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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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حامد نوید

اهمیت الجورد افغانستان در جهان هنر
سرزمین باستانی افغانستان با موقعیت استراتیژیک مهم آن در قلب قاره آسیا ،مرکز تمدن های پیشرفته و شگوفا مملواز
بدایع هنری وادبی در دوره های مختلف زندگانی بشر بوده و در اتصال مدنیت های کهن نقش بارزی داشته است.
مطالعۀ متون کهن ویدی و اوستایی مبین آنست که شهر های کهن افغانستان مانند باختر( Bactriaبلخ ) آریا ( Ariaهرات(
و اراکوزیا ( Arachoziaقندهار) آریاسپه (زرنج) و کوبها وکخر (کابل و لوگر) گهواره فرهنگ های نخستین انسانی در
هزاره های سوم و دوم قبل ازمیالد یعنی پنج هزار سال پیش ازامروز بوده و درطی این ادوار بسیاری از شیوه های
هنری وفرآورده های فرهنگی برخاسته ازاین خطه باستانی به سرزمینهای همجوار آن مانند مناطق شمالی نیم قاره هند،
سغدیانای قدیم درآسیای مرکزی ،ایالت سیکیانگ چین و فارس پخش گردیده است؛ و درمواردی هم شیوه های هنری آن
ملهم از ارزشهای فرهنگی سرزمینهای دیگر بوده که دال بر پویایی وتحرک فرهنگی این خطه باستانی میباشد.
همانطوریکه این سرزمین را چار راه آمیزیش تمدن های پیشین خوانده اند .قرار دریافت های اکثر تاریخنگاران وجامعه
شناسان چنانچه بسی مظاهر فرهنگی برخاسته از جغرافیای افغانستان امروز در نتیجه مهاجرتها و روابط بازرگانی به
مدنیت های همجوارانتقال یافته ،به همینگونه احجار قیمتی آن مانند یاقوت  ،زمرد ،سنگ الجورد که از فراز کوهسار
مرتفع هندوکش بحواله ریگویدا )استراحتگاه ایزدان( به دست می آمد مقدس پنداشته میشدو به سرزمین های دیگر صادر
میگردید.

د پاڼو شمیره :له  1تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

معدن الجورد درکهسارسرسنگ بدخشان
احجار قیمیتی افغانستان ،بخصوص سنگ الجورد درجهان باستان مشتریان فراوانی داشت .چنانچه کار برد سنگ الجورد
بدخشان در زیورات و صنایع دستی بین النهرین ( )Mesopotamiaیا سرزمین باستانی بین دو رود دجله و فرات و مصر
قدیم مشهود است.

مقایسه سنگ الجور با یک شب پرستاره بنا برعقاید سومریان باستان
قرار دریافت های اکثر تاریخنگاران وجامعه شناسان  ،سومریان باستان این سنگ نیلگون را که با ذرات زر آمیخته بود،
تحفه ای فرود آمده از ستیغ منزلگاه خدایان می پنداشتند ؛ واز این جهت آنرا به مثابه یک سنگ متبرک و منزه از پلیدی
ها در تزئین تابوت شاهان و اماکن مقدس بکار می بردند .بطور مثال صندوق چوبی ای که در حدود  ۲۶۰۰سال قبل از
میالد مسیح از مقبره سلطنتی شهر« اور»  Urدر سومر باستان بدست آمده با سنگ الجورد بدخشان تزئین یافته است.
این صندوق چوبی بسیار باستانی متعلق به اور -پابلیسک  ، Ur-Pabilsagاز زمره نخستین فرامانروایان سومری میباشد
که ملکه اش گوالک نینه ک ََرک  ، Gulag Ninkarrakبنا به عقیده سومریان باستان قدرت ماورای انسانی داشت و به حیث
الهه "شفابخش "  azugallatuشناخته میشد .از قرار معلوم از آنجاییکه سنگ الجورد مورد توجه این ملکه افسانوی بود،
سومریان باستان ومردم بابل الجورد را یک سنگ شفابخش نیز میپنداشتند.

