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14 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

۳/۲۰۱۶/ ۱۶                                                                                                       حامد نوید  

 مجسمه های بامیان ویران گردیدند چرا وچگونه

و شیفتگان هنرهای  آنچه وادی بامیان را درمیان ساحات تاریخی منطقه امتیاز خاصی میبخشید وصدها سیاح، جهانگرد
درطی سده  بامیکان باستانی را به افغانستان جلب مینمود، موجودیت دوپیکرۀ بزرگی بود که در دو گوشه نیایشگاه عظیم

فراورده های هنری عصر کوشانی سیر انکشافی شگوفا شدن مکاتب هنری  ها با شکوهمندی خاصی ایستاده بودند.
میدهد که سبک پیکره سازی یونان بودایی  اختر تا به شمال نیم قاره هند نشاناصیلی را ازشمال بسوی جنوب یعنی از ب

 شگوفا شده  درافغانستان یکی از مظاهر عمدۀ آنست.
نظربه مندرجات اسناد بودایی هند، معبد بزرگ بامیان درعهد کوشانی ها مرکز اداری معابد بودایی منطقه کابل و گنده 

 ازینرو تأثیرات هنری آن 1تلقی میگردید. مکان مقدسی میرفت و برای مردمان زیادی هارا وشمال نیم قاره هند به شمار

 Mathuraومعابد بودایی شهرماتیورا   Ajanta Caves برمکتب هنری گنده هارا و شیوه های هنری مغاره های آجنتا
  ت.درقلب سرزمین هند که درهنگام اعتالی تمدن بامیان جزء قملرو کوشانی ها بود مشهود اس

 

آمده که برخی از زبانشناسان آنرا به کلمه بامداد یعنی صبحدم بخاطر « بامیکان»نام قدیمی بامیان درزبان پهلوی به تلفظ  
بامی به معنی درخشان ونورانی  سحرگاه شکوهمند و زیبای آن نسبت میدهند و برخی آنرا مربوط به بلخ بامی میدانند.

  :متقدم به کرات آمده مانند لقب شهر بلخ بود که دراشعا ر شعرای

 
 

درم بستد از بلخ بامی به رنج   سپرد و نهادیم یکسر به گنج      

 

 فردوسی

   
از در نوشاد رفتی یا ز باغ نوبهار    مرحبا ای بلخ بامی همرۀ باد بهار   

 

 فرخی
 

گ یا روشن ذکر یافته و در به معنی رنگین، ُپر رن Varmayana   اسم بامیان درزبان سانسیکریت به گونه ورما یانه
  یی است.اکه همانا کلمه بامیان به تلفظ چین نگاشته شده FAN-YAN ادبیات کشور چین، فا ن یان 

 

را از  معبد بزرگ بامیان درقلب صخره های سرخ رنگ کوه آهکی ای ایجاد گردیده که ساحه بیش از یکنیم کیلومتر 
متر زینت بخش این معبد  ۵۵متر و  ۳۵مجسمۀ بزرگ به ارتفاع و در دوطرف آن دو  شرق تا غرب احتواء میکند

زمانی راهبان  نیایشگاه بامیان درحقیقت معبد ی بود طبیعی، مملو از مغاره ها وسمچ های خورد و بزرگ که .بزرگ بود
داخل مغاره  هر مغاره به منظور خاصی ایجاد گردیده و هر دیوار  و زائرین بیشماری در آنجا رفت وآمد وسکنی داشتند.
مزین بود که هر یک داستانی را شرح میکرد واندیشه و فکری را  ها با نقاشی های دیواری مربوط به کارنامه های بودا

وبدان  که دیوارهای داخل مغاره ها را میپوشاند نقاشی های دیواری باالی طبقه نازکی از گچ ایجاد میگردید بیان مینمود.
شید. در میان صد ها مغاره ایکه در داخل کوه حفر شده بودند برخی به مثابه تاالرهای زیبایی و شکوهمندی خاصی میبخ

برخی از تاالرهای  و برای گردهم آیی های بزرگ ایجاد گردیده بودند. معظمی  بودند که گنجایش افراد زیادی را داشته

                                                           

1 Hajim Nakamura, Indian Buddhism, A Survey Of Bibliographical Notes ,                    Mahayana Buddhism p. 

141- 147 New Delhi 1987  
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رخالف ب معماری خاصی برخوردار بوده وبزرگ با رواقهای مرتفع وستونپایه های قطوری تزئین یافته بودند که ازشیوۀ 
  هنرشناس فرانسوی شباهت زیادی با ستونپایه های هندی معبد آجانتا بهم نمیرساندند.« ژنین ابویر»نظریات 

 

 
 

 از مغاره های بزرگ بامیان ینمای
 

ویر ه دربخش هنر تصهای گنبد گون تاالرهای بزرگ بامیان با نقاشی های دیواری پر رنگی مزین میبودند ک عموماً سقف
 نگاری بامیان صحبت مفصلی درمورد خواهیم داشت.

 متر ۸ اندازه به آن وعمق متر میرسد ۳۷ به داشت قرار بزرگ نیایشگاه این شرق در که متری ۳۵ پیکره رواق ارتفاع
 شصت درحدود قراردارد معبد درغرب بزرگ پیکره رواق ارتفاع ترتیب بهمین .بود گردیده حفاری کوه قلب در

 دراطراف را مساعدی فضای شده، حفاری خالی این که گردیده محاسبه بیشترازآن چیزی متریا ده آن عمق و مترمیرسد
 ازنگاه. میساخت  ممکن تناسبات دقیقتر پیمایش و بندی خوازه ،ظرافتکاریها بمنظورایجاد کارهنرمندان برای ها مجسمه
 یپابر ایستاده و آزاد کامالً  را ها پیکره این زینرو نمیتوانا ،دارد کاات کوه به آن بزرگ های این مجسمه پشت ساختار
 مثال کهن درجهان .دارند ُبعدی سه خاصیتکه  کرد حساب برجسته   شبه یفدر های پیکره آنرا میتوان اما خواند، خویش
 رمص معروف زفراعنها سوم هوتپ آمن بزرگ های پیکره مثالً  ،است موجود ساختمانی روش ازینگونه نیز دیگری های

 شده پیمایش متر ۵۳ بامیان بزرگ مجسمه ارتفاع ءدرابتدا .اند گردیده ایجاد مشابهی روش هنری با تیه وهمسرش باستان
 خاک زیر از دومتر ارتفاع به آن های پای ساختمان اینکه از پس اما است، مشهود رقم این هنوز متون برخی در که بود
 حوادث گزند از ها پیکره محافظت برای بلندیکه و مرتفع رواقهای .گردید اعالم متر ۵۵ بزرگ مجسمه ارتفاع آمد بدر

 ظریف ۀطبق با مجسمه درهردو رواقها دیوار سطح . داشتند خاصی زیبایی بودند گردیده ایجاد باران و برف چون طبیعی
 .بودند گردیده تزئین زیبایی های نقاشی وبا یافته پوشش گچ

 

