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  خیتار ک فصلی در گارماند یچهره ها
  :یفرھنگ و یادبی، خیتار یپژوھشھا یبھ سلسلھ 

  )انیموریت عصر ھرات در یشکوھمند(

  )صباح( از یپژوھش

  بخش اول

  
در سنھ ثمان و اربع مائھ فرمود : گوید  تاریخ خود می بیھقی در. اند  ھرات را دل خراسان نیز خوانده

ھرات ھوایی : است  القلوب حمدهللا مستوفی آمده  در نزھة. خراسان است ما تا ھرات رفتیم کھ واسطھ

اگر در : اند  و پیوستھ در تابستان شمال وزد و در خوشی آن گفتھ، در غایت نیکویی و درستی دارد

در این . سرزمینی خاک اصفھان و باد ھرات و آب خوارزم گرد آیند مرگ در آنجا بسیار کم است

حمام و کاروانسرا و  ٠٠٠۶ومت ملکان غور دوازده ھزار دکان آبادان بوده و شھر در حین حک

مردم آنجا . است نشین بوده  خانھ مردم ٠٠٠۴۴۴خانھ و   مدرسھ و خانقاه و آتش ٠۵٣طاحونھ و 

. ای محکم است و آن را شمیرم خوانند  آنجا قلعھ ورز و جنگی و عیارپیشھ باشند و در  سالح) ھرات(

ٔ امکلجھ . اند  است کھ آن را ارشک گفتھ  ای بوده  فرسنگی شھر بر کوه آتشخانھ بر دو و این زمان قلعھ

ٔ نصاری بوده، میگویند و مابین آتشکده و شھر   .است  کنیسھ
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 . بسیار قدیمی میباشد ھرات یک شھر

یاد نموده » آریا«برخی منابع غربی ھرات باستان را بنام . رسد  ھای آن بھ آریانای باستان می کھ ریشھ

ٔ ھریوا است ٔ یونانی شده  :چنانچھ در نتیجھ تحقیق ذیل آمده است. اند کھ ھمان گونھ

ره: بھ پارسی باستان َ   ایوا  ھ

روایوه: بھ اوستایی َ   ھ

ٔ اسکندر مقدونی   ایا  اسکندریھ آره: در دوره

ٔ ساسانی  ھریو: بھ پارسی میانھ

  ایا  آره: بھ یونانی

   آریا: بھ التینی

ٔ دو پیش از میالد  ای از تیره  دستھ) ھا  آرین: بھ یونانی(ھا   ویھر  ،ھای آریایی بودند کھ در ھزاره

ٔ آمودریا  ٔ رودخانھ روی ) اکسوس یا جیحون(زادبوم خود در آسیای مرکزی را رھا کرده و از ناحیھ

م سرزمینشان را بھ نا. جای گرفتند) Ariusبھ التینی(پیرامون ھریرود ، آوردند و در سرزمینی بارور

ره(ھریوا ، نام این رودخانھ َ واژه . کھ کم و بیش با والیت ھرات امروزین ھمانند است، نامیدند) ایوه  ھ

یو آمده کھ بھ معنی  َ ر َ ی از زبان ھ َ ھای واپسین ھفتم و آغازین ششم پیش  در سده. است» پُرشتاب«ھر

مرکز . رفت ھای ھخامنشیان بشمار می پیھریوا بدست مادھا افتاد و سپس یکی از ساترا ،از میالد

ره ،ھای ھخامنشی نبشتھ  در سنگ. فرمانروایی ھخامنشیان در قصری در شھر آرتاکوانا بود َ در  ایوه ھ

 ٣٣٠اسکندر مقدونی در ، بھ قول مورخ یونانی ھرودت. است  ھای ھخامنشیان آمده فھرست ساتراپی

آرتاکوانا شھر ، وقتی اسکندر بھ این شھر آمد. را گشودآرتاکوانا مرکز ساتراپی ھریوه ، قبل از میالد

سپاھیان اسکندر شھر را . ھریوه در آن زمان ساتی برزن نام داشت) والی(ساتراپ . آباد و مرفھی بود

