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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۲۱/۰۳/۱۲۰۲                                                                                   دی حامد نو

   جهان هنر  افغانستان در الجورد  تیاهم

 

 ازمملوآسیا، مرکز  تمدن های پیشرفته و شگوفا   قاره  در قلب   آنسرزمین  باستانی افغانستان با موقعیت  استراتیژیک مهم  

است.    داشتهزندگانی بشر بوده  و در اتصال  مدنیت های کهن نقش بارزی    بدایع هنری وادبی در دوره های مختلف

  ))هرات  Aria)بلخ ( آریا    Bactria مطالعۀ متون کهن ویدی و اوستایی مبین آنست که شهر های کهن افغانستان مانند باختر

فرهنگ های نخستین انسانی در  گهواره آریاسپه )زرنج( و کوبها وکخر )کابل و لوگر()قندهار( Arachozia و اراکوزیا 

یعنی پنج هزار سال پیش ازامروز بوده و درطی این ادوار بسیاری از شیوه های   هزاره های سوم و دوم قبل ازمیالد

آن مانند مناطق شمالی نیم قاره هند،   به سرزمینهای همجوار برخاسته ازاین خطه  باستانی  هنری وفرآورده های فرهنگی 

درمواردی هم شیوه های هنری آن   و ایالت سیکیانگ چین و فارس پخش گردیده است؛   یای مرکزی،سغدیانای قدیم درآس

دیگر   سرزمینهای  فرهنگی  ارزشهای  از  خطهبوده  ملهم  این  فرهنگی  وتحرک  پویایی  بر  دال  . میباشد  باستانی که 

وجامعه     خنگارانیاکثر تار  یها  افتیقرار در  .همانطوریکه این سرزمین را چار راه آمیزیش تمدن های پیشین خوانده اند

در نتیجه مهاجرتها و روابط بازرگانی به   امروزبسی مظاهر فرهنگی برخاسته از جغرافیای افغانستان  چنانچه  شناسان  

از فراز کوهسار که  مانند یاقوت ، زمرد، سنگ الجورد  مدنیت های همجوارانتقال یافته، به همینگونه احجار قیمتی آن  

صادر  گر ید یها نیو به سرزمپنداشته میشدمقدس  می آمد دست  به  )استراحتگاه ایزدان(بحواله  ریگویدا   مرتفع هندوکش 

  .دیگردیم
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 معدن الجورد درکهسارسرسنگ بدخشان

 

برد سنگ الجورد    کارچنانچه    درجهان باستان مشتریان فراوانی داشت. احجار قیمیتی افغانستان، بخصوص سنگ الجورد

سرزمین باستانی بین دو رود دجله و فرات و مصر  ( یاMesopotamiaزیورات و صنایع دستی بین النهرین )بدخشان در  

 مشهود است. قدیم  

 
 

 باستان انیسومر دیبنا برعقا شب پرستاره کی سنگ الجور با سهیمقا

 

نیلگون را که با ذرات زر آمیخته بود،  این سنگ   باستان  ان یسومر،    وجامعه شناسان   خنگارانیاکثر تار  یها  افتیقرار در

؛ واز این جهت آنرا به مثابه  یک سنگ متبرک و منزه  از پلیدی   تحفه ای فرود آمده از ستیغ منزلگاه خدایان می پنداشتند

قبل از  سال    ۲۶۰۰که در حدود   ایچوبی  صندوق  بطور مثال    ها در تزئین تابوت شاهان و اماکن مقدس بکار می بردند.

بدخشان تزئین یافته است.  با سنگ الجورد  در سومر باستان بدست آمده  Ur از مقبره  سلطنتی شهر» اور«  میالد مسیح  

میباشد نخستین فرامانروایان سومری    زمره   از،    Ur-Pabilsagپابلیسک    -اوربسیار باستانی متعلق به  صندوق چوبی  این  

ت و به حیث  شبنا به عقیده  سومریان باستان قدرت ماورای انسانی دا ،  Gulag Ninkarrak  گوالک نینه َکَرک که ملکه  اش  

، بود  یملکه  افسانو  نیسنگ الجورد مورد توجه ا  کهییاز قرار معلوم از آنجا شناخته میشد.  azugallatu"شفابخش "   الهه  

 . پنداشتندیم زیسنگ شفابخش ن  کیباستان ومردم بابل الجورد را  انیسومر

 
 