ازآغاز سده  چهارم تا اواخر قرن « کیدارشاهان»تاریخی دوره  اعتالی فرهنگی بامیان به عصر اقتدار بنا برگواهی اسناد 
کوچک شاخه ای از سالله کوشان شاهان بودند که در دورۀ « کوشانیان»ششم میالدی مصادف میگردید. کیدار شاهان یا 

هنگی دورۀ اقتدار آنان را تا اندازۀ زیادی حفظ به قدرت رسیدند و مظاهر فر یف تدریجی این امپراتوری نیرومندتضع
کوشانی های بزرگ، کیدار شاه  ۀسلسل میالدی پس ازدرگذشت واسو داوا آخرین امپراتور ۳۲۰نمودند. درحوالی سال 
 بامیان کاپیسا نهاد واخالفش در زرین او ازین شهر کهن بدست آمده، روبسوی کابل و سکه های که ازبلخ برخاسته بود و

اندوس  ۀد که از بامیان و کاپیسا بر حوزوراهن و کندیک از جمله شاهان مقتدراین سلسله بودن نگاس،ند. کیداره، کمقیم شد
روابط تجارتی شان از طریق  ،میرسید« سغدیانه»تا به  ایکه ازسوب شمال ساحه اقتدار شانازآنج .حکومت میکردند

 ختن با چین گسترده بود.
 

که از بامیان، کاپیسا و کابل تا « گنده هارا»مداری کوشانی های بزرگ، مکتب هنری در سده های پیشین درعهد زما
ش داشت، شگوفایی هنری ای را شرح میداد که یکی از مراکز عمده  آن در بامیان و دیگری در شهر ماتورا گستر پشاور

 قرار داشت. هندوستان« اترا پردیش»واقع در ایالت 

http://afghanistaninphotos.tumblr.com/image/28330945739
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با عبور  روزی در دورۀ کوشانی ها جز از گذرگاهی بیش نبود که فاتحین و بازرگانانازنگاه تاریخی خاک پاکستان ام 
بدیهیست که تحمل این مسأله برای حکومت جدید التأسیس  بسوی هند میرفتند و با فرهنگ غنی آن آشنا میگشتند. آن از

از جانب دیگر حکومت پاکستان  خود میباشد همواره گران تمام میشود. پاکستان که سخت در تالش یافتن هویت تاریخی
مستقرشدن گروه های  با .امکان تخریش نماید تا روابط تاریخی دیرینه  میان افغانستان و هند را تا حد دارد  همواره تالش

مجاهدین افغان در خاک پاکستان درهنگام نبرد افغانها علیه قوای نظامی روسیۀ  شوروی فرصت مساعدی برای حکومت 
 آمد تا بخوابهای دیرینۀ خود برسد. پاکستان بوجود 

در دهۀ هشتاد معبد بزرگ هده ویران گردید و دردهۀ نود بعد از به پیروزی رسیدن گروه های مجاهدین درافغانستان، 
 آغاز شد که تکان دهنده ترین آن انهدام مجسمه های بزرگ بامیان تخریب سیستماتیک گرانبها ترین آثار تاریخی افغانستان

وزیر خارجه پاکستان از طالبان درخواست نمود تا  روه طالبان دست پروردۀ پاکستان بود. گرچه درظاهرامرتوسط   گ
ازانهدام مجسمه های بامیان منصرف شوند، اما با مراجعه به وقایع گذشته چون انهدام معبد هده و تاراج گنیجینه های 

فغانستان در بازار های پشاور و اسالم آباد درمعرض فروش آثار گرانبهای تاریخی ا که ۹۰زرین میرزکه  پکتیا در دهه 
   بعید به نظرمی آید. اینکه پاکستان در انهدام مجسمه های بزرگ بامیان دستی نداشته باشد،  قرارگرفت،

 ترین آثار مغاره های اجنتای هندوستان در جملۀ ارزشمند اهرام مصر و مجسمه های بامیان مانند مجسمۀ ابولهول و
مان جهانی یونسکو که کشورهای مقتدر جهان وساز بیتفاوت پیش انظار میرفت؛ لیکن در هان کهن بشمارتاریخی ج

گردید. به اساس گزارش  آثارتاریخی جهان را به عهده دارد به اساس فتوای شورای علمای طالبان انهدام وظیفه حراست
مدن و فرهنگ افغانستان است، درنخست عده که یکی از چهره های شناخته شده در مورد تاریخ ت« ننسی دوپری»خانم 

فیصلۀ نهایی در مورد انهدام  همین جهت رسیدن به از و ای از طالبان افغان دربرابر این فیصله مقاومت نشان دادند
وسته افغانی که به القاعده پی طالبان عرب و پاکستانی و طالبان پیکره ها، چند هفته ای را در برگرفت، ولی دراثرفشار

 وضرب االجلی برای ویران نمودن آنها تعین گردید. تصمیم به ویرانی کامل مجسمه ها گرفته شد باالخره بودند
ند در اسالم آباد پیشنهاد نموددرهمین آوان مهندسین افغان مقیم لندن وشهرهای دیگر کشورهای اروپایی  به سفیر طالبان  

سمنتی  بپوشانند تا از انهدام آنها انصراف به عمل آید ولی دیوارهای  حاضرند به مصرف خود سراپای بتها را توسط  که
امریکا  ۀپی درپی افغانها در ایاالت متحد عنا صر تندرو شورای طالبان این پیشنهاد را نپذیرفتند. ازجانب دیگر تظاهرات

د و همان کانگرس آنکشور برای محافظت مجسمه های بامیان نیز بی نتیجه مان دولت و زبه منظور درخواست کمک ا
توسط احزاب تندرو اسالمی متشکل ازطالبان افغان و پاکستانی  ۲۰۰۱ماه مارچ سال  بود که این آثار مهم تاریخی درنهم

 واعراب عضو القاعده با ماین گزاری در بدنه مجسمه ها ویران گردید.
 

نگارد: "محافظت پیکره های می بود کار مأمور سازمان ملل متحد که درآنوقت درافغانستان مشغول« مایکل سیمپل» 
درمورد نشان ندادند، زیرا ویران  بود، اما عالقمندی زیادی مقدور تاریخی بامیان برای کشورهای مقتدرغربی بسیار

 2نداشت." شدن پیکره های تاریخی افغانستان برای آنها اهمیت چندانی
 

سایل دست داشته یعنی با انداخت راکت وهاوان انهدام مجسمه های بامیان کار ساده  نبود و طالبان با و ازجانب دیگر 
پا برجا ایستاده بودند به آسانی ویران کنند. ازینرو قرار گزارشات  نتوانستند پیکره های عظیمی را که چون صخره کوهی

موفق  با ماینگزاری سراپای مجسمه ها او مردم  بامیان ازیک انجنیر عرب که تخصص درانفجار داشت استمداد جستند و
که یکی ازاعضای « سیف العدل»ه انفجار آنها گردید. منابع غربی نیز در مورد موجودیت مرد مصری االصلی بنام ب

به بعد، مسئول اردوگاه تعلمیات دهشت افگنی جنوب ۱۹۹۹وی ازسال  .3گزارشاتی دارد بحساب میرفت ارشد گروه القاعده
 اینکه ینک واقع دروالیت لوگر وکراچی دررفت وآمد بودند.افراد او میان ساحۀ تاریخی مس ع و کابل درمس عینک بود

