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ﮐﺎوش ﻫﺎ در ﻫﺪه  :ﺳﺨرناﻧﯿﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺑﺎﻧﮑﻮک
ﺳﺨرنان  :ﭘﺮوﻓﯿﴪ زﻣﺮﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮزی
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﱰاﺳﺒﻮرگ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎوش ﻫﺎی ﻫﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺎﻣﯿﺎن
ﻧﴩ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠ ٔﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫامﮐﺎی ،دﺳﻤﱪ .۲۰۱۳
ﻓﴩد ٔه زﻧﺪه ﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ
او در ﺳﺎل  ،۱۹۳۹در ﺧﺎﻧﻮاد ٔه ﻃﺮزی ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮزی ،ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺪ ٔه ﻧﺰدﻫﻢ ،اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ
ﺣﯿﺚ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
او ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﻓﯿﴪ داﻧﯿﻞ ﺷﻠﻮﻣﱪﮔﺮ  Daniel Schlumbergerﮐﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را
ﺑﻪ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺘﯽ ﺳﱰاﺳﺒﻮرگ ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﺟﺮﯾﺎن دﻓﺎع از درﺟ ٔﻪ دﮐﱰای ﺧﻮد ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .او از  ،۱۹۷۳ﺗﺎ ،۱۹۷۹
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﯿﺲ ادار ٔه ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر منﻮد .او ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در اﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺘﯿﻮت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
او در ﺳﺎل  ،۱۹۷۹ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و در آن ﺟﺎ ﭼﻮﮐﯽ ﭘﺮوﻓﯿﴪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﴍق را در داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﱰاﺳﺒﻮرگ ،ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ دو درﺟ ٔﻪ دﮐﱰای دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
او ﺑﻌﺪ ،رﻫﱪی ﮐﺎوش ﻫﺎ را در ﺑﺎﻣﯿﺎن و ﻫﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ و ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ،را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺖ .او ﻫﻢ
ﭼﻨﺎن رﻫﱪی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ را در ﺑﺎﻣﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
او ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﱰاﺳﺒﻮرگ و ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻮرس ﻫﺎی
زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺑﺮرﺳﯽ از ارﺛﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .او
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ارﺛﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ژرﻓﯽ منﻮده
اﺳﺖ.
او در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۴و  ،۲۰۰۵ﺳﺨرناﻧﯽ ﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎﯾﯽ در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ،ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ و واﺷﻨﮕنت
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او از ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۰۹ﺑﻪ رﻫﱪی ﮐﺎوش ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رﻫﱪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ و
ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﻣﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ رﺳﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﱰاﺳﺒﻮرگ در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸او ﺑﻪ ﻧﴩ ﮐﺎوش ﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .او ﮐﺎر در ﺧﻂ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدای ﺧﻮاﺑﯿﺪه در ﺑﺎﻣﯿﺎن ،ﮐﻮﺷﺶ منﻮده و ﺑﻪ ﺗﻮﺗﻪ ﻫﺎﯾﯽ از
ﭘﻨﺠ ٔﻪ ﺑﻮدای ﺧﻮاﺑﯿﺪه در ﮐﺸﻮرش ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ و ﴎﭼﺸﻤ ٔﻪ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺪ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
او در ﺳﺎل  ،۲۰۰۶ﻣﺪال ﺷﻮاﻟﯿﻪ را از ﺳﻮی وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻬﻤﮕﯿﺮی ﺑﺰرگ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﭘﺮوﻓﯿﴪ ﻃﺮزی در ﺣﺪود ﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﺎپ منﻮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫامﮐﺎی Dhammachai
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫامﮐﺎی ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯿﮕﺮاﻧ ٔﻪ داﻧﺸﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ منﺎﯾﺪ ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﻮدا را در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اوﻟﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و آﻣﻮزش ﻫﺎی درﺳﺖ ﺑﻮداﯾﯽ،
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ منﺎﯾﺪ و آن ﻫﺎ را در ﮐﺮدار ﭘﯿﺎده منﺎﯾﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﯽ ﮔﻮﻧﮕﯽ ﮐﺮدار اﺻﻠﯽ ،ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻧﺎب ﺑﻮداﺑﺎوری آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺧﻂ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﭘﯿﴩﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ،
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دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻧﴩﯾﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﴩ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ب.ج.د ،ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻢ
ﭼﻨﺎن از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﮐﺎوش و ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﻮداﺑﺎوری ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺖ
ﻣﯽ ﯾﺎزﻧﺪ ،ﻧﴩ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در آﺳﱰاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺷﺼﻤﺘﯿﻦ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش دﻫامﮐﺎی در آﺳﱰاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۷و  ،۲۰۰۸ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
***
ﭘﺮوﻓﯿﴪ زﻣﺮﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮزی
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﱰاﺳﺒﻮرگ /ﻣﺪﯾﺮ ﻫﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺎﻣﯿﺎن
ﺣﻔﺮﯾﺎت ﻫﺪه :ﺳﺨرناﻧﯿﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺪه ،ﺑﻨﮑﺎک.۲۰۱۲ ،
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ﻣﺤﱰم ﭘﺮاﺗﭙﯿﺎمنﻬﺎﻣﻮﻧﯽ Pratheyanmahamuni ،ﺧﺎمنﺎن و آﻗﺎﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ ،اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ
ﺷام در ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺪه  ،Haddaدر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ،۱۹۷۰ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻮداﯾﺒﺎوران در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ و ﺗﭙ ٔﻪ
ﺗﻮپ ﮐﻼن ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدم ،ﺳﺨﻦ ﺑﺰﻧﻢ .در ﻫﺮ دو ﻣﯿﺪان ﮐﺎوﺷﯽ ،ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯿﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ِ
از دﯾﺪ ﻫرنی دارای ارزش واﻻﯾﯽ اﻧﺪ.
ﻫرن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم در ﻫﺪه و در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﯾﯽ ﺑﻪ دور ٔه ﻧﻬﺎﯾﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آرام آرام ﻫرن
ﻫﻠﻨﯽ ،ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ ﻫرن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .در ﻣنت ﺗﺎرﯾﺦ ﻫرن و
در ﺧﻂ ﮔﺴﱰش ﺑﻮداﺑﺎوری ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻠﻘ ٔﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻏﺮب و ﺷامل ﻏﺮب ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺪ،
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘُﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪه ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻦ و ﺑﺎور ﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮرزم .اﯾﻦ اﻣﺮ روﺷﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ اﺛﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪه و ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻮدای ﺳﮑﯿﺎﻣﻮﻧﯽ
 Skyamuniدر ﻫﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ٫٫ﯾﺎدﮔﺎر ﯾﻮﺷﻨﯿﺸﺎ  ،، Ushnishaﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺗﻮﺗﻪ ﯾﯽ از ﺟﻤﺠﻤ ٔﻪ ٫٫آﻧﯽ ﻣﺒﺎرک ،،و
ﻫﻤﭽﻨﺎن  ٫٫ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﻤﮕﺎﺗﯽ  ،، Samghatiﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮی ﻋﺒﺎی ﻣﻌﺒﺪی ﺑﻮدا ،و ﺳﻮم ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﻮب
ﺻﻨﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻠﻘ ٔﻪ ﻓﻠﺰ ﺻﯿﻘﻠﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
از ﭼﺎر اﺛﺮ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدا ،ﺳﻪ آن ﻫﺎ در ﻫﺪه و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﮐﺎﺳ ٔﻪ ﺧﯿﺮات ﺑﻮدا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﺸﮑﺎ در ﭘﺸﺎور ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻫﺪه ﯾﮑﯽ از زﯾﺎرﺗﮕﺎه
ﻫﺎی ﺑﻮداﺑﺎوران آن زﻣﺎن ﺑﻮد .در آن اﯾﺎم ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﭘُﺮﺷﻮر در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻫﺪه ) ﻫﯿﻠﻮی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ  ،( Hiloوﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺗﮑﺖ ادﺧﺎل ﺑﺮای
زﯾﺎرت ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﺎی ﻣﻘﺪس ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪه ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﺤﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ آﺷﻮﮐﺎی ﮐﺒﯿﺮ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ دﯾﻨﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﻫﻨﺪ ـ ﯾﻮﻧﺎن
و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ وﻗﻒ ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﯿﺸﮑﺎ ،ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﯿﻮﻫﺎن ﺗﺴﺎﻧﮓ ) ﺧﻮاﻧﺰاﻧﮓ( Huian Tsang
ﯾﺎ  ، Xuanzangزﯾﺎرﺗﮕﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۳۲ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ از آن ﺟﺎ دﯾﺪن منﻮده اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎر
ﻫﺎ ،ﺣﻮض ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ ،و ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی زﯾﺎد و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪیِ ،ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪه ﮔﺎن ﻫﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺑﻪ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻘﺪس ﯾﻮﺷﻨﯿﺸﺎ در ﺟﺒﻌ ٔﻪ ﺗﱪﮐﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻫﺮ زﯾﻨﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ رﻧﮓ ﴎخ آراﺳﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺪه ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻫرنی و ﺣﺘﺎ دﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ
زادﮔﺎه ﺑﻮداﺑﺎوری ،ﭼﯿﻦ و دور ﺗﺮ از آن ﮐﻮرﯾﺎ و ﺟﺎﭘﺎن ،ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺪه ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻢ .ﻫﺪه ،در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه در ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺷﯽ ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﮐﱰﯾﺎ ) ﺑﻠﺦ اﻣﺮوزی( ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﮐﱰﯾﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﺧﱰ را ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯿﻼ ،ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮕﺎه ﮔﺴﱰده ﺗﺮ ،متﺪن ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
آﺳامﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺪه ،را ﮐﻪ در دوازده ک.م .ﺟﻨﻮب ﺟﻼل آﺑﺎد ) ،آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﴍﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ،ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اﯾﺮان ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﯿﻢ ﻗﺎر ٔه ﻫﻨﺪ ،ﻓﺮود آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷامر آورد .ﻫﺪه در ﺟﻨﻮب ﮐﻮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪوﮐﺶ ،اداﻣ ٔﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻫامﻟﯿﺎ،
ﮐﻪ ﺑﻪ وادی درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﮔﺴﱰش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺸﺎور را ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺴﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ﯾﯽ ،وﺻﻞ منﻮده و ﻣﯿﺎن آﺧﺮﯾﻦ
درﯾﺎ و ﮐﻮه ﻫﺎ ﺳﭙﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﭙﯿﻦ ﻏﺮ ،ﻗﺮار دارد ،اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻫﺪه ،از دﯾﺪ ﻫرنی ﺑﻪ ﻫرن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ـ ﺑﻮداﯾﯽ ﮔﻨﺪﻫﺎرای ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﻌﻠﻖ دارد ،اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﺴﺖ ) ﮔﻮﻧﻪ ﯾﯽ از
ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺪﻧﮑﺎری و ﭘﯿﮑﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ص .ﻃﺮزی( ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد دارد اﺛﺮ ﻫﺎی ﻫﺪه
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ازﮔﻞ وﺳﺘﻮک ﺷﮑﻠﺪﻫﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ارزﻧﺪه ﯾﯽ َ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺪه را ﺑﻪ دوران آزﯾﺲ Azesاول و دوم ،ﺷﺎﻫﺎن ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،زﯾﺮا
ﻫﺪه ﺟﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﮕﺎره ﻫﺎرا  ،Nagarahraﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺎ آن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ،دارد .ﻧﮕﺎره ﻫﺎرا ) ،ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪه در آن ،ﻣﯿﺎن ﴎﺧﺮود در ﻏﺮب و
ﺟﻼل آﺑﺎد ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﴍﻗﺶ ،ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻣﺎ ،از ﺳﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪه از زﯾﺎرﺗﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺑﻮداﺑﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ
ﺷﺎﻫﺎن َﻣﻮرﯾﺎ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن آﺷﻮﮐﺎ ،ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻨﺶ ﺑﻮد ،ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮ اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎی ﺑﻮداﺑﺎوری را در ﻫﺪه ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ َدرک و اﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﮐﻢ از ﮐﻢ
ﭼﺎر ﺳﺘﻮﭘﻪ ،ﺳﻪ ﺗﺎ در ﴍق ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﮕﺎره ﻫﺎرا ،در ﻫامن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ َدور دﯾﺪار ﺳﮑﯿﺎﻣﻮﻧﯽ،
ﺑﻮدای آﯾﻨﺪه و دﯾﭙﻨﮑﺎرا  ،Dipankaraﺑﻮداﯾﯽ زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺎرﻣﺶ در
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻐﺎر ٔه  ٫٫ﺳﺎﯾ ٔﻪ ﺑﻮدا ،،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی وﯾﺮاﻧﺸﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ
اﻟﻔﺮد ﻓﻮﺷﻪ  ،Alfred Foucherﻫﻨﺪﺷﻨﺎس و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﻂ و ﭘُﺮﻧﻔﻮذ آﺷﻮﮐﺎ ،ﺷﺎه آن زﻣﺎن و آﻏﺎز ﺑﻮداﺑﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﮐﺸﻒ ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎن آراﻣﯽ ،زﺑﺎن ﻫﺎی ﺷامل ﻫﻨﺪ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﺷﻮﮐﺎ در ﺳﺪ ٔه ﺳﻮم
ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺴﺎ ،ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪ در دروﻧﺘﻪ و ﴍوع ﻟﻐامن ،ﮐﻪ دور از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﺪه ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ آ .ﮐﻮرت A.Court ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ در  ،۱۸۲۵ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭼﺎرﻟﺰ
ﻣﺎﺳﻮن  ،C.Massonاﻓﴪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺴﮑﺮی را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺸﻔﮕﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ در ﻫﺪه زد و ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﺎی ﭘُﺮ ارزﺷﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی ﻫﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺮدآورد.
در اﯾﻦ روﻧﺪ او ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﺛﺮ ﻫﺎی ﻫرنی ﯾﻮﻧﺎن ـ ﺑﺎﺧﱰ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ .او ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ ـ ﺳﮑﺎﯾﯽ و
روﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط دوران دوﻣﯿﺴﯿﺎن  ) Domitianﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم  ۸۱ﺗﺎ  ۹۶ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ( ﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻮدوﺳﯿﻮس ﺳﻮم  ،Theodosisusﺳﺪ ٔه ﻫﺸﺘﻢ ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ و اﺳﺴﺎورﯾﺎن ﻟﯿﻮن
 Issaurian Leonﺳﺪ ٔه ﻫﺸﺘﻢ ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﯾﻔﺘﻠﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ منﻮد.
ﮐﺎوش ﻫﺎی درﺳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻫﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  DAFAﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮار دادی در ﺳﺎل  ،۱۹۲۲ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ا .ﻓﻮﺷﻪ و ا .ﮔﻮدار  A.Godardدر ﺧﻂ ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻓﻮﺷﻪ و ژ .ﺑﺎرﺗﻮ J.Barthoux ،ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۲۶ﺗﺎ  ،۱۹۲۸دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎوش
ﻫﺎی زﯾﺎدی زدﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻒ ﻫﺎی ﻓﻮﺷﻪ ،ﮔﻮدار و ﺑﺎرﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮزﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﻮزﯾﻢ ﮔﯿﻤﯽ ﯾﺎ
ﮔﯿﻤﻪ  Guimetدر ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن داﻧﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﯾﯽ از ﻫرن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ـ ﺑﻮداﯾﯽ ﮐﻪ منﺎد ﺑﻪ
ﺷﺪت روﺷﻦ اﻟﻬﺎم ﻫﻠﻨﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ منﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪه ،ﺣﻠﻘﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫرن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﻏﺮب و ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع وﯾﮋه ﮔﯽ ﻫرن ﻫﺪه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد .در اﯾﻦ ﺟﺎ دﯾﮕﺮ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﺎن اوﳌﭗ ،راﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و متﺎم ﺑﯿﺎن ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻗﻒ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﻮدا ﺳﮑﯿﺎﻣﻮﻧﯽ ،آﻧﯽ
ﻣﻘﺪس ،ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
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در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﻣﻬﻢ در ﭼﺎر ﻃﺮف ﻫﺪه ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﯾﺎزده ﺗﺎ ،ﺑﻪ
وﺳﯿﻠ ٔﻪ ژ .ﺑﺎرﺗﻮ و دو ﺗﺎ در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ و ﺗﭙ ٔﻪ ﮐﻼن ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣﻦ ،زﻣﺮﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮزی ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺎوش ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪوه ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ زﯾﺎد اﯾﻦ ﺟﺎی ﻫﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ اﺛﺮ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﻮرد ﻏﺎرت و ﭼﻮر و
ﭼﭙﺎول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ژ .ﺑﺎرﺗﻮ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ زﻣﯿﻨﺸﻨﺎس ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎس ،ﻣﻬﻨﺪس ،ﺗﻮﭘﻮ ﮔﺮاف ) ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ( ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺑﺎرﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎد وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ منﻮد و در ﯾﺎزده
ﻧﻘﻄ ٔﻪ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎوش زد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﻫﺰار ﺗﺎ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﻫﺪه را ﮐﺎوش منﺎﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ۱۳۰۰ ،ﺗﺎ  ۱۵۰۰اﺛﺮ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﮐرث آن ﻫﺎ ﺳﺘﻮک ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ
منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﻮدا ،ﺑﻮدﻫﯿﺴﺎﺗﺎوا  ،Bodhisattavaو دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﻘﺪس ﺑﻮداﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﮑﻪ ﻫﺎی
ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ  ۱۳۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰۰اﺛﺮ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن ﻏﺎرت ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰۰۰ﺗﺎی آن ﻧﺠﺎت داده ۰ﺷﺪه اﻧﺪ .آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎد منﻮده ام ،اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫامن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮزﯾﻢ ﮔﯿﻮﻣﺖ و ﻣﻮزﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﻣﻮزﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫامن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد ،ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮزﯾﻢ ﮔﯿﻤﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺣﯿﺚ ﯾﺎدﮔﺎر ﮐﺎوﺷﮕﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﻮﺷﻪ ،ﮔﻮدار و ﺑﺎرﺗﻮ ،ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺪ ٔه ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ،
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،در دﺳﱰس ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﺪه از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﻣﯿﺎن رﻫﱪی
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ﻫﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل
 ،۱۹۶۵ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﺎی ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﳌﻪ  Lalmaا ،ﮐﻪ در ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
دﻫﮑﺪ ٔه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺪه ،ﻗﺮار دارد ،ﮐﺎوش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎوش ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻫﯿﺖ ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻮﺗﻮ
ﺟﺎﭘﺎن زﯾﺮ رﻫﱪی ﭘﺮوﻓﯿﴪ س .ﻣﯿﺰوﻧﻮ  S.Mizunoﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﴩده اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  ۱۹۶۵و  ،۱۹۶۶ﮐﺎوش ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،واﻗﻊ ﻫﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ش.
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ،ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  IAAﺑﻮد ،اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،و ﭘﺎﯾﺎن درﺳﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﱰاﺳﺒﻮرگ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و در ﻣﯿﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪم .در ﺳﺎل
 ،۱۹۷۳ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭼﻮﮐﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ منﻮدم ،دﺳﺖ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎوش
ﻫﺎﯾﻢ در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ زدم .از  ۱۹۷۳ﺗﺎ  ،۱۹۷۹ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ دور ٔه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺎوﺷﯽ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ و ﻫﻤﺰﻣﺎن از ۱۹۷۸
ﺗﺎ  ،۱۹۷۹در ﮐﺎوﺷﮕﺎه ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ،دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪم .اﻣﺮوز ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎی اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو
ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﺰﻧﻢ.
دﻫﮑﺪ ٔه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺪه ،ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﯿﻠﻮ  ،Hiloﮐﻪ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ
در ﺑﻠﻨﺪای وﯾﮋه ﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﱰده و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮد ٔه ﺳﻨﮓ آﺑﺮوﻓﺘﯽ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ،در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی دور از درﯾﺎ ﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﯾﺪﯾﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘامن ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ،ﻣﺎده ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘامﻧﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻋامرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﻫامن ﺟﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و
ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻧﺮم دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎ ،و ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ،ﺑﺮای روﮐﺶ و ﮔﭽﱪی از ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻣﯿﴪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘامن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن ،ﻣﺎده ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ و ﻣﻌامری ﮐﻪ در ﻫﺪه ﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫامﻧﻨﺪی و ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﮔﻨﺪﻫﺎرا و ﻫﻨﺪ ،دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم ،ﻧﻘﺸ ٔﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﮐﻪ دارای دو ﻣﮑﻌﺐ اﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ درد ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺨﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺼ ٔﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ منﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺣﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎز ﮐﻪ از راه ﯾﮏ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺎدﻫﺎﮔﺎرا
 Posadhagaraراه ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ راﻫﺒﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ،دو ﺑﺎر در ﯾﮏ
ﻣﺎه ،دﯾﺪار ﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ﻋﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ دورا دور ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ را ﺑﺎ ﮔﻨﺪﻫﺎرا،
ﺗﺎﮐﺴﯿﻼ و ﺣﺘﺎ ﻫﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ منﺎﯾﯿﻢ ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺪه ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی وﻗﻔﯽ در اﻃﺮاف
ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ متﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺑﺎرﺗﻮ ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داده منﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﺎزده ﮐﺎوﺷﮕﺎه و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺳﺘﻮﭘﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘامن ﻫﺎی درﺟﻪ دوم
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﺎی ﺑﺮای روﺷﻦ ﺳﺎزی ﺷﻤﻊ و ﭼﺮاغ ،ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻫﺎی ﺑﺎز ،دﻫﻠﯿﺰ ﻫﺎ ،منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻐﺎره ﻫﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻫﺪه ،ﮐﺎوش ﻫﺎی ژ .ﺑﺎرﺗﻮ  :ﺳﻪ منﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ

ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ در ﺗﭙ ٔﻪ ﮐﻼن ) (Aﮐﻪ در آن ﺟﺎ  ۱۴۱ﺳﺘﻮﭘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺑﺎرﺗﻮ،
ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﺑﺎﻏﮕﯽ ،ﮐﻪ از آن
ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﻠﺐ ﻣﯽ منﺎﯾﻢ .در اﺧﺮ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺎﺣﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺎ ِر ﻧﻮ،
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻌامری ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ در ﺑﺎر ٔه ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮداری ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺪه ،ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﭘﻼن و ﻧﻘﺸ ٔﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ آن دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮرزم .اﯾﻦ منﻮﻧﻪ را ﺷام در ﺑﺎﻏﮕﯽ ) ،(Bﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻢ دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻏﺎ ِر ﻧﻮ ) (Cﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﺣﻮﯾﻠﯽ ﺑﺎز ﺑﺮای زﻧﺪه ﮔﯽ راﻫﺒﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر و ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺪه ،اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ،ﻏﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .اول ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪن
ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﮐﯽ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﺶ ،منﺎد ﯾﺎدﮔﺎری ،زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎ و رواق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻫﺎی
ﺑﺎز را اﺣﺎﻃﻪ منﻮده اﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﻀﻮر ﻫﯿﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﯽ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی ﻫﺪه ،اول ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻣﺎ ،اﯾﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
منﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺟﺮﯾﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی آرام آرام و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪه ﮔﯽ دراز ﻣﺪت و ﻗﺮن ﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ ﻫﺪه ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را اﮔﺮ ﺑﺎ
ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﻏﻨﯽ ،دارای ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و آراﺳﺘ ٔﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ منﺎﯾﯿﻢ ،آﻧﺎن دارای ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺑﻮده اﻧﺪ.
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ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی داﺷنت زﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪ ،ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ را در ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﭘﯿﺰاره ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ روی دﯾﮕﺮ ،ﴎازﯾﺮ ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

