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 قدیمترین معبد بامیان
 

 

 

 بنیـاد فـرهـنگـی کـهـزاد                                  زادـلی کهـد عـمـاح
 

مسیحی به بعد مقاالت مختلف و از یک قرن باین طرف  7با وجودیکه از ثلث اول قرن 

سله کتب علمی دقیق از طرف اعضای تا امروز یک سل 8291مطالعات مفصل تر و از 

این درۀ معروف و آثار حیرت آور تارریخی و صنعتی  هیئت حفریات فرانسوی راجع به

مخصوصاً در اذهان خود ما تاریک است و غیر از  ن،)هنری( آن نوشته، هنوز هم بامیا

 تحقیقاتی که تا حال بعمل آمده هم خوب فهمیده نشده است. ،تحقیقات مزیدی که بکار دارد

 

معبدی است که میخواهیم یا قدیم ترین  أوضوعات مختلف یکی مسئله اولین بناز جملۀ م

حتی االمکان شرح مختصری راجع به آن بنویسیم. قدیم ترین تذکاری که راجع به قدیم 

است که « هیوان تسنگ»ترین معبد بامیان در دست است فقره کوتاه و مختصر زایر چینی 

". تاریخ این درۀ شهیر یا بهترتر بگوئیم یک پادشاه قدیم آنرا آباد کرده استمیگوید "

ر ئز میشود. همان طور که نگارشات زابامیان با این فقره آغااریخ عمرانی بودائی ت

ً بهترین  این فقرۀ او را علمای  ،رهنمای کاشفین معاصر محسوب میشودموصوف عموما

بامیان قرار داده و در اطراف آن  ردوم باستان شناس فرانسوی تمهید تحقیقات خویش در

 داخل اقدامات شده اند. لً نظراً و عم

 

موسیو فوشه بعد از اینکه وضعیت مساعد صفحات بلند و عمودی جدار کبیر بامیان را 

کنار شاهراه بین هند و بلخ شرح میدهد، به این میپردازد که آیا شروع اولین آبادی بودائی 

آباد کرده بود و شاید هسته انبساط « پادشاه قدیم»را که  ،مثلً تاریخ عمران معبدی ،بامیان

ده شده بکدام عصر نسبت دهیم؟  موسیو فوشه خودش جواب این سوال را داده عمرانات آین

و موسیو هاکن در مطالعات خود در جلد اول و دوم آثار عتیقه بودائی بامیان به استناد آن 

که « قدیم شاه»تحقیقات خود را ادامه میدهد. از روی نظریات ایشان چنین بر می آید که 

کنیشکای »نی مجهول گذاشته سومین پادشاه دودمان کوشان، ر چیئاسم او را متاسفانه زا

است که امپراطوری کوشانی در عصر زمامداری او به منتهای قدرت و شکوه و  ،«کبیر

 ادترقی رسیده بود. بنابران تعمیر اولین معبد بودائی بامیان را که شاید به امر کنیشکا آب

 به اواخر قرن اول مسیحی نسبت داد. میتوان موافق به نظریات علمای فوق الذکر ،شده بود

 

متری قرار  35را بطرف شرق هیکل عظیم « پادشاه قدیمه»زائر چین موقعیت معبد 

 در پای جدار کبیر بامیان بنا ،بدی که در هوای آزادلوم میشود که اولین مع. از ین معمیدهد

متری در  53و قریب تر به بت خورد یا مجسمۀ  گیافته بود، در میان دو هیکل بزر

وقوع داشت. چون متاسفانه این معابد در پای جدار بلند واقع بود، « دیر کنیشکا»حوالی 
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نفوذ آب در مرور زمانه پرگنه های بزرگ احجار را از آن جدا کرده و با سقوط آنها معبد 

پیوست و متصل آن تحت پارچه های احجار ویران و پنهان مانده  کنیشکا و دیگر معابد  

ثری که از آبادی در هوای آزاد باقی مانده بقایای یک استوپه بزرگی است که است. تنها ا

کمی دورتر از پای جدار کبیر و دورتر از خطر سقوط  ،متری 53بطرف شرق هیکل 

 احجار دیده میشود.

