
واره
کلماز  مهات تميخار کیميته  آ رنوان يشرا بۀا از لفس آر پنميدقیياياظ شداا (واره) ازننيابهکتست ام

يمرفط اYimaسااو لياس مننيد ا و نهینادابت شادهبدهچودا کلمنيون  ا در لسنه  مهمۀ  آر ويايۀ کشخيارتی ور
ام هميا  بست ئزادارد بنی باان ميخر  هواپماز معلارۀ  مولسات ناو يخارتی را درکی درهرافارهبنيه ام آورده نيم

مقاله تقديم خوانندگان گرامی خويش گردانم.
مت مهن او و ليم کتن بيکا  در بمارهبنيه معلا  موميات هدحصد و کتداديدنۀ او ستاب ا بسيرحشهکت،سا  ار

لچسد  و مفيپ  را احدی وساوی حتت جیيزونقشات  تعميۀ   ا عمنير ترانيخار بخی را ميتمهدی  آن از وان
اسدب آورد. يخارتۀچارپنيت و دريدنی عمخيارتداد آ و کشینادابران و ثيقور  محکه  و مهمم  ا وسی ميتت  از وان

مالحظۀ آن به فکر عمرانی اسالف پی برد و تاريخ مدنيت اين سرزمين را از آن آغاز کرد.
"يوگداديدنو آکد: يمهبزدامورههه ا دادما راتر (وارۀ) تعميا   کنر .کدههضلر آن ميکيولطدازهنابع دان

دواسا آشابینپ و درتد خشش و ازجکيکيان نسوره هلگایو سفنوگاو  سدو وگدنرپگ غيان آن در را ره
وهدبایج تخد همدر خستای  بلنان  و ميد هوهخایشبو آن در را بپو نرواآد و پشوزکانمد د و ونوايت تنبه  و ل

بدخواه و دروغگو و حاسد و مبروص و خراب دندان و معيوب را در آن جای ندهد.
واره روانيابدر آب (تاهکيولطهبد تخمينره    ًياميک (جلباریشاو چمنهد   سایسبر و دارامرخز را ی

درشاب و حصد بۀا آيزرگ درجششديابینادابن حصاده و کشيطسۀ  شدهو چکوکیعرفادهجهسود هیدر م
حص ههد يگای تمران يدگدکرددجههادهکایآن فيرظالن سگنت  هایمزاردا زن و شترد در و ایهادهجه

) نفر بگنجد اين شهر بايد که دارای يک دروازه و يک کلکين باشد.٦۰۰کوچک هم (
يم ا رايرما بجزدان از و آورد راگای وارۀ اکل بسودبدهشرمه خاآ در و نجت مسکنا   آرا را کيهکتسی

صح و وناخاالبکين دالاصه (داالن) وشون ست ن ا سل ن و يان ح نوادر و ختات و آگدنرپان در را جان ن ا
)".۱پروريد(
ينوگنياب (وارۀ) يمه در بخا تعميدی   ا و اوسر لياس مننيد گتشتذا ميشه  ا و عمنيود ترانيخار ادوار در ی

يگد هرشهم ترو دارد آننی دمهبمهام تحورهرور ميکنول   و کنااتد هونا زننيم ونام وقربده بقرار يا(وارۀ) ای
يخارت در بلی بصخ تلهورت  خاینماک ياا درمهکتسان سطا شورا تحنيرح توالتيخار را ئيکاجاتی  بته نيوا م

مينويسيم:
يخارتوارۀ يمی پسا تا ن کرناد زردنايون ويردگتشت يکد از زردناگهسداننرزفی رهنادتورويهکتشه

urvatad-noraنماشدابتتها بنيوالی مع  منصد  گوبيردرا او متد لووار Imortalی Lord of the Xara
ميگفتن     )کلم)،۲د  (واره) انهکۀ تعمينيام   تريخار و پسی نتا معبر  معد زرد شتروف در بخی بدیدر بيود آر یياين

ختابایه و هنر آ نقدی شهدر کرتکردا در کثه ا لسنر  نۀآر ريژاد يشا دوا نيه تدکنا هونمحفم  ا زسوظ در انبت.
سنسک   يربتمعه ناتقی يبر و مجدياشی کلمازی  ز ازيات ريادی يشن مهجوا واړسود محVarت، طو،جه،ستای ی

