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  کتاب بودائی باميان

  پيش گفتار انجمن ادبی کابل
   

مترجم که يکی از جوانان Dئق و حساس وطن بوده و ) کھزاد(د عليخان جناب احم 
ھل وطن  ااده باھمواره به مقصد ابراز عواطف ملی در ميدان خدمات قلمی و اف

 بقدريکه اين جوان حساس از زبان فرانسه استفاده کرده ًحاضر شده اند مخصوصا
رسی اھل وطن افاده ھميشه آنرا با ذوق و جديت تمام کوشيده است تا بزبان فا

 در ترجمه اين اثر که يکی از ًن ادبی زحمات معزی اليه را مخصوصاانجم. نمايند
بھترين شواھد افتخارات يک وDيت تاريخی وطن است و رجال فاضل و علمای 
حق بين فرانسه در احيای اسامی و آثار و روشنی تاريخ اين نقطه صرف مساعی 

چون اين اثر از طرف ھيئت اعزامی . يد مينمايدو زحمات فرموده اند تقدير و تمج
 در . ع١٩٢٨معروف عتيقه شناسی فرانسه در افغانستان تاليف و سپس در سال 

آنرا به انجمن ارائه داده و ) کھزاد(پاريس بطبع رسيده است جناب احمد عليخان 
 انجمن ترجمه آن را بمقصد استفاده اھل وطن مفيد دانسته به مترجم محترم ترجمه

اينک جلد دوم اثر مذکور به مساعی و زحمات آقای . آن را توصيه و خواھش نمود
 انجمن آنرا در مطبعه عمومی کابل به منظوری . اتمام يافت کھزاداحمد عليخان

پادشاه معارف پرور شھيد افغانستان اعليحضرت محمد نادر شاه غازی تاجدار 
ر عرفانی وطن با اھل آن از متبوع خود که آن شھريار فقيد ھمواره در طرق امو

ھرگونه لطف و مساعده خود داری نفرموده اند بطبع و نشر آن موافقت حاصل 
  .نمود

انجمن ادبی به مقصد اينکه از ين اثر مفيد يک آن اولتر اھالی کشور ما استفاده 
 کابل بنظر قارئين رسانيده و کرده بتواند آن را بصورت مسلسل در نمرات مجله

  .کتاب مستقلی جداگانه طبع و تدوين نمود بصورت ًآخرا

باميان که از جمله وDيات و نقاط داخلی وطن يک افتخار عظيم تاريخی داشته و 
امروز اھل ذوق و متتبعين تاريخ از ممالک بعيده جھان برای تماشای آثار و آبدات 
آن زحمات سفر را متحمل شده و در ين خاک می آيند البته آنھا به بعضی غوامض 
تاريخی برميخورند که باDخره دانشمند شھير موسيو ھاکن و موسيو گودار و مادام 
گودار فرانسوی اين عوائق را بر طرف کرده و در نتيجه تحقيقات موشگافانه 
بتدوين و طبع اين اثر موفق گرديدند که امروز وجود اين اثر برای اھالی کشور 

 آبدات باميان رھنمای خوبی عزيز ما و سائر سياحين خارجی نسبت به آثار و
  .بشمار ميرود

اخيرأ انجمن ادبی از زحمات قابل قدر دانشمندان فاضل موسيو ھاکن و موسيو و 
که متحمل زحمت ترجمه کھزاد مادام گودار تشکر نموده و از جناب احمد عليخان 

  )انجمن(                . آن شده اند امتنان مينمايد



  

  

  

  

  :مقدمه مترجم 

   

رشته تدقيقات مقدماتی است و  کتاب آثار عتيقه بودائی باميان حاوی يک چون 
 از نقطه نظر علمی نوشته شده، برای اينکه بيشتر طرف دلچسپی اھل ذوق ًعموما

محيط ما واقع شود، تاجائی که مقدور اين جانب بود، در تاليفات جديد ھيئت 
تيب و تحرير نموده ام که  تر ئیحفريات فرانسه در افغانستان تفحص نموده، مقدمه

اميد وارم به . قرار ذيل به نظر خوانندگان عزيز ميرسد) اجمال تاريخی(به شکل 
مقصدی که تحرير شده سوانح تاريخی اين دره شھير را به نظر مطالع اين اثر 

  .تصوير کرده بتواند

  

  

  احـمـد علـی کـھـزاد

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  اجمال تاريخی

   

بقات اDرضی که موسيو فيورن فرانسوی انجام داده، باميان در قرار مطالعات ط 
ًعھد دوم طبقات اDرضی کام- زير آب بوده و با خروج سلسله کوه ھندوکش در 

 اخت-ط سنگ ،»تکنگلـومرا« طبقات اDرضی جدار عمودی آن از عھد سوم
 چنانچه احجار و سنگ ريزه ھای اراضی اين.  تشکيل گرديده است،ريزه و گل

