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بررسی مفاهیم نمادین رنگ در هنر نقاشی مصر باستان
و منشأ آنها در طبیعت پیرامون
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چکیده
● بیان مسئله
انسان در طول تاريخ ،به طرق مختلف از جمله هنر نقاشي به بيان احساسات و ذهنيات خود پرداخته است .درگذرزمان ،نقاشي اهداف
مختلفي از امري مقدس در انحصار گروهي خاص تا وسيله گذراندن اوقات فراغت براي عموم انسانها داشته است .همچنين نقاشي،
حامل مفاهيم واقعي و نمادین بوده است .در برخي موارد واقعيت پيرامون آنچنان که بوده تصوير ميشده و در ساير موارد تصاويري
غير واقعي با مفاهيمي نمادین تصويرشده است .رنگ از مهمترين عناصر نقاشي است که به شيوههاي مختلف و در مفاهيم گوناگون به
کار گرفته شده است .مصر باستان ،از اولين وغنیترین تمدنهاي بشری با أنواع اثارازجمله نقاشيهاي فراوان است .برخالف مطالعات
گذشته که صرفاً برمبناي علم زبانشناسي به بررسي مفاهيم و نماد شناسی رنگ در هنر نقاشي مصر پرداخته ،اين پژوهش با استفاده
از تحليل نقاشيها ،مباحث زبانشناسي و مفاهيم نمادین عناصر طبيعت به بررسي موضوع پرداخته است.
● هدف
بررسي مفاهيم نمادین رنگ در هنر نقاشي مصر باستان و ریشهیابی اين مفاهيم است.
● روش پژوهش
باتوجه به حضور خدايان در نقاشي ادوارمختلف تاريخي مصر باستان و همچنين ثبات مفاهيم آنها در طول تاريخ ،به بررسي و تحليل
رنگ در تصوير خدايان پرداخته شده و در ادامه به کمک چهار مورد ،مفاهيم رنگهاي اصلي در نقاشيها تحليل شده است .دستاورد
اين تحليل شامل مهمترين عناصر ثابت با رنگهاي اصلي در نقاشيها ،معني لغوي هر يک از رنگها و همچنين نمود اين رنگها در
محيط پيرامون ميشود .در نهايت جهت تصديق نتايج به دست آمده ،باتوجه به اهميت مفهوم مرگ از نگاه مصریان باستان ،مفاهیم
مشابهی مانند مراسم موميايي کردن ،عزاداري و داوري پس از مرگ در نقاشیها تحليل شدهاند.
● نتیجهگیری
به کمک يافتههاي پژوهش مفاهيم هر يک از رنگهاي اصلي در هنر نقاشی مشخص شد و ارتباط آن با طبيعت پيرامون موشکافي شد.

واژگان کلیدی
رنگ ،هنر مصر باستان ،نقاشي ،نمادین.
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مقدمه و بیان مسئله

مصر باستان ،از اولين تمدنهاي بزرگ بشری است که آثار
و مدارک بیشمار باستانشناسی و نقاشيهاي فراوان از آن
به جاي مانده است .رنگ عنصرجداييناپذير در زندگي و به
خصوص نقاشي مصریان باستان بوده است .به گونهای که
رنگ هر چيز ،سرنخ و نشانه وجود حقيقي آن بوده است .براي
«ر» با پوست آبي ظاهر ميشود ،نشانه
نمونه وقتي خداي َ
جنبه کيهاني اوست .پوست سبز خداي ازیریس ،نشانه قدرت
او بر زندگي دوباره و رستاخيز است (.)Wilkinson, 2003
رنگ در نقاشي مصر باستان در بسياري موارد مفاهيم نمادین
دارد .به خصوص وقتي افراد مقدس ،اسطورهها و افسانهها
نمايش داده ميشوند .اين مفاهيم نمادین از زندگي مردم
مصر باستان نشأت گرفته است .در مصر باستان ،عناصر
طبيعت از جمله رود نيل ،طغيانهاي ساليانه آن و آبرفت
باقيمانده از آن بر زمينهاي اطراف ،زمينهاي حاصلخيز
اطراف ،خورشيد ،آسمان و گياهان ،نقش مهمي در زندگي
مردم داشتهاند .مردم به داليل ترس و احترام نسبت به اين
عناصر طبيعت ،اسطورهها و خداياني را به آنها نسبت دادهاند.
رنگ و شکل هر خدا متناسب با عناصر طبيعي است که به آن
نسبت داده شده و همچنين به نقش آن خدا در زندگي مردم
بستگي دارد .به عنوان نمونه ،رودخانه نيل از عوامل طبيعي
حيات بخش براي مردم مصر بوده است به همين دليل آنها
خداي طغيانهاي ساليانه رود نيل ( َهپي) را ميآفرينند و با
پوست آبي رنگ ،به رنگ رودخانه نيل ،به تصوير ميکشند.
هنرمند مصري در آثارش از  6رنگ شامل سبز ،قرمز ،زرد،
آبي ،سفيد و سياه استفاده کرده است (.)Schenkel, 2007
رنگها اغلب از ترکيبات معدني بودهاند و براي همين طراوات
و تازگي خود را همچنان حفظ کردهاند .همچنين در زبان
مصر باستان ،چهار رنگ پايه وجود دارد که هر يک معناي
منحصر به فردي دارند .براي مثال سبز بودن ،به معني جان
تازه گرفتن است .سؤاالت تحقيق به شرح زير است :
 مفهوم نمادین رنگهاي اصلي استفاده شده در هنر نقاشيمصر باستان ،چيست؟
 چه ارتباطي ميان مفهوم نمادین رنگهاي اصلي استفادهشده در هنر نقاشي مصر باستان و طبيعت پيرامون آن وجود
دارد؟
اين تحقيق به روش کيفي انجام شده است .باتوجه به
اينکه تصوير خدايان در مصر باستان در اغلب نقاشيها و
دورانها حضور داشته و همچنين هريک از آنها ،مفاهيم و
معاني مشخص و ثابتي داشتهاند ،در اين تحقيق براي بررسي
مفاهيم نمادین رنگها در هنر نقاشي مصر باستان ،به بررسي
و تحليل رنگها در تصوير خدايان مصر باستان پرداختهايم.
در ادامه با توجه به مطالب بيان شده در مرور ادبيات ،شش
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رنگ اصلي در نقاشيهاي مصر باستان تشخيص داده شد
و به کمک چهار مورد ،مفاهيم اين رنگها تحليل شد .اين
موارد شامل دادههاي به دست آمده از تحليل تصاوير خدايان،
مهمترين عناصري که در اغلب نقاشيها با رنگهاي اصلي
تصوير شدهاند ،معاني لغات هر يک از رنگها در زبان مصر
باستان و همچنين نمود اين رنگها در محيط پيرامون مصر
باستان ميشود .درنهايت جهت تصديق نتايج به دست آمده،
باتوجه به اهميت مفهوم مرگ از نگاه مردم مصر باستان،
نقاشيهاي مراسم موميايي کردن ،عزاداري و داوري پس از
مرگ که حامل مفاهيم مشابهي هستند را تحليل کردهايم.
پیشینه تحقیق و مبانی نظری

