
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Historical          تاريخی

 
  احـمـد عـلی کـهـزادعالمه، شادروان استاد 

  "بنياد فرهنگی کـهـزاد":  فرستنده
 
  

 
  ر هراتــــــبنای شه

  

  ی و فولکلوریخنظر روايات تارياز 
  

که در ی از شهرهای کهن افغانستان که در قطار بالد قديم مشرق زمين قرار ميگيرد، شهر باستانی هرات است يک
 .خذ ادبی آريائی نام و نشان آن مذکور استآحوزۀ حاصل خيز و شاداب هريرود افتاده و در قديمترين م

نام هائی است ) هريوه(هری و . ذرد بزرگی که از آنجا ميگۀ، رودخان)رود هری(يعنی ) اری رود(يا ) هری رود(
صورت اخيرالذکر در . که در تاريخ و ادب دوره های قرون وسطی و دوره های باستانی پيش از اسالم آمده است

 هری رود و حوزۀ آنست که از ۀائی ذکر شده و مقصد از آن رودخان اوستۀدر قطار اراضی شانزده گان )اوستا(
  . مذکور مسکون و آباد شده استۀ رودخان کرانه های،ان حوزه رسيدهکه امواج مهاجرت آريائی بد روزی

در مرور چندين هزار سالی که از استقرار قبايل آريائی در حوزۀ هريرود ميگذرد، شهر هرات به دفعات آباد و 
ندگان و ويران و مرمتکاری شده و خاطرۀ اين همه آبادی ها و ويرانی ها و مرمت کاريها با نام بانيان و ويران کن

مرمت کاران بهم درآميخته و مجموع خاطره های درهم و برهم بشکل داستان ها و اسطوره هائی درآمده که انفکاک 
ده و با از همين داستان ها و اسطوره ها وقت بوقت در متون تاريخی هم ثبت ش. آنها از هم، خالی از اشکال نيست

  . جديدتر جلوه کرده است باز شکل تازه تری در متون،بين رفتن يک متن قديم
 مولفۀ سيف بن محمد بن يعقوب هروی " هراتۀتاريخ نام"ريخ هرات در دست است، يکی از آثاری که راجع به تا

ذکر اول آن در . م شده است شهرت دارد و به صد و سی و هشت ذکر تقسي"تاريخ سيفی هروی"ت که همچنان بنام اس
خويش را در لف همين کتاب روايات متذکرۀ ؤم.  آن وقف شدهِءالع جزانيان شهر هرات و حصار و ق و باءباب بن

 متاسفانه  شيخ عبدالرحمن بن عبدالجبار نامی و کتب ديگر ديده کهۀلفؤ م"تاريخ نامه هرات"کتاب ديگری موسوم به 
 از ميان رفته  که آنها هم،خذ ديگری دست داشته اندآن اين کتب بنوبۀ خود به آثار و ملفاؤامروز در دست نيست و م

اين ذکر و تسلسل نشان ميدهد که روايات و داستانها چطور وقت بوقت به قيد تحرير درآمده و آثار تحريری . اند
  .چطور ناپديد گرديده است

 خالی ، شهر هراتۀ روايت دارد که ذکر آن در تاريخچ و بانيان هرات هشتاءسيفی هروی روی همرفته راجع به بن
  .از دلچسپی نيست

 جالل که ۀسپس بعد از يک دور.  يافتهاءهرات در عهد طهمورث پسر هوشنگ بنايت اول عبارت از ين است که رو
شکوه سلطنتی به اوج خود رسيد، در اثر غروری که دامنگير شاه شد و دعوی خدائی کرد، سلطنت او سقوط نمود و 

ی بعد از مهاجرت به کابل و غور باالخره به مردمان ديار او متفرق و پراگنده شدند و پنجهزار صحرا نشين قندهار
 مغلوب و ۀ تا باالخره در ميان دست،رحل اقامت افگندند و به دو دستۀ غالب و مغلوب تقسيم شدند) کواشان(و ) اوبه(