 که )حيوانات سنگ شده(أس است و فوسيل ده و بدون خط الردره ھمه سائيده ش
  .ًعموما در طبقات سوم عمر زمين موجود ميباشد، در آن بمشاھده رسيده است

  

در عصر قبل التاريخ بواسطه ھمين ساختمان طبيعی خود که برای کندن مغاره ھا  
از بھترين مراکز بود و باش  يکی ًای اوليه مساعد بود، باميان حتماو پناھگاھ

آسيای ميانه بوده و بشر عصر قبل التاريخ در ين وادی که شکار و صيد ماھی 
ًکه فع- چنانچه يکی از مھمترين پناھگاھای آنھا اند  بخوبی می زيسته ،زياد دارد

 معروف ميباشد به يک کيلومتری غرب مجسمه بودای بزرگ »چھل ستون«به 
.  اغربات عمود افتاده، واقع است-که به سرک باميان  به دھن دره )1( متری۵٣

اين مغاره عبارت از يک سموچ فوق العاده وسيع است که مدخل آن يکی و داخل 
داDن ھای عليحده و طوDنی تقسيم ميشود و ھر داDن را از داDن ديگر يک به آن 

از استخوان کف مغاره ھنوز ھم . عده پايه ھا يا ستون ھای سنگی از ھم جدا ميکند
ھای حيوانات و پر جيره پر است و از بس داDن ھا و کوچه ھای متعدد دارد، 
ًرفتن در آن خصوصا تا قسمت ھای اخير آسان نيست و برای معاينه آن وجود راه 

  .بلد بومی و چراغ ھای برقی متعدد Dزم است

  

نقاط آريانا و در عصر تاريخی در موقع انبساط عوامل نژاد آريا از باختر به سائر  
انتشار آنھا بطرف ھند و فارس که آنرا ميتوان عصر مھاجرت ھای بزرگ ناميد، 
ًدره باميان که راه طبيعی برای اتصال مناطق دو طرفه ھندوکوه ميباشد، حتما 
تغيير محل قبايل را ديده و دسته ھای ايشان در سايه جدار ھفتاد متری آن پناه 

  .گزين شده اند

   

ستری که بلخ کانون آئين آتش پرستی شده بود، روشنی و حرارت در عصر زورا 
اين ديانت از فراز قلل شامخه ھندوکوه زبانه کشيده و باميان را ھم زير شعله خود 

در زمانه ھخامنشی ھا اگر چه در جمله وDيات مفتوحه از باميان . گرفته بود
جزء آن بوده و ) ياناآر(ًتذکری نرفته، طبعا مانند سائر نقاط افغانستان آنروز 



 که منطقه ھندوکش را در بر »پاروپاميزاد« مربوط وDيتی بود موسوم به ًمحتم-
  .ميگرفت

  

در باب اينکه آيا اسکندر يونانی بعد از اضمح-ل داريوش کبير ھخامنشی و ادامه  
 را در کاپيسا و بگرام .م. ق٣٢٩فتوحات خود در آريانا بعد از اينکه سال 

بطرف شمال ھندوکوه بجانب باختر رھسپار ميشود، از باميان گذشته ميگذراند و 
ھم گفته ميتوانيم که نه ، زيرا يا نه، اگر چه معلومات محقق در دست نيست باز 

رخين يونانی کسی در ين موضوع چيزی نگفته و از مدققين اروپائی تنھا مؤ
 که او  است»H. Wilson ويلسن «رت مبھم جواب مثبت ميدھد، شخصيکه بصو

ًھم شخصا باميان را نديده و ناديده می نويسد و بعد از او کسی ديگر نظريه او را 
  .تصويب ننموده استتأئيد و 

  

واضح است که باميان در ين وقت حايز اھميتی که بعدھا پيدا ميکند، نبود زيرا  
آنچه اسباب شھرت اين دره شھير ميشود با ديانت بودائی و سلطنت خاندان 

بنأبران در ين وقت باميان بحالت . در اوائل عھد مسيح شروع ميشودکوشانی 
 در جدار کبير آن نه بتی بود و نه مجسمه و نه سمچی و نه ،طبيعی خود افتاده

معبد دره فوDدی و ککرک که امروز ھزاران شکاف خورده و بعقيده ابو الفضل 
از . د افتاده بود ھزار سمچ ميباشد، در ين وقت با ھمان وضع طبيعی خو١٢حائز 

منتھا . قلم و چکش کارگران و رفت و آمد ھيکل تراشان و نقاشان خبری نداشت
 فراخی به استثنای باميان ًبند الی کوتل اغربات ميدان نسبتاچون از دھن دره غور

وجود ندارد، احتمال ميرود که در ين عصر قبل از بوديزم خود ھم ايستگاه محقر 
  .شديک شبه قافله ھا بوده با

  

بعد از لشکر کشی ھای اسکندر در فرصتيکه ژنرال ھا و حکمرانان يونانی 
وDيات مفتوحه بين خود در زد و خورد بودند، سلوسيدھا که خود را وارث 
اراضی مفتوحه فاتح مقدونيه در آسيا تصور ميکردند برای اينکه با سائر رقبای 

