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)تاریخچه آن وهرات(
 ازباستانی ترین شهرهاي آسیا است که ازشهرهاي معروف خراسان صدراسالم هرات

کوشان شهر قبل ازاسالم وآریاي قبل ازکوشانیان بوده است شهرهرات درپیشینه .
تاریخی خودملتقاي مدنیت هاي متفاوت شرق وغرب بوده زمانی درمسیرراه ابریشم 

 تقاطع راه هاي مهم آسیاي مرکزي بودقرارداشته ویکی ازنقاط
استدرفقره"اوستا"که ازهرات قبل ازاسالم نامبرده کتاب وندایدسنديبزرگترین

. ازباب اول این کتاب درباره هرات چنین درج استنهم
انهاي شهرهاي که آفریدم مزداهستم دربهترین مکامناهور

داراي بسیاررودخانه است هرآینه اهریمن قتال "وهراتهراي"ششم
.برضدآن تگرگ فقرراپدید آورد

خودراحفظکردهکهنسالی شهري است که باگذشت زمان تاحدزیادي شکل هرات
.است
منشی ها وقبل ازآن تعقیب نمودجغرافیه دان معروف ا رامیتوان تادوره هخهراتتاریخ 

.ذکرنمودهاستهرات نیزازبطلیموس
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 ازشهرهاي بیشترمعمورخراسان ومردم هرات مینویسدهراتدربارهالبلدانیعقوبی در
حضرت درزمان خالفت واحنف ابن قیسازخوشروترین مردم آن دیاراند آن

.رافتحنمودهرات"رض"عثمان

بگفتاسکندرمیداندومینویسد وي یعنی  اسکندررابدستهراتساختنطبري
خراسانبودکه شهربه شهربسازندسه .بودمرووسمرقند،هراتتاسه

دربارهجه627تا575المیاسجغرافیه دان یاقوت حموي  هراتريقمري
بیشه آن پرخیر وپربرکت است .نامی است درخراسان اهراتشهربزرگب:مینویسد

 من درآنجابوده ام ودرجهان ازنظرنیکوئی ووسعت ارزاق وبسیاري جمعیت وبازارها 
.وآبادانیها همانند نداشت 

 سیف هراتاستکهمولفآنتاریخنامه یات قدیم درباره هرات که درج ایکی ازرو
شیخ درقرنهفتمهجرياستموصوفازقولالدین محمد ابن یعقوب هروي

عبدالجبار نخستین قریه اي که درخراسان بزرگ :مینویسدعبدالرحمن
 درهفت فرسنگی راتهاعمارگردیدقریه فوشنج یازنده جان امروزي است که بعدأشهر

عدهبه.آن اعمارشده است امادراصل بناي شهرهرات روایات تاریخی مختلفی وجود دارد
فوشنگ بن افراسیاب بن نمرود بن کنعاناین عقیده هستندکه هرات توسط 

ت روایت را ارایه مینماید که شههراتدربارهبنايشیخ عبدالرحمن بنأشدهاست
.است چنین درج شده استیکی ازاین روایات که مفصل تر

 پنج هزارفامیل ازظلم شاه فراري شده بودندکه بعد درعصرطهمورثبنهوشنگ
اوبهخرهبطرفغوررفتهسرانجامدرازمدتی سرگردانی  دراطراف کابل وقندهاربآل

لهازانهابوقوعکه بعدازگذشت ایامی درراحت وآسایش مخالفت بین دوقبی.مستقرشدند
.پیوست

که قبیله مغلوب دراطراف ماالن ساکن گردیده وقبیله فاتح ازآنهاباج خواهی 
کیومرث ویکی ازاخالف فریدونجمانشمیره دخترمینمودتااینکه زنی بنام 

تجوي راهی براي نجات ازباج خواهی گردید موصوف بعدازمشوره بامردم نامه به درجس
چهارسالههیاطله که حکمران قبیله فاتح بودفرستادودرآن پیشنهاد پراخت باج وخراج 