 اور شهر   پنجهزار ساله   یصندوق شاه

 ا یبرتان  میموز ، الجورد یبا پارچه ها نیمز 
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 الدیاز م   شیدر هزاره سوم و دوم پ  نیالنهر  نیاز معابد ب   یو حتا بخشها  یدست  عی، صنا  یدر آثار هنر  لیدل  نیا  یرو

که از مقبره     یوجواهراتدر »چنگ ملکه سبا«  کاربرد سنگ الجورد  از سنگ الجورد آشکار است.  بگونه  مثال    هاستفاد

   .شودیم  دهید به کثرت  ده یکشف گرد گوراتیز یسلطنت

 
 

 بارس گاو، مزین با طال و پارچه های سنگ الجورد افغانستان   چنگ ملکه سبا
 هزارٔه سوم پیش از میالد ، موزیم برتانیهUr کشف شده از شهر باستانی »اور«   

 

 یبا عظمت شهربابل که به بزرگداشت »عشتار« الهه  نگهبان رودها یدروازه ها همچنان استعمال سنگ الجورد در

پیش از میالد   ۵۶۲و ۶۰۴در سالهای  بابلشاه مقتدر  Nebuchadnezzar II دومصر« دجله و فرات به امر »نبوکد ن
 اعمار یافته 

 . باشدیم مشهودبصورت گسترده  

 

 
 در عهد فرمانروانی نبوکد نرص دوم   افتهیبنا دروازٔه عشتارشهر بابل  

 
 

معمول   زینفراعنهٔ مصر    یتابوتها  ناتی، بخصوص در تزئ  یکاربرد سنگ الجورد در آثار هنر  یخیشواهد تار  بنا بر
که مفکورهٔ تقدس   ستیهیوبدجنبهٔ تقدس داشت    زیباستان ن  انیبوده است ، چون سنگ الجورد بدخشان در نزد مصر
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بازرگان  جهٔ یدر نت  نیالنهر  نیسنگ الجورد از ب   اوج در  مصر  نیبه سرزم  یانسان  یو داد و ستدها  یکسترش روابط 
 است.  افتهیانتقال  یشهر یها تیمدن  ییشگوفا

 

 
 

 مرص 
ٔ
  هزارٔه سوم پیش ازمیالدمسیح  ،با الجورد بدخشان   زینت یافته  تابوت فراعنه

 
  )دو رود پرآب دجله و فرات  انیدر م(  نیالنهر  نیب  مانندهموار یها  نیسرزم  تیهرچند مدن  ییایجغراف  طیاز نگاه شرا 

،    یعیبودند، اما از نگاه داشتن معادن طب یآباد و غنامند ینهایاز نگاه زراعت سرزم  )ل یدر جوار رود ن(وتمدن مصر 
  ت یمدن  نیبه ا  گرید  یاز جاها  یمتیآهن، مس و احجار ق  نرویازنداشتند.    یقابل مالحظه ا  ریذخا یتی میبخصوص احجار ق

 بود.   افغانستانهم سنگ الجورد  یک یکه ازآن زمره  دیگردیوارد م کهن یها
 

در افغانستان   یمتیمعادن طال، مس، نقره و احجار ق  تیبخاطرموجود  و مصر  نیالنهر  نیفارس، ب  ینهایسرزمبرخالف
  ح یمس  الدیاز م  شیهزاره سوم و دوم پازکه     میخوریبر م  یفراوان  یدست  عیو صنا  یناب هنر  یها  دهیبه پد  نیسرزم  نیدر

  افته یتراش    یها  کرهیپو شامل  بدست آمده ،   افغانستان  از نقاط مختلف    یادوار اسالم  همچنان درو  یالدیتا قرن هفتم م
 . باشدیم زمرد و الجورد اقوت،یبا  نیمز واراتیاز سنگ الجورد ، ظروف ساخته شده از طال، نقره و مس وز

 

 
 

 

گسترده از بلخ تا مرغاب  ساحه  از سنگ که از    افتهی کوچک تراش  یمجسمه هادر دهه  هفتاد    یباستان شناس  قاتیبنا به تحق

، ییطال یعالوه بر آثار گرانبها  ، شد از افغانستان قاچاق  ۱۹۹۰ ی در سالهاآن    ادیز کتعدادیومتأسفانه  دیکشف گردوومر

  کرهی پ  نی. اگرددیبر م  الد یاز م  شیپ  سومکه قدمت آن به هزاره    شودیم   دهیدزینتراش شده از سنگ الجورد    یها  کرهیپ

 ی سنگ الجورد در باختر باستان در زمانه هااز   یو خلق آثار هنر  یآغاز هنر سنگتراشگواه    یخیتار   اریوبس  بایز  یها