ام مقابله کرده بتوانند با  و ش)ف-ت آريان (خود در قسمت ھای غربی ف-ت ايران
خاندان موريای ھندی از در ص-حيت پيش آمده و قسمت شرقی و مرکزی آريانا 
ًرا برای آنھا گذاشتند، چنانچه موقتا اين وضعيت تا شروع سلطنت مستقل يونانو 

  .باختری باقی ماند

  

 .م. ق٢۴٧ سلطنت خود که مطابق به ١٩آشوکا نواسه موسس اين خانواده در سال  
 ماه تحت ٩مذھبی برای مدت  فعلی محفل )پتنه(» پاتاD پوترا«، در شھر ميشود

در  ، نام داير نموده و در آن ع-وه بر تنظيم قوانين مذھبی»Tissaتيسا «رياست 
اعزام يکدسته مبلغين به ممالک ھمجوار نيز تصميم گرفته شد چنانچه پسر مورد 



کشمير و  گندھارا و مبلغی که به. دندر زمره مبلغين بوو برادر کوچک آشوکا ھم د
ع-وه بر او . نام داشت» Majjhantikaمجھان تيکا «کشور ما اعزام شده بود، 

 نيز »Maharakkhitaماھاراکی تا «و » Dhammarakkhitaداماراکی تا «
ه بيکه مينويسند اولی چنانچه طور. فرستاده شده بودند) افغانستان(بطرف آريانا 

از ين جا بوضاحت معلوم ميشود . دومی نزد يونانيھا آمده بود و »ممالک غربی«
که از ين سه مبلغ، اولی در پشاور و سمت مشرقی حاليه و کابل و دو نفر ديگر 
در سائر نقاط آريانا و از آنجا نزد يونانيھا که در نقاط غربی ف-ت ايران بودند، 

ه اند، فخر ميکند که نزد تچنانچه آشوکا در کتيبه ھای که ياف. فرستاده شده بودند
 Antiaka« يعنی يونانی ھای غرب مثل انتياکا »Yavanaياوانا «شاھان 

 و آنتی کنا » پيتوله في-دلفTuramaya «، تورامايا»انتيکوش دوم
»Antikeanaچنانچه بواسطه ھمين تذکر از .  وغيره مبلغ فرستاده است» انتيگون

فرمائی آنھا معلوم است، عصر روی شاھان يونانی معاصر او که تاريخ حکم
  .سلطنت آشوکا را معين نموده اند

  

اين تبليغات مذھبی نزد شاھان يونانی فوق الذکر که در ين وقت خارج از خاک  
ان بودند، نتيجه يردر شام و قسمت ھای غربی ف-ت آ) آريانا(افغانستان امروزی 

 داخل »کوشانی ھا«و » يوچی ھا«ای مرکزی ھم چند قرن بعد در عصر آسي. نداد
 زمين خاص بودائی دور »مگدا«تنھا گندھارا با وجوديکه از.  شدديانت بودائی

بود، ديانت تازه را بزودی در عصر خود آشوکا پذيرفته و در نتيجه در قسمت 
  . رواج يافت.م. ق٢شرقی افغانستان دين بودائی در قرن 

  

ه را ديده و طبيعی است که ً باميان حتما عبور ھيئت ھای مبلغين آشوکا وغيردرۀ 
. بعد از گندھارا، کاپيسا و باميان باDخره ايبک و باختر به تدريج بودائی شده اند

 شرقی و مرکزی و شمالی  بودائيت در تمام آريانای.م.طوريکه در قرن اول ق
  .انبساط يافته بود

  

  آريانايونانی ھائی که متعاقب فتوحات اسکندر و مداخلت خاندان موريا ھندی در 
 تشکيل داده اند، چون محظ حاکميت و .م. ق٢۵٠سلطنت مستقل باختری را در 

 به معتقدات اھالی کار و غرضی ،احراز سلطه سياسی را در نظر داشتند
نميگرفتند بلکه بر عکس برای پيشرفت مرام کشور کشائی خود مذاھب محلی را 

بومی، يونانی و ھندی ھمه چنانچه در باختر تمام ارباب النوع . ودندماحترام مين
بنأبرين بوديزم در عصر ايشان نه تنھا در نقاط جنوب ھندوکوه بلکه . وجود داشتند

  .به ماورای شمال آن ھم جانب بکتريان ريشه دوانيده بود

  



و پارت ھای سيستانی يا ) سيت و پارت(در زمان حکومت شاھان اسکائی يا 
اگرچه در ين . نی را ھم گرفت يونا، بوديزم جای پرستش ارباب النوع)ھندوسيت(

 ھم حائز معابدی در لغمان و حصص غربی »شيوا«و پيروان » برھمنيزم«وقت 
کابل بودند، معذالک دين بودا دين عمومی مملکت شمرده ميشد و اين وضعيت تا 

  .جلوس کوشانی ھا باقی بود

  