صندوق شاهی پنجهزار ساله شهر اور
مزین با پارچه های الجورد  ،موزیم برتانیا

د پاڼو شمیره :له  2تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

روی این دلیل در آثار هنری  ،صنایع دستی و حتا بخشهای از معابد بین النهرین در هزاره سوم و دوم پیش از میالد
استفاده از سنگ الجورد آشکار است .بگونه مثال کاربرد سنگ الجورد در «چنگ ملکه سبا» وجواهراتی که از مقبره
سلطنتی زیگورات کشف گردیده به کثرت دیده میشود.

چنگ ملکه سبا بارس گاو ،مزین با طال و پارچه های سنگ الجورد افغانستان
باستان «اور»  Urهز ٔ
ی
اره سوم پیش از میالد  ،موزیم برتانیه
کشف شده از شهر

همچنان استعمال سنگ الجورد در دروازه های با عظمت شهربابل که به بزرگداشت «عشتار» الهه نگهبان رودهای
دجله و فرات به امر «نبوکد نصر» دوم  Nebuchadnezzar IIشاه مقتدربابل در سالهای  ۶۰۴و ۵۶۲پیش از میالد
اعمار یافته
بصورت گسترده مشهود میباشد.

ٔ
فرمانروان نبوکد نرص دوم
دروازه عشتارشهر بابل بنا یافته در عهد
ی

بنا بر شواهد تاریخی کاربرد سنگ الجورد در آثار هنری  ،بخصوص در تزئینات تابوتهای فراعنهٔ مصر نیز معمول
بوده است  ،چون سنگ الجورد بدخشان در نزد مصریان باستان نیز جنب ٔه تقدس داشت وبدیهیست که مفکور ٔه تقدس
د پاڼو شمیره :له  3تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سنگ الجورد از بین النهرین در نتیج ٔه کسترش روابط بازرگانی و داد و ستدهای انسانی به سرزمین مصر دراوج
شگوفایی مدنیت های شهری انتقال یافته است.

ٔ
اعنه مرص زینت یافته با الجورد بدخشان  ،هز ٔ
اره سوم پیش ازمیالدمسیح
تابوت فر

از نگاه شرایط جغرافیایی هرچند مدنیت سرزمین های هموارمانند بین النهرین )در میان دو رود پرآب دجله و فرات(
وتمدن مصر )در جوار رود نیل( از نگاه زراعت سرزمینهای آباد و غنامندی بودند ،اما از نگاه داشتن معادن طبیعی ،
بخصوص احجار قیمیتی ذخایر قابل مالحظه ای نداشتند .ازینرو آهن ،مس و احجار قیمتی از جاهای دیگر به این مدنیت
های کهن وارد میگردید که ازآن زمره یکی هم سنگ الجورد افغانستان بود.
برخالفسرزمینهای فارس ،بین النهرین و مصر بخاطرموجودیت معادن طال ،مس ،نقره و احجار قیمتی در افغانستان
درین سرزمین به پدیده های ناب هنری و صنایع دستی فراوانی بر میخوریم که ازهزاره سوم و دوم پیش از میالد مسیح
تا قرن هفتم میالدی وهمچنان در ادوار اسالمی از نقاط مختلف افغانستان بدست آمده  ،و شامل پیکره های تراش یافته
از سنگ الجورد  ،ظروف ساخته شده از طال ،نقره و مس وزیوارات مزین با یاقوت ،زمرد و الجورد میباشد.

بنا به تحقیقات باستان شناسی در دهه هفتاد مجسمه های کوچک تراش یافته از سنگ که از ساحه گسترده از بلخ تا مرغاب
ومروکشف گردید ومتأسفانه یکتعداد زیاد آن در سالهای  ۱۹۹۰از افغانستان قاچاق شد  ،عالوه بر آثار گرانبهای طالیی،
پیکره های تراش شده از سنگ الجورد نیزدیده میشود که قدمت آن به هزاره سوم پیش از میالد بر میگردد .این پیکره
های زیبا وبسیار تاریخی گواه آغاز هنر سنگتراشی و خلق آثار هنری ازسنگ الجورد در باختر باستان در زمانه های
بسیار دور است.

