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تا جائی که معلومات در دست است ھنوز ھم موقعيت بلخ باستانی پيش از دورۀ 
مقاله ئی را که در ذيل . اس,م توسط مطالعات باستان شناسی تثبيت نشده است

  .  در مجلۀ آريانا به نشر رسيده است1327مطالعه ميفرمائيد در سال 

  

لخ آثار زيادی دارد که يک تعداد آن به نشر رسيده و ع,مه کھزاد در مورد ب
که در آينده ھا » خنيرس بامی«تعدادی ھم ھنوز به نشر نرسيده مانند مطالعۀ 
  . تقديم خواھد شد

  

  بھر حال بلخ يا بخدی اولين پايتخت کشور ما ميباشد که در طول تاريخ 

د و يکی از قسميکه در ين نوشته مطالعه خواھيد فرمود، شھرت جھانی دار
  .شھرھای بسيار کھن مشرق بشمار ميرود

  

  اميد است آثاری که از طرف بنياد فرھنگی کھزاد به نشر ميرسد 

 .مورد ع,قه خوانندگان ارجمند باشد
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  بلخ
  

  در تجسس موقعيت بلخ قديم
  

  
  

           بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد                                    زادـلی کھـد عـمـاح
  

  

تر در چوکات تمدن کھن  نيم و از آن بيروددر تاريخ باستانی کشور آريانا يا افغانستان ق
مشرق زمين نام بلخ با اشکال مختلف ضبط ھای خود دايم تکرار شده و در قطار ب,د 

  .بسيار قديم آريائی و شرقی محسوب گرديده است

  

 تعيين موقعيت اوليۀ اين شھر و تحوYت باوجوديکه امروز تاريخ بلخ بسيار تاريک و حتی
عذالک تنھا شھرت نام اين شھر باستانی با ضبط آن در مرور زمانه کاری است متعسر، م

ھای مختلف خود در تمام مراحل ادبی و تاريخی مملکت وانمود ميکند که از بدو طلوع 
تاريخ يا به عبارت ديگر از آغاز رشد مدنيت ھند و آريائی که پدران آريائی ھنوز در 

 تمام مراحل تاريخی يکجا زندگانی داشتند به بعد در» اکسوس«پيرامون رود خانۀ بزرگ 
بلخ را در منطقه ئی قرار ميدھد که » Herrenھيرن «. ياد شده و مقام مھمی داشته است

ًبه عقيدۀ او نوع بشر محتم, قدم ھای اوليۀ خود را بطرف زندگانی مدنی در آنجا برداشته 
  .است

  

سانسکريت بلخ در اولين مظاھر ادبيات قديم در لسان سانسکريت قديم عصر ويدی که آنرا 
 به اسم ،که يکی از کتب چھارگانۀ سرود ويدی ميباشد» اترويد«ک,سيک گويند، در 

 که دامنۀ ادبيات ويدی به شمار  ئیيا مجموعۀ رزمی» مھاباراته«ياد شده و در » بلھيکه«
مھاجرت کرده اند، به » سندھو«به ماورای » بلھيکه«ميرود، قبايل مختلف آريائی که از 

  .ميباشد» Bahliباھلی  «يا » بھلی«ده شده اند، اصل ريشۀ اين کلمه ھمين نام خوان

  

زبان ، شاخۀ ديگر قديم »زند«شکل اوستائی نام بلخ است که اين دفعه در زبان » بخدی«
مقام چھارم » بخدی«در قطار اراضی شانزده گانه اوستائی ھند و آريائی جلوه کرده است، 

ياد » بلخ زيبا دارای بيرق ھای بلند«يعنی » رفشامبخديم سريرام اردو د«دارد و به صفت 
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اين مسئله قابل دقت است که بلخ در تمام دوره ھای تاريخ به السنۀ مختلف . شده است
در . مسجل شده است» درخشان«و » زيبا«مملکت و حتی در ادبيات خارجی به صفت 

