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باميان در حال حاضر بزرگترين کانون جلب سياحان شده و سال به سال به تعداد سياحان و 

البته آنچه از ھمه بيشتر در باميان جلب . زوده ميشودجھانگردانی که به اين دره زيبا ميروند، اف
ً متری بودائی است که با ھزاران سموچ واقعا ٣۵و ) ۵۵حا:  (۵٣نظر ميکند مجسمه ھای عظيم 

اين مجسمه ھا و اين سموچ ھا بصورت يک مجموعه . يکی از نقاط عجيب جھان را تشکيل ميدھد
  .ی باميان را تشکيل ميدھدصفحه ئی از تاريخ و تمدن و آرت و ھنر بودائ

  

کسانی که . در مقابل اين صفحه تاريخ بودائی صفحه ئی ديگر تاريخ اسKمی باميان ھم داريم
ًباميان رفته و گرد و نواح و دره ھای مختلف آنرا ديده اند، حتما عقب ھوتل موجوده در جناح 

ابه ھا بصورت يک اين خر. شرق يکنوع خرابه ھائی را روی پوزه مخروطی شکلی ديده اند
ً نشان ميدھد و معمو: آنرا شھر مجموعه متراکم گوشه ئی از آبادی ھای دوره اسKمی اين دره را

  . ميخوانند»غلغله«

  

ناگفته نماند که باميان در دوره عروج آئين بودائی ھم از خود شھری داشت و اين شھر تا قرن ھفتم 
 The شھر شاھی«چينی به صفت » Hiuan-Tsangھيوان تسنگ «مسيحی ھنوز آباد بود و آنرا 

Royal City «موقعيت اين شھر شاھی به وضوح تمام معلوم نيست ولی با اکثر .  است ياد کرده
قرائن و تا حدی روی معلومات ھمين زائر چينی که نام برديم، ميتوان جايگاه آنرا در مدخل دره 

 متری منبسط است، قرار ۵٣بت کKن  در ميدانی که از دھن آن دره تا حوالی مجاورت ،فو:دی
اين شھر شاھی عصر بودائی بيشتر بشکل سموچ ھا در جدارھای کوه تبارز داشت و وجود . داد

صدھا و ھزاران سموچ در چندين قطار و منازل مختلف پائين و با: در دھن دره فو:دی واقعيت 
  .اين مفکوره را تمثيل ميکند

  

ً شھرت يافته است، اساسا بايد در ھوای »غلغله« عوام به شھر شھر اسKمی باميان که در زبانزد
خKف آبادی ھای عصر بودائی از کوه ھای . آزاد بشکل قلعه ھای جنگی قرن وسطی ساخته ميشد

اطراف صرف نظر شده و از پوزه کوھی در وسط سه دره اصلی باميان، فو:دی و ککرک برای 
طبيعی بودائی ھا که مخالف جنگ . استفاده بعمل آمده استًآبادی شھر يا اقK ارگ يا با:حصار آن 

و کشتار بودند در سموچ ھای شھر شاھی در دھن دره فو:دی و در صدھا و ھزارھا سموچ ھای 
ديگر در قسمت ھای سفلی و عليای دره باميان زندگانی داشتند ولی مسلمان ھای دره با روح 

بات دوره قرون وسطی شھر خود را بصورت قلعه مبارزه ئی که در پيش داشتند به اقتضای ايجا



مستحکم درآوردند و بدين مناسبت از پوزه برجسته سنگKخ کوھی که در وسط دره ھا قرار دارد 
  .استفاده کرده و قلعه يا ارگ شھر را روی آن آباد نمودند

  

ر رتبيل شبھه ئی نيست که بار اول يعقوب ليث صفاری سر سلسله دودمان سيستانی پس از غلبه ب
سپس حينی . سری به باميان ھم زد) در اواسط قرن سوم ھجری( مسيحی ٨٧١شاه کابل در سال 

از باميان ميگذشتند، ھر کدام )  م٩٧٨مطابق ( ھجری قمری ٣۵۶که الپتگين و سبکتگين در سال 
را ) شير باميان(به نوبه خود يعنی يعقوب ليث و الپتگين و ھمراھش سبکتگين، شاه محلی باميان 

ت از آئين اسKم به دين بودائی رجعت نيدند ولی شاه محلی باميان به کرأبه آئين اسKمی برگردا
ولی آنچه مسلم است بعد از آغاز سلطنت آل ناصر در غزنه در سال . کرده و در کوه ھا پناھنده شد

بوده ھيچ گونه قدرتی در دست کدام شاه بودائی در باميان ن)  م٩٨٩مطابق ( ھجری قمری ٣۶٧
ًولی ھنوز از بنای کدام شھر اسKمی ھم در ين دره قشنگ خبری نبود و احتما: مسلمانان مانند 
ادوار قديم در ھمان سموچ ھای بودائی زندگانی داشتند چنانچه زندگانی در سموچ در آن دره ھنوز 

د که شھری ھم از بين نرفته و از آغاز دوره سلطنت غزنويان تا يک و نيم قرن ديگر گمان نميرو
  .از طرف مسلمانان در باميان آباد شده باشد

  

