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، هنگامی که فرانس آلفرد فوشه1921 در ماه مه 

1
آماده می شد تا هند را به قصد بازگشت به فرانسه ترک کند  

پیامی از طرف دوستش فیلیپ برتلو ،(1)تصویر
2
ل وزارت امور خارجه فرانسه به دستش رسید که از او دعوت دبیر ک   

 باستانشناسانمأموریت خان با درنظرداشت  امان هللاشاه تردید  دونب. سفر کندتا هرچه سریعتر به افغانستان کرده بود 

باستان شناسان فرانسوی را شد که حاضر  جایتا  ،گردیدش اکشوردر باستانشناسی  گسترشبه در ایران، مایل  نسویفرا

 بود.مسدود ش به رویشان ادرحالی که پیش از این در های کشور ،بپذیرد

 

 

  – Société Asiatique 1291لفرد فوشِه در سال آ، 1تصویر 

 

برای رسیدن به  داشتن این موضوع به ویژه از چشمان انگلیسی ها تصمیم بر آن شد که فوشهِ  هبرای پوشیده نگ 

ولی با گذر  ،از کلکته عزیمت کرد میالدی 1921 یم 15به تاریخ باستان شناس فرانسوی  افغانستان ابتدا به ایران سفر کند.

در  مأموریت فوشهِ به کابل نرسید. اولین  میالدی 1922ژوئن  14از بمبئی، شیراز، تهران، مشهد و هرات، تا پیش از 

در اختیار فرانسه  مدت سی سال رایشناسی بکاوشهای باستانانحصار قراردادی بود که طی آن  در بارهء همذاکر ،افغانستان

آغاز ایجاد هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان )دافا(  ءنقطه ،قرار می گرفت. این توافقنامه
3
یگانه که تا امروز  ،بود 

                                                 
1 France Alfred Foucher 

2 Philippe Berthelot 

3 Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA) 



 

 سازمان باستانشناسی خارجی است که بطور دائمی در افغانستان حضور داشته است.

علمی بقایای بامیان  ءشک اولین مطالعهبدون از همان موقع، بامیان در اولویت تحقیقات باستانشناسی قرار گرفت.  

و توصیفات جهانگرد چینی قرن هفتم  شارب اتج اتکا بهبا دانشمند ، این میالدی 1922داریم. در نوامبر  را از آلفرد فوشهِ 

میالدی،  هوان تسانگ
4

اصلی  ءاو دو دوره ،پردازد. بدینگونه بامیان می ءتاریخی و منطقه یی دره، به تحلیل سازماندهی 

با دوستش ا. سنا ای  این تحلیل را طی نامه بودایی و اسالمی. فوشهِ عهود :  تصاحب این سرزمین را متمایز می کند
5

عضو ، 

فرهنگستان و رئیس انجمن آسیایی
6
در گزارش های جلسات فرهنگستان  ای گذارد که سنا آن را به صورت مقاله در میان می 

های باستانی کتیبه شناسی و زبان
7
ها آید که با دو دسته از ویرانه  : "چنین به نظر می چاپ می کند میالدی 1923در سال  

 مختلف تعلق دارند و در نتیجه مستلزم دو تحقیق مجزا هستند".عصر ، که به دو اسالمی: بودایی و  سر و کار داریم

بزرگ را می پوشاند،  ءاسالم که اغلب تداوم بین این دو دورهدوران بودایی و عهد این جستجوی دوگانه میان  

حضور فرانسه در ساحات  آغازی شد برای یک قرن ابتدایی آلفرد فوشهِ  ءبامیان را رقم می زند. این مطالعهحفریات تاریخ 

 بامیان. هءدر یباستان

 

I.  بامیانباستانشناسی بودایی در 

دقیقاً بامیان  ،چرا. العاده را ارائه می دهد فوق ءلیدهای درک این ساحهاولین ک   میالدی 1922سال همان از  فوشهِ  

این باستان شناس سه  ؟  انتخاب شده است ،و مجسمه های بودایی هها معبد و استوپ برای ساخت این پرستشگاه ها که شامل ده

یکی از در اوالً، بامیان . ستاهم مربوط باشند و امروزه نیز بر آن اجماع نظر آید ب ظر میکند که به ن نهاد میفرضیه را پیش

دیگر . می پیونداند هند ءمهمترین راه های بازرگانی قرار دارد که در حد فاصل بلخ و پیشاور، آسیای مرکزی را به شبه قاره