چرا گروه القاعده و طالبان یک ساحه مهم تاریخی دیگر افغانستان چون مس عینک را برای تعلیم گاه دهشت افگنی 
 در« لسیف العد»انتخاب کرده بودند، خود مسأله ایست قابل تعمق؛ با آنکه سند مؤثقی مبنی بر دست داشتن مستقیم 

طالبان را  انفجار مجسمه های بامیان دردست نیست، اما گمان میرود که خود و یا افراد او همراه با نظامیان پاکستانی
رهنمایی و کمک کرده باشند. ازمصاحبۀ  درتخریب ساحات تاریخی افغانستان و بخصوص انهدام مجسمه های بامیان

ش برای تبرئه خوی این عمل منفعل بوده و ن برمی آید که وی ازتخریب پیکره های بامیا نمایندگان مال محمد عمر پس از

                                                           

2 Michael Semple, Why the Buddhas of Bamian were destroyed? Afghanistan Analyst Network Indepenemt Non- profit 

Research Organization, 2 March 2011  
 مبب مانند بزرگی افگنی دهشت درعمليات او  .پيوست القاعده بهو گفت ترک را نظام خدمت که بود مصری نظامی منصب صاحب العدل سيف3 

 . داشت دست درکنيا امريکا سفارت گزاری
Vahid Brown , Sayf al-‘Adl and al-Qa’ida’s Historical Leadership, May 2011  
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سویدن بجای کمک ۀ ازغربیان انهدام نمودیم چون کمیتما این مجسمه ها را بخاطر انتقام " : دالیل ضعیفی را ارائه میدارد
ای ه دریافت کمک به اطفال افغان مبالغ هنگفتی را برای ترمیم پیکره های بودا اختصاص داده و تقاضای ما را برای

  4بشری رد کردند."
  

ازآنجایکه دراحکام شریعت اسالمی ُحب و بغض ره ندارد، بدیهیست که این اظهارات بجز از بهانه جویی چیزی بیش 
 طالبان درین میان مجری آن نیست. لذا میتوان گفت که فرمان تخریب بوداهای بامیان ازمقامهای باالتری نافذ گردیده و

 بوده اند.

 
 

 ، تلویزیون الجزیره۲۰۰۱مارچ سال  ۹تصویر انفجار بودای بزرگ بامیان 
 

اورنگزیب شاه مغلی هند نیزکه برخالف اسالف هنر دوست ومعارف پرورخود چون شاه جهان وجهانگیر، مرد متعصبی  
سمۀ پخانه پاهای مجبود وبا افغانان سرجنگ وستیز داشت درقرن هفدهم قصد ویرانی بوداهای بامیان را نمود و با آتش تو

بزرگ را ویران کرد اما مؤفق به تخریب کامل آن نگردید، تا اینکه طالبان پس از چندین قرن کار ناتمام او را به اتمام 
 رساندند.

 ابراز نظرها وباز سازی مجسمه های بزرگ بامیان:
 

زیادی از هنردوستان و هنرمندان  درمورد اعمار مجدد مجسمه های بزرگ بامیان نظریات ضد و نقیضی وجود دارد. عده  
یعنی بگونه ایکه تصاویر آن باقی مانده دوبار   ۲۰۰۱افغانستان طرفدار آنند تا این مجسمه ها بشکل پیش از ویرانی سال 

سازی گردد . یکتعداد دوستداران هنر های باستانی غیر افغان نیز مشتاقند که این شهکار های هنری جهان کهن دوباره 
درایاالت متحده امریکا، یونیورستی   Arch Internationalکه از آن جمله میتوان از سازمان جهانی آرچ نداعمار گرد
   Japan واقع درآلمان وبنیاد تحقیقی فرهنگهای محلی جاپان   Technische Universitaet Muenchenمیونیخ 

Subculture Research Center  کرد. یاد 
 

ه سازی مجسمه های بزرگ بامیان وجود دارد، ولی مهمترین آن آگاهی دادن به  نسل جوان دالیل زیادی در مورد دوبار
و جلب سیاحین و جهان گردان از سراسر جهان به  افغان در مورد فرهنگ شکوهمند و غنای تاریخی کشور ازیکسو

 ید ملی افغانستان تأثیر نیکیساحۀ تاریخی بامیان ازجانب دیگر میباشد که این امر مسلماً به اقتصاد اهالی محل وعوا
 .خواهد گذاشت

موجود است؛ عده ای از باستان شناسان که مسأله  البته نظریات مخالفی نیز درمورد باسازی مجسمه های باستانی بامیان 
ّ از نگاه تاریخی ارزیابی مینمایند برخالف اعمار مجدد این اد ده و عقیده دارند که ایجپیکره های باستانی بو را مطلقا

آن اصالتی نخواهد داشت. ازینرو محققین جاپانی و چینایی نمایش تصاویر سه بعدی بامیان را در داخل رواقهای  ۀدوبار
 است.   بامیان توسط شعاع الیزر پیشنهاد کردند که این نمایش تنها در تاریکی شب قابل رویت و امکان پذیر
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 شعاع الیزر ونمایش تصاویر سه بعدی بامیان توسط نور 

 
 

 
 

 
با آنکه اکنون درحدود پانزده سال از ویرانی پیکره های بزرگ بامیان میگذرد ولی تاحال وزارت اطالعات وفرهنگ 

رسمی نشان میدهد از سال  کشور د رین مورد تصمیمی اتخاذ نکرده و به کدام فیصلۀ نهایی نرسیده است. تا جایکه اسناد
یث یک ساحه تاریخی تحت حمایت یونسکو قرار گرفت تا آثارباستانی آنرا مرمت نموده به بعد والیت بامیان منح ۲۰۰۳
که این موضوع از یک جانب به مفاد افغانستان است وجانب دیگر  قیوداتی را در مورد اعمار  مراقبت قرار دهد و تحت

اعمار مجدد آثارتاریخی را  شمجدد مجسمه های بامیان ببار آورده است. سازمان جهانی یونسکو به اساس منشور خوی
ازینرو به دولت افغانستان ابالغ نموده که اگر اعمارمجدد پیکره های بامیان  با مواد ساختمانی عصرحاضر مجاز نمیداند

 ست از حمایت مالی برای احیای ساحۀ توسط مواد ساختمانی جدید انجام یابد، درآنصورت یونسکو این حق را دارد تا د
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بکشد، اما این نظر کامالً صائب نیست، زیرا درجهان مثالهای زیادی وجود دارد که آثار باستانی قسماً تاریخی بامیان 
درختم جنگ دوم جهانی هنگامیکه عمارات وآبدات تاریخی اروپا مرمت  بطور مثال.  توسط مواد جدید اعمار گردیده اند

ر موارد ازمواد تعمیراتی معاصر استفاده به عمل آمده است. ویکتعداد زیاد آن کامالً ویران گردیده بودند، دراکث میگردید
ان بامی برای کشورهای فرانسه، ایتالیا، و آلمان که کمک کنندگان عمده در احیای ساحه تاریخی با آنکه این موضوع

