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 2021مارچ    28حامد نوید                                                                یکشنبه       

 جهان هنر افغانستان در الجورد تیاهم

 قسمت دوم 

آغاز هنر سنگتراشی و خلق آثار  بسیار تاریخی گواه   این پیکره های زیبا و 

  در باختر باستان در زمانه های بسیار دور است.    سنگ الجورد  از هنری  

 

 
 

 پیکره های باختری ساخته شده از سنگ الجورد 

 سال پیش از امروز  ۴۵00تا   ۳۵00در
 

باستان از    بسیار   این عنعنهٔ هنری در ادوار باید  که منطقاً   اند بسیاری از هنر شناسان به این عقیده  

خاستگاه اصلی آن یعنی باخترقدیم آغاز گردیده و در نتیجهٔ تجارت به سرزمین های دیگر گسترش  

 است. یا فته 
 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 ویکتور سریانیدی باستانشناس روسی، مدنیت باستانی منطقه میان بلخ و دریای مرغاب )مارگو( را

بنام   میرسد  کهن  مرو  به  تا  آن  امتداد  یعنی » Bactria Margiana Cultural Zone)که  ساحه  ( 

یاد میکند. این فرهنگ غنی درآغاز هزارهٔ دوم ق.م  بسوی جنوب پخش   فرهنگی میان بلخ تا مرو« 

باستانی  ازمطالعه گردید. سرودهای  )مجموعه     Reg-Vida ریگویدا  کتاب   متون  و  اشعار  از  ای 

قبل از میالد مسیح ارزش های  چنین بر می آید که در هزاره دوم   آریائی به زبان سانسکریت  مذهبی 

 یعنی کابل قدیم  Kubhā کوبهاازراه   و  فرهنگ کهن آریانا از ازطریق کاپیسا وکنر به ساحه کشمیر 

است. درحقیقت   به شمال هند توسعه یافته  و   ره گشوده  Indus)ننگرهار( به حوزه سند    نگاراوهارا  و

فرهنگ و طرزدید هنری باختریان باستان  پخش   این کوچ بزرگ مبین سیر عنعنات حوزهٔ آکسوس و

چنانچه از اسناد و شواهد  تاریخی بر می آید گسترش روابط تجارتی   میباشد.  به شمال نیمقارهٔ هند 

و شهر   و مصرباستان  ، سومریا ) فارس قدیم(    عیالم  میان شهر های قدیم افغانستان، سرزمین کهن

 . است  ه قایم بود  درهزاره سوم قبل از میالد  موهنجو دیرو در حوزهٔ سند 
 

  ناحیهٔ   ازقرار داشت  قبل از جاده ابریشم مورد استفاده تجاران    بسیار کهنی کهراه تجارتی   یکی از

سرسنگ بدخشان شروع میشد، ازسمنگان میگذشت و از طریق دره شکاری بعد از عبور از دره  

به   غزنه  و  زابل  ودای  از  عبور  از  پس  آنجا  واز  میرسید  بامیان  به  هندوکش  پرپیچ وخم  )  های 

از  Arachozia اراکوزیا  وصل میگردید. در   کندهار(   به دوبخش جدا میگردید. راهی  این جاده 

به   باستانی  قندهار  به شهر  وادی ژوب   از  ازگذشتن  پس  در  Harappa   په  هره استقامت جنوب 

بلوچستان منتهی میشد و جاده اصلی به استقامت غرب پس ازگذشتن از وادی هیلمند ونیمروز به  

و از آنجا پس از عبور از دشتهای    ؛شهر سوخته، واقع در سرحد افغانستان و ایران امروزی میرسید  

ن امروزی به شهر شوش درعیالم وصل میگردید تا اینکه به سرزمین باستانی بین  بلوچستان ایرا 

کهنی را اساس گزارده   النهرین منتهی میشد. عیالمی ها مردمانی بودند که در شرق رود دجله مدنیت 

از نگاه فرهنگی تمدن شان شباهت های زیادی با مدنیت های باستانی سومری ها، اکاد ها    بودند که 

ها داشت.  تمدن سومری ها، اکادها، کلدانی ها و آسوری ها در حدود شش هزار سال  و آسوری  

پیش از امروز، یکی از کهن ترین مدنیت های آسیایی شمرده میشد که کتیبه های شان به رسم الخط  

. تمدن  باستانی  و پیشرفته بین  میباشد   آرامی وخط میخی سومری بازگو کننده این ثقافت باستانی 

و   النهرین در قرون بعدی تأ ثیرا ت فراوانی را برمظاهر فرهنگی وفرآورده های  هنری مادها، 
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 بخصوص درپارسه یا فارس قدیم بجا گذاشت  درقرن پنجم پیش ازمیالد مسیح،  ( هخامنشیان)پارسها ،

 که شرح بیشترآن خارج ازحوصلهٔ این بحث است. 

میالدی در     1۹۵0فرانسوی در سال های  سانشنا بهرحال، پژوهش های که از جانب تیم باستان

 مندیگک قندهار و سواحل دریای هیلمند صورت گرفت، بیانگر روابط گسترده تجاری میان سومری 

 در وادی سند در هزاره های  های باستان و ساکنین قدیم حوزه هیلمند از اراکوزیا تا موهنجو دیرو 

 مطالعات تاریخی نشان می دهد که با  آغاز تمدن شهری  روابط   .سوم و چهارم قبل از میالد می باشد 

   

 
 

 نقشهٔ راه های تجارتی کهن 
 

  Harappa اقتصادی و فرهنگی میان مردمان حوزه هیلمند و شهر موهنجودارو )درحوزه سند( وشهر

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

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

به اساس تحقیقات جین    آریایی درجنوب آسیاست که قدامت تاریخی آن برشش هزارسال بالغ میگردد.