بلخ «نی اولی  مع.خوانده شده» بخل باميک« در ادب پھلوی و» بخديم سريرام«اوستا 
» بخل باميک«فرخی سيستانی در ادب دری . ميباشد» بلخ درخشان«و معنی دومی » زيبا
بلخ «ياد کرده است و مسعودی » بلخ گزين«ساخته و دقيقی شھر خود را » بلخ بامی«را 

واضح ديده ميشود که ھمان يک شھر Yينقطع در ادب زند، . معرفی کرده است» الحسنا
  و خراسان از دوره ھای ادبی مملکت آريانا که ھر کدام نماينده ئیی پھلوی، دری و عرب

ً به صفت مشخص و معين که تقريبا جزو نام آن شده بود، ياد شده است و مأخذ ،است
  .را به آن افزده است» ام الب,د«و » قبته اYس,م«عربی 

  

سکريت  به تعقيب شکل سان،چون موضوع تحول و ضبط ھای نام بلخ امری است مھم
در ادب پھلوی نام بلخ به . بقيۀ دوره ھا را مطالعه ميکنيم» بخدی«و زند » بلھيکه«

آمده و صورت موجودۀ کلمۀ بلخ که بيش از ھزار » بخلی«و » بھل«، »بخل«صورت 
به ميان آمده » ل«و » خ«سال به اينطرف در ادب دری استعمال ميشود، با تغيير محل 

شده است و نه تنھا » بلخ بامی«با تغيير اسم و صفت » يکبخل بام«قراريکه ديديم . است
خارج از ين رشته که تا اينجا تعقيب . در نثر بلکه در نظم دری ھم استعمال گرديده است

و » بکترا«، »بکتر«کرديم، در مأخذ يونانی شھر بلخ و وYيت مربوطه به شکل 
ارسی ھخامنشی است که در ف» باختريش«تذکار يافته که ب,شبھه ريشه ھمگی » بکتريان«

دخالت دارد و معنی آن شمالی » Apactraاپاکترا «آن با احتمال زياد کلمۀ ديگر محلی 
  .است و به موقعيت بلخ در شمال آريانا موافقت کامل دارد

  

شھر بلخ که در السنه و دوره ھای مختلف ادبی مملکت ياد شده و با صفاتی ھم مسجل 
تقابله وجود خارجی داشته ولی آيا ميتوان موقعيت اين شھر ًگرديده حتما در دوره ھای م

ًکھن را از آغاز تا انجام تعيين کرد؟ اين کار عجالتا امری است در نھايت اشکال و امکان 
  . آينده در اطراف آن روشنی انداخته بتواند ھایدارد روزی حفاری

  

 در آن آباد بود در جلگۀ ھموار صفحات شمال ھندوکش که روزی به اصط,ح ھزار شھر
و امروز بقايای آبادی ھای قرون مختلف از پای کھسار بدخشان تا سواحل مرغاب تپه 
ھائی به پھنائی و بلندی مختلف باقی گذاشته، تعيين موقعيت شھر اوليۀ بلخ کاری است 
ًنھايت مشکل زيرا آنچه را امروز بلخ ميگوئيم و رواق مسجد خواجه محمد پارسا تقريبا 

 به اکثر قرائن از آغاز دورۀ سامانی به بعد آباد و ويران شده ،ا تشکيل ميدھدمرکز آنر
بنأبران بلخ عصر . رفته و پايان تر از آن شواھدی است مربوط به دوره ھای اخير کوشانی

  .ديگر تجسس شود يونانی و پيشتر از آن بايد در جاھای

  

ً يا اق, بلخ ھای قرون پيش از به گمان غالب آنچه که ما را به تعيين موقعيت بلخ اوليه
  :اس,م رھنمونی ميکند، چيزھای ذيل است
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ًقديم و مخصوصا قسمت » Bactrus بکتروس«خانه بلخ آب يا رود خانۀ  مجرای رود-1
  ).آمو دريا(ھای سفلی آن نزديک به اکسوس 

يزی و که رب النوع آمو دريا و حاصل خ» ناھيد«يا » اناھيتا« تعيين موقعيت معبد قديم -2
فراوانی بوده و از عصر اوستائی تا اخير عصر کوشانی آباد بود و پيروانی داشت و به 

