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حامد نوید

معبد باستانی فندقستان در روستای زیبای غوربند
معبد باستانی فندقستان در روستای زیبای غوربند در ٦٤کیلومتری شمال کابل از مربوطات والیت پروان قرار دارد
واز نگاه هنری یکی از غنی ترین نیایشگاه های پیش ازاسالم افغانستان بشمارمیرود .در ٔه سرسبز وپردرخت فندقستان
برسرراهی واقع شده که این جادهٔ باستانی پس از عبور ازچاریکار و شینواری ازغوربند میگذرد وازطریق ولسوالی
شیخ علی به والیت بامیان میرسد .آثارهنری این معبد شکوهمند که درباالی تپ ٔه سبزی قرار دارد ازشیوه وسبک هنری
خاصی بر خوردار بوده وظرافت کارآن اعتالی هنر پیکره سازی افغانستان قدیم را در سدهٔ ششم وهفتم میالدی نشان
میدهد .چارلس میسن سیاح برتانیوی نخستین نگارند ٔه غربی بود که در مورد زیبایی بینظیر نیایشگاه فندقستان مطالبی
را درسفرنامهٔ خود به افغانستان ،پنجاب و بلوچستان نوشت؛ ودرست یکصد سال بعد  Jean Carlجین کارل مهندس
وعضو تیم باستانشناسان فرانسه درافغانستان )(DAFAبه کاوشهای فنی درمعبد فندقستان پرداخت که نتیجهٔ آن نتنها
برای افغانستان بلکه برای درک وشناخت ارتباطات فرهنگی وتجاری جهان درازمنهٔ قدیم چشمگیربود .درنتیجه
کاوشهای دقیق باستانشناسان معبدی از پس پرد ٔه غبار قرون و زمانه ها بدرآمد که دیوارهای مرتفع آن باالی طرح
چهار ضلعی مربع شکل بنا یافته بود .درمیان معبد ،درست درمرکز آن ستوپ ٔه بلندی قرار داشت که درچهار طرف
آن طاقها و رواقهای مرتفع مزین با نفیس ترین پیکره جلب نظر مینمود .عمق رواقها در دیوارهای داخلی معبد
فرورفتگی بدیعی را پدید می آورد و نکوتر اینکه گچبری های ظریف اطراف آن بر زیبایی آن نیایشگاه کهن می
افزود .اکنون مدتیست که تحقیق جدیدی درمورد معبد فندقستان نگارش نیافته ،امید است که هنوز تزئینات نفیس آن
پابرجا مانده باشد.
بهرحال در اثر کاوشهای تاریخی درنیایشگاه فندقستان آثار بدیع هنری مانند مجسمه های ظریف گلی که بانفاست
خاصی رنگ آمیزی گردیده و همچنان نقاشی های دیواری به شیوه فریسکو بدست آمد که گواهی برپیشرفت و ارتقای
هنرهای تجسمی وتصویری دریندورهٔ تاریخ افغانستان مینماید .برخی ازاین آثارناب هنری درموزیم ملی افغانستان
موجود است ،و اما یکتعداد قابل مالحظهٔ آن در موزیم گیومه پاریس درمعرض نمایش دایمی قرار دارد که به اجاز ٔه
رسمی دولت افغانستان به فرانسه انتقال یافته است .ازنگاه پرداخت هنری و شیوهٔ کار ،آثارهنری فندقستان سبک
خاص خودرا داراست .یعنی باوجود شباهتهای عمومی ازلحاظ موضوع تفاوتهای بارزی میان فراورده های هنری
فندقستان درمقایسه با آثار معبد هده و پدیده های هنری بامیان موجود است با آنکه منطق ٔه غوربند فاصل ٔه چندانی
ازبامیان ندارد .اکثرمجسمه های فندقستان ازگل ساخته شده وبا طبقهٔ نازکی ازگچ پوشش یافته است که با ظرافت
خاصی رنگ آمیزی گردیده اند .این پیکره ها از سبک خاصی برخوردارند که با مجسمه های مدرن آغاز قرن بیستم
اروپا (مکتب اکسپرسیونیزیم) با وصف قدامت آن شبا هتهای را بهم میرسانند .