ن قابل میاپافشاری آنها درتطبیق قوانین یونسکو دررابطه به اعمار مجدد مجسمه های با ،میباشند بیش ازهمه روشن است
هنوزاکثر توته پارچه های این  اگر مسأله تنها باالی استعمال مواد اصلی در مرمت پیکره ها باشد، است، زیرا سوال

 ۱۴۰۰آثارگرانبهای تاریخی موجود است که میتوان ازآن درساخت وسازدوباره آنها  استفاده کرد.  اکنون در حدود 
 ن باقی مانده که در گدامهای دولتی محافظه میگردند.پارچه سالم از پیکره های ویران شدۀ بامیا

 

 
 

 پارچه های باقی مانده  مجسمه های بامیان
 

عقیده دارد که بجای استفاده  5استاد یونیورستی تخنیکی مونشن«  Erwin Emmerling  -ایروین امریلنگ »پروفیسور  
ارچه های باقی مانده بودا های بامیان را دوباره ایجاد بهم چسپاندن پ از مواد ساختمانی جدید میتوان با جابجا ساختن و

سابقه تصاویر سه بعدی مجسمه ها را ایجاد نموده و مودل های کامپیوتری آنها را  ا زینرو از روی عکاسی های کرد.
آن پدید آورده است. به عقیده وی با نمره گزاری هر بخش مجسمه ها میتوان پارچه های باقی مانده را درجای معین 

گذاشت وتوسط سرش مخصوص مجسمه سازی که ریزن یاد میشود بهم پیوند داد. البته بسررسانیدن این طرح مستلزم 
پیشنهاد مینماید که پارچه های مجسمه ها به آلمان انتقال یافته  پروفیسورامریلنگ یست. دقت، حوصله مندی ومهارت زیاد

وعده نموده تا انتقال پارچه های  تا جایکه معلوم است دولت روسیه .و پس از ترمیم دو باره به بامیان برگردانده شود
بزرگ و کوچک مجسمه ها را به آلمان از طریق مواصالت هوایی به عهده بگیرد. البته راه دیگر انتقال پارچه های 

پاکستان  ه دولتست، اما نظر به دالیل گوناگونی نا متالشی شده پیکره ها به آلمان توسط کشتی ازطریق بندرگاه کراچی
درینمورد اظهار همکاری نموده ونه اکثر دانشمندان عالقمند به مرمت مجسمه های بامیان انتقال آنرا از طریق پاکستان 

 صالح میدانند.

                                                           

5 Technische Universitaet Muenchen  

Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft 
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 نیز هیافت تراش ازپیکرآن ها مجسمه کوهیکه وبدنه رواقها بعدی سه تصاویر باید علمی طرح این تطبیق برای بهرحال

 دقیق محاسبات توسط ها مجسمه وضخامت عرض ،ارتفاع تناسب به رواقها وعمق عرض ،طول های زهواندا شود گرفته

 زیرا ،مقدوراست بیشتر بودا بزرگ مجسمه نظربه متری ۳۵ مجسمه درمورد مورد در عملیه این. گردد پیمایش کمپوتری

 که بزرگ پیکره رواق عمق پیمایش ماا میباشد، آن سنجش به قادر کمپیوتری محسبات و میرسد متر ۸ به آن رواق عمق

 کمپیوتری بعدی تصویرسه های اندازه تعین زیرا .پذیرنیست امکان دقیق بصورت کمره چشم برای میگردد متربالغ ۱۲ به

 این گی ده سا به میتواند هنرمند یک چشم انسان،بخصوص جشم البته . است بزرگ تصاویرمجسمه ترازپیمایش محدود

. است سختگیرانه اندازه   تا نیزدرینمورد یونسکو وقوانین نمیپندارند دقیق آنرا غربی دانشمندان اما کند، شپیمای را ها اندازه

 ۳۵ پیکره وکارترمیم شود گذاشته است که حالی به بزرگ مجسمه که مینماید پیشنهاد  امریلنگ ایروین پروفیسور ازینرو

 پارچه یکتعداد که اینست پیشنهاد این درمورد عمده مشکل ماا گردد، یونسکوآغاز جهانی سازمان قبولی درصورت متری

 .دپرنماین نوین سازی مجسمه مواد توسط را خلها آن نمیخواهند آلمانی کنندگان مرمت و اند گشته یکسان خاک با کاملا 

 مانده باقی دخو حال به متری ۳۵ مجسمه پای درسرا اصلی، های پارچه ازفقدان ناشی شگافهای تا میدهند ازینروترجیح

  .نگردد ترمیم و
 

 و میدهد اننش افغانستان ثقافت و هنر تاریخ به آنهارا علقمندی غیرافغانی فرهنگی و علمی های حلقه پیشنهادات آنکه با

 آنها مرمت به پرداخت ونحوه بامیان های مجسمه اعمار درمورد ینهای تصامیم باید ولی ،میباشد تقدیر قابل شان توجه این

 .6کننده کمک منابع توسطصرفاا  نه بگیرد صورت افغان هنرمندان و شناسان باستان و ،افغانستان دولت توسط

 آبدات اکثر مرمت درمورد بلکه ،بامیان های بودا مجدد اعمار درمورد نتنها عمده مشکلت از یکی ،اینجانب عقیده به 

 بیشتر انافغانست دولت که اینست درهرات شیرنوایی میرعلیا ومقبره دربلخ موالنا حضرت خانه مانند ،افغانستان تاریخی

 هحالیک در .داخلی ومعنوی مادی منابع اتکا به تا دارد خارجی باورمندی متخصصین و دهنده کمک منابع نظریات باالی

 ریخیتا ارآث بازسازی و مرمت استعداد و توانای که است موجود زیادی هنرمندان و وران پیشه ،صنعتگران افغانستان در

 از شده کشف ،کنیشکا مجسمه بطورمثال  .است نگرفته صورت درینمورد ای جدی توجه تاحال اما ،دارند شانرا مهین

 ارتیمه چنان با ،بود شده پارچه پارچه  اصطلح به و شکسته کابل موزیم بر طالبان حمله درهنگام که کوتل سرخ معبد

 لطفاا به قول این اثبات برای .است اندک بسیار نخستین حالت زا آن تفاوت که گردیده ترمیم ملی موزیم کارکنان توسط

 :نمایید توجه ذیل تصاویر

 

 
  

                                                           

 و هنرمندان ،مهندسین طرف از عملی پیشنهادات سلسله یک اینسو به ۲۰۰۳ سال از بامیان های پیکره مجدد اعمار مورد در6  

 از پاسخی کنون ات که شده کشور داده فرهنگ و اطالعات وزارت به سازمعروف افغانستان مجسمه حیدرزاد استاد جناب بخصوص
 .است نگردیده ارائه پیشنهادات این به دولت طرف
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 بامیان شده   ویران های مجسمه های پارچه آوری جمع حال در افغان کارگران
 

 

 

ومطالعه  ی استعمال موادمیباشد دریافت طریقه ها سمه های بامیان حایز اهمیت فرواناز نگاه هنری در مورد مج چهآن
صالبت خاص این پیکره ها اکثرهنرشناسان جهان  .مجسمه سازی درایجاد این پیکره های بزرگ میباشد روشهای صنعت

