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در ميان تمام آبدات بودائی بلخ آنکه بيش از ھمه در يادداشت ھای زوار چينی و سياحين 
صفتی » نو«. است» معبد نو«يا » بھار نو«يا » ويھارا ناوا«شبه عربی تذکار يافته ب%

والی در است که حتی بعد از ويرانی کامل معبد ھم در اذھان باقی مانده و مربوط به آن س
ًخاطر ميگذرد که آيا واقعا اين معبد معروف بلخ در کدام عصر بصفت معبد نو و جديد ياد 

ً مسيحی معموJ 630ميشد؟ در زمان عبور زائر چينی، ھيوان تسنگ، يعنی در اوائل سال 
بنای آنرا به يکی از پادشاھان مملکت نسبت ميدادند و مدققين در تبصره ھای خود اين 

از . ت را حتی کنيشکا تصور کرده بنای معبد نوبھار را به او نسبت داده اندپادشاه مملک
ھيوان «طرف ديگر اگر دقتی در يادداشت ھای چينی ھا بعمل آيد، واضح ميشود که 

 و )1(به طريقۀ کوچک نجات» ويھارا ناوا«متفق بر آنند که معبد » يۀ تسنگ«و » تسنگ
تعلق و ارتباط داشت و » Sarwastivadenدن سرواستی وا«ًدر نتيجه محتم% به مدرسۀ 

 دانشمندانعلما و تنھا کانون مذھبی بودائی شمال ھندوکش بود که با تربيۀ دائمی يک عده 
» سوربن«ًاگر چه شخصا خود من از منسوبين . متبحر کسب افتخار و شھرت نموده بود

 تنھا منوط به تبحر ھستم ولی اعتراف ميکنم که شھرت آفاقی و قابل م%حظه معبد نوبھار
دانشمندان نبوده بلکه جھات ديگری داشته که با دانش کمتر ولی با روح عامه بيشتر تماس 

 و قيمتدار بودا و سه يادگار شخصی او از ن عبارت از يک ھيکل زيباو ارتباط داشت و آ
زائرينی که با چشم خويش يادگارھای فوق الذکر . قبيل دندان و جام و جاروب او بود

 ما اروپائی . ھديه و تحفه ھای گرانبھا تقديم ميکردند،ودائی را در معبد نوبھار بلخ ميديدندب
شار نصيب کليسا ھا ميشد پس آنچه که در باب ميدانيم که از ين رھگذر چه پول سرھا 

اين دارائی به . دارائی معبد بلخ گفته اند حقيقت داشت و ميزان آنرا خود تصور ميتوانيد
رب النوع »  Vaiceraonaاناويسراو«ستان ھا برای حفاظت آن از ود که در دا باندازه ئی

  .حامی شمال استعانت ميشد و او ھم در جلوگيری چپاول يغماگران کوچی موفق نميشد

  

 در اثر 661 و بار ديگر بعد از 652کمی بعد از تاريخ عبور ھيوان تسنگ يعنی بعد از 
به يغما رفت بلکه اصل بنای آنھم » نوبھار«د تھاجمات مدھش عرب نه تنھا دارائی معب
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ويران گرديد ولی ويرانی اين کاخ پارينه و کھن چنان تاثير در نويسندگان عرب باقی 
  .گذاشت که خود اسباب شھرت آن گرديدند

  

زائر چينی ھيوان تسنگ که در استعمال کلمات و اصط%حات دقت زياد بخرچ ميداد، معبد 
نوشته و »  Navs Sangharmaسنگھارمه ناوا«ح معروف بلخ را بصورت صحي

نووه «که از طرف جغرافيه نويسان عربی استعمال شده ھمان اسم عاميانه » وبھارن«
است که در دھان تودۀ مردم افتاده بود و ھر دو عبارت از ھمان يک معبد » ويھارا

  .معروف بلخ ميباشد

  

