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محمد رسول باوری

مکثی بر نظريات پیرامون
بازسازي مجسمه های بزرگ بامیان
(( یاد داشت :این مقالت را در سیمنار علمی  ۵۸۳۱شمسی در کابل ارایه نمودم .با وصف آنکه تعداد زیاد
دانشمندان حاضر در سیمنار با توجه به اصول علم باستان شناسی توافق خویش را ابراز داشتند ،ولی عده ای هم
بودند که نه تنها توافق بر اصول علم باستان شناسی را نداشتند بل بنده را محکوم به داشتن افکار (طالبی)
نمودند .در حالیکه بنده در دشوار ترین شرایط و جو سیاسی آن زمان افغانستان بیشترین مصاحبه ها و کنفرانس
های علمی در گوشه و کنار جهان دایر نموده و مخالفت جدی و قاطعانه را به منظور جلوگیری از تخریب مجسمه
های بامیان ابراز داشته ام .برعکس آنزمان ،بعد از تحوالت سیاسی در افغانستان ،چون اصول علم باستان
شناسی ایجاب می نمود ،به همان اندازه مقاومت نمودم که مجسمه های تخریب شده در بامیان را نباید بازسازی
نمود .و این مسئله تا مباحثات مراکز متعدد فرهنگی کشور و جهان و حتی یونسکو رسید و اکنون خوشبختانه علم
و اصول علمی موقف خویش را یافت و رئیس عمومی یونسکو خانم ايرينا بوکووا ،در سفر رسمی به افغانستان
موقف یونسکو را که مبنی بر نظریات دانشمندان رشتۀ باستان شناسی بود ارایه داشت .از همین جهت یک بار
دیگر برای بازخوانی آن مقال خویش که هشت سال قبل تهیه و ارایه داشته بودم ،به خدمت خوانندگان محترم
تقدیم میدارم)).
با حرمت زیاد 8۳ .ثور ۵۸3۸
باوری.
به آگاهان مسائل سیاسی _ اجتماعی و فرهنگی افغانستان هويداست که فاجعۀ تخريب مجسمه ها در افغانستان
خاصتاً دو مجسمۀ بزرگ بودائی در بامیان از همه اولتر عکس العمل افراطیون و تاريک فکران در برابر حوادث
پیشرونده آن زمان در جهان و افغانستان بوده است و محاصل برای عاملین آن ،جز شرمساری و محکومیت
اجتماعی و تأريخی چیز ديگری در پی نداشت .اوراق پر از فراز و نشیب تأريخ افغانستان گواه حوادث گوناگون
بوده ،ولی فاجعۀ فرهنگی به سان تخريب مجسمه های بزرگ بودائی بامیان را در سطور تأريخ افغانستان يا نداشتیم
و اگر داشتیم هم به تناسب اين فاجعه نبوده است.
مجسمه های بزرگ بودائی در بامیان نه تنها يکی از آثار گران بهای فرهنگی کشور ما بوده ،بلکه نمونه ای از
میراث های فرهنگی جهان باستان نیز به حساب میرفت .متأسفانه ما و جهان اکنون آن مجسمه هارا در اختیار
نداريم ،که جای بس تأسف و اندوه است .همانگونه که اين مجسمه ها قربانی تبلیغات پوچ و بیهوده گرديد ،اکنون به
گونۀ ديگر تبلیغات وهیاهوی بی معنی برای ترمیم و بازسازی آن به گوشها میرسد.
در اين نبشته میخواهم به اختصار الزم مسائل چندی را به عنوان دانشمندان باستان شناسي افغانستان و متخصصین
افغانی و افغانستان شناسان ساير کشورها در میان گذاشته و در فرصت کنونی خدمت شما حضار محترم ارايه
نمائیم .دراين بحث مسئله در دو بخش محدود شده که عبارتند از:
اول :نگاهی به نظريات و عقايد حمايت کنندگان اعمار مجدد مجسمه های بودائی در بامیان،
دو  :ارايۀ مطالب برای عدم ضرورت اعمار مجدد مجسمه های بودائی در بامیان ،دوستان عزيز ،بحث را از فوائد
بازسازی مجسمه های بامیان آغاز مي نمايم :
داليل فراوان برای نیت خوب و آرزوی عالی موجود است که باز سازی اين مجسمه هارا جدی وانمود سازد ،از
قبیل :
ما بار ديگر صاحب مجسمه هاې بزرگ در افغانستان خواهیم بود،