بطورمثال پیکر ٔه بودای نشست ٔه درحال تفکراز زمر ٔه این پدیده های ناب هنریست که ازنگاه شکل و ترکیب هنری چنین
خصوصیتی را تبارزمیدهد .در سبک اکسپرسیونیزیم ایجاد حالت بر مراعات نمودن تناسبات بگونهٔ دقیق رجحان
دارد و اکثرا ً هنرمندان پیرو این شیوه تناسبات بدن انسان ویا حیوانی را با درنظرداشت زیبایی هنری تغیر میدهند و
بشکل مبالغه آمیز تری تمثیل مینمایند .در اوخر قرن نزدهم سبک اکسپر سیونیزیم درهنر پیکره سازی اروپا طرفدارانی
زیادی پیدا آگوست رودن  Agust Rodinفرانسوی و ،ویلیام لهمبرگ  Wilhelm Lehmbruckآ لمانی از پیش
آهنگان این سبک بودند که کارشان شهرت جهانی داشت .هردو پیکره ساز ،رودن درایجاد مجسم ٔه مرد متفکر و
لهمبرگ درخلق پیکرهٔ جوان درحال تفکر دستها و پاهای شان را دراز ترازحالت طبیعی ایجاد کرده اند .
درهنرپیکره سازی هرگاه دستها و پاها ی مجسمه ازبدن دورترایجاد گردد مهارت هنرمند را بیان میدارد ،چون
ازیکسوایجاد چنین حالتی ازنگاه تخنیک مجسمه سازی دشواربوده وایجاب محاسبات دقیقتر را مینماید وازجانب
دیگرخالی ایکه دراطراف بدن ٔه اصلی پدید می آید برنکویی ترکیب یا کمپوزیش می افزاید.
با آنکه ازنگاه محتوی پیکرهٔ بودای درحال تفکر صبغهٔ مذهبی داشته و فلسفهٔ آئین بودیزیم را شرح میدارد ،اما از
نگاه شکل و ساختارهنری این مجسمهٔ یکهزاروچهارصد ساله خصوصیاتی شبیه به آثارمدرن دارد .حتی ازنگاه تخنیک
پرداخت وترکیب هنری برپیکره های رودن ولهمبرگ برتری مینماید ،زیرا بودا درین اثر ناب برمسند کوچکی نشسته
تا توجه بیشتربه اصل اثرجلب شود؛ درحالیکه هردومجسمهٔ مدرن باالی سنگهای بزرگی نشسته اند که تنها برای
استناد بخشیدن پیکره ایجاد گردیده ونقش بیشتری درارائه اثرندارد .یعنی چیزی برمفهوم آن نمی افزاید وپیامی را
نمیرساند ،بلکه درعوض از توجه بیننده به اصل موضوع میکاهد.
بهرحال پیکره های فندقستان با تخنیک خاصی که عبارت از پخته ساختن گل توسط حرارت طبیعی آفتاب است ایجاد
شده و به اصطالح درداخل کورهٔ آتش پخته نگردیده اند .بدیهیست که اقلیم غیرمرطوب افغانستان درساختن آنها نقش
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

بسزای داشته  ،اما مسأله اساسی ایجاد نوع گلیست که خاصیت خشکیدن تدریجی را بدون یافتن ترکش داشته باشد.
مبرهن است که هنرمندان آنزمان دانش عمیقی در تهیهٔ بهترین نوع گل مجسمه سازی داشته اند تا پیکره های بدین
صالبت بسازند  ،چون باگذشت صد ها قرن هنوزهم درز ویا ترکشی درآنها دیده نمیشود.