 بخيال عاجز من ،ی ساخته اند معبد، آتشکده ئگر بعضی از نويسندگان معاصر از ينا
اشتباه کرده اند و اين اشتباه ھم دليلی دارد واضح و قصدی و خواسته اند بصورت قطع و 
حتم برمکی ھای معروف را احفاد موبد موبدان بسازند و چون اخيرالذکر در عصر 

که مؤسس خاندان معروف اين ..... ساسانی در بلخ تمرکز داشت برمکی ھا را از اوJد 
زرا که نامش مانند ھارون الرشيد در خاطر ھا نقش بسته گاھی کوچکترين ارتباط و

خانوادگی به موبد موبدان معبد نوبھار نداشته زيرا اين امر و اين نسبت در عرف بودائی 
» متولی باشی«ًآنوقت مفھومی نداشت بلکه به صاحب وظيفۀ ديگری که تقريبا شباھت به 

  . تعلق ميگرفت،اردامروزی مشھد يا مزار شريف د

  

 چنان کانونی که دارای درآمد زياد و ،شبه ئی نيست که ادارۀ يک کانون بزرگ مذھبی
کرمه «فوق العاده باشد و از آن حتی خزانۀ سلطنتی سھمی بگيرد، کار يک نفر 

يا يکنفر راھب عادی نيست بلکه بگمان من کار مامور بزرگی بوده »  Karmadanaدانا
ت فرسنگ يا به چھل کيلومتر مربع اطراف معبد حکمروائی داشته و اين ًکه تقريبا به ھف

 روحانی بوده نظير اين اداره در مؤسسات مذھبی افغانستان مامور از جملۀ اشخاص غير
قديم در نقاط ديگر ھم وجود داشته و از آن جمله کميسيونی است مرکب از پنج نفر عاملين 

مامور جمع » فاھين«و » ھيوان تسنگ«ن چينی يغير روحانی که قرار يادداشت ھای زائر
بودند و اين ھيئت ) ج%ل آباد فعلی(آوری عايدات و تحايف پنج يادگار بودا در معابد ھده 

وظيفه دار بود که از روی ديانت و امانت در جمع آوری پول نذر و اوقاف و ديگر 
 جزئيات اين موسسۀ خيريه را ھم ميتوان از  کهعايدات معابد ھده صرف مساعی نمايند

  .يادداشت ھای دو نفر زوار مذکور بدست آورد

  

اختصار کدام » برمک«مه د اگر خواسته باشيم که در کلقراريکه در ظاھر امر گمان ميرو
را در کلمۀ » برمک«عنوان و لقب ھندی را جستجو کنيم، بنده به سھم خود ريشۀ اسم 

اساس رتباط نميدھم زيرا از ين راه و از ين طرف نه به ا»  Parakramaپراکرمه«
 بجائی رسيده نميتوانيم بلکه تعلق آنرا به  صول فق اللغهمدارک تاريخی و نه به اساس ا

 در فرانسه برای 17در قرن . بھتر و بيشتر ميدانيم»  Navakarmikaنوه کرميکه«کلمه 
نوه «لقب . بود»  سلطنتیناظر قصور« وظيفه لقبی وجود داشت که عبارت از اين

ذکر رفته و تنھا لقبی ) در موزه پشاور موجود است(ۀ مخصوص کنيشکا در جعب» کرميکه
آيا پارۀ جزئياتی . است که با اسم پادشاه يکجا ياد شده و از ين جا اھميت آن واضح ميشود
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داری اين  محض در اثر ارتباط ا،در متون عربی موجود است» نوبھار«که راجع به 
در اين متون تا جائی که ھای بلخ بما نرسيده است؟ » برمکی«سسه به خاندان معروف مو

مه در عرف محلی اين کل(استعمال شده » گنبد« ھميشه کلمۀ ،به نوبھار ارتباط دارند
) ب% شبه مربع( محوطه ئی داشته و از خود) ن استوپه استعمال ميشودھميشه در مورد تعي

