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 "بنياد فرهنگی کهزاد: "فرستنده 
 
  
 
 

  "دختر نوشيروان"
  

 نقاشی های بزرگ ديواری ساسانی
  

و ) سارباغ(و ) خرم( مسيحی در کهساران مرکزی افغانستان  بين ١٨٤٥ه فرانسوی در تابستان سال ژنرال فري
از هيکل ) ديو حصار(و ) بودهی(بين دهکدۀ ) خم آب(و ) بلخ آب (ۀبين حوض) شاه پسند( عالقه دو آب سرپل در

 ٨٠ يا ٧٩.  ی تخت ديده استتراشی های بزرگی در جدار کوه صحبت ميکند و در آن هيکل تراشی پادشاهی را رو
سال بعد از ژنرال فريه يک نفر از دانشمندان فرانسوی، پروفيسور هاکن، که ميخواست از کابل به نزد پروفيسور 

، طغرباآ کاروان رو قديم باميان از کوتل فوشه و ديدن جريان حفريات به بلخ برود، در رفت و آمد خود از معبر
 جاهائی ۀموده و دو مرتبه در تجسس و مطالعسار باغ، هيبک و تاشقرغان عبور نسوخته چنار، دندان شکن، خرم، 

  .ياد ميشد)  دختر نوشيروانۀقلع(و ) زاد خان(د که بنام سموچ افتا
پروفيسور مذکور از کاروان سرائی در دوآب شاه پسند بطرف غرب يا شمالغرب ) ماه جون (١٩٢٣در تابستان سال 
 سال  به محل ٨٠ ۀريه و ديگری باستان شناس در فاصل نفر فرانسوی يکی ژنرال فخط سير اين دو. حرکت ميکند

ياد ميکند و هاکن از جاهائی ) بودهی(ی بنام افريه از دهکده . ارم، يک چيز استمطلوبی که در اين مقاله بدان کار د
خلم عبور ميکنند و هر دو هر دو از دره های ژرف و تنگ رودخانه های عليای . اسم ميبرد) موهی(و ) روهی(بنام 

در اين عالقه از وجود تاتارها صحبت ميکنند و يکی از همين تاتارها پروفيسور هاکن را به محل دقيقی رهنمائی 
بقرار .  در طاق بزرگی در دامان کوه نقاشی شده بود"دختر نوشيروان"ميکند که تصاوير بزرگ ديواری معروف به 

) روهی(يا ) روی(طرف ه  کيلومتری آن ب٧ ۀفاصله  خلم و بۀانقريب رودخ "دختر نوشيروان"نوشته های هاکن 
  .واقع است

فريه در هيکل تراشی های خود از وجود محبوسين در پای . هاکن مانند فريه پادشاهی را روی تخت نشسته ديده است
و چپ شاه ياد ميکند و دان زردشتی باشند به راست وَبتخت شاه صحبت ميکند و هاکن برعکس از دو نفر که شايد ُم

خوشبختانه تا جائی که مقدور بود و با وسايلی که خود را به کمر کوه رسانيد، توانست رسم هائی از آن مجلس رنگه 
) تاليف موسيو و مدام گودار و هاکن(  بودائی باميانۀاده که عين آن در کتاب آثار عتيقبا شرح چگونگی رنگ ها د

خود مجددُا آنرا به چاپ ) اشکانی و ساسانی(گرفته شده و پروفيسور گيرشمن باستان شناس ديگر فرانسوی در کتاب 
  .رسانيده است

ظات برای بنده مسلم شده است، اين است که ژنرال فريه فرانسوی آنچه را در سال حآنچه بعد از اين مطالعات و مال
 ديواری بوده و آنچه را ديده همين نقاشی ۀ تراشی نبوده بلکه نقاشی های رنگ هيکل، ديده و ياد داشت کرده١٨٤٥

 ١٩٢٣ کيلومتری غرب يا شمالغرب باميان قرار دارد و بعد از سال ١٣٠ ۀ است که به فاصل"دختر نوشيروان"های 
وارض طبيعی خساره های زيادی بدان رسانيده يعنی بعد از هاکن کسی از آن خبر ندارد و حتی در همين سال هم ع

  .است
 در تاريخ فرهنگ و هنر افغانستان و ايران اهميت زيادی "دختر نوشيروان" ديواری ۀاز نظر پژوهشی تصاوير رنگ

. آورد  بياد می"تخت جمشيد" را در نزديکی "نقش رستم"، طاق های "دختر نوشيروان"مفکورۀ عمومی طاق . دارد
از روی . قاشی هائی صورت گرفته استنو در پناه آن شده نی در دل کوه کنده  روش هخامنشی و ساسااين طاق ها به
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ی به لباس ساسانی روی تختی نشسته که پايه های آن از قسمت های اکه ذکر کردم، پادشاهی يا شهزاده رسم هائی 
چ کوهی و آهو ـُنات کوهی از قبيل قاو سرهای حيواپيشين بدن اسپها تشکيل شده و عقب شانه  دهانه دارد و تاج 

پادشاه خنجر راست و بلندی در دست دارد که نوک غالف آن وسط دو پای .  به دو سمت ديده ميشودوغيره متناظرًا
اين . زردشتی باشند موبدان  ايستاده معلوم ميشوند که محتمًالدر دو جناح عقب دو فيل پايه دو نفر. او ديده ميشود
 دو مدای لور سنگی ديده ميشود و در کابينه تصوير خسرو اول ساسانی است که روی جام بِه شبيتصوير عيننًا

  .پاريس محفوظ است) مجموعه مدال و مسکوکات(
ی از خسرو ا زير تخت آنها در ظرف سفالی سکه ی را يافته ايم کهادقستان هم مجسمه های شاه و ملکه ما از درۀ فن

 پادشاهی کشف شده است که در لباس  و تاج و ۀرۀ ککرک باميان هم تصوير رنگاز داول ساسانی گذاشته شده بود و 
تنابهی عچون ساسانيان در ين وقت از بلخ بر حصۀ م. زيور آالت او نفوذ ساسانی با همه جرئيات آن محسوس است

 باميان، ککرک و از خاک های افغانستان مرکزی سيادت داشتند، نفوذ هنری آن دوره در تمام آثار نقاشی های بودائی
از نظر مطالعات . ی بود که اين خاطره را در دل کوه نگه ميداشتا آبده "دختر انوشيروان". م مشهود استهزارُس

 زيرا در خاک های ايران کنونی از نقاشی های ، اهميت بسزائی دارد"دختر نوشيروان"هنری ساسانی تصاوير 
  /١٣٤٤ ی جوزا١٠/   . ديواری آن دوره چندان چيزهائی باقی نمانده است

 
 

 