چه تخنیک و روش پیشرفته ای در اعمار این پیکره به کار رفته بود؟ زیرا با وصف گذشت  ا به تعجب وا داشته کهر
 به نظر نمیرسید.قرنها انهدام کامل آن کار آسانی 

 

ازنگاه خالقیت هنری ایجاد پیکره های بزرگی به  جسامت مجسمه های عظیم بامیان ایجاب تجربه زیاد و دید مبتکرانه 
تخیل و قدرت خالقه  ارتقا یافته  هنرمندان دوره  دقتی که درساختن این پیکره ها  به کار رفته گواه وسعت .ای را مینماید

درسده های پیشین ایجاد نموده اند از دانش مکمل  ناب را که این پدیده های مند ویا هنرمندانییعنی هنر است. های پار
می نمای عمو عالوه برآن بزرگتر بهره ور بوده و ۀپیمایش اندازه ها به پیمانمحاسبه دقیق تناسبات و  اناتومی انسان،

فاصله های دور به معبد بزرگ  اگر از سته اند.وسیع سنجیده میتوان دریک چشم انداز مجسمه ها را ازفاصله های دور
هم  از دور تقریباً یک کلیومتر ۀفاصل متری بودا در ۵۳متری و  ۳۵ ۀبیاندازیم دیده میشود که دوپیکر بامیان نظری

 آن بجا مانده است، کره ها خبری نیست و تنها رواقهایشکوهمندی خاصی به وادی بامیان میبخشد با آنکه دیگر از پی
قلب  بشر را در ساخت دست گیر چشمۀ سال پیش این پدید ۱۶۰۰کم  دیدگاه هنری پیکره سازان و طراحانیکه بیش واما 

   کهساران ایجاد کرده اند هنوز قابل تشخیص و رویت است.
 

ازنگاه روشهای ساختمانی تصورکرده میتوانیم که این صنعتگران درجه سختی و نرمی احجار را میدانسته و با ابزار 
رواقها و  برای حفر کوه سرخ رنگی که ۀبلند آشنایی کامل داشته اند. صخرپیشرفته تراش سنگ و بستن خوازه های 

آن به  ۀن خصوصیت تراش مجسمه ها را دربدنتراش هیأت عمومی مجسمه ها انتخاب شده بطورعمودی باال میرود و ای
 چون نجام یافته که پیشرفت علوم عقلیسنجیده شده ا و ازینرو این انتخاب با دانش وتحقیق درست ؛خوبی میسر میسازد

 افغانستان نشان میدهد. ۀریاضی ومهندسی را درمدنیت آندور فزیک،
 

 ،ر دو عملیه پیکره سازی استواراستبهرحال، روش هیکلتراشی و مجسمه سازی ایکه در ایجاد اصنام  بامیان بکار رفته ب
  :این دوعملیه عبارت اند از

 یأت عمومی مجسمه ها در داخل مغاره ها که بحیث ساختمان نخستین یا به اصطالح استخوان بندینخست تراش ه
armature دوم افزودن طبقات نازک گل درچندین مرحله برای پوشاندن ساختمان  است. ازآن استفاده گردیده پیکره ها

در هنر پیکره سازی یک  فت کاری ها.ظرا بمنظور ایجاد جزئیات و یعنی سطح درشت و ناهموار پیکره ها ،نخستین
یا سنگ تراشیده میشود که این عملیه  براساس کاستن از جسم نخستین  مجسمه یا از یک جسم سخت مانند چوب، عاج و
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استوار است و یا از یک ماده نرم با قابلیت چسپندگی ایجاد میگردد که این روش با افزودن مواد نرم باالی ساختمان 
چوب ویا سنگ شکل میگیرد که اصطالح علمی آن آرماتور یا  بندی های ظریفتر خهای فلزی وسیمنخستین مانند سی

آزاد )یعنی متکی بخود( یک جسم سه ُبعدیست و باید به پای خود  ۀتین میباشد. ازآنجاییکه یک مجسمبندی نخس اسکلیت
و با مواد گچی و یافلزی  میگردند گیری بایستد عموماً پیکره هایکه ازمواد نرم ساخته میشوند درمرحله سومی قالب

برجسته و آزاد )سه ُبعدی( درمباحث گذشته صحبت های  گری مجسمه های نیم ریخت مییابند . درمورد صنعت قالب
  .مفصلی صورت گرفته که درینجا تکرار آن اضافی خواهد بود

ار یا هنرمندان پ هنرمند و یانسان غایه  نهای درایجاد پیکره های بامیان تنها بوجود آوردن تمثال های شبیه ازجانب دیگر
 رواقهای اطراف مجسمه ها نیز شامل طرح اساسی این آفرینش بزرگ هنری اند.  نبوده، بلکه نمای عمومی معبد و ُحفر

و فضای در دورا  ی اطراف درهنرمجسمه سازی تنها تن آدمی ویا حیوان یگانه عنصرایجاد کننده اثر نبوده بلکه پدیده ها
تندیس که درین ۀ ازینرو کلم، را تشکیل میدهد آن اثرهنری ۀگاه علم زیبایی شناسی یک بخش عمددور یک مجسمه ازن

آنرا نا آگاهانه استعمال میکنند ازنگاه  اواخر ازطرف فرهنگستان ایران مروج گردیده و یکتعدادی ازنویسندگان ما نیز
هیکلتراشی ومجسمه سازی اصطالحات مسلکی اند  هی میکند.صنعت مجسمه سازی با نظرداشت مراحل اکمال آن کوتا

وکلمه تندیس نمیتواند جاگزین آن گردد چون تندیس تراشی وتندیس سازی ازنگاه دستور زبان نیزغیرمعمول و نادرست 
 است.

 

افزودن  وهنری یعنی کاستن  ۀبخشد به کمال رسانیدن این دوعمیلآنچه به مجسمه های غولپیکر بامیان امتیاز خاصی می
اندازه گیری  های حساب شده قالب ُحجم بامیان با نظر داشت تناسبات بدن آدمی در متری ۵۵مجسمه بزرگ بودای  .است
متری  ۳۵با آنکه مجسمه   .از قامت یک انسان عادی پدید آمده است با یک سنجش دقیق حد اقل سی بار بزرگتر شده و

 هگن خاصره آن کمی بزرگتر از اندازدقیق  نبود و اندازه سر مجسمه ول متری بسیار ۵۵از نگاه تناسب نظر به مجسمه 
مجسمه  ساختمان ۀو شیو به حالت بهتری باقی مانده بود ۲۰۰۱ویرانی کامل آن درسال  های معمول بنظر میخورد، اما تا

ایتاوه  کاپیسا، معابد مس درنیایشگاه  پ ها بخصوص سبک لباس بودا را که در تمام مجسمه های بودا، مانند پیکره های او
ایجاد میگردید و در مکتب هنری گنده ها را معمول بود با وضاحت  هده به اساس یک روش خاص ومعیاری عینک و

 بیشتری تبارز میداد.
 