د پاڼو شمیره :له  4تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پیکره های باختری ساخته شده از سنگ الجورد
در ۳۵۰۰تا  ۴۵۰۰سال پیش از امروز
بسیاری از هنر شناسان به این عقیده اند که منطقا ً باید این عنعنه هنری در ادوار بسیار باستان از خاستگاه اصلی آن یعنی
باخترقدیم آغاز گردیده و در نتیجه تجارت به سرزمین های دیگر گسترش یا فته است.
ویکتور سریانیدی باستانشناس روسی ،مدنیت باستانی منطقه میان بلخ و دریای مرغاب (مارگو) را که امتداد آن تا به
مرو کهن میرسد بنام (  )Bactria Margiana Cultural Zoneیعنی «ساحه فرهنگی میان بلخ تا مرو» یاد میکند .این
فرهنگ غنی درآغاز هزار ٔه دوم ق.م بسوی جنوب پخش گردید .ازمطالعه متون باستانی کتاب ریگویدا Reg-Vida
(مجموعهای از اشعار و سرودهای مذهبی آریائی به زبان سانسکریت چنین بر می آید که در هزاره دوم قبل از میالد
مسیح ارزش های فرهنگ کهن آریانا از ازطریق کاپیسا وکنر به ساحه کشمیر و ازراه کوبها  Kubhāیعنی کابل قدیم
و نگاراوهارا (ننگرهار) به حوزه سند  Indusره گشوده و به شمال هند توسعه یافته است .درحقیقت این کوچ بزرگ
مبین سیر عنعنات حوز ٔه آکسوس و پخش فرهنگ و طرزدید هنری باختریان باستان به شمال نیمقار ٔه هند میباشد .چنانچه
از اسناد و شواهد تاریخی بر می آید گسترش روابط تجارتی میان شهر های قدیم افغانستان ،سرزمین کهن عیالم یا (
فارس قدیم)  ،سومر و مصرباستان و شهر موهنجو دیرو در حوزه سند درهزاره سوم قبل از میالد قایم بوده است.
یکی از راه تجارتی بسیار کهنی که قبل از جاده ابریشم مورد استفاده تجاران قرار داشت از ناحیهٔ سرسنگ بدخشان
شروع میشد ،ازسمنگان میگذشت و از طریق دره شکاری بعد از عبور از دره های پرپیچ وخم هندوکش به بامیان
میرسید واز آنجا پس از عبور از ودای زابل و غزنه به ( کندهار) وصل میگردید .در اراکوزیا  Arachoziaاین جاده
به دوبخش جدا میگردید .راهی از قندهار به استقامت جنوب پس ازگذشتن از وادی ژوب به شهر باستانی هره په
 Harappaدر بلوچستان منتهی میشد و جاده اصلی به استقامت غرب پس ازگذشتن از وادی هیلمند ونیمروز به شهر
سوخته ،واقع در سرحد افغانستان و ایران امروزی میرسید ؛ و از آنجا پس از عبور از دشتهای بلوچستان ایران امروزی
به شهر شوش درعیالم وصل میگردید تا اینکه به سرزمین باستانی بین النهرین منتهی میشد .عیالمی ها مردمانی بودند
که در شرق رود دجله مدنیت کهنی را اساس گزارده بودند که از نگاه فرهنگی تمدن شان شباهت های زیادی با مدنیت
های باستانی سومری ها ،اکاد ها و آسوری ها داشت .تمدن سومری ها ،اکادها ،کلدانی ها و آسوری ها در حدود شش
هزار سال پیش از امروز ،یکی از کهن ترین مدنیت های آسیایی شمرده میشد که کتیبه های شان به رسم الخط آرامی
وخط میخی سومری بازگو کننده این ثقافت باستانی میباشد .تمدن باستانی و پیشرفته بین النهرین در قرون بعدی تأ ثیرا
ت فراوانی را برمظاهر فرهنگی وفرآورده های هنری مادها ،و پارسها (،هخامنشیان) درقرن پنجم پیش ازمیالد مسیح،
بخصوص درپارسه یا فارس قدیم بجا گذاشت که شرح بیشترآن خارج ازحوصل ٔه این بحث است.