عليرغم ادعاهاي مطرح شده در مطالعات گذشته در خصوص
مفاهيم نمادین رنگها در نقاشيهاي مصر باستان ،تعداد
محدودي از آنها به بررسي تفصيلي ،دستهبندي و اثبات اين
موضوع پرداختهاند .در برخي منابع که به بررسي مفاهيم
خدايان پرداختهاند به طور گذرا مفاهيمي نمادین به هر يک
از رنگها نسبت داده شده ولي دليلي براي آن آورده نشده
است .يکي از جامعترين منابع که بدين شکل به موضوع
اشاره داشته است ،کتاب «همه خدايان و خدابانوان مصر
باستان» اثر  )2003( Wilkinsonاست که از ادعاهاي وي در
بخش مطالعات مربوط به خدايان استفاده شده است .ساير
منابع تالش کردهاند صرفاً به کمک مباحث زبانشناسي،
ارتباط ميان رنگها ،مفاهيم نمادین و معناي لغات آنها را
بيابند )1921( Sapir .با مطرح کردن بحثي مبني بر وجود
ارتباط دوسويه بين زبان و فرهنگ آغازگر روند اين تحقيقات
بوده است .اين مبحث توسط بسياري از نظريه پردازان توسعه
مييابد .در سال  Schenkel،1963بيان ميکند که رنگهاي
سفيد ،سياه ،سبز و قرمز ،چهار رنگ نمادین در نقاشيهاي
مصر باستان هستند که در زبان آنها نيز تنها براي اين چهار
رنگ ،لغت وجود داشته است .از نگاه وي همه رنگها در يکي
از اين چهار دسته ميگنجند براي نمونه رنگ آبي همان رنگ
سبز است .در سال  Berlin & Kay ،1969نظريه رنگهاي
پايه 1را مطرح کردند .طبق اين نظريه ،شناخت رنگها امري
فرهنگي نبوده بلکه مورفولوژيک و جهاني است .از نگاه آنها
تعداد رنگهاي شناخته شده در جوامع تاريخي محدود بوده
و قوانين ثابتي براي شناخت رنگها در جهان وجود دارد.
برخي از محققان زبانشناسي از جمله )1969(Hermann
و  )1977(Brunner-Trautمعتقدند معناي نمادیني براي
رنگها در نقاشيهاي مصر باستان وجود ندارد و همچنين
مخالف نظريههاي چهار رنگ اصلي اسکنل و رنگهاي پايه
برلين و کي هستند .به روزترين تحقيق در اين زمينه مقاله
جديد  )2007(Schenkelاست که ادعاي پيشين خود مبني
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بر تشخيص تنها چهار رنگ در مصر باستان را توسعه داده و
اظهار ميکند که اگرچه در زبان مصر باستان تنها چهار رنگ
داراي لغت منحصر به فرد هستند ولي رنگهاي زرد و آبي نيز
در نقاشيها تشخيص داده ميشدهاند .از داليلي که اسکنل
براي اين ادعايش مطرح ميکند اين است که لغتهايي مثل
الجورد و طال عالوه بر مفهوم خود شي ،به ترتيب بر مفاهيم
رنگهاي آبي و زرد نيز داللت دارد و در زبان مصر باستان
براي بيان رنگ آبي از جمالتي نظير «رنگي مانند الجورد»2
استفاده شده است .همچنين در اين مقاله اسکنل بيان ميکند
که استفاده از رويکرد زبانشناسي در بررسي مفاهيم نمادین
رنگها داراي مانع بزرگي است که مانع دستيابي به نتيجه
قطعي در اين زمينه است .از ديدگاه وي مهمترين عامل در
موفقيت مقاالت با کمک مباحث زبانشناسي ،منابع جامع و
کامل است که در تحقيقات مورد نظر به دليل نبود افرادي با
زبان اصلي مصر باستان ،اين تحقيقات به جمعبندي مشترک
و قطعي نرسيدهاند .با توجه به اينکه تحقيقات انجام شده
به کمک روشهاي زبانشناسي با وجود سابقه نسبتاً زياد
به نتيجه مشخصي ختم نشده است ،در اين مقاله عالوه بر
مطالعات زبانشناسان از تحليل نقاشيها و معاني و مفاهيم
آنها نيز استفاده شده است .بدين منظور تصوير خدايان را براي
بررسي انتخاب کردهايم چرا که اين تصاوير در اغلب نقاشيها و
دورههاي تاريخي مصر باستان حضور داشته و همچنين هريک
از آنها ،مفاهيم و معاني مشخص و ثابتي داشتهاند .سپس با
توجه به مطالب بيان شده در مرور ادبيات ،شش رنگ اصلي
در نقاشيهاي مصر باستان تشخيص داده شد و به کمک چهار
مورد ،مفاهيم اين رنگها تحليل شد .اين موارد شامل دادههاي
به دست آمده از تحليل تصاوير خدايان ،مهمترين عناصرثابت
با رنگهاي اصلي در نقاشيها ،معني لغوي هر يک از رنگها
در زبان مصر باستان و همچنين نمود اين رنگها در محيط
پيرامون مصر باستان ميشود .درنهايت جهت تصديق نتايج به
دست آمده ،باتوجه به اهميت مفهوم مرگ از نگاه مردم مصر
باستان ،نقاشيهاي مراسم موميايي کردن ،عزاداري و داوري
پس از مرگ را تحليل کردهايم که حامل مفاهيم مشابهي
هستند .لذا در ادامه مفاهيم بيان شده درباره تصاوير خدايان به
همراه رنگ آنها بررسي شده است.