تعداد سیاحان و جهان گردان به نسبت مجسمه های باز سازی شده به بامیان زيادتر خواهد شد،

معتقدين ائین بودائی بامیان مقدس را باز خواهند يافت،

کار به کارگران در بامیان میسر خواهند شد،


د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

و باالخره زخم وارد شده افرطیون بر فرهنگ افغانی التیام خواهد يافت؛ و از اين قبیل فوائد ديگر را میتوان

برشمرد تا اذهان مردم را برای جدی شمردن و حق اولیت دادن به بازسازی آن مجسمه ها متمايل ساخت.
فوائد متذکره در حقیقت داليل آنعده از متخصیصن و دست اندرکاران باستان شناسی بوده است که از باز سازی آن
مجسمه ها حمايت و پشتبانی مي نمايند.
من به تعقیب توضیحات و تفصیالت اين داليل نه میروم ،فقط به همین ياداوری اکتفا کرده به بحث ديگر مي پردازم
که چه انگیزه ها و کدام عوامل سبب اين تمايالت شده است؟ آيا فقط حب و عالقمندی به باز سازی مجسمه ها و يا
عشق به باز سازی آثار فرهنگی افغانستان مطرح است و يا در کنار آن مسائل ديگر نیز وجود دارد؟
بدون شک مي توان گفت که معجون از هر دو انگیزه ،هم عالقمندی به بازسازی وهم مسائل ديگر ،آنچه مربوط به
عالقمندی است طبعاً آنعده از متخصصین شايق بازسازی مجسمه های متذکره اند که عشق فراوان با ،بازسازی
فرهنگی افغانستان داشته و در اين مسیر احیای مجدد مجسمه ها را نیز بخشی از اين بازسازی شمرده و اجرای آنرا
حمايت مي نمايند .ولی آنچه مربوط به مسائل ديگر است مي توان دو فکتور را در اين مسائل دخیل شمرد.
اول اينکه تعدادی از حمايت کنندگان فقط به کلمۀ ابتکار توجه داشته که جنبۀ تبلیغاتی دارد و به اين ترتیب میخواهند
اسم شان به عنوان مبتکر و يا مبتکرين اين طرح ،جاويدانی گردد.
دوم اينکه ،امتیاز مادی و مالی نیز در محراق توجه ايشان قرار داشته است .اگر مطالب ارايه شده را محک قرار
دهیم ،سؤاالت متعدد و بنیادی را خواهیم داشت که حل آن در محدودۀ نظريات خوشبینانه و طرح بلند باالی صرفاً
آرمانی  ،حاصل نخواهد شد.
عده ای از باستان شناسان به اين باور اند که احیا و بازسازی مجسمه های بزرگ بامیان آنچنانی که تعدادی مي
انديشند از اولويت های جدي در بازسازی کلتوری افغانستان شمرده نمي شود .به عقیدۀ اين گروه از دانشمندان
موانع زياد وعینی برای حصول به اين آرمان وجود دارد ،که هرگز نمي توان آنرا ناديده گرفت .آنها موانعی در اين
راستا را چنین برمي شمارند:
اول موانع علمی و میتوديک؛

دوم موانع مالی و اداری؛

سوم موانع قراردای و اصول بین المللی؛ که اينک به توضیح فشردۀ هر يکی از اين موانع مي پردازم:

