جمعه  22فبروری 2102

مرجان کمال

نگاهی مختصری بر والیت بلخ
نویسنده :مرجان کمال به زبان فرانسوی
مترجم :فریده نوری کمال

قسمت سوم
هر جا که روم یاد تو را می کند این دل

در قلب منی گـرچـه میان دیگرانم

والیت

بلخ :از جملۀ مهمترین والیات شمال افغانستان می باشد ،مرکز والیت بلخ شهر مزار شریف است.

حدود اربعۀ والیت بلخ :از طرف شمال به کشور های تاجکستان و ازبکستان ،در شرق با والیات قندوز و
سمنگان ،در غرب با جوزجان و در جنوب با والیت سرپُل هم سرحد است.
والیت بلخ بر عالوه مرکز آن که شهر مزارشریف است دارای  01ولسوالی است که عبارت اند از:
چهار بولکُ ،خلم ،دولت آباد ،شولگره ،نهرشاهی ،دهدادی ،شورتیپه ،کشنده ،چمتال ،چهارکنت ،بلخ ،مارمل،
حیرتان و کلدار.
آبدات تاریخی :قدامت این والیت به شش هزار سال قبل از اسالم می رسد ،دارای آبدات تاریخی زیادی است،
شاهراه مشهور ابریشم که از والیت بلخ می گذشت از طرف جنوب از هند ،در غرب از ایران ،ودر شرق از چین
عبور می کند که یک راه تجارتی و مواصالتی بود.

نقشه والیت بلخ
روضۀ مبارک :که به قرار روایات مزار حضرت علی کرم هللا وجهه می باشد ،زیرا عقیده بر این است که
حضرت علی کرم هللا وجهه در این مسجد دفن است و به همین منابست نام این شهر مزارشریف گذاشته شده است.
این مسجد در زمان شاهرخ میرزا توسط خانم وی ملکه گوهر شاد بیگم ساخته شده است.

روضۀ مبارک
زادگاه موالنا جالل الدین بلخی" :نیست نشان زندگی ،تا نرسد نشان تو".
حضرت موالنا در سال  411هجری قمری در بلخ تولد و در سال  472هجری قمری در قونیه در گذشت.
خانقا یی بها الدین ولد پدر موالنا در  21کیلو متری شهر مزارشریف واقع است.

"بیا تا قدر یک دیگر بدانیم
که تا نا گه ز یک دیگر نمانیم"

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو
مسجد خواجه ابو نصر پارسا یا مسجد سبز :آرامگاه خواجه پارسا شاعر برجستۀ قرن نهم میالدی در مرکز شهر
بلخ قرار دارد ،در جوار آن مسجد با شکوۀ قرار دارد که در دورۀ تیموریان ساخته شده است ،آرامگاۀ رابعۀ بلخی
شاعر دری زبان نیز در همین جا موقعیت دارد ،رابعه بلخی شاعرۀ فارسی زبان قرن دهم میالدی ،در دورۀ
ساسانیان می زیست.

مسجد و آرامگاۀ خواجه ابو نصر پارسا و آرامگاۀ رابعۀ بلخی
آتشکده نو بهار بلخ :در دوران ساسانیان به دستور مؤسس ساسانی ها روی یکی از سنگ های غربی شهر ساخته
شده است و معبد زردشتیان بوده است ،بعداً عنوان مسجد نو گنبد را در دورۀ عباسیان به خود گرفت و از جملۀ
کهن ترین مساجد می باشد.