تصویر ها:
اول ،موزیم گیمی ،تاالر افغانستان،
.۲۰۰۱ر ها:
تصوی
تپ ٔه
ه
ساح
از
شده
ترمیم
ستوپه
دو
ٔ
دوم ،،موزیم گیمی ،تا ال ر افغانستان،
اول
۲۰۰۱ـ این پروژه بر اساس ابتکار ز.
کالن
دست
شدٔ.حه تٔپه کالن ـ
گرفتهز سا
شد ه ا
رویرمیم
طرزی،وپه ت
دو ست
این پروژه بر اساس ابتکار ز .طرزی ،روی
دست گرفته شد .دوم .بودا و خانمش و
فراش نامبرده صحنه یی از خود گذشتگی
قبل از فرار از قصر سلصنتی

اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﻮار ﻫﺎی ﺟﺪار ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺎ را ارﺗﻔﺎع داده و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮده اﻧﺪ ،دﯾﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘامن ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮار دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر
ﭼﻨﺪﯾﺪ ﻧﻮار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرد از ﺷﺪت زﯾﺎدی ،ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌامران ﻫﺪه ،ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی
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زﯾﺎدﺗﺮ و ﺑﻨﺎﻫﺎی اﻓﺰون ﺗﺮ ،آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺰاره ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺎده ﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﯿﺎن ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺗﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﮐﻮرﻧﺘﯽ ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎﯾﯽ از رﺑﻮﯾﺖ
ﺑﻮداﯾﯽ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻮاد و ﺑﻮداﻫﯿﺴﺎﺗﺎوا ـ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠ ٔﻪ اﻫﺪاﮔﺮان ،ﺑﺨﺸﺸﮕﺮان ،راﻫﺒﺎن و دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ … آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﻓﻀﺎ ﻫﺎﯾﯽ
از ﻣﻌامری ﯾﺎ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :رواق ﺷﺎﻧﻪ دار ،رواق ﻫﺎی ﺳﻪ ﻗﻮﺳﯽ ،رواق ﻫﺎی ذوذﻧﻘﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺑﻠﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﭼﻮﮐﺎت در ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮی منﺎﯾﺶ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻮدا و دﯾﮕﺮ راﻫﺒﺎن ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ،ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪه ﮔﯽ ﺑﻮدا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷامﯾﻞ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺰرگ
ﺳﯿﺪﻫﺎرﺗﺎ ) اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزﯾﻢ ﮔﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ـ و ٫٫ﺻﺤﻨ ٔﻪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎک ،،در ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺷامره ﺑﯿﺴﺖ در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ و دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ …
ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ اراﯾ ٔﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻫﺎ و ﻫرن در ﻫﺪه ،ﺑﭙﺮدازم ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ و ﻣﻌامری
ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ را در ﻫﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ از ﺳﻨﮓ
ﺳﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ دوران اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ را دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ از ﺳﻨﮓ ﺷﯿﺴﺖ ،ﻧﻮع ﭘﺮﭼﺎل و
ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﭼﻮﻧﻪ ،ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .در آﺧﺮ ،ﻧﻮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و
ﴎدر ﯾﺎ منﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺳﻨﮕﺮﯾﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺳﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ِ
ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ،از رﯾﮓ ،ﺳﻨﮕﭽﻞ و ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی ﺳﺘﻮﮐﯽ ﻫﺪه

ﴎ ﺑﻮدا ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ منﺎد ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺪه

ﺑﻮدا ،در ﺣﺎل درس و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
آﺑﯽ.
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ﻣﻦ ﺑﻪ زودی ﺷام را ﺑﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻮداﯾﯽ ﻫﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﭼﻮن :ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ و ﺗﭙ ٔﻪ ﮐﻼن ،ﮐﺎوش
منﻮده ام ،آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ،اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اول از ﻫﻤﻪ از ﮐﺎوش ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ ﭼﻮن  :ا .ﮔﻮدار و ﺑﻪ وﯾﮋه ژ .ﺑﺎرﺗﻮ ﮐﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی داﻧﺶ ،ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ
ﻫرنی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را در ﻫرن ﻫﯿﮑﻠﺴﺎزی ﺳﺘﻮﮐﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ منﺎﯾﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری اﻧﺪ .ﺑﺎرﺗﻮ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ
ﯾﺎری ﮐﺸﻒ ﯾﺎزده ﻣﺠﻤﺘﻊ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮداﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۱۳۰۰ﺗﺎ  ،۱۵۰۰اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ،اﻧﺠﺎم داد.
در ﻫامن زﻣﺎن ﺳﺘﻮک ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﻪ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ارﺗﻔﺎﻋﯽ از ﺷﯿﻮ ٔه ﮔﻨﺪﻫﺎراﯾﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﺎ ،ﻣﺎ ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﻧﻮی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﻨﮓ ﻧﺮم رﯾﮕﯽ ،ﺣﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎﯾﯽ از ورﻗﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﯿﺴﺖ.

ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎک ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ :اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ در ﭘﺎرک
ﺑﻨﺎرس ـ وراﻧﺎﺳﯽ ـ.