  دور است. اریبس
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 ساخته شده از سنگ الجورد  یباختر  یها کرهیپ

 از امروز شیسال پ ۴۵۰۰تا  ۳۵۰۰در 

 

 یعنیآن    یباستان از خاستگاه اصل  اریبس  در ادوار  یعنعنه  هنر  نیا  دیبا که منطقاً   اند  دهیعق  نیاز هنر شناسان به ا  یاریبس

 است. فته  ایگسترش  گر ید یها نیتجارت به سرزم جه  یو در نت دهیآغاز گرد میباخترقد

 
که امتداد آن تا به   باستانی منطقه میان بلخ و دریای مرغاب )مارگو( راویکتور سریانیدی باستانشناس روسی، مدنیت  

یاد میکند. این   ساحه فرهنگی میان بلخ تا مرو«( یعنی » Bactria Margiana Cultural Zoneمرو کهن میرسد بنام )
    Reg-Vida ریگویدا کتاب  متون باستانی  ازمطالعه فرهنگ غنی درآغاز هزارهٔ دوم ق.م  بسوی جنوب پخش گردید.

چنین بر می آید که در هزاره دوم قبل از میالد   آریائی به زبان سانسکریت ای از اشعار و سرودهای مذهبی)مجموعه
 یعنی کابل قدیم  Kubhā کوبهاازراه  و مسیح ارزش های فرهنگ کهن آریانا از ازطریق کاپیسا وکنر به ساحه کشمیر

است. درحقیقت این کوچ بزرگ   به شمال هند توسعه یافته  و  ره گشوده  Indus)ننگرهار( به حوزه سند    نگاراوهارا  و
چنانچه   .باشدی م پخش فرهنگ و طرزدید هنری باختریان باستان به شمال نیمقارهٔ هند مبین سیر عنعنات حوزهٔ آکسوس و

)    ای  عیالم هر های قدیم افغانستان، سرزمین کهناز اسناد و شواهد  تاریخی بر می آید گسترش روابط تجارتی میان ش

 .است هبود میقا درهزاره سوم قبل از میالد در حوزه  سند رویو شهر موهنجو د باستانو مصر ، سومر( میفارس قد

 

سرسنگ بدخشان    هٔ یناح  از قرار داشت  قبل از جاده ابریشم مورد استفاده تجاران    که  یکهن   اریبسراه تجارتی   از  یک ی
شروع میشد، ازسمنگان میگذشت و از طریق دره شکاری بعد از عبور از دره های پرپیچ وخم هندوکش به بامیان 

این جاده  Arachozia   ایاراکوز وصل میگردید. در   ) کندهار(  میرسید واز آنجا پس از عبور از ودای زابل و غزنه به  
   په هرهاستقامت جنوب پس ازگذشتن از وادی ژوب  به شهر باستانی  به دوبخش جدا میگردید. راهی از قندهار به  

Harappa  در بلوچستان منتهی میشد و جاده اصلی به استقامت غرب پس ازگذشتن از وادی هیلمند ونیمروز به شهر
ن امروزی  و از آنجا پس از عبور از دشتهای بلوچستان ایرا  ؛سوخته، واقع در سرحد افغانستان و ایران امروزی میرسید  

به شهر شوش درعیالم وصل میگردید تا اینکه به سرزمین باستانی بین النهرین منتهی میشد. عیالمی ها مردمانی بودند 
از نگاه فرهنگی تمدن شان شباهت های زیادی با مدنیت   کهنی را اساس گزارده بودند که که در شرق رود دجله مدنیت

آسوری ها داشت.  تمدن سومری ها، اکادها، کلدانی ها و آسوری ها در حدود شش  های باستانی سومری ها، اکاد ها و 
هزار سال پیش از امروز، یکی از کهن ترین مدنیت های آسیایی شمرده میشد که کتیبه های شان به رسم الخط آرامی  

لنهرین در قرون بعدی تأ ثیرا . تمدن  باستانی  و پیشرفته بین اباشدیم  وخط میخی سومری بازگو کننده این ثقافت باستانی
 درقرن پنجم پیش ازمیالد مسیح،  (هخامنشیان)و پارسها ،  ت فراوانی را برمظاهر فرهنگی وفرآورده های  هنری مادها،

 که شرح بیشترآن خارج ازحوصلهٔ این بحث است.  بخصوص درپارسه یا فارس قدیم بجا گذاشت
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 کهن یتجارت ینقشهٔ راه ها
 

