
  

  

  

  

  

  نويسان مسلمان  جغرافياي تاريخي هرات به روايت جغرافي

  )بعد از اسالم تا آمدن مغوالن(

  

  فاروق انصاري

  دانشجوي مقطع دكتراي تاريخ دانشگاه تهران از كشور افغانستان

  

  

  جغرافياي تاريخي هرات
است كه با از شهرهاي بسيار قديمي در شرق كه داراي قدمت چند هزار ساله بوده يكي هم هرات 

توجه به موقعيت خاص و مهم جغرافيايي خويش از همان اوان، مورد توجه اقوام خواهان بقا از 

را از نام آنها گرفت و ) اري، اريه و آريا(قرار گرفته و نام خويش هري ) ايرانيان(ها  جمله آريايي

 از آن نيز ١م اين نژاد ايالت مربوط به اقوا١٦در كنار ) اوستا(حتي در كتاب مقدس زردشتي آريايي 

  .ذكر به ميان آمده است

ويژه به گاه آمدن اعراب مسلمان نيز همچنان موجود بوده و  اين موقعيت مناسب و برتر به  

اند، به خطة هرات نيز  نويسان اين قوم كه پس از فتوحات اوليه به اين نواحي سفر نموده جغرافي

عنوان يكي از واليات معمور خراسان اسم   بههايشان از آن توجه نشان داده و در ضمن گزارش

تواند  ها، افزون بر ارائة اطالعات سياسي اقتصادي، مي اند كه در مجموع، همين گزارش برده

اطالعات جالب و درخور تحسيني در باب جغرافياي تاريخي واليت مذكور در نخستين قرون 
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 آن سود جسته و در گفتار خويش از آنها اسالمي در اختيارمان قرار دهد و ما نيز به همين دليل از

نويسان غير  هاي مبهم ديگري از جغرافي منتهي چون در عين حال گزارش. مطالبي را گرد آورديم

نيز وجود داشت كه هر پژوهشگر در اين حوزه بالفاصله بايد در تحقيق پيرامون اين ) ايراني(عرب 

ما نيز . اتكا بر منابع صرفاً عربي در امان باشدقرون آنها را در نظر بگيرد تا از يكسويه نگري و 

چنين كرديم و درنتيجه از تلفيق اين دو، تحقيقي پديد آمد تحت عنوان جغرافياي تاريخي هرات از 

  :شود نويسان مسلمان كه اينك ذيالً تقديم مي ديدگاه جغرافي

نگاران مسلمان  يدانيم از ميان نخستين منابع جغرافيايي كه توسط جغراف طور كه مي همان  

ق ٢٨٤دان مشهور متوفي  است كه توسط يعقوبي مورخ و جغرافي» البدان«تحرير يافته يكي هم 

فراهم آمده و در آن، وي ضمن پرداختن به مرو از شهرهاي مهم خراسان، به هرات نيز توجه 

وفي  ذريعه ابن خرداد مت٢.ترين شهر مملكت خراسان دانسته است معطوف داشته و آن را مهم

تري در اين باب ارائه داده است و با توجه به   گزارش مشروحالمسالك والممالكق در كتاب ٣٠٠

الوظيفه تحقيق پيرامون  در ايالت جبال بوده و حسب) صاحب بريد(اينكه وي، رئيس چاپارخانه 

بع قابل عنوان من هايش به ها و نوشته گزارش. داد اياالت خالفت اسالمي از جمله هرات را انجام مي

ابن خرداد به هرات را ربعي از خراسان دانسته . شود اعتماد براي نويسندگان بعدي شناخته مي

كرد و هرات و پوشنج و  است كه در آن زمان داراي چهار ربع بوده و هر ربعي را مرزباني اداره مي

 القاب خواهد بادغيس و سجستان را داراي يك مرزبان دانسته ولكن در صفحات بعدي وقتي مي

هرات، بادغيس و (حاكمان را بيان دارد، اسم سجستان را از قلم انداخته و لقب حاكم سه شهر 

  ٣.ناميده است» برازان«را ) پوشنگ

تري  هاي مفصل نويسان مسلمان نيمة اول قرن چهار هجري دو نفر، گزارش از جمله جغرافي  

زان نفوس را حدس زد و هم به توان وسعت شهر و مي در باب هرات دارند كه حسب آن، هم مي

است كه كتابش » ابن رسته«يكي از آنها . اهميت اين واليت در نزد امرا و خلفاي عباسي پي برد

ويژه از حيث شناخت راهها به  ترين منابع دربارة واليات خراسان به  يكي از مهماعالق النفيسه

شهر، خراسان را يكي از   ايرانهاي ها و كوره وي در كتابش ضمن برشمردن استان. آيد حساب مي
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هاي خراسان معرفي  شهر دانسته و هرات، فوشنج، بادغيس و نيشابور را از زمرة حوزه واليات ايران

  :نگارد  و دربارة هرات مي٤كرده است

 قرية كوچك ٤٠٠ها فرا گرفته و در روستاهايش  هرات شهري است بزرگ كه اطراف آن را خانه«

