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 2021مارچ    24چهارشنبه       حامد نوید                                                           

  جهان هنر افغانستان در الجورد تیاهم
 

آسیا، مرکز  تمدن های   قاره  در قلب   آن سرزمین  باستانی افغانستان با موقعیت  استراتیژیک مهم  

زندگانی بشر بوده  و در اتصال     ادبی در دوره های مختلف   بدایع هنری و از  مملو پیشرفته و شگوفا  

آنست که شهر  مطالعۀ متون کهن ویدی و اوستایی مبین  است.   داشته مدنیت های کهن نقش بارزی  

)قندهار(  Arachozia و اراکوزیا     ))هرات   Aria)بلخ ( آریا    Bactria های کهن افغانستان مانند باختر

گهواره فرهنگ های نخستین انسانی در هزاره های   آریاسپه )زرنج( و کوبها وکخر )کابل و لوگر(

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

آن مانند    به سرزمینهای همجوار  برخاسته ازاین خطه  باستانی   های هنری وفرآورده های فرهنگی 

ایالت سیکیانگ چین و فارس پخش    مناطق شمالی نیم قاره هند، سغدیانای قدیم درآسیای مرکزی،

ی فرهنگی سرزمینهای دیگر  درمواردی هم شیوه های هنری آن ملهم از ارزشها  و  گردیده است؛

همانطوریکه این سرزمین را چار  .  میباشد   باستانی  که دال بر پویایی وتحرک فرهنگی این خطهبوده  

جامعه شناسان    قرار دریافت های اکثر تاریخنگاران  و   .راه آمیزیش تمدن های پیشین خوانده اند 

ها و روابط    در نتیجه مهاجرت  امروز بسی مظاهر فرهنگی برخاسته از جغرافیای افغانستان  چنانچه  

مانند یاقوت ، زمرد،  انتقال یافته، به همینگونه احجار قیمتی آن    بازرگانی به مدنیت های همجوار

به دست می    )استراحتگاه ایزدان(بحواله  ریگویدا  از فراز کوهسار مرتفع هندوکش  که  سنگ الجورد  

  و به سرزمین های دیگر صادر میگردید.  پنداشته میشد آمد مقدس 
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 سرسنگ بدخشان   کهسار معدن الجورد در 
 

چنانچه    جهان باستان مشتریان فراوانی داشت.  در تی افغانستان، بخصوص سنگ الجورد احجار قیم 

 ( یاMesopotamiaبرد سنگ الجورد بدخشان در زیورات و صنایع دستی بین النهرین )  کار

 مشهود است. سرزمین باستانی بین دو رود دجله و فرات و مصر قدیم  

 

 بنا برعقاید سومریان باستان  یک شب پرستاره  سنگ الجور با مقایسه 
 

این سنگ نیلگون را که با   ، سومریان باستان جامعه شناسان  قرار دریافت های اکثر تاریخنگاران  و 

از این جهت آنرا    ؛ و   تحفه ای فرود آمده از ستیغ منزلگاه خدایان می پنداشتند ذرات زر آمیخته بود،  

به مثابه  یک سنگ متبرک و منزه  از پلیدی ها در تزئین تابوت شاهان و اماکن مقدس بکار می  

از مقبره  سلطنتی  قبل از میالد مسیح  سال    2۶00که در حدود  ای چوبی  صندوق بطور مثال   بردند.

اور«   آمده  Ur شهر»  بدست  باستان  است.   با سنگ الجورد  در سومر  یافته  تزئین  این  بدخشان 

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

عقیده  سومریان باستان  بنا به   ،  Gulag Ninkarrak  گوالک نینه َکَرک میباشد که ملکه  اش  سومری  

از قرار معلوم   شناخته میشد.  azugallatu"شفابخش "   الهه  ت و به حیث  ش قدرت ماورای انسانی دا
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، سومریان باستان ومردم بابل الجورد  بود از آنجاییکه سنگ الجورد مورد توجه این ملکه  افسانوی 

 را یک سنگ شفابخش نیز میپنداشتند. 

