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 11/50/3512                 محمد رسول باوری
 

 مکثی بر نظريات پیرامون
 بامیان گبازسازي مجسمه های بزر

 

زیاد  که تعدادآنوصف  با. شمسی در کابل ارایه نمودم ۵۸۳۱  این مقالت را در سیمنار علمی: یاد داشت)) 
هم ای ، ولی عده ندتوافق خویش را ابراز داشتشناسی  توجه به اصول علم باستان سیمنار بادانشمندان حاضر در 

( طالبی)ل بنده را محکوم به داشتن افکار شناسی را نداشتند ب بودند که نه تنها توافق بر اصول علم باستان
 زمان افغانستان بیشترین مصاحبه ها و کنفرانس آنر دشوار ترین شرایط  و جو سیاسی در حالیکه بنده د. ندنمود

یری از تخریب مجسمه گمنظور جلوه بو قاطعانه را نموده و مخالفت جدی  دایر ار جهانکن وشه وگدر های علمی 
 اصول علم باستانچون ، عد از تحوالت سیاسی در افغانستان، بزمانآنبرعکس  .ابراز داشته امهای بامیان 

ن را نباید بازسازی بامیاای تخریب شده در ه ، به همان  اندازه مقاومت نمودم که مجسمهودنم شناسی ایجاب می
 و اکنون خوشبختانه علم و حتی یونسکو رسیدجهان  ی کشور وگتا مباحثات مراکز متعدد فرهن مسئلهو این . نمود

 ستاندر سفر رسمی به افغانايرينا بوکووا، یس عمومی یونسکو خانم ئو رو اصول علمی موقف خویش را یافت 
از همین جهت یک بار  . شناسی بود ارایه داشت باستان ۀدانشمندان رشتکه مبنی بر نظریات موقف یونسکو را 

سال قبل تهیه و ارایه داشته بودم، به خدمت خوانندگان محترم که  هشت  ر برای بازخوانی آن مقال خویشگدی
 .(( تقدیم میدارم

 ۵۸3۸ثور  8۳ .با حرمت زیاد
 .باوری

 

تخريب مجسمه ها در افغانستان  ۀگی افغانستان هويداست که فاجعفرهن و اجتماعی _ اهان مسائل سیاسی گآبه 
فکران در برابر حوادث  تاريک لعمل افراطیون وا بودائی در بامیان از همه اولتر عکس گبزر ۀدو مجسم خاصتًا

آن، جز شرمساری و محکومیت املین و محاصل برای عافغانستان بوده است  زمان در جهان و نآپیشرونده 
ون گاونگواه حوادث گافغانستان  نشیب تأريخ از فراز و اوراق پر. در پی نداشت یرگدي ی چیزتأريخ واجتماعی 

داشتیم تأريخ افغانستان يا نسطور  ئی بامیان را دربودا گی به سان تخريب مجسمه های بزرگفرهن ۀبوده، ولی فاجع
 .ر داشتیم هم به تناسب اين فاجعه نبوده استگا و
از ای نمونه ی کشور ما بوده، بلکه گبهای فرهن رانگثار آودائی در بامیان نه تنها يکی از ب گجسمه های بزرم

مجسمه هارا در اختیار  آنو جهان اکنون  ما انهتأسفم. ی جهان باستان نیز به حساب میرفتگهای فرهن میراث
، اکنون به رديدگیغات پوچ و بیهوده ونه که اين مجسمه ها قربانی تبلگهمان. اندوه است و تأسف، که جای بس نداريم

 .وشها میرسدگبه  آنر تبلیغات وهیاهوی بی معنی برای ترمیم و بازسازی گدي ۀونگ
 متخصصینشناسي افغانستان و  در اين نبشته میخواهم به اختصار الزم مسائل چندی را به عنوان دانشمندان باستان

دمت شما حضار محترم ارايه ذاشته و در فرصت کنونی خگافغانی و افغانستان شناسان ساير کشورها در میان 
 : بخش محدود شده که عبارتند از در دو مسئلهاين بحث در. نمائیم
 ،جدد مجسمه های بودائی در بامیانان اعمار مگعقايد حمايت کنند اهی به نظريات وگن : اول
د ، بحث را از فوائدوستان عزيز، جدد مجسمه های بودائی در بامیانمطالب برای عدم ضرورت اعمار م ۀاراي: دو 