د پاڼو شمیره :له  5تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نقش ٔه راه های تجارتی کهن
بهرحال ،پژوهش های که از جانب تیم باستان شناسان فرانسوی در سال های ۱۹۵۰میالدی در مندیگک قندهار و سواحل
دریای هیلمند صورت گرفت ،بیانگر روابط گسترده تجاری میان سومری های باستان و ساکنین قدیم حوزه هیلمند از
اراکوزیا تا موهنجو دیرو در وادی سند در هزاره های سوم و چهارم قبل از میالد می باشد .مطالعات تاریخی نشان می
دهد که با آغاز تمدن شهری روابط اقتصادی و فرهنگی میان مردمان حوزه هیلمند و شهر موهنجودارو (درحوزه سند)
وشهر Harappaهره په واقع دربلوچستان به گونه گسترده وجود داشته است .شهرمهنجودیرو  Mohenjo-Daroکه
دروادی سند پاکستان امروزی درمسیر دریای کابل قرار داشت ،یکی ازمراکز عمده تمدن های غیر آریایی درجنوب
آسیاست که قدامت تاریخی آن برشش هزارسال بالغ میگردد .به اساس تحقیقات جین ماری کسال ،عضو هیأت باستانشناسی
فرانسه در افغانستان ،تمدن مندیگک قندهار نیز قدامت شش هزار ساله دارد .ازینرو میتوان چنین استنباط نمود که مدنیت
مصر باستان در وادی نیل ،تمدن قدیم بین النهرین ،تمدن حوزه هیلمند و ارغنداب ،تمدن حوزه رود آمو و مدنیت حوزه
سند ،درحوالی شش هزارسال پیش ازامروزدرجوار رودهای پُرآبیکه باعث حاصل خیزی زمین بوده به مدارج فرهنگ
شهری رسیده باشند .جان مارشال محقق و باستان شناس مشهور انگلیس نیز به این عقیده است که ارتباط منطقی ئی میان
این جوامع کهن بشری وجود داشته است .بطورمثال سواحل رود آمو،بخصوص حوزه فرهنگی بلخ باستان یکی از
خاستگاهای نخستین عقایدیست که درسرودهای ویدی وکتاب اوستا باز تاب یافته وبرپدیده های هنری وادبی آنزمان
اثرگزاربوده است.
این ساحه بقرار یافته های ویکتورسیریا نادی یکی از گهواره های نخستین تمدن بشری درپنج هزار سال پیش از امروز،
یعنی آغازدوره فلزات  ،بخصوص عصرمفرغ یا  Bronze Ageشناخته میشود .تأثیرات فرهنگی این مدنیت بسوی غرب
ازمرو وهرات تا سواحل جنوب شرقی بحیره کسپین مشهوداست .تمدن دائره فرهنگی  Oxusیا جیجون ،یعنی حوزه
فرهنگی آمو دریا به اساس تحقیق درمندرجات کتاب ریگویدا بلهیکا وبه اساس متون اوستایی  Bāxδī= Bukhdiبخدی