:نمودرادریک مرتبه
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 ازباج خواهی کوتاه هیاطلهین پیشنهاد راپذیرفت وبراي مدت چهارسال دست اهیاطله
شمیره درین مدت قلعه ساخت مستحکم بادیوارهاي بلند وخندقی به همکاري .گردید

مسمی نمود دیوارقلعه هفت فرسنگ طول داشت "دژشمیران"مردموانرا
اسداريودرهرفرسنگ داراي دروازه مستحکمی بود که دومردازهردروازه آن پ

مینمودندبعدازگذشت چهارسال وقتی قبیله قالب تقاضاي باج نمودنددربرابرخودقلعه 
رامشاهده نمودند که بسیارمستحکم وداراي دیوارهاي مرتفع وخندقی به اطراف آن 

.منصرفشدازباج خواهی رسید هیاطلهبودوقتی خبرساختن این قلعه به 
 به کالن خود مردمگنجایش جمعیت زیادرانداشت باگذشت زمان وازدیادنفوس قلعه 

بود مراجعه نموده وخواستارشنیدن خرنوش بن سام بن نریمان کهدرآنوقت
پرداختکهندژبهاعمارشهرخرنوشازپادشاه منوچهردرموردتوسعه شهرگردیدند

کهندژشهري بودبادیوارهاي به ارتفاع پنجاه گزوخندقی دراطراف داراي دودروازه یکی به 
. شمال ودیگري به سمت جنوبسمت

. تکمیل گردیدبهمن بن اسفندیاربن گشتاسباین شهردرزمان 
غاغوشنیزبه مرورزمان براي مردم کوچک شدهمان بودکه سرکرده آنهاازشهرکهندژ

اعماراین شهر درخواستوبرايمردمکهندژصیص شهري دیگري رادرکنارخت
معمارمصروف کارشدندوآنرابعدازهشت سال تکمیل نمودندازاین )400(کارگرو)4000(

یاارگ (شمیرانروایت روشن میگرددکه قدیمیترین بناي شهرهرات همانا قلعه 
 تکمیل اسالمکهبعدازیاچهارمحلوسرانجام شهرسومی سپسکهندژ)امروزي

مرکزمهمساسانیهاونیزازاین اسناد تاریخی آشکارمیگرددکه هرات درزمان .شدمیباشد ’

نفوذکهجنگی بوداست  قرارداشتیفتلی هاتحت
 شهرقدیمی واسالمی  ازدوقسمت متمایزازیکدیگرمتشکل است که یکیشهرهرات

وقسمتی کهندژ هجري شمسی ساخته شده است 1313کهدرسالدیدشهرجودیگري 
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 که به منطقه خیابان واقع اند ومخروبه بیش نمیباشند خارج این تیموريازشهردوره
مترطرح ریزي شده 1200متربر1200مربع هرات دریک شهرقدیمتقسیم بندي اند 

برجبیگ  برج شمال شرقی بنام کالنکهدارايچهاربرجبزرگبودهاستکه
جنوب شرقی بنام عبداهللا مصري برج جنوب غربی بنام خاکستریاخاك 

 مسمی بوده است عالوه ازبرج ها بزرگ برسروبرج شمال غربی بنام فیل خانه
بودهاستکهدردفاعازشهرازآنهااستفادهشهرداراي برج هاي کوچکیدیوارهاي 

.مینمودند
 بوده که درچهارسمت بازمیگردید تنهادرسمت چهاردروازهدارايشهرقدیم هرات

دربجنوبی بنام دربخوش داشت دروازه شرقی بنام شمالشهردودروازه
 ودروازه شمالی به سمت شرق دربعراقدروازه غربی بنام فیروزآباد یا درب قندهار

 که هردروازه داراي پلی بنامدربملک ودروازه شمالی به سمت غرب طبیچاقبنامق
.هراتدارايچهارمحلبود.باالي خندقی که دراطراف شهرحفرگردیده بودبود

