
  مجسمه ھای بودا در باميان
  

 داکتر فريار کھزاد                                          بنياد فرھنگی کھزاد

بودای باميان يا يک غلط مشھور، تنديس ھای باميان مجسمه ھای بودا "مقالۀ 
نوشتۀ جناب محترم آقای سليمان راوش را خواندم و برای اينکه " نيستند

که بلی مجسمه ھای باميان مجسمه ھای بودا ھستند چند برايشان روشن گردد 
نوشته را يکجا نموده خدمت ايشان و ساير ع:قمندان تاريخ و مسايل باستان 

برای آنکه مطلب بيشتر و بھتر توضيح شده باشد از . شناسی وطن تقديم ميدارم
  کتاب 

ھاکن، ، تاليف موسيو مدام گودار و پروفيسور "آثار عتيقه بودائی باميان"
  ترجمه احمد علی کھزاد 

  

چند يادداشت زوار چينی را که خود به چشم خود باميان را ديده اند و مجسمه ھا 
را بنام مجسمه ھای بودا ذکر کرده اند و ھمچنان برای مسايل دين بودائی و 

، در اينجا کاپی کرده و خدمت ده انديه خود رنج سفرھا را کشبرکزيارت اماکن مت
گردد تا بنياد فرھنگی کھزاد بنام دفاع از ع:مه کھزاد متھم نشود ھمه تقديم مي

باقی به خود . بلکه ھدف صحت و درستی تاريخ و مسايل باستان شناسی ميباشد
تان ربط دارد که غلط مشھور شاخدار را قبول ميکنيد يا يافته ھای دانشمندان 

می ھيئت ھای تاريخ و باستان شناسی را که بر اساس کاوش ھا و مطالعات عل
  .باستان شناسی فرانسه و افغانستان طی سالھا زحمت و کار حاصل شده است

  

از کتاب البته برای معلومات بيشتر خوانندگان عزيز سه مقاله ديگر ع:مه کھزاد 
از استاد کھزاد آثار . نيز در اينجا گنجانيده شده است" افغانستان در پرتو تاريخ"

ر اٌبودائی و ھمچنان مخصوصا تاريخ کوشانی ھا آثزيادی در مورد باميان، دين 
. بسيار زياد وجود دارد که به ھيچ صورت نمی توان از آنھا حتی در اينجا نام برد
بايد ع:وه گردد که نويسندگان و مؤرخين ديگر افغانستان که در مورد کوشانی 

و يا اينکه [اشد ھا چيزھائی گفته اند ھمه با مراجع و استناد به آثار استاد کھزاد ميب
خود را تير کرده اند و از منابع آن ذکری نکرده اند و يا از آثار کھزاد گرفته اند و منابع استاد کھزاد را منابع 

جع اصلی اين مطالعات او به اينصورت مر ]!ًلطفا سالھای نشر آثار مقايسه گردد-خود نوشته اند
ير احترامات مرا ھمه  در اخ.جع اول باشد نه مراجع دست دو و سهابايد مر

  .بپذيرند

  

  

  داکـتر فـريار کـھـزاد

  بنياد فـرھـنگی کـھـزاد
   اسیـتان شنـخ و باسـگاه تاريـژوھشـپ

  



  

  

  صلصال و شاه مامه
  

  

  

  زادـھـگی کـنـرھـاد فـيـ                          بن              زاد      ـھـی کـلـد عـمـاح

  

 اسمی از باميان شنيده و در ين سال ھای اخير اخر کم و بيشھمه کس در اين او
باميان علی العجاله مھمترين . جھانگردان خارجی بيش از پيش به باميان ميروند

  . فيصد سياحان بدانجا ميروند90ًمحلی است برای سياحان و تقريبا 

  

، شايد ھرکس که باميان را ديده و يا از راه مطالعه به نام و آثار آنجا آشنا شده باشد
درک کرده باشد که با وجود ھمۀ زيبائی ھای طبيعی و تشک<ت عجيب طبقات 

 شگفت ببيندگان را تشکيل ميدھد وجود دو مجسمۀ  آنچه اسباباFرضی باز ھم
  . متر ارتفاع دارد35 متر و ديگری 53بزرگ بودائی است که يکی 

  

ودائی اين دو ھيکل عظيم ايستاده و سائر مجسمه ھای خورد و بزرگ نشسته ب
در زبانزد ھمه مشھور است و کسی نيست که » بت ھای باميان«ًمعموF به صفت 

  .از ديدن اين مجسمه ھای بزرگ به حيرت نشود

  

 متری باميان بزرگترين ھيکل بودائی دنيا و بلندترين مجسمۀ سنگی جھان 53بت 
ن کسانی که اي. جھان اخذ موقع کند» عجايب سبعه«است و جا دارد که در قطار 

ًمجسمه ھا را ميبينند طبعا يک سلسله سوال ھا در خاطر آنھا ميگذرد و راجع به 
  .اصل و بود و ھويت و نام و نشان آنھا پيش خود سوال ھا ميکنند

  