میالدی در مندیگک قندهار و سواحل    ۱۹۵۰فرانسوی در سال های شناسان پژوهش های که از جانب تیم باستانبهرحال،  

از  دریای هیلمند صورت گرفت، بیانگر روابط گسترده تجاری میان سومری های باستان و ساکنین قدیم حوزه هیلمند  

مطالعات تاریخی نشان می   .قبل از میالد می باشد  در هزاره های سوم و چهارمدر وادی سند    اراکوزیا تا موهنجو دیرو

دهد که با  آغاز تمدن شهری  روابط اقتصادی و فرهنگی میان مردمان حوزه هیلمند و شهر موهنجودارو )درحوزه سند(  

که   Mohenjo-Daroشهرمهنجودیرو    په واقع دربلوچستان به گونه گسترده وجود داشته است. هره  Harappa وشهر

آریایی درجنوب  دروادی سند پاکستان امروزی درمسیر دریای کابل قرار داشت، یکی ازمراکز عمده تمدن های غیر 

به اساس تحقیقات جین ماری کسال، عضو هیأت باستانشناسی    آسیاست که قدامت تاریخی آن برشش هزارسال بالغ میگردد.

ازینرو میتوان چنین استنباط نمود که مدنیت    مت شش هزار ساله دارد.فرانسه در افغانستان،  تمدن  مندیگک قندهار نیز قدا

و مدنیت حوزه   مصر باستان در وادی نیل، تمدن قدیم بین النهرین، تمدن حوزه هیلمند و ارغنداب، تمدن حوزه  رود آمو

مدارج فرهنگ    سند، درحوالی شش هزارسال پیش ازامروزدرجوار رودهای پُرآبیکه باعث حاصل خیزی زمین بوده  به

ارتباط منطقی ئی میان  شهری رسیده باشند. جان مارشال محقق و باستان شناس مشهور انگلیس نیز به این عقیده است که

است. داشته  از   این جوامع کهن بشری وجود  یکی  باستان  بلخ  فرهنگی   آمو،بخصوص حوزه   بطورمثال سواحل رود 

وی درسرودهای  که  عقایدیست  نخستین  آنزمان  خاستگاهای  وادبی  هنری  های  وبرپدیده  یافته  تاب  باز  اوستا  وکتاب  دی 

 اثرگزاربوده است.  

 

تمدن بشری درپنج هزار سال پیش از امروز،  این ساحه بقرار یافته های ویکتورسیریا نادی یکی از گهواره های نخستین

 تأثیرات فرهنگی این مدنیت بسوی غرب  .شناخته میشود Bronze Age یا   ، بخصوص عصرمفرغ یعنی آغازدوره فلزات

دائره  فرهنگی یا جیجون، یعنی حوزه     Oxusازمرو وهرات تا سواحل جنوب شرقی بحیره کسپین مشهوداست. تمدن 

 بخدی   Bāxδī= Bukhdiوبه اساس متون اوستایی    بلهیکابه اساس تحقیق درمندرجات کتاب ریگویدا   فرهنگی آمو دریا

 است.  یاد گردیده  یا بلخ قدیم
 

سنگ الجورد در   گرداستفاده از    یاز تحوالت عمده در هنر نقاش  یک ی  دارشاهانیها وک  یکوشان   تیمدن  ییدر عهد شگوفا
بنفش و مخلوط آنها    ییطال سرخ، سبز، زرد،    یمانند رنگها  گرید  یبود. هرچند رنگها  لگونین  یغن  اریرنگ بس  جادیا

بود که   یمهم  اتیاز زمرهٔ کشف  یالجورد  رهٔ یو رنگ ت  ی کهن وجود داشت، اما کشف رنگ روغن  یها  تیدر اکثر مدن
 .دیارتقا بخش یبصورت کلرا  یهنر نقاش

  
  دیوارهای  و  صقف.  میرود  بشمار  افغانستان  تاریخی  ساحات  ترین غنی  زمره    از  بامیان  تصویری  هنرهای شگوفایی  ازنگاه

  ظریف   های  بُری  وگچ  ها  ستونپایه  دیواری،  های  نقاشی  ترین  نفیس  با   آیی  گردهم  بزرگ  تاالرهای  و     انفرادی  ی ها  نیایشگاه

  معبد   این  آمیز  اسرار  و  خم   و  پرپیچ  یها    درمغاره  متمادی  قرون  برای  مسافران  و  زائرین  ،  بودایی  راهبان .بود  مزین

