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" دهای بامیانژا"واقعیت   
 

مقالۀ از جناب شریف منصور تحت عنوان "اژدهای بامیان، افسانه یا واقعیت؟"    2021به تاریخ اول اگست  
تالین نشر  -در پورتال افغان  :گردیدجرمن ا 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mansor_sh_a_bamyan.pdf-http://www.afghan 
قای منصور در این مقاله و در  اقباسی کرده    "خاوران نامه"از  و   تذکراتی داده  افسانه ها  و    روایات تاریخی  از  ا 

نکه خاوران نامه اثر حماسی ارزشمندی است اما بیشتر مطالب   جائی ازین مقاله چنین نگاشته اند: "با وجود ا 
ن ن منجمله  شاهکارهای  ی که از قهرمانان ا  ن است و یک درصد هم ارزش   ا  سر میزند زائیده تخیل نویسنده ا 

قای منصور بعد از ارزیابی شان به این نتیجه رسیده اند  ."تاریخی ندارد نجا که من میدانم  که  ا  : "در بامیان هم تا ا 
به وسیله عوامل طبیعی به   بیشتر از یک پیکره اژدها مانند وجود داشته است، این اژدهاها به مرور زمان و

مده اند."  وجود می ا 
قای منصور مبنی بر م کوشش به عمل  "اژدهای بامیان" در تشکیل امل طبیعیعوؤثر بودن با تصدیق فرمودۀ ا 

ید که بر این موضوع اندکی روشنی انداخته شود.    می ا 
قای پروفیسور بریکلی  دو دوست ارجمند هرکداماتفاقًا که سال گذشته اینجانب در همکاری با   لمانی(    ا  و داک تر    )ا 

حیوانات و بعضی مسائل دیگر منطقۀ شاه  پوشش گیاهی،ک تابی در مورد اوضاع طبیعی،  رفیق پور  محمد داؤد  
و چندین عکس در    فوالدی بامیان نگاشته ایم. در بخشی ازین ک تاب در مورد "اژدهای بامیان" نیز تذکراتی رفته

ن درج می باشد ن هائی بخشکه اینک   ا   در ذیل نقل می گردد:  صرف با یک عکس  از ا 
در محالت سومارا و توپچی، همچنان در محل دوکانی،   در منطقۀ شاه فوالدی بامیان این ترسبات قاره ئی"... 

پلیوسین   زمانۀ  ترسبات  دیده می شوند.  قبل(    2,5تا    5,3)شبرتو و شهیدان  هکمیلیون سال  ا   دارای سنگ 
ب باران که  ستا  )کلسیوم کاربونات( ن حل شده می باشد، این  به صورت طبیعی  . ا  کاربن دای اوکساید در ا 

ب زیرزمینی   هک را در خود منحل ساخته و انتقال می دهد. در جنوب غرب شهر بامیان در درۀ اژدر )اژدهار( ا  ا 
ب زیرزمینی به روی زمین به جریان می افتد،   ن حل گردیده. وقتی این ا  غنی از کلسیوم کاربونات است که در ا 

ن   ن کمتر شده و گاز کاربن دای اوکسایدگرمی اتموسفیر  بر اثر  حرارت ا  زاد می گردد. در    باال رفته، فشار ا  ن ا  ا 
ب زیرزمینی ن بر اثر ازدیاد درجۀ حرارت، کاهش فشار    نتیجه، کلسیوم کاربونات منحله در ا  که حاال انحاللیت ا 

ن تهنشو فرار کاربن دای اوکساید نزول کرده )شکل    ین شده و تبلور می کند، در دهنۀ چشمه و تا چند متری ا 
1) . 

ب در باالی  یده می شود، بستر جوی بلند و بلندد   1که در شکل  چنان تر شده می رود و این در صورتی است که ا 
هکی جریان می داشته باشد. این ساختار یعنی "ناوه هکی" معمواًل بر اثر جهش چشمه  نشیب یک دیوار ا  دان ا 

کاربونات   از کلسیوم  ید.    "مافوق مشبوع" ایکه  ا  می  میان  به  تپه(  یا  )کوه  بلندی  باشد، در نشیب یک  شده 
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تعادل   که حالت  می گردد  تهنشین  زمانی  از چشمه،  مختلف  مسافات  در  کاربونات  در  کیمیائی  کلسیوم  ن  ا 
ب چشمه، تغییر کرده باشد  . (1)شکل  محلول، یعنی ا 

 

 
هکی در درۀ اژدر )اژدها  :1ل  شک نگاه عمومی  متر از سطح بحر.    3000( در جنوبغرب بامیان در ارتفاع رتوفای ا 

