتیبرپ  یبدست آمد که گواه  سکویفر  وهی به ش  یوارید  یها  یو همچنان نقاش  دهیگرد  یزیرنگ آم  یخاص
افغانستان    یمل  میدرموز  یآثارناب هنر  نیازا  یرخ. بدینمایافغانستان م  خیتار  ندورهٔ ی در  یریوتصو  یتجسم  یهنرها

قرار دارد که به اجازهٔ    یمیدا  شیدرمعرض نما   سیپار  ومهیگ  میقابل مالحظهٔ آن در موز  کتعدادی موجود است، و اما  
افغ  یرسم انتقال  دولت  آثارهنر  وهٔ یو ش  یاست. ازنگاه پرداخت هنر  افتهیانستان به فرانسه  فندقستان سبک   یکار، 

  ی هنر   یفراورده ها  انیم  یبارز  یازلحاظ موضوع تفاوتها  یعموم  یباوجود شباهتها  یعنیداراست.    ودراخاص خ
درمقا پد  سهیفندقستان  و  هده  آثار معبد  فاصلهٔ چندان  ان یبام  یهنر  یها  دهیبا  آنکه منطقهٔ غوربند  با  است    یموجود 

است که با ظرافت   افتهیازگچ پوشش    ینازک  هٔ فندقستان ازگل ساخته شده وبا طبق  یندارد. اکثرمجسمه ها  انیازبام
 ستمیمدرن آغاز قرن ب یبرخوردارند که با مجسمه ها  یها از سبک خاص  کرهی پ  نیاند. ا  ده یگرد  یزیرنگ آم  یخاص

  .رسانندیرا بهم م ی( با وصف قدامت آن شبا هتهامیزیون یکتب اکسپرس اروپا )م
 نیچن   یهنر  بیکه ازنگاه شکل و ترک  ستیناب هنر  یها   دهیپد  نینشستهٔ درحال تفکراز زمرهٔ ا  یبودا  کرهٔ یپ   بطورمثال
رجحان   قیحالت بر مراعات نمودن  تناسبات بگونهٔ دق  جادیا  میزیون ی. در سبک اکسپرس دهدیرا تبارزم  یتیخصوص

و   دهندیم  ریتغ   یهنر  ییبا یرا با درنظرداشت ز  یوانی ح   ایو  نتناسبات بدن انسا  وهیش  ن یا  رویدارد و اکثراً هنرمندان پ
  یفداراناروپا طر  یساز  کرهیدرهنر پ  میزیون ی. در اوخر قرن نزدهم سبک اکسپر س ندینمایم  لیتمث  یتر  زیبشکل مبالغه آم

 ش یاز پ  یآ لمان   Wilhelm Lehmbruck لهمبرگ  امیلیو، و  یفرانسو Agust Rodin آگوست رودن  دایپ  یادیز
مجسمهٔ مرد متفکر و   جادیساز، رودن درا  کرهیداشت. هردو پ  یسبک بودند که کارشان شهرت جهان  نیا  آهنگان

  .کرده اند جادیا یعیشان را دراز ترازحالت طب یجوان درحال تفکر دستها و پاها کرهٔ یلهمبرگ درخلق پ
پاها    یساز  کره یدرهنرپ و  دستها  دورترا  یهرگاه  ازبدن  ب  جادیمجسمه  را  چون   دارد،یم  انیگردد مهارت هنرمند 

تخن  یحالت  نیچن  جادیکسوایاز ساز  کیازنگاه  وا  یمجسمه  دق  جابیدشواربوده  م  قتریمحاسبات  وازجانب    دینمایرا 
 .دیافزا یم شی ا کمپوزی بیترک  ییبرنکو د یآ یم دیپد یدراطراف بدنهٔ اصل کهیا یگرخالید
اما از   دارد،یرا شرح م  میزیبود  نیداشته و فلسفهٔ آئ  ی درحال تفکر صبغهٔ مذهب  یبودا  کرهٔ یپ   یآنکه ازنگاه محتو  با