در آخر، عملی ترین و . کاروان های زاهدان تاجرمآب بوده استآنکه بامیان یکی از توقفگاه های مناسب برای تأمین آذوقه 

جدار . این مناطق است یطبیعت زمین شناس ،ساختاستقرار و منطقی ترین دلیل دخیل در انتخاب این محل برای  ،بی تردید

ش ا که سبب شهرت ،کندارائه می را و مجسمه ها مصنوعی مغاره های و  کاریوسیع بامیان جایگاه مناسبی برای کندن های

 .شده است

هند و  ءبین دو کرانه هبودایی بود و نیز رابط-تحول هنر یونانی "گمشده ءحلقه" ،در بامیان یافت که فوشهِ  را آنچه 

 .ش، کانیشکا به آیین بودایی گرویده بودا سکائستان از پادشاهی کوشان که شاه

 

دارو ی دا گ   مأموریت های آندره   .1
8

 

مغاره ها و نقاشی های بامیان را به  ءدر بلخ اجرا کند، مطالعهرا مأموریتی باستانشناسی قصد داشت که  فوشهِ  

 10تا  اگست 22ا از هآن( واگذار کرد. 2)تصویرآثار باستانی ایران و همسرش یِدا بخش و مدیر آینده  مهندسگدار،  آندرهِ 

تهیه کردند و آن هم در شرایطی طاقت فرسا،  که را ستی از موقعیت مغاره های قابل دسترسی و نقاشی هایشان بر لِ واکت

: "هوا در بامیان  درباره اش می نویسد میالدی 1923 سپتامبر سال  28در تاریخ  به آلفرد فوشهِ ای دار در نامه گ   آندرهِ 

دار همچنین در گ   بریم " . آندرهِ  طراحی در هوای آزاد بسیار رنج می بسیار سرد است و ما در مدت جلسات طوالنی نقاشی و

                                                 
4 Hiuan-Tsang 

5 A. Sénaet 

6 La Société Asiatique 

7 L'Académie des inscriptions et Belles-Lettres 

8 André & Yeda Godard 



 

، یمیگ موزیم گدار در فلود می کند" )آرشیآ نویسد که سرما حتی "پوست دستانشان را ترکانده و خون ش میا خاطرات

 (.میالدی 1923پاریس، سپتامبر 

 

 

 (DAFA) –متری  35دار از نقاشی سومین طاقگاه بودای ، رونگاری یدا گ  9تصویر 

 

پاریس  میگی موزیمکه در  مغاره ییدار از این مأموریت با رونگاری های متعددی از نقاشی های خانم و آقای گ   

این مأموریت   بازگشتند. ،کنند و همچنین پالن های سازماندهی مغاره هایی که بوداهای بزرگ را احاطه می جای گرفته اند

 جوار در .اخته مانده بودنا شننزدیک بامیان، که تا آن زمان ، محلی در حومه ککرک ءرصتی بود برای مطالعههمینطور ف  

: نقاشی های مغاره یی، مغاره  ککرک نیز محلی است مملو از آثار مهمی به جای مانده از دوران بودایی ءبامیان، دره ءدره

 بودا که دیواره های پرتگاه ها را می آرایند. های دست ساز و مجسمه های

با کمک ژوزف هکنمیالدی  1924 دار در سالزوج گ   
9

ر پاریس، کار خود را از سر موزیم گیمی ددار  یم، موز

منتشر میالدی 1928 سال که دراثر هنر بودایی بامیان شد. این  ء؛ این همکاری منجر به انتشار اولین کتاب درباره گرفتند

" گنجینه دافا ءدومین جلد از مجموعهشد، 
10

 " می باشد.

 

 مأموریت های ژوزف هکن .2

( 3برای همیشه ترک گفته بود، ژوزف هکن )تصویر میالدی 1925سال  را در افغانستان هنگامی که آلفرد فوشهِ  

دار به مدتی نجا بازگشت. او برای از سر گیری و دنبال کردن کارهای زوج گ  بدآیک بار دیگر  میالدی 1930 در سال

به نام ژان کارلمهندسی سپتامبر به همراه ماه تا  یطوالنی یعنی از ماه م
11
کهمیل ب  و یک قالبگیر مجسمه به نام اِ  

12
در  

با شرایط کاری، اولین حفاری های باستانشناسی را به معنی واقعی در تر بار با تجهیزاتی متناسب ایناو . گزید بامیان اقامت