 : نمايم  غاز ميآبازسازی مجسمه های بامیان 
، از اين مجسمه هارا جدی وانمود سازد عالی موجود است که باز سازی یآرزووب و داليل فراوان برای نیت خ

 :قبیل 
 در افغانستان خواهیم بود گب مجسمه هاې بزرر صاحگدي ما بار،  
  شده به بامیان زيادتر خواهد شد ردان به نسبت مجسمه های باز سازیگتعداد سیاحان و جهان، 
  مقدس را باز خواهند يافتمیان بامعتقدين ائین بودائی، 
 ران در بامیان میسر خواهند شدگکار به کار، 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bawari_rasul_baz_sazi_mojasama_hay_bouda_bamyan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bawari_rasul_baz_sazi_mojasama_hay_bouda_bamyan.pdf
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 میتوان را ر گد دي؛ و از اين قبیل فوائافغانی التیام خواهد يافت گخره زخم وارد شده افرطیون بر فرهنو باال
 . تمجسمه ها متمايل ساخ آنبرشمرد تا اذهان مردم را برای جدی شمردن و حق اولیت دادن به بازسازی 

 آنشناسی بوده است که از باز سازی  عده از متخصیصن و دست اندرکاران باستانآند متذکره در حقیقت داليل فوائ
 . نمايند پشتبانی مي مجسمه ها حمايت و
پردازم  ر ميگفقط به همین ياداوری اکتفا کرده به بحث دي ، ات و تفصیالت اين داليل نه میروممن به تعقیب توضیح

فقط حب و عالقمندی به باز سازی مجسمه ها و يا  آيا ؟ م عوامل سبب اين تمايالت شده استها و کدایزه گکه چه ان
 ؟ ر نیز وجود داردگمسائل دي آنيا در کنار  ی افغانستان مطرح است وگفرهن آثارعشق به باز سازی 

مربوط به  آنچه، رگمسائل دي، هم عالقمندی به بازسازی وهم هیزگدو ان فت که معجون از هرگتوان  بدون شک مي
، بازسازی های متذکره اند که عشق فراوان باشايق بازسازی مجسمه  متخصصینعده از آن عالقمندی است طبعًا

را آنازسازی شمرده و اجرای اين مسیر احیای مجدد مجسمه ها را نیز بخشی از اين ب ی افغانستان داشته و درگفرهن
 . اين مسائل دخیل شمرد توان دو فکتور را در ر است ميگط به مسائل ديمربو آنچهولی . نمايند ميحمايت 

تیب میخواهند تبلیغاتی دارد و به اين تر ۀابتکار توجه داشته که جنب کلمۀان فقط به گی از حمايت کننداول اينکه تعداد
  . رددگ، جاويدانی اين طرحيا مبتکرين  به عنوان مبتکر و انش اسم

طالب ارايه شده را محک قرار ر مگا. محراق توجه ايشان قرار داشته استمالی نیز در  و امتیاز مادی دوم اينکه،
 نظريات خوشبینانه و طرح بلند باالی صرفًا ۀدر محدود آناالت متعدد و بنیادی را خواهیم داشت که حل ؤ، سدهیم

 .رمانی ، حاصل نخواهد شدآ
تعدادی مي  که یناچنآنبامیان  گا و بازسازی مجسمه های بزرشناسان به اين باور اند که احی از باستانای عده 

از دانشمندان  روهگاين  ۀبه عقید. شود يشند از اولويت های جدي در بازسازی کلتوری افغانستان شمرده نمياند
اين  در یها موانعآن. رفتگرا ناديده آنتوان  ميز نگرمان وجود دارد، که هرآنع زياد وعینی برای حصول به اين موا

 : شمارند را چنین برمي راستا
 ؛اول موانع علمی و میتوديک 
 ؛دوم موانع مالی و اداری 
 پردازم يکی از اين موانع مي هر ۀ؛ که اينک به توضیح فشرداصول بین المللی موانع قراردای و سوم: 

 

