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 سمنگان_ايبک 
 

تخت رستم از ساحات باستانی در استان سمنگان، از بناهای معروف  های تاريخی  تخت رستم بنا به روايت 
باشد معماری عصر بودايی می  . 

《 باشد. اين تخت عظيم سنگی  تخت رستم نام يکی از آثار تاريخی افغانستان واقع در استان سمنگان می 
است. محيط توپ  ای بوداييان ترين بناهای به جا مانده از دوره سال، يکی از مهم  ٣۵٠٠با قدمت حدود 

های متعددی وجود دارد. بوداييان از  متر است و در اطراف آن غارها و اتاق  ٨۵رستم (تشله رستم) حدود 
های خود را در اين مکان نگه داشته و به  کردند. آنها بت ها به عنوان معبد يا بت خانه استفاده می اين اتاق 

بها  داری و مخفی نمودن اشيای گران هايی برای نگه فرهچنين دارای ح پرداختند. اين تخت هم عبادت آنها می 
رسوم بوده  و مسکوکات آن زمان بوده است. هنر هيکل تراشی و مجسمه سازی نيز در اين دوره بسيار م

های اين هنر بر روی ديوارها به وضوح قابل مشاهده می باشد. تخت رستم و  و رونق داشته است. نشانه 
است. خود  صد ويران شدهفی  ۴٠ه بودايی است و غارهای آن امروزه تقريباً  غارهای آن که مربوط به دور

تخت نيز نياز به بازسازی دارد. از آنجا که افغانستان و آريانا و خراسان بزرگ در دوره هخامنشی و در  
ن  توان تاريخ افغانستابخشی عمده دوره ساسانی جزو ممالک اين دو سلسله پادشاهی بودند به يک تعبير می 

(پيش از اسالم) و آثار تاريخی آن پيوند محکمی با آثار پارسی يا ايرانی دارد. از جمله تمدن بلخ و باميان  
های بزرگ  و شهر ضحاک، دره اژدر (اژدها)، شهر غلغله، دره فوالدی، چهل دختران، غار يخی، بت 

نان هستند. در باميان روبروی  برج از بارزترين آها، کوه بابا، شهر شاهی، باالحصار و چهل بودا، مغاره 
ای فرهنگی ايجاد شود. گنجينه باختر يا طالتپه در  های بودا پارک ملی بند امير قرار بود مجموعه مجسمه 

های  های طال، پارچه ميالدی مشتمل بر بيش از بيست هزار آرايه ١٩٧٨نزديکی شهر شبرغان در سال 
ان و اشکانيان است های کوشانيمانده از دوره های بجای زيور و سکه  .》 

تمدن آمو دريا تمدن آمو دريا هزاران شی باستانی از جغرافيای افغانستان بويژه تمدن خراسان بزرگ در  
های سنگی و  ارجی است. مجسمه های خطول جنگهای داخلی و قبل از آن به غارت رفته که در موزه 

در کنار تشابه نام بودا با نام بزرگان  برنزی بودا از حوزه خراسان بزرگ با قيافه ايرانی و از بودا 
چنين عود يا دود مقدس و عالمت  های بودايی مانند مراسم ابن بن و هم هخامنشی و همچنين بعضی نشانه 

گيرد نکته قابل جالب توجه است صليب شکسته و بخت و اقبال که از اديان پگان ايرانی ريشه می  . 

