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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  

  يالنی لبيبــــــــــــــج
    ٢٠١٠جوالی ١٧  برلين ــ 
 
 

 وابسته به ملل متحد تقاضا نموده  ميالدی از يونسكو سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی١٩٨٢افغانستان در سال 
 باستانی شهر هرات را ۀبود تا منار جام در غور ، تنديس های بودا در باميان، حوزۀ باستانی آی خانم در تخار و ساح

 باميان با جايگاه  تنديس ۀميالدی و در٢٠٠٢از آن شمار منار جام در سال . در فهرست آثار فرهنگی جهان جای دهد
  .  ميالدی به حيث آثار فرهنگی جهانی پذيرفته شدند٢٠٠٣بودا در سال   ۀهای ويران شد

  
  
  

   ميراِث بشريت ــگنجينه های جهان
  افغانستان ن ــدرۀ باميا

 پر از شكوه و جالل ۀن هزار ساليم  با تاريخ چنديئيم از سرزمينی ياد می نمائوقتی از باميان می گو
باميان نام ميبريم،  زمانی از. ی حماسی وئای اسطوره ه عظمت و نمادآبداتی، سرشار از نشانه های

 بوده است برای خويشتن یانطقه ی  سخن ميرانيم آه هميشه در محراق زمانه ها، ما خطه ۀدر بار
 بودا و  کنندۀ تداعی،مرز و بومی با تنديسهای فراوانش ی واال واطبيعتی زيبا در دره  آنار، يابی
 . در جهانیئادبوين ئآ
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 با سكندر رزميده اند؛ چنگيز اينجا همچون در ،همچون همه جای آريانا ويج" سرزمين نور "مردم
خطۀ  مغول در ی جن پسر جغته و نواسۀ چنگيزموتو  از آشته پشته ساخته سراسر خراسان زمين،

 مردم ، غارت برده و بر مرز و بوم تاخته درين بارها و ديگر بار .ستباخته اجان  "مهِر تابان"
 نظاره گر باقی مانده و تاريخ با   همواره وپيوسته تنهااما جهان. روا داشته اندی باميان جفا بوم

  . واقعه نگری بسنده آرده است،چند سطرگاهی نگاشتن 
 و ديوان عالی، ء ميالدی، شورای رهبری، شورای علما٢٠٠١به تاريخ بيست و شش فبروری سال 

، فرمان  تخريب تمام آثاری را شمال محمد عمر رهبر خويطالبان، به پيروی از فتوای ۀ ستره محکم
 بودا در باميان و تمامی مجسمه های تنديسدو . بود صادر کردند" غير اسالمی"که به تعبير آنها 

تاريخی که در موزه های کابل و ديگر شهرهای افغانستان نگهداری ميگرديدند، نيز می بايست 
  . برهمين مبنا نابود می شدند

 

 
 

 و انهدام پی در پی  غارت، ويرانیيی باميان باستان آه  چندين سده" شهمامه"و " صلصال"ی ، آر
  و فروند با انفجار باروت از قلب آوه بيرون  کشيد،را با آنده و تبر و شمشير متحمل شده بودند

 . ريختند
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بان به روی  ميالدی، بعد از برگزاری نماز جمعه، طال٢٠٠١چنين بود که روز نهم مارچ سال 
يازدهم مارچ، سوختن و افروختن در شامگاه پس از دو شبانه روز . آتش گشودندمجسمه های بودا، 

 ۀ متر در دامن٣۵ و ۵٣ی به ارتفاع ا ساله، تنها دو حفره ١۶٠٠ "ۀشهمام"و " صلصال"از 
قلب خويش هندوکش مرکزی افغانستان باقی مانده بود که غمگنانه گرد و غبار بيداد روزگار را در 

 و مواد منفجره را  به اشيندار طالبان از نقاط مختلف افغانستان توپ، تانک، مقبًال. فرو ميبلعيد
ی که بيش از هزار سال بر پاهای ئنابودی تنديسها.  های تاريخی بودا آورده بودندپيکرهباميان، شهر 

، يک هفتۀ "سرخ بت"و " تخنگ ب"خود ايستاده بودند، کار ساده ای نبوده است و گفته می شود که 
  . سنگين طالبان ميسوخته اندۀ و اسلحتمام زير مواد انفجاری

 

  
  

 : تاريخی بودا ، ضربه های فراوان ديده بودندپيکره هایپيش ازين نيز، 
و  معابد  و تعداد زيادی ازندباميان تسلط يافت در زمان حجاج بن يوسف بر مسلمانان عرب اولين بار

