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چکیده
افغانستان ،به دلیل پیشینۀ درخشانی که در ساخت بناهای معماری ،هم از نظر فنی و کارکردی و هم زیباییشناسانه
دارد ،بسترهای الزم جهت ظهور بازنمایی معماری در نقاشی معاصر را در خود داشته است .از طرف دیگر ،دیدگاه
خاص مکتب هرات به بازنمایی معماری در نقاشی مانند تبدیل معماری و طبیعت ،به مکان عمل و فعل فیگورها
و نیز کاربردیکردن معماری در نقاشیهای این مکتب ،بر ضرورت بررسی کارکردهای بازنمایی معماری در نقاشی
معاصر و تداوم این دیدگاه تصویری در عصر حاضر تأکید میکند .این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی
با مطالعه و بررسی منابع کتابخانهای ،اینترنتی و آرشیوی ،انجام شده ،در پاسخ به این سؤال که «معماری چه
کارکردهای معنایی و زیباشناختی در نقاشی چهار دهۀ اخیر این کشور یافته است؟» نتایجی را حاصل کرد.
یافتهها نشان داد که بازنمایی معماری ،به اشکال مختلفی در آثار ظهور و بروز دارد .چنانکه گاه به عنوان محملی
برای توصیف مکانهای حوادث و رویدادها بهکار میرود .گاهی معماری ،خود به عنوان الگوی نقاشانه در آثار
به صورت طبیعتگرایانه و به جهت تأکید بر زیباییشناسی آن تکرار میشود .همچنین گاه به صورت امری
تاریخنگارانه یا مردمنگارانه به عنوان اسنادی تصویری بهکاررفته و گاهی نیز بر تقابل سنت و مدرنیسم تأکید دارد.
نمونههای بازنمایی معماری به صورت کوبیستی ،سوررئالیستی و یا انتزاعی نیز در آثار دیده میشود.