  (. 4ک مغاره فروریخته، آغاز کرد )تصویرمحل، با تمرکز بر ی

                                                 
9  Joseph Hackin 

10 Les Mémoires de la DAFA 

11 Jean Carl 

12 Émile Bacquet 



 

 

 در بامیان ،1251، ژوزف هکن سال 5تصویر 

  

 

 (DAFA) – 1251، کارگران هکن در حال گشودن یک مغاره در سال 4تصور 

 

 

تحقیقات تازه باستان »"گنجینه دافا" با عنوان  ءین جدید تحقیقات موجب انتشار سومین جلد از مجموعهااین کمپ 



 

( را فراهم کرد. در همان سال، ژوزف هکن در انجمن فرانسه ـ ژاپنمیالدی 1933« )در بامیان شناسان
13
توکیو یک  

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان: ا.  ءدستاورد»د : یبه چاپ رسانذیل را تحت عنوان  ها کنفرانسمجموعه 

بودایی دره  ءنطور یک فصل به آثار به جای ماندهو همی در این کتاب جدید صفحات زیادی به بامیان«. باستانشناسی بودایی

 اختصاص داشت. ککرکدرهء مجاور یعنی 

، ژوزف به پیش می ب رداز پاریس  " رادافا"مدیریت امور هنوز  ، هنگامی که آلفرد فوشهِ میالدی 1934 در سال 

باقی  میالدی 1942او در این سمت تا سال  دست گرفتن تحقیقات در کابل مستقر شد.بش رئا برای اهکن به همراه همسر

ل بازگشتند،. چند ماه پس از این بازگشت، هر دو نرال دوگ  آزاد شده توسط ژِ  ءش به فرانسها، یعنی زمانی که او و همسرماند

 شان در اقیانوس آرام از میان رفتند. بر اثر غرق شدن کشتی

فهم که در میان آنها کتابی است قابل  ،بامیان به ما رسیده است ءاز این زمان، نوشته های بسیاری از زوج هکن در باره

بامیان، راهنمای بازدید کنندگان یباستان ء: ساحه برای عموم مسافران
14
(. این کتاب که بسیار سریع به میالدی 1934)

 باشد. سیاحتگری در افغانستان می ءو توسعهتبارز  چندین زبان از جمله فارسی و آلمانی ترجمه شد، عالمت 

 

 میالدی 1980از پایان جنگ تا اوایل سال های  .3

در کابل و تحت مدیریت دانیل میالدی  1946ش را در سال ا درهای "دافا"پس از حدود چهار سال تعطیلی،  

ژی شلومبر
15
 ش کارهای اسالف خود را در بامیان دنبال کردند.ا گشود. به در خواست او، همکاران 

ناژ  برونو د  
16

ی ا  ی مقالهأی طوالنی خود را با انشاوربن جدید )پاریس(، زندگی حرفه س  پوهنتون  ءاستاد بازنشسته، امروزه 

یدتحت عنوان "معابد مغاره یی دره های فوال میالدی 1964لند در سال ب  
17
" که در کتاب آثار پیش از اسالم افغانستان  

مجموعه جدیدی از آثار بودایی بر جا مانده  ،این مقاله دروی آغاز کرد.  ،( چاپ شد19" گنجینه دافا " جلد  ء)مجموعه

 را توصیف و تحلیل می کند. دی فوال ءدرفاصله حداقل پنج کیلومتری بودای عظیم بامیان در دره

دل برنارپ   به "دافا" سرپرستی در همان سال 
18
ر سپرده می شود. مارک لوبِ  

19
ین امعمار سابق هیئت، کمپ و مهندس

ها و دره های هندوکش  ی پیش از اسالم را در کوهاتمهمی را از سر گرفت که قصد داشت تمامی عناصر استحکام یاکتشاف

توسط ژان کلود میالدی  1987که بعدتر در سال  ،گنجینه دافا " قرار گرفتندین تحقیقات موضوع جلدی دیگر از "ثبت کند. ا

ردنگ  
20

بامیان  ءکه درهداد منتشر شد. این تحقیقات نشان میالدی( 1982تا زمان تعطیلی اش در 1980از سال  "دافا")مدیر

 ورود اسالم نه تنها متروکه نشده بلکه استحکامات بامیان و اطرافش تا سالیان دراز مورد استفاده بوده اند. با

های تاریخی افغانستان، مدیر باستانشناسی و حفظ آثار و بنا بخشتقریباً در همان زمان، زمریالی طرزی، مدیر  