در آنجا دژی برای ، اسکندر پس از تصرف شھر. ویران و بسیاری از باشندگان آن را بقتل رسانیدند

حفظ نظامیان از شورش ، ھدف از ساختن این دژ. آن ھنوز باقی است نظامیان خود ساخت کھ بقایای

  . احتمالی مردم شھر بود

ٔ  »ایا  اسکندریھ آره«اسکندر سپس شھر را دوباره آباد کرد و نامش را  نھاد و باشندگان بازمانده

  . آرتاکوآنا را بدین شھر کھ ھرات امروزین باشد تحویل کرد

ب زمان كام ھا و یباستان تا بھ امروز در گذرگاه پرفراز و نش شھر كھنسال ھرات كھ از روزگار

، ده استین آداب و فرھنگ را بر دوش كشیزان كولھ بار سنگیده و افتان و خیار دیبس یھا یناكام

خ یز تاریھم اكنون ن، معاصر یاسیس یائیجغراف یمرزھا، زبانھا، نژادھا، مسلكھا، گذشتھ از مرامھا

دھد و  یوند میبھ ھم پ یق فرھنگ و تمدن اسالمیاه را از طریس یایدرن تا یاز حدود چ یمردم

سازان دردآشنا را چاره ، گذرد یدھد و آنچھ بر بوم و برش میآنچھ از دست م یغاگویسوگوار و در
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، مرو، شابورین، شھر پرآوازه اش دانان گذشتھ از خراسان بزرگ و چھار ایجغراف. دارد یچشم م

م، ھرات و بلخ ّ  یبرخوردار از فرھنگ و فرزانگ ینعمتھا با مردم یو انبوھ یو آبادان یبھ خر

  . ار گفتھ اندیبس یسخنھا

 یدادھایا روی یاجتماع یاسیگاه سیگاه و ب یھایعت بھ رغم ناامنین اقبال طبین بركات خداداد و ایا

م و شھرھای، عیناگوار طب ّ تاز غزان در تا تاخت و ، بود یش ارزانیشادابش كم و ب یبر خراسان خر

كباره ساخت و یھفتم كار خراسان را  هنخست سد ھمیرانگر تاتار در نیسدؤ ششم و ھجوم و یمھ ھاین

تا خراسان  - ننھاد و چنانكھ گفتند  یبر جا یزیرانھ و آواره چیشھروشھروندانش را نابود كرد و جز و

فتند جائ رُ َ فتند یرا تمام ن َ ر َ   . ن

 یاست در شمال غرب ینام شھر«خراسان بزرگ بوده است نفك یر باز جزء الیھرات كھ از د

مھم است كھ  یقصبھ ا«ھرات  یبنا بھ قول مقدس» واقع است) رودیھر( یافغانستان در كنار رود ھر

مھم  یھایھرات آباد«ن یو ھم چن» گوارا است یوه ھایخوب و م ین رود و مركز انگورھایباغستان ا

م است كھ یار قدیبس یاز شھر ھا یكیھرات آمده است كھ ھرات  خ نامھیدر تار »باداردیز یھایدنیو د

ان شده كھ ھر چند باور یش آن نھ داستان بیدایپ یدرباره چگونگ. در زمان اوستا ھم وجود داشتھ است

ا روین یكردن   . دھد یبودن شھر ھرات را نشان م یھم رفتھ باستان یست امّ

آب  ین بھ خاطر خوبیسازد و ھم چ یبھ ھم مرتبط مكھ چند كشور را ییایھرات بھ خاطر موقع جغراف

ت یدر آن حدود بھ اندازه ھرات اھم یچ شھریھ. آن از ابتدا مورد توجھ پادشاھان بوده است یو ھوا

درتمام . ن شھر خراسان استیھرات بزرگتر« یو بر اساس نظر استخر. ندارد یو تجار ینظام

ھرات  »شود  یافت نمی ین بزرگیبھ ا یشھر سجستان و جبال، خراسان و ماوراء النھر و مرو

 یعنیچھار شھر معروف خراسان «آمد چنانكھ  یك شھر مھم بھ شمار میخ بھ عنوان یھمواره در تار

