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 چکیده

شده در گذشته جزئی از خراسان بزرگ محسوب میهای کشور افغانستان امروزی است که بامیان یکی از استان

است. این سرزمین در میان دو رشته کوه هندوکش و بابا قرار دارد. تاریخ و جغرافیای این منطقه در هم تندیده 

خورد وجود آثار باستانی اند. از جمله مطالبی که فراوان در منابع جغرافیایی و تاریخی جهان به چشم میشده

 53و  35های های مختلفی گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب کرده است. مجسمههاست که در دور

گرفتند و از لحاظ تاریخ و ارتفاع متری بودا که در کوه بامیان تراشیده شده بودند همواره مورد توجه قرار می

ایی در این نواحی هها و غارهای کنده کاری شده به دست انسان و وجود نقاشیوجود حفرهمانند بودند. بی

کند. در این مقاله برآنیم تا به معرفی ناحیه بامیان در ای انسان در این ناحیه را تایید میندین سدهچحضور 

 کتب جغرافیایی مسلمانان و غیره بپردازیم.

 

 : بامیان، بودا، جغرافیای تاریخیکلیدواژه
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  همقدم

های بسیاری بوده است. این ناحیه بر های دور معبر کاروانگذشتههایی بوده که در بامیان از جمله سرزمین

والیتی کرد قرار داشت. آنچه این شهر را از سایر شهرهای همسر شاهراه هند که شرق را به غرب متصل می

های سرخ بت و خنگ بت سازد وجود آثار باستانی متفاوت از سایرین است. دو مجسمه بودا به نامخود جدا می

، همگان را به شگفتی وا بوددر غاری به دست انسان تراشیده شده  بامیان سفید( که در دیواره کوه)بت 

کنیم در حالی که یاد می ها این است که ما همواره از دو بت یا مجسمهداشت اما نکته مهم درباره مجسمهمی

ده در قبری بوده و طول آن مجسمه دیگری نیز از بودا در این ناحیه وجود داشته است که به صورت خوابی

های بودا طی آنچه در تصاویر موجود است به این صورت تنها سنگ هزار قدم بوده است. دیگر آنکه مجسمه

کردند.  در کوه بامیان عالوه بر این غارها، غارهای ها و زیورآالتی تزئیین میاند بلکه آنان را با پارچهنبوده

جود داشته است که ارتفاع آنان کمتر بوده است. این مقاله به دنبال آن دیگری برای عزلت نشینی بوداییان و

چه چیزی سبب حضور بوداییان در این منطقه گردید و ارتزاق آنان در » است که به این پرسش پاسخ دهد:

 « این منطقه کوهستانی از چه راهی بوده است؟
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 موقعیت جغرافیایی