دهار نیز قدامت شش  ماری کسال، عضو هیأت باستانشناسی فرانسه در افغانستان،  تمدن  مندیگک قن

ازینرو میتوان چنین استنباط نمود که مدنیت مصر باستان در وادی نیل، تمدن قدیم   هزار ساله دارد.

و مدنیت حوزه سند، درحوالی شش   بین النهرین، تمدن حوزه هیلمند و ارغنداب، تمدن حوزهٔ رود آمو

مین بوده  به مدارج فرهنگ  هزارسال پیش ازامروزدرجوار رودهای پُرآبیکه باعث حاصل خیزی ز

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

است.  داشته  وجود  بشری  کهن  جوامع  این  میان  ئی  منطقی  رود   ارتباط  سواحل  بطورمثال 
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درسرودهای  آمو،بخصوص حوزهٔ فرهنگی  بلخ باستان یکی از خاستگاهای نخستین عقایدیست که  

 ویدی وکتاب اوستا باز تاب یافته وبرپدیده های هنری وادبی آنزمان اثرگزاربوده است.  
 

تمدن بشری درپنج هزار   این ساحه بقرار یافته های ویکتورسیریا نادی یکی از گهواره های نخستین

  .شود شناخته می Bronze Age یا   ، بخصوص عصرمفرغ  سال پیش از امروز، یعنی آغازدوره فلزات 

غرب  بسوی  مدنیت  این  فرهنگی  کسپین   تأثیرات  بحیره  شرقی  جنوب  سواحل  تا  وهرات  ازمرو 

به اساس تحقیق   یا جیجون، یعنی حوزه فرهنگی آمو دریا   Oxusمشهوداست. تمدن دائرهٔ فرهنگی 

یاد   یا بلخ قدیم  بخدی  Bāxδī= Bukhdiوبه اساس متون اوستایی    بلهیکادرمندرجات کتاب ریگویدا  

 گردیده است.   
 

در عهد شگوفایی مدنیت کوشانی ها وکیدارشاهان یکی از تحوالت عمده در هنر نقاشی استفاده از  

سنگ الجورد در ایجاد رنگ بسیار غنی نیلگون بود. هرچند رنگهای دیگر مانند رنگهای سرخ،    گرد 

بنفش و مخلوط آنها در اکثر مدنیت های کهن وجود داشت، اما کشف رنگ روغنی  طالیی  سبز، زرد،  

 ارتقا بخشید.  یبصورت کل و رنگ تیرهٔ الجوردی از زمرهٔ کشفیات مهمی بود که هنر نقاشی را 
  

شگوفایی  غنی ازنگاه  زمرهٔ  از  بامیان  تصویری  بشمار   هنرهای  افغانستان  تاریخی  ساحات  ترین 

های نیایشگاه های انفرادی  و تاالرهای بزرگ گردهم آیی با نفیس ترین نقاشی  میرود. صقف و دیوار 

راهبان بودایی ، زائرین و مسافران   های دیواری، ستونپایه ها وگچ بُری های ظریف مزین بود. 

وهنرمندان   برای قرون متمادی درمغاره ها ی پرپیچ و خم و اسرار آمیز این معبد عظیم رهایش داشته

وی عقیده و اخالصیکه به این معبد باستانی داشتند، هریک با شیوه و سبک خاص خود  زیادی از ر 

بامیان را درعصرکیدار   آثاربدیع که دوره اعتالی فرهنگی  این  اثری  درآنجا  بجا گزارده است. 

نخستین   های  سده  تا  میالدی  چهارم  ازقرن  بامیان  فرهنگی  رشد  گویای  میکند  تمثیل  شاهان  

   . اشد میب ادواراسالمی

ازعهد  گیجاال کدفیزس ، پسرش ویما کدفیزس   پس از تضعیف امپراتوری مقتدرکوشانیان بزرگ که

دوام  آخرین فرمانروای مقتدر این سلسله  وا سا دیواتا عصر کنیشکا ی کبیر و از دوره او تا مرگ  

،  کوشانی بودند کهها ازجمله عشایر   ی کیدار  . کیدارشاهان  یا کوشنیان کوچک رویکار آمدند  ، نمود 

رسیدند  اقتدار  به  میالدی  چهارم  قرن  و  . در  گندهاری  الخط  رسم  به  کیدارشاهان  نوشتاری  آثار 

رم  اوالفبای یونانی درین دوره امتداد تمدن عصر کوشانی های بزرگ را تا سده های چخروشتی  

ارزشهای    و عقاید ایجاد آثار هنری  و    وپنجم میالدی بازگو مینماید. زیرا کیداری ها از نگاه فرهنگی 
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بامیان درین عصر یکی ازمراکز مهم فرهنگی    تمدن پیشرفته کوشانی های بزرگ راتعقیب میکردند. 

دوره کوشانی های بزرگ را درخود   وتجارتی بشمار میرفت وهنوز درخشش هنری وشکوه تمدن

گواه پیشرفت ثقافت   ی دیگرآن نقاشی های دیواری شگفت انگیز بامیان ومظاهر هنر حفظ نموده بود.  

 .میباشد و فرهنگ این ساحه درسده های چارم، پنجم و ششم میالدی 
 

 
 

 نمونه ای از نقاشی های شگفت انگیز مغاره های بامیان 

 

 ادامه دارد...