وجود دارد كه در هر ) آبادي كوچك( دسگره ٤٧ميان اين روستاها و بزرگ وجود دارد و در 

بين شهر هرات و مرز .  آسياب دارد٣٢٤) هرات(آن شهر .  نفر سكونت دارند٢٠ تا ١٠دسگره 

در آن كوه سيصد قريه وجود دارد و بين . كند بادغيس كوهي است كه اين دو را از هم جدا مي

گنج رستاق يكي از روستاهاي هرات .  فرسخ است١٣) گنج رستاق(شهر هرات و روستاي گنج 

كند از  رودي كه هرات را سيراب مي. باشد هاي سرسبز مي است و خود داراي چهار روستا و آبادي

اين آب از كوهسارها جاري شده و در قسمت باالي شهر . گيرد منابع آبهاي مرو سرچشمه مي

سوي  سپس از آنجا به. رسد ا به فوشنج ميسپس شهر هرات را درنورديده ت. گردد هرات خارج مي

اي از آن به شهر و  بعد از طي دو فرسخ از سرخس منشعب شده شعبه. شود سرخس سرازير مي

رود  گردد كه به نام خشك رود و در آنجا همين شعبه به نهرهايي تقسيم مي روستاهاي اطراف مي

كند تا به موضعي  مسير خود را طي مياند و اين نهر  بر خشك رود پلي بزرگ بسته. شود ناميده مي

رسد كه در آن چراگاه و مزارع  شود و بين سرخس و ابيورد واقع شده مي كه به آن االجمه گفته مي

  ٥».فراواني است

از امهات كتاب جغرافي در اين » اشكال العالم«نويس ديگر جيهاني است كه اثرش  جغرافي  

ويژه به  وي به. اند گرديزي نيز از آن سود جستهآيد و مورخان بزرگي چون  دوره به حساب مي

  :نگارد مربوطات و متعلقات هرات توجه دقيق نشان داده و مي

يكي به جانب نيشابور و يكي به هرات و يكي به : پوشنگ را حصار است و خندقي و سه دروازه«

  . كوسويتر همه  كوسوي، خرگرد، فريگرد و بزرگ: ها چون ها و قصبه و آن را ديه. قهستان

بادغيس، شهرهاي آن كوه نقره است و كوه كوغناباد، بست، جادو، كابرون، كالون، دهستان و   

و آن . تر آن مواضع، دهستان است نيم پوشنج باشد مقام والي به كوغناباد باشد، معمورترين و بزرگ

زرع و باغ ها باشد در زمين اما آب روان آن اندك و بستان و  بر كوهي است و ايشان را سرداب

اما كوه در . هيزمي كنند از بي در كوه نقره كان آن معطل است و كار نمي. است همچنين كوه نقره
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و كوه نقره بر راه ... ها و آب بسيار است  صحرا است و بكوغناباد و بست و جادو و بستان

  ٦.»اند بادغيس اهل سنت و جماعت. سرخس است از هرات

از اصطخري فارسي نيز در » مسالك و ممالك«ديگري به نام باز از همين قرن چهارم، اثر   

نيز معروف » كرخي«وي كه به . آيد دست است كه از زمرة آثار منظم جغرافيايي به حساب مي

ق تنظيم كرده ٣٢٢االقاليم ابوزيد سهل بلخي متوفي  ةشود كتابش را از روي صور است و گفته مي

تواند يكي  تري به بحث پرداخته و كتاب وي مي افتر و شف صورت واضح است، در باب هرات به

  .از منابع مهم نيمة اول قرن چهارم هجري دربارة بحث ما به حساب آيد

دهد  اصطخري كرخي توصيفي عالي از شهر هرات، حصار و قلعه و مربوطاتش به دست مي  

  :ردآو وي مي. و پيرامون مذهب و مسلك مردم برخي مناطق آن نيز مطالبي نگاشته است

مالن، خيسار، استربيان، اوبه، مارآباد، باشان، : هرات نام شهر است و اعما و نواحي آن نيز اين است«

  ٧.»ادرسكر، كوران، كوشك، كواشان: و به اسفزار. كروخ، خشت

و مسجد جامع و سراي امارت ) كهن دژ(اصطخري شهر را داراي حصار و خندق و قهندز   

ن جمله مسجد جمعه در وسط شهر قرار داشت، مسجدي كه در تمامي داند كه از آ مي) داراالماره(

به گزارش او، شهر . خراسان و ماوراءالنهر نظير نداشت و در آن پيوسته علما و فقها حضور داشتند

هاي دروازة بلخ كه به طرف راه بلخ قرار داشت،  هرات را در اين زمان چها دروازه بود به نام

گفتند، دروازة غور كه  شد و به آن دروازة پيروزآباد مي  سيستان باز ميدروازة سيستان كه به جانب

به در خشك نيز مشهور بوده و دروازة نيشابور و همچنين حصار شهر را نيز چهار دروازه بوده و 

  ٨.شد الذكر باز مي هاي فوق هر دري در مقابل يكي از دروازه

 كه بر اثر جريان يافتن آب همچنين از گزارش اصطخري آباداني و رونق شهر هرات  

شود، به نحوي  هاي هري در كوي و برزن و محالت هرات حاصل آمده بود استنباط مي رودخانه