اما پس  که در برخی متون هنوز این رقم مشهود است، متر پیمایش شده بود ۵۳ارتفاع مجسمه بزرگ بامیان  ءدرابتدا 
رواقهای  متر اعالم گردید. ۵۵اختمان پای های آن به ارتفاع دومتر از زیرخاک بدرآمد ارتفاع مجسمه بزرگ ازاینکه س

زیبایی خاصی  که برای محافظت پیکره ها از گزند حوادث طبیعی چون برف و باران ایجاد گردیده بودند مرتفع و بلندی
 د.با نقاشی های زیبایی تزئین گردیده  بودن پوشش یافته و ظریف گچ ۀدو مجسمه با طبق رواقها درهر سطح دیوار ،داشتند

 

متر  ۸ ۀزوعمق آن به اندا متر میرسد ۳۷متری که در شرق این نیایشگاه بزرگ قرار داشت به  ۳۵ارتفاع رواق پیکره  
بهمین ترتیب ارتفاع رواق پیکره بزرگ درغرب معبد قراردارد درحدود شصت  در قلب کوه حفاری گردیده بود.

خالی حفاری شده، فضای مساعدی را دراطراف  که این آن محاسبه گردیده از مترمیرسد و عمق آن ده متریا چیزی بیشتر
 میساخت.  تر تناسبات ممکن دی و پیمایش دقیقخوازه بن ،کاریها مجسمه ها برای کارهنرمندان بمنظورایجاد ظرافت

 یرپانی ایستاد بـیع ،الً آزادـکامآنان را  نمیتوان ،دارد ءکوه اتکابه  نجایکه پشت این مجسمه های بزرگاز نگاه ساختار، آ
درجهان  دارند. خاصیت سه ُبعدیکه حساب کرد  برجسته ایردیف شبه  رامذکور  خویش خواند، اما میتوان پیکره های

اعنه ازفر کهن مثال های دیگری نیز ازینگونه روش ساختمانی موجود است، مثالً پیکره های بزرگ آمن هوتپ سوم
 با روش هنری مشابهی ایجاد گردیده اند. معروف مصرباستان وهمسرش تیه

 

ازنگاه شیوه های مجسمه سازی آنچه درپیکره های بودا های بامیان قابل توجه و دقت است موجودیت سوراخهای متعدد 
میخ های چوبی برای  ۀناین سوراخها که در حقیقت نشا و بیشماریست که درسرتاپای این مجسمه ها بچشم میخورد.

 ۲۵متری، هم در بودای نشته  ۳۵بودای  چسپاندن گل مجسمه سازی به بدنه مجسمه ای بزرگ بامیان میباشد هم در
متری بودا  ۲۵دیده میشود. موجودیت این سوراخها، بخصوص درمجسمه نشسته  متری ۵۵بزرگ متری و هم در بودای 

 اشت واکنون کامالً ویران گردیده به وضاحت قابل تشخیص میباشد. که درفا صله میان دو مجسمه بزرگ موقیت د
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 بامیان ۵۵متری و ۲۵نمای از سوراخهای میخهای چوبی در بدنه  پیکره های 
 نمایناگر روش ساختمانی خاص آن  

 

 رمندان ازمیخنچنانچه قبالً ذکریافت ه ،پیشین آرماتورهای سیمی و سیخی مانند امروز مروج نبود ۀازمن ازآنجایکه در
مه های ایجاد مجس چنانچه از قراین بر می آید در شتن طبقات گل درشکل دهی پیکره کار میگرفتند.های چوبی برای انبا

 ۀه پایسطوح ظریفتر بصورت تدریجی بیعنی ازطبقات نخستین بسوی  ،بامیان عملیه پوشش در چندین مرحله انجام یافته
  صنعتگران وهنرمندان آندوره را گواهی میدهد. پختگی کار ه حوصله مندی واکمال رسیده که این روش سنجیده شد

لباس چیندار بودا از میخهای چوبی ظریفتری استفاده میشده که ریسمانهای نازکی به آن از قراین برمی آید که درایجاد 
 یداد.ویشانه  بودا را تجسم مدر ۀمسیرچینهای خرق گره میافته. این ریشمه های باریک که بعداً توسط گل پوشش میافتند

 ۀننگرهار خرق و کاپیسا تا لوگر بودا ازکابل و ۀهارا، بخصوص مجسمه های بدست آمد در تمام مجسمه های مکتب گنده
 بودا به اساس قانونمندی خاصی ایجاد میگردید که چین لباس وسبک افتاد شال بزرگی که بردوش داشت باهم شبیه می

 .زندگانی درویشی ویرا تبارزمیداد ۀشیو بودا و مشخصات بارز ،یاین قانونمندی هنر .بود
 

، چون فیدیاس، مایرون و پولیکلیتس قوانین خاصی را همچنانیکه درعهد پریکلیس هنرمندان بزرگ هنرکالسیک یونان
برای ایجاد پیکره های ارباب االنواع یونانی چون، زیوس، افریدوت و اپولو ایجاد کردند، تصور نموده میتوانیم که 

ه گمان به اند. ازینرو  نیز قوانینی را برای ایجاد پیکره های بودا وضع کرد یکلتراشان قرن دوم آریاناه مجسمه سازان و
می پرداخته  روش استادان پیشین به ساختن مجسمه های خورد و بزرگ بودا یقین هنرمندان قرون ما بعدی با تأسی از

شانه چپ مجسمه ها آغاز و  گنده هارا، چین های شال بودا عموماً از -هنری کابل ۀبه اساس قوانین کالسیک شیو اند.
باال تا به پائین چین های لباس بزرگتروفراختر میگردید، و بهمین ترتیب بسوی شانه راست امتداد میافت وبه ترتیب از 

ره اکثر پیک در ،مینمود ءطرز افتاد پارچه شال که عموماً درسمت چپ پائین می افتید ودرسمت راست باالی ساعد اتکا
  های بودا به اساس قانونمندی مشابهی بوجود می آمد.
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 گنده هارا، قرن دوم تا سوم میالدی( که  به گمان اغلب -پیکره  بودای ایستاده )مکتب هنری کابل
 مجسمه های بزرگ بامیان از شیوه هنری آن ملهم است . 

