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ان ي _باماستان  

 

به اسم   ی پارک مل ني . نخست باشدی کشورمان م یاچند هزاره ساله  خي با قدامت تار یباستان  زي و ن   یخي تار یهااز استان اني بام استان
با جمع از دوستان خوبم؛ به   ،یدي خورش 9/4/1401: خي . به تارشودی ) ماني استان (بام ني (خراسان/افغانستان) مربوط ا ر»ي «بندام
و نقاط   اني مرکز بام دني . با د مي کرد ی شب را سپر  کي مدت دو روز و  باي . تقرمي استان سفر نمود ني به ا حي و تفر  احتي س یابهانه

بودم و از شهر غلغله، شهر ضحاک و بودا  رفته  اني بام ،یدي خورش1390. من قبال هم در ماه قوس سال  مي لذت برد اش؛ی خي مختلف تار
نمودم و   دني د اش یو فرهنگ یخي دوستان خوبم؛ ضمن از نقاط تار  ني مرتبه با ا ني . ادمبوکرده  دني نام شان (صلصال، شهمامه ... ) را د

مي کرد دني د اشيیهمچنان از مناطق سرسبز و گوارا  . 

مربع   لومتر ي ک ٣۵کردم: « ادداشتي ام و و منابع معتبر را که من مطالعه نموده  یخي تار یهات ي روا بنا به  ،یخي و تار یشهر باستان  ني ا
  تخت ي غرب پا یلومتري ک ٢۴٠در  اني نفر دارد. بام ٢٧۴٨٨در حدود  یت ي جمع ا،ي متر از سطح در ٢۵۵٠و با ارتفاع  یپهناور

  انه ي م یاي مهم در آس یهااز مکان ی کي به عنوان  خي است و قبل از تار اي دن  یتمدن  یهاراث ي از م یکي  اني رد. بامافغانستان،کابل قرار دا 
به   اني و در دوره حکومت کوشان  آمدی به حساب م زادي بنام پاروپام ات ي از وال یکي  اني در دوران هخامنش اني . باماسترفته ی شمار مبه  

  ني مورد توجه قرار گرفت. ا شتري ب  شم ي و قرار گرفتن درشاهراه ابر انيي بودا ی و عباد ی رمراکز گردشگ ني تری از اساس یکي عنوان 
و محوطه آن که   اني بام یاست بت هاشده  دهي ) برگزیالدي م( ٢٠١۵عضو سارک در سال  یکشورها یفرهنگ  تختي شهر به عنوان پا

دي به ثبت رس یجهان   راثي به عنوان م ونسکو ي از طرف  ٢٠٠٣شهر قرار دارد در سال  ني در ا . 

 

باورند که   ني محققان بر ا یاست. برخ شده  ادي  باشدی م يیدرخشان و روشنا ی که معنا کاني ) بامانهي م ی (فارس  یپهلو اتي در ادب  اني بام
«هان»   اي را به صورت «هانج» و  اني بام ین ي چ نگارخي هو تار نجاي  خي بار در تار ني اول ی شده و برا  لي تبد » یحرف «ک» بعدها به «

و    اتي در ادب  یاست و پس از و را ثبت کرده  اني بام خي و تار تي بار موقع  ني اول ی تسانگ برا واني ه  ین ي زائر چ س است و سپ بکار برده
است ان»ي «بام اني بام ی به تلفظ امروز ک ي نام نزد ني است که اخوانده شده   ان»ي «فان  اي  انگ»ي با نام «فان  اني بام ني مآخذ چ . 

 

  اني است.  بامشده ادي  کاني ) به نام بامانه ي م ی(فارس  یپهلو اتي در ادب  اني کرد. بام ادي  توانیم ی بشر یهاتمدن ني تری مي قداز را  اني بام
در   اني . بامآمدندی شهر م ني عبادت به ا یو ساالنه هزاران زائر برا  شدی م ادي  يیبودا ني از مراکز د یکي به عنوان  اني در دوره کوشان 

قرار   اني در بام شمي از جاده ابر یقرار داشت و شاخه مهم انهي م  یِ اي و آس ني هند، چ ران،ي ا ی در سه راه شمي شکوه جاده ابر اوج زمان 
نقاط ارسال   ري به سا ق ي طر ني ساخت هند از ا  ی کاالهاو  شدی و الهور متصل م شاور ي به پ  بري کابل، کوتل خ ان،ي بام ق ي داشت و از طر

در گذشته   اني . بامدندي گردی از آن خارج م اي و  شدندیم اني از شرق و غرب و شمال و جنوب وارد بام وانها کار. روزانه ده شدیم
اناي بر گرفته شده از کتاب راما اني بوده. نام بام يیبودا اني مرکز راهبان و روحان   (ramayana) ی. در اوستا و در زبان پهلوباشدی م  