● َر()Ra

لغت َر،یا رع به معني خورشيد در زبان کهن مصر است
(َ .)Wilkinson, 2003ر آفريننده خودش ،بقيه جهان و ساير
خدايان مصر از نسل اوهستند .معمولترين تصوير َر ،مردي
با سر شاهين است که دايرهاي قرمز (سمبل خورشيد) روي
سرش قرار دارد (.)Assmann, 2001; Hornung, 1982
در اکثر تصاوير ،دور دايره قرمز مار کبري پيچيده شده ک ه �Wil
 )2003( Wilkinson )1946( sonآن را نشان قدرت ميدانند.
رنگ پوست َر معموالً به يکي از دو رنگ زير است :
قرمز  :نشانه رنگ خورشيد و نماد قدرت و پيروزي ،آبي  :نشانه
آسمان و جايگاه َر و نماد ملکوتي و ماورائي بودن.
مصريان باستان معتقد بودند که َر در آسمان زندگي ميکند و
در طول روز با ارابه اشبه دور آسمان سفر ميکند (Wilkinson,
.)2003
● آنوبیس ()Anubis

در هزاره سوم پيش از ميالد ،آنوبيس مهمترين خداي مرگ بوده
که به عنوان خداي مومياييها و موبدان موميايي کننده ستايش
ميشده است (.)Holland, 2009; Assmann, 2001
او ،مسئول قضاوت مردگان در دنياي ديگر و حفظ تماميت مردگان
در طول انتقال به جهان ديگر است .آنوبيس در اغلب نقاشيها
داراي شمايلي با بدن انسان و سر ترکيبي از سگ و گرگ و
پوستي سياه رنگ است .اين انتخاب ،خود نمايشگر اعتقاد و توجه
نقاشان به ارتباط روان و تن موجودات است ()Redford,2002؛
(.)Holland, 2009
● سخمِت ()Sekhmet
3
لغت سِ خمِت در زبان باستانی مصر به معني قدرتمندترين

............................................................

رنگ و شمایل خدایان مصر باستان

مردم مصر باستان به عينيت بخشيدن به تمام پديدهها به ويژه
نيروهاي منظم طبيعي مؤثر در زندگيشان تمايل داشتهاند
چراکه از يکسو دليل نظم طبيعت و نيروهاي آن براي مردم
پنهان بوده و از سوي ديگر ،زندگي آنها به اين نيروها وابسته
بوده است و همچنين مردم قدرتي در کنترل آنها نداشتند .آنها
با تجسم نيروهاي طبيعي به صورت خدايان متعدد جهان