یا بلخ قدیم یاد گردیده است.
در عهد شگوفایی مدنیت کوشانی ها وکیدارشاهان یکی از تحوالت عمده در هنر نقاشی استفاده از گرد سنگ الجورد در
ایجاد رنگ بسیار غنی نیلگون بود .هرچند رنگهای دیگر مانند رنگهای سرخ ،سبز ،زرد ،طالیی بنفش و مخلوط آنها
در اکثر مدنیت های کهن وجود داشت ،اما کشف رنگ روغنی و رنگ تیر ٔه الجوردی از زمر ٔه کشفیات مهمی بود که
هنر نقاشی را بصورت کلی ارتقا بخشید.
ازنگاه شگوفایی هنرهای تصویری بامیان از زمره غنی ترین ساحات تاریخی افغانستان بشمار میرود .صقف و دیوارهای
نیایشگاه های انفرادی و تاالرهای بزرگ گردهم آیی با نفیس ترین نقاشی های دیواری ،ستونپایه ها وگچ بُری های ظریف
مزین بود .راهبان بودایی  ،زائرین و مسافران برای قرون متمادی درمغاره ها ی پرپیچ و خم و اسرار آمیز این معبد
عظیم رهایش داشته وهنرمندان زیادی از روی عقیده و اخالصیکه به این معبد باستانی داشتند ،هریک با شیوه و سبک
خاص خود اثری درآنجا بجا گزارده است .این آثاربدیع که دوره اعتالی فرهنگی بامیان را درعصرکیدار شاهان تمثیل
میکند گویای رشد فرهنگی بامیان ازقرن چهارم میالدی تا سده های نخستین ادواراسالمی میباشد.
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پس از تضعیف امپراتوری مقتدرکوشانیان بزرگ که ازعهد گیجاال کدفیزس  ،پسرش ویما کدفیزس تا عصر کنیشکا ی
کبیر و از دوره او تا مرگ وا سا دیوا آخرین فرمانروای مقتدر این سلسله دوام نمود  ،کیدارشاهان یا کوشنیان کوچک
رویکار آمدند .کیداری ها ازجمله عشایر کوشانی بودند که ،در قرن چهارم میالدی به اقتدار رسیدند .آثار نوشتاری
کیدارشاهان به رسم الخط گندهاری و خروشتی والفبای یونانی درین دوره امتداد تمدن عصر کوشانی های بزرگ را تا
سده های چارم وپنجم میالدی بازگو مینماید .زیرا کیداری ها از نگاه فرهنگی و ایجاد آثار هنری عقاید و ارزشهای تمدن
پیشرفته کوشانی های بزرگ راتعقیب میکردند .بامیان درین عصر یکی ازمراکز مهم فرهنگی وتجارتی بشمار میرفت
وهنوز درخشش هنری وشکوه تمدن دوره کوشانی های بزرگ را درخود حفظ نموده بود .نقاشی های دیواری شگفت
انگیز بامیان ومظاهر هنری دیگرآن گواه پیشرفت ثقافت و فرهنگ این ساحه درسده های چارم ،پنجم و ششم میالدی
میباشد.