مھمترين اين سوال ھا اينست که اين مجسمه ھا چه نام داشتند؟ شبھه ئی نيست که 
چيز ديگر نبوده که به اندازه در نظر پيروان بودائی اين مجسمه ھا جز تمثال بودا 

. فوق العاده بزرگ از قامت طبيعی انسانی در دل کوه کنده شده و تراش يافته است
بدن اين مجسمه ھا را قبای بودائی يا ي<ن راھبی از شانه تا نزديک بند پا پوشانيده 

اين قباھا ملون ھم بود . بود و قات ھا و خم و شکن آن به وضاحت تام مشھود است
چنانچه اگر خوب دقت شود ھنوز ھم ميتوان بخوبی تشخيص داد که قبای بت و 

  .ً متری اص< آبی رنگ يا کبود بود35ً متری اص< سرخ و قبای بت 53

  

ارد درۀ باميان شده اند تاثير در انظار مسلمانانی که  بار اول ورنگ اين قباھا 
اھای آن ھا به صفات عميقی بخشيده و مجسمه ھای مذکور را به مناسبت الوان قب

به اساس برخی اشاره ھائی که در برخی . ياد کرده اند» خنک بت«و » سرخ بت«
ه اين دو صفت در قرن ، ثابت است کاز متون تاريخی و ادبی فارسی موجود است



 ھجری و بعدتر رايج بود و مھمتر آنکه ملک الشعرا دربار محمود، 5 و 4ھای 
 بت و خنک بت ساخته بود که متاسفانه از ر باب سرخامير عنصری قصيده ئی د

کشف اين قصيده . بين رفته و جز يکی دو مصرع يا بيت از آن اثری باقی نمانده
يکی از امھات مسايل تاريخی و ادبی است که ھر وقت صورت گيرد بر يک 

  .صفحۀ از تاريخ و ادب ما روشنی خوبی خواھد افگند

  

اين نکته .  متری بود35مجسمۀ » خنگ بت« متری و 53ھمان بت » سرخ بت«
زاير ) قرن اول ھجری(قابل م<حظه است که رنگ قباھا در قرن ھفتم مسيحی 

را ھم فريب داده بود و نامبرده تصور کرده بود که بدن » ھيوان تسنگ«چينی 
مجسمه ھا را از چودن پارچه پارچه ريخته و بعد يکجا نموده و مجسمه ھا را 

 اين مفکوره بکلی غلط بود و در نکه خوب ميدانيم کهحال آ. تشکيل داده بودند
ساختن مجسمه ھا بکلی فلز بکار نرفته بود و تمام بدن آنھا در ھمان سنگ دانه 
دار کوه تراش يافته و قات ھای قباھای آنھا با پلستر و ريسمان برجستگی داده شده 

را وادار ھمين رنگ ھا مسلمانان . و روی آنھا رنگ سرخ و آبی ماليده بودند
  .مسمی سازند» خنگ بت«و » سرخ بت«ساخت که بت ھای مذکور را به صفات 

  

در داستان ھا و اساطير محلی باميان برای دو مجسمه مذکور دو نام ديگر ھم 
در عرف اھالی محلی . »شاه مامه«و ديگری » صلصال«يکی . ميتوان يافت

مفھوم لغوی . تری بود م35 متری و شاه مامه نام بت 53باميان صلصال نام بت 
مردمان محلی باميان در ذھن ساده و بسيط خود . کلمه صلصال گل و خاک است

صلصال را مرد و شاه مامه را زن تصور کرده و ميکنند و تصور مينمايند که 
يکی شاه و ديگر زنش ملکه بوده و آن دو مجسمه پيکرھای يک جفت زن و 

باستان شناسی بصورت مسلم ميدانيم در روشنائی تحقيقات تاريخی و . شوھر است
باری . که اين افکار ھمه عاری از حقيقت اند و ھر دو مجسمه تمثال بودا است

چون مطالعه فولکلور و فرھنگ عوام خيلی دلچسپ است و مخصوصاض در 
نقاط تاريخی بدان اھميت زياد ميدھند، گوش فرادادن به افسانه ھای محلی دلچسپ 

  .و آموزنده است

  

که در » مامه«و ديگر » شاه«دو کلمه روشن است يکی » شاه مامه«مۀ در کل
اط<ق ميشود و آنرا » مادر«لھجه پنجشيری ھا موجود است و در مورد 

چون قراريکه گفتيم عرف عوام اين دو پيکر . ھم ميتوان توجيه نمود» شھبانو«
که بزرگ را زن و شوھر و شاه و ملکه تصور ميکنند، سه مجسمه کوچکتر را 

در ميان طاق ھای مجسمه ھای بزرگ بصورت نشسته تراشيده اند اطفال آنھا 
بدين ترتيب عوام باميان مجسمه . ھا ميخوانند» نقصانی«تصور نموده و آنھا را 

ھائی را که بصورت ايستاده و نشسته در جدار کبير باميان در فاصله چھار صد 
يدانند که عبارت از پدر، مادر و قدم طول تراشيده شده اند مربوط به يک خانواده م

  .اطفال آنھا باشند

  