پيرامونشان را به شکل قابل فهمتري براي خود تفسير کرده
بودند .چنان که وقوع سيلهاي ساليانه رابه خداي َهپي
نسبت داده و چنين ميپنداشتند که او با کوزهاي از باال
به داخل رود نيل آب ميريزد (دورانت .)166 :1370 ،آنها
با پرستش اين خدايان و برگزاری جشنهاي مذهبي براي
آنان ،به طريقي با اين نيروهاي طبيعت ارتباط برقرار کرده
و احساس امنيت بيشتري ميکردهاند .در نقاشيهاي مصر
باستان ،خدايان ،نمادینترين موجودات هستند .که نقاشان
به کمک ترکيبي از اشکال و رنگهاي نمادين خدايان را به
تصوير کشيدهاند .بنابراين در هر تصويري مفاهيم نمادین
زيادي نهفته است .با توجه به تعدد خدايان مصر ،نحوه
انتخاب خدايان در اين تحقيق بسته به اهميت و نقش آنها
در زندگي مردم صورت گرفته است .ازاین رو شش خداي
مهم که هر يک نقش متفاوتي در زندگي مردم داشتهاند
انتخاب معاني ،شمايل و رنگ آنها را بررسي شده است.
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مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

67

مهدا فروغی ،شهره جوادی /باغنظر65-74 : )53( 14 ،

است ( .)Holland, 2009او خداي وحشي جنگ و خشونت
بوده که از دهانش آتش دميده و از آن به عنوان سالحي
در مقابل دشمنانش استفاده ميکرده است .مصريان
علت بادهاي گرم و خشک کويري مصر را نفس سِ خمِنت
ميدانستند ( .)Wilkinson, 2003در نقاشيها او را با بدن
انسان و سر شير درحاليکه دايرهاي قرمز نماد خورشيد بر
باالي سرش تصویرشده و رنگ پيراهن او به رنگ قرمز است.
بارزترين ويژگي سخمت قدرت و خشونت است که در قالب
قدرتمندترين حيوان جنگل و با سرشیر تصویرشده است.
● ازیریس()Osiris
4
افرمانرواي جهان زي ِر زمين و خداي مرگ و ابديت مصريان
است ( .)Assmann, 2001هر آنچه مربوط به زي ِر زمين و
از جمله حاصلخيزي زمين ،در اختيار ازيريس است .بدين
ترتيب ميزان و کيفيت محصول دهي زمين به خيرخواهي
و ميل او وابسته است (; .)Redford,2002 Holland, 2009
او در اکثر کتيبهها با شمايل انساني کشيده شده و بدنش در
پارچه سفيد (کفن) موميايي پيچيده شده است .پوست او به
يکي از سه رنگ زير نقاشي شده است :
 سفيد  :نشان کفن مردگان که ساکنان جهان تحت حاکميتازیریس است.
 سياه  :نشان حاکميت او بر دنياي پس از مرگ است. سبز  :رنگ گياهان و محصوالت کشاورزي و نشانه قدرتخدا در حاصلخيزي زمين و پر ثمر بودن کشاورزي است و
همچنين به معناي زندگي مجدد.
ازیريس اغلب عصاي سر کج (سمبل حاکميت) و خرمن
کوب(سمبل زراعت) در دست دارد (.)Wilkinson, 2003
اين نمادها نيز اهميت نقش او را در حاکميت جهان پس از
مرگ و همچنين حاصلخيزي زمين را تصديق ميکنند.
● َهپی ()Hapy
َهپي ،خداي سيلهاي ساليانه رود نيل است که مردم قوع ان
را آمدن َهپي 5ميدانند .در نقاشيها اغلب به شکل مردي با

شکم بزرگ و سينه زنان (سمبل فراواني و توان تغزيه) دیده
ميشود .و اغلب در حال آبياري گياهان است يا سينيهايي پر
از غذاهاي گرانقيمت در دست دارد .اين نمادها بیان اهميت
نقش وي در کنترل طغیان رود نيل است .پوست او اغلب آبي
رنگ بوده ودر برخي نقاشيها داراي خطوطي به شکل موج
اب است (.)Wilkinson, 2003
باتوجه به مطالب بيان شده مشخص شد که مصريان باستان
خدايان خود را با الهام از طبيعت پيرامونشان تجسم کرده
و رنگهاي منسوب به آنها از طبيعت و مفاهیم ناشی از ان
نشأت گرفته است .جدول  1بیان مطالب فوق است :
روش تحقیق

باتوجه به اينکه تصوير خدايان مصر باستان غالباً در نقاشي
دوران مختلف بوده و هريک از آنها ،مفاهيم و معاني مشخص
و ثابتي داشتهاند ،در اين پژوهش براي نمادشناسی رنگ در
هنر نقاشي به بررسي و تحليل رنگ در تصوير پرداخته و در
ادامه با توجه به مطالب بيان شده در مرور ادبيات ،شش رنگ
اصلي در نقاشيها تشخيص داده شد و به کمک چهار مورد،
مفاهيم اين رنگها تحليل شد .اين موارد شامل دستاوردهای
تحليل تصاوير خدايان از مهمترين عناصري است که در
اغلب نقاشيها با رنگهاي اصلي تصويرشدهاند ،معاني لغوی
هر يک از رنگها در زبان مصر باستان و همچنين نمود اين
رنگها درمحیط و منطقه و در نهايت جهت تصديق نتايج
به دست آمده ،باتوجه به اهميت مفهوم مرگ از نگاه مردم
مصریان ،نقاشيهاي مراسم موميايي کردن ،عزاداري و داوري
پس از مرگ که حامل مفاهيم مشابهي هستند را تحليل
کردهايم.
یافتههای تحقیق

در اين بخش با توجه به یافتههای قسمت قبل و با استفاده
از معناي لغوي هر رنگ ،مهمترين عناصر ثابت با رنگهاي

...........................................................