  .اکثر روايات ھسته مرکزی بلخ قديم را تشکيل ميداد

بخل «در » تاسپهويش«پسر » اسفنديار«يا » اسپندات«که » وھران« تعيين محل آتشکدۀ -3
  .بنأ نھاده بود» بلخ بامی«يا » باميک

در » ھيوان تسنگ«که به اصط,ح زاير چينی ) نوبھار(» ناواويھارا«دائی  معبد بو-4
  .    يا شھر کوچک شاھی بلخ بنأ يافته بود» راجا گريه«

  

تعيين موقعيت اين چھار چيز ھرقدر دقيق باشد، ھمانقدر ما را به تعيين محل بلخ اوليه و 
 از اس,م رھنمونی خواھد يشقديم يا بطور عام به تعيين جاھای بلخ در ادوار و قرون پ

ً اينجا بدون ادعای حل اين مطلب غامض و يا اق, رسيدن بيک نتيجۀ اساسی در .کرد
  :اطراف موضوعات فوق شرحی مينويسيم

  

 »بند امير« بکتروس که عبارت از ھمان بلخ آب امروز است، مشتمل بر آب ھای رودخانۀ
رآمده و قراريکه از تنگی چشمه شفا  بنوب بلخ فعلی، است که باYخره از رشتۀ کھستانی ج

 پيرامون بلخ به ھژده نھر تقسيم ميشود و با ۀمسبوق ھستيم برای آبياری کشتزارھای جلگ
 از شرق و غرب باغستان ھای اطراف خرابه . فعلی به مجرای آمو دريا نميرسدوضعيت

ه طرف ھای بلخ امروزی نھرھائی برای آبياری و زراعت جدا کرده اند که حصه ئی ب
رشريف و مزا» دھدادی«قسمت ديگر آن به  شمال جانب دولت آباد جاری ميباشد و يک

که وضعيت رودخانه ھای صفحات شمال ھندوکش ھميشه ھمه ميدانيم . صرف ميشود
اينطور نبوده، صرف نظر از آن زمانی که اکسوس به بحيره خزر منتھی ميشد، در آن 

. به آمو دريا ميرسيد) بلخ آب(انه بکتروس  رودخ،زمانه ھائی که به اورال ميريخت
استرابون جغرافيه نگار معروف ک,سيک بصورت صريح از ين مطلب ذکر ميکند و 
شواھد ديگری در بين است که بکمک آن ميتوان ريزشگاه بکتروس را در اکسوس معين 

  .کرد و آن عبارت از نقطه مقابل ترمز موجوده است

  

پادشاه يونانوباختری است که شھری در سواحل » متريوسد«ًشھر ترمز اص, از بناھای 
 نھاده بود و صورت سانسکريت تلفظ آن بنأ» دمتريا«س بنام خود موسوم به شمالی اکسو

ساخته اند » Tarmitaترميتا  «ميشد و از آن منابع تبتی » Dharmamitaدھرمه ميتا  «
 روی قی مانده است کهتا امروز با»  Termesترمز«و » Termedhترمده «و باYخره 

چون زمانی مال التجارۀ ھندی و آريائی ذريعۀ . معبر معروف بلخ و سمرقند قرار داشت
 يا امکان رسيدن ،ل چپ آمو دريا در مقابل ترمز ميرسيدحرودخانه بکتروس به سوا

يا بلخ آب به آمو دريا در نقطه ئی » بکتروس«داشت، از آن واضح ميشود که ريزشگاه 
ترمز امروزی و حاY راه خشکه که از مزار شريف و بلخ بطرف آمو دريا رفته بود مقابل 

  .در مقابل ترمز به رودخانه بزرگ منتھی ميشود
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موضوع حمل و نقل مال التجاره روی رودخانه بکتروس به آمو دريا چيزی است که 
 در باب تجارت ھند ذريعه» انتيوکوش اول«در راپور خود به »  Patroclesپتروکل«