واژگان کلیدی :بازنمایی ،نقاشی معاصر افغانستان ،بازنمایی معماری.
مقدمه
سرزمین پهناور خراسان و ماوراء النهر (ورارودان) در مسیر جادة
ابریشم قرار داشته و گذرگاه سازش ،انتقال ایدهها ،اندیشه ،فرهنگ
و هنر بود که حوزههای تمدن ایران ،هند ،چین و میانرودان
را به هم گره میزد (جوادی .)12 ،1393 ،افغانستان کشوری
با نوع حکومت جمهوری اسالمی ،با تاریخ و قدمت چند هزار
ساله ،از منظر سیاسی یکی از جنجالیترین و مناقشهبرانگیزترین
کشورهای آسیاست .تالطم و تطورات اوضاع سیاسی و اجتماعی
این کشور چنان است که پرچم ،به عنوان مهمترین نشان تصویری
ملی این کشور ،در طول صد سال ،نوزده بار تغییر کرده است.
از زمان استقالل افغانستان ( )1919تا روی کار آمدن کرزای
( ،)2001زمامداری کشور ،به دلیل درگیریهای قومی ،مذهبی
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و سیاسی ،جنگ با شوروی و سپس جنگهای داخلی و سایر
عوامل ،سیزده مرتبه دچار تغییر و دگرگونی کلی شده است .هر
کدام از این تغییرات سیاسی و اجتماعی نیز ،بر روند سیر هنر
این کشور تأثیرات فراوانی گذاشته است .چنانکه در عصر امانی،
چنان مورد عنایت و توجه قرار گرفت که به تأسیس دانشکدۀ هنر،
مکاتب و لیسهها و نیز دعوت از اساتید خارجی از چندین کشور
مانند آلمان ،آمریکا ،فیلیپین و ژاپن منجر شد و حتی بانوان نیز
آزادانه به فعالیتهای هنری مشغول شده و در مقابل در عصر
مجاهدین و طالبان ،هنر و آموزش آن محدود یا به کلی ممنوع
شده ،دانشکدهها و موزۀ هنر به آتش کشیده شدند .اما با این
همه ،نقاشی معاصر افغانستان با ظهور نقاشانی از آغاز اصالحات
امانی تاکنون ،آثار ارزندهای را به جهان هنر عرضه نموده است.
مسئله این است که زندگی مردم افغانستان ،به لحاظ موقعیت
مهم جغرافیایی ،متأثر از فرهنگها و هنرهای اقوام مختلف بوده و
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این تأثیر توأم با مشاهده و درک زیباییشناسی ،از جمله معماری
بوده است .قدیمیترین معماری در افغانستان از شهر بخدی آغاز
شده و پس از آن در تقاطع هنر معماری هندی-چینائی و یونانی،
عربی و اروپائی اشکال و انواع مختلف معماری را بخود گرفته
است (پوپل )12 ،2014 ،دربارۀ معماری دوران پیش از اسالم،
کاوشهای باستانشناسان فرانسوی در سال  1951در َمندی َگک
( 55کیلومتری شمال قندهار) نشان دادهاند که مردم افغانستان از
سه هزار سال قبل از میالد ساکن و دهنشین بوده و خانههایی از
خشت خام میساختهاند که بر روی برخی عمارات نیمستونهایی
به چشم میخورده است .عمده آثار معماری بهدستآمده از دوران
پیش از اسالم متعلق به دورۀ هنر یونانوباختری ،متعلق به قرن
چهارم پیش از میالد است .از جمله شهر آیخانم که یادگاری
بهجامانده از دوران اسکندر کبیر و مربوط به هنر و معماری
دوران یونانوباختری در افغانستان است .همچنین تخت رستم در
سمنگان از شاهکارهای معماری دوران کوشانیان و معابد مکشوفه
در حوزۀ بگرام نمایانگر هنر معماری با شکوه دوران یونان بودایی
در افغانستان هستند ( غبار .)34-55 ،1368 ،همچنین ،در دوران
پس از اسالم ،معماری و خوشنویسی از مهمترین هنرهای اسالمی
در افغانستان به شمار میروند .اوج نمود هنر اسالمیدر بنای
مساجد گنبدیشکل ،چهارایوانه و ستوندار بروز پیدا کرده که از
نخستینبناهایاسالمیدرافغانستان ،مسجدنهگنبد(حاجیپیاده
یا نوبهار باستان) در بلخ است که در نیمۀ سدۀ نهم م .به سبک
سامانی بنا شده است .دوران شکوفایی معماری ،در افغانستان در
دورۀ غزنویان با اعمار باشکوهترین منارها ،مساجد ،باغها و مدرسهها
در شهر غزنی است .منار جام و مسجد جامع هرات از آثار باقیمانده
از سلسلۀ غوریان در افغانستان نیز گویای غنامندی هنر معماری در
این دوره هستند (شهرانی .)113 ،2014 ،زندگی مردم افغانستان،
توأم با زیباییشناسی و کارکرد معماری ،از معماری خانهها گرفته تا
مساجد و بازار و دیگر ابنیه ،بوده است .چنانکه در مهمترین میراث
تجسمی این کشور نیز ،بازنمایی معماری حضور دارد .در مکتب
هرات ،میان انسان ،اشیاء و محیط و ایجاد ترکیببندی متناسب
و پویا در اندازۀ کوچک صفحات نگارهها ارتباط منطقی برقرار
شد (بهسنی )514 ،1385 ،بدینمعنا معماری در مکتب هرات،
به عنوان یک نظمدهنده در ترکیببندی ساختار نگارهها نقش
مهم و کارکردی داشت .با مشاهدۀ بسیاری از آثار نقاشی معاصر
افغانستان ،حضور بناهای معماری به نحو بارزی به چشم میخورد.
با توجه به آنچه گفته شد ،سؤال این است که معماری در نقاشی
چهار دهۀ اخیرافغانستان ،چه کارکردهای معنایی و زیباشناختی
یافته است؟
روش پژوهش
این مقاله از نوع پژوهش کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام

شده و از منابع مطالعاتی کتابخانهای ،اینترنتی و آرشیوی استفاده
میکند .مجموعه آثار هشتادوپنج نقاش در چهل سال اخیر مورد
بررسی قرار گرفته و نمونههایی که در آنها ،بازنمایی معماری
وجود داشت (حدود  150اثر) ،به صورت نمونهگیری غیرتصادفی
و هدفمند تفکیک و طبقهبندی شده و سپس مورد تحلیل قرار
گرفتند.
پیشینۀپژوهش
پژوهش عبدالواسع رهرو عمرزاد ( )1397با عنوان «هنر افغانستان
در سدۀ اخیر» همچنین مقالۀ دیگری با عنوان «کارکرد پیکره در
نقاشی دو دهۀ افغانستان» که این دو پژوهش سیر تاریخی نقاشی
افغانستان را به چهار دوره «پیش از اسالم»« ،پس از اسالم»،
«دورۀ رئالیسم» و «پس از پایان جنگهای داخلی» (رفیعیراد و
تومیریس )20-19 ،1396 ،و یا در تقسیمبندی دیگری به صورت
«پیش از اسالم»« ،دورۀ طالیی اول (مکتب هرات)»« ،دورۀ طالیی
دوم (حکومت امانی)» و «نوگرایی (دو دهۀ اخیر)»( ،عمرزاد،
 )16 ،1397با نگرش سبکگرایانه تقسیمبندی کردهاند .همچنین
مقاالت دیگر توسط رفیعیراد و محمدزاده در «راهبردهای زنان
نقاش افغانستان در بازآفرینی و احیای میراث تصویری نگارگری در
نقاشی معاصر این کشور» ،و همچنین «مقایسۀ شیوههای کاربست
سنتهای تصویری نگارگری در آثار نقاشان زن معاصر در ایران و
افغانستان» اشارات مختصری به تاریخ نقاشی افغانستان داشت ه و
ضمن معرفی آثار نقاشان زن معاصر این کشور ،به تحلیل فرمی و
محتوایی آنها پرداختهاند (رفیعیراد و محمدزاده.)16-1 ،1399 ،
همچنین از این دو نویسنده بهعالوۀ محمدرضا مریدی ،مقالهای
با عنوان «تحلیل مضمونشناسانۀ نقاشی معاصر افغانستان» به
روش تحلیل تماتیک انجام شده و ضمن معرفی چندین نقاش
معاصر افغانستان ،مضامین نقاشی آنان دستهبندی و سپس تحلیل
شده است (رفیعی راد ،محمدزاده و مریدی .)1400 ،در زمینۀ
نقاشی افغانستان ،مقالهای با عنوان «تطبیق بازنمایی تصویر زن در
نقاشی معاصر افغانستان و تاجیکستان» نوشتۀ رفیعیراد و امیرپور
( ،)1400اشارات مختصری در زمینۀ تاریخ نقاشی این دو کشور
داشته است .مقالۀ دیگری از عبدالقدیر سروری به معرفی چند
نقاش معاصر مانند «غالممحمد میمنگی» و «عبدالغفور برشنا»
و معرفی آثارشان پرداخته است ( .)Sarwary, 2020, 17-20در
هیچیک از این پژوهشها ،تحلیلی از بازنمایی معماری در نقاشی
ارائه نشدهاست .از دیگر مقاالت میتوان به مقاله با عنوان «سیر
تاریخی نقاشی و نگارگری در افغانستان» ،نوشتۀ رحیمی ()1389
اشاره کرد .این مقاله بیشتر به نقاشی مانوی و نگارگری تیموری
پرداخته و اطالعات مختصری در اختیار قرار میدهد .در کتاب
«هنر عهد تیموری و متفرعات آن» نوشتۀ عبدالحی حبیبی
اطالعات جامعی در زمینۀ هنر تیموری در اختیار قرار میگیرد
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(حبیبی )140-120 ،1367 ،همچنین در «از ادوار قبلالتاریخ
تا سقوط سلطه موریا» نوشتۀ کهزاد ( )1355مختصرا ً به هنر
افغانستان اشاراتی شده است .دوپری ( )Dupree, 1977در کتاب
خود چالشهای میراث فرهنگی و هویت ملی در افغانستان را مورد
بررسی قرار داده است.
مبانینظری
بازنمایی در هنر به طور کلی یعنی هنرمند آنچه را که در جهان
خارج به تجربۀ حسی در میآید بهواسطۀ ابزار هنری مانند رنگ و
کلمه یا صوت و  ...بازآفرینی کند .برخی هنرمند را از ارائۀ بازنمایی
حقیقت و توان تجسم ذات و ماهيت راستين چيزها در نقاشی
یدانند نه حقيقت (افالطون،1353 ،
ناتوان و آن را تقليد ظاهر م 
ً
 .)21نظریات جدیدتر ،بازنمایی را صرفا تقلید محض از شیء
ندانسته و معنای «عین خود شیء» را پارادوکسیکال میدانند.
در مفهوم افالطونی بازنمایی ،شباهت به عنوان شرط الزم برای
بازنمایی در نظر گرفته شده است ( .)Carroll, 2002, 51اما در
مفاهیم نوین بازنمایی ،ویژگی مشترک تمام آثار هنری و ویژگی
بازنمایانۀ آنهاست ،یعنی تمام آثار هنری نوعی بازنمایی هستند
(کیوی .)50 ،1380،برخی مانند گامبریج ،میان بازنمایی و تقلید
صرف از محیط تفاوت قائلاند .او اثری از پیکاسو را بررسی و
تحلیل کرد و در آن نشان داد که خلق شباهت تنها یکی از مقاصد
بازنمایی است و با تحلیل کاریکاتور پیکاسو از یک جوجه خروس،
نشان میدهد که بازنمایی ممکن است در خدمت مقاصدی به جز
شباهت درآید (گراهام.)117 ،1383 ،
بدینترتیب در ادامه به بررسی اشکال بازنمایی معماری در
نقاشی معاصر افغانستان ،پرداخته خواهد شد .بازنمایی معماری
در آثار تصویری باقیمانده از دوران گذشتۀ افغانستان را میتوان
از کشفیات محدود باستانشناسی در این کشور جستجو کرد.
نقاشیهای مربوط به دورۀ تاریخی در افغانستان را میتوان در
سیدقلعه ،نزدیکی قندهار و ساحه مندیگک بر روی سفالها پی
گرفت .در این آثار ،شیوۀ طراحی ،هندسی و به وسیلۀ خط و
مشتمل بر طراحی گل عشق و حیواناتی نظیر بز و اشکال هندسی
نظیر لوزی ،مربع و نیز خطوط موازی بوده است .آثار بهدستآمده از
عصر هخامنشی در افغانستان را میتوان بیشتر به صورت معماری
در مناطق مختلفی مانند بلخ ،چشمه شفا ،دلبرژین ،باالحصار،
طالتپه و چند منطقۀ دیگر مشاهده کرد .در عصر یونانوباختری،
آثار بهدستآمده بیشتر مشتمل بر مجسمه و معماری در شهرک
آیخانم است ( )Francfort, 2014, 55از عصر کوشانی ،لوح
منقوشی با عنوان صحنۀ جاتاکا ،به دست آمده ،که یک بنای منار
مانند را در تصویر بازنمایی کرده است .بازنمایی معماری معموالً در
دوران کوشانی افغانستان کمتر دیده میشود و نقاشیهای دیواری
در غرب بلخ ،به نقاشی از سرداران و شاهزادگان (Kruglikova,