  » مرو و ھرات بھ عنوان چھار ربع خراسان شناختھ شدند، بلخ، شابورین

ن شھر در زمان یاز مراكز ضرب سكھ بوده است و ا یكیان بھ عنوان یھم چنانكھ درزمان طاھر

ز از توابع ھرات برخاستھ و در خراسان یان نیان و غوریغزنو یت داشت حكومتھایز اھمیان نیسامان

ن شھر وجود داشتھ یآل كرت در ا یلخانان مغول ھم حكومت محلیدر زمان ا. بھ حكومت پرداختھ اند

 یز ما شاھد مكتب ادبیر نمویدر زمان ت یحت. مذھب سربداران پرداختند یعیكھ بھ مقابلھ با دولت ش

  . میھرات ھست

 یت ھایشناختھ شده است فعل یدرخشان وپر تحرك فرھنگ ین ما ازدورھایان در سرزمیموریدوره ت

 یگوركان اغازم یموریت یرامپراطوریرزا بر سر ین دوره از جلوس شاھرخ میوھنر ا یادب یعلم

با وپر جنب وجوش سمر قند كھ یشھر ز نیخود قرار داد ومقف ا یھرات را مركز فرماندھ یو. شود

در  ید آبادان كرد وبقول سمر قندیرا شا یكھ مركز امپراطوریموربود رجحان داد وان طوریمركز ت
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بر ان متصور نتوان  یدیاستحكام فرمود كھ مز یمدت اندك مرمت باره وفصل ودروب مقاتلھ بنوع

 یرزا مراكز علمیشد شاھرخ مبخرج داده  یحد و حصر یب یھرات مساع یودر ابادان. بود

ره دست یاد نھاد دانشمندان ھنرمندان چیس كرد مدارس وكتابخانھ ھا بنین شھر تاسیرا در ا یوفرھنگ

ك یر علم ودانش ھنر وادب كھ ھر یره مشاھیبان وغیمعماران ماھر حكاكان حجازان مشاعران واد

 یادب یت رو اوردن ودر مركز علمبودند از ھر گوشھ وكنار بھ ھرا یو ھنرمند یدرعلم گستر یتیا

ش را اشغال كرده وبھ كار خود سرگرم شدنند یف محولھ خویر شده وظاین شھر سرازیا یفرھنگ

 یمنازل خصوص و یداشت در مدارس عموم یفرھنگ یشتر ارتباط بھ مركز علمیكھ ب كتابخانھ ھا

شھر . ندیتفاده نماش اسیاز خویعرض وجود كردند تا مردمان خاص وعام بتواند از كتوب مورد ن

چشم وچراغ خراسان كانون  یھنر یوچھره ھا یادب یحلقھ ھا یفرھنگ یھرات از داشتن مراكز علم

بلکھ مرکز مھم تجارتی ، شی داشتیت سوق الجیھرات نھ تنھا اھم. ن سامان شدیا یت ھایھ فعالیكل

، ن نقش ھراتیداشت ھمبا در نظر ، دادیل مین را تشکیقاره ھند و تا کشور چ، ترانھینواحی مد

ن پل یرود بنا کنند کھ آثاری از ایم گرفتند تا پلی مستحکمتر و فراختر بر ھریپادشاھان ساسانی تضم

ن پل ھم اکنون توسط آبادات یباز سازی ا( ،کھ بھ پل ماالن مشھور است تا بھ امروز بھ جا مانده است

لی جالب و تماشائی ین بابر خیرالدیظھن بشمول یاحیپل مذکور برای س) ان داردیخی ھرات جریتار

ت یروا. ن پل ساختھ و پرداختھ شده استیرامون چگونگی ساختمان ایادی پیداستانھای عشقی ز. بود

اد پوستھای تخم را یبا پشتکار و زحمت ز) بی بی حور( و خواھرش) بی بی نور( شود کھ زنی بنامیم

ھ را یل نقلیتا آن پل بتواند بر داشت وزن و ثقل وساجمع کردند و با گل تھداب آن مخلوط نمودند 