 ی بيت الذهب وئطال آنها معبد .اشيای قديمی را به غنيمت بردند آالت و زيور اب مجسمه های آنها
حالت بت  ، تا ازدندباالی پيشانی بطرف پايين تراشي  های باميان را ازپيکرهی صورت ئروآش طال

و عبدالرحمان خان  ١۶٨٩، اورنگزيب در سال ١٢٢٢چنگيز خان مغول در سال . بودن خارج شود
 تالش  و بر پيکر آنها تنديسدی، هر يکی به نوبۀ خود برای نابودی اين دو  ميال١٨٩٢در سال 

 نود ميالدی نيز ۀن افغان در آغاز دهی وارد کردند، در جريان جنگهای داخلی مجاهديئه هاصدم
، زمان امپراتوری کوشانيان، ۀ بزرگ بودااين دو پيکر .ندمجسمه های بودا، از آسيب مصون نماند

 تاريخی باميان ساخته ۀ درت تا پنجم ميالدی،  در دل صخره های کوهپايه هایدر سده های نخس
 ميالدی ۵۵۴  متری بزرگتر در۵٣ ميالدی و تنديس ۵٠٧ متری کوچکتر در سال ٣۵مجسمۀ . شدند

 بين سده های دوم و در  متری بودا۵٣ بتقرن دوم و  در  متری بودا٣۵بنا بر رواياتی مجسمۀ  .
   . استرديدهايجاد گسوم ميالدی 

،  سه متری  پنجاه و"صلصال"  يا "سرخ بت" و  سی و پنج متری"شهمامۀ" يا "خنگ بت"
 طاقهای محافظ پيکره ها .بزرگترين تنديسهای بودا و بلندترين مجسمه های سنگی در جهان بودند

نگر يکی نمايا  هری واهای ويژه در حالت ی، ئِ صورتهای مردان و زنان بوداۀهای رنگ، نقاشيرا
، که اکنون در دل کوه مچه هایُس ها با راهروهای متعدد به تنديساين . ند آراست، میمفهوم خاصی

  .ندبه صورت مغاره در آمده اند، راه داشت
ی سرگرم آموزش و ئبان بودادقيق آنها معلوم نيست و به چندين صد ميرسد، راِه در اتاقها، که شمار

 مچه هاُس. نيايش بوده و به هزاران زاير همکيش، از سرزمينهای دور و نزديک، موعظه ميکرده اند
به .  منقش می باشد ويژه ای در داخل تپه های باميان کنده شده اند و سقف بسياری از آنهاۀوبا شي
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  تای آن به عنوان ارزش۴۶ که همين اتاقهابشر در نقاشِی  ،نخستين باربرای اساس آخرين يافته ها 
 .از رنگ روغنی کار گرفته استاند،  گرديدههای هنری تثبيت 

 

  
 

  
  

و  "تسرخ ُب"ی و تاريخی بنام های ئجغرافيا تمامی لغتنامه ها و آثار ،  در"شهمامه"و " صلصال"
و   استادهزاران ساختن بودای باميان چند سده را در بر گرفته است و . نيز معروفند"تخنگ ُب"

 باميان با در طاقهای مجسمه های بزرگ بودا و وقت معابد اين در .آار آرده اندها بروی آن معمار
 متری مثل دست ۵٣ قسمتهای برهنۀ هيكل بهترين پارچه های ابريشمی و پرده های زربفت مزين و

ی آنرا ، اما هيوان تسانگ سياح چينه استآامل از ورق طال پوشيده بود صورت بطور پا و و
   .آرده بود برنج تصور مجسمۀ فلزی و از
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فهرست  در  سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی وابسته به ملل متحد،يونسكوآثار آبداتی زير را 
 : شامل نموده است"ميراث بشريت" ۀامكن

   

 :اول
  آن آهۀ و غار حوم ششم ميالدیۀ بودا از سدسه  و سی و پنج متری های  پنجاه و بتطاق های

های تا اعماق نه صد متری اسكنه آاری شده اش با گچكاری و نقاشيهای روی ديوار آراسته سنگ
 .گرديده اند

 

 :دوم
 محل بت های بودا آه در ۀ  حوم ضحاك واقع در تقريبًا هفده آيلومتری شرق مغاره هایۀشهر و قلع

 .ديده استعصر غزنوی ها و غوريان ، ميان سده های دهم تا سيزدهم ميالدی، آباد گر
 

 :سوم
 در حدود دوازده آيلومتری شرق محل  آهآن با حصار، برجها و ارگ  آافریۀ قلعۀماندباقي

 .قرار دارد” شهمامه“و ” صلصال“
 

 :چهارم
 باميان ۀ سرخ رنگ، وسط درۀك تپه ، معروف به تپ يدر بلنديهایشهر غلغله  آه    وباالحصار
 . تا دهم ميالدی آباد گرديده است و ميان سده های ششمميداشته باشدموقعيت 

