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  ورتـه و صـقياف

  ورگانیـور کـر تيمـامي
  

  

  

             بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد                             زادـلی کھـد عـمـاح

  

 قبل که در اثر دعوت جمھوری ازبکستان شوروی برای سھم در سالگره چند سال
پنجصدمين سال تولدی امير علی شير نوائی وزير و شاعر معروف دربار تيموريان 
ھرات که ازبک ھای جمھوری ازبکستان بواسطۀ بستگی نژاد و اشعار ترکی شاعر 

در شھر اخيرالذکر . ماو را از آن خود ميشمارند، به تاشکند و سمرقند مسافرت کرد
 پايتخت ازبکستان در عمارت مجلل  مرقد امير تيمور کورگانی و در،»گور مير«
 ضمن نمايشی که مربوط به شخص و عصر و زمان شاعر تشکيل شده »تياتر نوائی«

  .ديدمرا بود، بعضی چيزھای ديگر مربوط به مدفن تيمور 

  

اسان شوروی در ين سالھای اخير شايد خوانندگان گرامی مسبوق باشند که باستان شن
در صدد برآمده اند تا قبر امير تيمور را نبش کرده و مطالعاتی راجع به مدفن و 

 بعض پارچه ھای کفن و بعضی حصص .استخوان بندی بدن و جمجمه او بعمل آورند
پوش پارچه ئی صندوق چوبی مدفن امير در ميان اشيائی بود که در نمايشگاه امير 

  .ئی در تاشکند ديدمعلی شير نوا

  

مقصود از اين تذکر مختصر اين است که يک نفر از باستان شناسان شوروی که 
 سال باين 25 يعنی مطالعات عضوی بشر شناسی از ،بيشتر از ناحيه انتروپولوژی

طرف راه و رسم جديدی کشف و وضع کرده است، موفق گرديده است که از روی 
 ديگر ،و قالب گيری آن و پيمايش ھای علمیمعاينۀ جمجمه و استخوان ھای روی 

  .صورت مردگان را بسازد

  

 مقاله ئی تحت 1950 مربوط به سال ، چاپ مسکو، مجلۀ وکس63اخيراً در شمارۀ 
با چند قطعه " صورت تيمور لنگ و تجربه تشکل صورت او از روی جمجمه"عنوان 

خصی مانند امير تصاوير نشر شده است که از لحاظ موضوع فن و اھميت تاريخی ش
 به اقتباس و ،تيمور که در تاريخ عمومی آسيا و ضمناً در تاريخ افغانستان دخالت دارد

  .ترجمه و خ^صه آن می پردازيم

  

ميخائيل «ست قراريکه تذکر يافت، متخصص باستان شناس و انتروپولوج
است که در اثر پيمايش ھای مختلف سر و »  M. M. Gerasimovوفجراسيم

صورت زندگان و مردگان و ارتباطی که ميان استخوان ھای روی و گوشت جمجمه و 
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ده است که بقرار آن موفق صورت انسان يافته است، اساس ھای جديد علمی وضع کر
 .ورت مردگان ميشودبه تجسم ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 انترنت:  منبع عکس- مي^دی توسط گراسيموف 1405 - 1336 عکس امير تيمور 

 

 

ه بعد از روی  ب1941 برای اثبات اساس ھای علمی فن خود از »وفراسيمج«
ين جنگ به چنان مھارت صورت ھای ايشان را ساخت که جمجمه بعضی از مقتول

بعد از احراز . بستگان ايشان در شگفت شدند و خويشاوندان مقتول خود را شناختند
شخاص متوفای موفقيت ھای امتحانی راه جديدی برای معرفی چھره و صورت ا

تاريخی پيدا شد و ايقان حاصل گرديد که منبعد به اساس اين تجارب امکان دارد که 
:  از قبيلیقيافه ھای اشخاص تاريخی را بسازند چنانکه تا حال صورت ھای اشخاص

يه و قيافۀ امير البحر سووگوليوبکی، فرمان روايان گذشتۀ ربيارسوcف، اندره 
ت و نظير آن صورت جمعی از مردان ديگر تاريخی  ميزيس18يوشاکف که در قرن 

  .را ساخته اند

  

 متخصص صورت ساز روسی تا حال در حدود صد نمونه از صورت »وفراسيمج«
، انسان قبل التاريخ، » نه اندرتال«ھای بشری ساخته که در ميان آن نمونه ئی از بشر 
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ديد حجر ھم مربوط به دورۀ ج» نيولی تيک«و صورت ھائی از انسان ھای عصر 
  .موجود است که در خاک ھای اروپائی اتحاديه سوويت زندگانی داشتند

  

 وقتی شروع کرد که در 1941تجسم صورت تيمور لنگ را متخصص شوروی در 
  . کشف گرديد»گور مير«اثر نبش قبر او در سمرقند جمجمه او از 

  

نام او بخود تيمور لنگ جھان گشای بزرگ که روزی آسيای مرکزی و چين از شنيدن 
در جريان .  م1362تولد يافته و در سال .  م1334ميلرزيد، قرار تذکر مؤرخين در 

يستان در اثر اصابت  تيری به پای راستش لنگ گرديد و مشھور به تيمور جنگی در س
اين زخم طوری کاری بود که تا اخير عمر، تيمور پای راستش را قات . لنگ شد