 )1979, 12و نقاشیهای غارهای بامیان و مس عینک لوگر نیز
بیشتر به بازنمایی بودا (یاوری )15 ،1399 ،اختصاص داشته و
بازنمایی معماری در آن بسیار کمیاب است.
در نگارههای عصر تیموری ،معماری به عنوان نظمدهندۀ ساختار
نگارهها و جایگاه حضور شخصیتها حضور دائمی دارد .همچنین
واقعیتر شدن نحوۀ دید به معماری ،به کار بردن جزئیات و تزئینات
در سطوح معماری و تغییر در سلیقۀ انتخاب متون مصورشده ،از
عواملی است که نگارگری مکتب هرات را در نمایش معماری به
پختگی رسانده و جنبۀ کاربردیتری را در صفحه بدان بخشیده
است (محمدزاده و مسینه اصل.)27 ،1395 ،
در واقع در این مکتب ،معماری و طبیعت ،به مکان عمل و فعل
فیگورها تبدیل شده است (پاکباز )105 ،1386 ،به عنوان نمونه
میتوان به آثار بهزاد مانند سائلی بر در مسجد و ساختن کاخ
خورنق اشاره کرد (تصویر  1و .)2

تصویر  .1سائلی بر در مسجد .مأخذ :گرابر.108 ،1383 ،
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تصویر  .2ساختن کاخ خورنق .مأخذ :گرابر.64 ،1383 ،

