
برامبانان ھو أكبر موقع للھندوس ، وتعد إندونیسیا واحدة من  
 .مناطق الجذب الرئیسیة في جنوب شرق آسیا

 
حوالي  -بدأ البناء في برامبانان في منتصف القرن التاسع 

 .سنة بعد بوروبودور 50
 

في القرن العاشر تم التخلي عن المعبد بعد أن انتقل الملك 
إلى جاوة الشرقیة وفي منتصف القرن السادس عشر ، 
أطاح زلزال كبیر بالعدید من المعابد وتنسى المعابد في 

 .الغابة لعدة قرون
 

، خالل فترة االستعمار البریطانیة  1811تم اكتشافھ في عام 
 .القصیرة

 
ثم أصبح النھب شائعاً مع السكان الھولندیین الذین یزینون 

حدائقھم بتماثیل ال تقدر بثمن من المعابد واألشخاص 
المحلیین الذین یستخدمون الحجارة ویستخدمونھا كمواد 

 .بناء
 

وما زالت  1930بدأت عملیة الترمیم الحقیقیة فقط في عام 
أدرج  كموقع للتراث العالمي في مستمرة حتى الیوم و 

 .1991الیونسكو في عام 
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 :معبداً في المجمع في ثالث مناطق 240في األصل كان ھناك  
 

ًا المنطقة الوسطى التي تحتوي على  أوالً المنطقة الخارجیة ، ثانی
ًا المنطقة الداخلیة األكثر أھمیة  مئات من المعابد الصغیرة ، وثالث

 .التي تحتوي على ثمانیة معابد رئیسیة وثمانیة مزارات صغیرة
 

األضرحة  8الرئیسیة و  8الیوم ، تم إعادة بناء جمیع المعابد 
 .الصغیرة

 
في ساحة الفناء الرئیسیة ، ال یعتبر المعبد الرئیسي المخصص 

ا) ( Shivaلشیفا  . ، أكبر المعابد فحسب ، بل إنھ األفضل أیضً
 .متر ویتم نحت المعبد ببذخ 47ترتفع البرج الرئیسي 

 
برامبانان تعرض مرة أخرى على نطاق واسع في زلزال 

 .2006عام 
على الرغم من بقاء المعابد الرئیسیة ، فقد انھارت مئات 

 .الكتل الحجریة أو تم تصدعھا
 

الیوم تم استعادة الھیاكل الرئیسیة، ولكن ال یزال ھناك 
الكثیر من العمل الذي یتعین القیام بھ، وتبقى أجزاء من 

 .مجمع خارج الحدود المسموح بھا
ما تبقى لیست سوى . غالبیة المعابد المتبقیة قد تدھورت

 .الحجارة المتناثرة
 

 .كیلومترا من مدینة یوجیاكارتا 17یقع برامبانان ما یقرب من 
تقریبا جمیع وكالء السفر والمكاتب فى  یوجیاكرتا  تقدم 

 .خدمة الحافالت بوروبودورو برامبانان
 

أفضل شراء تذكرة مشتركة (إذا كنت ترید زیارة كال المعابد 
 ).یمكن الدفع بالروبیة كذلك -دوالر أمریكي  40بقیمة  
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