  سبک  و  شیوه  با  هریک  داشتند،  باستانی  معبد  این  به  اخالصیکه  و  عقیده  روی  از  زیادی  وهنرمندان هداشت  رهایش  عظیم

 تمثیل  هان شا درعصرکیدار را  بامیان فرهنگی اعتالی دوره  که آثاربدیع این.  است گزارده بجا  درآنجا  اثری  خود خاص

  .باشدیم یادواراسالم نخستین های سده تا میالدی چهارم ازقرن بامیان فرهنگی رشد گویای میکند
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  ی   کنیشکا  عصر   تا  کدفیزس  ویما  پسرش  ،  کدفیزس  گیجاال   ازعهد که  بزرگ  کوشانیانامپراتوری مقتدر  تضعیف  از  پس

  کوچک   کوشنیان  یا   کیدارشاهان ، نمود  دوامسلسله    نیمقتدر ا  یفرمانروا  نیآخر  دیوا  سا  وا  مرگ  تا   او  دوره  از  و  کبیر

 یآثار نوشتار. رسیدند  اقتدار   به   میالدی  چهارم  قرن   در  ،که  بودند  کوشانی  عشایر  ازجمله  ها  یکیدار  . آمدند  کاریرو

بزرگ را تا    یها  یدوره امتداد تمدن عصر کوشان  نیدر  یونانی  یوالفبا  یو خروشت  یبه رسم الخط گندهار  دارشاهانیک

 تمدن ارزشهای و عقاید یآثار هنر  جادیاو  یها از نگاه فرهنگ  یداریک رای. زدینما ی بازگو م یالدیرم وپنجم ماچ یسده ها

  میرفت   بشمار  وتجارتی  فرهنگی  مهم  ازمراکز  یکی  عصرین  در  بامیان  .میکردند  راتعقیب  بزرگ  های  کوشانی  پیشرفته

  شگفت  دیواری   های  نقاشی .  بود  نموده  حفظ  درخود   را  بزرگ  های  کوشانی  دوره تمدن  وشکوه  هنری  درخشش  هنوزو

  ی الدیچارم، پنجم و ششم م  یساحه درسده ها  نیثقافت و فرهنگ ا  شرفتیگواه پ دیگرآن  هنری  ومظاهر  بامیان  انگیز

 .باشدیم

 

 
 

 ان یبام یمغاره ها  زیشگفت انگ  یها یاز نقاش ینمونه ا

 

  این   که   بود  شده  آفریده  آب   در  محلول  رنگهای با  گچ  از  نازکی   طبقه  باالی  هده  معبد  تصاویر  مانند  بامیان  های  نقاشی  اکثر

  و   هندوستان  تا  روم  و  یونان  از  کهن  جهان  فریسکو درسراسر  نقاشی  سبک.  میشود  یادFresco   فریسکو  نقاشی  بنام  شیوه

  داشت،   گسترده  رواج  سازی  تصویر  پذیرفیه  های  شیوه  از  یکی  منحیث  میالدی  پانزدهم  قرن  یعنی  رنسانس  عصر  تا  چین

 هنر   بزرگ  کشف  این  با   و  کردند  کشف  پانزدهم  قرن  در   را  روغنی  رنگ Van Eyck آیک  وان   برادران  اینکه  تا

 تعجب   به  را  هنرشناسان  و  دانشمندان  آنچه  ولی  نمود،  شگرفی  تحول  جهان  درسراسر  سپس  و  دراروپا  نخست  تصویرسازی

 Van Eyck  آیک  وان  برادران   بزرگ  کشف  از  قبل  قرن  دوزاده  اقل  حد  ،  روغنی  رنگ  استعمال  و  کاربرد   واداشته

 های   مغاره  های   دیوار  بدنه  در  روغنی  درخشان   های  رنگ  کاربرد با  که  ای  دیواری  تصاویر  .است  بامیان  هایدرنقاشی  

 شگفتی  به   را  وجهانی  شد  مشاهده  جاپانی  شناسان باستان  توسط  میالدی  ۲۰۰۶  درسال  بود  نهفته  زیرخاک  در  بامیان

  بامیان  فرهنگی  حوزه  به  خاصی  امتیاز   ،  اند  جهان  در  روغنی  رنگ   تصاویر  نخستین  که  ها   نقاشی  این  موجودیت  .واداشت

   .استامروز   افغانستان یا باستان آریانای هنردرمدنیت ارتقای و علوم نمایانگرپیشرفت عموم بصورت و میدهد،
 