• نقاشی معاصر افغانستان

تکاپوی نقاشان افغانستان از آغاز تأسیس دولت مدرن توسط
احمدشاه ابدالی تا قبل از اصالحات امانی ،مبتنی بر نگارگری،
نگارگری بر روی قلمدان ،جدولکشی و تزیین حواشی قرآن
و نقاشی با تکنیک آبرنگ بوده و سبک و سیاق سیاستهای
فرهنگی کشور در این دوران ،در قالب رشد صنایع دستی و
تدریس علوم قدیمه در مساجد و مدرسه (غبار)410 ،1368 ،
و متناسب با نظام ملوکالطوایفی بوده است (سیار،1392 ،
 .)17-15با اصالحات اماناهلل شاه با دو هدف ترقی و استقالل
(محسنی )9 ،2014 ،ضمن تغییر پادشاهی مطلقه به مشروطیت،
قدمهای مهمی در جهت مدرنیزهکردن افغانستان برداشته شد
( .)Omrani, 2007, 156-157غالم محمد میمنگی که او را
«پدر نقاشی افغانستان» میدانند ،پس از بازگشت از آلمان،
در زمان پادشاهی اماناهللخان مکتب «صنایع نفیسه کابل»
را تأسیس کرد (کشککی )34 ،1303 ،و تمام نقاشان متأخر
افغانستان محصول تربیت او و اکثریت قاطعشان دانشآموختگان
مکتب مذکورند .عصر ظاهرشاه ( 1973 – 1933م ).با تمام
فرازونشیبهایش از جمله استبداد هاشمخانی ،دوران شکوفایی
نقاشانی است که از مکتب صنایع نفیسه فارغالتحصیل شده

بودند .دانشکدۀ هنرهای زیبا در سال .1966م مستق ً
ال آغاز به
کار کرد و به جز اماناهلل حیدرزاد در دپارتمان مجسمهسازی،
عنایتاهلل شهرانی ،محمد حامد نوید ،احمد تمیم اعتمادی،
روح اهلل نقشبندی از جمله اولین مدرسین دپارتمان نقاشی در
این دانشکده بودند .این دوران را تداوم رئالیسم مکتب هرات
میدانند (رفیعی راد و تومیریس .)19 ،1396 ،آثار این دوره از
اساتیدی چون برشنا ،بیشتر بر دریافت واقعگرایانه از طبیعت،
کوچههای قدیمی ،خانههای گلی و زندگی مردم متمرکز است.
در این دوران همچنان نوعی آکادمیگرایی ،پذیرش معیارهای
طبیعتگرایانه و مطلق ساختن آن در عرصۀ آموزش و آفرینش
و تداوم و یکنواختی ممتد و محافظهکارانه در صورت و محتوای
هنری افغانستان حاکم شد (عمرزاد .)15 ،1397 ،با کودتای هفت
ثور  ۱۳۵۷و تغییر جمهوری افغانستان به جمهوری دموکراتیک
خلق افغانستان ،اسباب رکود هنر افغانستان فراهم شد .از طرف
دیگر ،حامد نوید و اماناهلل حیدرزاد از به آمریکا پناهنده شدند.
در نیمۀ  ،1981مدیریت دانشکدۀ هنرهای زیبا را به دو نفر از
شوروی سابق سپردند و بیشتر اساتید این دانشکده به آمریکا
رفتند .بعد از آن تغییرات سیاسی کشور ،و تسلط مجاهدین و
سپس طالبان ،خط بطالنی بر همۀ تالشهای هنرمندان این
کشور کشید .با روی کار آمدن دکتر نجیب اهلل ،قوای شوروی
افغانستان را ترک کردند .سپس جنگ میان مجاهدین و اتحاد
جماهیر شوروی ،سبب از بین رفتن مراکز هنری ،فرهنگی و
آموزشی شده و در ادامۀ آن در  1996با پایان جنگ و روی
کار آمدن طالبان ،تخریب سازمانیافتۀ بوداهای بامیان در مارس
 ،2001اگرچه بازتاب جهانی زیادی یافت اما بینظیر نبود چرا
که طالبان دستور اعمال مشابه زیادی را در تخریب مجسمههای
موزۀ ملی کابل که تازه بازسازی شده بود ،داد و همچنین یک
نقشبرجستۀ صخرهای بینظیر در  Ragh-i Bibiرا نیز تخریب
کردند ( .)Simpson, 2011, 98طالبان تدریس هنر را بهکلی
از برنامۀ مکتبها حذف کرده و هنرهایی مانند مجسمهسازی،
موسیقی ،عکاسی ،سینما و نقاشی به کلی ممنوع اعالم شد
(رفیعیراد و تومیریس .)20 ،1396 ،پس از شکست طالبان و
روی کار آمدن حامد کرزی از سال  2001تا  ،2014دورۀ رونق
مجدد نقاشی آغاز شد .در این دوران ،به دلیل توجه بیشتر به
مبانی هنر غربی ،سفارشات نقاشی با شیوههای مدرن افزایش و
اقبال به نگارگری ،کاهش یافت (رفیعی راد و محمدزاده،1399 ،
 .)2در بیست سال اخیر در افغانستان ،فضای جدیدی در جهت
نوگرایی و همچنین حضور زنان در عرصۀ هنر گشوده شد .در این
دوره تحول ،خالقیت ،تأکید بر قدرت فکر ،نواندیشی ،نوگرایی و
آزادی بیان در هنر بیشتر از هر زمانی مورد تأکید قرار گرفته و
پیشگامی زنان در این دوره یکی از ویژگیهای این فصل جدید
است (عمرزاد.)16 ،1397 ،
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• اشکال بازنمایی معماری در نقاشی چهار دهۀ اخیر افغانستان