ی خود را به راهنمایی دانیل ارودکت ءمطالعات کوشانیان و مدیر حفاری های افغان ـ شوروی در افغانستان، رساله تانستیتو

معماری و تزئینات مغاره های  ءبدین طریق، زمریالی طرزی مطالعه استراسبورگ آغاز کرد.پوهنتون در  رژیشلومب

 میالدی 1977در سال « معماری و تزئینات مغاره های بامیان»این رساله در دو جلد تحت عنوان  فت.بامیان را از سر گر

                                                 
13 MAISON FRANCO-JAPONAISE 
14 Le site archéologique de Bâmyân, guide du visiteur. 

15 Daniel Schlumberger 

16 Bruno Dagens 

17 Monastères rupestres de la vallée de Fodali 

18 Paul Bernard 

19 Marc le Berre 

20 Jean-Claude Gardin  



 

به چاپ رسید
21
. 

 

 تا به امروز 2002از سال  .4

فراهم کرد و میالدی  1982را در سال  "دافا"( مقدمات تعطیلی میالدی 1979ورود ارتش شوروی به افغانستان ) 

روالن بزنوال سرپرستی که گروهی تازه بادامه داشت، امیالدی  2002تا سال بدینگونه 
22
 پذیر نمود. بازگشایی آن را امکان 

پوهنتون سور باستانشناسی شرقی در یپروفمقام به  ،به فرانسه مهاجرت کرده بودمیالدی  1979 زمریالی طرزی که در سال

با موصوف رد. اینچنین شد که برای ازسرگیری تحقیقات بامیان بهره ب   "دافا"استراسبورگ منصوب شد و از بازگشایی 

 ءدرهرا در  کاوش های متعدد ینا، کمپمیالدی 2012تا  2002از سال استراستبورگ، محصلین پوهنتون شرکت تعدادی از 

 به راه انداخت. بامیان 

ها و شهر سلطنتی بامیان را توسط ه ستوپمانده از معابد بودایی، ابازاین کاوش ها امکان کشف بسیاری از آثار  

از آثار به جای مانده از شده این شهر مدفون حفریات عالوه بر استیالی طوالنی بوداییان، زمریالی طرزی فراهم کرد. 

 حاکمیت دوران اسالمی نیز پرده برداشت.

 

II. باستانشناسی اسالمی در بامیان 

تا اما  ،اسالمی هم معرفی شدند ءبامیان آثار به جای مانده از دوره ءتفحصات بر روی درهبدوی اگرچه از همان  

کنون فقط اندک مورد توجه باستان شناسان قرار گرفته اند. وجهه استثنایی مجسمه های عظیم بودا برای مدت مدیدی بر ا

کشف نیز شناسی اسالمی تاریخ این سرزمین سایه افکنده و اغلب مواقع در حاشیه مطالعات بودایی است که عناصر باستان

 گردیده است.

 

 توسط آلفرد فوشه  بامیان اسالمی  ءتوصیف دوره

هم بامیان در دوران اسالمی  ءمتخصصی برجسته در هنر بودایی بوده، اما از تحلیل سازماندهی دره هرچند آلفرد فوشهِ 

او پالنی از دره ارائه می دهد که در آن حدود گسترش این دوران جدید نمایان است  ،غفلت نکرده است. بدین طریق

 (.5)تصویر

 

                                                 
21 L'architecture et le décore rupestre des grottes de Bâmiyân 

22 Ronald Besenval 



 

 

 (DAFA، کافر قلعهء قندک )3تصویر 

 

، حوزه گسترش دوران اسالمی بر شیب جنوبی دره واقع است )درحالی که بودا های بزرگ بر شیب نظر فوشهِ  هب 

 ءشهر غلغله متمرکز بوده و تا روی فالت هایی که به دره ءاسالمی بر قلعه ءدورهشمالی دره قرار دارند(. به نظر او شهر 

داشته است، به ویژه در محل فرودگاه کنونی و دهکده سید آباد که بقایای توسعه بامیان مشرف اند، یعنی فوالدی و ککرک، 

یک کاخ
23
 در آن یافت شده است. 