ﮐﺎوش ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﻫﺎی ﻧﺎدری از ﮔﻞ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ منﺎﯾﺶ ﺗﺎزه در ﻣﻮزﯾﻢ
ﮔﯿﻤﯽ ،واﻗﻊ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺗﺎزه ﮔﯽ و وﯾﮋه ﮔﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۲۲ﺗﺎ  ،۱۹۲۸ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از دﯾﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻫامن ﻫﯿﮑﻠﺴﺎزی ﺳﺘﻮﮐﯽ ﻫﺪه را در ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ
و ﻫﻢ ﺳﮑﻪ ﺳﺎزی دﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ در رد ٔه اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﺎی ﻫرنی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از دﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﺷامﯾﻞ ﻫﺎ از ﻫرن ﻫﻠﻨﯽ ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺤﺚ داﻣﻪ
داری را ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﺎﻧﺴﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن وﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮑﺘ ٔﻪ اﺳﺎس ﺟﺮ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻫﺎ ﭘُﺮداﻣﻨﻪ ،ﻣﺴﺎﻟ ٔﻪ
رﯾﺸ ٔﻪ ﻫرن ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ و در ﻫرن ﻫﺪه ،ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﭼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﻫﺴﺖ،
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫرنی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ ﺳﮑﻪ ﺳﺎزی ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ
رو ﺳﺘﻮک ﻫﺎی ﻫﺪه ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ،ﯾﮏ ﻫرن ﺑﻮداﯾﯽ و ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﯾﯽ از ﻫرن ﺑﻮداﯾﯽ ـ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎوش ﻫﺎی اﻓﻐﺎن در ﺗﭙﻪٔ ﺷﱰ و ﺗﭙﻪٔ ﺗﻮپ ﮐﻼن
ﺗﭙﻪٔ ﺷﱰ
ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ در  ۳۵۰ﻣﱰی ﺷامل دﻫﮑﺪ ٔه ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻫﺪه ،ﻗﺮار دارد .ﺗﻬﺪاب ﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ
ﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﮐﻤﯽ در ﺑﺎﻻی ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫامﻧﻨﺪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی
ﻣﺠﺎور دارد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ و زراﻋﺘﯽ ،از آن ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋامرت ﻫﺎ و ﺑﻨﺎ
ﻫﺎی ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﺑﺎ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی از ﻣﺎده ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯿﯽ ﮐﻪ از ﻫامن ﺗﭙﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ،رﯾﮓ ،ﮔﻞ و ﺳﻨﮓ ﺟﻐﻠﻪ ﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ از وادی ﻧﻨﮕﺮﻫﺎ ) ﺟﻼل آﺑﺎد
( ﮐﻪ ﻫﺪه در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ اش ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ ٔه ﺳﻨﮓ ﺳﻠﺖ ،ﺳﻨﮓ
آﻫﮏ ،ﮔﻞ ُرس ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎ ،ﭼﻮب ،ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ،ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺮای ﺳﺘﻮک و دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ … ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﺪه ،ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ :ﺣﻔﺮﯾﺎت و ﮐﺎوش ﻫﺎ از  ۱۹۶۶ﺗﺎ ۱۹۷۸
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ﭘﻼن ﺳﻄﺢ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻧﺘﯿﺠ ٔﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎزی و از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ﺳﺎﺧﺘامن ﻫﺎ دﯾﺮ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ،زﻧﺪه ﮔﯽ در اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮداﯾﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ٓ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪ ٔه ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘامن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ٔه ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ ﮔﻨﺪﻫﺎرا ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷامره  ،۱ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن
را ﺣﻮﯾﻠﯽ ﯾﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه راﻫﺒﺎن ،ﻣﺤﺎﴏه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﺣﻮﯾﻠﯽ دارای ﺳﺘﻮﭘﻪ ﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻫﺎ و رواق ﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺪود ﭼﻞ
ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ان ،ﺗﺎ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ  Mرا در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﻮﯾﻠﯽ دارای ﻣﻌﺒﺪ راﻫﺒﺎن
ﺷامره  ،۱ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷامل ،در ﺑﺨﺶ اﺣﺎﻃ ٔﻪ  ،۴۳ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷامل
ﴍق ﺣﺠﺮه ﻫﺎی  ۵۲ﺗﺎ  ۵۷ﻧﯿﺰ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺰل ﻫﺎی و ﺟﺎی ﻫﺎی راﻫﺒﺎن درﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ٔه ﺣﺠﺮه
ﻫﺎی  ۳۲و  ،۳۹ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﻫﺎ و ﺧﺎﮐﱪداری ﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﻟﯽ ﺷامره  ۶۰و
 ،۶۱ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮﻟﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺳﺘﻮﻧﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻬﺪاب ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﭽﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﻮار ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎک و ﯾﺎ ﮐﺎه ،ﭘﺴﺨﻪ و ﺧﺸﺖ ﻫﺎی
ﺧﺎم ﺟﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺎﻻر ﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪ دار ﯾﺎ دﻫﻠﯿﺰ ﻫﺎی ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﺎق ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﯾﺎ
ﴎداﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮای ﺗﺎﻻر ﻫﺎ ،از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘﻼن ﻣﺮﺑﻊ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت ﴎ دروازه ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ از ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ منﻮدﻧﺪ.
ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ در ﻫﺪه
ﺗﭙﻪٔ ﺷﱰ
در ﻣﻮرد ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺷﱰ در ﻫﺪه ،ﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫامن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ آن ﻫﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ دﻗﯿﻖ ،ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﺘﻮدی ﺗﺮ و
داﻧﺸﯽ ﺗﺮ ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴ ٔﻪ ژ .ﺑﺎرﺗﻮ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﺑﺨﺶ زﯾﺎد ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ در ﻫﺪه ،ﺷامره  ۱ﺗﺎ  ،۳۳ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در َدورا َدور
ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ  ،Mﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی  ۳۴و  ،۳۵ﻫﺮ ﮐﺪام در منﺎزﺧﺎﻧﻪ ﯾﯽ واﻗﻊ در ﻏﺮب و ﺷامل
ﴍق ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺷامره  ،۳۶دور از ﺣﯿﺎط و ﺣﻮﯾﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﴍق در ﯾﮏ منﺎزﺧﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭘﻼن ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد .ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺷامره  ۳۷و  ،۳۸درزﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺘامﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ﺣﯿﺎط
اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ  ،Mﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
دو ﺳﺘﻮﭘﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی داﯾﺮه ﯾﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷامره  ،۳۹ﮐﻪ در ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷامره  ،EXXIVدر ﺷامﻟﴩق ﺳﺘﻮﭘﻪ
ﺷامره  ،۴۰در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﴍق ،دور از دﯾﮕﺮ ﻋامرت ﻫﺎ و ﺗﺎ اﻧﺪاز ٔه زﯾﺎد در
ﻣﯿﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺮار دارد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه منﺎﯾﯿﻢ .ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺷﱰ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﭼﺖ ﻧﻮ ﻣﺪرن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در اﯾﻦ ﺟﺎ ،راه ﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺳﯿﺎﺣﺎن و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﴪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ:
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻠﺖ و ﺗﺮﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻦ و ﮐﻠﻔﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨام داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺎ ﮔﻨﺒﺪ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در آﻏﺎز دﯾﻮار اﯾﻦ ﺗﺎﻗﻨام ﺑﺎ ﻫﯿﭻ آراﯾﺸﯽ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ رﻧﮓ آﻫﮑﯽ
ﺳﭙﯿﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻫﻮا ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﻮش منﻮده اﻧﺪ .ﺗﺎق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻮﮐﺎت ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮی
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زﻣﯿﻦ ﺳﺘﻮک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮاداﮐﺸﯿﻨﺎﭘﺘﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ راﻫﺮو ﭼﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺣﻮﯾﻠﯽ و اﺣﺎﻃ ٔﻪ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی از ﻫﺮدو ﺗﺮﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺴﺖ و ﮐﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻫامن ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،اﻣﺎ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرد ﻫﺎ دﯾﻮار ﻫﺎی رواق ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺰﯾﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺘﻮک ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﻧﺮم ﺑﺎ رﻧﮓ
ﺳﭙﯿﺪ و ﻋﺎج ﻫﯿﮑﻠﺴﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺗﺰﯾﻨﯽ و ﺗﺎﻗﻨام ﻫﺎ از ﻫامن ﺷﮑﻞ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻮرﻧﺘﯽ  ،Cornithianﭘﯿﺮوی منﻮده
اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻻ و ﭘُٰﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﻮدا ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ دﻗﯿﻘﯽ را اراﯾﻪ ﺑﺪارد .دﯾﻮار ﻫﺎی ﺳﮑﻮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺗﺰﯾﻨﯽ ،ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ داده
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎی متﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎ و اﻋﺎﻧﻪ ﻫﺎ را اراﯾﻪ ﻣﯽ
دارﻧﺪ ،ﺟﺎی داده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﺎن ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ ) ﺳﺪ ٔه ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ ( ﺑﺨﺸﺸﮕﺮان
ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در زﯾﺮ د ِر اﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺷامره  ۱۷و  ،۲۶دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻦ
دارﻧﺪ.
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ﻫﺪه ،ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ :ﺳﺘﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻮﭘﻪ را ﺗﺰﯾﯿﻦ و آراﯾﺶ منﻮده اﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن
منﻮﻧﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

15 of 39

ﮐﺎوش ﻫﺎ در ﻫﺪه

زﻣﺮﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮزی

16 of 39

در ﻫﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺪه ﻫﺎی ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻮع
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ،در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی رخ داده و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺳﮑﻮ ،ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻫﻢ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .را دﯾﺪ .اﻓﺰودن اﺷﮑﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺟﺪار اﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ
ﺟﺎی ﺑﯿﺶ ﺗﺮ را ﺑﺮای متﺜﯿﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻫﯿﮑﻞ ﺳﺎزی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻨﺪی ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ
و ﮐﺎﺳنت ﻗﻄﺮ ﮔﻨﺒﺪی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﯾﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ و ﯾﺎ ﺳﺘﺎره ﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن دﯾﺪه ﺷﺪ در متﺎم ﻫﺪه ﻇﻬﻮر
منﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪاز ٔه ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﱰش ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺮه دار ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺘﻮک ﻫﺎ در
ﻫﺪه ،ﺑﻪ منﺎد و ﺷﮑﻞ وﯾﮋه ﯾﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﭘﺪﯾﺪه ﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻫرنی ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از اﯾﻦ منﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻫامﻧﻨﺪ و وﯾﮋه ،در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎوش ﻫﺎ در ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺷامره  ۳۷و  ،۳۸ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ
دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺘﻮک ﻫﺎ از ﻫامن ﻣﺎده ﻫﺎی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ،
ﻫامن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﻠﻢ زده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﴎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ،ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺪه از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﻫﻤﻌﴫش در ﮐﺎﺑﻞ ـ ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ ،ﻣﺲ
ﻋﯿﻨﮏ ،ﻏﺰﻧﯽ ،ﺑﺎﻣﯿﺎن و دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ…ﺑﻪ ﺷﺪت آﺷﮑﺎر ﻫﺴﺖ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ در ﺳﺘﻮک ﻫﺎی اﺷﮑﺎل ﺗﺰﯾﻨﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺗﭙ ٔﻪ
ﺷﱰ ،ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ آﻫﮑﯽ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺷامر ٔه  ۶،۱۹و  ،۲۷دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻣﻮزﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﻮزﯾﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮔﯿﻤﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘ ٔﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻫرن ﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دو ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی ﺑﻮدا
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ﻫﺪه ،ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ :منﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﮑﺮ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﮐﯽ ﮐﻪ در ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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در ﭘﺎﯾﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺰﯾﯿﻦ و آراﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺳﺘﻮک ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ
از ﮔﭻ ﺑﻬﺮ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .رواق ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺪه و ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درون ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،از ﻋﻨﴫ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺘﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﭻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ ،ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،منﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ
داﯾﺮه ﯾﯽ ﺷامره  ۳۹در داﺧﻞ زﯾﺎرﺗﮕﺎه  ،EXXIVدﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ.

