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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۰۴/۰۹/۲۰۲۲ / جغرافیه عزیزهللا کهگدای

 در قاموس کبیر افغانستان  انیبام تاریخچٔه والیت 
 

  افغانستان شهکارهای هنری تاریخی در   ، در عجایب هفتگانه  شهرت دارد  یا  سبعهجهان عجایب    بامیان : طوریکه در
، رواق مسجد خواجه تاق بست  ،  استوپۀ ایبک  ،  جام  بند امیر، منار  ،  که عبارت ازبامیانکنار آن دیده میشود    گوشه و

خوش آب وهوا که طبیعت با  ،درۀ است زیبا ، شمار میروده محمد پارسا وغیره . بامیان که در زمرۀ عجائب سبعه ب
این درۀ قشنگ را درآفاق جهان مشهور ساخته است مانند :   ، شهرغلغله،شهرضحاکاعجاز هنری بهم یکجا  شده 

آهنگران وغیره که طبیعت زیبای خود را    ،کالو، سوماره،  ککرک،  درۀ فوالدی  ،  اژدهای سرخ در،  شهرسرخشک
 درآنجا جمع کرده است خاطره های تاریخی وهنری دست بشری وتاریخی برهرصفحۀ آن یادگاری باقیمانده اند .

رواقها ومعابدی   ،  گ کوشانی که بزرکترین مجسمه های جهان اندپیکرهای عظیم و بلند بودایی کنیشکا امپراتور بزر 
بامیان   ،  ملون دیواری نقاشی های ظریف و  ،  تراش شده  بدنۀ کوه کنده و  در  صورت سمچ های منظم منقوش وه  که ب

 شکل نگارستانی درآورده است . ه قلب هندوکش ب را در
ن بوده دایم از البالی دره های بامیان عبور چی  تجار بین هند و  آمد کاروان های زوار و  بامیان معبر بزرگ رفت و 
افغانستان مخصوصاً با دورۀ کوشانیان بزرگ کنیشکا این دره   آن در  انتشار  مرور میکردند . با ظهورآئین بودایی و  و

مدت بیش از هشت قرن یکی از کانون های مجلل بودایی آسیای میانه شد و بزرگترین    اهمیت دیگری  کسب کرد و در
متری بوده است . غیراز پیکرهای بزرگ  ٣٥و    ٥٣راین دورۀ مجسمه های عظیم با پیکرهای بزرگ  عامل سیاحین د

شهرضحاک ،  مذکور، مجسمه بزرگ دیگری به بلندی ده متر در درۀ ککرک وجود دارد .آثاردیگرتاریخی این دره  
نها تعلق میگیرد خوارزمشاهی و خرابکاری های چنگیز بدا  و شهرغلغله است که بیشتر خاطرات دورۀ غوری و

شهر   « کشته شد و جالل الدین منکبرنیچنانچه نواسۀ چنگیزبنام » هوموچین« درشهر ضحاک بدست سپاهیان رشید »
و زنده جانی درآن باقی نماند. جوینی جهانکشا مینویسد   غلغله دراثر مقاومت شدید به امر چنگیز طعمۀ حریق شد

« به معنی شهر شد ماووبالیغمبدل گشت یعنی » «موبلقم بامیان به »:حتی طفلی در شکم مادرنگذاشتند از آن پس نا
 . 

آنجا    امرای بامیان در   قدیم سالطین و  مخروطی الشکل اعمار شده است که در  ،  شهر غلغله دریک تپۀ زرنیخی رنگ  
چینی  ها نگهداری میشد. یک سیاح    سمچ   قشلۀ عسکری و مخاذن اسلحه در  ،  قصری اقامه داشتند . قصر پادشاه  در

قال حیوانات    قیل و  صدا و  بعد از خرابی چنگیز گذری به بامیان کرد وآنجا را یک وادی سوخته بدون سکنه دید . جز
پرندگان صحرایی چیزی نیافت. او میگفت این شهرسالتین بامیان بود وامروز شهر غلغلۀ حیوانات شده   ،  وحشی

مکتب  ن نیزدرآنجا بود.امروز هوتل عصری بامیان وآن ببعد بنام شهر غلغله شهرت یافت . چونی بامیا  از   ،است
 .بامیانی ( –شهر غلغله اعمار شده است .)نگاهی به تاریخ  وکلتور باشندگان بامیان  بامیان درآنجا باالی تپه

کیلومتری غرب بامیان واقع ومجموعۀ جهیل و دریاچۀ آن با قصبه های فولکوری ورنگ آمیزیها    ٨۰بند امیردر 
رۀ فوالدی درجنوب غرب مجسمه های بزرگ در دامنۀ پُربرف کوه بابا وسفید کوه درجای خود دیدنی  شگفت انگیز، د

دارای تشکیالت عجیب طبقات االرضی قابل    ،  وتماشایی است . درپای شهرضحاک درۀ » کالو « رخ بسوی کوه بابا
 دیدن است . 