جدول  .1خدایان برجسته و مهم در مصر باستان ،رنگ آنها و مفاهیمی که بر آنها داللت دارند .مأخذ  :نگارندگان.
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اصلي در نقاشيهاي به جاي مانده و عناصر مهم طبيعت در
زندگي مردم مصر باستان و رنگ آنها به تحليل مفهوم نمادین
رنگو نمودهاي آن در طبيعت پرداختهايم.
رنگ و مفاهیم نمادین آن در هنر مصر باستان

در هنر مصر باستان ،رنگ هر چيز ،سرنخ و نشانه وجود
حقيقي آن بوده است .به جز برخي ازکاربردها ،استفاده از رنگ
درنقاشي جنبه نمادین دارد .باتوجه به تحقيقات Schenkel
( )2007و  )1985(Bainesمشخص شد که هنرمندان
مصري در آثارشان از  6رنگ سبز ،قرمز ،زرد ،آبي ،سفيد و
سياه استفاده کرده اند که از اين ميان به جز رنگهاي آبي و
زرد بقيه در زبان مصری داراي لغت هستند .معناي نمادین
هر رنگ و منشأ آن به ترتيب موارد زيل تحليل شده است :
معناي لغوی رنگ مورد نظردرمهمترين خدايان ،عناصر ثابت
و شاخص با رنگهاي اصلي در نقاشيها و مؤثرترين عناصر
طبيعت در زندگي مردم مصر با رنگ مورد بحث :
● رنگ سبز()wadj
در زبان عاميانه مصر باستان ،انجام کار سبز به معني رونق
گرفتن 6و تازه بودن 7است ( .)Schenkel, 2007مصريان
باستان خدايان متعددي براي وفور محصوالت کشاورزي
داشتند که مهمترين آنها تانتن و ُسبِک هستند و هر دو
پوستي سبز رنگ دارند که نماد رونق کشاورزي و محصوالت
آن است .ازیریس و آنوبيس نيز در بعضي نقاشيها ،با
پوستي سبز رنگ کشيده شدهاند که نمادي از نقش آنها در
حاصلخيزي زمين و همچنين زندگي مجدد و رستاخيز است.
در اغلب نقاشيها ،عالوه بر خدايان با پوست سبز ،گياهان و
محصوالت کشاورزي با اين رنگ نمايش داده شدهاند .اصلي
ترين منبع درآمد مردم از طريق کشاورزي و دامداري تأمين
ميشده که هر دو به گياهان و حاصلخيزي زمين وابسته
بودهاند .اين عناصر سبز طبيعی منبع مؤثرحيات در زندگي
مردم بودهاند .بدين ترتيب ،رونق کشاورزي و پربارشدن
درختان ،مفهوم زندگي مجدد و همچنين موفقيت و پرباري
را براي آنها القا ميکرده است .بنابراين معناي نمادین رنگ
سبز زندگي مجدد و پرباري و موفقيت است.
● رنگ قرمز()desher

● رنگ سیاه()kem

کار سياه انجام دادن در زبان مصریان ،به معني زندگي مجدد
است ( .)Schenkel, 2007از ميان خدايان ،ازیریس ،پادشاه
زندگي پس از مرگ« ،سياه» ناميده ميشد .ملکه Ahmose-
 Nefertariکه حامي گورستان بود نيز معموالً با پوست سياه
و آنوبيس ،خداي موميايي به شکل شغال يا سگ سياه نشان
داده ميشد ،اگرچه شغال و سگ معموالً قهوهاي هستند.
نزد مصریان ،مفاهيم مرگ و زندگي مجدد از هم مجزا نبوده
و اين مفاهیم در طول يکديگر قرار دارند و رنگ سياه در
هر دو مفهوم به کار رفته است .برجستهترين عنصر سياه
ِ
رنگ طبيعي از نگاه مردم مصر ،شب و آبرفتهاي ساليانه
رود نيل است .چنانچه گفته شد ،شب براي آنها به مفهوم

............................................................

در زبان عاميانه مصر باستان ،انجام کار قرمز به معني
خشمگين بودن و پيروزي است (.)Schenkel, 2007
چنانکه در بخش پيش نيز گفته شد از ميان خدايان مهم
مصر باستان سخمت با رنگ قرمز تصوير شده که مفاهيم
پيروزي ،جنگ و خشونت را به او نسبت ميدهند .همچنين
بر باالي س ِر َرع و سخمت قرص خورشيد به رنگ قرمز و
چشم خداي خورشيد نیز8به اين رنگ نمايش داده شده و به
طور کلي چشم خدايان را در مواقع عصبانيت و درخشش،