  ک یازنگاه تخن  یبه آثارمدرن دارد. حت  هیشب  یاتیساله خصوص  کهزاروچهارصدیمجسمهٔ    نیا  ینگاه شکل و ساختارهنر
نشسته    یاثر ناب برمسند کوچک   ن یبودا در  رایز  د،ینمای م  یرودن ولهمبرگ برتر  یها  کره ی برپ  یهنر  بیپرداخت وترک

اند که تنها برا   یبزرگ  یسنگها  یهردومجسمهٔ مدرن باال  که یاصل اثرجلب شود؛ درحال  شتربهیتا توجه ب   ی نشسته 
را    یامیوپ  دیافزا  یبرمفهوم آن نم  یزیچ  یعنیدرارائه اثرندارد.    یشتریونقش ب  دهیگرد   جادیا  کرهی پ  دنیاستناد بخش

 .کاهدیبه اصل موضوع م نندهیبلکه  درعوض از توجه ب رساند،ینم
  جاد یآفتاب است ا  یعی ط حرارت طب که عبارت از پخته ساختن گل توس  یخاص  کیفندقستان با تخن  یها  کرهی پ  بهرحال

افغانستان درساختن آنها نقش   رمرطوبیغ  میکه اقل  ستیه یاند. بد  دهیشده و به اصطالح درداخل کورهٔ آتش پخته نگرد
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 ٤تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ترکش داشته باشد.   افتنیرا بدون    یجیتدر  دنیت خشک ی که خاص  ستینوع گل  جادیا  یداشته ، اما مسأله اساس   یبسزا
 نیبد  یها  کرهی داشته اند تا پ  ینوع گل مجسمه ساز  نیبهتر   هٔ یدر ته  یقیمبرهن است که هنرمندان آنزمان دانش عم

 .شودینم دهیدرآنها د یترکش ایصالبت بسازند ، چون باگذشت صد ها قرن هنوزهم درز و
 دارد. برادران ناگا راجا  یاگا  است که داستان دلچسپفندقستان مجسمهٔ دوگانهٔ برادران ن  شگاهیاین  عیازآثار بد  یک ی 

(Nagaraja)   چون مارداشته و    یبدن  یمیبودند که ن  ی مهابهاراته دوشهزادهٔ مارگونه ا  یبه اساس اسطورهٔ حماس
اندو درز  وزگار مثال ر  یچون آدم؛ هردو درشرارت وبدکنش  یبدن  یمین   یی بایاثرز  نیچون مار، اما در  یرکیبوده 

 یونقش مثبت  افتهیتبارز    یدوست داشتن  یبا چهره ها  نرویدارند. از  یمثبت  تیشخص  یکهن هند   دیخالف عقابر  یهنر
آن به در  یمار آمده و راجا به معن  یناگا به معن  تی کری. در زبان سانسکنندیم  یرا باز شاه مار    ی شاه که ترجمهٔ 

به   یهنر  شینیب  نی. از یآرام اند وصلح آم  نجایدر   میطوروکه گفت   یول  ستی. شاه مارعموماً موجود خطر ناکشودیم
اثرحوضچهٔ   نیا  بی. درترکرندیگیم   یبه نکوکار  میکه آندوبرادر پس ازمالقات با بودا تصم  دهیگرد  جادیا  یا  دهیاساس عق

مجعد برادران ناگا   ی. برموها کندیم   لیتمث  رآبیازجهان ز  راکه بدرشدن دو برادرشه مار  مینی بی را م  ینسبتاً کوچک 
است. هردو درداخل حوض کوچک دست برساقهٔ    رآبیز  یایکه ممثل دن  شودیم  دهید  یکوچک بحر  واناتیاشکال ح

 یگلبرگها  ت یوشفا  یتازه گ   بای برسانند تا آن گل ز  لوفریآب زالل را به ساقهٔ ن  انیو درتالش اند که جر  لوفرماندهین
شناخته    یگ  زهیمظهرصفا وپاگ  یی بودا  نیکه درآئ  ستییبایزنده نگهداشتن گل ز  یتالش برا  ن ی؛ وا  دیحفظ نما  ودراخ
چترگل   یعنیوتقدس را ازعمق به سطح    یگ  زهیکه آب زالل پاک  ستیمحور  لوفرممثلیساقهٔ ن  یبودا  نی. درآئشودیم
است، اما    انیهمواره در جر  یزالل مهرو دوست  هٔ چشم  ینهاد آدم  یکه در ژرفا   یمعن  نی. بدگرددی م  لوفررهنمونین