هناهگ ر واړا يکشهعبدوان   مسکر  طبقن  اتVaraمختل   واړی صحف ا درطاحی کلم)۳اغ(بار،به،  تاا هکتسی
رياب يشن بهميگر  دو چنردد قدبعرن تددر عصر د کلمودابتناير  ) اهه از ريار) يشن نشئه  ميکنت   ز ريد از يعرا ان

دين زردشت بخدی  ما را ديانت بودا فرا ميگرد و معبد اين کانون بزرگ زردشتی مرکز مهم بودائيت ميشود.
تجنيا يدو تحد د آنايول تشکت  معده بخروف را معبهبدی  و بتکد  بدۀئوداتبی يدميکنل   او (واره) و ستد ئای
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(وب تحیئودابار)هه يوميشل  و هميود  کلمن  عصۀ بريوداا پسهکتسی تا ن ا ان از سمر ) بهای ) و بهونار) (ار
).۴ميزايد(
ازخرب محققيی    تنياررا عقيخ  بدهيرا اکتسن اصه يالمعبن  از دکرامد ينز بیيوداا وسی ولت قتيکی   بهه
نيدمدوره او ستت ر ميکنيوعجا    پيم مداآ بيهکديی هرقبلنای  بخد ز يبدی ا و (فشتا را ستنابروزان  متاد او ستن (ا

يمای فرخنده در آنجا بر قرار داشته بود و زردشت هم آئين خود را از آنجا فروغ داد.
حتمابسپ  ا گفتربقال  ميته  نيوا کماو واره سته ئابعی ا از نحد د زردنايالل (وبتشت تحیئودابار)هه يول

اش و کلمنيده  د در آبتنايه نقودا نفدر يوذفتا بهکودا کثه معر باخدرا پيود بروانو) ميگفتنار)هودا     و آنبد ر
بي قهر سایرا تقليهبرخ   و) بخار)هد بدیفراشترا بهنود.بدمالذریمعؤرخ عروفدر (حرب دره۲۴۷دود ـ)
فتاتقاو حوعاتدر سنایههضوحرب هدبسـ ا از (ويی تقليایهار)هن   روا را ميکنتيدی   کدبهبيه قهر سایرخ
درصالخ)۵د(نودبنيزم مسئلنيه   کهو) بلار)هه آ تشکخ  زرد شتدۀ بیو پسوده بتکان  بدۀئوداشیشکده نيسی  ت

).٦و اغلب مدققين تاريخ هم قبول کرده اند و مستشرق معروف (زخاو) هم (نوبهار) را (نووهار) بودايی ميداند(
ششرنقدر مسيحم   و قتيکی   هيه تسنون  سيگ چيناح  بیبله مخآ ايی معبنيد.  را بند ) يهااواونام (ضبار ط
ميکن   .کدکهنابونئيودا آ شمتقونت ميشرده  )و۷ود بتک)  معدۀ فروبی.کوداو در وقه تحيافولصات  عنا نيرب

ران تيمنام   در سناً هدبـبسر از معی بابدئوداا ميکالقطی  نرد) و بهوند: (ميگفتنار     ا مقصنيد  را يکورطد بهالذری
).۸گفته است مؤلف چچ نامه نيز به آن اشارت ميکند و بست خانه های نوبهار را در سندهـ هم نشان ميدهد(

خيؤرم ا ذهالمسن ازکم بهونری دار انار لمسعد.   گودیيو:عمد نارتبهو ،پختار  و متيه  و بلنن  ا بيتسد رق
).۹های سبز آن بر فراز نيزها افراشته است و از فاصله های بعيد بنظر می آيد(

ابا لفقين   همه ندامينی  يسو :کدنهبهو را مکربار هیبنا کاا انرده ينهد.  باپتستنر  ا و معبنيد  در را مقد بال
معب  قديربپش دا شتا ا گنبکيد.نه  ا) شبد آن بلنزگدصت)  و اخرافزگدصمهدی در و دارد (طی آن )۳٦۰راف
متاقطا لوهیآ ابا مهتهکتسادان  آ نهر ) مکربا (ناماشداردهاچيان و انايدبلباکن ينهت  گايروا ونده تبد

).۱۰بزرگ اينجا را می پرستند(
حموقاي جغوی فيرا نگه و معؤرخمار مينروف  يسو " مکيربد:  همان در بلواره معخ بززنودآ ایهینادابد.