.  متری قدامت دارد53 متری باميان از نظر تحقيقات باستان شناسی بر بت 35بت 
ً متری محتم< در قرن سوم مسيحی شروع و در اواخر آن قرن 35تراش بت 



 مسيحی ساخته 5 و 4ً متری محتم< در قرن ھای 53خاتمه يافته است و ھيکل 
 متری تناسب بيشتر مراعات شده و تأثير مدرسه گوپتا 53در مجسمه . ه استشد

  .در آن بی دخالت نيست

  

ميگويند که نمونه ھای کوچک مجسمه ھای عظيم باميان با کاروان ھای تجار در 
 جوزا 5. / امتداد راه ابريشم تا به خاک ھای چين و جاپان ھم انتشار يافته بود

1341/        

  

  یـودائـای بـخانه ھـابتـيکی از ک

  انـبامي) G(وچ ـدر سم
  

  

  

  احـمـد عـلـی کـھـزاد                                              بنـيـاد فـرھـنـگی کـھـزاد

  

يکی از مراکز بسيار .)  م9تا قرن . م. ق2از قرن (افغانستان در طی ھزار سال 
اط مختلف مثل ھده، بگرام، مھم بودائی آسيا بود و شواھد آثار مکشوفه از نق

شترک، فندقستان و مجسمه ھای عظيم بودائی باميان و بقايای استوپه ھای بزرگ 
که چند نمونه آنرا در کابل بودائی، توپ دره، درونته، ايبک و بلخ سراغ داده 

  .ميتوانيم، اين مفکوره را بخوبی ثابت ميسازد

  

راه «و » راه کوچک«مختلف در دورۀ ھزار سال که آئين بودائی با دو طريقۀ 
در ين سرزمين عموميت داشت، صدھا » مھايانا«و » ھنايانا«نجات يا » بزرگ

معبد خورد و بزرگ در نقاط مختلف مملکت آباد بود و برخی از ين معابد چه در 
ھده، چه در کابل، چه در بگرام و چه در باميان و چه در بلخ، خارج حدود 

  .ت داشتندافغانستان در پھنای آسيا شھر

  

ًمعابد بودائی عموما بشکل خانقاه ھای دورۀ اس<می به چھار طرف يک حياط 
بزرگ مستطيل شکل حجره ھای متعدد داشت، مخصوص رھايش راھب ھا، 

بعضی اوقات در بعضی از ين معابد دو يا سه يا . علما، روحانيون و دانشمندان
کردند و بيشتر محصول چھار صد نفر راھب در عالم انزوا و تفکر زندگانی مي

. فکری آنھا نگارش و ترجمه کتب مذھبی و اخ<قی و قصص و روايات بود
بعبارت ديگر اين معابد مانند مدرسه ھای دورۀ اس<می کانون تعليم و تعلم و 
تدريس و افاده و استفاده بود و راھب ھا و شاگردان شان بکمال آرامی خاطر در 

ثار و ترجمه کتب مشغول بودند و ھر معبدی از انزوای مطلق به تعليم و نگارش آ
  .خود کتابخانه ئی داشت

  



، »توان«در جاھائيکه معابد را در دل کوه بطور سموچ ميکندند مثل باميان،
کتابخانه ھا بيشتر در ) در ھند(» اجانتا«و ) در چين(» Fنگ من«و » ھوانگ«

 بودائی را از ھمين ھمين سموچ ھا می بود و علی العموم آثار تحريری دوره ھای
  .قبيل غارھا و سموچ ھا کشف کرده اند

  

 که بار اول با پروفيسور ھاکن بغرض تحقيق و حفاری 1930خوشبختانه در سال 
به باميان رفتيم، با تجسساتی که تحت نظر پروفيسور مذکور شروع شد در 

ا  متری باميان سموچ جديدی پيدا کرديم که بعد ھ35مجاورت شرقی پای مجسمه 
مسمی شد و در آن سموچ شواھد يک کتابخانۀ قديم بودائی باميان ) G(به سموچ 

  .افشا و آشکارا گرديد

  

اين سموچ که در آن ورق پاره ھای کتب بودائی به زبان و رسم الخط ھای 
سانسکريت کشف شد، يکی از قديمترين سموچ ھای باميان بود که با اکثر احتمال 

در اثر جدا .  م5 يا 4ًن دوره و محتم< در طی قرن قبل از ظھور مسلمانان در اي
شدن و فرود آمدن بعضی پارچه ھای بزرگ جدار سنگی عمودی کوه نيمه ويران 
شده و بعد از ويرانی در اثر عوامل طبيعی دھن آن مسدود گرديد و بھمين حال تا 

يد و  يعنی تا موقعی باقی ماند بود که ھيئت باستان شناسی فرانسوی فرا رس1930
بعد از يک سلسله کاوش ھای علمی شواھد مکشوفه به موزۀ کابل انتقال داده شد 

  .که در اطاق مخصوص باميان موجود است

  

بيادم است که در وسط اين سموچ، استوپه کوچکی م<حظه کرديم که ديوارھای 
در . اطراف آن تصاوير رنگه داشت و مجالس تولدی و وفات بودا را نشان ميداد