جاده   ري شهر در مس ني است. اشهر حک شده  ني ا یهاکوه  یهاوارهي د ی رو انيي بودا یهاه از آموز ی ار ي است. بسآمده کاني به شکل بام
فراهم    انهي را از شرق به شرق م ین ي که راه اتصال تجار چجاده بود   ني شرق و غرب ا ني ب  یتقاطع اني است. بامواقع شده  شمي ابر



از   یبخش اني بام ،یکوشان  یبود. پس از سقوط امپراتور یالدي م ه ي در قرون اول يیبودا اني کوشان  یاز امپراتور  یبخش اني . بامآوردیم
فتح و آن را    یالدي شهر را در قرن پنجم م ني ا هایهفتال اي ها بود. هون  اني سلطه ساسان  ر ي کوشانشاه شد که ز یقلمرو حکومت خان 

در آن قرار داشت و به   يیراهبان بودا  یابود و غاره انيي بودا ی شهر در گذشته محل زندگ ني که ا  يیخود قرار دادند. از آنجا تختي پا
 اني ) به دست ساسان هایفتلي ( هایهفتال ی . پس از آنکه خان افتي شد به شهر غلغله شهرت   بي تخر زخاني شهر توسط چنگ ني ا نکهي ا لي دل

که   یتا زمان  یعن ي ماند،  هایهفتال -یکوچک کوشان  یپادشاه تخت ي پا ی الدي م ٨٧٠تا سال  اني شد، بام  راني و ۵۶۵و مردمان ترک در 
از   کردند،ی عرب که پرچم اسالم را حمل م یهافتح شد. ارتش  یالدي م ١١در قرن  اني فتح شد. پس از آن توسط غزنو اني توسط صفار

  یغرب  ه ي شرق رهسپار شدند. در حاش  یبه سو  ناني آمدند و پس از آن با اطم الدي پس از م ۶۴٢در  اني شکست ساسان  ی غرب برا ی سو
که فقط   یي ها و در شهرهاحکومت را به اعراب واگذار کردند، اما در شرق، در کوه   ستاني شاهزادگان هرات و س انمنطقه افغانست 

  دي اعراب باعث تول یخود بازگشتند. خشونت و آزمند ني شي پ  دي ها برگزار شده بود، پس از ترک ارتش اعراب، به عقادر آن ی شورش
  ني خود را مستقل کردند. در ا  گر،ي بار د ک ي  ی خالفت آشکار شد، حاکمان بوم یان ي پا تکه قدر  یحال هنگام ني شد، با ا یناآرام ني چن 
  ث ي بن ل عقوبي مسگر  کي از  ی سلسله، شاگرد ني متعصب ا انگذاري . بن دندي درخش یدر منطقه افغانستان کم ستاني از س اني صفار ان،ي م

 ان،ي کابل، بام ،یبست، قندهار، غزن  یشهرها  ی به سو اسالمآمده و با نام  روني ب  یالدي م ٨٧٠خود از زرنج در   تختي از پا ،یصفار
 .بلخ و هرات تاخت و تاز کرد

 

 هايیاز اففکون  های رون ي که ا دانندي .همه مدادی م لي غور را تشک  ینام بود که قسمت خاور  ني به هم یبزرگ ت ي وال  یِ کرس اني بام شهر
آن   ت ي ارد، والباور ند ی دارد ول ی جا  یابر فراز تپه  د ي اندازهٔ نصف بلخ شمرده گورا به  اني در قرن چهارم بام ی نفرت دارند. اصطخر

از بنادر خراسان و از خزائن سند است،   یکي  د ي درباره آن شهر گو  ی. مقدسکندی م یاري آن را آب  یو نهر بزرگ  ت اس یخرم  تي در غا
درباره   یشرح مفصل اقوت ي . در آغاز قرن هفتم ستي دارد و از محسناتش آنکه کک و عقرب در آنجا ن  ار ي سخت و برف بس  یسرما

که   یاستوار و در آن، شکِل همهٔ پرندگان  يیهابلند بر ستون  ار ي بس ستي اآنجا بتخانه  د ي ذکر نموده گو اني بزرگ بام یهاو بت اني بام
را خنک   یگر ي را سرخ بد و د  یکي تا قلهٔ کوه کنده شده است که  ن يي و بر سطح کوه دو بت بزرگ از پا دهي است نقش گرد دهي خداوند آفر

و دو   اني بام ني از خانهٔ زر زي ن  ین ي . قزوستي ن  يیجهان همتا  مآنها را در تما ندي و گو نامندی ) می خاکستر  یسرخ و بودا  ی بد (بودا
در   یاست که چون نوادهٔ او موتوکن، پسر جغتا زي خشم چنگ جهٔ ي آن نت  ات ي و وال اني بام یران ي مجسمهٔ بزرگ بودا سخن رانده است. و

  کسچي و اجازه ندهند ه ندي نما کساني خاک   باآن را  هٔ ي شهر و تمام ابن  ی تا بارو افتندي مغول فرمان  ان ي کشته شد لشکر اني محاصرهٔ بام



«شهر لعنت   یبه معن  یبه «موبلق» بدل شد که در زبان مغول اني پس نام بامدر آنجا ساخته شود. ازآن  يیبنا اي کند  ست ي در آنجا ز
درآمد  ی وخالشک خ یابان ي صورت ب به  اني شده» است و از آن زمان بام . 