هکبر دیوار   (.1967)عکس از پروفیسور بریکلی، دهم سپتمبر ی که درز های ضلع باالئی را نشان می دهدا 
 

ب، قطرات   "خزه ها و سیانوباک تریا غالبًا در حواشی چنین جویها جاری خوبتر رشد می کنند. زیرا بر اثر جریان ا 
ب به جناحین جوی پراگنده می شود. در نتیجۀ رشد خزه ها، کاربوناتها در جوار این جویها ترسب می   کوچک ا 

ن سرریز شده نمی تواند، در نتیجه ب جوی به جناحین ا  بستر جوی به طرف باال رشد می نماید. با   کند. چون ا 
هکی" در بخشهائی فوقانی کاهش پیدا می کند، در حالیکه با افزایش فاصله از   گذشت زمان، نشیب "ناودان ا 

ب به جناحین ناودان    زمان  مرور  باچشمه، نشیب این ناودان بیشتر می شود.   و در مسیر جریان    ه کردهیز سرر ا 
ب   خیررخ می دهد. در نتیتغیر  ا 

 
یند و گسترش    ،جه با تا هکی به اشکال قسمًا مخروطی به وجود می ا  ترسبات ا 

 " یاد می گردد.Cronمی یابند. این اشکال در انگلیسی به نام "
ن بر اثر تغییرات پارامتر  اخ هک توسط میکروبها مهمتر از تهنشین شدن ا  یرًا نشان داده شده که تهنشین شدن ا 

ب  های فزیکی و کیمائی   هکی استند در ا  می باشد.  ازینرو، برخی از الجیها و خزه ها نیز بخشی از تشکیل توفای ا 
هک را سرعت می بخشند.   که زمان رسوب ا 

تب کاربونات  با  این کلسیوم  دار است.  نسبتًا مسامه  هکی(  ا  )توفای  تهنشین شده  ب شیرین  ا  از  که  یافته  لور 
گذشت سالهای متمادی و عرضۀ متداوم کلسیوم کاربونات، بستر جریان چشمه، یعنی جویچه به طرف باال  

ورد. در این صورت بستر جویچه ئی بشارها را به وجود می ا  ب   رشد کرده، در نتیجه پله )پته زینه( ها و ا  که ا 
ن روان است، از سطح زمین همجوار باالتر می شود )شک  (. 1ل چشمه در ا 
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مدن اراضی نمکی شده اند   هکی، چشمه های دیگری باعث به وجود ا  که در تصویر  در زیر دیوار چشمۀ توفای ا 
ب گرم را به نام ترافرتینباال دیده نمی شود هکی چشمه های ا  ب   ( Travertine)  . ترسبات ا  و چنین ترسباتی از ا 

لم هکی )در ا  هکی شاخص    Kalktuff):  انیهای عادی را به نام توفای ا  یاد می کنند. رسوبات ترافرتین و توفای ا 
هکی در بعضی جاها الیه های  های عالی برای تعیین حرارت زمانه های گذشته پنداشته می شوند. این ترسبات ا 

ورند ک  هکی  مسامه دار و سخت را به وجود می ا  ب گردیده و در عقب دیوار ا  ه باعث تقسیم و تغییر جریان ا 
ب را مساعدت می بخشد.   تشکیل حوض  " ا 

ورده می شود )شکل  لمان ا   (. 2در ذیل مثالی از چنین ترسبات از ا 
 

 
   Erasbachترسبات مشابه در منطقۀ  - 2شکل 
لمان.   ا 

https://lmy.de/LxBbC 
 تذکر:

ن نیز موجود اند. چون  ترسبات فوق الذکر    -  1 تنها در  کوه"اژدهای بامیان" به وجود نیامده، بلکه در اطراف ا 
هک خالص تشکیل شده اند، لذا در امور تعمیرات و ساختمان ارزش بسیار دارند.   این ترسبات از ا 

 جلب کند. "اژدهای بامیان" یک معجزۀ طبیعی و منبع عایداتیست که می تواند هزاران توریست را به خود  - 2
نراگی داردخمید  در هیئت یک کوه ظاهری ترسبات فوق الذکرشکل ازینکه  - 3 زمانی  شمشیر و به  گاهی ، لذا ا 

طبیعی دارد. پیوند دادن اشکال و مظاهر طبیعی با   عواملضوع  ، در حالی که این موتشبیه کرده انداژدها  به  
گنده از تعصب و جهالت می   مسائل مذهبی گمراه کننده و در حد خرافات اند که مردم را به بیراهه و باور های ا 

ن گرفته شود.  کشاند  که باید جلو ا 
 پایان 
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