 

یعنی اولین معبد در هوای آزاد، اولین « پادشاه قدیمه»مسئله قابل دقت این است که معبد 

ونی بودا، اولین معبد تراش شده در دل کوه همه تقریباً در یک منطقه هیکل بزرگ ساکیام

متری وقوع داشته است. موسیو هاکن در کتاب  53درۀ بامیان در مجاورت اراضی هیکل 

از روی موقعیت معبد پادشاه قدیمه و پارۀ ملحظات دیگر در  "آثار عتیقۀ بودائی بامیان"

ه ئی را که در آن باید آثاری از معابد اولیۀ نقطزمینه معماری و هیکل تراشی و نقاشی 

بامیان کشف شود، معین نموده و تحقیقات عملی را موکول به آینده و به انبساط دامنۀ 

 حفریات در ین کوشۀ دره نموده بود. 

 

وارد بامیان شدیم، یکنفر از اهالی بامیان، شیر محمد  8251چهارده سال قبل وقتیکه در 

متری رهایش داشت، از  53عایله خود در سموچ های شرقی بت  نام، که تا این زمان با

سموچی که طویله حیوانات خود ساخته بود، یک پارچه پای مجسمه را با دو سه پارچۀ 

کوچک دیگر آورده و به موسیو هاکن نشان داد. با معاینه محل معلوم شد که این پارچه 

تعین شده بود بلکه « اه قدیمهمعبد پادش»های کوچک نه از جائی که بصورت دقیق برای 

 از منطقۀ شرقی آن از نقطه ئی پیدا شده است که درست در مقابل خرابه استوپه هوای آزاد 

واقع میباشد. در ین منطقه پارچه های زیاد احجار به مرور زمانه از جدار کبیر جدا شده و 

 81راً شروع و از بدون شبهه بعضی معابد قدیمه را ویران و پنهان کرده است. حفریات فو

های مجسمه  سه روز کار بصورت حفر دهلیز ادامه یافت و پارچه 8251جون  81تا 

پشت هم پیدا شده میرفت. علوه برین به نوشته های روی پوست نهایت نازک درخت که 

هم تصادف واقع شد. چون طول دهلیز به دومتر و  ،در اثر نفوذ آب به هم چسپیده بودند

بنابران این رویه را  .مداومت دادن و پیشرفتن خطرناک بود ،سیده بودرهفتاد سانتی متر 

گذاشته و باوجودیکه اشکال زیاد در پیش بود، حفریات عمودی در نظر گرفته شد. کار 

اشکال زیاد داشت ولی منتج به نتایج قیمتداری شد و یکی از قدیمترین معابد بامیان که 

ین میرفت کشف و از روی آن نظریۀ بسیار شاید با احجاری که افتاده بود بکلی از ب

مدرسه اولیۀ نقاشی و هیکل  ،، اصول تزئیناتنصحیح راجع به طرز تعمیر، سبک عمرا

تراشی بامیان بدست آمده و با نوشته های مکشوفه افق معلومات ما حتی راجع به زبان و 

را حتی المقدور  این مسایل .رسم الخط و طریقۀ مذهبی اتباع بودا در اینجا فراخ تر گردید

 پایان شرح میدهیم.

 

( یاد شده و در ذیل آنرا به Gشناسی فرانسوی بنام سموچ ) هاین معبد که در نشریات عتیق

همین علمه ممیزه یاد میکنیم، قدیمترین سموچ و معبد بامیان است که تا حال میشناسیم. 

