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  کشف متون قديمۀ سانسکريت
  در باميان

  
  
  

علمای ھيئت توسط  باين طرف 1922در اثر حفريات و تحقيقات باستان شناسی که از 
 نوشته 1930سال  بار اول در ،افغانستان بعمل آمده استاعزامی حفريات فرانسوی در 
تا .  متری بودا کشف شد35 از حصص شرقی مجسمۀ ،ھائی از يک معبد قديمۀ باميان

باميان مانند  حفرياتی ھنوز در باميان نشده بود و تجسس بقايای معابد قديمۀ 1930سال 
 مدققين فرانسوی را ، ميدھدنسبت» پادشاه قديمه«ر چينی بيک ايمعبدی که ھيوان تسنگ ز

 متری 35 در حصص شرقی ھيکل 1930مترصد موقع مساعد ساخته بود تا اينکه در 
بعد از اجرای . شواھد و عاليمی بدست آمد و حفريات و تحقيقات عملی را ضرور ساخت

عمليات صعب و طوالنی يکی از معابد قديمۀ باميان که شايد تراش آن در دل کوه به قرن 
 با قسمتی از تصاوير رنگه و آثار ھيکل تراشی آن کشف شد ،حی نسبت ميشودسوم مسي

در شمارۀ » قديم ترين معبد باميان«چنانکه اين موضوع بصورت مستقل تحت عنوان 
  .آريانا نشر شد) 18(
  

در آن مقاله نگاشته بودم که اين معبد در نگارشات ھيئت باستان شناسی فرانسوی بنام معبد 
)G (معلومات مفيدی اين کشف خوشبختانه . يکی از قديمترين معابد باميان استياد شده و 

 راجع به طرز تعمير و اصول نقاشی و ھيکل تراشی قرن ھای دوم و سوم مسيحی باميان
اين ھم خاطر نشان شده بود که در وسط معبد استوپۀ .  ساخته استتررا روشنآن ميدھد و 

رقی استوپه و جدار معبد نوشته ھائی روی کوچک مربع وجود داشت و در ميان ضلع ش
اين نوشته ھا روی زمين معبد افتاده و بار اول پارچه ھای . پوست نازک درخت کشف شد

 و خورد آن بنظر خورده و با ادوات بسيار کوچک از قبيل سنی ساعت بسيار کوچک
ع داشت  بدبختانه در محلی که نوشته ھا وقو.سازی وغيره به جمع آوری آن مشغول شديم

آب باران قرن ھای متوالی نفوذ کرده و ورقه ھای نوشته را طوری بھم و با گل چسپانيده 
خود تصوير ميتوانيد که بعد از سال ھا . بود که ھمه يک پارچۀ متراکم تشکيل داده بود

  .انتظار اين کشف چقدر مھم  و اين منظره به کدام اندازه وجد و تاثير توليد کرده بود
  

گر مرور قرن ھای طوالنی اين اوراق را نھايت خشک و زود شکن ساخته و از طرف دي
مامور اجرای که » باکه«موسيو  فنی حفريات متخصص. نديدبه اندک تماس از ھم ميپاش

عمليات بود و موسيو ھاکن خودش خاک دراز کشيده و با حوصلۀ طاقت فرسا بکمک سنی 
 يک قسمت .طی ھا جمع می نمودندو موی چينک پارچه ھای کوچک را برداشته و در ق

برداشتن آنھا امکان نداشت جز اينکه دورادور اين نوشته ھا طوری با گل چسپيده بود که 
آنرا خالی کرده و يک پارچۀ بزرگ گل را از زمين بردارند و بعد ھا در اطاق عمليات 

ھای مختلف به اين ترتيب در اثر بخار آب و عمليات دقيق ديگر پارچه . روی آن کار کنند
  . سانتی متر ميباشد10 و عرض 25کم و بيش بزرگ بدست آمد که کالن ترين آن به طول 
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برای اينکه اين قطعات بدست گرفته شده و مطالعه شود ھر کدام را ميان دو قطعه شيشه 
گذاشتند و به اين اصول موفق شديم که چند پارچه اين نوشته ھای قيمت دار قابل مطالعه 

ھاکن در ين نوشته ھا ھمين قدر تشخيص داده توانست که روی ھمرفته به موسيو . شود
 نمونه ھای خط برھمی بيشتر و آثار ،تحرير شده» خروشتی«و » برھمی«رسم الخط 

