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۱۵/۱۱/۲۰۱۷ 

 نگاهی به گنجینه های عاج
    

 یشکایو مجموعۀ ظروف شیشه ئی کاخ کن

 بخش دوم
 

 

 :قصر بگرام یی ظروف شیشه  
 

نفیس ترین آثار هنری مشرق زمین بشمار میرود که  ۀاز زمر چین گنجینه های ظروف شیشه ئی بگرام پس از

ظریف به دو  ۀیکتعداد آن درموزیم گیومه پاریس و یکتعداد آن درموزیم ملی افغانستان جا دارد. درین مجموع

دسته از آثار شیشه ئی بر میخوریم ، دسته ایکه با نقاشی ها و طرح های رومی ایجاد گردیده و رسیدن آن از 

 احتمال ای زیبایی را دارا بوده و باه طرح های تاریخیست و دسته دیگریکه روم به بگرام تا حال ازجمله معما

 جاد گردیده اند.، کاپیسا ولوگر قدیم ایقوی در حوزه فرهنگی کابل
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درمیان ظروف شیشه ئی بگرام به ظروف شیشه ئی نیلی رنگ نهایت زیبا وعطر دان های شیشه ئی به شکل  

و رنگهای مرغوب شان شهرت جهانی دارد. هنرشناسان عقیده دارند  ماهی های رنگه برمیخوریم که نفاست کار

این روش شیشه سازی  .ب شده ایجاد گردیده استزیبا باروش دمیدن باد توسط نیچه درشیشه ذو که این آثار

 والیت هرات تا هنوز ادامه دارد. درافغانستان صنعتی آشنا بوده و بخصوص در

به شکل ماهی و شیپور  یکه با محتوای رومن مشاهده میگردد، عطر دانی های یقدح های ۀبر عالو باالدر تصویر 

ص ایجاد آن از زمرٔه پدیده های بسیار ناب جهان کهن بحساب شیشه ئی دیده میشوند. این آثار بنا بر شیؤه خا

 بخصوص  میروند،  زیرا با مهارت و ذوق هنری متمایزی از سبک هنری مدنیت های همجوار طرح گردیده اند. 

گلدانی های شیشه ایکه با رنگ الجوردی با طرح های کامالً ابتکاری ایجاد گردیده اند گواهی بر پیشرفت صنعت 

تا جایکه تحقیقات علمی در مورد رنگهای باستانی  ازی در حوزٔه فرهنگی کابل باستان )کابورا( مینماید.شیشه س

ست که در افغانستان ایجاد شده. این رنگ که درصنعت رنگ ی ازمرٔه  رنگهای ردی ازنشان میدهد رنگ الجو

ایجاد میگردید و در نقاشی های بامیان از گرد الجورد باشیؤه خا صی  یاد میشود Blue    ultramarineسازی بنام

ر اتا دورٔه رنسانس ایتالیا از اقالم صادراتی مهم حوزٔه فرهنگی کابل و بامیان به شمکه  نیم یب نمونه های آنرا می

) مریم مقدس(، نقاشان معروف دورٔه رنسانس  ، بخصوص در تابلو های نفیس مدونامیرفت. در آثار نقاشی ایتالیا

 افغانستان بخاطر اصالت وارزشمندی آن استفاده کرده اند. از رنگ الجور

 

همچنان  ظرف شیشه ئی مزین با  برج ترسد اسکندر که هرکولیس برآن چون پهره داری ایستاده است، یکی از 

رهنگ و ف آثار بینظیر تاریخی جهان بشمار میرود. این اثر ناب نیز از کاخ شاهی بگرام کشف گردیده وبیانگر

 افغانستان در سده های پیشین از قرن اول ق.م. تا قرن دوم میالدیست. ۀپیشرفتتمدن 

http://histoiredelantiquite.net/archeologie-asie-centrale/le-tresor-de-begram/attachment/vase-avec-la-representation-du-phare/
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قدامت  و ذوب فلزات رایج بود ۀتنها در یونان روم باستان بلکه در اکثر نقاط جهان از دوره صنعت شیشه سازی ن

  شناسا ن به هزاره دوم ق.م میرسد. سازی درافغانستان به استناد دست آوردهای  باستان هفلزات وشیش ۀورد

 مس عینکپیدا شدن بقایای هنگفت شیشه سنگ های ذوب شده همراه با زباله های مس گداخته از دامنه های کوه 

ای بزرگ شیشه سازی ه درپای ستوپه های بودایی عصرکوشانی حاکی این مطلب است که کارگاه

 والیت لوگر متری جنوب کابل در کیلو ۲۵عینک در معدن مس درعصرکوشانی درین ساحه وجود داشته است.