 

                                                 
 این بقایا همچنان هستند اما تاریخگذاریشان نیاز به تأیید دارد. 23



 

 

 ترسیم گردیده است. لفرد فوشهِ آ، طرح شماتیک درهء بامیان که توسط 6تصویر

 

 بامیان سالمیادوره  ءمیالدی درباره 60و 50تفحص های سال های   .9

در بامیان، به آنچه که بیست ساحوی ، یعنی زمانی نسبتاً طوالنی پس از تحقیقات میالدی 1950دار در سال گ   آندرهِ  

معماری اسالمی که درنشریه  ءدرباره ای بر می گردد. در مقاله ،و شش سال قبل از آن در شهر غلغله مشاهده کرده بود

آرس اسالمیکا
24
اساس آنچه که  ،منتشر شد، پالن چهار ایوانی بسیاری از بناهای قابل شناسایی در شهرک قرون وسطایی را 

 ی اسالمی تبدیل شد، تعبیر کرد.امیانه  ءهای دوره بعدها به الگویی برای پالن مدرسه

ها اهمیت بامیان را در  دار را تعدیل کرد، با این حال آنگ   آندرهِ  ءگیری های این مقاله نتیجهامروز میتوان اگرچه  

 .ندآشکار می کن ،برای دوره بودایی و چه برای دوره اسالمینزد باستان شناسان فرانسوی، چه 

در  ، به عهده می گیردمیالدی  ۷۵۹۱سال  را در "دافا"که مدیریت  نارد  گ   دژان کلو، میالدی ۷۵۹۱سالدر  

نشریه آرس اوریانتالیس
25
هرچند این مقاله امروزه  .سرامیک اسالمی بامیان منتشر کرد مطالعاتدر را بنیادی  ای مقاله 

 )تیپولوژی(گونه شناسی اقدام به نویسنده در واقع . استانکار غیر قابل با این همه مرجعی  ، اماباشدانگیز بحث برتواند  می

برای کلیه ِرفِرنسی تا به امروز این گونه شناسی که  می کندسرامیک های بامیان متعلق به قرون دوازده و سیزده میالدی 

 (.۱تصویر )ها و مجموعه ها مانده است  یمموز

 

                                                 
24 Ars Islamica 

25 Ars Orientalis 
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این . شهر ضحاک انجام می دهد ءساحه درکاوش هایی را  درنارل بِ ، پ  میالدی ۷۵۱۱سر انجام در تابستان  

آی خانم  ءساحه درش ا بوده و به لطف تفحصات "دافا"مدیرمیالدی  ۷۵۹۱تا  ۷۵۱۱باستانشناس، که در بین سال های 

او . می کند تعیینضحاک را  شهر ءتأثیری انکار ناپذیر بر باستانشناسی افغان گذاشته است، جایگاه و ساختار ورودی ساحه

نخل کتیبه  ءاز دوازده برگچه ای از جمله مجموعه، آثار قبل از اسالم یافت تاریخگذاریهمچنین عناصر ارزشمندی برای 

مربوط به قرون پنجم طبابت ی خطی در مورد ااست و از نسخه ( الفبایی با اصلیت گنداری)دار که سه تای آن به خروشتی 

نیز نشان می دهند که ساحات بودایی در زمان  درنارل بِ حصات مارک لوبر، کارهای پ  همانند تف. تا هفتم نقل شده است

 .میشدند و اصالح مرمتاسالمی مورد استفاده بوده و 

 

 اسالمی زمریالی طرزی . اکتشافات3

. نیز نشان داده شده است  زمریالی طرزی  در سرزمین بامیان با کاوش های اسالمی ءحضور دورهاین تداوم  

ش او را به ا های بامیان بوده است، کاوش هایجدار ءهنگامی که در جستجوی آثاری از شهر سلطنتی بودایی در غرب پایه

که قسمتی از این شهر بودایی را در بر می  ،گران و شیشه گران اسالمی می رساند از کارگاه های کاشیبقایایی کشف 

بامیان، چنانکه آلفرد  ءمجزای اسالمی و بودایی از لحاظ جغرافیایی در درهکامالً نظریه وجود دو شهر  ،بنابر این. گرفتند

امروز دیگر نمی توان تاریخی گسسته برای بامیان در نظر . نمی توانست اعتبار داشته باشددیگر  از آن دفاع می کرد، فوشهِ 

 .کردو مطالعه بلکه باید آن را در تداومش درک  ،گرفت

 

 بامیان ءساحات و آثار اسالمی درهشهر غلغله و اکتشافات . 4

از سال . دهد میرا تشکیل  "دافا"موضوع تفحصات باستانشناسی نیز هنوز امروز تاریخی است که استمرار  همین 