 ھمين استوپه کوچک ، روی زمين پارچه ھا و ورق پاره ھای کتابخانه مجاورت
ئی پھن و پريشان شده بنظر خورد که در اثر رطوبت نفوذ آب ھای باران بھم 

  .سخت چسپيده و جدا کردن آن از ھم خالی از اشکال نبود

  

اين ورق پاره ھا کاغذ نبود بلکه پوست بسيار نازک نباتی بود که از کاغذ ھای 
نبالغ بيشتر ضخامت نداشت و در اثر مرور زمان سخت خشک و بسيار شکننده خا

برداشتن اين پارچه ھای نازک و زود . شده بود که با جزئی تماس از ھم ميپاشيد
با زحمات زياد و بريدن پارچه ھای . شکن ادوات نفيس ساعت سازی بکار داشت

شته بدست آمد که عرض و ًگل از زمين در اثر بخار آب پارچه ھای نسبتا ک<ن نو
  . سانتی متر ميباشد10.25طول بعضی از آن تا 

  

در اثر موافقت وزارت معارف افغانستان بعضی از پارچه ھای مذکور برای 
ًمطالعه به پاريس فرستاده شد که مجددا به موزۀ کابل عودت داده شد و يکی از 

در آن مورد مطالعاتی » سيلون لوی«خاورشناسان متوفای فرانسوی، موسيو 
  :نموده که خلص آن قرار آتی است

  

ًپارچه ھای کتبی که از معبد مذکور بدست آمده است عموما به زبان و رسم الخط 
سانسکريت است و رسم الخط آنرا از نظر سبک و شيوه به سه دسته تقسيم ميتوان 



دسته اولی .  روش آسيای مرکزی) 3(روش گوپتا و ) 2(روش کوشانا، ) 1: (کرد
ميباشد .  م8 و 7و دسته سومی متعلق به قرن ھای .  م4 و 3بوط قرن ھای مر

ودسته سومی نمونه ھای انواع رسم الخط ھائی را بياد ميدھد که از نقاط مختلف 
نظير آن از اقطار خاک ھای » کوتچه«و » ختن«آسيای مرکزی مانند 

  .امپراطوری کوشانی پيدا شده است

  

يسازد که در سموچ باميان يکی از کتابخانه ھای انواع مختلف رسم الخط واضح م
بودائی باميان داير شده بود و نمونه ھای مختلف رسم الخط نشان ميدھد که علما و 
روحانيون نقاط مختلف حتی از کشورھای مجاور در باميان رفت و آمد داشتند و 
 چون باميان روی يکی از راه ھای بزرگ کاروان رو قديم بين آسيای مرکزی و

ًھند قرار داشت طبعا راھب ھا از نقاط مختلف شمال و شرق افغانستان و از 
ماورای سرحدات از ھند و چين از آنجا ميگذشتند و در آنجا اقامت ميگزيدند و 

پس جای تعجب نيست . حين اقامت در باميان به انواع رسم الخط ھا آثار مينوشتند
ثار به رسم الخط ھا و شيوه ھای که در يک کتابخانه بودائی باميان پارچه ھای آ

  .مختلف پيدا شود

  

تصريح شد، قديم ترين » سيلون لوی«بھر حال قراريکه به اساس نظريه موسيو 
 و جديدترين آنھا متعلق به 4 و 3آثار تحريری کتابخانه باميان مربوط به قرن ھای 

بودائيان ميباشد و اين تاريخ ھا به دوره ھای عروج و انحطاط .  م8 و 7قرن ھای 
» بوديس اتوا« چون در متون نوشته ھا کلمۀ .باميان بخوبی وفق و مطابقت دارد

معتقد است که بيشتر ورق پاره ھای مکشوفه » سيلون لوی« موسيو تکرار شده،
  .به طريقه راه بزرگ نجات بودائی متعلق است

  

چيز بسيار مھمی که از نظر ادب مذھبی بودائی قابل دقت است وجود بعضی 
که يکی از آثار » وينايا«ارچه ھای اصلی يکی از کتب بودائی است موسوم به پ

ھيوان «به اساس شھادت زاير چينی . مذھبی طريقه بودائب راه کوچک نجات بود
مسبوق ھستيم که پيروان اين طريقه در باميان زندگانی و رھايش داشتند » تسنگ

 طريقه در باميان زندگانی ھنوز ھزار تن از راھبان اين. و حتی تا قرن ھفتم م
پس جای حيرت نيست که آثار مذھبی پيروان اين طريقه از يک سموچ . ميکردند

  .باميان کشف شود

  

اصل اين کتاب . تحرير شده است» گوپتا«به رسم الخط » وينايا«پارچه ھای کتاب 
 آنرا که يک اثر اخ<قی، مذھبی بشمار ميرفت در متن سانسکريت مفقود بود و

محض از روی يک ترجمه چينی می شناختند و شامل چندين جلد قطور بود و در 
کتابخانه باميان ورق پارچه ھای چند از متن سانسکريت آن مکشوف شد و 
قراريکه اط<ع در دست است سه سال بعد از انکشاف باميان ورق پارچه ھای 