میرفت. بهرحال موجودیت توده های عظیم  کنونی واقع است که درعهد کوشانی از توابع کابل وکاپیسا بشمار

 درساحه فرهنگی کابل ایجاد گردیده است. ازیس تقویت میبخشد که اکثر آثار شیشه شیشه ذوب شده این نظر را

و ذوق هنری خاصی به شکل زنی پرنده مانند ازگل  زبیایست که با ابتکار ۀتزئینی کاخ بگرام کوز درمیان آثار

 وا شناسان غربی نظریات گوناگونی در مورد آن دارند. عده ای دهان باز پخته سفالی شده ایجاد گردیده و خاور

فرهنگ  غزل خوانی و پایکوبی در را که درحال خواندن است ومایع داخل کوزه ازآن برون می آید به کناری الهه

با بدن عریان  زنان ژولیده مو  Harpies را به هارپی ها مردمان جنوب هند و هندوچین ارتباط داده اند وبرخی او

دراسطوره های یونان باستان هارپی ها زنان نیمه  تشبیه کرده اند. و پاهای پرنده مانند موجود اساطیری یونان

 را مانند کرگسها از Phineasشاهی بنام فنیاس  که موظف گشته بودند تا غذا وخوراکۀ انسان و نیمه پرنده اند

میزیست. داستان Zeus بود که دراسارت زیوس  Europa ااروپاچون فنیاس به دنبال خواهرش  نزدش بدزدند

 ایهلشده و مزین با قطاری از گبگرام با چهره شرقی، موهای منظم بافته  ساخته شده در ، اما این اثردلچسپیست

 

 ، حوالی قرن سوم میالدیپرنده ، موزیم کابلزنی با بدن 

شان ندارد. همچنان کوزه  چنگال های تیز انگیز و حالت غم ،تی به هارپی ها با موهای پراگندهظریف شباه

چترزده  ودمهای پهن  ای نوک تیز وبلند وه جنوب هند، کمبودیا والووس که با کاله الهه کناریتاریخی بگرام با 

 تفاوت کلی دارد. ازینرو میتوان گفت، که این اثر، مذهبی ظاهرمیگردند ومراسم خاص چون طاووس دررقصها

آنچه به این اثر  بگرام عصرکوشانی میباشد. خوش ذوقی در و قدرت خالقه و تصورات هنرمند مبتکر ۀزاد

تن یک زن با نیمی از پیکر  ۀآنست. یعنی یکجا ساختن سرو نیم ۀترکیب هنرمندان زیبایی خاصی میبخشد همانا
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یک پرنده آنقدر با نرمش ومهارت انجام یافته که بیننده در نگاه اول آنرا بحیث یک کل میبیند نه دوعنصر مجزا 

ع دیب ته کوزه استفاده گردیده ترکیبیستبخصوص اینکه درطرح این اثر چوتی مو به حیث دس وچسپانده بهم، ازهم

تازه کشف شده با آثاریکه تاریخی  عموما آثار (Orintalists) شناسان غربی رسیهای خاور بر در  و نهایت نکو.

مورد آن  وجود دارد ربط داده میشود . این روش با آنکه شیوه تحقیقی قبول شده درغرب  قبلی  در معلومات

می آورد. بطور مثال  بار جدی ای را به اتبشمارمیرود ، اما هموار صائب نبوده ، بلکه دربسی موارد ابهام

دیوره اروپوس واقع  Dura- Europosآن با ظروف سفالی سبزرنگ   ۀرنگ تیر هنری بگرام بخاطر ۀکوز

ا قلمرو پارتها ب که تشبیه بعیدیست زیرا آثار دیوره اروپوس درسرحد امپراتوری روم و درسوریه مقایسه گردیده

ابد دیاری به دیاری انتقال می ی قابل مقایسه نیستند. بدیهیست که افکارانسانی ازنگاه محتوی هنری  از این اثر

حقایق فرهنگی  اند چون ذات خود بی پیرایه ترین اسناد تاریخی هنری در هم می آموزند، اما آثار وانسانها از

 بازگو میکنند. جوامع بشری را آئینه وار

 :گزیدٔه از منابع

 واشنگتن ۲۰۰۸فردریک هیبرت ، گنجینه های پنهان افغانستان از موزیم کابل،   سال 

 ۱۳۴۶تاریخ، کابل، مطبعه دولتی،  پرتو افغانستان در احمدعلی کهزاد،

 ۱۳۷۸٫افغانستان ، پشاورمیوند،  عبدالحی حبیبی ، تاریخ مختصر

 ۱۹۷۶ننسی دوپری ، رهنمای موزیم ملی  افغانستان ، کابل سال 

 ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸شناسی و معماری ، نیویارک ، سال چاپ   ، از نگاه باستانهای تاریخی افغانستان ویک بال بناارو
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