ل باديه نشين بودند ًکوشانی ھا بعد از اينکه در آريانا اسقرار يافتند چون اص- قباي 
و از خود مذھب و ديانتی نداشتند، بزودی تحت نفوذ معنوی آريانا آمده در اثر 
ديدن غرائبات مدنيت و استماع افسانه ھا و اساطير عجيب پيرو ديانت بودا 

بعد از ين . گرديدند و بوديزم مذھب رسمی و سلطنتی عصر کوشانی آريانا شد
 ،ت باز شد زيرا س-طين مقتدر کوشانیتاريخ عصر با شکوھی بروی بودائ

ًمخصوصا کنيشکای کبير تمام اقتدار و دارائی سلطنتی را در راه انبساط و تجليل 
از يک طرف با لشکر کشی ھای او دين بودا تا کنار . معابد مذھبی صرف نمود

رود تارم در ترکستان چين شيوع يافت و از طرف ديگر در اثر ثروت خزائن 
ت ترين و مجلل ترين معابدی که روزگار نظير آنرا نديده بود، سلطنتی با حشم

ر چينی بيک ئاا ھيوان تسنگ زچنانچه شروع عمرانات بودائی باميان ر. بميان آمد
ً که متأسفانه نام او را نميگيرد و محتم- کنيشکا باشد، نسبت »پادشاه قديمه«نفر 

  .ميدھد

   

ھد که بايد ناگفته نماند زيرا سوال ملتفت بايد بود که اين موضوع تفصيل ميخوا 
 متری ۵٣ متری و ٣۵عادی که ھر کس ميپرسد ھمين است که اصنام بزرگ 

بصورت عمومی . باميان را کی ساخته و بانی اين ھمه عجائب شگفت آور کی بود
قبل از ھمه بايد دانست که آثار باميان کار يکروز و يکسال و يک قرن نيست بلکه 

 و چکش ھيکل تراشان در آن مصروف بوده و ھزاران استاد ھزار سال کامل قلم
  .ھيکلتراش، معمار، نقاش در ين دوره طوDنی در آنجا ھنرنمائی نموده اند

  

معلومات تاريخی يا کتيبه ئی که واضح به بانی عمرانات آن اشاره کند تا حال در 
ت که در قديمترين منبع تاريخی يادداشت ھيوان تسنگ زائر چينی اس. دست نيست

وارد باميان شده و اولين آبادی اين دره شھير را که آنھم نه مجسمه .  م632سال 
پادشاه «ک نفر  بي، در ھوای آزاد بودرگ بلکه يک استوپه و معبدیھای بز

  .نسبت ميکند» قديمه

  

ن آبادی که از نقطه  نا گفته نبايد گذشت که قديمتريرسيد حاD که سخن به اينجا
 ھوای آزاد در پای جدار يان بنا شده بع-وه يک معبد که درنظر بودائی در بام

، تعمير يک استوپه بود که در ھوای کبير بين دو مجسمه عظيم الجثه وجود داشت



 چنانچه . متری بنا يافته بود35آزاد در مجاورت جدار کبير در نزديکی مجسمه 
 . در ميان مزارع در محل معينه فوق الذکر موجود استًبقيه سنگ و خاک آن فع-

جود ھزاران سموچ سوراخ نوز جدار کبير باميان که بواسطه ودر ين وقت ھ
تيکه سپس وق.  بشکل طبيعی خود باقی بود دست نخورده و،سوراخ معلوم ميشود

 در قسمت ،وا و فصول آن آشنا شدنددتی در باميان ماندند و به آب و ھراھبين م
ا نمودند تا در زمستان از سرما و در قی جدار کبير شروع به حفر سموچ ھرش

  .تابستان از وزش بادھای شمال ھندوکوه مصئون باشند

  

پس بشرحيکه ذکر رفت عمرانات باميان اول در فضای آزاد شروع شده و متعاقب 
ًآن فورا يک نوع سبک کار مخصوص که عبارت از سموچ کنی و تراش مجسمه 

ً الجثه باشد روی کار آمده و کار ھم واضحا از قسمت شرقی جدار ھای عظيم
 متری و 35شروع و به منتھااليه غربی آن تمام گرديده و به اين ترتيب اول بت 

 متری و آبدات متصل آن ساخته 53ن ھيکل ابد مجاور و مربوط آن و بعد از آمع
ی ممکن در عصر شده است و قرار تخمينی که نموده اند اولی در قرن اول مسيح

له او تراش شده باشد و اگر  در زمان احفاد س-3 و 2کنيشکا و دومی بين قرن 
 بوضاحت ، عزيز در عکس ھای اين دو مجسمه بزرگ دقيق شوندخوانندگان

 متری خيلی نا موزون و بی 53 متری نسبت به ھيکل 35معلوم ميشود که بت 
وقتيکه کار .  تراشان ميباشدتناسب است و ثابت ميکند که کار اول دستی ھيکل