رۀ ديگر در آن باز ميشد و اين چيزھا مو به مو به يک  حج630ه حياط داخلی مدخل ک
چون ميدانيد که ھدف اصلی من تعين محل . معبد بودائی به سبک ھندی موافقت تام دارد

ًدقيق نوبھار بلخ است، به مسائلی که ضمنا ارتباط به اصل موضوع داشت تا اينجا پرداخته 
ذھبی را جستجو کنيم و ببينيم بھتر از اگر در نظر باشد که شواھد و بقايای يک بنای م. شد

امر اشکالی اھد آن در ظاھر ن محل و موقعيت و شويمعبد نوبھار نخواھيم يافت و تعي
ندارد زيرا با وجوديکه روايات بودائی يک قلم از ميان رفته، روايات اس%می در ميان 

امروز بنام است و بقرار آن دروازۀ بزرگی که در حصار جنوبی بلخ گشوده شده بود و 
قراريکه پيشتر . خوانده ميشد» نوبھار«ًياد ميشود، سابقا دروازۀ » بابه قو«دروازۀ 

معلومات توپوگرافی دقيق تری » نوه سنگھارمه« ھيوان تسنگ راجع به )2(يادآوری نمودم
نظر به عرف و عادات وقت روی ھمرفته اينقدر واضح است که پستۀ مرکزی . ميدھد

. عبد نوبھار در بيرون شھر و در گوشۀ جنوب غرب آن وقوع داشتعمرانات مربوط به م
در شمال »  قدم200« استوپه ئی به ارتفاع ، ھيوان تسنگ،قرار يادداشت ھای زاير چينی

بطرف جنوب غرب ديده ميشد و مانند قبور يک قبرستان چندين صد » ويھارا«و يک 
بود، ماحول آنرا فراگرفته ن فقيد کستر يکی از دانشمندااستوپه کوچک که ھر کدام مدفن خا

عبور ميکند ئی  اول از يک منطقه ،خارج شود» بابه قو«امروز اگر کسی از دروازۀ . بود
که در پيش گاه اھل نظر مقام متبرک دارد و مملو از زيارتگاه ھای متعدد و قبور مربوط 

طرف ھند ھر کدام آن ميباشد و کمی دورتر در دو طرف جادۀ قديم که از شھر بلخ ب
توپ «ًميرفت به اصط%ح محل دو تخت بزرگ تقريبا غير قابل انھدام وجود دارد بنام 

که اولی بطرف راست يا طرف غرب و دومی بطرف چپ يا » تخت رستم«و » رستم
بدبختانه آنچه بايد در ين مورد تذکر داده شود اين است که . سمت شرقی واقع شده است

 ھيچ وجه با معلوماتی که زائر چينی داده مطابقت نميکند و موقعيت متقابلۀ اين دو تخت به
و بدتر از  مقصد اصلی و اساسی بنای تخت رستم معمائی است که تا حال حل نشده است

ھمه اين است که بيھوده در ماورای ديوارھا و اشجار باغ ھای ماحول و مجاور در تجسس 
ت که بقايای يک آبدۀ باستانی يک تخت بزرگ ديگر ھستم حال آنکه تحت نگاه ما يک تخ

 . بکلی وجود خارجی ندارد،است اضافگی کرده و دو عدد ديگر که مورد احتياج کلی است
که وجود دارد با معلومات او سر » تخت رستم«يعنی طبق يادداشت ھای زاير چينی 

. ًنميخورد و دو تخت ديگر که بقايای آبدات عصر او باشد ابدا اثری از خود نگذاشته است
ًشنی اطمينان بخشی به قضايا می اندازد و فورا به تعقيب  ين ميان رودر» توپ رستم«تنھا 

ی واصل شده اين جمله به منتھای مسرت ياد آور ميشوم که خوشبختانه به يک نقطۀ اساس
  .واضح يک استوپۀ بودائی ميباشد» توپ رستم«ايم و آن اين است که 

  

  .، تاليف الفرد فوشه"قديم بلخ و تاکزي%راه ھای : "اقتباس و ترجمه از کتاب
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