ايد مال التجارۀ ھندی ذريعه رودخانه ھا شرح داده است و آن راپوری است که قرار آن ب
و از آنجا باز ذريعه آب رودخانه و ) اکسوس(به آمو دريا » بکتروس«يعنی » ببلخ آ«

و » Cyrus سيروس«اه توسط رودخانه ه خشکه به بحيرۀ خزر ميرسيد و آنگسپس از را
  .ه منتھی ميشدبه بحيره سيا»  Phasisفازس «

  

ًدر راپور مذکور اين مطلب روشن نيست که آيا چنين راھی در ين وقت عم, وجود داشت 
بھر حال ما اينجا در ين مسئله بطور عموم . يا امکان زياد عملی شدن آن در ميان بود

  .ب به آمو دريا است، محقق ميباشد مقصود ما که عبارت از رسيدن بلخآکاری نداريم و

  

حکايت ميکند که مال التجارۀ ھندی در ظرف  »Varroوارو «از زبان » پلينی«اگر چه 
ھفت روز ذريعه بکتروس به اکسوس مسيرسيد ولی اين امر مبالغه کارانه معلوم ميشود 

. ثابت نيست.) م.قرن ق( زيرا وجود چنين راه دريائی در عصر يونانی ھای باختری 
,ف امروز بلخاب يا بکتروس به اکسوس يا آمو ًعجالتا به ھمان قدر اکتفا ميکنيم که برخ

  .دريا ميرسيد و محل ريزش آن ھم نقطه ئی در مقابل ترمز بود

  

حاY که موضوع ريختن بلخ آب با آب آمويه تا اندازه ئی شرح يافت، به اين ميپردازيم که 
 کدام نقطه ًآيا بلخ اوليه يا اق, يکی از بلخ ھای قديم پيش از اس,م در کنار مجرای آن در

  ميان بلخ امروزه و آمو دريا واقع بود؟

  

حاجت به تذکر ندارد که مجرای رودخانه ھا از آغاز زندگانی جلگه ئی تا امروز بھترين 
ر بوده و ھست و عقل سليم بدون اقامه دليل و محل رھايش و مناسب ترين جای آبادی شھ

کنار مجرای ) ًو طبعا ھر قدر بلخ ديگری که بوده(برھان حکم ميکند که بلخ قديم و اوليه 
رودخانه بلخ آب بنأ يافته بود ولی در کدام حصه و به چه فاصله ئی از رودخانه بزرگ 

  ؟آمو

  

 25ًد، در محلی افتاده که تقريبا بلخ امروز که مرکز آن مسجد خواجه محمد پارسا ميباش
از روی .  کيلومتر از مجرای آمو دريا فاصله دارد50کيلومتر از رشته کوه ھای جنوب و 

ًپارۀ م,حظاتی که از طرف جغرافيه نگاران و مؤرخين ک,سيک مث, در مورد معبد 
 از مقام موجوده داده شده چنين مينمايد که بلخ) آبدۀ عمدۀ قديم ترين بلخ ھا بود(» اناھيتا«

  .خود بيشتر بطرف شمال واقع بود و چندان از مجرای اکسوس دوری نداشت

  

 موضوع معبد ،دومين چيزی که مطالعه اش در تعيين موقعيت بلخ قديم بی دخالت نيست
است که در اوائل رب النوع آمو دريا بود و بعدتر بحيث رب النوع » ناھيد«يا » اناھيتا«

، تحت عنوان »آريانا«در شماره سال دوم مجله .  تلقی ميشدحاصل خيزی و فراوانی
اسم اناھيتا در متون . مقالۀ مفصلی در اين موضوع نوشتم» اناھيتا رب النوع آمو دريا«

تکرار شده و بحيث قديم ترين رب » اردوی سورا اناھيتا«اوستائی صدھا مرتبه بصورت 
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ف جرمنی به اين عقيده است که گايگر مستشرق معرو. النوع آريائی شناخته شده است
يا » يزنا«در اوستا بحيث » اناھيتا«ًاص, نام رودخانه اکسوس بوده و » اردوی سورا«