  .خروشتی کمتر است
  

در اين وقت تنھا دانشمندی که در فرانسه و حتی در تمام اروپا قادر به قرائت اين گونه 
نام داشت که در کنگرۀ مستشرقين در روم سمت » يلون لویس« موسيو ،کتيبه ھا بود
موسيو ھاکن به اجازۀ وزارت معارف افغانستان چند پارچۀ اين نوشته ھا . رياست داشت

را بصورت امانت به پاريس فرستاد تا سيلون لوی آنھا را مطالعه کند و امروز نوشته ھای 
  .مذکور در اطاق باميان در موزۀ کابل موجود است

  
از گلگت » کاروان زرد«وسيو سيلون لوی نوشته ھای باميان و کتيبه ھائی را که ھيئت م

ميان و انوشته ھای سانسکريت ب« کشمير خريداری نموده بود ھمه را تحت عنوان 
 مطالعه کرده و» جورنال آزياتيک« مجلۀ 1932سال » مارچ-جنوری«در شمارۀ » گلگت

م الخط شده و از آثار ادبی و مذھبی مختلف  چون داخل جزئيات زبان و رس.نشر نمود
طريقه ھای بوديزم و نمونه ھای مختلف اصل سانسکريت و ترجمه ھای چينی و شعب 

 فھم و ترجمۀ آن مشکل و برای قارئين محيط ما جزء معما ،بودائی وغيره صحبت ميکند
 و از طرف ديگر چون نوشته ھای مذکور از نقطۀ نظر رسم الخط. بحساب خواھد رفت

از آن ادب مذھبی وقت و اسمای بعضی کتب قديمۀ بودائی و شعبی که بودائيان باميان 
 پارۀ معلوماتی از مطالعات او استخراج نموده و به ،پيروی ميکردند کمال اھميت دارد

  .مطالعۀ قارئين گرام ميرسانيم
  

رسم روی ھمرفته موسيو سيلون لوی نوشته ھای سانسکريت باميان را از روی اقسام 
  :الخط به چند دسته تقسيم ميکند

  .4 و 3مربوط به قرن » کوشانا«نوشته ھای  - 1
 .8 و 7، آنھم از دورۀ اخير آن مربوط به قرن »گوپتا«نوشته ھای  - 2
 . انواع رسم الخط ھای آسيای مرکزی از قبيل نمونه ھای ختن و کوتچه - 3
  

اطوری وسيع کوشان به اين ترتيب انواع مختلف رسم الخط سانسکريت که در اقطار امپر
 اين نمونه ھا نشان ميدھد که کتاب ھائی به .رواج داشت در ين معبد باميان ديده شد

چون قديمترين رسم الخط . سانسکريت و به اقسام رسم الخط در اينجا جمع آوری شده بود
 در ،ھا مربوط به قرن سوم ميباشد و جديدترين  آنھا به قرن ھشتم مسيحی ارتباط دارد

به عقيدۀ موسيو سيلون لوی . نجصد سال کتب در اينجا جمع و يا نوشته شده استصۀ پعر
 را جمع آوری نموده ا کتب نقاط مختلف ئی که در ين معبد داير شده بود يدر کتاب خانه

چون .  يا کاتب ھای نقاط متعدد در خود درۀ باميان به نقل و نوشتۀ آنھا پرداخته اندبودند و
ته ئی پيدا نشده و بواسطۀ نزديک شدن مسلمانان وضعيت بت  ھيچ نوش8بعد از قرن 

پرستان مشرف بر خطر گرديده بود، معلوم ميشود که راھبين بودائی تا آخرين مرحلۀ 
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مساعد که ھنوز وضعيت امنيت دره برھم نخورده بود مصروف تحرير و نقل کتب بودائی 
  .بودند

  
 عدۀ زياد قطعات کوچک اين نوشته از روی تحقيقات مدقق مذکور چنين معلوم ميشود که

» بزرگ نجات«است که پيروان طريقۀ » ابھی دھرمه«ھا مربوط به فصول رساله ھای 
بودائی آنرا بيشتر ميخواندند ولی چون عامل مشخص مثبتی در آن ديده نشده است و 
موضوع و سبک يکنواخت است تشخيص دقيق رساله خوب نميشود معذالک چون کلمۀ 

» راه بزرگ نجات بودائی «آن زياد استعمال شده واضح به طريقۀدر » بوديس اتوا«
  .ھم پيدا شده است) کشمير(ارتباط دارد و پارچه ھائی مربوط به ھمين رسايل از گلگت 

  
به نظر موسيو سيلون لوی اھميت نوشته ھای مکشوفۀ باميان در ين است که در ميان آنھا 

طريقۀ «ذھبی پيروان ، يکی از آثار م»Vinayaوينايا « اصلی کتاب بعضی پارچه ھای
وجود پارچه ھای اين کتاب به وجود پيروان طريقۀ . ه شده استديد» کوچک نجات

