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 والیت هرات رنگاهی مختصری ب     

 فرانسویمرجان کمال به زبان : نویسنده

 فریده نوری کمال: مترجم                                             

  قسمت دوم                                             

 یـار مهربـان مـن تـو بودی جـوی و دختر دل     ای گـرامی تـر ز جـان آرام جـان مـن تو بودی      

 چـون زمـین مـن تو بودی آسـمان من تو بودی     مـین ای آسمانی جـلوه، بی تومـن ز تنگ شد بـر       

 قصه ی جـان از چـه رو گفتم جـهان من تو بـودی      شرمسارم تو را از این حکایت جـان خـود خـواندم       

 و دیدم مهمان مـن تو بـودی پرده یک سو رفـت     که عـمری میزبان مـن تو باشی من بر آن بودم       

 

والیت هرات  از جملۀ شهر های بزرگ افغانستان و بعد از کابل پر نفوس ترین شهر کشور  :والیت هرات

 .دریای معروف هریرود از جوار آن می گذرددر غرب افغانستان واقع و . می باشد

هرات از جملۀ شهر های فرهنگی و هنری افغانستان و زادگاه شاعران، ادیبان، نویسندگان، عارفان، صوفیان و 

 .اقوام مختلف افغان در این شهر زندگی می کنند. هنرمندان می باشد

ی و صنعتی نیز می تترکمنستان، یک شهر تجار هرات نظر به همجوار بودن آن با دو کشور دیگری مانند ایران و

 .باشد

 



باالحصار یا قلعه یا ارگ هرات، منار های هرات، مسجد جامع هرات، آرامگاه خواجه عبدهللا  :آثار تاریخی هرات

انصاری و آرامگاه ملکه گوهر شاد خانم ادیب و دانشمند، همسر شاه رخ میرزا، که در عصر با شکوۀ تیموریان 

از شعرا، ادیبان و رسامان این دوره میتوان از شاعر و . می زیست( 8014ـ8642)انزدهم میالدی در قرن پ

 .عارف جامی، امیر علی شیر نواعی و رسام بزرگ میناتوری بهزاد نام برد

 

 منار ها و آرامگاه ملکه گوهرشاد                                           

این اثر بزرگ که قدامت زیاد دارد قبل از اسالم معبد آریایی ها بود، بعد از رو آوردن به دین  :مسجد جامع هرات

در عصر تیموریان، . اسالم، به مسجد مسلمانان مبدل گردید، و از بنا های زمان غوریان و تیموریان می باشد

شاهرخ میرزا فرزند . گردد هرات به اوج مدنیت خود رسیده و این عصر به نام دورۀ طالیی هرات محسوب می

 .تیمور و همسرش گوهرشاد بیگم در عصر تیموریان پایتخت را از ثمرقند به هرات انتقال دادند

 

 

از مکان های دیگر در هرات، ارک یا باالحصار هرات است که به نام قلعه اختیار الدین نیز یاد می شود و در 

چنگیز تخریب شد، در زمان ریاست جمهوری سردار محمد داود زمان اسکندر مقدونی ساخته شده و در اثر هجوم 

میالدی پرداخته شد، الکن در جنگ های سه دهه اخیر  8290خان از جانب یونسکو به ترمیم دوباره آن در سال 



میالدی به کمک اضالع متحده امریکا دوباره باز سازی گردیده و به  9119دوباره صدمات زیاد دید، و در سال 

 .دیل گردیدموزیم تب

 

 

 

 

 

 

 ارگ یا باالحصار هرات                                                

 :آرامگاه پیر هرات، خواجه عبد هللا انصاری

هم میالدی یا قرن یازد 8114از جملۀ نوابغ و علمای مشهور هرات، عصر سلجوقیان بوده که در طوس در سال 

فقه  انعالم ترینگوی از جمله بزر. میالدی از این جهان فانی رحلت نمود 8112میالدی متولد و در سنه 

(Théologien ) ،بزرگترین شاعر، ادیب، صوفی و عارف و دانا بود و در علم تصوف به بلند ترین مقام رسید ،

 .د، موالنا  به  لقب شیخ االسالم مشرف گردیده بودنمی باش بسیار مشهور اوکه مناجات های 

 .ر شمال شهر هرات واقع استمزار خواجه عبدهللا انصاری پیر هرات، عارف برجسته و شاعر نامدار د

 

 آرامگاه خواجه عبدهللا انصاری                                          

 

میالدی به روی دریای  8881از جمله دیگر بنا های هرات میتوان از پل ماالن که در عصر سلجوقیان در سال 

 .هریرود ساخته شده است،  و چشت شریف نام برد

 



 

 

 

 ُپل ماالن                                                                 

 

تاریخی  آثارغوریان قرار دارد، و از جملۀ با ارزش ترین در قلب امپراطوری در والیت غور  :منار غور

 .میالدی ساخته شده است و در فهرست میراث جهانی یونسکو شامل است 89در قرن  که افغانستان منار جام است

در بین کوه های والیت مرکزی غور در تنگی جام در قسمت که دریای جام و هریرود متقاطع  :موقعیت منار جام

 .واقع و از جملۀ آثار با ارزش  شهر فیروز کوه می باشدمی شوند، 

 

 

 منار جام                                                                