اول موانع علمی و میتوديک :مجسمه های بامیان از همه اولتر آثار تأريخي و باستانی بوده که بحث پیرامون آنرا
نیز از ديدگاه باستان شناسی بايد ادامه داد .با نظرداشت اين اصل بنیادی الجرم بايد به اصول و موازين باستان
شناسی مراجعه نمود تا اين معضل را به حل منطقي رسانید .سؤالی مطرح مي گردد که باستان شناسی برای چنین
پروبلم ها راه حل دارد يا خیر؟ جواب مثبت است ،آری؛ باستان شناسی به مثابۀ دسپلین علمی اصول و موازينی
دارد که در محدودۀ آن مي توان بر معضالتی چون اعمار مجدد مجسمه های بزرگ بامیان فايق آئیم .برای تفهیم
اين مطلب به اختصار الزم مسائل آتی را مي نگارم:
باستان شناسان برای دو هدف ،آثار تأريخي و باستانی را بازسازی و اعمار مجدد مي نمايند:
يک :بازسازی تیوريکی (برای تحقیق و پژوهش).
دو :بازسازی طبیعی (برای اکسپو و نمايش)؛ در باز سازی تیوريکی آثار ،هدف احیا و باز ساختن آنعده از
خصايص و ممیزات اثر تحت تحقیق است که در بدو پیدايش ،صاحب آن بوده است؛ به گفته ديتز :هر اثر تأريخی و
باستانی در حقیقت فوسیل ايده و طرز فکر ،تولید کننده و يا سازنده آنست؛ برای چنین تحقیق از میتود هايی مانند
باز سازی ترسیمی؛ باز سازی گرافیکی؛ بازسازی عددی وغیره که هر يک آن روش های جداگانه و مختص به
خود را دارا بوده است ،به کار گرفته مي شود که تفصیل آن در اين مختصر جای ندارد.
بازسازی طبیعی اثر برای هدف دومی (اکسپو ونمايش) صورت میگیرد .اين شیوه از بازسازی نیز اصول و
موازين مشخص داشته که بدون مراعات آن نمي توان به هدف نايل شد .در اين روش از همه اولتر به موجوديت
پنجاه فیصد بقايايی اثر تحت بازسازي ،توجه مبذول مي گردد .در حالیکه در بازسازی تیوريک اين اصل مدنظر
نمي باشد .در بازسازی طبیعی مرمت کار مقید به تهیۀ آن مواد است که اثر تحت بازسازی از آن ساخته شده بود.
عالوه برآن مهمترين و پر مخاطره ترين کار در بازسازی طبیعی اجرای وظائف محوله به متخصص يا متخصصین
بشمار مي رود.
در اين باز سازی نیاز به گماشتن چنان متخصص است که در همه ابعاد اثر تحت مرمت کاری ،کامال واقف بوده،
به جهات سلوکی ؛ سیاقی و عملی آن اثر شناخت الزم و کامل داشته باشد.
د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بانظر داشت مطالب فوق مي توان گفت که :نیاز مبرم برای بازسازی دو مجسمه بزرگ بامیان بنا بر اصول باستان
شناسی وجود ندارد .اگر کاری در اين راستا صورت گیرد ،موافق با اصول باستان شناسی نخواهد بود .نخست از
اين جهت که ،بازسازی تیوريک برای تحقیق زيادتر پیرامون آن مجسمه ها نیاز به ترمیم طبیعی ندارد ،در صورت
نیاز به تحقیق تیوريک ( البته با نظر داشت تحقیقات قبلی تیوريکی نیاز به تحقیق زيادتر ديده نمي شود) مي توان از
روش های معمول آن (گرافیکی ،عددی و ترسیمی) استفاده کرد .قابل ياد آوری است که ما اکنون عکس های
ويديويی و تصاوير کمپیوتری آن مجسمه هارا در ختیار داريم ،که مي توان در اين گونه تحقیق از آن استفاده کرد.