  ق یازطر  ی واگرآدم  گرداند؛یمبدل م  یازخشم، نفرت، آز وبدکنش  یو به باتالق  سازدیآنرا مکدر م  یماد  ی ایگرد وغبار دن
پاک   ی درطفل  یچون آدم  ؛دیدرخشش وجودئ نهادش خواهد رس  لوفربهین  یچون گلبرگها  ابدیساقهٔ باطن بدان دست  

هم خود    تواندی آموخته است ، اما اگربه اصلش برسد، درآنگاه م یخود  یایها را ازدن  یآمده وسپس بدکنش  ایومنزه بدن 
 یفکر  نیبه اساس دوکتور  یناب هنر  دهٔ یپد  ن یکه ا  ست یه یببخشد. بد  ییبایوهم جهان ما حولش را صلح، آرامش وز

چرخ    ای  اناینا یمکتب ه  ییبودا  دیدرعقا  رای. زاستآمده    دیچرخ بزرگ که درافغانستان مروج بود پد  یعنی  انایشعبه مها
اطرافش.    طیومح  گرانیاست نه ازد  شی نفس خو  هٔ یتنها مسئوول به تذک  یهند رواج داشت آدم  نیکوچک که درسرزم

مکتب    یهند جستجو کرد. شعبه فکربرهمنان در  یواجتماع   یاسیدرتسلط س   توانیرا م  تی محدود  نینچنیا  لیالبته دل
ام  اتبه طبق  انایمها اجتماع  درآن زندگ  یازحالت  ییارتقا ورها  دیمحروم  ا  ستیعیوطب  دادیم  کرندیم  یرا که    نیکه 

به    شتریب   انایمها  یطرفداران مکتب فکر  نروی. ازگرفتی هند قرار م  یطبقات  ستمیامربرخالف قدرت برهمنان و س
 .افغانستان روآوردند

 انهیگرا  قتیحق  د ی(، با دسای)مروج دربگرام وکاپ   کیهنرهلنست  ی ها  ه یاثرناب با وصف داشتن ما  نیساختارا  ازنگاه
ها   جادیا  یتر وازمجسمه  تفاوتها   یشده  درهند  ناگا  قد  یبرادران  درهنرهندوستان  برادرراچنانچه    ندویا  م یدارد. 

(  ی)افسانه پرداز  کیومتولوژ   یکه جنبهٔ تصور  دندیآفر  یمانسان    مهیمارون   مهین  یهاآمده با بدن  یهند  یدراسطوره ها
آن نظر به معتقدات مردم  گاه بشکل  یجنوب یناگا راجا درهند، بخصوص در بخشها یها کرهی . پگرداندیشترم یآنرا ب

  گانرا با فرهنگ باشند  یو ثقافت کامالً متفاوت  دیکه عقا  کندیجفت )زن ومرد( تبارزم  کیدو برادرهمتن وگاه بگونهٔ  
م  میقد نشان  دردهدیافغانستان  چنانچه  ناگا    نی.  برادران  بدن  مارگونهٔ  درپشت   یپاها  یعنیاثرقسمت  شان  مارمانند 
مردم    ی انسان است و برا  مهیمارو ن  هیراکه نم  یموجود  خواستهیهنرمند نم  دیاست، شا  دهیهان گردپن  وارحوضچهید

(، چناچه ازاثار  ییگرا قتی )حق میزیالیسبک ر نوقتیبگزارد، چون در شیبنما شیبایدراثرز ستین شیریقابل پذ اریبس
 .داشت شتریطرفداران ب میدرافغانستان قد داستیهو ندورهیا

