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 حامد نوید

 
 05/11/2017 

 نگاهی به گنجینه های عاج
 

 :کاخ کانییشکا مجموعه ظروف شیشه ئی و
 

 نوشته و تحقیق حامد نوید
 

 قسمت اول

 

توسط  1۹۹2گنجینه های عاج ومجموعه ظروف شیشه ئی کاخ کانییشکا همراه با زیورات گرانبهای طال تپه درسال 

افغانستان به زیرزمینی های محفوظ ومستحکم ارگ کابل انتقال داده شد و از گزند روزگار درامان کارکنان موزیم ملی 

این مجموعه نه تنها از گنجینه مهم هنری افغانستان بلکه از زمره مهمترین مجموعه های تاریخی جهان بحساب  . ماند

هنر نشان میدهد،  اکثر آثارکهن هنری تراش یافته ازعاج درهند و مصردراثر  یمیرود. تا جایکه مطالعات تاریخ

 رطوبت هوا ازبین رفته اند، لیکن اقلیم خشک و غیر مطوب افغانستان باعث آن گردیده که این آثار هنری یکهزارو 

ری ی ترین آثار هنهشتصد ساله با خطر پوسیدگی مواجه نگردند. ازینرو مجموعه عاج موزیم ملی افغانستان باستان

  ساخته شده ازعاج درجهان بشمار میرود وازرزش تاریخی وهنری زیادی برخوردار میباشد.
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سال میرسد از نگاه دانستن روبط انسانی  1۸00ف شیشه ئی که قدامت آن به وظرنفیس بهمین ترتیب مجوعه بسیار

روف شیشه ئی خصوصیتهای هنری روم باستان مدنیتهای کهن حایزاهمیت فراوانی میباشد، زیرا یکتعداد ی ازاین ظ

ز  روم به کابل  ا را تبارز میدهد. اینکه این ظروف بسیارظریف وقابل شکستن با کاروانهای اشترو بر پشت و اسپ

؛گرچه جوزف اکین باستانشناس فرانسوی نظر میدهد که شاید  آمده اند سوالیست که باستان شناسان را به تحیر واداشته

وسط کشتی به بندرگاه گوادر انتقل یافته و سپس از طریق زمین به کابل آورده شده باشد، ولی آنهم راه این ظروف ت

مجموعه  درد رین دشوار ،پر پیچ وخم وطوالنی ایست. به هر حال ظرف های شیشه ئی مزین با نقش های رومی

شیشه ئی بگرام پدیده های هنری  ازجمله معما های تاریخ است که تاحال حل نگردیده، اما درمیان مجوعه ظروف

)مراجعه به به  ایجاد گردیده وسبک خاص وزیبایی هنری خودرا دارند. بسیار نابیست که توسط صنعتگران محلی

 ( 1۹۳۵تا  1۹۳۳اسناد باستان شناسان فرانسوی درافغانستان سالهای 

لعه خصوصیات هنری آثار شیشه درین مبحث نخست به بررسی پدیده های هنری تراش یافته ازعاج وسپس به مطا

ا زبررسی شواهد تاریخی معلوم میشودکه ساحه بگرام، کابل ، پروان وکاپیسا  از قرن  .ئی عصر کوشانی میپردازیم

اول پیش از میالد تا عصر کانیشکا یعنی قرن دوم میالدی مرکز اقتدار شاهان هلنی کابل ، ساکه ها و پارتها وشاهنشاهی 

فته های بگرام که به قصر کنیشکا شهرت دارد به چند دوره تاریخی متعلق میباشند. درین شکی کوشانی ها بوده ویا

نیست که بگرام مقراصلی  فرمانروایی کوشانی ها بوده که آنرا پایتخت تابستانی کنیشکا نیز میخوانده اند، زیرا این 

ا ی هند سپری میکرده است. به هرحال آثار شاه مقتدر زمستانها را گاه در پارشه پورا )پشاور( وگاه در شهر ماتور

عاجیکه برای تزئین دیوارهای قصر از هند به بگرام آورده شده خاصیت هنری هندی رادارا بوده وپختگی کارهنر 

مثال  بطور. هویدا نیست هلنستیک از نگاه زیبایی خطوط، تناسب اندام و شناخت دقیق اناتومی انسان درین پیکره  ها