تراش اين مجسمه تمام شده اعانه دھندگان ميخواستند که مجسمه ديگری دو برابر 
ھيکل اولی بسازند ولی ارتفاع جدار اجازه نداده درست يک و نيم برابر آن به 

خيلی قشنگ و اعضای »  بت بزرگ«اين مجسمه يا .  متر تراشيده اند53ارتفاع 
ام نمونه مجسمه يونانی رار گفته موسيو گودار از روی کد قآن متناسب است و

  .تراش شده است

  

پس روزگار شکوه و ج-ل باميان مقارن به اوائل عھد مسيحی در زمان اقتدار 
شروع و در طی قرون بعد با » کنيشکای کبير«بزرگترين امپراطور کوشان 

زی نبوده که رو. ب ترقی و عظمت آن افزوده شده استسلطنت اوDده او بمرات
 التجاره ھندی جانب باختر و اسباب باختری، سمرقندی، چينی قافله ھا با مال

جانب ھند نميگذشت و ھر کدام بنوبه خود در آنجا توقف نميکرد و بقسم نذر و 
  .اعانه  به معابد باشکوه اين خطه چيزی نميداد

  

 –فان «اسم  مسيحی به بعد به 494ر قديمترين مضامين چينائی ھا از باميان د
يکی از (پھلوی » بنداھش« در 5ياد شده و در ھمين قرن » Fan - Yangيانگ

 Pseudo-Moiseموسی خورنی«و درزبان )  اوستا-پارچه ھای کتاب زوراستر 

de Khorene  « تذکر رفته و از ين معلوم ميشود » باميکان«مؤرخ ارمنی به اسم



 صورت گرفته 5ر ھمان قرن در فارسی بسيار قديم و د) ی(به ) ک(که تغيير 
است ھم در بعضی مضامين چينائی ) Yang(که در آخر کلمه ) g(حرف . است

ميباشد و بعقيده موسيو )  يان–بام (بخوبی ھموزن )  يان–فان (ديده نشده لذا کلمه 
) افغانستان( در قست شرقی ف-ت آريان »باميکان«ھاکن احتمال ميرود که کلمه 

  . تلفظ ميشد باميان5در ھمان قرن 

  

 5در قرن که (خانواده ھای شاھی چين »  Tangتانگ«و »  Weiوی«در عصر 
سوی « باميان در دو جا ذکر رفته يکی در کتاب ،) سلطنت داشتند7 و 6و 
که »  Fan-Yenفان ين« به اسم 617 – 581در سال »  Souei-Chouشو
شه نان « به اسم منبسط کردن است و ديگری» ين«به معنی اسم خانواده و » فان«
در فھرست ممالک مغرب زمين که برای چينائی ھا »  Che-Fan-Yenين

 به دربار 615 و ايران بود و اين فھرست در  از افغانستان و ترکستانعبارت
معنی اجزای سه گانه اين اسم مرکب قرار آتی . تقديم شده است»  Soueiسوی«

  .منبسط کردن – اسم خانواده و ين – گم کردن، فان –شه : است

  

 افغانستان عبور ميکند از.  م623که در سال » ھيوان تسنگ«ين زاير معروف چ
به معنی » فان«ذکر نموده که »  Fan-Yen-na نا– ين –فان «باميان را بنام 

  .اين معنی ميدھد» نا«فراوان  و » ين«برھما، 

  

ا  ھاشد اسمچون در عالم بودائی مناطق شمال غرب ھند که عبارت از افغانستان ب
 احتمال ميرود که ھمين شکل سانسکريت ،ًرا عموما به سانسکريت تحويل ميدادند

يا چيزی » باميانا«اسم باميان را ھيوان تسنگ ذکر نموده باشد و صوت اصل آن 
-Fanفان ين«ھيوان تسنگ بعضی اوقات باميان را خلص . شبيه آن بوده باشد

Yen  «ھم خوانده است.  

  

که » Sin Tang Chouسن تانگ شو «ير ديگری چينی انگ زبعد از ھيوان تس
 صورت تشکي-ت اداری ممالک مغرب زمين را مينوشت 658 – 661در سال 

  :باميان را به سه اسم عليحده ياد نموده

  )فان به معنی پرده، ين منبسط کردن( Fan- Yen   ين–فان  -1

 )وانوانگ به معنی مشاھده کردن، ين فرا (Wang - Yen  ين–وانگ  -2

اين رقم را از روی ھيوان تسنگ نقل  ( Fan – Yen - Na نا– ين –فان  -3
 )نموده

  

يکنفر چينی ديگر در »  Kieou – Tang – Chou شو– تانگ –کيو «وقتيکه 
به اسم را  تشکي-ت ممالک غربی را از طرف خود مينوشت، باميان 658 – 661



 طرف 615اسم تا خوانده و اين »  Che – Yuan – Yen ين– يوان –شه « 
ھم تلفظ » Serسر «در اصل زبان چينی » Cheشه «کلمه . استعمال بوده است