نبدی، در چهار زاویۀ پلن این سموچ نهایت ساده و عبارت از اطاقی است مربع با سقف گ

اصول کنج های مربع را کم و  فوقانی اطاق کمانهائی یکی روی دیگر کشیده و به این
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بود با پلن مربع و در را به دایره تبدیل داده اند. در وسط اطاق استوپۀ کوچکی  مربع

ضلع جنوبی آن که رخ بطرف مدخل دروازۀ معبد میباشد دو پته زینه هم داشت. این معبد 

ا تصاویر رنگه و هیکل های برجسته به هر دو مزین شده و این دو سبک طوری بهم ب

ترکیب شده بود که تصاویر رنگه به اشکال برجسته منتهی میشد و اشخاص عمده را در 

 نظر بیننده مهم نشان میداد. روی همرفته چه در دیوارهای معبد و چه در گنبدی سقف

شه شروع شده و آهسته آهسته برجسته شده تصویر رنگه روی سطح دیوار از یک گو

ویر اختند و باز به تدریج به محض تصامیرفت و وضوعات مرکزی را کاملً برجسته میس

 رنگۀ روی دیوار منتهی میشد.

 

زمانیکه معبد از خاک خالی میشد، دفعتاً در قسمت انحنای گنبدی یک صحنۀ بزرگ 

اندازۀ تازه و درخشان بود که گوئی االن تصاویر رنگه هویدا شد. الوان این تصاویر به 

« بدهی»رنگ شده باشد. در منتها الیه راست این صحنه تصویر کوچک بودا تحت درخت 

رسم شده بود و هیچ برجستگی از خود نداشت. کمی بطرف چپ گفته تصویر دیگر بودا 

، بطرف راست بودا مشاهده میشد با نقاب کمی برجسته ساخته شده بوده کوجود داشت 

ولی این دو نفر را بواسطۀ شخصیت بودا محض رنگه کشیده بودند. با ابن رویه موضوع 

مرکزی روی صحنه مهم و بیشتر جلب توجه میکرد و این سبک در روم در عصر 

جسمۀ بزرگ دومتری بودا اشغال ممعبد را رواج داشت. دیوار تۀ « اگوست»امپراطور 

 نموده بود.

 

ئی بود که در انحنای گنبد و قسماً در دیوار تۀ معبد دیده آنچه شرح یافت جزئیات صحنه 

 شد و بدون شبهه این رویه در سائر قسمت های گنبدی و دیوارهای معبد مراعات شده بود.

 

باشد  چون معموالً تصاویر رنگه روی دیوار که قرن های متوالی با خاک نمناک در تماس

ً نور و حرارت افتاب به آن بتابد بلتا  خیر بصورت ورقه جدا و از هم میپاشد.و دفعتا

از رنگ آمیزی های صحنۀ مذکور  نوته هائی ،موسیو کرل علوه بر عکس های الزمه

تجسسات جدید "نقاش ماهر در کتاب  شته و تصویر رنگۀ صحنه مذکور به خامۀ اینادبر

چاپ شده است و خود تصاویر مذکور بعد از چند ساعت با تماس  "باستان شناسی بامیان

 نی آفتاب ریخته و از بین رفت.روش

 

، «تادوا»( علوه بر هیکل های بودا، ارباب النواع فرعی Gدر پروگرام تزئیناتی معبد )

و عناصر نژادی که شاید اعانه دهندگان کوشانی را با بروت های انبوه « یاکشاها»شیاطین 

در موزۀ کابل )اطاق  متعدد آنها بدست آمده است که و نمونه هاینشان میدهد، داخل ه افتاد

  بامیان الماری وسط( موجود است.