بنابر آنچه که تاکنون از سابقۀ بروز و ظهور بازنمایی معماری در
میراث تصویری افغانستان خصوصاً مکتب هرات ،و نیز فراز و
نشیبهایی که نقاشی معاصر این کشور تاکنون طی کرده ،گفته
شد ،در ادامه به بیان کارکردهای مختلف بازنمایی در نقاشی
چهار دهۀ اخیر افغانستان پرداخته خواهد شد.
 -توصیف زمان و مکان رویدادها

در برخی از آثار نقاشی ،هنرمند سعی دارد واقعیتی را به تصویر
بکشد اما برای این که تصور دقیقتری از مکان رویداد ارائه کند ،از
معماری استفاده میکند .مث ً
ال در اثری باعنوان «بزکشی» از سم
مکان بازی ملی افغانستان ،بهوسیلۀ حضور ساختمانها
مسعود،
ِ
در پسزمینه ،واقعیت جسمیت بیشتری یافته و محدودۀ زمان
آن نیز تقریبا مشخص میشود (تصویر  .)3زیرا بزکشی ،بازی ملی
و گروهی در میان اقوام افغانستان است که از زمان سکاها تاکنون
بقا یافته ( )Azoy, 2011, 3-4و نقاش در اینجا سعی دارد تداوم
آن را در مکانهای شهری و روستایی امروزین ،نشان دهد.

تصویر  .3بزکشی ،سم مسعود .مأخذ :آرشیو نگارنده.

• پرداخت دقیق و تأکید بر زیباشناسی بنای معماری

معماری ،همواره ثابت است و برخالف فیگور انسان و حیوان
و دیگر چیزهای متحرک ،یکجا ایستاده و تکان نمیخورد .این
قابلیتی بسیار مهم و ضروری برای نقاشی و طراحی است .به
همین دلیل هم نقاشان حرفهای و هم غیرحرفهای افغانستان ،از
بناهای معماری به عنوان یک مدل برای نقاشی استفاده میکنند.
گاهی برای تمرین و کسب مهارت در بهکار بردن وسایل و ابزار
نقاشی و گاه برای نشاندادن مهارت یک استاد در بهکارگیری
ابزار و شناخت او نسبت به فرم و نور و قابلیتهای دیگر نقاشی به
کار میرود .در تصویر  4زیارتگاه سلطان آغا در هرات و در تصویر
 5دورنمای مسجد شاه دوشمشیره در شهر کابل توسط راشد
رحمانی با آبرنگ نقاشی شده است.

تصویر  .4زیارتگاه سلطان آغا ،راشد رحمانی .مأخذ :آرشیو نگارنده.

• ارائۀ نقاشی ژانر و تاریخنگارانه

برخی از آثار ،به طور خواسته و ناخواسته ،عالوه بر آن که مهارت
توجه نقاش را به زیباییشناسی معماری نشان میدهند ،اما
بازتاب نوعی مردمنگاری و تاریخنگاری نیز هستند .مث ً
ال در اثر
دیگری (تصویر  )6با عنوان «کوچۀ مرادخانی» ،از نقاش معاصر
«سم مسعود» ،هنرمند به یکی از مهمترین بخشهای قدیمی
کابل که در زمان تیمور شکل گرفت و تا امروز دوام یافت اشاره
دارد .کوچۀ مرادخانی ،در کنار ارگ ریاست جمهوری قرار داشته
و ده خانه در آن کوچه در زمان کرزی به عنوان میراث فرهنگی
ثبت شده است .همچنین در نقاشی بدون عنوان اثر نقشبند
حیدری (تصویر  )7نیز طرز قرارگیری مسجد و مرکزیت آن در
شهر در تابلو ضمن اشاره به وجهۀ دینی و اسالمی معماری در
کنار بازاری امروزی ،تعامالت اقتصادی و تجاری و حضور انبوه
اتومبیلها را نشان داده است .در نقاشی بدون عنوان (تصویر 8