یکی ازآثار بدیع نیایشگاه فندقستان مجسمهٔ دوگانهٔ برادران ناگا است که داستان دلچسپی دارد .برادران ناگا راجا
)(Nagarajaبه اساس اسطور ٔه حماسی مهابهاراته دوشهزاد ٔه مارگونه ای بودند که نیمی بدنی چون مارداشته و
نیمی بدنی چون آدم؛ هردو درشرارت وبدکنشی مثال روزگار بوده اندو درزیرکی چون مار ،اما درین اثرزیبایی
هنری برخالف عقاید کهن هندی شخصیت مثبتی دارند .ازینرو با چهره های دوست داشتنی تبارز یافته ونقش مثبتی
را بازی میکنند .در زبان سانسیکریت ناگا به معنی مار آمده و راجا به معنی شاه که ترجمهٔ آن به دری شاه مار
میشود .شاه مارعموما ً موجود خطر ناکیست ولی طوروکه گفتیم درینجا آرام اند وصلح آمیز .این بینیش هنری به
اساس عقیده ای ایجاد گردیده که آندوبرادر پس ازمالقات با بودا تصمیم به نکوکاری میگیرند .درترکیب این اثرحوضچهٔ
نسبتا ً کوچکی را میبینیم که بدرشدن دو برادرشه ماررا ازجهان زیرآب تمثیل میکند .برموهای مجعد برادران ناگا
اشکال حیوانات کوچک بحری دیده میشود که ممثل دنیای زیرآب است .هردو درداخل حوض کوچک دست برساقهٔ
نیلوفرمانده و درتالش اند که جریان آب زالل را به ساقهٔ نیلوفر برسانند تا آن گل زیبا تازه گی وشفایت گلبرگهای
خودرا حفظ نماید ؛ واین تالش برای زنده نگهداشتن گل زیباییست که درآئین بودایی مظهرصفا وپاگیزه گی شناخته
میشود .درآئین بودای ساقهٔ نیلوفرممثل محوریست که آب زالل پاکیزه گی وتقدس را ازعمق به سطح یعنی چترگل
نیلوفررهنمون میگردد .بدین معنی که در ژرفای نهاد آدمی چشم ٔه زالل مهرو دوستی همواره در جریان است ،اما
گرد وغبار دنیای مادی آنرا مکدر میسازد و به باتالقی ازخشم ،نفرت ،آز وبدکنشی مبدل میگرداند؛ واگرآدمی ازطریق
ساق ٔه باطن بدان دست یابد چون گلبرگهای نیلوفربه درخشش وجودئ نهادش خواهد رسید؛ چون آدمی درطفلی پاک
ومنزه بدنیا آمده وسپس بدکنشی ها را ازدنیای خودی آموخته است  ،اما اگربه اصلش برسد ،درآنگاه میتواند هم خود
وهم جهان ما حولش را صلح ،آرامش وزیبایی ببخشد .بدیهیست که این پدید ٔه ناب هنری به اساس دوکتورین فکری
شعبه مهایانا یعنی چرخ بزرگ که درافغانستان مروج بود پدید آمده است .زیرا درعقاید بودایی مکتب هینایانا یا چرخ
کوچک که درسرزمین هند رواج داشت آدمی تنها مسئوول به تذکیهٔ نفس خویش است نه ازدیگران ومحیط اطرافش.
البته دلیل اینچنین محدودیت را میتوان درتسلط سیاسی واجتماعی برهمنان درهند جستجو کرد .شعبه فکری مکتب
مهایانا به طبقات محروم اجتماع امید ارتقا ورهایی ازحالتی را که درآن زندگی میکرند میداد وطبیعیست که این
امربرخالف قدرت برهمنان و سیستم طبقاتی هند قرار میگرفت .ازینرو طرفداران مکتب فکری مهایانا بیشتر به
افغانستان روآوردند.