 
 

 اور  شهر    پنجهزار ساله  صندوق شاهی  

 موزیم برتانیا  ، مزین با پارچه های الجورد 
 

 

روی این دلیل در آثار هنری ، صنایع دستی و حتا بخشهای از معابد بین النهرین در هزاره سوم و  

استفاد  از میالد  پیش  مثال    ه دوم  در  کاربرد سنگ الجورد  از سنگ الجورد آشکار است.  بگونه  

   .دیده میشود  به کثرت  وجواهراتی که از مقبره  سلطنتی زیگورات کشف گردیده»چنگ ملکه سبا« 

 
 

 سر گاو، مزین با طال و پارچه های سنگ الجورد افغانستان  با  چنگ ملکه سبا

 هزاره  سوم پیش از میالد ، موزیم برتانیه Ur کشف شده از شهر باستانی »اور«  
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بابل که به بزرگداشت »عشتار«    دروازه های با عظمت شهر  الجورد درهمچنان استعمال سنگ  

شاه مقتدربابل     Nebuchadnezzar II های دجله و فرات به امر »نبوکد نصر« دوم  الهه  نگهبان رود 

 . میباشد  مشهود بصورت گسترده ، پیش از میالد اعمار یافته  ۵۶2و  ۶0۴در سالهای 
 

 
 

 بنا یافته در عهد فرمانروایی نبوکد نصر دوم   شهر بابلدروازه  عشتار 
 

نه   غشواهد تاریخی کاربرد سنگ الجورد در آثار هنری ، بخصوص در تزئینات تابوتهای فرا  بنا بر

نیز معمول بوده است ، چون سنگ الجورد بدخشان در نزد مصریان باستان نیز جنبه  تقدس  مصر  

سترش روابط بازرگانی  گز بین النهرین در نتیجه   بدیهیست که مفکوره  تقدس سنگ الجورد ا  وداشت  

 شگوفایی مدنیت های شهری انتقال یافته است.  اوج در و داد و ستدهای انسانی به سرزمین مصر 
 

 

 مسیح  میالد  تابوت فراعنه  مصر زینت یافته با الجورد بدخشان ، هزاره  سوم پیش از
 

 

در میان دو رود  (بین النهرین   مانند ،  هموار هایاز نگاه شرایط جغرافیایی هرچند مدنیت سرزمین   

از نگاه زراعت سرزمینهای آباد و غنامندی   )در جوار رود نیل (تمدن مصر  و   )پرآب دجله و فرات 

ذخایر قابل مالحظه ای نداشتند.   تی ، بخصوص احجار قیم بودند، اما از نگاه داشتن معادن طبیعی
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آن    وارد میگردید که از کهن ازینرو آهن، مس و احجار قیمتی از جاهای دیگر به این مدنیت های  

 بود.    افغانستان زمره یکی هم سنگ الجورد 
 

موجودیت معادن طال، مس، نقره و احجار    بخاطر  سرزمینهای فارس، بین النهرین و مصر  برخالف

که  به پدیده های ناب هنری و صنایع دستی فراوانی بر میخوریم   درین سرزمین  قیمتی در افغانستان  

  از نقاط ادوار اسالمی    همچنان درتا قرن هفتم میالدی وهزاره سوم و دوم پیش از میالد مسیح    از

پیکره های تراش یافته از سنگ الجورد ، ظروف ساخته  و شامل  بدست آمده ،   افغانستان  مختلف  

 . میباشد  رات مزین با یاقوت، زمرد و الجورد زیو  شده از طال، نقره و مس و 
 

 
 

 

 ساحه  یافته از سنگ که از   مجسمه های کوچک تراش بنا به تحقیقات باستان شناسی در دهه  هفتاد  

تا مرغاب و بلخ  از    1۹۹0در سالهای  متأسفانه یکتعداد زیاد آن    کشف گردید و  و مر  گسترده از 

  نیز پیکره های تراش شده از سنگ الجورد  عالوه بر آثار گرانبهای طالیی،    ،   شد افغانستان قاچاق  

بسیار تاریخی    که قدمت آن به هزاره  سوم پیش از میالد بر میگردد. این پیکره های زیبا و دیده میشود 

سنگ الجورد در باختر باستان در زمانه های بسیار  از آغاز هنر سنگتراشی و خلق آثار هنری  گواه  

  دور است. 

                                                 

 ...ادامه دارد                                                  