نوبهار اين طايفه تعقل داشت و به چهار سوی اين معبد بتها وجود داشت. 
درچ بهمسومون هارسرمالا نجردم گلها  بهای را معبنيرباری  نثد ميکار  نردآ (ند بهونرا (نارميا ندد

)".۱۱بيرقهای بلند اين معبد از بلخ در ترمذ ديده می شد و شاهان چين و کابل آنرا می پرستيدند(
ينزوق را بهونهبعجی نگار شتا ا عمهکتسه نارتبهو بلار از گتزربخ يربتکن  هدهساکتبها يشربه و رهواجم

).۱۲گرانبهائی آنرا تزئين کرده اند صد گز بلندی صد گز پهنائی دارد توالی اصلی اين معبد به برمکی هاست(
رواياز خيؤرماتين و جغن فيرا ا نيیمالسون پزيدميگد  کردد) بهونه (بلار اوا در ايخ دوره شهیمالسل تری

وشدا همدياشت او (وارۀ) ستان ئابمی د ازهرور بيور ر فتن و بقه يولقابعوت هدبااز مکيربرفطاز  مجان ًددا
تعمير و (نوواره = نووهارا = نوبهار) ناميده شده باشد.

مقنيدر لامقصه  نديسنو  عدهجاذ ويارترکز چنوادثحخ يدهنسزارلاا بننيه تایيخار نيسی  بلکت  و جهی ه
قيدت و کنجکق   ماویجنبن  لغه نویا بننيام ساکتواره از وبه اهه و خيارا ًبرابهه تبار يدشلو حيکرشده  در االبه
شتون بنم باضرترورا ننواخديابهکتسی گدمحتان  را معلرم  مومختصات   از شتونری ههمایخيؤر ا در اطن نيراف

بنا در دست باشد.
کس نيکا  بهتهيارا لسنخ  ز و شنانبه ساا شنی ئادار ميفهمندنی     کددر تغييه   و تحر يوکلمل  همات ا دالبواره
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حروف مشترک و قريب المخرج به يکديگر امر مطرد و اساسی است.
(ب) و هم(و) ا اوپدنريذپیمدالبواره (واره) ستس ئا(واړ) و سنسکی   ير) (وبت و ديابیئودابار)هاره)

به( (شاربدهشاا زبرگد. ادب نظیسارپانبه بينری  يدازا سنم ز اجومادیياد (کتسود بهه را ورتصهبار)
تق يبر و مجی بمعنازی   ) بتکی  (ضبده کرا اوچدنرده (واره) ستون اوال معبا  آ سترپشتد و بعی آن از بتکد  ده

بودائی بود بنا بران هر بتکده را (وهار) و بعد ازان) بهار گفتند. شمس فخری گويد:
رسيد موسم نوروز کزنسيم بهار
شود بساتين آراسته بسان بهار

فراالوی راست :
نه همچون رخ خوبت گل بهار
نه چون توبه تيکرئی بت بهار

نظامی گفت :
بهار دل افروز در بلخ بود

کزو سرخ گل را دهان تلخ بود
منصور رازی مفهوم بتکده را در بهار تصريح ميکند در آنجا که گويد:

بهار بتانست و محراب خوبی
بسر وی دالرام و زلفين دلبر

همچنين فرخی راست:
هنگام خزان است و چمن را بدر اندر
نو نوزبت زرين هر سوی بهاريست

هموراست:
چه شهر شهر و بدو اندرون سرای سرای
چه کاخ کاخ و بدو اندرون بهار بهار

ينطاب  کلمور  بهه کارز ادب در بمعنیسارپانبه   بتکی  مدهکذا فتور بهماده  و) و (واره) يخارتار)هان میی
پي نوکددشهيامعند  حقيقی   ا در آن زصی اوبل ستان حصا و قلعار  ا و شبه و نظا ياآن وبر پسوده نتا معنر  بتکی  ده

بصورت مجاز بان راه يافته باشد.
شک د يگل ا کلمنير  او سته ياتیکنا در بصیسارپون ) (بورت و پتارو)باره)  ) –بو اجوماره)باړه هکتسود

در پارسی حصار و قلعه را می گفتند چنانچه خاقانی گويد:
صد باره بر آوردند بهتر
صد باره زبارۀ سکندر

عقيهب  بدهخراز ققيدمی  جنا کلمرخزو  د يعنیسارپوار)يه  (وار) ازهی ريم يشن ا زسه در و پتانبت  و
دب( سنگوارياره)  مشی بابهحصه و بنار سنگد  ا آب وسی هکت د سنگواريذا  ا دورادوربهکتسی کشر وا لغت