ر چين ياز» ھيوان تسنگ«بوط به اين موضوع اخيرالذکر در باميان اشاره ميکند و مر
ميان با: "حين عبور خود از باميان شرحی نگاشته که رؤس مطالب آن قرار آتی است
 کوتا لو«دارای ده معبد است، در حدود ھزار راھب معتقد راه کوچک نجات پيرو مدرسۀ 

» مھاسامگيکا«در خود شھر چندين نفر راھبين پيرو مدرسۀ ... در اينجا ميباشد » روادن
  ".موجود است که در شناسائی قوانين مذھبی خيلی تبحر دارند

  
را در شھر باميان ديده جای » مھاسامگيکا«در صورتيکه زاير چين علمای متبحر مدرسۀ 

که يکی از کتب عمدۀ اين مدرسه است از باميان » وينايا«حيرت نيست که آثار کتاب 
 630(به عقيدۀ سيلون لوی پيروان اين طريقۀ اخير در زمان عبور زاير چين . کشف شود

 و کشمير )سوات(» ايوديانا«در باميان و در بعضی عالقه ھای مجاور شرقی مثل .) م
بعبارت ديگر در حصص شرقی دامنه ھای جنوب ھندوکش پيروان مدرسۀ . باقی بود

  .متعلق به راه کوچک نجات زندگانی داشتند» مھاسامگيکا«
  

است و اين اثر را تا اين زمان جز » گوپتا«به رسم الخط » وينايا«پارچه ھای کتاب 
 در بين نبود و ھمان ترجمۀ  يعنی اصل سانسکريت آن.بصورت ترجمۀ چينی نميشناختند

 تنھا نقل اين اثر ،چينی بعمل آمده است» فاھين«و » بودھا بھادرا«چينی که از طرف 
به اين لحاظ پارچه ھای مکشوفۀ باميان دارای اھميت بزرگ است و وجود . بشمار ميرفت

  . معرفی ميکند،يکی از مآخذ سانسکريت را که در عالم ادب و مذھب اھميت بسزا دارد
  

شامل حکايات و » ناياوي«، قراريکه از روی تراجم چينی و پالی اين اثر معلوم ميشود
قصص اخالقی و مناظرۀ ميان راھبين و غير روحانی ھم بوده و يکی از ورقه ھای باميان 

البته اين ورق پارۀ باميان جز . جنگ و آشتی روحانيون و غير روحانيون را وانمود ميکند
که ذکر کرديم » وينايا«ی  کتاب نيست ولی از روی تراجم چينحصه ئی از اوراق اين

در ين خاطره .  مخالفت ھای روحانيون و غير روحانيون بودائی معلوم استاصل قضيۀ
» اوتار«. »سودھاما« ميکند بنام ھای محتلف ھا شخصی که از طرف غير روحانی دفاع

  .نام داشت» يتراس«ياد شده ولی مدافع اساسی که پھلوان مدافع شناخته شده 
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چينی بعمل آمده » فاھين«و » ھا بھادرابود«که از طرف » وينايا«در ترجمۀ چينی کتاب 
به مجمع راھبين دعوت نامه ئی برای صرف » سيترا«است، قص چنين آغاز ميشود که 

 بزم دعوت را برھم زنند و  نفر گدا ميرسند و ميخواھند6در ين ميان . نان شب ميفرستد
متحير و متغير شده حکايت اخالقی به اين ترتيب برای » سيترا«.  رسانندغذا به صرف
  : شان نقل ميکند

  
ناگھان روباه . تان يک خيل خروس در جنگلی جا گرفته بودميگويند که در زمانه ھای باس

چندی بعد زاغی . ئی پيدا شد و علی الغفله تمام خروس ھا را خورد و فقط ماکيان باقی ماند
ماکيان تخم داد و چوچه کشيد و چوچه به بانگ دادن آمد و . بر ماکيان باال شدپيدا شده و 

  :پدرش چنين گفت
ه چپدرش از جنگل و مادرش از دھکده است، از ھر دو چو. اين چوچه از جنس ما نيست

اگر از آواز پدر تقليد کند مادرش ماکيان است . ئی بميان آمده که نه خروس است و نه زاغ
اگر بخواھد خود را زاغ بسازد مانند . در را پيروی کند پدرش زاغ استو اگر آواز ما

خروس بانگ ميدھد و اگر خواسته باشد که بتقليد خروس آواز کشد آواز زاغ از حنجره 
  .خالصه نه زاغ شده ميتواند و نه خروس. اش بيرون ميآيد