 

باال متذکر شدیم که در وسط معبد استوپۀ کوچکی هم بود. بلشبهه قسمت گنبدی آن حین 

افتادن گنبد معبد ویران و تنها حصۀ تحتانی آن باقی مانده بود. در صفحات جدار شمالی و 

این استوپۀ کوچک تابلو های فوق شرقی و غربی و در جدار های دو پته زینۀ جنوبی 

یعنی صحنۀ وفات بودا را نشان میداد. « پاری نیروانا»العاده نفیس رسم شده بود. یکی ان 
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آنچه  این تصاویر قشنگ هم متاسفانه صدمه زیاد کشیده و امکان برداشتن نداشت. بهر حال

دراز  برهنۀ شخصی بحال اهایپ هنوز تشخیص میشد قرفر ذیل است: ن صحنهاز ای

زانو بر  کشیدن و حصۀ تحتانی یلن راهبی، زانو و موزه های شخص غیر روحانی که

. بطرف سینه و ران های دو نفر غیر روحانی در حالیکه ایستاده اندو زمین زده نشسته، 

آلود پیر مرد راهبی که قرار نظریۀ پروفیسر هاکن عبارت  رراست قیافه جدی و کمی قه

بودا حاضر بوده و قرار داستان  که حین وفات میباشد ،ه ئیراهب سالخور ،«کاسیاپا»از 

 میبرد. رگ او را به عجله بطرف جنگلهای بودائی خبر م

 

از روی مجسمه ها و تصاویر رنگۀ این معبد چنین معلوم میشود که سبک هیکل تراشی 

مدرسۀ گندهارای صنعت یونان و باختری در معابد قدیمۀ بامیان کمال قوت و نفوذ داشت. 

هده  در شمال هندوکش و در ،روح صنعت یونان و باختری به همان رنگی که در قندوز

میان  .در جنوب آن دیده شده تا زمان آبادی این معبد در بامیان هم به کمال معنی حفظ شده

تیپ های نژادی که از هده و بامیان پیدا شده اختلفی جز در مواد نیست )آثار هده کچی و 

. در آثار بامیان گلی است که در بعضی موارد ورقه نازک گچ روی آن کار کرده اند(

و عوامل تزئیناتی اینجا مانند بعض سموچ های تازه تر بامیان مثلً دسته تصاویر رنگه 

  ( نفوذ صنایع ساسانی مشاهده نمیشود.Cسموچ های )

 

از فاصلۀ میان جدار شمالی استوپه و دیوار معبد پارچه های نوشته ئی هم کشف شد. این 

ش سرخ نوشته ها روی یکنوع پوست بسیار نازک درخت به رنگ سیاه و بعض نقو

نوشته شده. متاسفانه نفوذ آب باران طوری اوراق را بهم چسپانیده بود که جدا کردن آنها 

 X 81از هم میپاشید معذالک پارچه های نسبتاً بزرگی به اندازه )  اندک صعب و با تماس

( سانتی از ین اوراق در میان قطعات آئینه گذاشته شده و یک قسمت آنها را موسیو 93

مستشرقین فرانسه مطالعه کرده است. این نوشته ها نمونه های رسم صدر  «سیلون لوی»

سیلون »سال نشان میدهد.  311مسیحی در دورۀ  1تا  5الخط و ادب مملکت ما را از قرن 

را برای آن معین نموده  1و  5یاد کرده و قرن « کوشانا»نمونۀ قدیم آنرا رسم الخط « لوی

 یدهد.قرار م 1و  7تاریخ آنرا به قرن  خوانده و و جدیدتر آنها را رسم الخط اخیر گوپتا

 

این معبد اگر چه  .کشف شد 8251( بامیان در Gاین بود شرح مختصر آنچه از معبد )

قدیمترین معبد بامیان نیست ولی حتماً از جمله یکی از معابد قدیمۀ این درۀ شهیر محسوب 

قاشی و هیکل تراشی آن کشف معبدی است که تا حال پلن عمرانی و ن میشود و قدیم ترین

که به شهادت هیوان تسنگ در هوای آزاد در « معبد پادشاه قدیمه»و مطالعه شده است. 