 

 :پنجم
شرق محل مجسمه های باميان آه دارای  بيشتر از   آكرك واقع در حدود سه آيلومتری جنوبۀدر
 يك تنديس بودا و ۀماند بين سده های ششم تا سيزدهم ميالدی می باشد ، با باقيۀكصد غار ساخته شدي

 . اسانيانيك محراب دعای نقاشی شده از زمان امپراتوری س
 

 :ششم
های معروف باميان موقعيت گاه بتشرق جاي  فوالدی آه در حدود دو آيلومتری جنوبۀ درمغاره های

   .آندارد، به ويژه مغاره های مزين 
آبداتی  آثار ميالدی ٢٠٠٣ سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی وابسته به ملل متحد در سال ،يونسكو

    .ی تحت خطر نيز ثبت نمود را در ليست آثار فرهنگدرۀ باميان
مسمی  "اولين پارک ملی افغانستان"عنوان به  يونسکوجانب  از "بند امير" ناگفته نبايد گذاشت که

  .   گرديده است
واژۀ باميان . شده است بنام باميکان يادی از اوستای ساسانی و زند، ا، خالصه ش ِهنداُب باميان در

ی از ا، سلسله لوآيانمعنی می دهد؛ باميان درعهد ِس »انتاب سرزميِن مهِر« يا »سرزميِن نور«
پامی "  ازجانشين هخامنشيان گرديدند، مقدونيان که پس از اسکندر در ايران باستان تشکيل شد و

غزنی و دايزنگی   بهسود،- مناطق آنسوی باميان و داد نام تغيير" پاميزار"به پامی زوس يا " ين
ی آشوآا، سومين ئزمان حکمروااز سلوآيان در سدۀ اول ميالدی  عدب . خوانده شدند"پاميزوس پارا"

  .پيدا نمود باميان مرکزيت دين بودائی را يافت و نفوذدر منطقه ی ئی دين بودائپادشاه موريا
خنگبد و سرخبد را به " لدانمعجم الُب"در " ياقوت" و يا به ضبط "سرخ بت"و " خنگ بت"داستان 
بعد، آن  ، عنصری ، شاعر بلخی به نظم فارسی درآورده و"لبابلباب اال" در" عوفی"روايت 

  .به زبان عربی ترجمه کرده است" حديث صنمی الباميان" حکايت را ابوريحان بيرونی زيرعنوان 
ترآيبی از دو ” شهمامه “ۀ است و واژ و ِگل مخلوط با ريگل خشكيدهِگ”  صلصال“معنی لغوی 

اطالق می گردد و آنرا ” مادر“ پنجشيری ها به  ۀمله در لهج جآه از” مامه“و ” شه“يا “شاه ”لغت 
مردم باميان، صلصال به منزلت يك شاه عاميانۀ افسانه های   در.توجيه نمود” شهبانو“ميتوان 

آری، باميان زيباست و افسانه ساز و . ...ملكه و همسرش  ۀزتاب يافته است و شهمامه به مثاببا
  . سخاوتمند مردمش طبيعی و
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ميراث فرهنگی "همواره ، وقتی از باميان ميگويند و پيوسته ، زمانی از تنديسهايش، ؛ یآر
، سخن برانند، ذهن زمانه های اين سرزمين، سرنوشت اندوهبارش را، در خاطره ها اشک "بشريت

  .می فشاند و خواهد گريست
 پايان

 

  
 

   : رويکردها
 ٢٢۵ ،١٠۴، مقاله های صفحه های ١٣۴۶بعۀ دولتی، کابل، دلو  افغانستان در پرتو تاريخ، احمد علی کهزاد، مط-١
 . ٢٣٩ و ٢٣۶، 
   .٧٣۵ و ۶٨٧، ٩١، ص ١٣۶٣ تاريخ افغانستان بعد از اسالم، عبدالحی حبيبی، چاپ دوم ، دنيای کتاب، تهران، -٢
 ١۶٩، ص ١٣۶٣،  تاريخ ايران بعد از اسالم، عبدالحسين زرين کوب، چاپ چهارم، انتشارات امير کبير، تهران-٣
  . ۵۶٩و 
 و ٢٨۴،  ص ١٣٧١ کتر محمد معين، جلد پنجم، چاپ هشتم، انتشارات امير کبير، تهران،ا  فرهنگ فارسی، د-۴

٧٩٢ . 
  .لمانی و انگليسی ا  ويکی پيدای -۵
 .  صفحۀ انترنيت بی بی سی به زبان فارسی، اخبار مربوط به بتهای باميان-۶
    
 

   