و خراسان را گرفته و فرقة ) ايران(نظر او اين شهر در اين عصر، صورت انبار كاالهاي پارس  كه به

  ٩.سيستان و خراسان و پارس شده بود

هاي  ق هرات اگر از يكسو به خاطر واقع شدن در مسير كاروانگمان اين آباداني و رون بي  

دليل وجود آب  از جانب ديگر به. گرديد تجاري بود كه از بالد مختلف از طريق آن رد و بدل مي
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گوي را به خود جلب كرد و انهار  دان فارسي فراوان در اين خطه بود و همين امر نظر اين جغرافي

شمارد و از جمله  نامد برمي مي» رود« داشته و او آنها را به نام مختلفي را كه در اينجا جريان

  :گويد مي

و آب ايشان از . ها در پيروزآباد است آبادترين دروازه. ها همه با آب و باغ و بوستان است دروازه«

چون از غور بيرون آيد و نزديك هري رسيد رودهاي ديگر از او جدا . نزديك رباط كروان برخيزد

 نواحي سنداسنگ را آب دهد، و رود بارست كه از - از آن رودها را رود برخوي خواننديكي. شده

روستاي كواشان و سياووشان را آب دهد، و رود اذريجان به روستاي سوسان رود، و رود غوسان 

روستاي كرك را آب دهد، و رود گنگ به روستاي غوبان و كربگرد رود، و رود فغر كه روستاي 

ها را آب از آنست  شنگ بر آنست و رود آنجير كه شهر هرات و باغها و بوستانسوخير در حد پو

  ١٠.»بر راه سيستان، همه باغهاست پيوسته

برد و نام كراغ و سكوكان را از قلم انداخته  جاي نه رود از هفت شهر اسم مي اما مقدسي به  

انگيزتر از آن  گويد كه به قول او در همة خراسان شگفت است و در عوض از پلي سخن مي

  ١١.ساخته شده است) زردشتي(ساختمان نبوده و توسط يك مرد مجوسي 

برد دو شهر اسفزار و پوشنگ بيش  در ميان نواحي مختلف هرات كه اصطخري از آنها نام مي  

ولي پوشنگ را به . از همه نظر او را به خود جلب كرده و دربارة هر يك سطوري را نگاشته است

 با حصار و خندق و داراي سه دروازه توصيف نموده كه شهرهايي چون اندازة نصف هرات

كه اسفزار نيز داراي چهار  خرگرد، فرگرد، كوي و كره را در پيرامون خويش داشته است، همچنان

  ١٢.شهر بوده است به اسامي كواشان، كواران، كوشك و ادرسكر

و ) ابن حوقل(ي كرد و او االرض پيگير ةكار اصطخري را ابن حوقل با نوشتن كتاب صور  

نيز اصطخري در حقيقت از جمله كساني بودند كه كارشان مورد استفاده و استناد بسياري از 

  .متأخران خصوصاً از حيث جغرافياي تاريخي قرار گرفته است

روايت ابن حوقل دربارة هرات با كمي تفصيل بيشتر شبيه به روايت اصطخري است و مانند   

 چهارگانه، حصار و قلعه، مسجد آدينه، ابواب و بازارهايي كه در آن زمان وجود هاي او از دروازه
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رود كه وي اطالعات خود را از اصطخري و يا سهل بلخي گرفته  داشته يادآوري كرده و گمان مي

  .باشد

دروازة سراي به جانب : حسب فرمايش ابن حوقل، چهار دروازة شهر هرات عبارت بودند از  

ل شهر، دروازة فيروزآباد در جنوب شهر و به جانب سيستان، دروازة خشك در بلخ در سمت شما

جز دروازة سراي  شرق شهر و به سمت غور، دروازة زياد در طرف غرب و به سمت نيشابور و به

ها چوبين بودند و وسعت شهر به اندازة نيم فرسخ در  در سمت شمال شهر آهنين بود بقية دروازه

الماره يا محل نشستن حاكم و عامل، در بيرون شهر و در مكاني موسوم به نيم فرسخ بوده و دارا

به ) اوبه( و اما در مورد نواحي متعلق به هرات از دو شهر كروخ و اوفه ١٣.خراسان آباد قرار داشت

  :نگارد دهد و مي بزرگي نام برده و آنها را از نظر مرتبة بعد از هرات قرار مي

اي موسوم به  باشند و مسجد محله مي) خوارج( ساكنان آن از شراه كروخ شهر پرجمعيتي است كه«

هاي كنار آن بيست فرسخ فاصله است و در جميع آن  بين شهر و كوه... سپيدان واقع شده است 

و اوفه، مردم آن اهل جماعت . هاي آبادان وجود دارد مناطق، آب و باغها با انبوه درختان و قريه

  ١٤.»باشد و براي آن نيز باغات فراوان و آبها است يهستند و به اندازة كروخ م

ابن حوقل همچنين از ديگر نواحي هرات مانند مالن، خيسار، استربيان، مارآباد، باشان،   

آورد كه داراي   و دربارة بادغيس نيز مي١٥برد اسم مي) پوشنگ(اسفزار، با چهار شهر آن و پوشنج 

غناباد، بست، جاذوا، كابرون، كالوون، دهستان ولي نواحي مختلفي است از جمله كوه نقره، كو

 جالب است بدانيم كه ابن حوقل سرخس، اسفزار، پوسنج، بادغيس و ١٦.نشين است كوغناباد حاكم

  ١٧.هاي كوچك نامد منتهي كوره را نيز همچون خراسان كوره مي... 