ازنگاه ساختاراین اثرناب با وصف داشتن مایه های هنرهلنستیک (مروج دربگرام وکاپیسا) ،با دید حقیقت گرایانه
تری ایجاد شده وازمجسمه های برادران ناگا درهند تفاوتهای دارد .درهنرهندوستان قدیم ایندو برادرراچنانچه
دراسطوره های هندی آمده با بدنهای نیمه مارونیمه انسان می آفریدند که جنبهٔ تصوری ومتولوژیک (افسانه پردازی)
آنرا بیشترمیگرداند .پیکره های ناگا راجا درهند ،بخصوص در بخشهای جنوبی آن نظر به معتقدات مردم گاه بشکل
دو برادرهمتن وگاه بگونهٔ یک جفت (زن ومرد) تبارزمیکند که عقاید و ثقافت کامالً متفاوتی را با فرهنگ باشندگان
قدیم افغانستان نشان میدهد .چنانچه درین اثرقسمت مارگونهٔ بدن برادران ناگا یعنی پاهای مارمانند شان درپشت
دیوارحوضچه پنهان گردیده است ،شاید هنرمند نمیخواسته موجودی راکه نمیه مارو نیمه انسان است و برای مردم
بسیار قابل پذیریش نیست دراثرزیبایش بنمایش بگزارد ،چون درینوقت سبک ریالیزیم (حقیقت گرایی) ،چناچه ازاثار
ایندوره هویداست درافغانستان قدیم طرفداران بیشتر داشت.
ازجانب دیگراکثر مجسمه های هندی ،بخاطر رطوبت هوا و باران های متواتر ازسنگ تراش یافته اند ،ولی اقلیم
غیرمرطوب افغانستان شرایط مساعدی را برای ایجاد پیکره های گلی فراهم می آورد ،واین تفاوت دیگریست میان
شیوه های مجسمه سازی سرزمین هند وافغانستان .مجسم ٔه برادران ناگا اززمر ٔه آثارهنری ارزنده ایست که درموزیم
گیومه پاریس درمعرض نمایش دائمی بنام افغانستان قراردارد .ازقراین چنین برمی آید که قسمت باالیی این اثر یعنی
بخشیکه گلبرگهای نیلوفرمانند چتری درباالی سر برادران ناگا قرارداشته ازبین رفته است .
ازجملهٔ آثاربسیاربدیع معبد فندقستان ،پیکره ونقاشی بسیارنفیس داویتا  Davitaالههٔ جنگل پدیده های نابی اند که
پیشرفت هنرهای زیبا را درقرن ششم میالدی درسرزمین ما گواهی میدهند .مجسمهٔ آزاد (سه بُعدی) داویتا درحدود
 ۷۲انچ ارتفاع دارد وازنرمش حرکات بدن وظرافت خاصی برخورداراست .بخصوص حرکات دست و انگشتان
داویتا با کمال نفاست وزیبایی ایجاد گردیده است .باآنکه سراپای این پیکره مملوازظرافتکاریهای ناب میباشد،اما

د پاڼو شمیره :له  ۲تر٤
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شهکاری هنرمند درایجاد پارچهٔ حریریست که بربازوان وپاهای مجسمه افتیده وبیننده نازکی پارچه حریر ورنگ بدن
داویتا را ازپشت آن پارچهٔ نفیس حس میکند .نقاشی دیواری داویتا نیزبا زیبایی ونفاست خاصی آفریده شده وازظرافت
خط وتراوت رنگ برخورداراست .بخصوص اینکه هنرمند درین اثرازآمیزیش رنگهای آرامشبخش استفاه کرده
وکوشیده تا فضای صلح آمیزی را بیافریند .آرایش مو ،زیورات وبخصوص گوشواره های بزرگ او باطرح جالبی
آفریده شده تا خوش ذوقی وزیبایی چشمگیر داویتا را بیان دارد.