نام  Yaksha یکشی الهه بارور شدن طبیعت ومظهر محبت در فرهنگ هند که جفت مردانه آن یکشا  Yakshiپیکره

تناسب خوبی برخوردار نیست.  بهمین ترتیب صحنه های زنان حرمسرا که باالی تخته های بزرگ عاج  دارد از

اما از  نها دیده میشود،حکاکی گردیده اند سبک خالص هندی داشته ونقایصی از نگاه تناسب و شناخت اناتومی درآ

  .نگاه فن حکاکی دقت و پشتکار فراوان این صنعتگران را نشان میدهد

، عقاید و محتوی  هنرنخست آثاریکه کامال شیوه هندی دارند ودوم آثار هنری ایکه از نگاه شکل و محتوی تأثیرات 

  فکری فرهنگ های باستانی موجود در بگرام و کاپیسا را تبارز میدهند.

ازینرو به این نظر بر میخوریم که شاید یکتعداد این آثار از هند به بگرام انتقال یافته و یک تعداد آن در بگرام ایجاد 

فاوتی شیوه کندنکاری متکانیشکا مجلل تختگاه گردیده باشد، بطور مثال درتزئنات حکاکی شده چوکی و میز تاالر 

انسانها و حیوانات  درطرز ایجاد پیکر هویداست وخطوط حک شده رسایی و پختگی خاصی دارند. همچنان در

به نظر میخورد. حاشیه کاری ها نیز پهن تر و مزین با  تناسب اندام  ازنگاه خصوصیت های بارز سبک هلنستیک

 ای میباشند که ازسبک حاشیه کاری کم عرض هندی تفاوت کلی دارند. دهری شکاخطوط قوسی گل وبرگ 

کو دوباره آفرینی پدیده های هلنستیک گری وقتی صحبت از شیوه هلنی باختر و کاپیسا به عمل می آید مراد ازتقلید و

 محتویآن نیست، بلکه شرح پدیده های هنری ا ی میباشد که معیارهای شیوه هلنی را با  رومن بصورت مطلق
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 دو سبک مشخص حکاکی وپرداخت هنری هویداست.در گنجینه های عاج کشف شده از بگرام 

وطرزدید مبتکرانه ومتفاوتی انعکاس میدهد. آثار هنری ایندوره با درنظرداشت اصالتهای فرهنگی جامعه آنزمان 

درکابل و کا پیسا پدید آمده وبا زیبایی خاصی ایجاد گردیده اند. ساحه فرهنگی کابل و کا پیسای آنزمان ازپروان 

موجودیت آثارفروان هنری  فراترهم میرفت. رفت و حتی ازآنوپنجشیرتا لوگرو ننگرهار و گنده هارا را دربرمیگ

قرن دوم ق.م تا عصر کنیشکا وبازماندگانیش شاه هلنی کابل و کاپیسا  درین ساحه که دوره اعتالی آن ازعصرمناندر

درخشش وشکوهی داشت  این حقیقت را بازگو میکند که هنرمندان وصنعتگران سال  ۴00قرن دوم میالدی برای 

به نظرنمی آید که هنرمندانی  درین حوزه فرهنگی میزیسته وبه خلق آثاری مشغول بوده اند. ازینرو بعیدزیادی 

 نیزدست به حکاکی باالی عاج زده باشند.
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که میتوان درین رابطه ارائه کرد  دسته تخت شاهی سراپا عاج قصر کنیشکا در بگرام است که درآن  را مثالیبهترین 

. درین دسته چوکی تراش اندتبارز یافته یکجا مظاهر فرهنگی سرزمین آریانا ونشانه های ازعقاید اسطوره ئی هند 

وپاهای چون پاهای شیر نشته وآن موجود  سری عقاب مانند یافته از عاج زنی را میبینیم که برپشت موجود تخیلی با

بسوی افالک دارد. گرچه برخی از خاورشناسان غربی این موجود را ناشیانه طوطی هندی نوشته  وسفر افسانوی سیر

اند ، اما این پدیده اساطیری هیچگونه شباهتی به طوطی نداشته ، بلکه مظهر هما ،عنقا، سئینه، سیرنگ یا )سیرمرغ( 