دارد كه آثار باز در همين قرن چهارم، مؤلف پركاري چون ابوالحسن علي مسعودي حضور   

ها و تكاپوهاي خوارج يا شراه  وجود آورده است و خصوصاً مروج الذهب به درگيري چندي را به

وقتي به زعم خودش در باب » التبنيه واالشراف«در نواحي هرات اشاره دارد اما در اثر ديگرش 

داند كه در  مي» پارسيان«نشيند يكي از اقوام بزرگ دنيا را  هفت قوم بزرگ روي زمين به بحث مي

نمايند و همة  ، هرات و مرو زندگي مي)نيشابور(هاي كهن نظير ري و طبرستان، ابرشهر  سرزمين

ترين و به تعبير دقيق كلمه يك اثر جغرافيايي   اما كامل١٨.آيد آنها جزو واليات پارس به حساب مي
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ا نيز توجه نشان داده كه عالوه بر وضع زمين به جغرافياي انساني، ادبيات، فرهنگ و رسوم شهره

ترين گزارش و اثر تحقيقي قرن  است كه جامع»  االقاليمفةاحسن التقاسيم في معر«كتاب مقدسي 

ويژه از ايالت اسالمي است و ما اكنون مديون اطالعاتي هستيم كه او در اثر گرانبهاي  چهارم به

اي مهم  هرات، قصبه «:نويسد وي مي. خويش براي فرهنگ و تمدن بشري به يادگار گذاشته است

آباد و پرجمعيت . هاي گوارا است است كه باغستان اين سوي رود و مركز انگورهاي خوب و ميوه

شهرك ... هاي مهم دارد، بارو هم دارد  ساختمانهايش نزديك و درهم، ديه. است، حومة نيكو دارد

ترين آنها  كهن. ام آنها داردآباد و كهندژي دارد، ربض ايشان بارو و درهايي برابر درهاي شهر و همن

  ١٩».دروازة زياد به سوي نيشابور است

هرات عبارت بودند از كروخ، اوفه، مالن، خيسار، ) ايالت(نظر مقدسي مربوطات حوزة  به  

، كوفا، كوغناباد، گنج، )كوه نقره(استربيان، مارآباد، كوسوي، فركرد، خركرد، بادغيس، جبل فضه 

ترين ناحية هرات معرفي كرده است و حتي آن را در  ه، پوشنگ را مهماسفزار ولي او در ميان هم

آن را از هرات ) سلطان پوشنگ(بسا سلطانش «: افزايد تر از هرات ناميده و مي اي موارد مهم پاره

  ٢٠»آيد نيز نامش پيش از هرات مي) خراسان(سازد، گويند در دفتر ديوان  جدا مي

آورد كه در دشتي واقع است  ف هرات ديده است و ميمقدسي شهر پوشنگ را به اندازة نص  

ها  كه نزديك به دو فرسنگ از كوه دور است، درخت و آب فراوان دارد و از آنجا به ديگر بخش

مطابق طرح مهندسي شهرسازي آن عصر، پوشنگ نيز داراي بارو و خندق . كنند چوب صادر مي

  ٢١.ازة هرات و دروازة قهستاندروازة علي، درو: بوده و شهر سه دروازه داشته است

از جمله اطالعات بسيار مفيد و خواندني جغرافيايي در قرن چهارم يكي از گزارشهايي است   

اند و دربارة تحقيق حاضر نيز افزون  كه نويسندگان اين عصر در باب راهها و منازل آنها ارائه كرده

 برقراري ارتباط ميان ممالك توان به نقش كليدي هرات از حيث بر آن اطالعات، همچنان مي

مختلف در اين بخش از آسيا پي برد و دانست كه هرات در اين نقطه از خراسان، محل اتصال 

اي  العاده  جنوب بوده و از رهگذر آن، داراي اهميت فوق- غرب و شمال-هاي مختلف شرق راه

  .نيز بوده است
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فراوان راههاي هرات به سيستان، است كه با دقت » ابن رسته«ها از  ترين اين گزارش كامل  

ويژه براي مسافرين و تاجرين آن روزگار و همچنين عمال و  كرمان و نيشابور را آورده است كه به

توانسته راهنماي خوبي براي آمد و شد آنان  مأموران خالفت اسالمي بسيار مفيد بوده است و مي

  .به شمار آيد

  :دهد ابن رسته راه هرات به سيستان را چنين توضيح مي  

رود كه آب مشروب  و از قبق به سينون مي. رسد راه هرات تا قبق كه داراي آب جاري است مي«

از خان جابر به . رسد شود مي از سينون به خان جابر كه آبش از چاهها تأمين مي. آن، كاريز است

از كتيس به مرغابان كه داراي . رسد  آب جاري دارد ميكاريزشوي و از كاريزشوي به اسفراز كه