را آنبوده که بحث پیرامون ي و باستانی تأريخ آثارمجسمه های بامیان از همه اولتر : موانع علمی و میتوديک اول
 الجرم بايد به اصول و موازين باستان داشت اين اصل بنیادیبا نظر. شناسی بايد ادامه داد اه باستانگنیز از ديد

شناسی برای چنین  ردد که باستانگ الی مطرح ميؤس. اين معضل را به حل منطقي رسانید شناسی مراجعه نمود تا
موازينی  دسپلین علمی اصول و ۀشناسی به مثاب تان؛ باسریآ، ت استبثجواب م؟ ها راه حل دارد يا خیر لمپروب
 برای تفهیم . یمآئبامیان فايق  گمجسمه های بزر اعمار مجددچون  یتوان بر معضالت مي آن ۀد که در محدوددار

 : ارمگن تی را ميآاين مطلب به اختصار الزم مسائل 
 : نمايند مي انی را بازسازی و اعمار مجددي و باستتأريخ آثار ،شناسان برای دو هدف باستان 

 . (برای تحقیق و پژوهش)سازی تیوريکی باز :يک
عده از آن ، هدف احیا و باز ساختنآثاری تیوريکی ؛ در باز ساز(نمايش برای اکسپو و)بازسازی طبیعی : دو

 ی وتأريخهر اثر : ته ديتزفگ؛ به بوده است آن، صاحب تحت تحقیق است که در بدو پیدايش خصايص و ممیزات اثر
مانند  ی؛ برای چنین تحقیق از میتود هايستآنيا سازنده  ، تولید کننده وفکرز باستانی در حقیقت فوسیل ايده و طر

و مختص به  انهگروش های جدا آنيک  سازی عددی وغیره که هر؛ بازرافیکیگ؛ باز سازی باز سازی ترسیمی
 . در اين مختصر جای ندارد آنشود که تفصیل  مي رفتهگبه کار  ،خود را دارا بوده است

 اين شیوه از بازسازی نیز اصول و. یردگصورت می( اکسپو ونمايش)سازی طبیعی اثر برای هدف دومی باز
در اين روش از همه اولتر به موجوديت . توان به هدف نايل شد نمي آنموازين مشخص داشته که بدون مراعات 

نظر سازی تیوريک اين اصل مدزدر حالیکه در با . رددگ ، توجه مبذول ميی اثر تحت بازسازيييااپنجاه فیصد بق
. بود ساخته شده آنبازسازی از  مواد است که اثر تحت آن ۀسازی طبیعی مرمت کار مقید به تهیدر باز. باشد نمي

صین طبیعی اجرای وظائف محوله به متخصص يا متخصمهمترين و پر مخاطره ترين کار در بازسازی  آنعالوه بر
 . رود بشمار مي
، ، کامال واقف بودهدر همه ابعاد اثر تحت مرمت کاری ص است کهماشتن چنان متخصگز سازی نیاز به در اين با

  .کامل داشته باشد الزم و اثر شناخت آنبه جهات سلوکی ؛ سیاقی و عملی 
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 بر اصول باستان بامیان بنا گنیاز مبرم برای بازسازی دو مجسمه بزر: فت کهگتوان  بانظر داشت مطالب فوق مي
نخست از . شناسی نخواهد بود ، موافق با اصول باستانیردگاين راستا صورت  ر کاری درگا .شناسی وجود ندارد

در صورت  ،مه ها نیاز به ترمیم طبیعی نداردمجس آنقیق زيادتر پیرامون ، بازسازی تیوريک برای تحاين جهت که
توان از  مي( شود البته با نظر داشت تحقیقات قبلی تیوريکی نیاز به تحقیق زيادتر ديده نمي)نیاز به تحقیق تیوريک 

کنون عکس های وری است که ما اآقابل ياد . استفاده کرد( ، عددی و ترسیمیرافیکیگ) آنهای معمول  روش
. استفاده کرد آنونه تحقیق از گتوان در اين  ، که ميمجسمه هارا در ختیار داريم آنويديويی و تصاوير کمپیوتری 