  .ژنی اين رودخانه بزرگ تلقی ميشد

  

 به اين نظريه ھستند که در روسی» تريور«انگليسی و مدام » راولنسن«اکثر مدققين مانند 
. در حوالی قريب آمودريا معبد باشکوھی داشتدر باختر » اناھيتا«ازمنه بسيار قديم 

» بکترا«ی خود معبد اناھيتا را در شھر »بکتريا«راولنسن از ين ھم دقيقتر شده در کتاب 
» تانانا«مجلل ترين معبد اناھيد يا اناھيتس که پارسی ھا آنرا : "قرار ميدھد، چنانکه گويد

  ." بکترا معمور بودميگفتند و اوستا آنرا بنام اناھيتا ياد کرده در شھر

  

 تعريف شکل و صورت و 132 تا 119اوستا از فقره » ابان يشت«فراموش نشود که در 
لباس و تاج ط,ئی ھشت شعاع و سينه ھای برجسته اناھيتا طوری با جزئيات بعمل آمده 
که اکثر دانشمندان آنرا شرح چگونگی مجسمه ناھيد در معبد بلخ ميدانند و اگر اين مطلب 

شود، واضح ميگردد که ھنگام ظھور يشت ھای اوستا، معبد اناھيتا در شھر بکترا ثابت 
  .آباد بود و ھيکل زيبای ناھيد در آن معبد وجود داشت) بلخ(

  

از قرن (در باب اينکه معبد ناھيد و ھيکل قشنگ آن در عصر يونانو باختری و کوشانی 
.  تائيدات ديگری ھم در بين استدر شھر بلخ قديم وجود داشت،.) تا قرن سوم م. م.سوم ق

دمتريوس پادشاه يونانو باختری ھيکل او را با شعاع ھشت پره تاج آن در مسکوکات خود 
  .بضرب رسانيده است

  

آخرين کسی که بر وجود معبد اناھيتا در بلخ گواھی داده و مجسمه او را در داخل معبد در 
از اھل اسکندريه که در حوالی » کله مانت«بلخ ديده، راھب و عالمی است موسوم به 

 مسيحی وفات نموده است و از روی نظريات او بطور قطع ثابت است که درست تا 220
آخر عھد کوشانی ھای بزرگ يعنی تا ثلث اول قرن سوم مسيحی ھنوز مجسمه و معبد 
ناھيد در بلخ موجود بود و پيروانی داشت و کنيشکا امپراطور معظم و مقتدر کوشان ھيکل 

را ھم روی مسکوکات خود بضرب رسانيده است و غير از دمتريوس و کنيشکا برخی او 
  .از پادشاھان اسکائی ھم اين کار را کرده اند

  

ناھيد ع,مه فارقه رودخانه عظيم اکسوس رب النوع حاصل خيزی باختر شده و معبد آن 
يا ميباشد و به باختر ھم عبارت از آمو در. را اشغال کرده بود» بکترا«ھسته مرکزی شھر 

اين ترتيب رب النوع رودخانه، رب النوع تمام باختر و حامی شھر بکترا شده و ھمان 
در شھر سوز برپا »  Nanaiaنانايا«در بابل و معبد » E-Sagilaاساجي, «طوريکه معبد 

)1(.بود، معبد ناھيد مرکز شھر بکترا را اشغال کرده بود
  

  

ه معبد اناھيتا در شھر بکترا آباد بوده و چون عده ئی به اين ترتيب ھيچ شبه ئی نميماند ک
وجود اين معبد را نزديک به مجرای آمويه نشان داده اند، ميتوان گفت که شھر بکترا از 

  .خرابه ھای موجودۀ بلخ بطرف شمال گفته قريب سواحل آمو دريا آباد بود
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مجرای آمو بقايای گنبدی  کيلومتر 70ًبطرف شمال خرابه ھای بلخ امروزه، بفاصله تقريبا 
گويند و از اينجا » اورته گنبد« متر موجود است که آنرا امروز 10ًعجيبی به ارتفاع تقريبا 