و از تيرسك به . رسد و از مرغابان به تيرسك كه آبش از قنات است مي. رسد آب جاري است مي

رسد كه  كند و به جايي مي اي عبور مي رسد و از دره كفجن به وادي فره و از درة فره به جوين مي

رسد كه به زبان عربي ارنج ناميده  ز جوين به كرنك ميا. آب جاري دارد و جايگاه خوارج است

. از اهالي آنجا بود) خوارج(شود و داراي آب جاري و روان است و ابوعوف پيشواي شراه  مي

آيد و بخواهيم به سوي اين  رسد و چون آب در سراه باال مي سپس راه از كرنك به هيمينك مي

شتي طي كنيم و اگر نخواهيم سوار كشتي شويم بايد برويم بايد چهار فرسخ را با ك) هيمينك(شهر 

بنابراين . از جوين سمت چپ بيابان را طي كنيم تا به شهر سجستان برسيم. نخست به جوين رويم

اگر اين راهي را كه گفتيم طي . ها و يا رودها نيست مگر در وادي بسل احتياجي به گذشتن از دره

سپس از هيمينك خارج . ايم است خود فرو نهادهكنيم رودهاي مراه و هيرمند را در سمت ر

پيش از آنكه به شهر سجستان برسد در دو فرسخي آن از وادي هيرمند و از وادي ديگري . شود مي

  ٢٢.»رسد كند و به سيستان مي به نام ابرس عبور مي

دقتي كه ابن رسته در بيان منازل به خرج داده و اطالعاتي كه وي دربارة وجود آب در   

دهندة نياز مبرمي است كه در آن  دهد، نشان هاي مختلف از حيث رودخانه يا قنات و چاه مي نمكا

عصر از سوي مسافران و رهگذران به چنين اطالعاتي وجود داشته و روي همين نياز ابن رسته 

شود،  عصر او كمتر مشاهده مي نويسان هم بدان پاسخ گفته و با حوصله و دقتي كه از ديگر جغرافي



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي144

رساند  زل به منزل، شهر به شهر و قريه به قريه دست مسافر را گرفته و تا سرمنزل مقصودش ميمن

  .توشه با خود بردارد سازد كه مطابق شرايط ره و نيز آگاهش مي

 ٢٣.شويم كه ابن خرداد به فاصلة هرات تا سيستان را هشتاد فرسخ ذكر كرده است يادآور مي  

دانيم كدام كرمان است، آيا همان  مان نيز ياد كرده است كه نميابن رسته سپس از راهي به نام كر

كرماني است كه باالتر از سيستان و در حاشية كوير لوت موقعيت داشته و خود، در اين قرون يكي 

هاي بردسير، سيرجان،  شد و داراي پنج كوره بود به نام شهر شناخته مي از اياالت مهم و بزرگ ايران

توانيم بگوييم با توجه به  دانيم، فقط مي ت و يا كرمان ديگري؛ چيزي نميبم، فرماسير و جيرف

رسته پيرامون ضبط صحيح و دقيق راهها وجود دارد و با عنايت به اشارة وي به  شناختي كه از ابن

توان حدس زد كه كرمان مذكور، همان  مكان باسروار كه حاال در چند فرسخي كرمان قرار دارد مي

شد ولي راهي نه چندان معروف و مشهوري داشته است، با اين حال، وي راه آن كرمان معروف با

رود تا به  گونه آبادي ندارد پيش مي هاي آب هيچ راه در بياباني كه جزء چاه«: دهد را چنين شرح مي

سپس به شهري كه در كنار بيابان واقع است و به آن باسروار گفته . رسد اولين آبادي كرمان مي

  ٢٤»رسد شود مي مي

كه در اصل ) ابرشهر= نيشابور(رفت زيرا اين شهر  راه مهم ديگر هرات به جانب نيشابور مي  

منسوب به شاپور دوم پادشاه ساساني بود به زودي كرسي ايالت خراسان گرديد كه پس از هجوم 

راسان اعراب مسلمان به ايران زمين به مرو منتقل شده بود و طاهريان خراساني با انتقال كرسي خ

 و از آن پس ٢٥.از مرو به نيشابور در واقع مركزيت اداري و سياسي را به اين شهر بازگرداندند

 از جمله ٢٦.شد اش تا هرات سي فرسخ مي نيشابور دوباره رونق گرفت و در اين زمان كه فاصله

راه » هابن رست«آمد كه بيشترين رفت و آمد را با هرات داشت و بنابراين  شهرهايي به حساب مي

  :دارد نيشابور تا هرات را چنين بيان مي

رود و پس از گذشتن از مزارع و روستاها و  از نيشابور تا قصرالريح راه به طرف شرق پيش مي«

از قصرالريح به . رسد مي) قصرباد(كاروانسراهايي كه در چپ و راست قرار دارد به قصرالريح 

از پل گذشته . رسد هاي هموار به پلي مي رع و زمينشود و پس از عبور از مزا فرهاد جرم منتهي مي

 نام  ايست كه بر سر آن كاروانسرايي است و آن منزلگاه به تپه) راه(و در سمت راست آن 
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بعد از گذشتن از آن پل به هرات و و فوشنج كه در سمت جنوب است . شود الخطبا ناميده مي مرج