اين ھمان . در تاريخ عمرانی و سياسی باميان اھميت زياد دارد)  م١١٣۴( ھجری قمری ۵١٢سال 
 جھانسوز ويران ميشود و ميسوزد سالی است که غزنی بدست و به امر سلطان عsالدين مشھور به

غوری ھا و نفوذ غوری ھا بر غزنوی ھا غلبه ميکند و قلمرو تحت اداره غزنوی ھا تحت اداره 
لدين حسين جھانسوز، بھرامشاه غزنوی را شکست ميدھد و اخيرالذکر به بعد از آنکه عsا. ميآيد

رادر بزرگ خود ملک فخرالدين ًمتصرفات ھندی خود ميرود، جھانسوز شخصا به باميان ميآيد و ب
  .را بحيث ملک باميان و تخارستان تعين و منصوب ميکند

  

ًاز ين روز و از ين تاريخ به بعد باميان مجددا دارای يک مرکزيت اداری و سياسی شد و پايتخت 
قلمرو وسيعی گرديد که دامنه آن يکطرف تا حدود کشمير و طرف ديگر تا دره ھای دور افتاده 

ا در بر ميگرفت و عKوه بر بلخ و چغانيان و وخش بعضی قسمت ھای غور و بدخشان ر
ًکلمه تخارستان به مفھوم وسيع خود تقريبا تمام اين ساحه را احتوا . غرجستان ھم شامل آن بود

بدين مناسبت ملک فخرالدين و برادران و او:ده او را به لقب سلطان تخارستان و باميان . ميکرد
شبھه ئی نيست که مفھوم جغرافيائی تخارستان وسعت زياد داشت و بيشتر در شمال . ھم خوانده اند

خذ بحيث ر ميگرفت معذالک باميان در بسا مأھندوکش سه و:يت بلخ، قطغن و بدخشان را در ب
  .مرکز اين ناحيه بزرگ محسوب شده است

  

 امارت باميان تعين با: ذکر کردم که عs الدين جھانسوز غوری برادرش ملک فخر الدين را به
بدين .  از دودمان شاھی غوری بميان آورد ئیکرد، بدين ترتيب دودمان پادشاھی باميان را شاخه

سبانی مناسبت سKله امرای محلی باميان را به صفت ملکان غوری باميان يا به صفت دودمان شن
  .غوری باميان ياد کرده اند

  

والدين و ن و بعد پسر اخيرالذکر ملک بھألديبعد از ملک فخرالدين، پسر بزرگش ملک شمس ا
با:خره ملک جKل الدين علی بن سام در باميان يکی بعد ديگر به امارت رسيده اند و به لقب ملکی 

آنچه . شھر غلغله مرکز پايتخت ھمين شاخه شنسبانی غوری در باميان بود. و سلطانی ياد شده اند
 ارگ يا با:حصار شھر بود که از خود به سيستم دفاع گKخ امروز باقی مانده بقاياینروی تپه س



در . وقت باره و بروج و ديوار ھا داشت و بقايای بعضی برج ھا با تيرکش ھا ھنوز پابرجاست
ًماحول قلعه مخصوصا بطرف جنوب و جنوب غرب آثار دامنه شھر تا فاصله ھای دوری معلوم 

 معروف »سيد آباد« که امروز به نام ئیمتصل خرابه ھای ارگ شھر غلغله در دھکده . ميشود
 بقايای خانه ھای قديمه ئی مانده که به عقيده مردم در زمان خوارزمشاھيان که جايگير ،است

  . ياد ميکردند»قلعه دختر«نجا حرم سرای بود و آنرا به صفت شنسبانی ھای باميان شدند، آ

  

ه است، جKل الدين نام داشت که در آخرين پادشاه دودمان خوارزمشاھی که در باميان سلطنت کرد
او پادشاه رسيده و د:وری بود و حين حمله . مأخذ تاريخی بيشتر به صفت منکبرنی معروف است

 کيلومتری شرق باميان ٢١چنگيز جنگيد و نواسه چنگيز بدست سپاھيان او در شھر ضحاک در 
. شھر در محاصره افتادسپس شھر غلغله در نفس باميان مرکز جنگ قرار گرفت تا . کشته شد

شود و از گ مسيحی ۶٢٨چنگيز به غرض انتقام خون نواسه اش به حدت و شدت تمام آنرا در سال 
 يعنی شھر »Maobaleghما او بالغ «نده جانی باقی نگذاشت و آنجا را انسان تا حيوان و پرنده ز

  .مغضوب خواند

  

کز فرھنگ و علوم اسKمی شده بود شھر غلغله در دوره سلطنت شنسبانی ھای غوری يکی از مرا
رخان و علمای  و ادب پرور بودند، نويسندگان، مؤو چون او:ده فخرالدين دودمان علم دوست

بزرگی از آفاق به باميان گرد آمده بودند و تاليفاتی در بين است که بنام ھمين ملکان غوری باميانی 
گ با نوشته ھای کوفی در موزه کابل بعضی نمونه ھای ظروف گلی سفالی سبز رن. اھدا شده است

موجود است که روش کوزه سازی اين دوره را معرفی ميکند، ھکذا بعضی پارچه ھای خطی ھم 
  /١٣۴١ سرطان ٧. /نگيز معرفی ميکندبدست آمده که نمونه ھای ادبی را تا ده سال قبل از حمله چ

 