میان از جمله شهرهایی است که در کتب شهر با

جغرافیایی مسلمانان و غیر مسلمانان آمده است که 

های این بندیای به بیان تقسیمهر یک به شیوه

ترین منابعی که ز جمله قدیمیاند. اشهر پرداخته

گردشگر پیش از اسالم از این ناحیه نام برده است 

 632چینی به نام هیوان تسنگ است که در سال 

 -فان» کند و از م به سوی خراسان بزرگ سفر می

به معنای  ین -به معنای برهما فانکه   1«نا -ین

ابن خردادبه در کتاب خود به . 2کندذکر می ،فراوان

کند بامیان به عنوان شهری در کوهستان اشاره می

دژهای مستحکمی که سرزمینش وسیع است و 

 4شهری است میان جوزجان حدود العالمدر . 3دارد

 ،و حدود خراسان که در این کتاب خالف سایر کتب

. 5های آن بسیار استکشتزار و میوهشهری است که 

شهری در کوهستان میان بلخ و  معجم البلداندر 

یعقوبی آن را جزئی از .6هرات و غرنه است

در رابطه با  احسن التقاسیم . 7داندطخارستان می

کند که شهری پهناور پرخیر است این شهر بیان می

زکریای قزوینی آن را  . 8و قصبه آن کوچک است

 . 9دانددر میان خراسان و والیت غور میوالیتی 

جغرافیای بامیان سرزمینی کوهستانی است. در 

اشاره شده است که رشته کوه چین به  حافظ ابرو

 
1 . Fan-Yen-na 

 .24، موسیو گودار، ص آثار عتیقه بامیان - 2

 .62، ابن خردادبه، صالمسالک والممالک - 3

است. از شهرهای بلخ خراسان است و میان مرورود و بلخ واقع  - 4

 لغتنامه دهخدا

 . 122، ص حدود العالم من المشرق الی المغرب - 5

 . 419، ص1، یاقوت حموی، جمعجم البلدان - 6

 . 65، یعقوبی، ص البلدان - 7

 . 442، ص 2، مقدسی، جاحسن التقاسیم - 8

های مختلفی از جمله کوه بامیان متصل کوه

. در اثر دیگری نیز به چنین کوهی اشاره 10است

شده که دو طرف آن قوس برداشته و به شکل هالل 

به سمت نیشابور و سپس از بامیان و بدخشان 

و  هااین کوه منبع آب چشمه. 11گذردمی

هر یک تا شهرهایی چون که  هایی استرودخانه

 .12قندهار، سیستان، مرو، بلخ و خوارزم جریان دارد

، مس و قلع نیز 13عالوه بر آن این کوه معدن جیوه

ابن حوقل ثروت و تجارت این ناحیه را به   .14هست

 .15داندعلت قرار گرفتن در دهانه هند برتر می

 7بندی این ناحیه، مقدسی به در رابطه با تقسیم

های: بسغورفند، سقاوند، لخراب، نام شهر به

  . 16کندبذخشان، بنجهیر، جاربایه، بروان اشاره می

 تاریخچه

در رابطه با اینکه این شهر از چه زمانی و توسط چه 

کسی آباد و معمور گشته اطالعات دقیقی در 

های بودا در دسترس نیست اما با توجه به مجسمه

توان گمان برد که پیش از میالد کوه بامیان می

زیستند البته با مسیح در این ناحیه افرادی می

راه هند توجه به قرار گرفتن بامیان در مسیر شاه

توان حدس ای جاده ابریشم( می)یا به اصطالح عده

عبور کاروانیان سبب حضور و ساکن شدن زد که 

ای در این ناحیه شده است. با توجه به نوع عده

 .  209، زکریای قزوینی، صآثارالبالد و اخبارالعباد - 9

 . 194، ص 1، ججغرافیای حافظ ابرو - 10

 . 176، سهراب، ص ة العمارةعجائب االقالیم السبعة الی نهای - 11

 . 65، یعقوبی، ص البلدان - 12

، در این اثر از  209، زکریای قزوینی، صآثارالبالد و اخبارالعباد - 13

 .کندبه جای جیوه استفاده می « زیبق» واژه 

 . 65، یعقوبی، ص البلدان - 14

 . 183حوقل، ص ، ابن صورة االرض - 15

 . 71، مقدسی، ص احسن التقاسیم - 16
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چون  یریاضت و عزلت نشینی بوداییان سایر مناطق

ها به که در کوه 17چین و هندغارهایی در 

د مشغول کاری بوداها و غارهایی برای خوکنده

رود که کوهستانی بودن این شوند، احتمال میمی

را به این سو سوق داده است. منطقه، بوداییان 

کاری شده در کوه بامیان های بودای کندهمجسمه

قرار ای بیش از یک کیلومتر از یکدیگر که در فاصله

امنیت دینی بوداییان در این ناحیه نشان  دارند،

از این ناحیه پیش از  دهد. گردشگران چینی کهمی

اند، در رابطه با شوکت این دو اسالم عبور کرده

متر و دیگری با طول  35مجسمه که اولی با طول 

کاری شده است و با زیورآالت پوشیده متر کنده 53

اما نکته قابل توجه آن است  18ندااند یاد کردهشده

که همیشه بامیان ما را با دو مجسمه بزرگ حیرت 

رده است در حالی که این گردشگر از کزده می

کند که در قبری مجسمه سومی نیز یاد می

خوابانیده شده بوده است و طول آن هزار قدم بوده 

در منابع ی بامیان های بودا. از مجسمه 19است

از این دو با  که ی اسالم نیز یاد شده استیجغرافیا

)بودای بتو خنگ بودای بزرگ()بتهای سرخنام

که همانندی در جهان  یاد شده است کوچک(

عنصری شاعر بلخی نیز مثنوی درباره این  . 20ندارند

های این مجسمه سبک کاریدو سروده است. کنده

اند که نشانگر حضور یونانی را در خود جای داده

. 21یونیان و فرهنگ آنان در این دیار نیز هست

 3ها هر کدام ی این مجسمهشده غارهای تراشیده

متر از سر مجسمه فاصله دارند و در سقف غار بت 

 
 در هندغارهای الوارا و آجانتا غارهای یونگانگ در چین و  - 17

 . 26، موسیو گودار، ص آثار عتیقه بامیان - 18

 .28همان، ص  - 19

آثارالعباد و  -122 ، صحدودالعالم من المشرق الی المغرب - 20
، یاقوت حموی، معجم البلدان – 209د، زکریای قزوینی، ص اخبارالعبا

 . 268، ص1،  اعتمادالسلطنه، جمرآة البلدان – 419ص

ای هایی از بودا نیز موجود است. کتیبهبزرگ نقاشی

ها توسط چه کسی یا در رابطه با اینکه این مجسمه

کسانی و در چه تاریخی تراشیده شده است موجود 

که بدان اشاره  نیست اما با حضور گردشگر چینی

میالدی به این ناحیه  7ی سده شد و در میان سده

دهنده این است که سفر کرده است نشان

های مت در میان سدهظهایی با این عمجسمه

برای این دو نخستین میالدی ساخته شده است. 