نمونه ای از نقاشی های شگفت انگیز مغاره های بامیان
اکثر نقاشی های بامیان مانند تصاویر معبد هده باالی طبقه نازکی از گچ با رنگهای محلول در آب آفریده شده بود که این
شیوه بنام نقاشی فریسکو  Frescoیاد میشود .سبک نقاشی فریسکو درسراسر جهان کهن از یونان و روم تا هندوستان و
چین تا عصر رنسانس یعنی قرن پانزدهم میالدی منحیث یکی از شیوه های پذیرفیه تصویر سازی رواج گسترده داشت،
تا اینکه برادران وان آیک  Van Eyckرنگ روغنی را در قرن پانزدهم کشف کردند و با این کشف بزرگ هنر
تصویرسازی نخست دراروپا و سپس درسراسر جهان تحول شگرفی نمود ،ولی آنچه دانشمندان و هنرشناسان را به تعجب
واداشته کاربرد و استعمال رنگ روغنی  ،حد اقل دوزاده قرن قبل از کشف بزرگ برادران وان آیک Van Eyck
درنقاشی های بامیان است .تصاویر دیواری ای که با کاربرد رنگ های درخشان روغنی در بدنه دیوار های مغاره های
بامیان در زیرخاک نهفته بود درسال  ۲۰۰۶میالدی توسط باستان شناسان جاپانی مشاهده شد وجهانی را به شگفتی
واداشت .موجودیت این نقاشی ها که نخستین تصاویر رنگ روغنی در جهان اند  ،امتیاز خاصی به حوزه فرهنگی بامیان
میدهد ،و بصورت عموم نمایانگرپیشرفت علوم و ارتقای هنردرمدنیت آریانای باستان یا افغانستان امروز است.
شمارابداعات هنری درافغانستان قدیم چه در ساحه مجسمه سازی وچه دربخش هنری های تصویری فراوان است  ،ولی
بصورت عمومی خاورشناسان غربی یا از روی عدم معلومات ویا ازعمد این حقیقت را اغماض میدارند .بطورمثال
استعمال رنگ روغنی دربامیان درحدود  ۱۶۰۰سال پیش نظر به یافته های باستان شناسان جاپانی مروج بود  ،ولی با
وصف این کشف مهم در ساحه امتیازصنعت رنگسازی و هنررنگ آمیزی را یک تعدادی ازخاورشناسان غربی بنا بردید
وتصورات سطحی نگرانه خود ازآنجایکه تمدن پارینه افغانستان را برسمیت نمیشناسند ،به هنرمندان چینی وهندی نسبت
میدهند .درحالیکه هیچ یک از شواهد تاریخی به این ادعا گواهی نمیدهد ،و اگراین پندار آنها صائب میبود  ،باید قد یمی
ترین آثار رنگ روغنی جهان ازچین و یا هند کشف میگردید نه از افغانستان .بهرحال باید به ادامه موضوع پرداخت و
آثار نقاشی بامیان را از نگاه صنعت رنگ آمیزی مطالعه کرد .رنگ روغنی برخالف رنگهای محلول در آب ،خاصیتی
دارد که پس از سپری شدن  ۴۸ساعت خشک میشود ومیتوان قلم دوم را به اصطالح نقاشان باالی آن کارکرد و بازهم
پس از خشک شدن قلم سوم و چهارم میتواند باالی آن کار شود .این خاصیت غنا مندی و درخشش خاصی به مواد رنگی
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میدهد .بدین معنی که درمقایسه بارنگ های محلول در آب از شفافیت وتراوت بیشتری برخوداراست .رنگ روغنی عموما
از مخلوط مواد رنگزا با روغن شرشم وگاهی هم با روغن گل آفتاب پرست و یا روغن چارمغز ایجاد میشود .ساختن این
مخلوط کار دشواریست ومستلزم دانش خاص درمورد مواد رنگزای نباتی و بُراده فلزات چون نقره  ،طال ومس میباشد
که نقاشان آنرا حل طال ویا نقره میگویند .همچنان گرد الجورد واحجارکریمه دیگر با این عملیه کیمیا یی رنگهای درخشانی
را ایجاد مینماید که از زیبایی خاصی برخوردارند.