 ميگفتند و از فرزندان کيومرث بود "همان افريدون"پيدا شد که وی را شميره بنت ) رهشمي(ضعيف دختر زيبائی بنام 
بنا بر .  شهرت پيدا کرد که در شمال هرات وقوع داشت"حصار شميران"ی حصاری را گذاشت که بنام وی به و بنا

سام " يکی از فرزندان "خرنوش"حصار شميران به علت تنگی جای از همين روايت در زمان منوچهر مردمان 
. شميران را در داخل آن گرفتند نمودند که شکل شهری بخود داشت و حصار اء اجازه خواسته و کهندژی بن"نريمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

. ميگويند ديوارهای حصار اين کهندژ پنجاه گز بلندی و سی گز عرض داشت و باره و بروج و خندق عميق داشت
 هزار ١٦ مردم به پول و اعانه "ارغاغوش"در زمان . اشندگان آن باز تنگ شدمدتی گذشت و شهر کهندژ برای ب

، چهار سال برای خشک شدن سال که در وسط هر دو هشت سال ١٦مرد کارگر جمع کرده و در طی مدت 
دو در داخل  هر"کهندژ" و " شميرانحصار"شهر هرات را طوری وسعت دادند که ، ی ضحيم وقفه ماندند ديوارها
 گز ارتفاع داشت و محيط حصار شهر دوازده ٤٥تهداب ديوارهای حصار جديد صد و ده گز عريض بود و .  آن آمد

  .هشتاد و سه گز طول داشتهزار و صد و 
ن بود و جز  پست و بلند و جايگاه جانوراکه شهر هرات در آن آباد شده اصًالدر روايت دوم چنين آمده که محلی 

الفت به دو دسته تقسيم شده ی از صحرا نشينان بعد از جنگ و مخاطايفه .  آبادی در ين حوالی نبود جای"اوبه" ۀقصب
مود و باالخره در محلی موسوم به  نقل مکان ن"درۀ دو برادران" و از آنجا به "کواشان" ضعيف اول در ۀو دست

 که "همای چهر آزاد"د و جماعتی از اعيان خود را نزد  که معبر عبور کاروان ها بود به فکر آبادی افتادن"خيابان"
ملکۀ بلخ به .  مطالبه نمودند بنای حصاری راۀخ پادشاهی داشت، فرستادند و اجاز ميخواندند و در بل"شميران"را او 

ختند و به نام اهالی حصار را سا. بنای حصار موافقت کرد و امر نمود تا قلعۀ مذکور را بنام وی مسمی سازند
  . مسمی نمودند"حصار شميران"

صار شميران است که روايت سوم حاکی از ين است که بعد از طوفان نوح اولين بنائی که در خراسان ساخته شد، ح
  . نهاداء و بعد شهر هرات را بن"اوبه" ۀ نام داشت، اول قصب"هرات"ر ضحاک که دخت

روايت چهارم بنای شهر هرات را به اسکندر نسبت ميدهد و انعکاس خاطرۀ بنای اسکندريه ايست که اسکندر در 
  .حوزۀ هری رود نهاد

  .ه استروايت پنجم چنين نقل ميکند که شهر هرات در عهد نمرود بن کنعان ساخته شد
روايت ششم عبارت از ين است که باز پای اسکندر را در احداث شهر هرات دخالت ميدهد و حاکی از ين است که 

  .ی شهر هرات وجود داشتا که در آن نبشته هائی مبنی بر بنصندوقی يافت، فاتح مقدونيه 
  . طبق روايت هفتم بانی شهر هرات ذوالقرنين بود

کيکاووس، اسکندر و دارای پسر سياوش پسر : هرات از طرف سه نفر تعمير شدقرار روايت هشتم ديوار حصار 
  / ١٣٣٧ سنبله ١٧/   .ادار

 
 

 