و اگر هدف از بازسازی طبیعی اين مجسمه ها باشد ،در آنصورت مشکالت فراوان از نگاه اصول و موازين باستان
شناسی در اين مسیر وجود داشته ،که نمي توان آنرا ناديده گرفت .به گونۀ مثال؛ متأسفانه ما اکنون کمتر از پنجاه
فیصد بقايای آن مجسمه هارا در اختیار داريم ،که اولین مانع اصولی برای بازسازی طبیعی مجسمه های متذکره
بحساب می آيد .در رابطه با تهیه مواد بازسازی بايد گفت ،باوصف آنکه در قسمت تهیۀ مواد مشکل جدی بنظر نمي
رسد چون مجسمه های بامیان در قلب کوه اعمار شده بودند ،و اکنون مي توان بیشتر مواد مورد نیاز به باز سازی
را از همان کوه اکمال کرد ،اما سخره های کوه به تنهايې نمي تواند همه مواد طرف نیاز به باز سازی را مرفوع
نمايد ،عالوه بر آن به مواد ډيکور محیط و ډيزاين جلوه نیز ضرورت است که تهیۀ آن به سان قبلی دشوار بوده
است .مسئلۀ توظیف متخصصین و ماهران برای انجام مطمئن کار جدا دشوارتر از آن بنظر مي رسد ،خاصتاً در
اين شرايط که بدون همکاری و سهم فعال متخصصین رشته های گوناگون مانند تیولوژيست بودائی؛ متخصص
باستان شناسی در هنر گندهارايی و ساسانی؛ مؤرخ ورزيده عصر مدنیت های اولیه افغانستان ،مجسمه ساز ماهر،
زبر دست و وارد بر مشخصات مجسمه سازی قرون اول میالدی در افغانستان؛ اتنوگرافر وارد بر رمز ها و نشانه
های کلتوری آنزمان؛ ناظر مدبر و فرمانده معتقید به ائین بودائی؛ و از اين قبیل دهها متخصیص و ماهر ،برای
انجام اين امر آماده بايد داشت ،درغیر آن ،نمي توان حاصل مثبت را بدست آورد.
دوم موانع مالی و اداری :در افغانستان بعد از  30سال جنگ های تحمیلی ،تازه به بازسازی و اعمار توجه شده
است ،باوصف آنکه تا هنوز اعمار مجدد چنانچه بايد و شايد ،آغاز نشده است فقط از تخريب پی در پی و
سیستماتیک افغانستان که بصورت آگاهانه و غیر آگاهانه انجام مي گرديد ،اکنون به همکاری جهانیان خاصتاً اياالت
متحدۀ امريکا متوقف گردانیده شده است ،اين توقف را به فال نیک گرفته و آنرا آغاز بازسازی مي پذيريم  .در اين
چنین حالت که کشور ما هنوز نیازمندي های جدي تر برای ال اقل زنده ماندن دارد ،مسلماً از لحاظ بازسازی پروژه
های آرمانی و بلند پروازانه جای نخواهیم داشت ،و بخصوص که اين خواست های آرمانی و بلند باال از کمک های
وعده شده برای اشد ترين نیازمندی به مردم اين کشور ،در دست اجرا قرار گیرد ،مسلماً منطقی را در پی نخواهد
داشت.
از نشرات و خبرهای مربوط به اين قضیه چنین بر مي آيد که الاقل برای اجرای پروژۀ مذکور از يکصد و چهل تا
يکصد و پنجاه ملیون دالر امريکايې ضرورت است ،و بعضي از انجويوها در سدد آنند که مبلغ متذکره را از کمک
ها و قرضه هاې وعده داده شده برای اشد ترين نیازمندی به اين کشور ،منفصل نموده و به تطبیق پروژۀ مدنظر آنها
انتقال دهند .اين شیوۀ کار نه تنها مارا به راه مناسب نخواهد کشاند بل به يک بیراهی مشابه به نابودی پیش خواهیم
رفت.
مشکالت اداری يکی از پروبلم های بنیادی ديگر در اين راستا بشمار مي رود .افغانستان تاهنوز به سیستم