ی
ی
روغن جهان کشف شده از مغاره های بامیان قرن پنجم میالدی
نخستی تابلوی رنگ

درنقاشی های دیواری بامیان استعمال رنگ الجوردی به وفرت دیده میشود .این رنگ طبیعی و درخشان که درافغانستان
قدیم از گرد سنگ الجورد ساخته میشد ،ازطریق راه ابریشم به اروپا میرسید ودرطی قرون متمادی عالقه مندان زیادی
داشت .در نقاشی های دیواری بامیان که بخاطر قدمت آن جزئیات آن از بین رفته  ،استعمال گسترده رنگهای غنامند
نیلگون ،ساخته شده ازالجورد خالص دلیل محکمی برای اثبات کشف رنگ ( ultramarineآلترا مرین) یا الجوردی
اصیل درافغانستان میباشد.

رنگ آلترامرین ازمخلوط گرد سنگ الجورد با مایعات به شیوه خاصی ترکیب میگردید که ایجاد آن کارآسانی نبود.
این رنگ که بخاطر غنامندی آن طیف های مختلفی را بخود میگرفت  ،یعنی از الجوردی روشن تا به رنگ الجوردی
نزدیک به سیاهی میرسید ،درمیان نقاشان اروپا بخاطر درخشش بی نظیرآن شهرت زیادی داشت وچون بسیار گرانقیمت
بود واز راه دوری می آمد ،تنها استادان ماهر که از طرف شاهان و متمولین برای تزئین کلیساها و کاخها استخدام میشدند
 ،اجازه استفاده ازین رنگ گرانبها را داشتند.
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اصطالح آلترا مرین  ultramarineدر لغط معنی ماورای ابحار را ارائه میدارد .درسده های سیزدهم و چاردهم رنگهای
زیادی در اروپا کشف شده بود  ،اما درین میان سه رنگ نیلگونی که ازقاره آسیا از طریق جاده ابریشم به سواحل شرقی
مدیترانه می آمد از اهمیت خاصی برخورداربود .این رنگها عبارت بودند از :رنگ نباتی اندیگو  Indigoکه از هند
می آمد  ،رنگ فیروزه ئی که از ترکیه وارد میش وبنام ترکویز Turquoiseیاد میگردید و رنگ آلترا مرین که از بامیان
به هرات آورده میشد و ازآنجا تا انا تولیه و باالخره به اروپا میرسید .دردوره رنسانس نقاشان قرن پانزدهم ایتالیایی
گرانبها ترین تابلو های مریم مقدس را با این رنگ گرانبها پیرایش میدادند  ،تا شکوه شخصیت  ،پاکی باطن وحالت غم
انگیز اورا تجلی دهند .درهمین آوان درآغاز دوره رنسانس یعنی اخیر قرن چهاردهم میالدی که تجارت راه ابریشم رونق
دوباره یافته بود ،و همچنان یادداشتهای مارکوپولو  ،سیاح ایتالیای عالقه مندی اوروپایی ها را به بالد مشرق زمین بیشتر
ساخته بود  ،نقاش هالندی وان آیک  Van Eyckتابلوی "مریم مقدس و جبرئیل " را با انتخاب رنگ الجوردی روشن
برای رنگ آمیزی پیراهن مریم باکره استفاده کرد که مورد توجه فراوانی قرار گرفت .سپس به امر ریچار دوم شاه
انگلستان نقاشی " تولد مسیح" با استفاد از رنگ الجورد و رنگ طالیی خالص باالی تخته های نازک چوب برای نماز
گاه ویلتون هاوز  Wilton Houseآفریده شد .هرچند نام نقاش این اثر معلوم نیست ،اما بخاطر استفاده از رنگ های
اصیل تا حال تراوت خودرا از دست نداده است.

آثار هنری عصر آغاز رنسانس با استفاد از رنگ الجورد
در دوره عالی رنسانس در سده های پانزدهم وشانزدهم میالدی نقاشان معروف ایتالیا مانند مساچیو، Masaccioجیوانی
ساسوفیرا تو  Geovani Sassoferratoو نوابغ روزگاری چون میکل آنژ یا مایکل آنجلو Michelangeloو لیوناردو
داونچی  Leonardo da Vinciصحنه های مقدس مذهبی را با استفاد از محلول گرده الجورد که از شرق می آمد
آفریدند.
درسال  ۲۰۱۶یکی از تابلوهای نقاش معروف ایتالیا ،لیوناردوداوینچی بنام «سلواتورمندی»  Salvator Mundiکه
دران از رنگ اصیل الجورد افغانستان استفاه بعمل آمده است درهراج نیویارک  ۴۵۰ملیون دالر امریکایی تعیین گردید
.بدیهیست که برعالوه شهرت بسزای لیونادو داونچی ،خالق تابلوی معروف «مونه لیزا» یا «لبخند ژکوند» موجودیت
رنگ اصیل الجورد بدخشان برقیمت این اثر ارزشمند هنری افزوده است .سلواتورمندی بمعنی «نگهدارنده یا محافظ

د پاڼو شمیره :له  9تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جهان» در هنر کلیسایی اروپا به نقاشی های ازحضرت مسیح اطالق میگردد که دست راست را به عالمت دادن اطمینان
بلند نموده و دردست چپ کره زمین را نگهداشته است.