  م یاقل  یاند، ول  افتهیمتواتر ازسنگ تراش    یبخاطر رطوبت هوا و باران ها  ،یهند  یمجسمه ها  گراکثرید  ازجانب
  انیم  ستیگریتفاوت د  نیآورد، وا  یفراهم م  یگل  یها  کرهیپ  جادیا  یرا برا   یمساعد  طیافغانستان شرا  رمرطوبیغ
 م یکه درموز  ستیارزنده ا  ی رهٔ آثارهنراززم ناگاهند وافغانستان. مجسمهٔ برادران    نیسرزم  ی مجسمه ساز  یها  وهیش
 یعنیاثر  نیا ییکه قسمت باال دیآ یبرم ن یچن نیبنام افغانستان قراردارد. ازقرا یدائم  شیدرمعرض نما سیپار ومهیگ

  .رفته است نیسر برادران ناگا قرارداشته ازب یدرباال یچتر لوفرمانندین یگلبرگها کهیبخش
اند که   یناب  یها  دهیالههٔ جنگل پد  Davita تایداو  سی ارنفیبس   یونقاش  کره یمعبد فندقستان، پ  عیاربدیآثاربس  ازجملهٔ 

درحدود   تای( داوی. مجسمهٔ آزاد )سه بُعددهندیم  یما گواه  نیدرسرزم  یالدیرا درقرن ششم م  بای ز  یهنرها  شرفتیپ
دارد وازنرمش حرکات بدن وظرافت خا   ۷۲ انگشتان   یصانچ ارتفاع  برخورداراست. بخصوص حرکات دست و 
وز  تایداو نفاست  کمال  باآنکه سراپا  دهیگرد  جادیا  ییبای با  م  یهای مملوازظرافتکار  کرهیپ  نیا  یاست.    باشد،اما یناب 
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ورنگ بدن    ر یپارچه حر  ینازک  نندهیوب  دهیمجسمه افت  ی که بربازوان وپاها  ستیریپارچهٔ حر  جادیهنرمند درا  یشهکار
شده وازظرافت    دهیآفر  یونفاست خاص  ییبای ز  زباین  تای داو  یوارید  ی. نقاشکندیحس م  س یا ازپشت آن پارچهٔ نفر  تایداو

ا بخصوص  برخورداراست.  رنگ  وتراوت  در  نکهیخط  کرده    یرنگها  شیزیاثرازآم  نیهنرمند  استفاه  آرامشبخش 
  یبزرگ او باطرح جالب  یها  شوارهوبخصوص گو  ورات یمو، ز   شی. آراندیافریرا ب  یزیصلح آم  یتا فضا  دهیوکوش

 .دارد انیرا ب تایداو ریچشمگ  ییبایوز یشده تا خوش ذوق دهیآفر
  ی تجل  یگهگاه  زمیهندوئ  دیالههٔ زن مطرح بود اما نظربه عقا  کی  ثی منح  تایمانند اناه  یمتماد  یقرنها  یبرا  تایداو

ن را  مرد وزن  ازداشتیزمیدوگونهٔ  آئ  نروی.  برغلبهٔ  م  زمیهندوئ  نیبنا  چن   یالدیدرقرن ششم  آنوقت   ن یدرافغانستان 
  .میتوانیم دهید تایداو کرهٔ یرا در پ یتیخاص

بس  گرعدهٔ ید  ازجانب وسبک  خطوط   نفاست  که  اند  معتقد  دست   کهی فیارظر یازهنرشناسان  درحرکات  بخصوص 
 ی ها  یتا نقاش  دیصورتگران گرد  یبرا  یمنبع الهام  یدر قرون مابعد   شودیم  دهیمعبد فندقستان  د  یها  یوانگشتان نقاش

ن  یناتوری م  سینف شمال  وماورآلنهر،  درخراسان  ب  مقارهٔ ی را  وفارس  ازنو  نی.در  نندی افریهند،   سندگانیاواخرعدهٔ 
 انیبا هپتال  شانیها در افغانستان آنوقت و نبرد ها  یساسان  ینظربه عادت معمول، بخاطرحضور نظام  رانیمعاصرا

که حرکات    یمعن  نیبزنند .بد  ی آن رنگ فارس  یها  ی معبد فندقستان، بخصوص نقاش  ی هنر  یها  دهیه پدب  کوشندیم
  دهیبصورت قاطع ازطرف هنرشناسان رد گرد  اتینظر  نیشده از هنر فارس است، اما ا  رگرفتهب  تایانگشتان داو  فیظر