  .ده استچندی ديگر از ھمان کتاب از يک غار از کشمير ھم بدست آم

  

يک مفکوره مھم را واضح ) G(شبھه ئی نيست که کشف ورق پاره ھا از سموچ 
ميسازد که در نقطه مھمی مثل باميان که ھزاران سموچ در دل کوه کنده شده و 



بزرگترين مجسمه ھای بودائی جھان در آنجا در دل کوه برجسته تراشيده شده 
ختلف افغانستان و کشورھای کتابخانه ھای مھمی ھم داشته که راھبان نقاط م

  /1341 جوزا 22./مجاور در آنجا به مطالعه می پرداختند

  

  

  انتشار بوديزم در افغانستان
  

  

  

  احـمـد عـلـی کـھـزاد                                              بنـيـاد فـرھـنـگی کـھـزاد

  

 تحت عنوان 342 صفحه» تاريخ افغانستان«در جلد اول ] 1322[پانزده سال قبل 
يکی لز کارھای برجسته ئی که در "نو شتم که » محفل مذھبی و اعزام مبلغين"

نسبت ميشود، رياست محفل مذھبی، .) م. ق259(سال يازدھم جلوس آشوکا 
موقوف کردن شکار شاھی، منع عياشی و بزرگتر از ھمه پيدا شدن مفکوره اعزام 

باشد داير شد و در » پتنه«ه عبارت از پتالی پوترا ک«اين محفل در ." مبلغين است
اثر آن اشوکا تصميم گرفت که برای انتشار آئين بودائی مبلغانی به جنوب ھند و 

  .کشورھای غربی اعزام دارد

  

ھمه ميدانيم که در ين وقت بعد از مقابله و شکست  سلوکوس نيکاتور يونانی 
از گندھارا .) م. ق305حوالی ( شامی با چندرا گوپتا موريا مؤسس خاندان موريا 

از طرف موريا ھا فتح شده بود و آشوکا ) از کابل تا قندھار(تا حوزۀ اراکوزيا 
بنابران چند . بسيار کوشا بود تا آئين بودائی را در سرزمين ھای مفتوحه رواج دھد

بطرف » مھاراکيتا«و » دھماراکيتا«، »مجھان تيکا«نفر از مبلغان را بنام ھای 
ۀ ارغنداب فرستاد و به ترتيبی که ميدانيم از اواسط قرن سوم درۀ کابل و حوز

و کابل و از » کاپيسا«به بعد آئن بودائی در خاک ھای افغانستان از شرق تا . م.ق
اين حدود يکطرف بسوی شمال تا بلخ و جانب ديگر بطرف جنوب غرب تا حوزۀ 

 مذکور نسبت به تا حال چنين تصور ميشد که سير انتشار آئين. ارغنداب منتشر شد
حال آنکه قضيه بر عکس است . جنوب غرب بطرف غرب و شمال سريع تر بود

زيرا چون جنوب ھندوکش در ين وقت تحت سلطه موريا بود و در شمال يونانيان 
آئين بودائی از گندھارا بطرف حوزۀ ارغنداب زودتر . باختری حکمفرمائی داشتند

  .منبسط گرديده است. م.رن سوم قدر حوالی وسط ق» آشوکا«حتی در عصر خود 

  

زاير چينی حين عبور در نيمه اول قرن ھفتم مسيحی از » ھيوان تسنگ«
بعضی استوپه » ج<ل آباد و ھده«و » بگرام«در حوالی » ننگرھار«و » کاپيسا«

اين امر تا اين اواخر قدری پيش از وقت معلوم . نسبت ميدھد» آشوکا«ھا را به 
ًلغان تا آبادی استوپه ھا و معابد وقتی نسبتا طوFنی در کار ميشد زيرا از اعزام مب

بود ولی در روشنی کتيبه اخ<قی آشوکا که در مجاورت شھر کھنه قندھار تازه 
 سال قبل از 30 – 25پيدا شده است و از روی پارچه کتيبۀ ديگر وی که در حدود 



وديزم از آنچه ج<ل آباد بدست آمده معلوم ميشود که سير انتشار ب» درونته«
و » ننگرھار«تصور ميشد بيشتر سريع بوده و برخی از استوپه ھا و معابد در 

ساخته شده بود که . م.در عصر آشوکا يعنی در اواسط قرن سوم ق» کاپيسا«
خاطره بانی و احداث کنندۀ آن تا قرن ھفت مسيحی حين عبور زاير معروف چينی 

  .ھنوز از بين نرفته بود

  

به جنوب ھند و بطرف » آشوکا«عزام مبلغان بودائی از طرف ًاص< موضوع ا
کشور ھای غربی که در آن جمله افغانستان قديم ھم می آيد در محفل بزرگ 

در شھر » پتالی پوترا«در . م. ق259 – 258مذھبی گرفته شد که در حوالی 
رف ايالت بيھار ھند گرفته شد و به شرحيکه نام برديم جمعی از مبلغان بط» پتنه«