 اه اصول و موازين باستانگصورت مشکالت فراوان از نآن ، دربازسازی طبیعی اين مجسمه ها باشدر هدف از گو ا
ما اکنون کمتر از پنجاه  متأسفانه؛ مثال ۀونگبه . رفتگرا ناديده آنن توا ، که نميوجود داشتهشناسی در اين مسیر 

ی متذکره ولی برای بازسازی طبیعی مجسمه ها، که اولین مانع اصاختیار داريم مجسمه هارا در آنی ياافیصد بق
 ميمشکل جدی بنظر نمواد  ۀکه در قسمت تهیآن، باوصف فتگدر رابطه با تهیه مواد بازسازی بايد . يدآبحساب می 

ز سازی توان بیشتر مواد مورد نیاز به با و اکنون مي ، ددنقلب کوه اعمار شده بو ررسد چون مجسمه های بامیان د
نیاز به باز سازی را مرفوع تواند همه مواد طرف  ، اما سخره های کوه به تنهايې نميرا از همان کوه اکمال کرد

ار بوده به سان قبلی دشو آن ۀيزاين جلوه نیز ضرورت است که تهیو ډ ط به مواد ډيکور محی آن ، عالوه برنمايد
در  رسد، خاصتًا بنظر مي آن جدا دشوارتر از ن کارن برای انجام مطمئاو ماهر متخصصینتوظیف  ۀلئمس. است

ص ؛ متخصون مانند تیولوژيست بودائیگاونگصین رشته های که بدون همکاری و سهم فعال متخص اين شرايط
، ، مجسمه ساز ماهره عصر مدنیت های اولیه افغانستانرخ ورزيدؤم؛ يی و ساسانیندهاراگشناسی در هنر  انباست

رافر وارد بر رمز ها و نشانه گاتنو ؛ زی قرون اول میالدی در افغانستانزبر دست و وارد بر مشخصات مجسمه سا
، برای ماهر ؛ و از اين قبیل دهها متخصیص وئیو فرمانده معتقید به ائین بودا ناظر مدبر ؛ زمانآنهای کلتوری 

 .وردآتوان حاصل مثبت را بدست  ، نميآندرغیر  ماده بايد داشت،آجام اين امر ان
 

عمار توجه شده ا ، تازه به بازسازی وهای تحمیلی گسال جن 30افغانستان بعد از  در: دوم موانع مالی و اداری
و پی  غاز نشده است فقط از تخريب پی درآ، شايد بايد و نچهاوز اعمار مجدد چننه که تاآن، باوصف است

الت ياا نیان خاصتًا، اکنون به همکاری جهارديدگ اهانه انجام ميگآاهانه و غیر گآسیستماتیک افغانستان که بصورت 
ر اين د. پذيريم  غاز بازسازی ميآرا آنرفته و گال نیک فاين توقف را به  ،ردانیده شده استگامريکا متوقف  ۀمتحد

سازی پروژه از لحاظ باز ، مسلمًاتر برای ال اقل زنده ماندن دارد های جدي چنین حالت که کشور ما هنوز نیازمندي
بلند باال از کمک های  رمانی وآی ابخصوص که اين خواست ه، و پروازانه جای نخواهیم داشت بلند رمانی وآهای 

منطقی را در پی نخواهد  ، مسلمًایردگ، در دست اجرا قرار روعده شده برای اشد ترين نیازمندی به مردم اين کشو
 . داشت

چهل تا و  از يکصدمذکور  ۀاقل برای اجرای پروژيد که الآی مربوط به اين قضیه چنین بر مي از نشرات و خبرها
 که مبلغ متذکره را از کمک آننددر سدد  ، و بعضي از انجويوها ه ملیون دالر امريکايې ضرورت استپنجا يکصد و

ها آنمدنظر  ۀ، منفصل نموده و به تطبیق پروژی اشد ترين نیازمندی به اين کشورها و قرضه هاې وعده داده شده برا
به نابودی پیش خواهیم  همشابد کشاند بل به يک بیراهی هتنها مارا به راه مناسب نخواه کار ن ۀاين شیو. انتقال دهند

 .رفت
افغانستان تاهنوز به سیستم . رود ر در اين راستا بشمار ميگهای بنیادی دي مشکالت اداری يکی از پروبلم