د.این دو هیکل ایستاده وسائر مجسمه های وجود دو مجسمۀ بزرگ بودایی اسباب شگفت بینندگان را تشکیل میده 
متری بزرکترین هیکل بودایی دنیا  ٥٣خورد وبزرگ نشستۀ بودایی معموالً بصفت » بتهای بامیان « مشهوراند. بت  

پا   بند  تا نزدیک  ازشانه  یا پالن راهبی  بدن این مجسمه ها را قبای بودایی   . وبلندترین مجسمۀ سنگی جهان است 
متری اصالً    ٥٣ت ها خم وشکن آن به وضاحت تام مشهود است. این قبا ها هم ملون بودند. قبای  قا  ،  پوشانیده بود

متری آبی رنگ یا کبود بود. رنگ این قبا ها در انظار مسلمانانی که باراول وارد دورۀ بامیان    ٣٥سرخ وقبای بت  
ا های آنها را به صفت » سرخ بت «  تأثیر عمیقی بخشیده و مجسمه های مذکور را به مناسبت الوان قب  ،  شده اند

امیر عنصری قصیدۀ در رنگ قبا ها   ،  و»خنک بت « یادکرده اند. مهمترآنکه ملک الشعراء دربارسلطان محمود
سروده است . کذا ابوریحان بیرونی این حکایت را با عنوان » صنمی البامیان « به عربی ترجمه کرده است .درقرن  

 « . هفتم مسیحی » قرن اول هجری 
نامبرده تصور کرده بود که بدن مجسمه ها را ازچودن پارچه    ،  چینی هیوان تسانگ  را رنگ قباها فریب داده زایر

پارچه ریخته وبعد یکی نموده ومجسمه ها را تشکیل داده بودند که این مفکوره بکلی غلط بود بلکه مجسمه ها درسنگ  
قبا های شان با پالستر وریسمان برجستگی داده شده وروی آنها   قات های   کوه هنگام رواج آئین بودایی تراش یافته و

 احمدعلی ( -رنگ سرخ و آبی مالیده بودند .)کهزاد
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده: یادونه

 

 
  ٣٥متری صلصال » گل وخاک « که آنرا مرد وبرای مجسمۀ    ٥٣در داستانهای اساطیر محلی بامیان برای مجسمۀ   

د. دراثر تحقیقات تاریخ وباستان شناسی این افکار  متری شاه مامه را زن تصور میکردند که یک جفت زن وشوهر ان
متری درقرن سوم میالدی شروع و دراواخرقرن    ٣٥عاری از حقیقت است . ازنظر تحقیقات باستان شناسی بت  

میالدی تراش شده است و درآن تناسب بیشتری مراعات   ٥و  ٣متری در قرون    ٥٣وهیکل    ،  مذکور خاتمه یافته است
 » گوپتا « درآن بی دخالت نیست .) احمد علی کهزاد مؤرخ (شده و تأثیر مدرسۀ 

متری بودا درکوه تراشیده  ٥٣ویبک ماچینی ازیونیورستی نظامی مونشن مینویسد : زینه های مارپیچی در پهلوی پیکر   
شده است که سیاحین را به فرق سر بودای بزرگ باال میبرد ودرسقف تاالرش تصویرهای شخصیت های مدنیت های  

 ناگون نقاشی شده بودند که با شخصیت های هندواروپایی مانند تصویر رومی و رومن کاتولیکی شباهت داشتند .گو
الیعقوبی مورخ عرب گوید : دربامیان مرد دهقانی حکم میراند که او را » اسد « و درفارسی شیر گویند ) البلدان (   

یکی ازمعابد درۀ ککرک تصویر پادشاهی که در رواق  م بردیوار   ١۹٣۰طوری که باستان شناسان  اظهارمیکنند در
لباس وتاج شاهی دارد که مربوط یکی از شیران بامیان میباشد که برتاج خود سه    ،  متری بامیان نقش شده٥٣بت  