حي نراساتنازدر لغنيد هتهمم معنان  قیيدبميشار ههکهای منجوا (و)سود اوبقفوامت مسلصه الم
فياللوژی به (ب) تبديل گرديده، خوشحال گويد:

که زړه دي وار کا ژبه قرار که
مات دي د پند د باړې بندونه
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رحمان بابا گويد:
باړه وته نور هله زراعت که

اکنون در پرتو اين شرح تاريخی و لغوی اشکال اين کلمه کهن را در السنۀ آريائی ذيال می بينيم:
حصار يما در بخدیVaraاوستا – واره، وار 
محوطه بين ديوارVarسنسکريت – واړ 

صحن، دربار، باغ، محيطVariسنسکريت – واړی 
معبد، بتکده.Vaharبودائی : وهار 
حصار، قلعهBarohپارسی – باره 

Varپارسی – جزو اخر کلمه ديوار (وار) 
(ديوار)Wallانگليسی – وال   

بند، حصار، ديوار سنگی.Barahپتو – باره يا باړه 
 والValپتو – جزو اخر کلمه (ديوال) 

تطرحشودبنيا توريخار ا کلمنيی  آر بمهکیيايه از منرور بهو آن فتايوعقر از و حيه معنث  و لفی تغيظ  ری
آب وارد ومدان درلده همی جهو تما مامشکلوارد  متنی  سابصب قورتيديمفتا از و حيه معنث  هیبسيم  دور ار
فترن ا گفتانت.سه  نمه ناکد) –نه بهو (تارکنا هوندر بلم و زمخ دروازهنامدهنزار و جنده بومخی بروبله را خ
کنات دروازه) بهونون (ميگار  ينو در و (حد هنهکـ)ه۱۰۰٦دود شهوز بلر معمخ  و مسکور  بونشوددا دروازه تشش
يکو آن از (شی بهونش (نارميا ميشده  کدآ (نه دروازه سلطرا  ا حمان يددروازه ميگفتنمهو)قهبابا     ا مقصنيد  را د

).۱۳) تصريح ميکند(۵۵محمدصالح ورسجی در رساله مزارات بلخ (ص 

مأخذ :
.۴۳ تا ۲۱، فقره ۲ حصه ۲ونديداد. فرگرد 

، از حواشی دارمستتر.۲۱اوستا، ص 
.۷٦۱قاموس هندی، ص 

.۱۱۲تعلقات هند و عرب، ص 
.۴۳۷فتوح البلدان بالذری، ص 

.۳۱، و مقدمه کتاب الهند، ص ۲۵۹، ص ۲رجوع شود به تاريخ ادبيات ايران از براون، ج 
.٦٦۴، ص ۱انسکلوپيدی اسالم، ج 

.۱۵۰، ص ۱چچ نامه ترجمه اليت، ج 
.۴۸، ص ۴مروج الذهب، ج 

.۳۲۳کتاب البلدان، ص 
.۳۲۱، ص ۸معجم البلدان، ج 

.۲۲۱آثار البالد قزوينی، ص 
.۱۹۴ – ۱۸٦ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 

 ش.۱۳٦۲، سال ٦ پنجاه مقاله، ص )۱(
.۲۳۱ – ۲۲۷ ش کابل، ص ۱۳۸۲ پنجاه مقاله، )۱(
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.۲٦۴ – ۲۵۱ ش، کابل، ص ۱۳٦۲ پنجاه مقاله، )۱(
 مخ کي د (محابس دورۀ غزنويان) تر سرليک ۴۷۲ د اروااد عالمه حبيبي دغه مقاله د (پنجاه مقاله) کتاب په ®

الندي په ډېر کم تغير خپره سوېده، چي اغلي ولوونکي د مقالې په پای کي د دغه تکرار يادونه کېده، (م. 
روهيال).

.۱۲۷ – ۱۱۲ ش، کابل، ص ۱۳٦۲ پنجاه مقاله، )۱(
. د اريانا مجلې مأخذ دي ورولوېي.۱۵۵ – ۱۵۱ ش کابل، ص ۱۳٦۲ پنجاه مقاله، )۱(
.۱۸۵ – ۱۷۸ ش کابل، ص ۱۳٦۲ پنجاه مقاله، )۱(
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