  .افغانستان ھم اعزام گرديد

  

مبلغين بودائی اعزامی آشوکا به خاک افغانستان متوقف نشدند بلکه بطرف غرب 
دورتر نزد شاھان يونانی شامی و آسيای غربی حتی از آن دورتر نزد شاھان 
يونانی شمال افريقا در مصر ھم رفتند و با استناد به نام ھای پادشاھانی که در 

 آشوکا ذکر است، آشکارا ميتوان گفت که مبلغان بودائی در حوزۀ کتيبه نمرع پنجم
شرقی مديترانه در خاک ھای آسيائی و اروپائی و افريقائی در کشورھای مصر و 
يونان و شام به تبليغات خود پرداخته ولی دورتر از افغانستان به طرف غرب آسيا 

مۀ شرقی آن از خط حتی در افغانستان ھم فقط ني. تبليغات مذکور تاثيری نکرد
زيرا در نيمۀ غربی آئين . بطرق شرق به آئين مذکور گرائيد»  بلخ–قندھار «

زردشتی کماکان باقی ماند و تا حين رسيدن مبلغان دين مقدس اس<م جابجا ماند 
  .چنانچه کليات اين مراحل بر ھمگان روشن است

  

آنھا نزد شاھان يونانی آشوکا در کتيبه ھای خود حينيکه از مبلغين بودائی و اعزام 
مؤسس سلطنت مستقل يونانو باختری چيزی » ديودوتس«آسيا سخن ميزند، از 

از ين امر واضح ميشود که در ين وقت ھنوز باختر استق<ل خود را . نميگويد
يعنی انتيوکوش دوم دودمان سلوسی شامی در » انتياکا«نگرفته بود و چون نام 

وم ميشود که باختر ھنوز بدست حکمرانان کتيبه ھا برده شده به صراحت معل
امروز اينمسئله روشن است که آشوکا در حوالی . خاندان ساوسی شامی اداره ميشد

در » ديودوتس«به اعزام مبلغان بودائی بطرف غرب اقدام کرده و .) م. ق258(
استق<ل دولت يونانو باختری را اع<ن نموده بدين ترتيب .) م. ق250(حوالی 

 سال فاصله بوده و پيش از اينکه يونانيان باختری 8 دو واقعه در حدود ميان اين
استق<ل خويش را اع<ن کنند مبلغان آشوکا در شرق و جنوب غرب افغانستان از 
گندھارا تا حوزۀ ارغنداب به تبليغ آئين بودائی اقدام کردند و مھمترين نتيجه 

ين بودائی بود که بعد از فتوحات مورياھا در يک حصۀ افغانستان ھمين بسط آئ
 سالی بيش دوام نکرد جابجا باقی ماند و ريشه 50سقوط سلطۀ سياسی آنھا که 

دوانيد و منبسط شد و گسترش يافت و بيش از ھزار سال دوام کرد و در اواخر 
قرن اول و جريان قرن دوم مسيحی بحيث يکی از کانون ھای بزرگ آئين بودائی 

و سنکيانگ و چين مبادرت ورزيد و آئين مذکور در به ارسال مبلغان به کاشغر 



برخی نقاط مرکزی کھستانی افغانستان تا اوايل قرن نھم مسيحی ھنوز باقی 
  /  1337 جوزا 12./ماند

 

 

 

 

  يادداشت ھا در مورد باميان
  

  :از کتاب

  

  د دوم ـ، جل"يانـودائی بامـتيقه بـآثار ع"

  سور ھاکن ودار و جناب پروفيـموسيو و مادام گ: تاليف

  زادـلی کھـمد عـ جناب اح:ترجمه

  از نشرات انجمن ادبی کابل 

  . ش1315 برج جدی 5

  .مطبعه عمومی، کابل

  

  87 تا 81ص از 

  

  )Si-Yu-ki کی – يو –باب اول کتاب سی (خاطره ھای ھونستن 

  نوته راجع به باميان

  81ص 

  

  

ًی شرقا غربا  ل2000بيش از ) باميان(، »Fan–Yen-Na نا – ين –فان «مملکت  ً
ً لی شماF جنوبا انبساط دارد300و زياده از  اين مملکت در داخل کوه ھای پر . ً

ساکنين آن از وادی ھای کوھستانی استفاده کرده در شھرھای . برف واقع است
پايتخت بزرگ مملکت به جدار . آنجا بر طبق امکانيت مح<ت زندگی ميکنند

 لی و بطرف 7 الی 6 طول اين شھر از .سنگی کوه متکی و دره را عبور ميکند
ًحاص<ت زراعتی آن عموما گندم . شمال به پوزۀ سرنشيبی منتھی شده است
برای تربيۀ حيوانات خيلی ھا مساعد . زمستانی است و گل و ميوه بسيار کم دارد

آب و ھوای آن خيلی سرد . است چنانچه گوسفند و اسپ زياد در آنجا تربيه ميشود
ًالبسۀ آنھا غالبا پوست حيوانات و پارچه ھای . ن آنجا خشن استو عادات ساکني