اند به طوری که مجسمه جنسیت نیز تعیین کرده

ل( و بت صلصال) یا سلسا به نام بت بزرگتر را مرد

به نام شهمامه) یا  و همسر مرد کوچکتر را زن

متاسفانه این دو مجسمه که  .22خوانندشمامه( می

های بسیاری نماد تمدن دیرینه این ناحیه سال

م  2001ش/  1379بودند توسط طالبان در سال 

 منفجر شده و از میان رفتند.

در یکی از معابد دره ککرک بامیان تصویری از 

نشانگر این  ه کهبه دست آمد 23شانیپادشاهی کو

است که بامیان از جمله مناطقی بوده که توسط 

تحت شده است و ابن خردادبه این خاندان اداره می

لقب عنوان القاب پادشاهان خراسان و مشرق 

که  24کندرا شیر عنوان می این منطقه پادشاهان

. از باشدشیر بامیان به معنای پادشاه بامیان می

های حکومتگر در این ناحیه خاندان دیگر خاندان

که دو دسته بودند و  آل اشنسب یا غوریان بودند

دسته دوم پادشاهان طخارستان بودند و بامیان 

هایی که طی لشکرکشی .25پایتخت آنان بود

 .13، غالمرضا جاویدی، ص« نگاهی به جغرافیای تاریخی بامیان»  - 21

 . 130، شیروانی، صبستان السیاحة - 22

 . 30، موسیو گودار، صآثار عتیقه بامیان - 23
 . 34، ابن خردادبه، صالمسالک والممالک - 24

 .91ص ، احمد بن عمر نظامی، چهار مقاله - 25
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مغول به سوی خراسان داشت با  چنگیزخان

مقاومت مردم بامیان رو به رو شد. در نهایت نوه 

ن، پسر جغتای، در این شهر کشته شد و چنگیزخا

چنگیزخان دستور قتل عام مردم شهر را در سال  

به طوریکه حتی به زنان باردار ق صادر کرد.  ه 618

. پس از آن به این ناحیه به مغولی 26نیز رحم نکردند

 گفتند. می  27ماووبالیغ یعنی ده بد

 در رابطه با زبان و گویش این ناحیه مقدسی در اثر

افزاید می کند البته ویخود به زبان بلخی اشاره می

. در حال 28که کمی گرفتگی در این زبان وجود دارد

 کنند.حاضر به فارسی دری صحبت می

 وجه تسمیه

م. از  632در سال   هیوان تسنگ گردشگر چینی

کند که یاد می« نا -ین -فان» این شهر با عنوان 

 .29معنای فروان بودن برهما در این ناحیه است

. 30بامیان در ادبیات پهلوی بامیکان گفته شده است

شود و پادشاه آن ناحیه را از آن بامِکان نیز یاد می

 32. هوی تچا او31اندشیر بامِکان یا بامیکان نیز گفته

ذکر  33«ین-فان»م. این ناحیه را  725در سال 

« بام ین » کرده که امکان دارد از اهالی بومی

 .34شنیده باشد

 

 

 

 
 . 105، ص1، عطاملک جوینی، جتاریخ جهانگشا - 26

 . 282، ص همان - 27

 . 490 ، ص2، مقدسی، جاحسن التقاسیم - 28

 .23، ص، موسیو گودار آثار عتیقه بامیان - 29

 . 22، ص همان - 30

 نتیجه گیری

باتوجه به مطالب فوق که در کتب تاریخی و 

توان جغرافیایی درباره شهر بامیان ذکر گردید می

و دینی  یفکرنتیجه گرفت که این شهر از امنیت 

مناسبی برخوردار بوده است که بوداییان نه تنها در 

کردند بلکه در کوه بامیان این ناحیه زندگی می

بزرگترین سازه  بودا در جهان را از لحاظ تاریخی 

قرار گرفتن بامیان به وجود آورند. نکته دیگر آنکه 

کند که این در شاهراه هند این نکته را یادآوری می

های بسیاری را به خود گذرگاه ساالنه کاروان

دیده است و  مردم این ناحیه از طریق همین می

کردند. ها ارتزاق میکاروان

، یوزف مارکوارت، ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی - 31

 . 183ص
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