قرمز ميکشيدند )Schenkel,2007( .مصريان معتقد بودند
که چشم َر از سنگ عقيق قرمز ساخته شده است .همچنين
در طول جشنها ،بدن خود را با قرمز اخرايي ميپوشاندند.
بنابراین رنگ قرمز ،نماد خشونت ،قدرت و پيروزي بوده که
در متون باستانی مصرداللت بر بيابان و طال دارد و در اين
متون بارها جمالتي نظير رنگ قرمز مانند طال(يا بيابان) آمده
است ( .)Schenkel, 2007به طور کلي از ميان عناصر طبيعي
تأثيرگذار بر زندگي مردم مصر ،خورشيد ،بيابان و طال به رنگ
قرمز هستند .هر سه عنصر ،جاودان و برتر و همچنين گرماي
خورشيد و خشکي بيابان احساس خشونت را القا ميکردهاند.
● رنگ سفید ()hedj
9
در زبان مصر باستان ،انجام کار سفيد به معني روشن کردن
و زندگي مجدد 10است ( .)Schenkel, 2007ازيريس ،خداي
زندگي پس از مرگ اغلب با اين رنگ به تصوير کشيده ميشد.
از ديگرکاربردهاي نمادین اين رنگ که در نقاشيها به وفور
ديده ميشود ،ميتوان موارد زير را نام برد :
 استفاده از صندل سفيد در مراسم مقدس رنگ سفيد عناصر و اشياء آييني مانند کاسههاي تشريفاتيو حتي ميزموميايي در ممفيس.
 کفن مومياييها و همچنين تنپوش مردگان اغلب به رنگسفيد تصويرشدهاند.
 رنگ « ،»Neferتاج مصر عليا ،سفيد بوده اگرچه احتماالً ازني سبز ساخته ميشده است.
بدين ترتيب رنگ سفيد ،در مفاهيم زندگي مجدد پس از
مرگ و تقدس به کار رفته است .مهمترين عنصر سفيد رنگ
نزد مصريان روز و روشنايي است .آنان معتقد بودند که َر هر
روز با ارابهاش به دور آسمان سفر ميکند ،شب ميميرد و
به جهان زي ِر زمين ميرود تا دوباره کامل شده و در روز بعد
مجدد زاده شود .بدين ترتيب روز براي آنها مفهوم زندگي
مجدد را دربرداشته است.
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مرگ َر براي زندگي مجدد وي در طلوع روز بعد است .مردم
مصر آبرفتهاي به جاي مانده از سيل ساليانه زمين را دوباره
حاصلخيزکرده و موجب رونق مجدد کشاورزي ميشده است.
به همين علت مفهوم زندگي مجدد را در خود داشته است.
● رنگ زرد

باتوجه به آنچه در پيشينه تحقيق گفته شد در اينکه مردم مصر
رنگ زرد را از رنگ قرمز تميز ميدادهاند يا خير ترديد زيادي
وجود دارد چنانچه لغتي براي اين رنگ ندارند و همچنين
بيابان ،طال و خورشيد را قرمز رنگ ميدانستند .با اين حال
باتوجه به تحقيقات ( )Schenkel, 2007و )1985(Baines
مبني بر تمايز اين رنگ از قرمز در نقاشي از نگاه مردم مصر،
در اين مقاله اين رنگ را به صورت جداگانه بررسي ميکنيم.
مصريان باستان ،معتقد بودند که پوست و استخوان خدايان
از طال ساخته شده است .بنابراين مجسمههاي خدايان و
ماسک مومياييها اغلب از طال ساخته ميشدند يا با طال
آبه کاري ميشدند .شاخصترين عناصري که در نقاشيهاي
مصر باستان ،زرد رنگ کشيده ميشدند ،استخوان خدايان
موميايي شده است .همچنين زمينه بسياري از نقاشيها به
ويژه آنهايي که به زندگي پس از مرگ مربوط است ،با اين
رنگ تصوير شده است که مفهوم کيفيت فناناپذيري دنياي
پس از مرگ را ميرساند چراکه از نگاه مردم دنياي پس از
مرگ به جهت جاودان بودن ،نسبت به اين جهان برتري دارد.
از ميان عناصر طبيعت ،خورشيد و طال ،هر دو به رنگ زرد
بوده و داراي مشخصات فناناپذيري و جاودانگي هستند.

...........................................................

● رنگ آبی

تمايز رنگ آبي از سبز در نگاه مردم مصر باستان مانند رنگ
زرد ترديد وجود دارد ولي باتوجه به وجود عناصري ثابت با
اين رنگ در نقاشيو ديدگاه (.)Schenkel, 2007
و  ،)1985( Bainesدر اين مقاله به بررسي اين رنگ
پرداختهايم .از ميان مهمترين خدايان مصر ،هپي ،خداي
سيلهاي ساليانه به رنگ آبي تصوير شده است .در برخي
از اين نقاشيها ،خطوطي به شکل امواج آب نيز بر پوست او
ديده ميشود .چهره َر نيز اغلب با سر شاهين و به رنگ آبي
است که نماد نقش او در خلقت جهان و جايگاه آسماني و
ماورائي او بوده است .مصريان معتقد بودند که موي خدايان
از سنگ آبي رنگ الجورد است به همين علت موهاي خدایان
را به رنگ آبي ميکشيدند .بنابراين رنگ آبي مفاهيم رود
نيل و ماورائي بودن را در خود داشته است .مؤثرترين عناصر
طبيعي آبي رنگ در زندگي مصریان ،آسمان و رود نيل است.
آسمان جايگاه َر و فضايي ماورائي و ملکوتي و رود نيل منشأ
حيات و زندگی و عامل رونق کشاورزي آنها بوده است .از این
رو آبي نشانه رود نيل و پرآب بودن آن و همچنين ماورائي و
ملکوتي بودن است.