ﻫﺪه ،ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ  :ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺷامره  ،۳۹ﺑﺎ ﮔﻞ و ﺳﺘﻮک

ﺣﺎﺷﯿﻪٔ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ از ِﮔﻞ
ﺷﻬﺮت ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﯿﻮ ٔه ﮐﺎوش ﻫﺎی و ﺣﻔﺎری ،ﻧﺠﺎت ،ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻠِﺴﺎزی ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭘُﺮ ارزش ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻌامری و ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻫﺪه
و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﮔﻨﺪﻫﺎرا ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ را ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻞ ﺳﺘﻮﭘﻪ اش در ﺑﯿﺶ از
ﺷﺼﺖ رواق ﮐﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﯽ و ﺳﺘﻮﮐﯽ را ﺣﻔﻆ منﻮده اﻧﺪ ،ﮐﺎوش و ﺣﻔﺎری منﻮده اﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎ
ﺑﺪون ﺷﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ـ ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﺎر رواق و رف،
ﺣﻮﯾﻠﯽ و اﺣﺎﻃﻪ ،ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ  ،Mرا ﻣﺤﺎﴏه منﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪد از ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮب ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎدآوری منﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﺎ در رواق ﻫﺎی ﺷامره ﺷﺶ ،ﻧﻪ ،ﯾﺎزده ،ﺳﯿﺰده،
ﻫﻔﺪه ،ﻧﺰده و ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ،
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دو ﭘﯿﮑﺮه ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮان و اﻋﺎﻧﻬﻦ دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ
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ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪاز ٔه واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در رواق ﯾﺎزدﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﯿﺦ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎده ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ:

ﭘﯿﮑﺮ ٔه متﺎم ﻗﺪ

پیکره تمام قد از یک هدیه دهنده کوشانی
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ﻣﻦ ﺷﺎدم ﮐﻪ منﻮﻧ ٔﻪ دوم از اﯾﻦ ﺳﺎﺳﻠﻪ را ﺑﺎ ﺷام ﴍﯾﮏ منﺎﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ در رواق ﺷامره ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ راوق
ﺑﻪ رواق آﺑﯽ ﯾﺎ رواق ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد.

اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮ ٔه ﺳﻪ ﺑُﻌﺪی منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪار ﺑﻮدا ﺳﮑﯿﺎﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﮔﺎ ﮐﺎﻟﯿﮑﺎ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﺑﻪ اوﺟﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﺎ ﯾﺎ ﻣﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ در وﺳﻂ رواق ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺠﺮﯾﺪی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮد و ﻣﺠﺰا ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﭼﺴﭙﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﻪ ﺳﻮی ﺣﻮﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻮﻃ ٔﻪ ﺷامره  ،۶۰ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ رواق دﯾﮕﺮ ،دارای ﭘﯿﮑﺮ ﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اول ،رواق  ،EXNﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺷامﻟﯽ ﭼﺴﭙﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدا ،ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دو
ﻣﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،آراﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .منﻮﻧ ٔﻪ دوم ،در دﯾﻮار ﺷامل ﴍﻗﯽ در زﯾﺎرﺗﮕﺎه ،EXXIV
ﻗﺮار دارد .در رواق  ،EXXIVbﺑﻮدا ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ از ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺘﻨ ٔﻪ ﺳﻪ ﻓﯿﻞ و ﺳﻪ
ﺷﯿﺮ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮ ٔه ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدا ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻓﯿﻼن او را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺠﺰ ٔه ﺑﺰرگ ﴎاواﺳﺘﯽ  ،Sravastiﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از دﯾﺪ
ﻫرنی ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯿﺎن ﺷﯿﻮ ٔه ﻫرنی ﮔﻨﺪﻫﺎرا ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
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در آﺧﺮ ،اﯾﻦ ﺟﺎ رواق ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺣﻮﯾﻠﯽ و اﺣﺎﻃ ٔﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎه
راﻫﺒﺎن ﺷامره ﯾﮏ ) وﯾﻬﺎرای ﺑﺰرگ( ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ رواق ﻫﺎی  ، VI - V5در ﺑﺨﺶ دﯾﻮار ﺷامل ﴍﻗﯽ
اﺣﺎﻃﻪ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ رواق ﻫﺎی  ،VI,V2,V3را ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺮﻣﯿﻢ و دوﺑﺎره ﺳﺎزی منﻮده ام،
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎورم اﯾﻦ ﺳﻪ رواق دارای ﭼﻨﺎن ﺷﯿﻮه ﻫﯿﮑﻠﺴﺎزی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻫرن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ـ ﺑﻮداﯾﯽ
ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽ روﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠ ٔﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺎ در ﺧﻂ رزﻣﺂراﯾﯽ ،اﺳﱰﺗﯿﮋﯾﮏ و دورﻧﮕﺮی و ﻧﺘﯿﺠﻬﻬﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺪه
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻌامری ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﺎ ﺗﻮان آن را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺪ ٔه دوم ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ ﻣﯽ
رﺳﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ منﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﴏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻨﺸﮑﺎی ﮐﺒﯿﺮ ،ﺷﺎه ﮐﻮﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان دوران ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﻨﮓ ﺷﯿﺴﺖ ،در ﮔﻨﺪﻫﺎرا
ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ آن ﭼﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎی ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺪ ،ﻧﺘﯿﺠ ٔﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﻣﺘﮑﺎری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪه ،ﺗﭙﻪٔ ﺷﱰ ،رواق ﺷامره VI

ﻧﺸﺴﺘﻪردر
ﺷﻮد.ز بدهیستارا سمت چپ همان رواق
ﻣﯽدیگ ا
دﯾﺪهد نز
رواقV1یک دی
ﻣﯿﺎﻧؤﻪاق  VIو
درانه ر
آﻣﻮزش ،می
ﺗﺪرﯾﺲآوموزش در
ﺣﺎلدریس و
حال ت
ﺑﻮدایشسته د
بودا ن
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ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﯾﯽ روی ﭘﺎی ﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه
و منﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺎده و ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .دو ﺑﻮدﻫﯿﺴﺘﺎوا ،در ﭘﯿﴩوی رواق ﺑﻪ دو
ﺳﻮی ﺑﻮدا ،ﻗﺮار دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﮑﺮ ٔه ﭼﭗ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﯿﮑﺮ آﺧﺮ ،ﺑﺎ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ دارای ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺎی ﭘُﺮﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻟﻨﮕﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت زﯾﺎد ﮔﺮه زده ﺷﺪه و ﺷﻔﺶ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮑﻪ ﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﴎ دارد .در ﮔﻮﺷ ٔﻪ ﺷامل ﴍﻗﯽ ،ﭘﯿﮑﺮه ﯾﯽ از ﯾﮏ ﺧﺪای ﺟﻮان ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﯾﯽ ﮐﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺶ زﻧﺎﻧﻪ دارد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﴍش ،زﻟﻒ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺪار زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﮑﯽ را
دارد ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﮔﺮدن ﮐﻮز ٔه ﮐﻮﭼﮏ آب را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را
ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻤﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻬﺮ ٔه ﺑﺮﻫام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺮ ٔه ﯾﮏ اﻫﺪاﮔﺮ
ﺟﻮان زن ،ﺑﻪ ﻃﺮق راﺳﺖ ﺑﻮدا ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﺎدﮔﺎرﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ آراﺳﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ دارد .ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﻮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﭽﺎن ،از روی ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده
اﻧﺪ .ﻟﺒﺎس ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻮﻗﺮش ،ﺧﻂ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻓﺮو رﻓﺘ ٔﻪ وﺟﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﴎی ،ﺑﺎ ﺑﺮوت
ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﻘﺎﯾﺎی ﯾﮏ اﻋﺎﻧﻪ ده ﻣﺮد را ﮐﻪ در ﭼﭗ ﺑﻮدا اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