 هالل وسه کره دارد 
 
 

 
  از میگوید که این سلسله شیران بامیان    هاکن سکۀ را ازغزنی بدست آورد که دارای همین نوع تاج است و  موسیو
  میالدی درآنجا موجود بوده اند. شیران بامیان یک سلسله شاهانیکه ازبقایای عناصر کوشانی هفتال  اند که در  ٥قرن  

بعد ازفتوحات عرب به دین اسالم مشرف شدند . شعرای قدیم    ،  بامیان حکم روایی داشته و از کیش بودایی بوده اند
 ی گفته  است :دری لقب شیر بامیان را می شناختند چنانچه منوچیر

 پیش ازهمه شاهانست درماضی ومستقبل       پیش ازهمه شیرانست درشیری و درشاری 
 حبیبی (  –) تاریخ افغانستان  
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امرای محلی نقاط مختلف افغانستان القاب وعناوین جداگانه داشته اند مثالً امرای کابل لقب » کابل خدا « امرای زابل  
ب »شیربامیان« یاد میشدند. کلمۀ »خدا« پیش از اسالم مفهوم جداگانه داشتند که  »زابل خدا« و امرای بامیان به لق

»شاه« پادشاه بود. پیش ازاسالم عبارت ابوداز»شیر بامیان « عبارت بودند ازسالله امرای محلی قبل ازاسالم در  
ت که شهرت بامیان یا پایتخت  دورۀ بودایی که مرکز و پایتخت آنها دربامیان بود تحقیقات باستا نشناسی نشان داده اس

بامیان درعصر بودایی درمدخل درۀ فوالدی قرارداشت که درۀ مذکور هزاران سمچ در ارتفاحات مختلف جدارسنگی 
قرارگرفته اند واین جا محل رهایش اهالی بامیان بود، تصویر رنگۀ پادشاهی وجود داشت که بنام »پادشاه شکاری«  

 ی (.احمد عل -یادکرده اند. ) کهزاد
م که بار اول با پروفیسور هاکن بغرض تحقیق وحفاری به   ١۹٣۰: مرحوم کهزاد مینویسد :درسال   کتاب خانه بودا 

متری سمچ جدیدی پیداکردیم که درآن سمچ شواهد یک کتابخانه  ٥٣درمجاورت شرقی پای مجسمۀ    ،  بامیان رفتیم
 بودایی ازقدیم بامیان  افشا وآشکارا گردید . 

یکی از قدیمترین سمچ   ،  درآن ورق پاره های کتب بودایی بزبان و رسم الخط های سانسگریت کشف شد  این سمچ که 
م دراثرعوامل طبیعی مسدود شده بود. دروسط این سمچ استوپه کوچکی دیدیم که   ٥یا  ٤های بامیام بود که طی قرن  

ان میداد. در روی زمین ورق پاره های  وفات بودا را نش  ،  دیوارهای اطراف ان تصاویررنگه داشت که مجالس تولدی
پوست  بلکه  نبودند  ازکاغذ  آنها  بودند  چسپیده  بهم  جوی  حوادث  دراثر  که  نظرخورد  به  شده  پریشان  و  پهن  کتب 

 بسیارنازک نباتی بود . 
:پیکرده متری درۀ ککرک تصاویر رنگه دیواری معبد آن پادشاه شکاری یا شیربامیان ازخصایص این  درۀ ککرک  

کیلومتر جنوب شرق مجسمۀ بزرگ بودای بامیان واقعست .در این دره مجسمۀ به اندازۀ ده مترایستاده ٣فاصلۀ    دره به
متری که روی آنها قصداً تراشیده شده اند ازخرابکاری های قصدی  ٥٣و  ٣٥تراش شده است که برخالف مجسمه های

 زبین برده است. روی آنها صدمه ندیده است بلکه در اثر اوضاع جوی قسمت های آنرا ا
م درمجاورت آن یکی ازین معابد کشف شد وتصاویر رنگه آن به موزۀ کابل آورده شده است .    ١۹٣۰درسال    

تصاویر رنگه درۀ ککرک چندین قرن ازنظرها پوشیده بود زیرا خود بودائیان دره درموقعی که مواجه به خطری  
مید مراجعت ناپدید شدند . درمیان تصاویر رنگه ودیوارمعبد  شدند روی تصاویر معبد خود را الیۀ گِلی مالیده وبه ا