این پرداخت هنری بیننده را به یاد پیکره های بودای مکتب کابل -گنده هارا می اندازد که دست راست را به عالمت دادن
اطمینان بطرف مقابل بلند نموده وبا دست چپ بسوی زمین اشاره مینماید .اینکه میان این دوطرزدید هنری مشابه رابطه
تاریخی ای جود دارد سندی دردست نیست ،لیکن درمورد استفاده ازرنگ اصیل الجورد افغانستان درنقاشی های دوره
رنسانس اروپا مطالبی است که گواه این ارتباط فرهنگی میان حوزه های ثقافتی افغانستان و ایتالیا درقرن پانزدهم مصادف
به دوره شگوفایی مکتب نقاشی هرات درعصر تیموریان میباشد.
درجهان امروز انواع رنگهای کیمیایی درصنعت رنگسازی معمول است ،اما درعصر تیموریان هرات که نقاشان بزرگی
چون موسی مصور  ،موالنا ولی هللا ولی  ،روح هللا میرک هروی ونابغه هنر نقاشی استاد کمال الدین بهزاد ظهور نمودند،
رنگها از احجار کریمه ،عصاره نباتات وشیره گیاهان ایجاد میشد .برخی از این رنگها با کاروانهای مال التجاره به شهر
انطاکیه میرسید و از آنجا توسط کشتی به ایتالیا انتقال میافت .البته در اروپا نیز رنگهای زیادی مانند رنگVermillion
ورملیون (سرخ ) فرانسه و روم ،رنگ سبز زمردین  ،Emerald Greenرنگ آبی کبود  ، Cobalt Blueرنگ نصواری
وان آیک  Van Eyck Brownوانواع رنگهای بنفش وزرد از زمره رنگهای گرانبها بودند ،اما درین میان رنگ
الجوردی چون از راه دوری می آمد بنام آلترا مرین  Ultramarine Blueیعنی رنگ (آنسوی دریاها) یاد میگردید
ارزش معنوی خاصی داشت و نقاشان قرن پانزدهم گران بهاترین تابلو های مریم مقدس را با این رنگ پیرایش میدادند تا
شکوه شخصیت ،پاکی باطن و حالت غم انگیز مادر مقدس را تجلی دهند .این رنگ در میان نقاشان اروپا بخاطر درخشش
بینظیر آن نیز شهرت زیادی داشت و تنها استادان کار به آن دسترسی داشتند .نقاشان معروف ایتالیا و هالند مانند مساچیو
 ،Masaccioجیوانی ساسوفیرا و  Geovani Sassoferratoو جان ویرمیر  Vermeer Johanتصاویر بسیار برگزیده
و دارای تقدس را با این رنگ میآفریدند .بطور مثال در تابلو های مریم مقدس چادر مریم عذرا با رنگ الجوردی افغانستان
نقاشی میشد و در زمینه آن رنگ طالیی کار میشد و بخاطر داشتن دو رنگ اصیل ،ترکیب یافته از الیاژ طال و الجورد
تاکنون از ارزش فراوانی برخوردارند.

د پاڼو شمیره :له  10تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تابلو های مریم مقدس با استفاد از رنگ الجورد در دوره رنسانس
پربهاترین تزئینات نسخ خطی عهد تیموریان هرات با استفاده از رنگ الجوردی همراه با تذیبکاری حاشیه ها نشاندهنده
اهمیت گرده الجورد درین عصر است و بهمینگونه استفاده از رنگ الجوردی درکاشی کاری های مساجد وزیارتگاه های
این دوره گواه این مطلب میباشد.

نمونه ای از نسخ خطی قرن پانزدهم و بخشی از کاشیکاری های ظریف مسجد جامع هرات و مزارشریف

د پاڼو شمیره :له  11تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