..............................................................................
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بحث

نقاشيهاي مصر باستان را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد :
 .1نقاشيهايي که زندگي روزمره مردم ،دامداري ،کشاورزي
و برداشت محصول را به تصوير ميکشند.
 .2نقاشيهايي که خدايان و افسانههاي مربوط به آنها را به
تصوير ميکشند.
ً
گروه اول داراي عناصر واقعي و معموال اثري از هنر نمادین در
آنها ديده نميشود .چنانکه در تصوير ميبينيد ،همه عناصر
تصوير از جمله تناسبات ،رنگها و انسانها واقعي هستند.
ولي گروه دوم داراي عناصر غير واقعي زيادي هستند .چنانکه
در این تصویر ،رنگها ،تناسبات و عناصر ترکیبی از واقعیت و
خیال است و بسیاری از عناصر به کار گرفته شده در تصویر،
مفاهیم نمادین دارند.
طبق بخشهاي قبلي تحقيق مؤثرترين عناصر طبيعت بر
زندگي مصريان باستان مشخص شد .همچنين دريافتيم
که انان با توجه به احترام و ترس از اين عناصر طبيعت،
خدا يا اسطورههایی را خلق کرده که اين عناصر طبيعت را
کنترل ميکنند .در جدول  ،2نمود هر رنگ در طبيعت ،موارد
کاربرد ،معني لغوي ،سنگ نماد هر رنگ و مفاهيم نمادین آن
را که در بخشهاي پيشين بحث شد اجماالً نشان دادهایم.
تحلیل تصاویر

در اين بخش براي تصديق ادعاهاي خود در بخشهاي پيش،
به تحليل رنگ در نقاشيها با موضوعي مشابه ميپردازيم.
مهمترين مفهوم در زندگي مصريان زندگي پس از مرگ بوده
که از نمودهاي اين مسئله ،برتري معماري مقابر بر معماري
کاخ و خانهها است .همچنين بسياري از نقاشي با موضوع
مرگ و زندگي پس از مرگ است .به همين علت تصاوير
با اين موضوع را براي بررسي مفهوم رنگ در آنها انتخاب
کردهايم.
مراسم مومیایی کردن و عزاداری

تصاوير زير ،نقاشيهاي مختلفي از مراسم موميايي کردن در
دورههاي مختلف مصر باستان است .رنگ غالب و مشترک
اين نقاشيها ،سفيد ،طاليي و سياه است که به جاودانگي
و زندگي پس از مرگ اشاره دارند .سر سياه آنوبيس و
استخوانهاي طاليي موميايي از عناصر ثابت اين تصاوير
هستند که به ترتيب به معاني مرگ و جاودانگي اشاره دارند.
در تصوير زير ،ديده ميشود که رنگ پوست موميايي و
آنوبيس ،که هر دو موجودات الهي هستند ،طاليي رنگ
است درحاليکه رنگ پوست کاهنان و زنان عزادار ،قهوهاي
و صورتي رنگ پريده انساني است .چنانکه در پيشينه
تحقيق نيز گفته شد طاليي و زرد ،نماد جاودانگي است و
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در اين تصوير استفاده از اين مفهوم رنگ زرد ديده ميشود.
همچنين موي آنوبيس و موميايي آبي رنگ است که سمبل
کيهاني بودن آنان است .لباس زنان عزادار و کاهنان ،سفيد
رنگ است که نماد اجراي مراسمي آييني و مقدس است .در
تصویر زیر نیز ،استخوان های طالیی رنگ مومیایی و موهای
آبی رنگ خدایان دیده میشود.
رنگ غالب در تصویر زیر ،سیاه ،سفید و طالیی است که
درتمامی تصویر دیده میشود.

داوری پس از مرگ

تصوير زير ،زندگي پس از مرگ و روز قضاوت را نشان ميدهد.
ازیریس در سمت راست تصوير ،بر تخت قضاوت نشسته است
و آنوبيس در سمت راست تصوير در حال قضاوت مردگان
است .رنگ زمينه در تصوير فوق زرد است که مفهوم دنياي
جاودان پس از مرگ را ميرساند .در اين تصوير ،خدايان
پوستي طاليي ،سفيد يا سبز دارند ولي مردم عادي ،پوستي
قرمز رنگ دارند و لباس سفيد به تن کردهاند .رنگ پوست

تصویر  .1نمایش زندگی روزمره ،مردم در حال کشاورزی .در این تصویر ،رنگها ،تناسبات و عناصر همه مطابق با واقعیت هستند
و اثری از عناصر نمادین دیده نمیشود .مأخذ :

Marie & Hagen, 1999: 171

و بسیاری از عناصر به کار گرفته شده در تصویر ،مفاهیم نمادین دارند .مأخذ :

http://www.crystalinks.comegyptart.html

............................................................