 

ود وج یبسمت باال خالی پایئن و لبها ۀالشاوری ایجاد گردیده بود که از قسمت بامیان طاگرچه چهره مجسمه های عظیم 
یعنی ساختمان بینی، چشمان وپیشانی آن دیده نمیشد، اما از سبک لباس، طرز ایستادن و حرکت دست راست مبین  ،داشت

ز روی مجسمه های دعوت به صلح مشخص است که پیکره های عظیم بامیان ا حالت دادن اطمینان به طرف مقابل و
  اعمار گردیده اند. ،تر از آن به تناسب بسیار بزرگ کوچکتر بودا، عموماً به اندازه قامت انسان و یاکمی بلند

 

ساختمان منظم دیوارهای عقبی سرمجسمه  اسالمی، عام مبنی برتراش یافتن صورت مجسمه ها در ادوار ۀبرخالف عقید
های ساختمان  که خال حقیقت  را بیان میدارد تگی بچشم میخورد، اینو بدون هیچگونه شکس ها که بشکل عمودی

درمورد  .نفر را داشت ۱۰تا  ۸سرمجسمه ها به منظور خاصی طرح گردیده بودند . چنانچه سرمجسمه بزرگ گنجایش 
ن عقیده اند مجسمه ها به چه منظوری توسط طراحان پار ایجاد گردیده بود محقیقین به ای درساختمان سر اینکه این خال

 «دكتورعبداالحمد جاوید»مرحوم اكادمیسین .که راهبان آنرا برای ادای مراسم خاص مذهبی مورد استفاده قرار میداده اند
 نگارد:ی سابق رئیس پوهنتون کابل در مورد مراسم خاص مذهبی ایکه در بامیان صورت میگرفت چنین م

راهبان و دعوت آنان از مردم براي ( Mhamma) سرود مناجات ها و نیایش ۀها طنین دعاها و زمزمین جشنواره"در
اداي احترام در سقف رواقها ي گنبد نما به گونه آمپفي تیاتر رومیها چنان مي پیچید که انعکاس آن تا فاصله هاي دور 

 7گوشها را نوازش میداد."
 

 

                                                           

"7  

نگاه یک به امیانب  

آنالين جرمن افغان" ،۲۰۱۲ سال ۱۶ اکتوبر ،جاويد دكتورعبداالحمد  دميسيناكا: مولف    



  

 

 

 14از 12

 

 شناسان تصاویر فرضی  خنگ ُبت وسرخ ُبت توسط باستان

 

اه تان شناسان جایگتگی وجود داشت که نظر به حدس باسفراز لبها فرو رف مجسمه نزدیک به حاشیهدرسطح هموار سر  
روکشي از ورق  شناسان به این عقیده اند که نقاب پیکره ها از چوب ساخته شده و با اتکای نقاب بوده است. اکثرباستان

مینان بخشیدن ودعوت به صلح وآرامش را وبهمین ترتیب کف دست بودای بزرگ که عالمت اط طال پوشش یافته بود.
-Hsuanهوان تسانگ»ۀ رهنمای تاریخی افغانستان به حوالمؤلف کتاب  «ننسی دوپری»گواهی میداد لوح زرینی داشت. 

tsang   »بهرسوساطع  "شعاع زرینی که از )پیکره ها( :مجسمه های بزرگ بودا مینگارد شکوه زائر چینی درمورد
 8آن چشم را خیره مینمود."ۀ داشت که نظار گردید، چنان درخششیمی

 

 این پیکره های بزرگ بنا بر چهرۀمجسمه های بزرگ بودا و نه از نقابهای زرین آن خبری است، اما  از البته نه دیگر
ازنویسندگان، بخصوص  ه ایی عدفرصتی را برا ءاین خال .خصوصیت های ساختمانی شان ازبدو ایجاد آن موجود نبود

برپایه اسناد دست اول  را اشاعه دارند که اکثراً  یمورد فرضیه های وهشگران ایرانی مساعد نمود تا دربرخی ازپژ
 تاریخی استواری ندارد.

 

استدالل مینمایند که پیکره ای  ان نیزخالی از تأثیر نبوده وعدهازنویسندگان افغ باالی برخی ای این فرضیه ها تا اندازه 
رخ س»استند نه بودا .این عده برای اثبات قول خود بیشتر باالی اصطالح  میترا و اهورا بامیان تمثال هایهای بودای 

ابیات شعرای چون عنصری، سوزنی سمرقندی،خاقانی  که در وصف  پیکره های عظیم بامیان در« خنگ بت»و  «بت
بعد ازایجاد پیکره ها در قرن  قرناقل پنج  نمایند. بدیهیست که این ابیات حد ونوشته های البیرونی ذکر یافته استناد می

اصطالحات  ۀبرعالو .ازینرو نمیتواند جوابگوی چنین سوال مهم تاریخی باشد دوازدهم میالدی سروده شده، و یازدهم
قالب این پیکره ها  در گرنام بودا نیستند موجودیت میترا یا آهورا را نیز همانطوریکه بیان «سرخ بت»و« خنگ بت»

طفاً به این ابیات سوزنی سمرقندی و خاقانی درین رابطه توجه کنید که به هیچ معبود مشخصی اشاره ل سازند. ثابت نمی
 نمیدارند.

 

 اندر صبح هـتو سرخ بتی از می بنگار ب     گر صبح رخ گردون چون خنگ بتی سازد
 سوزنی سمرقندی

                                                           

8  Nancy Dupree (An Historical Guid to Afghanistan), 1977, p. 163    
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 را کنی به چنگباشی بر آن که خنگ بتی       غیان سرخ بت بامــــــیان ستــیــکردی م
 خاقانی

به معنی گل سرخرنگ در  «صلصال»که یک نام محلی است و  «شمامه»مانند  «خنگ بت»و «سرخ بت»اصطالح 

گر د. ازجانب دیادوار اسالمی معمول شد. دریندوره اکثر کتیبه ها و اسناد کهن تاریخی قبل از اسالم نابود گردیده بودن

سرخ »المی به ادوار اس متری در ۵۵ ۀرپیکره بزرگ هنوزمشهود بود، مجسمب رنگ سرخ  لباس بودا ازآنجایکه بقایای

کلمه خنگ  یاد گردید.« خنگ بت»متری که جامه سپیدی با استرکبود به تن  داشت  ۳۵ ۀمشهور شد، و مجسم «بت

 درادبیات دری به اسپ سفید رنگی اطالق میگردد که لکه های کبود داشته باشد مانند این شعر رودکی:

 خنگ مارا تا میان آید همی     ود آمو با درشتی های آن ر

مربوط  مطالعه سیرافکارانسانی ازیک حوزه فرهنگی تا به حوزه فرهنگی دیگر مستلزم مطالعه اسناد دست اول تاریخی
  ت،اس "ایران زمین" و" ایران بزرگ" ی پژوهشگران ایرانی اثبات اصطالحبررس مشکل عمده در میباشد. به همان دوره

 مختلف «های ثقافت»آسیا را با وصف ۀ هنری و فرهنگی یک بخش بزرگ قار چون مصرانه میکوشند تا تمام مظاهر
ران " ایهند، درحالیکه درمتون کهن تاریخی اصطالح دبه زعم خودشان تعلق ب« فرهنگی ایران  ۀگسترد»آن به  ومتنوع
از ینرو اکثر دانشمندان  9دانشمندان آغاز سده بیستم است. بچشم نمیخورد چون این اصطالحات ساخته و پرداخته بزرگ"

که از نگاه  معاصرایران حتی مسایل مربوط به ادوار پیش ازاسالم را با استناد به اشعار فردوسی تعبیرو تعریف مینمایند
 عصر گان همالبته کلمه ایران دراشعار فردوسی و برخی از نویسند درست نیست.  historiaqraphy نگاری علم تاریخ

 مدن  آفتاب دراول حمل اشاراتی در ابیات شهنامهآن در ارتباط به موضوع نوروز و بروازجانبی چو وی ذکر یافته
ازنویسندگان ایرانی این ابیات را به آئین مهر پرستی  ه ایومرث وتخت نشینی جمشید آمده، عدبطورمثال در داستان کی
برخی ازنویسندگان افغان نیز که ملهم از افکار . یک بررسی مسلکی ام است نهکه یک تحلیل ع یا میترائیزم نسبت میدهند