دﯾﺪرداﻧﺪازه ،ﮐﻼن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
داردقرازار دا
اﺳﺖ رﻗوﺮاارق VI
ﺑﺨﺶ رراست
در بخش
 V2در
رواق V2
رواق
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در ﻣﺮﮐﺰ رواق  ،V2ﺑﻮداﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻗﺮار دارد .او ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﺑﻮداﻫﺴﺘﺎوا و دو ﭼﻬﺮ ٔه اﻫﺪاﮔﺮ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﻮﺷﺎﻧﯿﺎن را
ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﭼﺎر ﭼﻬﺮه ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎی ﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده
ﺑﻮده ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺗﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺖ و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮز ٔه آب،
ﮐﻪ ﺑﻮاﻫﺴﺘﺎواﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﱰﯾﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ،ﯾﮏ ﴎ ﺑﺰرگ ﮔﻠِﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ
داﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﺎﻗﻮت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺑﻮداﻫﺴﺘﺎوا ،ﺗﻌﻠﻖ دارد .در ﮐﻨﺞ
دورﺗﺮ ،دو ﭼﻬﺮ ٔه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ :ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﻮدا و اول از ﻫﻤﻪ وﺟﺮاﭘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻫﺮﮐﻮﻟﯿﺲ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ.
ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﭘﺎﻧﯽی Vajrapani
ﺻﺨﺮهنجﯾﯽسمت
ﻫﺮﮐﻮﻟﯿﺲ،سﺑﺮ ،در ک
 Vajrapaniهرکولی
وﺟرﺮاپان
اﯾﻦ وج
این
ﮐﻪتز.اﻧﻮ
اﺳﺘﺶ ،ندر
صر
ﺷﺪهیو ﭘﺎی
ﺣﺎﻟﯽاس
شسته
خره یی
ﭼﭙﺶرفدترهازو باال
ﭘﺎی جا گ
اﺳﺖ.رواق
چب
ﺳﻮم زانو
اش،ی که
ﺗﻨﻪحال
اﺳﺖ .در
منﻮدهستش،
ﻗﺎتای را
ﮔﺮﻓﺘﻪ،ه و پ
ﺑﺎﻻاز شد
ﺳﻮی در
پراایﺑﻪچپش
ﺣﺼ ٔﻪ
ش وبرهنه .
ﴎیت.ﮐﻪتنه ا
اﺳﺖ.ده اس
منﻮدهت نمو
اﺷﻐﺎلفته ،قا
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶیراباال گر
را به سو
ﺑﺮوت
رﯾﺶ
اﺳﺖ،یچان
ﭘﻮﺷﯿﺪههای پ
ﮐﻮﺗﺎهبا موی
ﭘﯿﭽﺎنرد ،و
ﻫﺎیروت دا
ﻣﻮی و ب
دارد،ی وکهﺑﺎ ریش
سر
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻦ
ﭼﻬﺮهد
اﺳﺖ .نمای
ﺧﻮردهال می
دور را دنب
ﺑﻮدات تن
ﺳﻮیحرک
ت.ﺑﻪچهره
ﻣﯽده ا
دﻧﺒﺎلوشی
کراوتاه پ
سو
منﺎﯾﺪ
ت چپ
ت .دس
دادهورد
ﺗﮑﯿﻪور خ
ﯾﯽودا د
ﺻﺨﺮهی ب
وﺑﻪبه سو
اﺳﺖشوروﺑﺮیدﺳﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﮐﻪه اﺑﺮسآن
ﺑﺮیه گرفت
اﺳﺘﺶ تک
دﺳﺖتهراست
ﮐﻪ نشس
ﺣﺎﻟﯽانی
خوددروجراب
ﭼﭙﺶره یی
صخ
ﺻﺎﻋﻘﻪه،و
ﺗﮑﯿﻪ کهداده
ﺑﺎﺷﺪ،ه
ﻣﯽت شد
اﺳﺘﺶی قا
اﻧﻮی ورزانو
ﺑﺎﻻیرازست
ﮐﻪفﺑﺮدست
اﭘﺎﻧﯽبی ـن ق
وﺟهﺮ در
ﮔﺮزیالـی ک
در ح
راست گرز ویجرابانی جا داده شده است .هرکول
سﺮیای
ﻣﺪلی ﺑ
ﻗﺮار دارد .ﻫﺮﮐﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ منﻮﻧﻪ و
که به حیث نمونه و مدل برای وجراپانی به کار گرفته
ﻗﺎﺑﻞ
وﺟﺮاﭘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎده ﮔﯽ
شده است ،به ساده گی قابل شناخت می باشد .این
ﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
را می توان از خصوصیت های چهره و روی ،هم چنان
ﻫﻤﺮاه
ﺷﯿﺮی اﮐﻪ
ﻟﺒﺎسسر
ستﺑﺎ دید:
ﭘﻮﺳﺖه شده
ﭼﻨﺎنس همرا
ﻫﻢبا لبا
روی ،که
ﭼﻬﺮهت وشیری
پوس
ﭼﭗه ﻗپﺮوارستدارد
ﻪ
ﺷﺎﻧ
ﺑﺮ
وﺣﺸﯽ
ﺣﯿﻮان
ﴎ
دﯾﺪ:
اﺳﺖ
ﺷﺪه
حیوان وحشی بر شانه چپ قرار دارد و ٔبقی ٔ
ﺑﺎرشدﯾﮕﺮ
اوز ُپﺑﻘﯿ
اﺳﺖبرﺗﺎ ران
اﻓﺘﺎدهدیگر
ﭘﺎﯾﯿﻦتا بار
ﺸﺘﺶدهﺑﻪاست
ﭘﻮﺳﺖپایازی ﭘُن افتا
ش ٔﻪتش به
ﺑﭽﺴﭙﺪ.
اشست
ﺗﻨﻪد .ژ
ﭘﺎﯾﺎنچسپ
درش ب
ﺑﻌﺪتنه ا
ﮔﺮدد پاویان
ﭘﺪﯾﺪارعد در
اﻧﺶردد و ب
ﺑﺮیدرار گ
پد
اش،کرهاﯾﻦ
ﭼﻬﺮهین پی
اﻧﺪوهش ،ا
ﺑﯿﺎنوهﭘُٰﺮچهره ا
دﻗﯿﻖن ُٰپور اند
اﻧﺪام و بیا
زﯾﺒﺎ،م دقیق
ژﺳﺖ اندا
زیبا،
ﻫﻠﻨﯽ ،در
ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺘﺎﺧﺮی ،در
خر هلن
ﻫﺎیب متا
ﺷﺎﻫﮑﺎر مکت
ﯾﮑﯽاهازکار های
ﭘﯿﮑﺮهی رکایﺑﻪاز ش
را به
اﺳﺖ.ت.
منﻮدهده اس
ﺑﺪلل نمو
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنن بد
افغانستا
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ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارﺛﯿ ٔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را در وﺟﻮد ﭼﻬﺮه
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷ ٔﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار دارد و ﺟﻮره ﯾﯽ را ﺑﺮای
ﻫﺮﮐﻮﻟﯿﺲ ـ وﺟﺮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ.
زن ،در ﯾﮏ ژﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫامﻧﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎی
راﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون دراز ﺷﺪه و ﭼﭙﺶ ﻗﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﴎش ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻮدا ﻣﯽ
ﻧﮕﺮد .ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻓﺮاز ﺷﺪه اش ،ﺑﻪ ﺳﻮی او ﮔُﻞ ﻣﯽ
اﻓﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻇﺮف ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺷﺎخ ﻏﻨﺎ و ﺛﺮوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘُﺮ از ﺑﺮگ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از
ﻣﯿﻮه اﺳﺖ ،ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد .او ﭘﺮاﻫﻦ ﮐﯿﺘﻮن ﺑﻠﻨﺪ و دراز
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻣﺤﮑﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻦ دارد .ﺗﮑﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﭽﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﭘﻨﻬﺎن منﻮده اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭙﺶ
ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﮔﺮدد و از آن ﺟﺎ ﺑﺮ ران ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻨﻞ ،دارای ﭼﻨﺎن ﺣﺠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎد
وﺟﻮدش را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭼﯿﻦ ﺧﻮرده ﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﺒﺎ و
ﭼﭙﻦ و ﻓﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﺘﻮن ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎن را ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽ منﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ ،منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﯿﻮ ٔه ﻫرن ﻫﻠﻨﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺗﯿﮑﯽ  ،Tycheمنﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻮﻟﯿﺲ ،اﯾﻦ ﺗﯿﮑﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷامﯾﻠﺴﺎزی ﺑﻮداﯾﯽ در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ منﺎدی از ﺧﺪاﯾﺎن
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ او ﯾﮏ راﻫﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎرﯾﺘﯽ  ،Haritiاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎور ﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺷامل ﴍق ﻫﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺎرﯾﺘﯽ در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﯾﮏ ﻇﺎمل زن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺑﻮدا دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪ ٔه ﺑﯿامری ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺑﺪل ﺷﺪ .رواق  ،V2ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،دارای ﴎ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدﻫﯿﺴﺘﺎوا ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل اﻧﺪﯾﺮا و
راﻫﺐ ﻫﺎی ﺑﺮاﻫﻤﻦ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻫﺪه ،ﺗﭙﻪٔ ﺷﱰ  :ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی رواق  ،V2از ﺣﻔﺮﯾﺎت ز .ﻃﺮزی
 Badhisttavaﺑﺪ ﻫﯿﺴﺘﺘﺎوا