از فرهادگرد . گردد ايي راه به فرهادگرد منتهي ميه رسد و پس از عبور از صحرا و فراز و نشيب مي

از سنبوسجرد تا بوزجان راه از . رسد رود تا به آنجا مي به سنبوسجرد راه در ميان بياباني پيش مي

هاي پست و  از بوزحان تا قراقور راه از زمين. هايي عبور كرده تا بدانجا منتهي گردد پستي و بلندي

فوشنج داراي قلعة محكم و . رسد پس از اشباه به شهر فوشنج مي. سدر گذرد و بدانجا مي بلند مي

رود كه در سمت چپ  از پوشنج تا هرات راه از ميان كشتزارهاي پوشنج پيش مي... استواري است 

آن آباديهايي وجود دارد و در سمت راست آن كوهي است كه تا نزديك هرات ادامه دارد اما آنجا 

  ٢٧».رسد رات ميسپس به ه. شود كوه ختم مي

» اشكال العالم«نگار سيستاني و آگاه به امور منطقه نيز در كتابش  ابوالقاسم جيهاني جغرافي  

منازلي را كه در نيمة دوم قرن چهارم ميان شهرهاي مختلف واقع در حول و حوش هرات وجود 

  :داشته چنين ثبت كرده است

 يك منزل و از هرات تا اسفزار سه منزل و از از بوزجان تا پوشنج چهار منزل و از پوشنج تا هرات«

از نيشابور تا قاين نه منزل و از قاين تا ... اسفزار تا دره دو منزل و از دره تا سجستان هفت منزل 

از هرات تا سرخس پنج منزل و از بلخ تا ... از مرو تا هرات دوازده منزل ... هرات نه منزل 

 پوشنج يك منزل و از پوشنج تا فرگرد يك منزل و از آنجا تا از هرات تا... مروالرود دوازده منزل 

از هرات تا مالن يك منزل و تا اسفرسان يك منزل و تا . كرد يك منزل و از آنجا تا زوزن يك روز

از هرات تا سر منزلي و تا كيف . باشد مارآباد يك منزل و تا چشت يك منزل، از آنجا عمل غور مي

  ٢٨».منزلي و تا بفشور منزلي

اي از راه سند در هندوستان به نيشابور، به  در همين حال، مقدسي نيز اشاره دارد كه شاخه  

رسد كه كاالهاي  نظر مي  و با توجه به موقعيت جغرافيايي هرات به٢٩.گردد هرات نيز متصل مي

  .شده است جات و كاالهاي ايراني از اين طريق داد و ستد مي هندي از جمله ادويه

ها تا مادامي  و آبادي هرات و آمد و شد تاجران، سياحان و مسافران ساير سرزميناين رونق   

 سال قبل ٤( ق ٦١٤كه مغوالن به اين شهر هجوم آوردند ادامه داشت و ياقوت حموي كه در سال 

  :گويد در آنجا بوده است مي) از هجوم مذكور
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هاي  تر از هرات نديدم، باغ معيتتر و پرج در خراسان شهري بزرگتر و نيكوتر و مهمتر و بارونق«

  ٣٠».بسيار و آب فراوان دارد، خيرات آن كثير، علماي آن افزون و مملو از اهل فضل و توانگر است

خويش » آثارالبالد و اخبارالعباد«قزويني است كه در ) ٧قرن (مؤلف ديگر همين عصر   

راوان آن تأكيد ورزيده و ها و آب ف همچون ياقوت حموي بر گستردگي و وسعت، آباداني و باغ

  ٣١.ترين شهر خراسان است آورده است كه بزرگ

طور كه ديگر واليات خراسان را به كام مرگ و نيستي فرو برد هرات  اما هجوم مغوالن همان  

را نيز به روز سياه نشانيد و چنان كوبيدش كه جز تلي از خاك از آن باقي نماند و براي مدتي جز 

رسيد و به قول جوزجاني از مورخان آن  ز ديگري از آن به گوش نميصداي محزون جغدها چي

 و به ٣٢.بيست و چهار لك نفر در چهار طرف شهر هرات شهيد شدند» طبقات ناصري«عصر در 

هاي خون از درون و بيرون روان كردند و خلق را از جوان و پير و  جوي«روايت سيف هروي 

  ٣٣» بناها و سراهاي شهر را فرو كوفتندو تمامت... صغير و كبير به قتل رسانيد 

كم رونق  با همة اين احوال، هرات دوباره به زودي به جادة ترقي و آبادي قدم گذاشت و كم  

گذشتة خود را بازيافت به طوري كه حدود يك قرن بعد زماني كه ابن بطوطه از آن ديدن نمود آن 

  ٣٤:ترين شهر خراسان دانست را پس از نيشابور بزرگ

 از آنكه بلخ را ترك گفتيم هفت روز در جبال قهستان راه پيموديم تا به شهر هرات رسيديم پس«

ترين شهر آباد خراسان است، شهرهاي خراسان چهار است، دو آبادان و دو ويران،  هرات بزرگ... 