سر «رخ ارمنی باميان را مؤ) موسی خورنی(ون موئيز دو خورن ميشود و چ
رخ چينی معلوم ميشود که بعد از  ذکر نموده از روی نگارش آخرين مؤ»باميان

 چينائی ھا ھم به ھمين اسم ياد  در مضامين. م658 – 661تجديد تشکي-ت اداری 
  .شده است

  

وی در سال . ذکر رفته» تچااوهھوی «آخرين شکل اسم باميان در قصۀ زاير 
از ھند آمده ميخواست از راه باميان عازم چين شود و حين عبور خود . م725

ياد کرده و امکان ) فان به معنی پرده و ين رھنمائی کردن(» فان ين«باميان را 
  . شنيده باشد»بام ين«از زبان اھالی بومی د که ميرو

  

 آريانا بحران بزرگ نيم ،ھيوان تسنگ زاير چينی موقعی که از باميان ميگذرد
. قرنه ھن ھای ھفتاليت را گذرانيده و بدست شھزادگان ترکان مغربی اداره ميشد

موقعيکه به باميان ميرسد پادشاه محلی با وزرا و علما و ديگر نجبای مملکت به 
 روز از آنجا 5استقبال او برآمده به احترام تمام او را به قصر شاھی ميبرند و تا 

در مدخل » شھر شاھی«قرار نگارشات خود او پايتخت اين شاه يا . بيرون نميشود
ه و  و دامنۀ تپه ھر دو را اشغال نموددرۀ فوDدی طوری افتاده بود که فضای آزاد

 کيلومتری بقايای اين 3 – 2چه از دھن دره تا  چنان بود)2( لی7 الی 6وسعت آن از 
 سال قبل باميان 1304يعنی  در اين وقت. شھر بصورت سموچ ھا باقی مانده است

و تمام آريانا اگر چه خسارات ھن ھای ھفتاليت را ديده است باز ھم بيش از صد 
 بعد چون. ن در باميان ھنوز زندگانی داشتنداھباتر از چندين ھزار ر معبد و ع-وه

 روز استراحت در قصر سلطنتی خستگی زاير چينی رفع ميشود دو نفر سر 5از 
يا » نا- يوسو-لی-آ«و » آرياداسا«يا » سو-تو- يو-لی-ا«حلقه علمای معروف باميان 

زاير چينی را گرفته به تمام معابد رھنمونی نموده و آنچه قابل ديدن و » آرياسنا«
  .تماشا بود به او نشان ميدھند

  

ن وقت باميان ب-شبه يکی از مجلل ترين مراکز دينی و صنعتی تمام آسيا بوده در ي
ع-وه بر تزئيناتی که قلم ھيکل تراشان و خامه نقاشان در آنجا ايجاد کرده بود و 
معابد و طاق ھای مجسمه ھای بزرگ بودا با بھترين پارچه ھای ابريشمی و پرده 

 متری مثل دست و پا و 35ل قسمت ھای برھنه ھيک. ھای زربفت مزين بود
صورتش کامل از ورق ط- پوشيده شده بود و روز زير اشعه زرين آفتاب چشم 

 زاير چينی دست داده اين  بهچنانچه در اثر حيرتی که تماشا کننده را خيره ميکرد
  .مجسمه را در يادداشت خود فلزی و از برنج تصور ميکند

  



ائی بود زندگانی محيط باميان شب در عالم سکوتی که مخصوص رھبانان بود
در جدار بزرگ که مانند خانۀ زنبور سوراخ خورده ھزاران . کيفيت عجيبی داشت

چراغ و مشعل افروخته ميشد و وقت بوقت آواز سھمگين ناقوس در فضا طنين 
می انداخت و انعکاس آن معبد به معبد در دره فوDئی و ککرک صدا انداخته به 

  .ھندوکوه و کوه بابا ناپديد ميشدمغاک دره ھای دور دست 

  

 ھمان پارچه ھای باميان با امروز چندان فرق نکرده، قرن قبل اھالی 13پوشاک 
کلفت پشمی که امروز نزد ما به برک موسوم است با ديگر البسه پوست دار زياد 

حاص-ت زراعتی و نباتی اين ديار ھمان چيزی است که زاير . استعمال ميشد
باميان ھمان طوری که ھيوان تسنگ ميگويد مثل امروز . رده بودچينی ديده و خو

گندم زمستانی تنھا حاصل دره بوده و عائدات بزرگ آنرا . ميوه و گل کم دارد
اگر انسان به کمی اراضی زراعتی و عدم ميوه اين . تربيه حيوانات تشکيل ميداد

که حصۀ چندين ھزار نفری آن فکر کند ملتفت ميشود  منطقه و کثرت نفوس
بزرگ احتياجات اھالی را حتی از نقطه نظر مواد غذائی ھم رفت و آمد قافله ھا 

  .تکافو ميکرد

  

از چيزھای عجيبی که ھيوان تسنگ حين اقامت خود در باميان ديده و در يادداشت 
است که »  بودايک مجسمۀ بزرگ ھزار قدمی  مرده«ھای خود نقل ميکند وجود 