 Meregho Saeno میباشد که دراوستا به تلفظ  مرغو سینو باستانی گسترده فرهنگی آرینا درثقافت موجود افسانوی

در پهلوی مرغوسین و درزبان  دری وفارسی میانه بگونه سیمرغ آمده است. اگر به مجسمه سنگی سئینه، یا هما که 

نزدیک  اهی بیاندازیم متوجه شباهت بسیاردرکاپیسا از سنگ تراش یافته و به شکل یک گلدان تزئینی ارائه گردیده نگ

سنگی کاپیسا بوده که قدامت بیشتری  به گمان اغلب منبع الهام این اثرظریف عاج ، مجسمه .اثرهنری میگردیم این دو

نسبت به آثارعاج قصر بگرام دارد. حاال باید دید وجستجو کرد که انگیزه ایجاد این اثر ظریف عاج در دسته تخت 

 چه بوده و ارتباط آن با مرغ افسانوی سیمرغ چیست؟  شاهی کنیشکا

شفا بخش دربلندای کوه افسانوی قاف و به تعبیری کوه  سیمرغ بنا براساطیر اوستایی آشیان بر درختی درمانگرو

وستا به مقولهٔ ازکتاب اچنانچه درالبرز بلخ داشته و پرورش یافته دست حکیم و فرهیخته مردی بنام سئینه بوده است. 

 :ذکر است

 «فروهرپاکدین سیینه پسرهوم استوت را می ستاییم  نخستین کسی که با صد پیرو دراین سرزمین ظهورکرد»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امریکا( 200۹سپتمبرسال  ۹2)رساله تحقیقی )سیمرغ( ازشادروان کامل انصاری، کابل ناتها صفحه 



  
 

 

 6از 5

گرفت و پرورش داد و درجنگ با « البرز»درشهنامه نیز سیمرغ به حیث پرنده اساطیری که زال پسر سام را ازکوه 

اسفندیار روئین تن اورا یاری نمود آمده است. همچنان ازکمک سیمرغ درهنگام والدت رستم پسر زال از بطن رودابه 

است، اما اینکه ظهورسیمرغ  درادبیات آمده  استانی کابلی که بخاطر درشت اندام بودن رستم خطری موجود بوده د

ا حمد غزالي، چه ریشه تاریخی داشته شاید با «رساله ا لطیر» و« منطق الطیرعطار»عرفانی ادوار اسالمی مانند 

تحلیل این اثر بینظیر عاج ریشه یابی گردد. ازینرو به غرض بررسی بیشتر این اثر تراش یافته ازعاج را با نگاه 

ری مینگریم. اگربه دسته دست راست تخت شاهی بگرام که به حالت بهتری قرار دارد نگاهی کنیم متوجه میگردیم دقیت

است و آن هیوال درتالش آنست تا اورا  که سیمرغ از دهان موجود افسانوی دیگرو تمساح مانندی در حال بیرون شدن

دیوا رب  کاماKamadeva  یاد میشود که مظهرMakra  ببلعد. این موجود افسانوی در اسطوره های هندی بنام مکارا 

  االنوع عشق مادی و خواهشات نفسانی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر مکاره در هنر مذهبی هند و تمثال حک شده گریفن درنگینه  نیلم ، طالتپه قرن اول ق.م

 

ومکارا با ولع تمام درتالش بلعیدن نماید  می درین اثرزنی جوان وزیبا رو سوار بردوش سئینه قصد سیرافالک را 

 انسان زشت روی از پای آنزن آویزان است .اوج های برتری را دارد سیربه نیت ومجود افسانوی ایست که ،او

  ومیکوشد تا اورا دوباره بکام مکارا فرو برد. 

هیوالی نفس را بگونه این اثردر حقیقت دو خوی وخاصیت انسانی یعنی رسیدن به عالم باال و افتیدن به کام 

 بسیارهنرمندانه وشاعرانه بیان میدارد که عین طرز فکر را درادبیات عرفانی قرون وسطی ادوار اسالمی نیز می

دسته تخت شاهنشاهی بگرام  به تعبیر دیگری شرح جدال درونی انسان در راه  عروج  آدمی به اوج وجدان  بینیم.