  . داشتھ باشد

ن غوری فرمانروای غور و فاتح دھلی کھ بھ امر او منار جام یاث الدیالدی سلطان غیدر قرن دھم م

امروز  مسجدی را در ھرات اعمار کرد کھ بعنوان مسجد جامع تا کنون پا بر جا مانده است، افتیبنا 

ک نمونھ یبھ نھ تنھا ین کتیست ایی کاری آن بنای پرشکوه با خط کوفی آن با قک قسمت کوچک کاشی

ن بابر در باره یرالدیظھ. ت بسزائی داردیز اھمیخ نیبلکھ از نگاه تار، عالی خطاطی کوفی است

، )مورینواسھ ت( قراین بایشھر ھرات در دوره حکومت سلطان حس( :سد ینویحکومت پادشاه وقت م

) .دیرسیھ آن نمین جھان مسکون بھ پایچ شھری دریانی کرد کھ ھیغ او ترقی شایی بلطبق فرمان وسع

خ کھ امروز جزء یبای تاریادگارھای ز، یان علم و صنعت در ھر رشتھ رونق گرفتیموریدر دوره ت

ای ھنر پا بھ عرصھ وجود ین دوره در دنیدر ھم، شوندینھ ھای ملت ما محسوب میمھمی از گنج

ن توسعھ مقبره یخی و ھمچنیادگارھای تارین بناھا و یمورشاه عھده دار تزئیخ پسر تشاھر، گذاشتند

ھمسر ( ت گوھرشادیخ ھرات بھ ھدایادگارھای تارین یبا تریدو تا از ز، خ انصاری در گازرگاه بودیش

ن موسس مدرسھ و مصالی ھرات است کھ از آن دو فقط یاو ھمچن، افتندین دوره بنا یدر ھم ) شاھرخ
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کی از ھمان بناھا بخاک یکھ ملکھ در گذشت او را در مقبره مجلل در یوقت، د منار باقی مانده استچن

استمدار متبحر با یس، ر نوائییست و علی شیزین عصر میجامی شاعر نامدار پارسی در ھم. سپردند

  . دیزبان چغتائی را جان تازه داده بھ آن ارزش ادبی بخش، وان خودینوشتن د

چ شاعر ترکی زبان نتوانستھ است بھ رسائی و سالست اشعار نوائی یھ:: سد ینویاره نوائی مبابر در ب 

، فا نمودینقش مھمی را ا، دان ھنرینقاش و مصور معروف ھم در م، استاد بھزاد. دیشعری بسرا

نقاش و ھنرمندان ، سندهینو، خطاط، دانیقیموس، ن شاعریخالصھ در ھر گوشھ و کنار آن سرزم

ن کھ خودش از یسلطان حس. شھ خود نبوغ و مھارت داشتند عرض وجود می کردندیدر پ گری کھید

ت حقوق فردی و یھ آزادی و رعایان بود خواست اجتماعی بوجود آورد کھ بر پایموریسلسلھ ت

گر در یکدیست با ھمی داشتھ با یطی را فراھم سازد کھ ھر فرقھ و نژاد زیاجتماعی استوار باشد ومح

ع او یخواست مطین دربار خود را برای اجتماعی کھ میسلطان حس، زنده گی کنند صلح و آرامش

او را بھ ، کی از پسرانش مردی را کشتیوقتی ، ل کردیک دادگاه انصاف و عدالت تبدیبھ ، باشد

ن یبھ ا. د بھ انتقام خون مقتول بھ قتل برسدیاست و باردانست کھ پسر مقصیرا میز، دست عدالت سپرد

  . تواند فوق قانون و از مجازات مستثنی باشدیحتی پادشاه ھم نم، چ کسییان داد کھ ھب نشیترب

برخی . رسد  انای باستان مییھای آن بھ آر  شھیات افغانستان است کھ رین والیمی تریقد کی ازیھرات 

 ھرات قبل از کشف بحر ھند در گذرگاه راه. اد نموده اندیا یمنابع غربی ھرات باستان را بنام آر

ای مرکزی و اروپا یآس، انھیشرق م، م قاره ھندیان نیشم قرار داشت و نقش بزرگ را در تجارت میابر