تصویر  :.2تصویر زندگی پس از مرگ و قضاوت مردگان توسط ازیریس .در این تصویر ،رنگها ،تناسبات و عناصر ترکیبی از واقعیت و خیال است
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جدول  .2رنگهای اصلی به کار گرفته شده در هنر نقاشی مصر باستان و نمودهای آنها در طبیعت و هنر .مأخذ  :نگارندگان.

سمبل

رنگ

نمود رنگ در طبیعت

خدا

معنی فعل ،لغت

سنگ

سبز

گیاهان و محصوالت
کشاورزی

ازیریس ،سبک،
تانتن

تازه بودن ،رونق گرفتن

فیروزه

خشم ،پیروزی

عقیق
_

رستاخیز ،تقدس
مرگ ،رستاخیز
جاودانگی و ابدیت

11

زندگی مجدد ،رونق و موفقیت

12

قدرت ،پیروزی ،خشونت

قرمز

خورشید ،بیابان و طال

رَ ،سخمِت

سفید

روز ،نور خورشید

ازیریس

رستاخیز ،روشن کردن

سیاه

آبرفت ،شب

آنوبیس ،ازیریس

زندگی مجدد

_

زرد

خورشید ،طال

استخوان خدایان

_

_

آبی

رود نیل ،آسمان

هَپی ،رَ ،موی
خدایان

_

الجورد

13

بهشت ،ملکوتی بودن ،طغیان
سالیانه رود نیل
تصویر  .3آنوبیس در
حال مومیایی کردن
یکی از فراعنه مصر.
مأخذ Oakes & :
Gahlin, 2003: 419

تصویر  .4مراسم مویاییکردن یکی از فراعنه
توسط آنوبیس .در تصویر ،استخوانهای
طالیی رنگ مومیایی و موهای آبی رنگ
خدایان دیده میشود.

.

...........................................................

مأخ:ذhttp://www.robinurton comhistoryancient� :
egypt.htm

خدايان مطابق مطالب بيان شده ،نماد زندگي مجدد ولی رنگ
پوست انسانها مفهوم نمادین ندارد چنانکه در همه تصاوير،
رنگ پوست انسانهاي معمولي به رنگ قرمز يا صورتي به
ترتيب براي مردان و زنان نقاشي شده است .و لباس انسانها
نيز سفيد است.

..............................................................................
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تصویر  .5مراسم مویایی کردن یکی
از فراعنه توسط آنوبیس.
مأخذ. Marie & Hagen, 1999:140 :

تصویر  .6وزن کردن قلب انسانها در داوری پس از مرگ .مأخذ :

.Oakes & Gahlin, 2003: 395

نتیجهگیری

............................................................

مردم مصر باستان در عينيتبخشيدن به تمام پديدهها به ويژه نيروهاي منظم طبيعي مؤثر در زندگيشان تمايل داشتهاند چراکه
از يکسو دليل نظم طبيعت و نيروهاي آن براي مردم پنهان بود و از سوي ديگر ،زندگي آنها به اين نيروها وابسته و همچنين
مردم قدرتي در کنترل آنها نداشتند .آنان با تجسم نيروهاي طبيعي به صورت خدايان متعدد جهان پيرامونشان را به شکل قابل
فهمتري براي خود تفسير کردهبودند .بدين ترتيب رنگهاي منسوب به خدايان از طبيعت و مفاهیم نهفته در ان منشأ گرفته
است .همچنين فهم رنگها بخشي از فهم طبيعت است بنابراين عناصر طبيعي با رنگهايي بارز که بر زندگي مردم مصر مؤثر
بوده ،عامل شکلگيري نمادهای رنگی هستند .طبق مطالب بيان شده ،نقاشان از شش رنگ اصلي براي بيان افکار و باورهای
خود استفاده ميکردند که نمادشناسی رنگ و منشأ طبيعي آنها در ذیل آمده است  :رنگ آبي از آسمان و رود نيل نشأت گرفته
که مفاهيم ماورائي بودن و پرآبي رود نيل را ميرساند .رنگ سبز ،نشان گياهان و محصوالت کشاورزي است و نماد زندگي
مجدد و رونق کشاورزي در نقاشيهاي مصر باستان است .رنگ قرمز منسوب به خورشيد ،طال و بيابان و نشان قدرت ،پيروزي و
خشونت است .رنگ سفيد ،رنگ روز و نور خورشيد که نماد زندگي پس از مرگ و تقدس ،پاکي و خلوص است .رنگ سياه ،رنگ
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 رنگ زرد را رنگ خورشيد و طال و.آبرفتهاي باقي مانده از طغيانهاي ساليانه رود نيل و شب و سمبل زندگي مجدد است
 مهمترين عناصر، شب و آسمان، محصوالت کشاورزي، آبرفت، رود نيل، خورشيد، بنابراين به طورکلي.نشان جاودانگي ميدانند
.طبيعت براي مردمان مصر باستان بوده که منشأ مفاهيم نمادین رنگها در نقاشي مردم اين سرزمين بودهاند
پینوشتها

BCT: Base Color Term .1

.2

Lapis lazuli-like

.3

the powerful one

.4

Daut
The arrival of Hapy
to prosper

.8

Eye of Re
toshine

turquoise
carnelian
Lapis lazuli

.6

.7

to be fresh

to become bright, dawn

.5

.9

.10
.11
.12
.13
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