تاباشد که درین  کشمکش روانی  چه کسی پیروز شود. اینکه آیا کلمه  ویا هبوط انسان درکام  نفس مکاره است

درعربی ومعمول درزبان دری  با کلمه )مکارا( درزبان هندی ارتباطی دارند ، موضوعیست که باید  )مکارومکاره(

ود گنگا ، مکارا درآئین هندویی وثقافت هند تعابیرمتعددی چون  هیوالی ر زبان شناسان آنرا ریشه یابی کنند، اما

وبرعالوه مفاهیم نجومی را نیز داراست، گرچه درهند تصاویرکامه دیوا با  ایزدان بر امواج آب وسیله برای انتقال
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پدیده های هنرمذهبی هند وشرق  اما موجودی افسانوی با خصوصیات این اثرعاج بگرام در طوطی نیز مشهود است،

  دورنادر و کم پیداست.

ماهی بزرگی  طاوس ویا مانند موما به شکل هیوالی تخیلی با سری مانند فیل ودمی چون دمدرآثارهنری هند مکارا ع

درهنر بومی به  م با پاهای به شکل تمساح ایجاد گردیده و از موجودی تخیلی به مثابه پیکره سئینه یا سیمرغ بگرا

سری چون عقاب و بدنی  با  Griffinگمان اغلب موجود نیست ، اما درهنر اساطیری یونان جانوری تخیلی بنام گریفن

گریفن دراساطیر یونان باستان  .به پیکره عاج کشف شده ازبگرام بهم میرساند شباهت زیادی  مانند شیروجود دارد  که

بشمار میرود. درمیان آثار کشف شده از طال تپه  سلطان جانوران و محافظ گنجینه های جهان مظهر شکوه شاهانه ،

.موجودیت این نگینه مزین با تصویر  ود شکوهمند باالی نگینی ازسنگ نیلم حک گردیده استشبرغان تصویراین موج

که بشکل سئینه  گریفن ، درحقیقت انتقال ارزشهای هنرهلنی باختررا به جنوب هندوکش درقرن اول ق.م  بازگو میکند

 ، سیمرغ یا هما بازتاب یافته است.

منشی و دوره ساسانی فارس نیز وجود دارد که ازنگاه سبک وپرداخت پیکره های سنگی سئینه یا هما درهنرعصرهخا

هنری متفاوت ازپیکره سنگی سئینه یا سیمرغ کاپیسا بوده و بخصوص با اثرهنری عاج کشف شده از قصرامپراتوری 

کوشانی ها دربگرام تفاوتهای کلی دارد. هرحوزه مدنی از خود مشخصاتی دارد که درآثار هنری آن بازتاب می 

کاپیسا  این واقعیت را میتوان با مشاهده آثارهنری حوزه فرهنگی پارس درمقایسه با پدیده های هنری بگرام و.یابد

دریافت کرد واز نگاه سبک کار وترکیب هنری مطالعه نمود. بطور مثال پیکرو سنگی هما در تخت جمشید با یک 

را در مقایسه با مجسمه سنگی سئینه در کاپیسا تمثیل  بدن و دو سر با ترکیب متناظرآن دیدگاه هنری کامال متفاوتی

 میدراد.

این بررسی را بخاطر نگاشتم که در کتالگ موزیمهای امریکا در هنگام نمایش آثار تاریخی افغانستان ، بدون توجه 

هندی و یا ، با نگرش عمومیت گرانه آثار ناب هنری افغانستان را یا بنام هنر  و سبک خاص هنری این آثاربه محتوا

نی بر حقایق تاریخی را مبت و ظیفهٔ خود دانستم تا تحت عنوان هنر پارس قدیم یا ایران کنونی معرفی میدارند. ازینرو

ر کشوو آثار تاریخی دیگر مربوط به مدنیت شکوهمند  بگراماسناد علمی در مورد مجموعهٔ عاج و ظروف شیشه ئی 

فغانستان اتا حقوق فرهنگی  دارم و به کتابخانهٔ کانگرس امریکا ارائهسم بنویما و ممیزات خاص آن به زبان انگلیسی 

 بخشی از متن دری همان بررسی است. نوشته اغماض نگردد و ایندر سطح جهانی 

 

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد

 

 

 