ﺑﺪﻫﯿﺴﺘﺎوا

ﺑﺮﻫام Brahma
اﻧﺪرا Indra

ﺑﺮاﻫامن Brahmane

دوﻧﻮر Donor
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رواق  V3در ﺳﻤﺖ ﴍق رواق  ،V2ﻗﺮار دارد .در ﻫﺮ دو رواق ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮداﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل آﻣﻮزش و
ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رواق  ،V3ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﻣﯿﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮدا ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ رﻫﺒﺎﻧﺎن و ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺮان اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﻮی راﺳﺖ ،دو راﻫﺐ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎی ﻻﻏﺮ و ﻧﺰار در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺪی از آﻧﺎن ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺨﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﭼﻬﺮه ﻫﺎی راﻫﺒﺎن در اﯾﻦ رواق ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ و
ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ منﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﻋﻘﺐ راﻫﺒﺎن ،ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﻮار ﻋﻘﺒﯽ ،ﯾﮏ وﺟﺮاﭘﺎﻧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﺮاﭘﺎﻧﯽ رواق  ،V2اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺟﺮاﭘﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮ ٔه ﯾﮏ ﻣﺮدﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪون رﯾﺶ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دارد .ﻣﻮی ﻫﺎی درازش ﮐﻪ ﺑﻪ زﻟﻒ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﭽﺎن و ﻟﮏ ﺑﻪ روی ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻬﺮه اش ﮐﻪ دارای اﺣﺴﺎس ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎراﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫرن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ـ ﺑﻮداﯾﯽ از دﯾﺪ ﺳﮑﻪ ﻧﮕﺎری و ﺷامﯾﻠﺴﺎزی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر آزاد وﺟﺮﭘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ منﺎﯾﺶ
ﴎ اﯾﻦ وﺟﺮاﭘﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺰرگ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﺗﺎق ﺳﮑﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎن ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ٔﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﻦِ ،
ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ منﻮده ام.
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رواق  ،V3ﭘﺲ از ﺗﺮﻣﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر
ﺷﯿﻮه و ﻃﺮز ﺣﻀﻮرش را ﺑﻪ وﺟﺮاﭘﺎﻧﯽ در رواق ،V2
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫامن اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺰرگ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺟﺮاﭘﻨﯽ ٫٫ ،آﻧﯽ ﻣﻘﺪس  ،،ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی روی دﯾﻮار
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی روی دﯾﻮار در ﻫﺪه ﺑﻪ  ،۱۹۲۸ﻣﯽ رﺳﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ژ .ﺑﺎرﺗﻮ ،ﯾﮏ
ﭼﻮﮐﺎت ﺳﺘﻮک ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزﯾﻢ ﮔﯿﻤﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ
اﺛﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ منﯽ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و راﺳﺘﯿﻨﯽ ﺑﺤﺚ منﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ آن ﻫﺎ در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎر ٔه اﻟﻒ،
 ،Grotto Aﺷﺪه ام.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻐﺎر ٔه زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ،زﯾﺮ ﻋامرت ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از
اﺣﺎﻃ ٔﻪ ﺷامره  ،۶۴وارد ﺷﺪ.
ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ ﻫام ﺑﺎﻻ ﺷﺪن از ﭼﻨﺪ ﭘﺘﻪ زﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻐﺎر ٔه زﯾﺒﺎ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ اﺳﺖ و از ﺷامل
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻧﻪ ﻣﱰ و ﺷﺼﺖ س.م .درازی دارد .ﻋﺮض آن دو ﻣﱰ و  ۸۵س.م .و دو ﻣﱰ و ﺑﯿﺖ س.م .ﺑﻠﻨﺪی
دارد .ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﻣﻐﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐامﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻐﺎره
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫامن ﯾﮏ اﺳﮑﻠﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎد ٔه اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﯾﮏ ﻣنت ﺳﯿﺎه ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻫﺪه ،ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﻣﻐﺎر ٔه  - Aاوﻟﯿﻦ ﻣﻐﺎره ﯾﯽ در ﺷامل ﻏﺮب ﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮاﻗﺒﻪ،
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ ،ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻫﺮ دوﺳﻮ ،ﭘﯿﺮوان ﺑﻮدا ﻗﺮار دارﻧﺪ :ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺳﺎرﯾﭙﻮﺗﺮا  ،Sariputraو در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﻣﺎودﮔﺎﻟﯿﺎﯾﺎﻧﺎ
 ،Maudgalyayanaﮐﻪ ﻫﺮ دو زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺴﱰ ﮔُﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﺎن ﻟﺒﺎس راﻫﺒﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺼﻮاری
ﮔﻤﺮﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺧﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﱰی روﺷﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ
ﻫﺎ ،ﻣﻮدرا ،ﺗﺪرﯾﺲ ـ ﭼﺮﺧﺪان ﻋﺮاد ٔه ﻗﺎﻧﻮن ـ را اﺟﺮا ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻧﺎم ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻫﻤﯽ در دﯾﻮاری ﮐﻪ
از ﴎ ﺷﺎن دور ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در درازی دﯾﻮار ﮐﻨﺎری ،ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮو دﯾﮕﺮ ﺑﻮدا ،ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ :ﭼﺎر ﺗﺎی آن ﻫﺎ در ﭼﭗ دﯾﻮار ﺷامل ﻏﺮﺑﯽ ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺎر ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ دﯾﻮار راﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .دو ﺗﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و دو ﺗﺎی آﺧﺮی ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده
ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾام و ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﺎﻧﺎﻣﻮدرا ـ متﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﻞ ـ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
دارﻧﺪ .از ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻓﻮران ﻣﯽ منﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از دﻋﺎی ﺳﺎرﯾﭙﻮﺗﺮا و
ﻣﺎودوﮔﻼﯾﺎﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﻮدا ،ﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎر ٔه  ٫٫زﻧﺪه ﮔﯽ ،،ﯾﺎﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺟﺴﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺗﻮان آن را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ روی دﯾﻮار دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻻی ﴎ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
درﯾﺎﺑﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﻐﺎره ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﺎم ﭘﯿﺮوان از ﭼﭗ ﺑﻪ ﺳﻮی راﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
اوﭘﺎﻟﯽ ﺷامر ٔه ﯾﮏ ،آﻧﻨﺪه ﺷامر ٔه دو ،ﻣﺎﻫﯿﱰاﯾﺎﻧﭙﻮﺗﺮا ﺷامر ٔه ﺳﻮم ،ﮐﺴﯿﺎﭘﺎ ﺷامره ﭼﺎر ٔم ،و در دﯾﻮار ﻋﻘﺒﯽ ،آن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﭘﯿﺮوان ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎرﯾﭙﻮﺗﺮا ﺷامر ٔه ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﺎدوﮔﺎﻻﯾﺎﯾﺎﻧﺎ ﺷامر ٔه ﺷﺸﻢ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮ دﯾﻮار
راﺳﺖ ،ﺳﻮﺑﻬﻮﺗﯽ ﺷامر ٔه ﻫﻔﺖ و اﻧﯿﺮودﻫﺎ ﺷامر ٔه ﻫﺸﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮔﺮوﺗﻮ اﻟﻒ ،در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﯾﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺮای راﻫﺒﺎن ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوش ﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﯽ ﺑﺮ روس ﺳﻔﺎل ،ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم
اﺻﻠﯽ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ،ﮔﺮﯾﺪﻫﺮاﮐﻮﺗﺎ  Gridhrakutaﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای
ﯾﺎدآوری ﻗﻠ ٔﻪ وﻟﭽﺮ در ﮐﻮه راﺟﺎﮔﺮﯾﻬﺎ  Rajagrihaﻧﻬﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﻧﯿﺮودﻫﺎ
از روی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﺗﭙﻪٔ ﺷﱰ ،ﺑﻪ راﻫﺒﺎن
ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺳﺎروﺳﺘﯿﻮادﯾﻦ  ،Saravastivdinﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺗﭙﻪٔ ﺗﻮپ ﮐﻼن
ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ،از روی ﺣﻀﻮر ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ  GSﺑﻪ ﺳﺎده ﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در
ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ) ﺳﺎﺧﺘامن ﺳﺎزی در آن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ( در  ۲۰۰ﻣﱰی ﻏﺮب دﻫﮑﺪ ٔه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺪه،
ﭼﻨﺎن ﭼﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،۱۹۷۸ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارد .ﻋﮑﺎﺳﯿﯽ ﮐﻪ از ﻫﻮا در ﺳﺎل  ،۲۰۰۵ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺴﱰش اﯾﻦ ده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﺗﭙ ٔﻪ
ﺗﻮپ ﮐﻼن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺪه ،ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎم
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮپ ﮐﻼن ،ﺑﺮج ﮐﻼن ،ﺗﻮپ ﮐﺎﻓﺮﯾﻬﺎ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮج ﮐﺎﻓﺮﯾﻪ.
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(۱۹۷۸ﺷﻮد ۱۹۷۶ .ﺗﺎ .۱۹۷۸
دﯾﺪه ﻣﯽ
،GSزـرگﺗﻮپ
ﺟﻨﻮﺑﯽسی
ﺑﺨﺶت )عکا
در تخری
ﮐﺎﻓﺮﯾﻪبلـ از
ﺑﺮجکالن ق
ﮐﻼنٔپهﺑﺎتوپ
 GSـت
ﺑﺰرگؤپه ب
ﺳﺘﻮﭘب ٔﻪاال ست
شکل
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
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شکل پایان .همان ستوپه بزرگ بکلی ویران شده .بعد از )(۱۹۷۹
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ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﮐﺎوﺷﯽ و ﺣﻔﺎری ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ،ﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اش ،ﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺖ ﯾﺎﻓنت ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻬﺎی ﻧﻮ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﻮگ ﮔﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ک
ﺣﻔﺎری و ﮐﺎوش در ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.
ﻣﻦ اﺣﺴﺎس منﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﴐورت ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺎوش ﻧﻮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در
ﻣﻮرد ﻣﻌامری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اش ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮن ﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮ و
ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را در ﻣﻮرد دو ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺪه ﭼﻮن :آﻏﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ و
ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ دوران ﭘﺲ از ﯾﻔﺘﻠﯿﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺗﺸﺴﻮزی ،ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟ ٔﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﭙ ٔﻪ ﺷﱰ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻞ در ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻮداﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﮐﺎوش را در ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ،روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻮپ ﮐﻼن ﯾﺎ  ،GSﺑﻮد .ﺑﻪ اﺛﺮ ﮐﺎر ﺟﺪی چ .ﻣﺎﺳﻮن ﮐﻪ در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﯾﯽ ﺑﯿﺎن منﻮده اﺳﺖ ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ وﯾﺮاﻧ ٔﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﭘﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوط ﻫﻤﻮار
ﺑﻮده اﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺳﻮن ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﻮﭘﻪ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺎ دﻗﺖ متﺎم
ﻣﺴﯿﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ ٔه ﺳﺘﻮﭘﻪ را ﺛﺒﺖ منﻮد اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﺳﱰ و ﭘﻮش ﺳﻨﮕﯽ اﯾﻦ
ﺳﺘﻮﭘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ).ﻣﺎﺳﻮن PI.VIII.Top N.10 :۱۸۴۱ ،در دﻫﺪه(
ﻫﺪه ،ﺗﭙﻪٔ ﺗﻮپ ﮐﻼن  :ﺳﺘﻮﭘﻪٔ ﺑﺰرگ GS