 یازمذهب برهمن شهی ر ،ییبودا دیمعبد فندقستان ، با وصف اشاعهٔ عقا یها ومجسمه ها یحرکات انگشتان نقاش رایز
 یخاص  یمعان  کیهر  زمیندوئه  نیآئ  یمذهب  یدارد نه ازفارس. حرکات بدن، دست، پا وچشم دررقصها  یوعنعنات هند

را   یشبهاتهاهمجوار م نیدوسرزم  ثی در فرهنگ فارس کامالً نا آشناست. البته منح  یمعان   نینچنیکه ا  داردیرا ارائه م
در    یکه درمورد صحبت  مینیبیم  ی)افغانستان آنوقت ( با فارس عصر ساسان  یوفرهنگ   یهنر  ی ها  دهیاز پد  یدر برخ

 .دنبالهٔ موضوع یبه بررس میپردازیاکنون م یولداشت،  میمبحث خواه نیا ریاخ
  ده یآموزند و بر پد  یازهم م   یدراثر داد و ستدها ، جنگها و روابط بازرگان  یکه اجتماعات انسان  ستین  یشک   نیدر
  یالدیدرسدهٔ ششم م  یکه پس از وقفهٔ روابط بازرگان   دیآ   یبر م  نیچن  نی. از قراگذارندیهمدگر اثر م   یفرهنگ   یها
رونق دوباره گرفت. معبد فندقستان   نیوممالک خاورزم  شدیکه دروازهٔ اروپا شناخته م  ی روم شرق  یامپراتور  انیم

 ی وازسو  گشتیبه غرب وصل م  انیبام  قیازطر  کسویداشت که از    تیموقع  یا  یدرقلب افغانستان برسرراه تجارت
  ای،  ستاوایبوده کرهٔ یپ شگاه یاین نیراینظ یآثارب انیدرم  نرویهند وبلخ قرارداشت. از انیم یبازرگان گردرجوارجادهٔ ید
  ده یسه گوشه اش د  االنیبر  ییبه سبک اروپا  یو جواهرات  دهیظاهر گرد  زانسیا لباس شهزادگان بب  کهیا  ندهیآ  یوداب
 نیازهنر مشرق زم  ی ها  هیمثال است، اما هنوز ما  ی جهان  ب  ییآثار بودا  انیاثردرم  نیجالب است. ا  تی نها  شودیم

بودا   یها  کرهی که درتمام پ  دهیآفر  یبه همان سبک   داستیهو  االنشیریاو را که از ز  راهنی. هنرمند پشودیم  دهیدرآن د
معمول بودا تفاوت    لیازشما  زین  ندهیآ  یبودا  نیمو و چهرهٔ ا  شیاوست. آرا  یشیدرو  یزندگ  وهٔ یومظهرش  شودیم  دهید

در   یوداب نیاشاعهٔ آئ یاثر برا نیا دیحدس زد که با ن یچن توانی م نرویشده. از دهیسبک رومنها آفر  شتربهیداشته و ب
 .باشد دهیگرد جادیرومن ها ا انیم

است که   شگاهیاین  نیا   ییبایز  اریمعبد فندقستان مجسمهٔ دوگانهٔ شاه و ملکه ازجملهٔ آثار بس  یهنر  یها  دهیپد  انیدرم
. را   یشاه وملکه ا  بایمجسمهٔ ز   نی. اکنندی تمدن آندورهٔ افغانستان را بازگو م   یرا دارا بوده ، وشکوهمن  یسبک خاص

 شگاه یاین  یبه مردم استند. چنانچه ازعکسها  یامیابالغ پ  ایصحبت و    حال نشسته و در  ی مسند  یکه درباال  داردیم  لیتمث 
بوده وا کنون به دوبخش شکسته است،   کپارچهیشاه ملکه ، در نخست    نیمسند ا  داستیپ  اتیفندقستان درهنگام حفر