ھای شرق  تیخ بستر مناسب تالقی مدنیی در طول تاریایت جغرافیھرات از لحاظ موقع. کرد بازی می

استان خ پر بار افغیھای تمدنی تار  کی از گھوارهینرو ھرات یاز. رفت  ز بھ شمار مییو غرب ن

خ افغانستان را ین دوران تاریی تریا طالیتانیر برین بی مورخ شھیبھ قول آرنولد تو. شود  شناختھ می

خی را بازی ین درخشش نقش بزرگی تاریبلخ و ھرات در، دھد کھ کابل ل مییان تشکیعصر کوشان

کھ شھر ھرات یدھد ھنگام  ل مییخ ھرات را سده پانزدھم تشکین دوران تاریی تریاما طال. کردند می

  . ده بودیان مبدل گردیموریتخت پرجالل شاھان تیبھ پا

قرا در یبا. در خراسان حكومت كرد یطوالن یاست كھ مدت یمورین پادشاه تیقرا آخرین بایسلطان حس

م ھشتصدوچھل ودو ّ بھ نام دولتخانھ چشم بھ جھان  یشھر ھرات و در محل یدر شمال شرق. ق -محر

، ن منصوریالد اثیپدرش غ. رسد یمور میمادر بھ ت ینب پدر و ھم از سونسب او ھم از جا. گشود

در . ق - ست وششیدر سال ھشتصدوب یمور بود كھ بھ قولیقرا از نوادگان تین بایا. قرا بودیفرزند با

روزه یقرا فین بایمادرحس. اشتباه گرفت، قراین بایحس، اش د او را با نوادهید و نبایس بھ قتل رسیبادغ

  . بود، موریدخترزاده تی، ر موسیھ اماسام داشت كھ نوگُم نیب
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ت او یو تحت حما) .ق - ھشتصدوپنجاه تاھشتصدوپنجاه وسھ(گیالغ بقرا ابتدا در دستگاه ین بایحس

او از زندان  یول، را بھ زندان انداخت یو، دید گوركان بھ حكومت رسیپس از آنكھ ابوسع. بود

موفق شد استرآباد را . ق -ھشتصدوشصت ودودر سال . وستیپرزا ابوالقاسم بابر یخت و بھ میگر

ّ حكومت خو د و یبا مرگ ابوسع. د شكست خوردیدر نبرد با ابوسع یول، ش سازدیتصرف كرده و مقر

  . ان عمر مقتدرانھ حكومت كردید و تا پایبھ ھرات لشكر كش، بان قدرتمندیدان از رقیبودن م یخال

بلكھ ، شبرد فرھنگ تالش كردیپ یخ است كھ نھ تنھا برایان تاریرواقرا در شمار اندك فرمانین بایحس

 یبھ نظم و نثر از و یآثار متعدد. دیآ یشمار م بھ. ق -نوسندگان قرن یخود از جملھ شاعران و نو

ج آن زمان بوده است؛ مناظره یرا یھا  ییآزما  بھ شعر كھ از طبع، رسالھ معما -مانده است  یبرجا

كھ اشعار آن در ی، وان منظوم تركید، س آن موجود استیكھ نسخھ دستنو یمثنو در قالب، گل و مل

ھا  شھیكھ در آن اند یمنثور بھ زبان ترك یا و رسالھ، ن عاشقانھ استیرنده مضامیقالب غزل و دربر گ

در دوره . ان كرده استیش بیعصرخو یت فرھنگیاز وضع ید خود را ھمراه با شرح مختصریو عقا

االخبار بھ  ر در خالصھیخواندم. دیشبرد فرھنگ احداث گردیمنظور پ بھ یمتعدد یبناھا ،او یزمامدار

ر مناطق یو جز آن در ھرات و سا، دارالشفا، خانقاهی، مصل  ، از مدرسھ یمختلف یھا ذكر نمونھ

  . ده استیبنا گرد یو یھا تیقرا و با حماین بایدر زمان حس یپردازد كھ ھمگ یخراسان م

 ییبھ گفتھ بنا. ز مشاھده كردین یو یش از آغاز زمامداریتوان پ یكتاب و كتابخانھ را ماو بھ  عالقھ