 : A,B,Cﮐﺎوش ﻫﺎ و ﺣﻔﺮﯾﺎت چ .ﻣﺎﺳﻮن ،ﺳﺪ ٔه ﻧﺰدﻫﻢ.
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از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺸﻒ ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﯾﻔﺘﻠﯿﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎوش ﻫﺎی و ﺣﻔﺮﯾﺎت زﯾﺮ رﻫﱪی ﻣﻦ زده ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻟﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ دو دوره ﮐﺎوش در ﺳﺎل ﻫﺎی  ،۱۹۷۸/۷۹ ،۱۹۷۸دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ آن در ﺑﺨﺶ ﺷامل ـ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺴﱰده ﺑﻮد
و ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮاری را ﻣﯽ ﺳﺎزد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷامل ﴍق ﻣﯽ ﻟﻐﺰد .اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دﻫﮑﺪ ٔه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﴍق ،ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﺗﭙ ٔﻪ
ﮐﺎﻓﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷامل ﻏﺮب و ﺗﭙ ٔﻪ ﮐﻼن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ،ﻗﺮار دارد ،ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﺪود
 ۱۵ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ  ،GSاز ﻣﯿﺎن
ﺷﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ منﻮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ ،ﺳﺎﺧﺘامن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﯽ ﯾﺎ اﻟﺤﺎﻗﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ  ۵۰ﻣﱰی
ﻗﺮار دارد.
ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ،در دورادور ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ  ،GSﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ را
در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﺪه ،ﺳﺎﺣﻪٔ ﺗﭙﻪٔ ﺗﻮپ ﮐﻼن  :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪٔ زﻣﺮﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮزی ﺣﻔﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﺎوش ﻫﺎ در ﻫﺪه

زﻣﺮﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮزی

34 of 39

وﯾﺮاﻧﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دورادور  ،GSﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷامل
ﴍق در ﺳﺎﺣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ﺳﺎﺣ ٔﻪ  ،P1- GSدر وﺳﻂ اﺣﺎﻃﻪ و ﯾﺎ ﺣﻮﯾﻠﯽ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘامن ﯾﺎ ﻋامرت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ را دارد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ دﯾﻮاری اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ ﺳﺎﺣ ٔﻪ  - P2ﺑﺎ اﺻﻞ ،در ﺷامل ﴍق ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘامن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ دارد) .وﯾﺎﻫﺎرا(
ـ ﺳﺎﺣﻪ  - P3ﮐﻤﯽ دور ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷامل ﴍق در ﻫامن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و در
ﺳﻪ ﺳﻮی ﺣﻮﯾﻠﯽ و ﯾﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎی دارد .ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﴍق ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن دﻫﮑﺪه،
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ.
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺣ ٔﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻗﺮار دارد وﺑﺮ آن ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﻮار ﻣﯽ منﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷامل ﴍق ﺷﯿﺒﯽ دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺤﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  P1,P2,P3ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﺰرگ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ
دﯾﮕﺮ منﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺣ ٔﻪ  ،P2ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮﯾﻠﯿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻫﺒﺎن را ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯿﯽ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد زﻧﺪه
ﮔﯽ ﻣﻌﺒﺪی ﺑﻮداﯾﯽ ،اراﯾﻪ داده اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺣ ٔﻪ  ،P3ﮐﻪ در آن ﭘﯿﮑﺮ ٔه ﺑﻮدا در آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺎرﯾﻨﯿﺮواﻧﺎ  ،Parinirvanaﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﮑﯿﻪ منﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ.
از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﺳﺎﺣﻪ  ،P1ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮرزم .اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﯾﮏ
ﺣﻮﯾﻠﯽ و ﻣﺤﻮﻃ ٔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ  ۵۰ﻣﱰ در  ۵۰ﻣﱰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرگ و وﺳﻌﺖ دارد و ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻔﺖ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ) ﺷﺎﯾﺘﯿﺎ  (Caityaﮐﻪ از روی ﻧﻘﺸ ٔﻪ ﻣﺘﻘﺎرن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﺨﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﺨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی ﺑﻮدا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺳﻘﻒ ﺑﺮﻧﺪ ٔه  ۶۸ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .روی اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺴﻨﺪ ﻫﺎی ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮه
ﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺑﻮدا ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎن ﺳﻪ ﻣﱰ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در رواق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی
ﮔﻠﯽ اﻧﺪ ،ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪه ﮔﯽ ﺑﻮداﺳﮑﯿﺎﻣﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ رواق ﻫﺎ اول ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ  ٫٫آﺗﺶ
آﺧﺮی  ،،وﯾﺮان ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﭼﻮر و ﭼﭙﺎول ﻣﺮدم ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رواق ﻫﺎی
در ﮔﻮﺷ ٔﻪ ﺷامﻟﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ،منﺎدی از ﺻﺤﻨ ٔﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﮑﯿﺎﻣﻮﻧﯽ را ﺑﺮ اردوی ﻣﺎرا ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ .ﻣﺎ دو ﺗﺎ از
ﻫﻔﺖ ﺗﺎ منﺎزﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎوش منﻮدﯾﻢ CH.V ).و .( CH.I
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ﯾﮏه  . CH.Vهمجوار ستوپه ٔGS
ﺷامرهشمار
ﺷﺎﯾﺘﯿﺎییتای
داﺧﻞداخل شا
دره V
ﺳﺘﻮﭘﻪمار
ﮐﻼن،تؤپه ش
ﺗﻮپن  :س
ﺗﭙ ٔﻪپ کال
ﻫﺪه ،تو
هده

ﻫﺪه ،ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن  :ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ  CH.Vدر داﺧﻞ ﺷﺎﯾﺘﺎی ﺷامره V
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در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ زﯾﺎرﺗﮕﺎه و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ،ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﮐﺮﺳﯿﯽ ﮐﻪ در درازی زﯾﺮ دﯾﻮار
ﻫﺎی اداﻣﻪ دارد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﺎزده ﭘﯿﮑﺮ ٔه ﮔﻠﯽ اﯾﺴﺘﺎد ٔه ﺑﻮدا را ﻧﮕﻪ دارد .در ﻫﺮ دﯾﻮار ﺳﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در دﯾﻮار ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻨﻬﺎ دو ﭘﯿﮑﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﴎ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ٔه ﺑﻮدای ﺑﺰرگ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎ دو منﻮﻧﻪ از ﴎﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺎﯾﺘﯿﺎی ﺷامره ﭘﻨﺞ ،ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ.

ﴎ بودا .محل کشف CH.I
ﻫﺮگدوگلی
ﺗﺼﻮﯾﺮ بزر
دو سر

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﴎ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد س.م .ﺑﻠﻨﺪی دارﻧﺪ ).اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪای ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﻣﱰ ﺑﻮده اﻧﺪ(.
ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺘﯿﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫامﻧﻨﺪ اﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه او از ﺗﻮده
ﻫﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و ﺗﺮﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﺳﻠﯿﺖ ﺷﯿﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ،ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
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CH.Vل CH.V
ﺷامرهدر داخ
ﺳﺘﻮﭘ ٔمﻪاره V
ﮐﻼن،وپه ش
ﺗﻮپن ،ست
ﺗﭙ ٔﻪپ کال
تپه تو

ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﻮده و دارای ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎوش در ﺳﺘﻮﭘ ٔﻪ ﺑﺰرگ  ،GSﺑﺮای ﻣﺎ دور ٔه دوم
و ﻣﻬﻢ ﻫﺪه را ﺑﻪ منﺎﯾﺶ ﮔﺬارد .در اﯾﻦ دوره ،ﻫرن ﺳﺘﻮک ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺪه ﻫﺎ در ارﺛﯿ ٔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ـ ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮان آن را ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎی ﻫرنی و
ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﻮن :ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ ،ﻣﺲ ﻋﯿﻨﮓ ،ﻏﺰﻧﯽ ،ﻓﻨﺪﻗﺴﺎت ،ﺑﺎﻣﯿﺎن و
ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﺗﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﻦ ) ﺗﻮﻣﭽﻖ ،ﮐﯿﺰل و دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ…( ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ﺳﺘﻮﭘ ٔرﻪگﺑﺰرگ
ﺗﻮپالنﮐﻼن
ﺳﺘﻮﮐﯽا
ﻫرنسر بود
ﴎ وﺑﺎ یک
ﯾﮏGS
ﺳﮑﻮیزواره
ﺗﺰﯾﯿﻦوکی ب
GSزی-یم ست
 GSت
ﺣﻔﺮوبه بز
حف:ر ست
ﻫﺪه،بهﺗﭙ تٔﻪوب ک
هده ت
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ﻫرن در ﺗﭙ ٔﻪ ﺗﻮپ ﮐﻼن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻮع اوج دﻗﺖ روﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و منﺎد روﺷﻦ و متﺎم ﻋﯿﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮدا را دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﻮرﯾﺎ و ﺟﺎﭘﺎن رﺳﯿﺪ.

ﻫﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه دﯾﻨﯽ دﯾﺪ .در آن اﺛﺮ ﻫﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺑﻮدای ﺳﮑﯿﺎﻣﻮﻧﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻫرنی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺪوه ﮐﻪ ﺟﻠﻮ وﯾﺮاﻧﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﺑﺎر ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ،ﺗﺎراج و ﭼﭙﺎول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آن ﭼﯽ ﻫﻢ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾ ٔﻪ ﺷﻬﺮی ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﺣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺛﺮ ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫرنی ،ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ را ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯽ منﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮد ﯾﮏ
راز ﻫﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ داور در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣنت اوﻟﯽ از ﭘﺮوﻓﯿﴪ زﻣﺮﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮزی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ.
ﺑﺮﮔﺮدان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﯾﺮاﺳﺘﺎری از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :ﻧﺎدﯾﻪ ﻃﺮزی.
ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺎزه ز .ﻃﺮزی در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﴩ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ را منﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون
اﺟﺎزه ،ﺑﺎز ﻧﴩ منﻮد ،۲۰۱۳ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﭘﯽ راﯾﺖ.
ﮔﺰارش از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ:
ﺻﺪﯾﻖ رﻫﭙﻮ ﻃﺮزی
آراﺳﺘﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎ در ﻣنت ﭘﺎرﺳﯽ :آﻣﻮ ﻃﺮزی
ﮔﺖ ﺗﯿﻨﮕﻦ ،ﺟﺮﻣﻨﯽ
 ۲۹ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ ۲۰۱۸ع.