هرات ... دوتاي آبادان عبارت است از هرات و نيشابور و دوتاي ويران عبارت است از بلخ و مرو 

، )بگير ماليات(تر را حمداهللا مستوفي   ولكن توصيف عالي٣٥.»شهري بزرگ و داراي ابنية بسيار است

ارائه كرده و » القلوبهةنز«اش  مأمور دستگاه اداري ايلخانان در ايران در كتاب معروف جغرافيايي

  :آورده است

  فتن او را گوهري   ور جواب راست خواهي گ  گر كسي پرسد تو را از شهــرها خوشتــر كدام

     در ميان اين صـدف شهر هري چون گوهري  اين جهان را همچو دريا و آن خراسان را صدف

دور باروش نه هزار گام است ... واليتي وسيع دارد و از همة اقليم چهارم است ... ربع هري   

اند  ن گفتهو هوايي در غايت نيكويي و درستي دارد و پيوسته در تابستان شمال وزد و در خوشي آ
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و آبش از » لو جمع تراب اال مفهان و شمال الهراه و مأ الخوارزم في بقعه قل الناس يموت فيها ابداً«

هايش  از ميوه. نهرچة هري رود است، باغستانش بسيار است و هجده پاره ديه است متصل آن شهر

باشند و سني انگور فخري و خربزه نيكوست و مردم آنجا سالح و زر و جنگي و عيار پيشه 

  ٣٦.»اند و در آنجا قلعه محكم است و آنرا شميرم خوانند مذهب

گيرد اشاره نمود و نه نهري  مستوفي سپس به رودخانة هرات كه از جبال غور سرچشمه مي  

اول نوجوي، «: شمارد كه در زمان حيات او در هرات جريان داشته است و عبارت بودند از را برمي

گاه، چهارم كراغ، پنجم غوسمان، ششم گنگ، هفتم سفقر، هشتم آبخيز كه دوم آذربجان، سيم لشكر

شوند و اين  آيد، نهم بارشت و واليات بسيار مثل فوسنج و غيره بر اين رود مزروع مي به هرات مي

  ٣٧».آب از هرات گذشته به سرخس رود و طول اين رود هشتاد و سه فرسنگ است

زيستند  تة هرات كه در آن زردشتيان و مسيحيان نيز مي به تاريخ گذش حمداهللا مستوفي ضمناً  

اي بوده كه آن را  افزايد كه بر دو فرسخي شهر فعلي هرات بر سر كوه، آتشكده اشاره دارد و مي

 با اين وصف، ٣٨.خانه كليساي نصاري قرار داشت گفتند و نيز در وسط شهر و آتش ارشك مي

ويژه در عصر غوريان نظر او را به خود جلب كرده  شكوفايي هرات در دوران پيش از مغوالن، به

در حين حكومت ملكان غور دوازده هزار دكان آبادان بوده و شش هزار حمام «: آورد وي مي. بود

و كاروانسرا و طاحونه و سيصد و پنجاه و نه مدرسه و خانقاه و آتشخانه و چهارصد و چهل و 

  ٣٩».نشين بوده است چهار هزار خانه مردم

، وقايع هرات را تا سال »نامه تاريخ«خ ديگر اين دوره سيف هروي است كه در كتابش، مور  

در قديم «: نويسد  ميالدي ضبط كرده است، وي نيز بر گذشتة هرات حسرت خورده و مي١٣٢١

در شهر هرات هشتصد مسجد بود و شصت هزار و چهارصد سراي و سي هزار حجره بود و 

  ٤٠.»سجد و چهل حوض و هژده حمام و سي و پنج خاننهصد حجره و دوكان و هشتاد م

عنوان پايتخت تيموريان برگزيده  ويژه پس از آنكه هرات به اين شكوفايي و ترقي مدارج به  

تر گشت و اين شهر حيثيت پايتخت مملكت وسيع را اتخاذ كرد و شهرهايي  شد باز هم فزون

ندهار و غزنين را نيز تحت ادارة خويش چون بلخ، شبرغان، مرو، نيشابور، گرگان و طبرستان، ق

 الجنان في اوصاف ةويژه در دو اثر جغرافيايي حافظ ابرو و روضا داشت كه در منابع آن دوره و به
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 الهراه اسفزاري به تفصيل در باب آن سخن رفته است كه ما آن را به فرصت ديگر موكول ينةمد

  ٤١.كنيم مي

  

  :ها نوشت پي
  .۶۳، ص ۱۳۴۲، ترجمة موسي جوان، مهر آيين، تهران، يا ونديداد اوستامجموعه قوانين زردشت . ۱
  .۴۹ق، ص ۱۴۰۸، دار احياء تراث العربي، بيروت، البلداناحمدبن ابي يعقوب المعروف باليعقوبي، . ۲
را فيروز، ابن خرداد به همچنين پادشاه نيشابور را كنار، پادشاه مرو را ماهويه، پادشاه سرخس را زادويه، زابلستان . ۳

: ك.ر. كابل را كابل شاه، باميان را شير باميان، سمرقند را طرخان، سجستان و رنج و داور را رتبيل نام برده است
، ترجمة سعيد خاكرند، مؤسسة مطالعات و انتشارات تاريخي المسالك والممالكابوالقاسم عبيداهللا بن خرداد به، 