پندارند، اما با حفظ حرمت به مقام ادبی  دانشمندان ایرانی استند، مجسمه های بزرگ بامیان را پیکره های میترا می
شناخت  شخص درم تاریخ هنر وبطور ۀتواند یک متن تاریخی معتبر درساحفردوسی داستان حماسی شهنامه نمی

 نگاری باشد. پیکره سازی و هنرصورت های هنری صنعت ظریف خصوصیت
 تا رپامی های دامنه از باستانی کیش این و بوده انسانی عقاید ترین کهن یکی از پرستی ابآفت  آئین که است درست

 بنام آفتاب النوع رب نیز ریگویدا در .است نبوده ایران کنونی جغرافیای به مختص اما ،داشته پیروانی روم سرزمین
پیش از میلد مسیح تا عصر کوشانی ها به  ازهزاره سوم و دوم هند سرزمین به تا کهن بلخ از آن پرستش که آمده سوریا

ه در مهایانا یعنی )چرخ بزرگ( ک شعبهگونه های مختلفی رایج بود. بدیهیست که این عقاید باستانی باالی کیش بودایی 

 بر را آفتاب االنوع رب یا میترا که متری ۳۵ بُت رواق نقاشی. است نبوده تأثیر از خالی افغانستان قدیم گسترش داشت

 هارا گنده -کابل هنری مکتب در آینده ی بودا یعنی «میترایا بودهیستاوا» های پیکره مجودیت و  میداد نشان آن زرین ۀابار

 ویروکانا  بودا بنام تاریخی اسناد اساس به بامیان متری ۵۵ بودای ۀمجسم ترتیب مینه به. میباشد مطلب این گواه
10Vairocana، اما اینکه  ،آمده چانا ویرو بودا تلفظ به هندی اسناد در که میشد یاد هرسید نور مقام به که یبودای یعنی

                                                           

بنام  ی نیزرونیوالب یاستخر یدرنقشه ها نگاشته شده و  Persisسیپرس گونه   به رومنکویگر یدرنقشه ها یکنون رانیا کشور نام 9

 یاصطالح باستان از شده برگرفته( یابی کلمات شهیر) یا Etymology ی" ازنگاه علم اتومالوجرانی"ااصطالح .است دهیگرد ادیارس ف

 یتاریخدراسناد  انایدر اوستا و آر جهیو انایآر دا،یگویورته، در ر ایرآ بشکلازاسالم  شیدرمتون کهن پ آریانا کلمۀ .ست انایآر

 یشوندم محسوب زمینه در اسناد معتبرترین شان قدامت به نظر اسناد این. آمده است ارستاتینس و ی استرابوها نوشته چون یونانی
 ی تلقیوادب ییمتن اسطوره  شهنامه یک که اینه، برعالو .است ارمهچ دست سند یک رابطه درین یشهنامه ابوالقاسم فردوس .

 .تاریخی سند یک نه میگردد
 

 
 

10 Cook, Francis H. (1972). 'The meaning of Vairocana in Hua-Yen Buddhism, Philosophy East and 

West, page 22- 24 and 403-415 



  

 

 

 14از 14

 معابد مانندزیرا اکثر نقاشی های دیواری بامیان  ،نمیخورد نظر به صائبی نظرمجسمه های بامیان پیکره های میترا باشند 

 کیش مؤجز کلم یا ها سوترا همچنان را شرح میدارند. عقاید او صحنه های کارنامه های بودا و دیگرافغانستان بودایی

 بودایی اثبات یبرا معتبریست دلیل شده کشف جاپانی باستانشناسان تیم توسط بامیان های مجسمه ازتخریب بعد که بودایی

 ودایب یا بودا گوتاما رسیدن روشنایی به گانه سه مراحل ممثل بزرگ های پیکره این انیکه و  بامیان هنری آثار بودن

 .استند تاریخی

 زرگانب از نیپالی شهزاده سیدهارتا  همانا تاریخی شخصیت دارای و واقعی بودای یعنی تاریخی بودای میدانیم طوریکه

 سیدنر دانایی به از قبل مهایانا شعبه مذهبی قرارعقاید به .میگردد یاد بودا گوتاما بنام که میباشد شاکیامونی مردمان

 به که ودب خواهند کسانی هم ازاو وپس بودند رسیده شدن بودا یعنی دانایی نورو مقام به که اند بوده کسانی بسی سیدهارتا

 ینا نامزدان یا آینده های بودا مهایاناشعبه  فکری درمکتب .رسید خواهند مقامی چنین به پرهیزگاری و نکوکاری اساس

 ۵۵ بودای و متری ۳۵ بودای میان  درفاصله بامیان بزرگ درنیایشگاه .میگردند یادBodhisattva  بودهیستاوه  مقام

 ۳۵ بودای که اند عقیده این به شناسان باستان. میگردید بالغ متر ۲۵ به آن ارتفاع که داشت وجود نشسته   بودای متری

 متری ۲۵ نشسته بودای. میگردد یاد شاکیامونی بودا بنام و میدهد نشان را بودا درویشی و وارستگی مرحله ممثل متری

 مقام به بودایکه یا ویروکانا بودا ممثل متری ۵۵ بزرگ ومجسمه اوست فکری وتمرکز نشستن ریاضت به مرحله مظهر

 انزب در یافته، ذکر برهما سوترا مانند مهایانا کیش های درسوترا که ویروکانا کلمه .میباشد رسیده روشنایی و نور

 طلحاص همین به نیزمرتبط آریایی هندو زبانهای در ویرونا ۀکلم. میدهد را «آفتاب از یافته تولد» معنی سانسیکریت

 میلدی پنجم درقرن ویروکانا بودا تقدس .آنست قصار شکل پشتو درزبان روشنایی معنی به « ړنا»  اصطلح که میباشد

 سانگهوانت که روست ازهمین. رسید نورکائناتی منزلت به جاپان و درچین بخصوص دور، شرق و در یافت بیشتر رواج

 آنرا فراوان ودرخشش گفته سخن میگردید ساطع هرطرف به بزرگ بودای طلیی نقاب از نوردرخشانیکه درمورد

 .است نموده  توصیف
 

 کیش کهن  فلسفه چگونه که بودند امر این بیانگر ،آن وشکوه عظمت برعلوۀ بامیان بزرگ های مجسمه بهرصورت 

 پیکره این .درآمیخت کشورما پارینه   فرهنگ در موجود  هنری دیدهای طرز و عقاید با هند قاره   نیم از برخاسته بودیزیم،

 که دریغا. ما بودند سرزمین پار هنرمندان دست و فراوردۀ افغانستان کهنسال سرزمین در هنر عروج گواه شکوهمند های

 .پرداخت ها ویرانی ترمیم به و دید آینده بسوی باید اما ندارند، وجود دیگر هنری بینظیر های پدیده این
 

 کشور اصیل فرهنگ و ثقافت دوباره   یشگوفای امید به

 

 پایان

 
 

                                                           

 