 يا در زياد امور بازسازی و اعمار مجدد به وسیله انجويوها اجرا شده وای ؛ عده ريبان استگساالری دست باگتفن
جا و مراجعت به قوماندانان ت از طريق التيامرکزی تطبیق اوامر خويش را بر وال ۀ؛ ادارجرا قرار داردحال ا

 ميخورند يا مطرح ن مي عده از فرامین و اوامر که به حیثیت و وقار قوماندان برآن ، وجو نمودهت و ، جسساحوی
 . پوشد نمي عمل ۀ، جامرددگر مطرح هم گا کند و

توان ذهنیت  ، نميی متذکرهان بامیان برای باسازی مجسمه هاگباشند افق و مساعد مردم وی موأبا نظر داشت ر
از يکطرف عدم توانمندی دولت مرکزی و از . رفتگواليت را ناديده  آنقوماندانان اطراف و اکناف  متنفذين و
یق پروژه های کلتوری و تطب ۀ، زمینت کشورياو حاکم بر وال ر تسلط ذهنیت طالبی قوماندانان مسلح گجانب دي

به اين ترتیب . ، وجود نخواهد داشتیت طالبی بوده استها که خالف ذهنعده از پروژه آن ی در کشور خاصتًاگفرهن
ظر نبامیان مساعد نبوده و حتی ناممکن ب گبازسازی مجسمه های بزر ۀاداري نیز برای تطبیق پروژ يل مالی ومسا
 . رسد مي

 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 شمرده مي گجمله اديان بزر کیش بودائی از ئین وآجهان کنونی  در : صول بین المللیموانع قراردادی و ا: سوم 
جوامع پذيرفته  آنها به عنوان نافذترين دين کشور عدای ازتاين ائېن پیروان زياد در سراسر جهان داشته و در . شود

در صورت اعمار و احیای  . شود ذاشته ميگدين قانونی مراعات و احترام  ۀدر بعضی از کشورها به مثاب شده و
نیست که  آن؛ مشکل اين عمل منوط به يد پیروان ائین بودائی توجه نمودمجدد اين مجسمه ها الجرم بايد به سنن وعقا

داب آ حالیکه توافق سنن و، درعمل پوشانید ۀرا جامآنرفت و گهارا درنظرآنفقط بايد توجه کرد بلکه بايد ايديه های 
به تلفیق عقايد همه  از لحاظ عقیدتی ، که مسلمًاوناکون بودهگهای مختلف در کشور آنن در میان پیروان ئیآاين 

رديده گتکمیل  گنظرداشت اين مهم بزر ، فلهذا بازسازی اين مجسمه بدون درئین موفق نخواهیم بودآپیروان اين 
 . ودر که اين خود موانع قرار دادۍ بین دول جهان بحساب مي. تواند نمي

نا میالدی يونسکو در ويا1191سال ۀ، همانا فیصلتر از همه موانع ياد کرد توان مانع جدي ر که ميگعامل بنیادی دي
يکی از اهداف اين فیصله . و باستانی را منع قرار داده است یتأريخيا از نو ساختن اثر  است که کاپی کردن و

 ۀونگن بايد به يادر پا. ه استی بودتأريخ ساحات کلتوری و ارزشمند بشری در آثاریری از ترويج تقلب در گجلو
 : نتیجه خاطرنشان ساخت که

. توضیح نمايند ست که در وقت معین حادثه مشحص را بیان وآن، های کلتوری در حقیقت هدف اساسی حفظ میراث
 انهتأسفمکنون که ، و اون زمان خويش را در درونش داشتگوناگ، بیان رازهای بامیان گاحداث مجسمه های بزر

مجسمه ها زمان  آناعمار و ابقای : ونه کهگبه اين . نمايد المناک را بیان مي ۀ، خود يک حادثبین برده شده است از
 ذاردگ رائی و تاريک فکری را به نمايش ميگزمان عقب  آننشان میدهد و تخريب را وفائی و تنوير ذهنی گش
             یمحمد رسول باور حرمتض وسالم باعر.

 پوهنتون شیخ زايد 
 افغانستان - خوست
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