بطرف شمال شرق که نزديک تر به مجرای اکسوس شود خرابه ھای بسيار بزرگی 
بودائی و نه ارتباط خود اورته گنبد نه بقايای کدام استوپۀ . بصورت تپه ھا افتاده است

ًبنده شخصا متاسفانه اين گنبد را نديده ام ولی سوالی در خاطر . ده ئی داردظاھری به آتشک
ميگذرد که آيا ارتباطی به معبد اناھيتا نداشته؟ يا خرابه ھای نزديک گرد و نواح آنرا که 

خواند؟ اينھا سواYتی اند که شايد جواب آنھا بکلی ) بکترا( نميتوان بلخ قديم ،بدان اشاره شد
  .خ,ف انتظار چيز ديگر باشد

  

چيز سومی که ما را به پيدا کردن موقعيت بلخ قديم يا يکی از بلخ ھای قديم پيش از اس,م 
در يکی از نسخ اوستا که از سمرقند . است» وھران«کمک ميکند، پيدا کردن محل آتشکدۀ 

شھر » بخل باميک«پسر ويشتاسپه در » سپندات«پيدا شده تذکر يافته که 
را برقرار »  Vahranوھران«را بنأ نھاد و در آنجا آتش باشکوه »  Navazakازکنو«

در » بلوشه«. ھم آمده»  Sebeosسبوس« ميگويد که اين مطلب در تاريخ »جکسن«. کرد
بعض ديگر . ترجمه نموده» گنبد«خوانده و » نين پک«را » نوازک«مطالعات خود شھر 

 ميلی شمال 30در  بود که»  Nawidahنويده«عبارت از شھر » نوازک«بر آنند که شھر 
. بلخ کنار رود خانه اکسوس وقوع داشت و شھر سرحدی بود سر راه بلخ و سمرقند

خوانده »  Azar-i-Aspھزار اسپ«استرابون ھم به آتشکده ئی در بلخ اشاره کرده و آنرا 
  .ده در دو طرفۀ رودخانۀ بکتروس وجود داشت گويد که آتشکو

  

مرکز » سپندات«رود که در بلخی که معاصر زمان ويشتاسپه و پسرش احتمال قوی مي
» نوازک«اگر بلخ اين زمان را بنام . ًمملکت بود، آتشکده ھا يا اق, آتشکده ئی وجود داشت

 باز ،ميلی شمال خرابه ھای بلخ کنونی ببريم 30بخوانيم و موقعيت آنرا در » هنويد«يا 
ان اشاره کرديم يعنی نزديکتر به رودخانه آمو در حوالی ًتقريبا بجائی ميرسيم که باYتر بد

  .و تپه ھای شمال شرقی آن» اورته گنبد«

  

چھارم چيزی که مطالعۀ آن موقعيت بلخ قديم يا يکی از بلخ ھای قديم پيش از اس,م را بما 
ًبلخ است و تعين محل آن اق, محل شھر » نوبھار«يا » ويھارا ناوا«معرفی ميکند، معبد 

خوانده يا بعبارت » راجا گريه«ک شاھی بلخ را که زاير چينی، ھيوان تسنگ، بنام کوچ
  .ديگر محل بلخ بودائی را روشن ميسازد

  

در مطبوعات مقاYت چندی نوشته شده و تحقيقات عملی ھم از » نوبھار«راجع به معبد 
جلۀ  سال پنجم م2در آن مورد بعمل آمده و قراريکه در شمارۀ » فوشه«طرف موسيو 

نظريات دانشمندان فوق الذکر فرانسوی را ترجمه نموديم، ھيچ شبه ئی نيست که » آريانا«
ميباشد و فاصلۀ آن از ديوار » نوبھار«عبارت از استوپۀ بزرگ معبد » توپ رستم«

بنأبران ميتوان بلخ بودائی را که . حصار جنوبی بلخ موجوده از يک کيلومتر تجاوز نميکند
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بلکه چندين صد استوپه ھای خورد و » ناوا ويھارا«ا معبد و استوپه در جوار آن نه تنھ
  .دراف خرابه ھای توپ رستم قرار دابزرگ ديگر ھم بنأ شده بود در اط