 محله قطبیچاق-1
محلهمهمندها-2
محله بردرانی ها-3
محله عبداهللا مصري-4

.بطورعمدهسهمرکزدرشهروجودداشته
 اقامت حاکم شهروادارات دولتیارگمحل-1
مسجدجامع کانون اجتماعات مذهبی-2
چهارسوقمحلتجارت-3

.ومواصالت بوده است"دفاعی"تجارتی" داراي سیستم منظم آبرسانیهرات
میرسد                )14(که حوض هاي زیادي داشته وسردابهاي آن درشهرقدیم به 

ساله3500رقدیم هرات که تاریخ شه.مسجد میرسد)82(بههراتمساجدشهرقدیم
آنسکهدارالضربوجودداشتهکهدارالضربراپشت سرگذاشته ازدوره اسالمی درآن 

خصوصیات سکه هاي  شده که مربوط دوره عباسی است وجود داشته ضربهاي
 که هریک روي آن میلی متري24گرام2/3وزن. ازاین قراراستدارالضربهرات

ضربهراتسکه ازمامون عباسیهمچناننوشتهشدهوهراتنصربنسعد
قید )62(ودومی به شماره )51(بهشمارهکابلدرموزههجريقمري206درسال
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 ازاین سلطان حسین بایقراسکههايدارالضربهراتدرزمانخصوصیات.است
.قراراست

حسین بهادرخلداهللا ملک والسلطانه .السلطانالعظمابوالغازي:رويسکهمتن
.داخل یا وسط بود

 حرف هردوقسمت باالحاشیه الاله االاهللا محمدرسول اهللا :سکهمتنپشت
گرم7/4دارايوزنکرصدیق عمرفاروق عثمان ذوالنورین علی المرتضی ابوب

. سانتی متر جنس نقره 1/2قطر
اعرابراازدستاستقالل هرات اولین کسی است که اعالن ابومسلم خراسانی 

درهرات"تیموري ها"سلجوقیها"یهاغور"غزنویها"صفویها"طاهرایاننمودبعدأ
.حکومتکردهاند

دوازدهملکانغوريشهرهراتدرزمانحکومت:مینوسیدحمداهللا مستوفی 
هزاردوکان شش هزارحمام وسیصدوپنجاه کاروانسراوآسیاب ومدرسه وخانقاه

.هزارخانه مردم نشین آباد داشته است)444000(و
زیرنظراداره مترقیانه حکمران محلی )هرات(گدام وباغ آسیاي میانه : مینویسدملسن
ها دوباره کامرانی خودرابازیافت یک باردیگرشهرصاحب نفوس غوريسلسله

روانسرهاوتیمچه ها دوباره بازشدمرتبه گردیدوقصرها مجددأاعمارگشت وکا
دیگرشهرهرات عظمت وشکوه خودرادرثروت وزندگی پرتجمل بازیافت درظرف 

وشهرتزرگران.سال قصرهاي شاهی باخزاین قیمت بهامزین گردیدند)130(
دروازهطالکارونقره کاربه تمام آسیاي میانه پخش گردیددیوارهاي شهرازنواعمارگردیدو

.ري هاي عالی اعمارگشت وبافلز صیقل مشبک گردیدشهرباکندهکاهاي
هرات طوریکه بیان نمودیم قبل ازدوره تیموریان ودردوران درخشان 
تیموریان اززمان شاهرخ وخانم فرهنگ دوست وادب پرور آن گوهرشاد بیگم 
تاعصرسلطان حسین بایقراوزیردانشمندآن امیرعلی شیرنوایی آبادبوده 

زهنري وفرهنگی بشمارمیرفته وهمچنان نگین درخراسان درخشید         ومرک

:گردآورنده
مهندسزادههمایون 

              عضو مسلکی آبدات تاریخی