 تصویرپادشاهی دیده شد.
هیوان تسانگ زایر چینی درقرن هفتم میالدی دربامیان یک نفر بودایی را دیده ودرقصر پادشاه رهایش کرده است   

ی دارد که مرکب ازسه  وپادشاه را ازطبقۀ »کشاتر« خوانده است که روی تخت مزین با قالی تکیه زده درسر تاج
 هالل و سه کره است و دراثر احترازازکشتن حیوانات وپرندگان طبق معتقدات آنوقت بمقام مقدس واصل شده است . 

شهر ضحاک : اروپا ئیان درسالهای اخیر رنگ سرخ برج های نیمه ویران شهر ضحاک و ویرانه های آنرا شاهد   
نام گذاری های عامیانه قسمت علیا و ویرانه های این قلعۀ تاریخی را  گرفته »قلعۀ سرخ« مسمی ساخته اند . باساس  

شهرضحاک وقسمت سفلی آنرا »شهرنریمان« میتوان خواند. رهرو ماپیچ درسینۀ کوه باال میرود وهر کج گردشی  
ن« مسجل  برج ضخیم وآثار پته های زینه نموداراست و این سیستم دفاعی بداخل شهر غلغله را مردم عوام بنام »نریما

کرده اند ویکی از دره های مجاور شهرضحاک که نزدیک بامیان قرار دارد بنام »آهنگران« یاد میشود که طبق 
 افسانه های عامیانه »کاوه« آهنگر درآنجا می زیست . 

 - ۲سیستم دفاعی که عبارت از رهروها وبرج هاست    -١خرابه های شهرضحاک رابه سه قسمت تقسیم نموده اند .   
حصۀ علیا که نشیب های تندی میباشد . خرابه های شهر    –  ٣سفلی شهرکه مردم محلی درآن زندگی میکردند  حصۀ  

 کهزاد (  –ضحاک از بناهای دوره سامانیها میباشد. ) افغانستان درپرتوتاریخ 
شادابی بلخ    قول مؤلف حدود عالمه  بامیان ازنگاه منابع آب و سرچشمه های دریا ها ارزش فوق العاده داشته است . ب 

قول ابن حوقل شهر »دهاس« نامیده  ه  بامیان به بلخ جریان یافته ب  البته دریای که از  ،  تاریخی ازاین شهربوده است
 شده است 

همچنان    حبیبی ( و  –جغرافیای تاریخی افغانستان    –آنجا پیداست که این نام در اوستا ) ایشتها    ازقدامت تاریخی بامیان  
منشی زاده ( آمده است . نام    –ماکرات وهرودوارنگ    –شکل )بامیکان  ه  پهلوی ب  عالم ( در   حدود  –در )بندهشن  

 تمدن ساسانی ( . جغرافیه موسی خورنی مؤرخ ارمنی نیز مذکور است )تاریخ شکل بامیکان دره بامیان ب
م با ٦٣بامیان قرنها راه عمده مواسالتی میان شمال وجنوب بوده است . هیوان تسانگ زایر بودایی چینی درسال   

قدم به تفصیل یاد میکند ومیگوید    ١٥۰یا    ١٤۰سیاحت خود به بامیان ازمجسمۀ ایستاده تراشیدۀ بودا به بلندی تقریباً  
تابد واحجارقیمتی و زیورآالتش چشم را خیره میسازد.بامیان درعصر اسالمی  که اشعۀ زرین ازآن به هرطرف می  
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده: یادونه

 

نیزمقر شیران بامیان  وبعد ازآن یکی از نواحی مهم  امپراتوری وسیع غوریان وپایتخت نشینان غوری بوده است 
 یمین (  –.)افغانستان تاریخی 

  –شکل »بام  ه  »خورده اوستا« )مارکوارت ( احیاناً ب:  نام بامیان در اوستا نیز آمده است به شکل    نامگذاری بامیان 
صورت پهلوی آن » بنهشن و بامیکان « باشد که دردورۀ جدید »بامیگان« تلفظ میشده است   گین یا وامگین « و