   ولی  ،  است فراوان  های تصویری  هنری  دربخش  وچه  سازی  مجسمه  ساحه   در چه  قدیم  درافغانستان  هنری  شمارابداعات

  بطورمثال     .میدارند  اغماض  را  حقیقت  این  ازعمد  ویا  معلومات  عدم  روی  از  یا  غربی  خاورشناسان  عمومی  بصورت

  با   ولی  ،بود    مروج  جاپانی  شناسان  باستان  های  یافته  هب  نظر   پیش  سال   ۱۶۰۰  درحدود  دربامیان   روغنی  رنگ  استعمال

 بردید  بنا غربی  خاورشناساناز  یتعداد یک را  آمیزی  هنررنگ  و  رنگسازی  صنعتامتیاز  ساحه  در  مهم  کشف  این  وصف

  نسبت  وهندی  چینی  هنرمندان  بهنمیشناسند،    برسمیت  را افغانستان  پارینه  تمدن    ازآنجایکه  خود  نگرانه  سطحی  وتصورات

 یمی قد  باید ،   میبود  صائب  آنها   پندار  ایناگر  و   نمیدهد،  گواهی  ادعا  این  به  تاریخی  شواهد  از  یک  هیچ  درحالیکه  .میدهند

  و  پرداخت  موضوع  ادامه  به  باید  بهرحال.  افغانستان  از نه  میگردید  کشف  هند  یا و  ازچین  جهان  روغنی  رنگآثار    ترین

 خاصیتیمحلول در آب،    ی برخالف رنگها  یرنگ روغن   .کرد  مطالعه   یزیصنعت رنگ آم  نگاه  از   را  بامیان  نقاشی  آثار

  بازهم   و  کارکرد   آن  باالی  نقاشان  اصطالح  به  را   دوم   قلم  ومیتوان  میشود  خشک  ساعت  ۴۸  شدن  سپری  از   پس  که   دارد

 رنگی  مواد به خاصی درخشش و مندی غنا خاصیت این .شود کار آن باالی میتواند چهارم و سوم قلم  شدن خشک از پس
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  عموما  روغنی  رنگ  .برخوداراست  بیشتری  وتراوت  شفافیت  از  آب  در  محلول  های  بارنگ  درمقایسه  که  معنی  بدین  .میدهد

 این  ساختن  .میشود  ایجاد  چارمغز  روغن  یا  و  پرست  آفتاب  گل  روغن  با  هم  وگاهی  شرشم  روغن  با  رنگزا  مواد  مخلوط  از

میباشد    ومس  طال  ، نقره  چون  فلزات  بُراده  و  نباتی  رنگزای  مواد  درمورد  خاص  دانش  ومستلزم  دشواریست  کار  مخلوط

  درخشانی   رنگهای  یی  کیمیا  عملیه  این  با  دیگر  واحجارکریمه  الجورد  گرد  همچنان  .میگویند  نقره  ویا  طال  حل  آنرا  نقاشان  که

   .برخوردارند خاصی زیبایی از که  مینماید ایجاد را

 

 

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

 درافغانستان  که  درخشان  و  طبیعی  رنگ  این.   دمیشو  دیده  وفرت  به  الجوردی  رنگ  استعمال  بامیان  دیواری  های درنقاشی

  زیادی   مندان هعالق   متمادی  قرون  ودرطی  میرسید  وپاار  به  ابریشم  راه  ازطریق  ،میشد  ساخته  الجورد  سنگ  گرد  از  قدیم

غنامند    رنگهای  گسترده    استعمال  ،  رفته  بین  از  آن  جزئیات  آن  قدمت  بخاطر  که  بامیان  دیواری  های نقاشی  در.  داشت

الجوردی    یا  (مرین  آلترا)  ultramarine    رنگ  کشف  اثبات  برای  محکمی  دلیل  ازالجورد خالص  شده  ساخته  نیلگون،

   .باشدی م درافغانستان اصیل

 

  

 

 .نبود کارآسانی آن ایجاد که  میگردید  ترکیب  خاصی شیوه به  مایعات  با الجورد سنگ گرد ازمخلوط آلترامرین رنگ

 یروشن تا به رنگ الجورد  یاز الجورد  یعنی،    گرفتی را بخود م  یمختلف  یها  فیآن ط  یکه بخاطر غنامند  رنگ  این

  متیگرانق اریوچون بس  داشت زیادی شهرت نظیرآن بی  درخشش  بخاطر اروپا نقاشان درمیان د،یرسیم یاهیبه س کینزد