  

اگر دقت شود مغايرتی که در ميان نتايج واصله از مطالعۀ سه مطلب گذشته و مطلب 
به ھای بلخ قديم بطرف  اين است که به اساس سه نشانی گذشته خرا،موجوده ديده ميشود

شمال بلخ موجوده و قريب تر به مجرای اکسوس وقوع داشت و بلخ بودائی بطرف جنوب 
حصار موجوده بلخ قرار ميگيرد و اگر شھر از سنگھارمه نوبھار دورتر و کناره تر آباد 

يه تفاوت ميکند ولی بھر حال نه آنقدر که برای تجسس بلخ بودائی بطرف بوده باز نظر
   . اکسوس نزديک شويممجرای

  

  :را در دو جانب تعيين ميتوانيم» بکترا«به شرحی که تا اينجا گذشت تا يک اندازه موقعيت 

  

باد بود آ» وھران« احتمال بسيار ميرود که بلخ ھائی که در آن معبد ناھيد و آتشکده -1
 آمو يعنی بلخ قبل از دورۀ بودائی بطرف شمال خرابه ھای موجودۀ نزديکتر به مجرای

در ين صورت احتمال ميرود که خرابه ھای آن عبارت از تپه ھای شمال . قرار داشت
  .باشد» اورته گنبد«شرقی 

  

  بلخ عصر بودائی که متصل به حصار جنوبی بلخ موجوده در اطراف توپ رستم و -2
تخت رستم موجوده وقوع داشت يا اينکه شھر اس,می بلخ عبارت از خرابه ھای موجوده 

  .روی يک حصه محوطه شھر بودائی آباد شده استباشد 

  

 چنين مينمايد که در دوره سامانی ،معلوم ميشود» اشکال العالم جيھانی«قراريکه از روی 
بيانات جيھانی از . بلخ عبارت از ھمين جائی بوده که الحان حصار ضخيم آن موجود است

  :ين قرار است

  

کوه چار فرسنگ است و آنرا باره و بلخ شھری است بر زمين ھامون و ميان آن و "
ربض است و مسجد جامع در شھر است و بازار گرداگرد مسجد و شھر يک فرسنگ در 
يک فرسنگ باشد و بنای ايشان از گل است و آنرا درھا است يکی را نوبھار خوانند و 

در شصت يکی را رخنه و يکی را نو و يکی را در ھندوان و يکی را در يھود و يکی را 
و  ھارتا ميرود ده آسياوار باشديحی و آنرا جوئيست بزرگ بر در نوب و يکی را در من

روستا ھا را آب ميدھد تا سياگرد و گرداگرد درھای شھر باغھا و رزھا است و ربض آنرا 
  ".خندق نيست و بارۀ آن از گل است

  

خندق به  ربض و عيت، مواد، مصالح، آبياری، حصار، باره،اين تعريف از نقطه نظر موق
  .خرابه ھا و بقايای موجودۀ بلخ امروزه موافقت تام دارد

  

ملتفت بايد بود که ھيئت حفريات فرانسوی در بھار و خزان امسال در حدود پنج ماه کامل 
 چاه در نقاط مختلف ساحۀ بلخ کنونی کنده 60تحقيقات علمی در ين مورد نموده و بيش از 
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از ين مطالعات . مربوط به دوره ھای اس,می است ھر چه شواھدی که بدست آمده اکثراو 
و تحقيقات عملی بطور يقين و حتم ثابت شده است که خرابه ھای بلخ موجوده از دوره 

راجع به نقشه . ھای اخير کوشانی شروع و اعصار اس,می روی آن ادامه يافته است
ده مقاله ديگر حفريات جديد بلخ و اصولی که تا حال تعقيب شده و نتايجی که بدست آم

نشر مجدد //، کابل1327حمل اول سال ششم، ، سوم ، شمارۀمجله آريانا/ .تحرير خواھد شد
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