)مارکورات( .به قرارقواعد  زبانشناسی وقتی درکلمۀ عنصر صوتی »گ .کاف « میان دو واول بیاید غالباً به »وای 
  در   یک وای انگلیسی« درآن اضافه میشود . و   – تعویض شده میتواند. بنابران بامیان شکل »بامیان  انگلیسی «    –

مثالً درپهلوی چکانیکان به چغانیان وقوادیان تحول   ،  او کرد  موارد اینگونه  تعویض شواهد دیگری هم میتواند از
گان « وکلمۀ   -کان /ویا/  -نسبتی »یان/یا/بنابران بامیکان یا بامیگان متشکل است ازبام با پسوند صفت    ،  کرده است

 بام به معنی روشنی و درخشانی وبدین گونه بامیان یعنی درخشان و روشن . 
در زبان    ،  به معنی فروزنده وتابنده بوده »بامیک « پهلوی نیز ازهمین ریشه میباشد  اوستا »بامیه« صفت و  چون در  

بامداد صورت ترکیبی آن باشد به معنی صبح صادق میشود معنی سپیده دم و درخشانی صبح است وه  دری هم »بام« ب
ثعالی در لطیف المعارف بامی را مرادف    ،  .معلوم است که کلمۀ »بامی« هم ازهمان ریشه به معنی روشن وتابان باشد

ا »بلخ  بلخ  بگونه »بلخ بامین « آورده و درجملۀ بالدی ذکر میکند که دارای دو اسم اند . مقدسی دراحسن التقاسیم آنر
 معنی روشنی است .ه البهیه« گفته که بهیه صفت عربی دراصل » بهاء« ب

کلمۀ بلخ بوده است که درقانون مسعودی تألیف ابوریحان بیرونی آمده است که    ازهمین کثرت استعمال »بامی« با 
یسد که شاید نام  »بلخ واسمه فی القدیم بامی« وازهمین جاست که ذکی ولیدی توغان استاد دانشگاه استانبول می نو

 بامیان هم از همین بامی آمده یاشد . 
همچنان »بام « درترکیب هوش بام آمده که نمازی بوده ازنمازهای  مزدیستا که درسحرگاه می خوانند، درمأخذ چینی  

ن به م به بامیان آمده ازبامیا٦٣۰ین «آمده چنانکه هوان تسانگ که در    -و فان  -تا  –ین    –کلمۀ بامیان  بشکل »فان  
 پوهاند یمین (  –همین شکل یاد کرده است که درتلفظ امروزی آنقدر دور نمیباشد . ) افغانستان تاریخی 

برخی محققان باین باورند که حرف »ک« بعدها به »ی« تبدیل شده وبرای اولین بار درتاریخ » یانچ هو تاریخ نگار   
  پس ازهیوان تسانگ برای اولین بار موقعیت وبرده است .    کاره  صورت »هانج« ویا »هان« به  چینی بامیان را ب

وی درادبیات و مأخذ چین بامیان با نام »فان یانگ« یا»فان یان « خوانده    پس از  تاریخ بامیان را ثبت کرده است و
شده است که این نام نزدیک به تلفظ امروزی بام یان »بامیان« است . البته جهانگشای جوینی ازنام این شهر بنام 

 ویکی پیدیا (  –بامیان دریک نگاه  –مفتاح الهامه  –یاد میکنند .)جغرافیای تاریخی بامیان  »ماووبالیغ
طول تاریخ مجسمه های بودا ضربه های فراوانی دیده بود. مسلمانان عرب اولین بار در زمان  در  طالبان نیز پیش از

 یخی شگفت انگیز بامیان را با زیورمعابد ومجسمه های تار حجاج بن یوسف بربامیان تسلط یافتند وتعداد زیادی از
اشیای قدیمی را به غنیمت بردند. آنها معبد طالیی بیت الذهب و روکش طالیی صورت پیکر های بامیان را  آالت و

اورنگ زیب    ،  م ١۲۲۲حالت بت بودن خارج شود. چنگیز خان درسال    طرف پائین تراشیدند تا ازه  باالی پیشانی ب از
پیکر    بر  مجسمه تالش کردند و  م هرکدام به نوبۀ خود برای تخریب این دو١٨۹۲درم وعبدالرحمن خان  ١٦٨۹درسال  

- آنها صدماتی وارد ساختند. درآغازدهۀ نود میالدی مجسمه ها از دست طالبان  مصون نماند . )بامیان دریک نگاه
 ویکی پیدیا ( 

 
 » پایان « 
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