وبر    تهتوشکچه نشس  کیبر  کرهیقرار داد،  چون هردو پ  یمورد بررس  یاثر هنر  کی   ثیآنرا منح  توانیهنوزم  یول
  .داده اند  هیتک  یشاهانه ا نیدارد با تمک  ت یآنها موقع  نیکه درب یبالشتها

شده و    دهیبر  یمعبد فندقستان بوده اند در قرون مابعد  انیشاه وملکه که به گمان اغلب ازحام  نیا  یسفانه سرها  متأ
تمدن   خیاثررا از نگاه تار  نیداشته اند؛ اما آنچه ا  یل یبوده و چه شما  یکه آنها چه کسان  میدانینم   نرویرفته. از  نیازب

افغانستان   نبخشیمروج در  یلباسها  هٔ یطراحان آنزمان را در ته  وقآنهاست که ذ  دنیطرز لباس پوش  سازدیدلچسپ م
مجسهٔ دوگانهٔ    ن ی. اداردیم  لیتمث  یالدیکابل و پروان که تا بغالن گسترده بود درقرن ششم م  یحوزهٔ فرهنگ   یعنی،    میقد
محفوظ  غانستاناف یمل  میدرموز نکینصب بود ا شگاهی ایمرتفع ن یازطاقها یک ی یشرویدر پ یدلچسپ که زمان تی نها

 .رودیکشور به حساب م یمل یها هیازسرما یک یاست و 
 ن یسرزم   نیفندقستان درقلب کهساران هندوکش که شمال وجنوب ا  شگاهیا یناب ن  یاورده هافر  یمختصر  یبود معرف  نیا

و   یژرف فلسف  یها  گاهی انگردی. آثار فندقستان برعالوهٔ سبک خاص آن بدادیبهم وصل م  ی کهنسال را ازنگاه فرهنگ 
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 نیکه ا  یمعن نیبکربرادران ناگا. بد یهنر دهٔ یدر پد ت محورکائنا  ث یمنح لوفریساقهٔ ن  ریاند، بخصوص تفس زین یهنر
باران    ریو حر باردیم  نیبرزم  شیازباران مهرو بخشا یچون چتر انوسیاق یرا ازژرفا نشیآب زالل آفر اتیساقهٔ ح

که ازسدهٔ   انایمها  یمکتب فکر  ریتفس  نی. ادهدیپوشش خود قرار م  ریدر ز  عتینوخاسته از طب  یسبزه زارها و گلها
 ی نی نو  یفکر  ییگسترده بود، ازآنجهت به شگوفا  ایواراکوز  وایاز گنده هار تا بلخ واز آنجا تا هر  یالدیتا هفتم م  مدو

  .دیگرد  یبکرهنر  یها  دهیآفر  جادیوباعث ا  ختیبرخاسته ازبلخ درآم  یباختر  ونانیکه با فرهنگ    دیهند رس  یدر ماورا
 Tethys سیرب النوع ابحاربود وهمسرش تت  انوسیاک  Ōkeanós  میقد  ونانی  ی فلسف  یداستانها  ای  یتولوژیدرم

  یی با آن آشنا  داستیکابل گنده هارا چنانچه ازآثارشان پ  یوهنرمندان حوزهٔ فرهنگ   انیروان که باختر  یالههٔ محافظ آبها
اناه  ییکهن اوستا  دیکه بنا برعقا  ستیهیداشتتند؛ و بد نگهبان رودها  تایاورا با    ا ی)اکسوس    سیشمقدس اخ  یفرشتهٔ 

 .اند کردهیم سهی( مقارمندی)ارغنداب وه ی( وهره اسکترودی)هر وای( ،هرایآمودر
 :از منابع دهٔ یگز

 نیآنال  احی( سیالدیم  ۵۶۸ –  ۴۵۰ها )  یفتلی دولت
 ۱۹۵3تا  ۱۹33 یدرافغانستان سالها یباستان شناسان فرانسو اسناد

 ی پاستانشناس افغان بزبان فرانسو مانی : ظفرپفیتأل ندورهیا ی ها ومظاهر فرهنگ  یفتلی خیتار
 ۲۰۱۰سال    سیپار
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