تفصيل اين موضوع را . عنی قبر خوابانيده شده بودي» نيراوانا«روی زمين در 
 لی 3 يا 2چنين می نويسد که در قسمت شرقی شھر شاھی معبدی است که بفاصله 

بودا در قبر دراز افتاده و با الوان و جواھرات  »مجسمه ھزار قدمی«شرقی آن 
ار و مزين ميباشد و ھر ساله در موقع معين پادشاه باميان با وزرأ و م-زمين درب

قاطبه اھالی و روحانيون در آنجا جمع شده و شاه ھر چه از جواھرات و اشيای 
و اشيای نام بودا خيرات ميکند و چون پول مفاخره در خزائن خود دارد ھمه را ب

 وزرأ پيش سپس .نفيسه تمام ميشود خود و اھل و عيال خود را نيز ايثار مينمايد
اين سلطنتی را پس خريداری ميکنند و  تمام جواھرات خزشده شاه و خانواده اش

ًاين ميله را اص-  . بدين منوال اين جشن مذھبی ھر ساله تکرار ميشود
ميگفتند و »  Wou Techo Tahoueiوتچو تاھوی«يا »  Wou Tchoوتچو«

 7در قرن .  سال يکبار داير ميشد5موسس آن آشوکا بود که در عصرش فقط ھر 
Dنه حتی سال دو بار ھم تشکيل ميدادند و در اھالی ھندوکوه اين ميله را سا

» موشکا«اين جشن را در زبان پراکريت . گندھارا و درۀ کابل ھم معمول بود
 ترجمه اش ميتوان کرد و در عصر امپراطور »ميله نجات«گويند و به 

چون در ضمن قصه فوق از پادشاه باميان . در چين ھم رواج داشت» Wouوو«
اينجا چند کلمه از تصوير پادشاھی که از دره ککرک سخن بميان آمد اگر در 

  .کشف شده بنگاريم بی موقع نخواھد بود



  

 تصوير پادشاھی پيدا ، در ضمن تصاوير رنگه معبد دره ککرک1931 سال در
ًشد که فع- در موزۀ کابل موجود است و موسيو ھاکن آنرا در تأليفات خود 

حالتی نمايش يافته که از شکار توبه اين پادشاه ب. خوانده است» پادشاه شکاری«
وسايل شکار که عبارت از . ميکند و کمان خود را دو دسته به بودا تقديم مينمايد

 دو مرغابی که شکار نموده ھمه به اطرافش ديده سگ تازی شکاری و تير است با
اين . خود پادشاه باDی تخت نشسته و به انواع زيورات مجلل مزين ميباشد. ميشود
. اه از جمله آخرين شاھزادگان کوشانی است که در باميان سلطنت مينمودپادش

موسيو ھاکن در اطراف تاج او تدقيقات خوبی نموده و در اثر مقايسه با تاج شاھان 
يکی ع-مه اختصاصيه . سه سکه که از غزنی پيدا شده دو نتيجه بدست ميآرد
و ارتباط آنھا را با شاھان برای شاھان منطقه باميان پيدا ميکند و ديگری قرابت 

 در دره کابل سلطنت 6 و 5يعنی شھزادگان کوشانی که در قرن » نپکی«خانواده 
  .داشتند، اثبات مينمايد

  

 تاج پادشاه شکاری دره ککرک باميان طوری که در تصوير ديده ميشود عبارت
نصب » نقره ئی«ميان ھر کدام آن تاپه سفيد از سه ماه نو ط-ئی است که در 

پادشاھان دو سکه که از غزنی پيدا شده و عکس يکی از آن ھا در اينجا . ميباشد
ا دارند منتھا چون روی سکه نيم برای مقايسه آمده ھم ھمين سه ماه نو و سه تاپه ر

بر .  يک ماه و تاپه ديده نميشود،خ نمايش يافته و سه ربع صورتش معلوم ميشودر
چون نزد شاھان . ھمين رقم تاج بسر داردع-وه در خود دره باميان ھم يک بودا 

ممالک مجاور به اين تفصيل تاج ديده نشده گفته ميتوانيم که مخصوص پادشاھان 
سکه سومی که از غزنی بدست آمده فقط يک ماه نو را در .  استدره باميان بوده

اين سکه طوريکه باD گفته . تاج پادشاه نشان ميدھد که نوک ھای آنھم مدور است
 کابل زمين نسبت ميشود و از روی 6 و 5ه آخرين شھزادگان کوشانی قرن شد ب

تشابھی که موجود است چنين معلوم ميشود که پادشاه شکاری درۀ ککرک با آنھا 
  .ارتباط زياد داشته است

  

 بودند و زبان شان )3(»عراوه کوچک« مسيحی بودائيان دره باميان پيرو 632در 
 در حرارت عقيده طوری طرف ن فرقی نداشت وبا اھالی کابلستان و تخارستا

ر چينی واقع شده بودند که از ين نقطه نظر ايشان را به اھالی مناطق ئاپسند ز
  .مجاور افضليت ميدھد