داویتا برای قرنهای متمادی مانند اناهیتا منحیث یک الههٔ زن مطرح بود اما نظربه عقاید هندوئیزم گهگاهی تجلی
دوگون ٔه مرد وزن را نیزمیداشت .ازینرو بنا برغلب ٔه آئین هندوئیزم درقرن ششم میالدی درافغانستان آنوقت چنین
خاصیتی را در پیکرهٔ داویتا دیده میتوانیم .
ازجانب دیگرعد ٔه ازهنرشناسان معتقد اند که نفاست خطوط وسبک بسیارظریفیکه بخصوص درحرکات دست
وانگشتان نقاشی های معبد فندقستان دیده میشود در قرون مابعدی منبع الهامی برای صورتگران گردید تا نقاشی های
نفیس میناتوری را درخراسان وماورآلنهر ،شمال نیمقار ٔه هند ،وفارس بیافرینند .درین اواخرعد ٔه ازنویسندگان
معاصرایران نظربه عادت معمول ،بخاطرحضور نظامی ساسانی ها در افغانستان آنوقت و نبرد هایشان با هپتالیان
میکوشند به پدیده های هنری معبد فندقستان ،بخصوص نقاشی های آن رنگ فارسی بزنند .بدین معنی که حرکات
ظریف انگشتان داویتا برگرفته شده از هنر فارس است ،اما این نظریات بصورت قاطع ازطرف هنرشناسان رد گردیده
زیرا حرکات انگشتان نقاشی ها ومجسمه های معبد فندقستان  ،با وصف اشاعهٔ عقاید بودایی ،ریشه ازمذهب برهمنی
وعنعنات هندی دارد نه ازفارس .حرکات بدن ،دست ،پا وچشم دررقصهای مذهبی آئین هندوئیزم هریک معانی خاصی
را ارائه میدارد که اینچنین معانی در فرهنگ فارس کامالً نا آشناست .البته منحیث دوسرزمین همجوار مشبهاتهای را
در برخی از پدیده های هنری وفرهنگی (افغانستان آنوقت ) با فارس عصر ساسانی میبینیم که درمورد صحبتی در
اخیر این مبحث خواهیم داشت ،ولی اکنون میپردازیم به بررسی دنبالهٔ موضوع.
درین شکی نیست که اجتماعات انسانی دراثر داد و ستدها  ،جنگها و روابط بازرگانی ازهم می آموزند و بر پدیده
های فرهنگی همدگر اثر میگذارند .از قراین چنین بر می آید که پس از وقفهٔ روابط بازرگانی درسدهٔ ششم میالدی
میان امپراتوری روم شرقی که درواز ٔه اروپا شناخته میشد وممالک خاورزمین رونق دوباره گرفت .معبد فندقستان
درقلب افغانستان برسرراه تجارتی ای موقعیت داشت که از یکسو ازطریق بامیان به غرب وصل میگشت وازسوی
دیگردرجوارجاد ٔه بازرگانی میان هند وبلخ قرارداشت .ازینرو درمیان آثاربی نظیراین نیایشگاه پیکر ٔه بودهیستاوا  ،یا
بودای آینده ایکه با لباس شهزادگان بیزانس ظاهر گردیده و جواهراتی به سبک اروپایی بریاالن سه گوشه اش دیده
میشود نهایت جالب است .این اثردرمیان آثار بودایی جهان بی مثال است ،اما هنوز مایه های ازهنر مشرق زمین
درآن دیده میشود .هنرمند پیراهن او را که از زیریاالنش هویداست به همان سبکی آفریده که درتمام پیکره های بودا
دیده میشود ومظهرشیوهٔ زندگی درویشی اوست .آرایش مو و چهرهٔ این بودای آینده نیز ازشمایل معمول بودا تفاوت
داشته و بیشتربه سبک رومنها آفریده شده .ازینرو میتوان چنین حدس زد که باید این اثر برای اشاعهٔ آئین بودای در
میان رومن ها ایجاد گردیده باشد.