 

به قتل رسانده بود،   رجندي ب  ی منزل کي را در  یسرباز جلودار قشون و  ٢۵٠به هدف انتقام از پادشاه غور که  یگورکان  موري ت  ري ام
در کتاب خاطرات   موري ت  ري و ام گذشت یم اني از بام یراه و  اني م  ني غور رفت؛ در ا ی قندهار به سو ق ي شده و از طر  روزکوهي عازم ف

کندیم ادي  ني چن  اني از بام  هانگشا ج موري خود موسوم به منم ت  : 

 

« بودم که هر لحظه انتظار حمله  شده  یپسر خود بودم، من وارد کشور  عمرخي چون منتظر قشون ش کردمی عمد آهسته حرکت مبه من
هندوستان  ري قصد تسخآنرا به  ی سلطان محمود غزنو  شي سال پ  ٣٠٠بود که  یراه مودمي پ ی که من آن را م ی. راهرفتیم خصم از آن 

است  بزرگ جهان بوده  یهااز بتخانه   مي و در قد اني موسوم به بام گفتی که بلدها م دمي رس يیچند فرسنگ بجا  ی. پس از طمودي پ یم
فعال آنجا بت پرست ندارد کني ل .» 

 

ام  ها را داشته بد ب ي من نه وقت تخر کشد؛ی طول م یآن کند مدت  بي قصد تخر  یاند و اگر کس دهي کوه تراشدو بت بزرگ از دل  اني بام در
جنگ با اجسام  خاک انداخته ام اما به و صدها هزار انسان را به  امده ي با مردان جاندار جهان جنگ  شه ي کار بودم. من همبه آن  لي نه ما

و   دانمي را در شان خود نم جانیام تا جسدش را بسوزانم چون جنگ با اجسام ب را تا هنوز نبش نه نموده   یقبر  چي و ه اممنجمد نرفته 
است که از پدران به   یمحل ی از هنرها ی سنگ تراش اني . در بامدانمی م ی را کرده است آنرا دور از مرد نکاري ا ی هرگاه بشنوم کس
و سپس هنر خود را به اخالق خود منتقل کرده اند؛   ده ي اشرا تر اني بزرگ بام یهااجداد آنها بت  کنمیو من فکر م  گرددی پسران منتقل م

 دانستهی را خوب م یاست و معمار آن فن جنگداده شده  قلي و ص  دهي تراش اني حصار بام یهارا گفتم چون متوجه شدم سنگ ني من ا
 .است

 

  ک ي و   قهي دق ۵٠درجه و  ۶٧  يیاي طول جغراف  یدارا اني دارد. شهر بام ت ي آن موقع یکابل و در شمال غرب  یلومتري ک ٢٠۴در  اني بام
متر   ۵۵٠٢ اهاي در ی. سطح شهر از سطح عمومباشدیم یشمال  هي ثان  ٣٠و   قهي دق ۴٩درجه و  ٣۴ يیاي و عرض جغراف ی شرق هي ثان 

دره   ني . اکنند یم یزندگ اني مردم در مرکز شهر بام شتري افغانستان است. ب  ني گروه هزاره نش یشهر مرکز فرهنگ ني ارتفاع دارد. ا
هندوکش و کوه بابا افتاده است یمواز  ی رشته کوهها ني ب  . 

 

  کي  یمتحده رابطه خواهر برقرار کرده است که دارا  االتي نبراسکا، ا نگ،ي با گر اني خواهر، بام ی الملل ني ب  ی شهرها ی گفته ها طبق 
راه آهن است کي فرودگاه و  .» 

 

  گري . ضمن دمي هست  یشهروندان خراسان/ افغانستان زخم یا. متاسفانه؛ همه مي کن  یم یگزنده ني نبشت: ما_در سرزم دي با اني پا در
به   دي رفت و با احت ي به س دي فراهم شد؛ با نهي خوبمان زم یهاق ي با رف زي و ن  مانزماني عز فامل   یبا اعضا یگاه مان،ی کار یهابرنامه
رهاي خوب آموختو سف  هااحت ي سفر کرد. تا از س یو باستان   یخي رمعروف، تا یهااستان . 

 

افغانستان آزاد، آباد و سربلند ک ي  دي ام به ! 