مأموریت های اکتشافی  با یونسکو،هماهنگی  در .در بامیان از سر گرفته استرا ش اکار "دافا"، بدینسو میالدی ۳۱۷۲

رج صورت گرفته دورتر در چهل ب  کمی شهر غلغله و شهر ضحاک، ککرک و  ساحاتدر  ژهبه ویبامیان  ءدره بسیاری در



 

عدی تهیه شود و زمینه برای مأموریت های های جدیدی به ویژه به صورت سه ب   نگارهرواین مأموریت ها موجب شد تا . اند

 .باستانشناسی آینده فراهم گردد

یونسکو، عهده دار حفاظت و . شهر غلغله آغاز شد ءساحهی در ا، مأموریت تازه میالدی ۳۱۷۲در پاییز  ،بدینگونه 

گروه  ، که در فهرست میراث جهانی قرار دارد، مرمت قسمتی از ساحه را توسط بامیانء دره توسعه

ایکوموس آلمانی
26
مدیریت برت پراکسنتهالر تحت  

27
عهده دار انجام  "دافا" در همین راستا،(. ۹تصویر )انجام داد   

شود. با تا تاریخ این ساحه، تکوین شهر سازی و معماری اش بهتر درک  شداین شهر  ی ازاه باستانشناسی در محلحفریات 

را در اختیار  مهملید فهم این ساحه دیگر ک  سوی و از  کردمرمت را رهبری  می تواناز یک طرف  ،خوبتریچنین درک 

 .دادبازدید کنندگان آینده قرار 

 

 

 

 ، ساحهء شهر غلغله8تصویر 

 

غربی شهر هدایت شدند. هدف، تعیین مسیر کامل این بارو ها و تحلیل تکامل  ءکارهای تحقیقی بر باروهای محله 

با و  کرد بود که سازماندهی متمرکز بر محور خیابانی اصلی را روشن می یها بود. شهرسازی محله نیز موضوع تحقیق آن

محاط شده بود. مناطق مسکونی باالتر از این انبارها بر روی شیب تپه یی  برای انبار کردن اجناسساختمان های بزرگی 

ساخته شده بودند که به قلعه واقع در نوک کوه منتهی می شد. تاریخگذاری این محله و تکاملش به کمک تجزیه تحلیل مواد 

احتماالً به طور عمده اسالمی هستند و مربوط به  موادی شامل: سرامیک )که .مکشوفه در کاوش ها در حال انجام است

                                                 
26 ICOMOS 

27 Praxenthaler 



 

شده که این مأموریت در سال تعیین های حیوانات و غیره  غال ها، استخوانز اواخر قرن یازده و اوایل قرن سیزده میالدی(،

 های آینده نیز پیگیری شود.

مرحلهء و بناهای تاریخی  اسالمی در  تحقیقاتی آثار باستانی ءکاوش ها در شهر غلغله، یک پروژهموازی به  

به مدیریت توما لورنآغازین خود قرار دارد. 
28

، این مأموریت قصد دارد تا فهرستی از این آثار "دافا"، دبیر علمی کنونی 

ره به دست اعراب ا باشد. بدین طریق، دوران طوالنی اسالمی، از زمان فتح دهتهیه کرده و در پی تاریخگذاری آنرا 

شود. چنین مطالعاتی سؤاالت  مسلمان در قرن هفتم میالدی تا آخر دوران تیموری در قرن پانزدهم، در نظر گرفته می

تحول معماری اسالمی در   ؟ ند بامیان چه تأثیری بر فرهنگ آن داشته است: اسالمی شدن ک   سازد گوناگونی را مطرح می

که از آن می گذرند از تماس دائمی با مرزهای شرق و غرب اسالم تجارتی طف راه های مهم با لولی نسبتأ بسته،  ءاین دره

 برخوردار است، چگونه است؟ 

شان به افغانستان  . از زمان ورودبامیان دارد ءها در دره عالقه مندی بیشتر به کاوش "دافا" ،از بدو تٔاسیس بدینسو 

وقفه بر روی آثار برجای مانده در این دره کار کرده اند. با اینکه در ابتدا  بال، باستانشناسان فرانسوی میالدی1922در سال

ادامه ولی به هرحال از دوران اسالمی غفلت نکردند و امروز در  ،بودایی بودند ءبیش از هر چیز عالقمند به آثار برجسته

 ل می شود.وقفه دنبا  های باستانشناسان فرانسوی در بامیان بیفعالیت  ،این همکاری ها
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