  شدند یو کاخها استخدام م   ساهایکل  نیتزئ  یبرا  نیتنها استادان ماهر که از طرف شاهان و متمول  آمد،   یم  ی بود واز راه دور

 رنگ گرانبها را داشتند. نی، اجازه  استفاده از
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 یو چاردهم رنگها  زدهمیس  ی . درسده هاداردیرا ارائه م  ابحار  یماورا  یدر لغط معن  ultramarine  مرین  آلترا اصطالح  

 ی به سواحل شرق شمیجاده  ابر قیاز طر ایکه ازقاره  آس یلگون ینسه رنگ  انیم نیدر ، اما در اروپا کشف شده بود یادیز

که از هند  Indigo    گوی اند  ینباترنگ  عبارت بودند از:   رنگها    نیا  برخورداربود.  یخاص   تیاز اهم  آمد  یم  ترانهیمد

  ان یکه از بام  نیآلترا مرو رنگ    دیگردی م  ادیTurquoise زیوبنام ترکو   شیوارد م  هیکه از ترک  یئ  روزهیآمد ، رنگ ف  یم

 ایتالیایی   پانزدهم  قرن نقاشان    رنسانس  دردوره .   دیرسیو باالخره به اروپا م  هیانا تول  تاو ازآنجا    شدیآورده مبه هرات  

  غم   وحالت  باطن  پاکی  ،  شخصیت  شکوه  تا  ،  میدادند  پیرایش  گرانبها  رنگ  این  با  را  مقدس  مریم  های  تابلو  ترین  گرانبها

رونق   شمیکه تجارت راه ابر  یالدیقرن چهاردهم م  ریاخ  یعنیدرآغاز دوره  رنسانس  آوان    نیرهمد  .دهند  تجلی  اورا  انگیز

 شتریب  نیبه بالد مشرق زم  را  ها   ییاوروپا  یعالقه مند  یا یتالیا  احیمارکوپولو ، س  یادداشتهایبود، و همچنان    افتهیدوباره  

روشن    یرنگ الجوردانتخاب  " را با     لیجبرئ   مقدس و  می"مر  یتابلو   Van Eyckکیوان آ  ینقاش هالندساخته بود ،  

آم  یبرا فراوان  وردکرد که ماستفاده  باکره    م یمر  راهنیپ  یزیرنگ  امر ر  قرار گرفت.   یتوجه  به  دوم شاه    چاریسپس 

نماز    یراب  نازک چوب  یتخته ها  یباال  خالص  ییالجورد و رنگ طال  رنگ  با استفاد از"  حی" تولد مس   ینقاشانگلستان  

  ی اما بخاطر استفاده از رنگ ها  ست،ی معلوم ن  اثر  نیهرچند نام نقاش ا  شد.  دهیآفر Wilton House هاوز  لتونیوگاه  

  تراوت خودرا از دست نداده است.  حال تا  لیاص

 

 

 عصر آغاز رنسانس با استفاد از رنگ الجورد  یآثار هنر

 جیوانی،  Masaccio مساچیو  مانند  ایتالیا  معروف  نقاشان  یالدیموشانزدهم  پانزدهم      یها رنسانس در سده  ی در دوره  عال

  وناردویو ل  Michelangelo آنجلو  کلیما  ایآنژ    کلیچون م  یو نوابغ روزگار  Geovani  Sassoferrato   تو اساسوفیر

 آمد  یکه از شرق م را با استفاد از محلول گرده  الجورد    یمقدس مذهب  یصحنه ها   Leonardo da Vinci  یداونچ

  .آفریدند

 

که    Salvator Mundi   «یبنام »سلواتورمند  ینچیوناردوداویل  ا، یتالینقاش معروف ا  ی از تابلوها  یک ی ۲۰۱۶درسال  

 دیگرد نییتع  ییکایدالر امر ونیمل ۴۵۰ ارکیویدرهراج ن استالجورد افغانستان استفاه بعمل آمده  لیدران از رنگ اص

  ت ی»لبخند ژکوند« موجود  ای  زا«یمعروف »مونه ل  یخالق تابلو  ،یداونچ  ونادویل  یکه برعالوه  شهرت بسزا  ستیهیبد.