  .نميتوانست و دو انگشت دست راستش ھم در اثر حوادث ھمين جنگ قطع گرديد

  

در . از جھان بست سالگی رخت 71 به عمر 1405 فبروری 18تيمور لنگ به تاريخ 
، مرقد باشکوه او بعمل آمد، »گور مير« سال قبل در زير زمينی 10اثر تحقيقاتی که 
 اخيراً .قبر خود او و قبر دو نفر از پسران و دو نفر از نواسه ھايش. پنج قبر ديده شد

اين نظريه پيدا شده است که مرقد ناپولئون در پاريس از روی آرامگاه تيمور تقليد شده 
  .است

  

 قبر خود تيمور ديده ميشود و روی آن سنگ و ،در وسط قبور پنجگانه» گور مير«در 
بعد از نبش قبر در ميان صندوق . زمين خاکی رنگ با کتيبه ئی ھنوز موجود است

وقتيکه . چوبی پارچه ئی که آيات قرانی با سيم نقره دوخته شده بود، کشف گرديد
استخوان بندی بدن . فور از آن می برآمدصندوق چوبی را باز کردند ھنوز بوی کا

امير به پشت گذاشته شده و سر او به آداب اس^می بطرف مکۀ معظمه گردانيده شده 
  .ماھيچه ھا و پوست خشک شده ديده ميشدنوز ھم بقايای موی و ھ. بود

  

در اثر مطالعات دقيق استخوان بندی لنگ بودن پای راست او به ثبوت رسيد و اين 
ميسازد چرا اين مرد جھان گير خانه زين را بر خانه زمين ترجيح ميداد امر واضح 

ن قسم در يمه ھب. محتاج به قات کردن زانو نميشدچندان زيرا بر اسپ راحت تر بود و 
ع^لت بازوی راست او ترديدی نماند زيرا استخوان آرنج راستش از حد معمول بيشتر 

ھکذا آثار زخم تيری در .  نداشتک^ن شده و انگشت ميانۀ دست راست او وجود
 تاريخی ھم ثابت ساخت که ناين شواھد از روی قرائي. ديگک شانه او ديده ميشد

  .استخوان بندی جسد تيمور لنگ ھمين است

  

 در .وير صحيح و قابل اعتمادی از تيمور لنگ باقی نماندهاشبه ئی نيست که تص
وماً در اوقات تازه تر ساخته شده او ميناتورھای مکاتب افغانستان و ھند و ايران که عم

اروپائی داده اند و اين امر با شواھد نوشته ھای -و-را بيشتر قواره يک مرد ھند
تعلق » برcس«بود و به قبيلۀ » ترک و مغل«مؤرخين سر نميخورد زيرا او از عرق 

صورت تيمور  ،ھمانطور که شجرۀ نسب و ع^يق نژادی او حکم ميکرد. داشت
 کلۀ او مدور و:ۀ مغلی داردقيافخصص صورت ساز شوروی ساخته است، طوريکه مت

  .فه وجھی او ھموار بودقيا
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از روی مميزات شکل جمجمه، محفوظ ماندن اکثر دندان ھا، تيزی خطوط استخوان و 
بعضی ع^ئم ديگر چنين معلوم ميشود که تيمور نيروی بدنی زيادی داشته يعنی 

 رسيده بود، از روی مطالعات 70ر حدود بيش از باوجوديکه عمر او بحساب سال د
مر ع. فراموش نبايد کرد که ميزان عمر دو نوع است.  ساله مينمود50فوق حين مرگ 

 و ماه و عمر بيولوژی به حساب قوۀ زيست و تناسب کرونولوژی به حساب سال
  . فرسودگی اعضای بدن

  

اول . شروع کرديمور را لعات دقيق، تجسم صورت تبعد از مطا »وفراسيمج«
استخوان ھای روی او را با موم قالب گرفت و بدين اساس مطابقت و  تناسب استخوان 

بعد کم کم و پارچه، . روی و جمجمه را با گردن و استخوان ھای مھرۀ گردن دريافت
ی عملی کلفتی پارچه ماھيچه ھای گردن را ساخت و سپس با اندازه ھا و پيمايش ھا

در اثر تجزيه و مطالعه دقيق نقطه ئی در نزد يکی . ن نمودعيورقه گوشت روی را م
از اcشه باc که محل بروز موھای بروت مايل به رنگ سرخ نصواری نما بود، 

بقايای ريش . متخصص مذکور دريافت که تيمور طبق عادت مسلمانان بروت داشت
لباس و ک^ه . سرخ رنگی نشان داد که فاتح مغلی ريش نسبتاً کوتاه و نوک تيزی داشت

او را سپس در اثر مطالعات تصاوير قلمی و اشيائی که به دودمان او نسبت شده است، 
 بدين ترتيب در اثر موازين جديد علمی دانشمند شوروی موفق شد که .تھيه نمود

  . را بسازد14 جھان گشای قرن ،صورت تيمور لنگ

  

و گفته ميتوانيم که  به احراز جايزۀ استالين موفق گرديد 1950 در »وفراسيمج«
منبعد با اصول علمی او ميشود و امکان دارد که تصاوير و قيافه ھای مردمان قبل 

  .التاريخ و اشخاص معروف تاريخی را بسازند
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