تصویر  .5مسجد شاه دوشمشیره ،راشد رحمانی .مأخذ :آرشیو نگارنده.

) ،نیز شاهد هستیم که هنرمند از بنای معماری قصر داراالمان،
به عنوان مدل استفاده کرده است .این قصر در زمان اماناهلل شاه
بر اساس مناسبات سیاسی میان دولت افغانستان و آلمان در
آغاز قرن  14ه .ق .زیر نظر مهندس والتر هارتن آلمانی ساخته
و در زمان دکتر نجیباهلل ،بر اثر جنگهای داخلی مجاهدین و
شوروی تخریب شده است .در این نوع نقاشیها ،آثار معماری،
ممکن است به صورت دو نوع نشانه ظاهر شوند .در آن ساحت از
نقاشی که شباهتهای صوری وجود دارد ،نشانۀ شمایلی و در آن
ساحت که معماری به امری مردمنگارانه و تاریخی اشاره میکند،
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تصویر  .6کوچه مرادخانی ،سم مسعود .مأخذ :آرشیو نگارنده.

تصویر  .8قصر داراالمان .کیهان حمیدی .مأخذ :آرشیو نگارنده.

• بیان نوستالژیک و شاعرانه

برخی دیگر از آثار نقاشیها نیز بر نوعی نوستالژی هنرمند از
فضاهای قدیمی ،یا صحنههایی که خاطراتی را در انسان زنده
میکنند ،داللت دارند .این بازنماییها از معماری ،میتوانند
انتزاعی یا طبیعتپردازانه باشد .مانند اثر بدون عنوان در (تصویر
 )9که یادآور منازلی قدیمی با دربهای مشبک و دستساز
است.
• بازنمایی کوبیستی معماری

تصویر  .7مسجد شاه ،نقشبند حیدری .مأخذ :آرشیو نگارنده.

برخی هنرمندان نیز از طریق بازنمایی معماری ،بیان کوبیستی
خود را جستجو کردهاند .این نوع بازنماییها از معماری ،تشخیص
شباهت میان معنی و صورت ،به صورت استنتاجی است .مانند
اثر بدون عنوان ،متعلق به عبدالناصر صوابی (تصویر .)10

ممکن است به صورت نشانهای نمادین ظاهر شود .مث ً
ال بازار،
مسجد و یا زمین بازی و ساختمانهای مدرن هر یک سمبلی
از چیزهایی مانند دنیای دون ،معنویت ،بازی روزگار یا جهان
سرمایه باشند.

یکی از دغدغهای اصلی برای هنرمندان معاصر ،سیر تحوالتی
است که از رهگذار تاریخ سیاسی و فرهنگی و تکنولوژیک بر
مشرقزمین وارد شده است .مدرنیته با عقالنیتی مسحورکننده،
وجوهی از سنت را به چالش کشانده و بازتاب این چالشها را
نیز میتوان در نقاشیها مشاهده کرد .چنانکه در اثر «توفیق

• نشاندادن تقابل سنت و مدرنیته
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رحمانی» بازی ملی افغانستان در پیشگاه برجهای مدرن سر
به آسمان ساینده نقاشی شده که بیانگر یک تقابل میان سنت
ی معاصر افغانستان،
و مدرنیته است .از این دست آثار در نقاش 
فراوانی زیادی دارد (تصویر .)11
• بیان سوررئالیستی

تصویر  .9بدون عنوان ،نقشبندحیدری .مأخذ :آرشیو نگارنده.