های محلی، پادشاه  ن افغانستان است. بر اساس افسانه شناسی در سمنگا تخت رستم يک منطقه باستان 《
ايرانی طهمورث با همسر خود، تهمينه در اين معبد ازدواج کرده است. تخت رستم ترکيبی است که ما را  

اندازد. اين مناطق که روزی محل عبادت سالکان  به ياد تخت سليمان يکی از آثار باستانی غرب ايران می
شوند. اين معبد به احتمال زياد در قرن چهارم و پنجم  ها آميخته می هميشه با افسانه اديان مختلف بوده است  

ميالدی ساخته شده است؛ اما در اواخر قرن پنجم، با ظهور اقوام هپتاليان (زادگاه چين)، هون (زادگاه  
تبت) و امپراتوری گپتا در شرق افغانستان، تخريب شد. تخت رستم و يا «توپ رستم» ياد  

ای  شناسان خارجی از شهرت ويژه تخت رستم به سمنگان شهرت جهانی دارد و نزد باستان 》ود. شمی
 .برخوردار است 
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های انجام شده توسط «احمدعلی کهزاد» که در اين منطقه انجام شد، وجود  بر اساس تحقيقات و حفاری 
ود داشته است به دليل  استوپه سنگی يا همان تخت رستم و معابدی که در مجاورت آن از دوره بودايی وج

خيز منطقه از روزگاران بسيار دور در عصر حجر و از دوران غارنشينی به بعد  های حاصل وجود جلگه 
سال در تخت رستم زندگی کرده. در رابطه با قدمت   ١٠همواره کانون زندگی منطقه بوده است. زرتشت  

اوف، رئيس باستان شناسی آکادمی  شاه يعقوب  تاريخی تخت رستم نظرات متفاوتی وجود دارد. يوسف 
از اين منطقه بازديد کرد و تحقيقاتی را در اين مورد انجام داد، معتقد   ١٣٨٣علوم تاجيکستان که در سال 

های دوران زرتشت  تراشی  سال در محل تخت رستم که از نادرترين پيکره   ١٠است: زرتشت به مدت  
وی، قدمت تاريخی اين  هم سهم داشته است. به گفته  کرد و در ساختن معابد اين منطقه است، زندگی می 

ها و تحقيقات انجام شده توسط موسيه فوشه معروفترين  رسد. طبق حفاری سال پيش می  ٣۵٠٠اثر، نيز به 
گردد. تخت  باستان شناس و خاور شناس فرانسوی، قدمت اين منطقه تاريخی به قرن پنجم ميالدی برمی 

های آن در ميان مردم اين منطقه از  آنجايی که شاهنامه فردوسی و داستان  رستم و نسبت آن با شاهنامه از
های شاهنامه نيز در اين منطقه اتفاق  ای داشته و برخی از داستان های دور و تاکنون جايگاه ويژه گذشته

ا  های گوناگونی در رابطه بچنين نام سمنگان به مراتب در شاهنامه آمده است، داستان افتاده است و هم 
های دور رواج داشته است تخت رستم در ميان مردم از گذشته  . 

  

معروفترين داستانی که در اين مورد وجود دارد، اين است که وقتی رستم با «تهمينه» دختر شاه سمنگان  
ازدواج کرد، برای هر يک از آنان تختی ساختند اما رستم شبی برای خود سنگ بزرگی را تراشيد و آن  

های سنگی برای خود تراشيد و مراسم عروسی رستم و تهمينه  درآورد. تهمينه نيز اتاق را به شکل تخت 
 .در محلی اتفاق افتاد که تهمنيه ساخته بود 

ها معبد است و به تعبير ديگر آنها را بتخانه خواندند که در واقع منظور  ها و حجرهتعدادی از اين اتاق 
هايی است که در هرکدام از آنها  ها و حجره يقت همان اتاق همان مجسمه بودا بوده است. خانه بودا در حق

اند که خود نشان دهنده هنر مجسمه  يک يا چند مجسمه بودا همراه با نقاشی و پيکره تراشی، ساخته شده
سازی و هيکل تراشی آن عصر است. موسيو فوشه باستان شناس فرانسوی معتقد است که بعد از تراشيدن  

تخت رستم به علت نامعلومی متوقف شده و به پايان نرسيده است و اين وقفه به  اتاق کوچک، کار ساخت  
شود ها نسبت داده میظهور يفتلی  . 
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