تفنگساالری دست باگريبان است؛ عده ای زياد امور بازسازی و اعمار مجدد به وسیله انجويوها اجرا شده و يا در
حال اجرا قرار دارد؛ ادارۀ مرکزی تطبیق اوامر خويش را بر واليات از طريق التجا و مراجعت به قوماندانان
ساحوی ،جست و جو نموده ،و آنعده از فرامین و اوامر که به حیثیت و وقار قوماندان بر مي خورند يا مطرح نمي
کند و اگر مطرح هم گردد ،جامۀ عمل نمي پوشد.
با نظر داشت رأی موافق و مساعد مردم و باشندگان بامیان برای باسازی مجسمه های متذکره ،نمي توان ذهنیت
متنفذين و قوماندانان اطراف و اکناف آن واليت را ناديده گرفت .از يکطرف عدم توانمندی دولت مرکزی و از
جانب ديگر تسلط ذهنیت طالبی قوماندانان مسلح و حاکم بر واليات کشور ،زمینۀ تطبیق پروژه های کلتوری و
فرهنگی در کشور خاصتاً آنعده از پروژه ها که خالف ذهنیت طالبی بوده است ،وجود نخواهد داشت .به اين ترتیب
مسايل مالی و اداري نیز برای تطبیق پروژۀ بازسازی مجسمه های بزرگ بامیان مساعد نبوده و حتی ناممکن بنظر
مي رسد.
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سوم  :موانع قراردادی و اصول بین المللی :در جهان کنونی آئین و کیش بودائی از جمله اديان بزرگ شمرده مي
شود .اين ائېن پیروان زياد در سراسر جهان داشته و در تعدای از کشورها به عنوان نافذترين دين آن جوامع پذيرفته
شده و در بعضی از کشورها به مثابۀ دين قانونی مراعات و احترام گذاشته مي شود .در صورت اعمار و احیای
مجدد اين مجسمه ها الجرم بايد به سنن وعقايد پیروان ائین بودائی توجه نمود؛ مشکل اين عمل منوط به آن نیست که
فقط بايد توجه کرد بلکه بايد ايديه های آنهارا درنظرگرفت و آنرا جامۀ عمل پوشانید ،درحالیکه توافق سنن و آداب
اين آئین در میان پیروان آن در کشورهای مختلف گوناکون بوده ،که مسلماً از لحاظ عقیدتی به تلفیق عقايد همه
پیروان اين آئین موفق نخواهیم بود ،فلهذا بازسازی اين مجسمه بدون در نظرداشت اين مهم بزرگ تکمیل گرديده
نمي تواند .که اين خود موانع قرار دادۍ بین دول جهان بحساب مي رود.
عامل بنیادی ديگر که مي توان مانع جدي تر از همه موانع ياد کرد ،همانا فیصلۀ سال1191میالدی يونسکو در ويانا
است که کاپی کردن و يا از نو ساختن اثر تأريخی و باستانی را منع قرار داده است .يکی از اهداف اين فیصله
جلوگیری از ترويج تقلب در آثار ارزشمند بشری در ساحات کلتوری و تأريخی بوده است .در پايان بايد به گونۀ
نتیجه خاطرنشان ساخت که:
هدف اساسی حفظ میراث های کلتوری در حقیقت ،آنست که در وقت معین حادثه مشحص را بیان و توضیح نمايند.
احداث مجسمه های بزرگ بامیان ،بیان رازهای گوناگون زمان خويش را در درونش داشت ،و اکنون که متأسفانه
از بین برده شده است ،خود يک حادثۀ المناک را بیان مي نمايد .به اين گونه که :اعمار و ابقای آن مجسمه ها زمان
شگوفائی و تنوير ذهنی را نشان میدهد و تخريب آن زمان عقب گرائی و تاريک فکری را به نمايش مي گذارد
.وسالم باعرض حرمت محمد رسول باوری
پوهنتون شیخ زايد
خوست  -افغانستان
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