معبد و دیر "معبدی است که علمای مدقق فرانسوی آنرا  ،پای جدار کبیر وجود داشت

خوانده و تاریخ بنای آنرا در عهد سلطنت امپراطور مقتدر کوشان در  "کنیشکای کبیر

د و به این حساب اولین آبدۀ بودائی بامیان تقریباً نرن اول مسیحی قرار میدهاواخر ق

( سال قبل شروع شده است. از ین بنا تا حال متاسفانه اثری معلوم نیست. شاید 8111)

( که در جملۀ معابد قدیم Gیم. معبد )وشف موقعیت و بعضی شواهد آن موفق شروزی به ک

ات موسیو هاکن به قرن سوم مسیحی یعنی دوصد بامیان محسوب میشود به اساس نظری

در جدار کوه کنده شده است. «: معبد شاه قدیمه»سال یا یک و نیم صد سال بعدتر از 
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تصاویر رنگۀ این معبد نهایت زیبا، الوان آن قشنگ و نظر فریب و هیکل های آن به 

ا یکی از منابع موسیو هاکن تصاویر رنگه آنر کهی های مدرسه گندهارا  ساخته شده زیبائ

و رسامی های عصر تانگ چین میداند. این معبد پیش از ورود مسلمین و الهام نقوش 

ها از قسمت های بلند جدار بامیان دفعتاً و  عرب ها در اثر عوامل طبیعی و افتادن پارچه

 دیده ،آثار خرابکاری مسلمانان که معموالً در تصاویر رنگه مشهود است .غفلتاً ویران شده

گفت که در مسیحی به بامیان رسیده میتوان  2چون آئین اسلمیت در اوائل قرن  نشده و

خراب شدن آنرا از ین جهت غفلتاً تعبیر نمودیم که حتی  .اد بودآبد قرن این معب 1-3حدود 

کتب خود را هم راهبین از اینجا کشیده نتوانسته بودند و اگر مجال می یافتند قطعاً آنها را 

های کوچک چوبی هم کشف شده که شاهد قابلیت رن معبد بعضی سنمیگذاشتند. در ی

 استادان بامیان در منبت کاری و هیکل تراشی های چوبی هم میباشد.

 

 

 

 

 

 

 میلیندا پانه
 

 تالیف تارن« یونانی ها در باختر و هند»اقتباس و ترجمه از: 

 زادـهـلی کـد عـرجمه: احمـت
 

ی از پادشاهان یونان و باختری در هند یکی از کتاب های مهم که در عصر سلطنت یک

کلمۀ  ،نام دارد. قراریکه در اسم این اثر ملحظه میکنید« میلیندا پانه»نوشته شده 

که « مناندر»است. « مناندر»از شکل پالی نام  در اول آن دیده میشود و عبارت« میلیندا»

امن متولد شده اول کوهدستان و هدر حوالی اسکندریه  قفقاز در یکی از دهکده های کو

شاه یونان و باختری فتوحاتی در هند کرد و متعاقباً بحیث امیر « دمتریوس»بحیث جنرال 

سواالت »را « میلیندا پانه»باختر اراضی متصرفی و مفتوحۀ هندی را اداره میکرد. 

ترجمه میکنند و عبارت از مناظره فلسفی و ادبی میان شاه و یکی از علمای وقت « مناندر

د. این اثر بصورت مکالمه میان شاه و عالم نوشته شده. این کتاب در زبان اشمیب« اسنانگ»

مسیحی بعمل آمده به چینی موجود است. قسمت پالی آنرا  1پالی و ترجمۀ آن که در قرن 

ازه تر از اولی میشمارند. این کتاب راجع صه تقسیم میکنند و قسمت دوم را تهم به دو ح

در عصر زمامداری شاهان یونان و باختری معلومات  اجتماعی یاتبه پهلوهای مختلف ح

 اپریل، کابل//نشر مجدد  2313سرطان ، اول 21  ، شمارۀمجله آریانا/ زیاد میدهد.
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