درمیان پدیده های هنری معبد فندقستان مجسمهٔ دوگانهٔ شاه و ملکه ازجملهٔ آثار بسیار زیبایی این نیایشگاه است که
سبک خاصی را دارا بوده  ،وشکوهمنی تمدن آندورهٔ افغانستان را بازگو میکنند .این مجسمهٔ زیبا شاه وملکه ای  .را
تمثیل میدارد که درباالی مسندی نشسته و درحال صحبت و یا ابالغ پیامی به مردم استند .چنانچه ازعکسهای نیایشگاه
فندقستان درهنگام حفریات پیداست مسند این شاه ملکه  ،در نخست یکپارچه بوده وا کنون به دوبخش شکسته است،
ولی هنوزمیتوان آنرا منحیث یک اثر هنری مورد بررسی قرار داد ،چون هردو پیکره بریک توشکچه نشسته وبر
بالشتهای که دربین آنها موقعیت دارد با تمکین شاهانه ای تکیه داده اند .
متأ سفانه سرهای این شاه وملکه که به گمان اغلب ازحامیان معبد فندقستان بوده اند در قرون مابعدی بریده شده و
ازبین رفته .ازینرو نمیدانیم که آنها چه کسانی بوده و چه شمایلی داشته اند؛ اما آنچه این اثررا از نگاه تاریخ تمدن
دلچسپ میسازد طرز لباس پوشیدن آنهاست که ذوق طراحان آنزمان را در تهیهٔ لباسهای مروج درینبخش افغانستان
قدیم  ،یعنی حوز ٔه فرهنگی کابل و پروان که تا بغالن گسترده بود درقرن ششم میالدی تمثیل میدارد .این مجسهٔ دوگانهٔ
نهایت دلچسپ که زمانی در پیشروی یکی ازطاقهای مرتفع نیایشگاه نصب بود اینک درموزیم ملی افغانستان محفوظ
است و یکی ازسرمایه های ملی کشور به حساب میرود.
این بود معرفی مختصری فراورده های ناب نیایشگاه فندقستان درقلب کهساران هندوکش که شمال وجنوب این سرزمین
کهنسال را ازنگاه فرهنگی بهم وصل میداد .آثار فندقستان برعالو ٔه سبک خاص آن بیانگردیگاه های ژرف فلسفی و
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هنری نیز اند ،بخصوص تفسیر ساقهٔ نیلوفر منحیث محورکائنات در پدیدهٔ هنری بکربرادران ناگا .بدین معنی که این
ساقهٔ حیات آب زالل آفرینش را ازژرفای اقیانوس چون چتری ازباران مهرو بخشایش برزمین میبارد و حریر باران
سبزه زارها و گلهای نوخاسته از طبیعت در زیر پوشش خود قرار میدهد .این تفسیر مکتب فکری مهایانا که ازسد ٔه
دوم تا هفتم میالدی از گنده هار تا بلخ واز آنجا تا هریوا واراکوزیا گسترده بود ،ازآنجهت به شگوفایی فکری نوینی
در ماورای هند رسید که با فرهنگ یونان باختری برخاسته ازبلخ درآمیخت وباعث ایجاد آفریده های بکرهنری گردید .
درمیتولوژی یا داستانهای فلسفی یونان قدیم  Ōkeanósاکیانوس رب النوع ابحاربود وهمسرش تتیس Tethys
اله ٔه محافظ آبهای روان که باختریان وهنرمندان حوز ٔه فرهنگی کابل گنده هارا چنانچه ازآثارشان پیداست با آن آشنایی
داشتتند؛ و بدیهیست که بنا برعقاید کهن اوستایی اورا با اناهیتا فرشتهٔ نگهبان رودهای مقدس اخشیس (اکسوس یا
آمودریا) ،هریوا (هریرود) وهره اسکتی (ارغنداب وهیرمند) مقایسه میکرده اند.
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