گذارد وآنچھ  یخود را در خوارزم برجا یمجبور شد اردو یكھ و یھنگام) .ق -ده قرن ( یھرو

ر ید بھ نام امیاز سرداران ابوسع یكیكند كھ  یو اضافھ م، ش بودكتابخانھ ھا، گذاشت یدشمن باق یبرا

از موالنا احمد  یمت برد كھ از آن جملھ كتابیغن س را بھیآتا وارد كتابخانھ شد و چند جلد كتاب نف گیب

 یرینظ ھا از رونق كم كتابخانھ، او یزمامدار یھا در سال. بوده است) .ق -ھشت قرن ( یروم

دربار او در ھرات ، ده بودیكھ در آنھا كتابخانھ احداث گرد یعالوه بر مدارس متعدد. برخوردار بودند

، خواجھ محمد حافظی، مشھد یچون سلطانعل یسانیمجلل و باشكوه داشت و خوشنو یكتابخانھ ھاز ین

  . اند سان زبده در آنجا كتابت كردهیر خوشنویو سا، ن محمودیالد نیموالنا ز

ن یالد كمال، نھان آیتر كھ بلندآوازه، اند مشغول بوده ییآرا ن كتابخانھ بھ كتابیز در این ینقاشان متعدد

گر نقاشان یگشا از د چھره یو قاسمعل، موالنا محمد، محمد یموالنا حاج، رك نقاشیم. بھزاد است

 یباخزر ینظام. بوده است یکتابخانھ ودار  الذكر عھده رك نقاش فوقیم. اند قرا بودهین بایكتابخانھ حس

كتابخانھ  یكتابدار مسوولبا عنوان قرا ین بایاز جانب حس یمنشور، در منشأاالنشاء) .ق - نو قرن (

 یكھ با نثر، ن فرمانیاز ا یدر بخش. ده استیون آورده كھ متأسفانھ مخاطب نامھ ذكر نگردیھما

ّف و با ذكر مقدمھ   :ن آمده استیچن، دهیم گردیت كتاب و كتابخانھ تنظیدر اھم یا متكل
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ِ فوا ِ كتابخانھ افكاریبر ناظمان روضھ خزانھ ما را كھ . . .ده نماندیپوش ،د شعوریو متمتعان از فوا، د

ع و منبع ع َ ر ْ لینابیبھ واسلھ ، ون معارف و عوارف استیمَش و اصول و فروع ، ع مجمل و مفصَ

ل و معقول و مسموع، مختصر ّ نمودار گلستان فردوس و بوستان جنان  یأتیبر خوبتر ھ، و مطو

ق یضاح رمز دقایق و ایا كھ مفتاح كنز حقاون ریار ضبط و ربط كتابخانھ ھماید اختیم و مقالیدیگردان

  . میسپرد ]نجا نام مخاطب نامھ افتاده استیدر ا[د استحقاق یبھ . . .است

 گر مقامات و صاحبیقرا وجود داشتھ كھ وابستھ بھ دین بایز در عصر حسین یگرید یھا  كتابخانھ

ر یش یرعلیام، قراین بایدار حسر نامید از وزین اشخاص بایاز جملھ ا. بوده است یموریمنصبان ت 

  رانشاهینواده م، رزایاحمد م. را بنا نھاد یمتعدد یھا  نام برد كھ در سراسر خراسان كتابخانھیی، نوا

از فرزندان . بر آن وقف كرد یسینف یھا  در شھر ھرات ساخت و كتاب یكتابخانھ ھا، موریبن ت

ن یرالدیاست كتابخانھ اول برعھده نصیر. رزا اشاره كردین میدون حسیتوان بھ فر  یقرا مین بایحس

سلطان . آمده است) .ق - ده قرن ( یھرو یع واصفیالوقا  عیدر بدا یو یبود كھ فرمان كتابدار خطاط

س درگذشت و در یبادغ یدر منطقھ بابا الھ. ق - ازده ینوصدوحجھ سال یازدھم ذیقرا در ین بایحس

  . دیشھر ھرات دفن گرد
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