محافظ    ا ی»نگهدارنده    یبمعن   یافزوده است. سلواتورمند  یاثر ارزشمند هنر  ن یا  متیالجورد بدخشان برق  لیرنگ اص
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 11تر  10 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

 

 نانیدادن اطم متکه دست راست را به عال گرددیاطالق م حیازحضرت مس یها یاروپا به نقاش ییسایجهان« در هنر کل

 را نگهداشته است.  نیبلند نموده و دردست چپ کره  زم

 

 
 

 

اندازد که دست راست را به عالمت دادن   یگنده هارا م  - مکتب کابل  یبودا  یها  کرهیپ  ادیرا به   نندهیب   یپرداخت هنر  نیا

مشابه رابطه     یهنر  دیدوطرزد  نیا  انیم  نکهی. ا دینمای اشاره م  نیزم  ی بطرف مقابل بلند نموده وبا دست چپ بسو  نانیاطم

دوره    یها  یالجورد افغانستان درنقاش  لیدرمورد استفاده ازرنگ اص  کنیل  ست،یدردست ن  ی جود دارد سند  یا  یخیتار

درقرن پانزدهم مصادف    ایتالیافغانستان و ا  یثقافت  یحوزه ها  انیم  یارتباط فرهنگ   نیاست که گواه ا  یرنسانس اروپا مطالب

 .باشد یم انیموریهرات درعصر ت  یمکتب نقاش ییبه دوره  شگوفا

 

  ی هرات که نقاشان بزرگ  انیموریمعمول است، اما درعصر ت  یدرصنعت رنگساز  ییایمی ک  یامروز انواع رنگها  درجهان

بهزاد ظهور نمودند،    نیاستاد کمال الد  یونابغه هنر نقاش  ی هرو  رکی، روح هللا م   یهللا ول  ی مصور ، موالنا ول  یچون موس

مال التجاره به شهر  یرنگها با کاروانها نیاز ا ی. برخشدیم جادیا اهانیگ  ره  یعصاره  نباتات وش مه،یرنگها از احجار کر

 Vermillionمانند رنگ  یادیز یرنگها زی. البته در اروپا نافتیانتقال م  ایتالی به ا یو از آنجا توسط کشت دیرسیم  هیانطاک

 ی ، رنگ نصوار  Cobalt Blueکبود    ی، رنگ آبEmerald Green  نی)سرخ ( فرانسه و روم، رنگ سبز زمرد  ونیورمل

آ رنگها  Van Eyck Brown  کیوان  رنگها  یوانواع  زمره   از  وزرد  در  یبنفش  اما  بودند،  رنگ   انیم  نیگرانبها 

آلترا مر  یم  یچون از راه دور   یالجورد  دیگردیم  ادی(  اهایدر  یرنگ )آنسو   یعنی  Ultramarine Blue  نیآمد بنام 

تا    دادندیم شیرایرنگ پ   نی مقدس را با ا  میمر یتابلو ها  نی بهاتر  پانزدهم گراننقاشان قرن   وداشت    یخاص  ی ارزش معنو

نقاشان اروپا بخاطر درخشش    انیرنگ در م  نیدهند. ا  یرا تجل مادر مقدس  زیگ باطن و حالت غم ان  یپاک  ت،یشکوه شخص

  و یو هالند مانند مساچ ایتالی داشتند. نقاشان معروف ا یداشت و تنها استادان کار به آن دسترس یادیشهرت ز  زینآن  رینظ یب

Masaccioو    رایساسوف  یوانی ، جGeovani Sassoferrato  ریرمیو جان و  Vermeer Johan  ده یبرگز  اریبس  ریتصاو  

افغانستان    یعذرا با رنگ الجورد  میمقدس چادر مر   میمر  ی. بطور مثال در تابلو هادندیآفریرنگ م   نیتقدس را با ا  یو دارا

طال و الجورد   اژیاز ال  افتهی  بیترک  ل، یرنگ اص  وو بخاطر داشتن د  شدیکار م  ییآن رنگ طال  نه  یو در زم  شدیم  ینقاش

 .برخوردارند یتاکنون از ارزش فراوان
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 11تر  11 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

 

 

 مقدس با استفاد از رنگ الجورد در دوره  رنسانس میمر یتابلو ها

 

ها نشاندهنده    هیحاش  یبکاریهمراه با تذ  یهرات با استفاده از رنگ الجورد  انیمور یعهد ت  ینسخ خط  ناتی تزئ  نیپربهاتر 

  ی ها  ارتگاهیمساجد وز  یها   یکار  یدرکاش  یاستفاده از رنگ الجورد  نگونهیعصر است و بهم   نیگرده  الجورد در  تیاهم

 . باشدی مطلب م نیدوره گواه ا نیا

 

 

ف ی مسجد جامع هرات و مزارشر فی ظر   یها ی کاری از کاش یقرن پانزدهم و بخش  یاز نسخ خط ی نمونه ا  
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