در برخی موارد نیز زیباییشناسی رئالیستی بنای معماری ،جای
خود را به بیان سوررئالیستی میدهد و هنرمند تالش میکند تا
درونیات و مکاشفات روحی خویش را بهواسطۀ حضور معماری
بیان نماید .در تصاویر  12و  13نقاشیهای بدون عنوان اثر
حفیظ پاکزاد و اکبر خراسانی ،شباهت صوری میان صورت و
معنی مورد وثوق هنرمند نیست و بازنمایی معماری ،در فضایی
غیر واقعی قرار داده شده و در خلق بیان سوررئالیستی هنرمند
مشارکت میجوید.
• بازنمایی انتزاعی از بنای معماری

برخی آثار نیز ،بر جنبههای انتزاعی معماری تأکید دارند .در این
دست آثار ،بنای معماری کارکردی به عنوان عناصر بصری به
خود میگیرد .مانند اثر بدون عنوان امین تاشه (تصویر ،)14
تیرگیها و روشناییها در یک ترکیب بصری شرکت میکنند و
بنای معماری بیش از آنکه عنصری کارکردی برای زندگی انسان
باشد ،در حد سطحی تیره ایفای نقش میکند .در اثر بدون
عنوان صالحه وفا جواد ،بازنمایی معماری ،به چند انحنا به شکل
آرک (تصویر  ،)15و در اثر بدون عنوان شمسیه حسنی ،بناهای
معماری به فرمهای مکعب (تصویر  )16و در نقاشی آسیه محبی
با عنوان تجدید دیدار ،به شکل سطوح و خطوط رنگی عمودی
منتزع شدهاند (تصویر .)17

تصویر  .10بدون عنوان ،عبدالناصر صوابی .مأخذ :آرشیو نگارنده.

نتیجهگیری
معماری ،عالوه بر این که خود به صورت سازهای کاربردی در
زندگی مردم وجود دارد ،به صورت نشانههایی گویا و نهان نیز در
هنر نقاشی افغانستان ظهور و بروز داشته است .بازنمایی معماری
در نقاشی افغانستان را میتوان در مکتب هرات نیز به شکل
بارزی مشاهده کرد .چنانکه در نگارههای ابتدایی ،صرفاً عناصری
از معماری مانند بخشی از نما ترسیم میشد که رفتهرفته تکمیل
شد و به اوج خود رسید و تبدیل به فضایی پویا شد ،بناهایی
که شامل بناهای مذهبی و بناهای مدنی بوده و جنبههای
کاربردی داشت .نقاش معاصر افغانستانی نیز ،زیباییشناسی
معماری سنتی و مدرن را درک میکند ،آن را در نقاشیاش
بازتاب میدهد و حتی گاه با تغییراتی که در آن میدهد ،مفهوم
آن را تغییر داده و کارکردهای معنایی و فرمی متنوعی برای
آن خلق میکند .کارکردهای معنایی و زیباشناختی بازنمایی
معماری در نقاشی چهار دهۀ اخیر این کشور را میتوان در قالب
نشاندادن زمان و مکان رویداد ،پرداختن به زیباشناسی صوری
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تصویر  .13بدون عنوان ،اکبر خراسانی .مأخذ :آرشیو نگارنده.

تصویر  .11بزکشی ،محمد توفیق رحمانی .مأخذ :آرشیو نگارنده.

تصویر  .14بدون عنوان ،امین تاشه .مأخذ :آرشیو نگارنده.

تصویر  .12بدون عنوان ،حفیظ پاکزاد .مأخذ :آرشیو نگارنده.

تصویر  .16بدون عنوان ،شمسیه حسنی .مأخذ :آرشیو نگارنده.

تصویر  .15بدون عنوان ،صالحه وفا جواد .مأخذ :آرشیو نگارنده.

121
مجلۀ هـنر و تـمدن شـرق سال دهم | شماره  | 35فروردین 9 1401

تصویر  .17تحدید دیدار ،آسیه محبی .مأخذ :آرشیو نگارنده.

بنای معماری ،مردمنگاری و تاریخنگاری ،بیان نوستالژیک و
بیان شاعرانه ،بازنمایی کوبیستی ،به تصویر کشیدن تقابل سنت
و مدرنیته ،ارائۀ بیان سوررئالیستی و انتزاعی دانست .نقاشان
معاصر افغانستان ،شگردهای نقاشانهای که در میراث هنری این
کشور وجود دارد را در کنار شیوهها و سبکهای هنر غربی ،در
آثار خود بهکاربرده و استفادههای وسیعتری از بازنمایی معماری
را در نقاشی کردهاند.
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