رسم الخط، معتقدات و استعمال . پشمی کلفتی است که در خود مملکت تھيه ميشود
زبان . ميباشد» تخارستان«يعنی »  لو– ھو –تو «مسکوکات آنجا شبيه مملکت 

م آنھا خيلی شان اگر چه کمی با ساکنين تخارستان مختلف است معذالک طرز ک<
از نقطۀ نظر سادگی و بی تزويری عقايد ساکنين اين مملکت . بھم مطابقت ميکند

خيلی ھا از مسکونين ممالک مجاور مزيت دارد چنانچه از تمام ارباب انواع 



گرفته ھيچ يک عامل پرستش نيست که در مقابل آن اظھار خلوصيت نکرده از 
  .تمام قلب پرستش متبرکانه نکنند

  

فت و آمد و مسافرت تجار، ارباب انواع شگون ھای نيکی با ايشان نشان ھنگام ر
در اين . ميدھد و اگر ب<ھای جنی ظھور کند ايشان نجات خود را التماس ميکنند

طريقۀ شوت مملکت چندين ھزار سمچ و چندين ھزار متدينين وجود دارد که پيرو 
 معتقدين اين طريقه . بوده فرقۀ مثبته گفته ميشوند Chout-T-Cho0Uche شوش

  . نيز مينامند» Hinayanaھنايانا«را 

  

 وجود مجسمه سنگی ايستاده بودابه شمال شرق شھر شاھی، در بغل کوه يک 
 قدم است و رنگ ط<ئی و زيورات پر بھای آن 150 تا 140دارد که ارتفاع آن 

  .در ت<لو ميباشد

  

ناھای يکی از بطرف شرق اين مجسمه يک سموچ معبدی واقع است که از ب
مجسمۀ ايستادۀ بودا بطرف شرق معبد مذکور . شاھان قديم اين مملکت ميباشد

 قدم 100ً که ارتفاع آن تقريبا وجود دارد» ساکيامونی«، )  Che-Kiaشوکيا( 
 بدن مجسمه تکه تکه ريخته شده و بعد در اثر وصل نمودن تکه ھای عليحده. است

  .مجسمه کامل بودا را برپا کرده اند

  

مجسمۀ خوابيدۀ بودا را بفاصلۀ دو يا سه لی بطرف شرق شاھی در يک معبدی 
ًطول اين مجسمه تقريبا . داخل ميشود تراشيده اند» فبر بھشت«در حاليکه به 

  .ھزار قدم ميباشد

  

تشکيل » Wautchoوتشو «در ين معبد پادشاه مملکت اجتماع بزرگی موسوم به 
 جواھرات سلطنتی، حتی اوFد و عيال و نفس ميکند و در آن اجتماع تمام اموال و

در ين فرصت وزرأ، مامورين دولتی، .  ايثار ميکندتقديس بوداخود را در راه 
.  خزاين سلطنتی را دوباره از روحانيون خريده مسترد ميدارند-خانوادۀ شاھی 
 لی بروند کوه ھای 200 خوابيده بطرف شرق بيشتر از بودا یچون از سمچ 

از مندرجات .  [فی را عبور نموده بجانب شرق درۀ کوچکی ميرسندبزرگ پر بر

  ]پاورقی اين نوته در اينجا صرف نظر شد

  

  

  اقتباس از کتاب حيات ھونستن

  نوته راجه به باميان

  84ص 

  

خارج شد، ) تخارستان(» لو-ھو-تو«چون از اراضی » ھونستن«معلم قانون، ... 
اين مملکت که در داخل کوه ھای . ديديعنی باميان گر» نا-ين-فان«داخل مملکت 

سرک اين .  لی از شرق به غرب طول دارد2000پر برف واقع است بيشتر از 
ھوا سرد . نواحی نسبت به مناطق دشتی و يخچال دار مشکل و خطرناک تر است



و ابرھای منجمده و برفی به فضای دره گردش ميکند و يک لحظه روشنی ھوای 
 قسمت ھای دره صعب العبور افتاده که محل مساعد و تمام. صاف مشاھده نميشود

 Song-Younسونگ يون«ھمچنين . ھمجوار آن عبارت از چند قئمی خواھد بود

يخ مانند کوه ھای :"در طی بحث اشکاFت ممالک مغرب زمين چنين گفته است» 
ن آه اگر از پيدا کردن بلندتري." بلندی توده شده و برف تا ھزار لی بھوا باد ميشود

معتقدات منظور استفادۀ نوع بشر نميبود چگونه بدين ممالک صعب العبور و 
بلی ھمين منظور . مناطق سرد آمده بدن خود را به مشقات مسافرت زحمت ميداديم

را واداشت تا برای تفحص کتب دينی بودا س<سل » ھونستن«نظر معلم قانون 
  .جبال پر برف را عبور کند

  

. ميرسد) باميان(» فان ين«سته آھسته به پايتخت مملکت بدين قرار معلم قانون آھ
در ين شھر زياده از ده سموچ معابد و بيشتر از چندين ھزار دين داران وجود 