  
: گدايان گفتند. شما محترمين ھم مانند او ھستيد نه غير روحانی ھستيد و نه روحانی

گدايان گفتند در صورتيکه قھر شده باشی از . بلی: گفت» سيترا«صاحب خانه قھر شدی؟ 
بودا به . ا رفتند و از گناه خود عفو خواستنددشش نفر گدا پيش بو. گناه خود عفو ميخواھيم

. دايشان گفت از چه عفو ميخواھيد و از چه نادم شده ايد؟ گدايان ماجرا را سراپا نقل کردن
ھيچ چيزی را از بودا و مجمع گدايان » سيترا«ای بيعقل ھا در خانۀ : بودا به ايشان گفت
  .چرا بی جھت اين اختالفات را بميان می آريد. مضايقه نميکنند

  
 و روحانی و غير روحانی خوش ان و مجمع راھبين را آشتی ميدھدبه اين ترتيب بودا گداي

  .دنميشو
  

و سيلون لوی واضح معلوم ميشود که نوشته ھای مکشوفه خالصه از روی تحقيقات موسي
پارچه ئی . از باميان در عالم ادب سانسکريت و آثار و کتب بودائی اھميت فوق العاده دارد

بار اول شواھد کتاب دارد ارتباط .  م4 و 3است و به قرن » کوشانا«که بخط و رسم الخط 
. ودائی را در متن اصلی آن وانمود ميکند، يکی از بزرگترين و جامع ترين آثار ب»وينايا«

آثار و اوراقی از متن سانسکريت اين کتاب که مفقود تصور ميشد و ھنوز ھم نسخۀ کامل 
ھم کشف شده » گلگت« از يکی از استوپه ھای 1933آن بدست نيست در سه سال بعد در 

و بزرگ و کتاب بسيار مفصل » وينايا«قراريکه از روی ترجمۀ آن معلوم ميشود . است
آن سيزده جلد و ھر جلد بطور متوسط » تبتی«ترجمۀ . دارای جلد ھای ضخيم و متعدد بود

سه سبد «يعنی » تری پی تکه«ترجمۀ چينی آن در چاپ .  ورق ميباشد500 – 400شامل 
  .که در توکيو به طبع رسيده شامل ھشت جلد است» گل
  

م کمال اھميت دارد که ترجمۀ  ھ،است» گوپتا«ھمين قسم نوشته ھای ديگر که بحروف 
می شناسند و در کتابخانۀ معبد باميان نسخۀ متن » سمجی تی پاريايه«چينی آن را بنام  

از ين نوشته ھا پارچه ھای ديگری ھم در اطاق باميان موزۀ  .سانسکريت آن موجود بود
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ظار  است که به مطالعۀ موسيو سيلون لوی نرسيده و تحقيق ميخواھد و انت موجودکابل
  . داريم که در زمينۀ ادب مذھبی کشور ما پيش از اسالم روشنی بيشتری اندازد

  
زبان سانسکريت که بزرگترين شاخۀ السنۀ خانوادۀ آريائی باختری است در تمام افغانستان 
ًمخصوصا در دامنه ھای جنوب شرق ھندوکش با تفريق رسم الخط و امتزاج بعضی 

جای آنرا در شمال . م.بان اوستائی در حدود ھزار قاگر چه ز. پراکريت ھا رواج داشت
مملکت اشغال کرد معذالک با انتشار بوديزم و آثار و فلسفۀ آن اين زبان از جنوب 
ًھندوکش اقال از ميان علما و روحانيون از بين نرفت و شاھد اين قول کتبی است که متن 

اميان و گلگت پيدا شده سانسکريت آن بار اول از دامنه ھای جنوب شرقی ھندوکش از ب
  /، کابل1323مجلۀ آريانا، شمارۀ ھفتم، سال . /است

  
  :ياد آوری

در يکی دو سال گذشته يک تعداد از ھموطنان ما پروپاگند و تبليغاتی را براه انداختند که 
گرچه آن افواھات در زمان آن رد . دنگويا مجسمه ھای بزرگ در باميان از بودا نميباش

اسناد بيشتری نشان ميدھد که مجسمه ھا و معابد بودائی بودند و ھستند  ولی اينک گرديد
چنانکه حتی متون و اوراق مذھبی بودائی که بصورت واضح و روشن از بودا و بوديس 

  .زادـريار کھـداکتر ف .کشف شده انداز ھمين معابد باميان  1930اتوا نام ميبرد در سال 
  /زادـنگی کھـرھـ بنياد ف- --2011ر ـدد سپتامبـنشر مج/
  