  .۱۷ و ۳۴، ص ۱۳۷۱ميراث ملل، تهران، 
، ص ۱۳۶۵چانلو، اميركبير، تهران،  ، ترجمة حسين قرهاالعالق النفيسهمد بن عمر بن رسته معروف به ابن رسته، اح. ۴

  .۱۱۹ و ۱۲۲
  .۲۰۲همان، ص . ۵
، ص ۱۳۶۸، ترجمة علي بن عبدالسالم، آستان قدس رضوي، مشهد، اشكال العالمابوالقاسم بن احمد جيهاني، . ۶

۱۶۸-۱۶۷.  
، ص ۱۳۴۰، به كوشش ايرج افشار، بنياد ترجمه و نشر كتاب، تهران، مسالك و ممالكخري، ابواسحق ابراهيم اصط. ۷

۲۰۹.  
  .۲۰۹ و ۲۱۰همان، ص : ك. ر. ۸
  .۲۱۰همان، ص . ۹
  .۲۱۰مسالك و ممالك اصطخري، ص . ۱۰
لفان و ، ترجمة علي نقي منزوي، شركت مؤ االقاليمفةاحسن التقاسيم في معرابوعبداهللا محمد بن احمد قوسي، . ۱۱

  .۲۸۳، ص ۲، ج ۱۳۶۱مترجمان، تهران، 
  .۲۱۱-۲۱۲مسالك و ممالك اصطخري، ص . ۱۲
  .۳۶۶م، ص ۱۹۹۲، دارالمكتبه للطباعه و النشر، بيروت،  االرضةصورابي القاسم بن حوقل النصيبي، . ۱۳
  .۳۶۶ -۳۶۷همان، ص . ۱۴
  .همان. ۱۵
  .۸۶۷، ۸۹۹همان، ص . ۱۶
  .۳۶۱همان، ص . ۱۷
، ترجمة ابوالقاسم پاينده، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، البينه و االشرافلي بن حسين مسعودي، ابوالحسن ع. ۱۸

  .۷۳ و ۷۴، ص ۱۳۴۹
  .۴۴۷، ص ۲، ج احسن التقاسيم. ۱۹
  .۴۴۸همان، ص . ۲۰
  .همان. ۲۱
  .۲۰۳ و ۴االعالق النفيسه، ص . ۲۲
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  .۳۹ ابن خردادبه، ص المسالك والممالك. ۲۳
  .۲۰۲، ص سهاالعالق النفي. ۲۴
  .۳۶۳، ۶۴ االرض، ص ةصور. ۲۵
  .۳۹المسالك والممالك ابن خردادبه، ص . ۲۶
  .۲۰۳االعالق النفيسه، ص . ۲۷
  .۱۷۳ و ۴اشكال العالم، ص . ۲۸
  .۷۲۱، ص ۲، ج ...احسن التقاسيم خ. ۲۹
  .۹۵۸، ص ۴م، ج ۱۹۶۵، اسدي، طهران، عجم البلدانشهاب الدين ابي عبداهللا ياقوت حموي، . ۳۰
ما كان بخراسان مدينه اجلّ ال اعمر و ال احصن و ال اكثر خيراً منها بها بساتين كثيره و مياه : نويسد قزويني مي. ۳۱

م، ص ۱۹۶۰/ ق۱۳۸۰، دارحادر الطباعه والنشر، بيروت، آثارالبالد و اخبارالعبادزكريا بن محمد قزويني، : ك.ر. غزيره
۴۸۱.  
  .۱۲۱، ص ۲، ج ۱۳۶۳، تصحيح عبدالحي حبيبي، دنياي كتاب، تهران، ريطبقات ناصمنهاج السراج جوزجاني، . ۳۲
  .۸۰م، ص ۱۹۴۳، تصحيح صديقي، مطبعة بپشست مشن، كلكلته، نامة هرات تاريخسيف بن محمد هروي، . ۳۳
، ترجمة محمود عرفان، انتشارات علمي و فرهنگي، هاي خالفت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين، لسترنج، .گ. ۳۴

  .۳۵، ص ۱۳۷۳ تهران،
  .۴۶۳، ص ۱، ج ۱۳۷۰، )جا بي(، نشر آگاه، علي موحد محمدسفرنامةابن بطوطه، . ۳۵
  .۱۵۱ و ۲، ص ۱۳۶۲، تصحيح لسترنج، دنياي كتاب، تهران  القلوبهةنزحمداهللا مستوفي قزويني، . ۳۶
  .۲۲۰همان، ص . ۳۷
  .۱۵۳همان، ص . ۳۸
  .۱۵۲همان، ص . ۳۹
  .۴۰نامة هرات، ص  تاريخ. ۴۰
م، ص ۱۹۶۱، دانشگاه عليگر، كلكته،  الهراتينة الجنان في اوصاف مدةروضاالدوله محمد زيجي اسفرازي،  معين. ۴۱
  ... . و ۲۳۴، ۲۱۳، ۱۹۸، ۱۸۱، ۱۷۳، ۱۱۴

 