»  Tshou-Che-Chouشو-شو- تشو«دارد که پيرو طريقۀ 
  .ميباشند)  Lokattaravadinلوکاتاراوادين(

  

رآمده و او را به نزول در قصر به استقبال معلم قانون ب) باميان(» فان ين«پادشاه 
شاھی دعوت نمود چنانچه معلم قانون دعوت شاه را پذيرفته مدت پنج روز به 

در ين . دريافت و قبول تعارفات و مھمان نوازی در قصر شاھی توقف نمود
يا »  A-Li-Ye-To-Soسو-تو- يو-لی-آ«مملکت دو نفر روحانی ميباشند، يکی 

يا »  A-Li-Ye-Soeu-Naنا- سن-يو-لی-آ «و ديگری)  Aryadasaآريا داسا(
وقتيکه ايشان . که ھر دو به اشارات قوانين آشنا ميباشند)  Aryasenaآريا سانا(

مملکت دور دست چين چنين علمائی :"معلم قانون را ديدند آه حيرت کشيده کفتند
  .سپس او را به مقاماتی که سزاوار تقديس و معاينه بود رھنمائی نمودند!" دارد

  

ه شمال شرق شاھی در بغل کوه يک مجسمه سنگی بودا ايستاده که ارتفاع آن ب
بطرف شرق اين معبد .  و به مشرق آن سموچ معبدی وجود دارد قدم است150

  قدم100ًبودا وجود دارد که ارتفاع آن تقريبا » ساکيامونی«مجسمۀ برنجی 
 که در در يک معبد يک مجسمۀ خوابيدۀ بودا ديده ميشود. است

تزئينات . يعنی بھشت داخل ميشود و ھزار قدم طوالت دارد»  Nirvanaنيروانا«
 لی 200از آنجا چون معلم قانون زياده از . تمام اين مجسمه ھا قابل تحسين است

بطرف جنوب شرق روان شد، کوه ھای پر برف را عبور کرده به شھر کوچکی 
  ...رسيد

  

 

  

  Houei-Tcheao نوتۀ زوار ھوی تچه او

  به باميانراجع 

  

  



راھب که از اھل کوريا بود از راه بحر به ھند رفته و از آنجا از » ھوی تچه او«
. رسيد» Koutchaکوتشا« به 727راه آسيای مرکزی مراجعت کرده به آخر سنه 

معنون ميباشد در سه باب " قصۀ يک مسافرت در ھند"شرح مسافرتش که به 
  .تحرير شده است

  

ًکامل آنرا که محتم< مختصر بود در سموچ کتيبه در موقعيکه من يک تحرير 
. يافتم، جز يک عده عبارات مغلق نبود»  Touen Houangھونگ-تون«ھای 

بعدھا مضمون آن چندين دفعه در جاپان و چين شايع شد ليکن ھنوز آنرا به 
  .ھيچکدام زبان اروپائی ترجمه نکرده اند

  

يا زابلستان که »  Sie-Yuيو-سی«يعنی کاپيسا در »  Ki-Pinپن-کی«زوار از 
»  Cho-hou-lo-sa-ta-naنا-تا-سا-لو-اوھو-چه«اسم محلی آن بعقيده 

  :بود گذشته چنين ادامۀ سفر کرد) جاگيوFستانا(يا ) جاگيوداستانا(

  

 7بطرف شمال روانه شوند بعد از مدت ) کابلستان(» يو-سی«چون از مملکت 
پادشاه باميان در ين . ميرسند) باميان(»  Fan-yinين-فان«روز به مملکت 

است که تحت اثر و قيموميت کدام مملکت ديگر »  Houھو«فرصت يکنفر 
پياده نظام و رسالۀ اين پادشاه خيلی ھا قوی و متعدد است و ممالک ديگر . نميباشد

از حيث البسه، ساکنين اين ديار پيرھن پنبه ئيف . جرئت ندارند به او حمله کنند
گوسفند و اسپ و اشيای پنبه ئی از . ی برکی وغيره ميپوشندپوستين و پيرھن ھا

ھوای آن . از حيث ميوه جات فقط انگور فراوان دارد. پيداوار اين مملکت است
 Trios(پادشاه، رؤسای قوم و تمام ملت خيلی جان نثار . خنک و برف گير ميباشد

joyaux  (ريقۀ مثبته و ايشان ط. معابد و دين داران زياد يافت ميشود. ميباشند
  .طريقۀ تقدس و تصوف ھر دو را پيروی ميکنند

  

و ساير نقاط ريش و موھای سر را می تراشند و ) زابلستان(» يو-سی«در مملکت 
ًعادات شان عموما با کمی اخت<فات شبيه به عادات کاپيسا يعنی کوھدامن حاليه 

ز  مملکت بعد ا. زبان اين مملکت از زبان سائر ممالک مختلف است. ميباشد
» لو-ھو- تو« روز جانب شمال روند به مملکت 20چون مدت ) باميان(» ين-فان«

  ...يعنی تخارستان خواھند رسيد

  

  .از پاورقی نوته ھا در اينجا صرف نظر شد

  