  

 سال بعد از تاريخ ورود زائر چينی اعراب بار اول در درۀ باميان ظھور 30
ًاص- از شبھه ميکنند ولی طوريکه از روی شھادت يک نفر زائر ديگر چينی که 

 مسيحی از راه بحر 727نام داشت در سال » ھوی تچه او«جزيره کوريا بوده و 



به ھند آمده و حين مراجعت از راه افغانستان و آسيای مرکزی باميان را يک قرن 
معلوم ميشود که بوديزم چند صباح . بعد از زائر اول الذکر چينی مشاھده ميکند

: ًوی در ياد داشت ھای خود ضمنا مينويسد. مودهديگر ھم در دره باميان دوام ن
فان « روز بطرف شمال منزل زده شود به 7کابلستان » سی يو «چون از سلطنت 

اين زائر در عصر خود پادشاه باميان را يک نفر . يعنی باميان خواھند رسيد» ين
يع يعنی بومی خوانده و مينويسد که سپاھيان پياده و سوار زياد دارد و مط» ھان«

ه ئی و جامه ھای پوست دار و اھالی پيراھن ھای پنب.  ديگر نيستکدام سلطنت
در اين وDيت . معابد و رھبانان بکثرت مشاھده ميشود. البسه نمدی ھم ميپوشند

ًاھالی ريش و موی سر خود را می تراشند و عموما به ) کابلستان(» سی يو«مانند 
ز تازه که اين زائر ميگويد اين است چي. ، کوھدامن شباھت دارند» کی پن«اھالی 

که زبان اھالی با ساير وDيات فرق زياد دارد حال آنکه پيشتر ديده شد که صد 
سال قبل ھيوان تسنگ اخت-فی مشاھده ننموده بود و چون اين زائر در بصارت 
خودد به ھيوان تسنگ نميرسد محال مينمايد که در صد سال زبان اھالی باميان از 

Dربی ھم ھنوز معمول نشده بود يات آريانا  فرق نموده باشد زيرا زبان عساير و
نوشته ھای سانسکريتی که بحروف . -فی در زبان مملک وارد ميکردختکه ا

 نسبت 8 کشف شده بھمين قرن 1931 در G گوپتای اخير تحرير و از سموچ 
 بودائيان در پس گفته ميتوانيم که با وجود ظھور اعراب تا اين زمان ھنوز. ميشود

ً عم- دست تصرف آنھا 9معابد خود مشغول رياضت بودند و فقط در اوائل قرن 
  .از ين دره کوتاه شده است

  

حين محارباتی که بين مسلمين و پيروان بودا بميان آمده اھالی بت پرست چيزی 
عوض . بد ھا متروک مانده است فرار نموده و معمسلمان، چيزی کشته و چيزی

ودائی مدخل دره فوDدی در مقابل جدار کبير به ساحل راست شھر شاھی ب
بميان آمده که از خود ارگ شاھی و دامنه » غلغله«رودخانه باميان شھر اس-می 

نظير شھر اس-می غلغله در قسمت سفلی درۀ باميان بفاصله . وسيع ديگری داشت
بطرف و » ضحاک« کيلومتری در محل تقاطع رودخانۀ باميان و کالو شھر 17

عرض » سر خشک« کيلومتری در درۀ شکاری شھر 31شمال باميان بفاصله 
 اين قسم باميان به لباس اس-می تا زمان تھاجمات مغل هوجود نموده است و ب

  .بدست خوارزم شاھيان اداره ميشد

  

طوفان دھشت خيز چنگيز طوريکه ساير ب-د قشنگ و مايه نازش مدنيت اس-می 
طن بر باد کرد، شھر ھای زيبا و آثار مفاخر عصر اس-می ما را در ساير نقاط و

وقتيکه قشون مغل مقابل : "آئينه جھان کشا مينويسد.  باميان ما را نيز از بين برد
باميان رسيد اھالی بومی با شھامت ملی خويش در صدد مقاومت و دفاع برآمده از 

اگھان از جانب دو طرف جنگ شروع شد و طرفين تير را به خانه کمان نھادند ن



، محبوب ترين نواسه چنگيز، اصابت نمود و شھر تيری رسيده به يک پسر چغتی
در ين وقت قشون مغل به غيظ شده به اشغال شھر عجله . او را ھ-ک ساخت

نمودند و چون شھر را متصرف شدند چنگيز حکم داد که از انسان گرفته تا حيوان 
محبوس نگاه نکنند و اين ديار را به اسم ھمه زنده جان را بقتل رسانند و کسی را 

 618 تاريخ از ھمينچنانچه ". مسمی سازند» قريه خراب«يعنی » ما او بالغ«
 مسيحی کسی در اينجا بود و باش ندارد و آثار دھشت قوم 1221ھجری مطابق 

   .  مغل ھنوز فراز ارگ شھر غلغله سايه افگنده است

  
  :يادداشت ھا
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