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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۰/۰۷/۲۰۲۲ / جغرافیه عزیزهللا کهگدای

 در قاموس کبیر افغانستان تاریخچٔه والیت فراه

: فراه، فواوه، اسکندریه یا پروفتازیا یکی ازوالیت های تاریخی غربی افغانستان است که با هرات، والیت فراه 
شهرتاریخی فراه مرکز والیت، اناردره، باالبلوک، پُرچمن ، پشت رود، . نیمروز، هلمند ،غور وایران هم سرحداست

خاک سفید، شیب کوه، قلعۀ کاه، گلستان والش جوین ولسوالی های این والیت میباشند. این والیت ازجملۀ مناطق خشک 
افغانستان  خاک آن نهایت مساعد وحاصلخیزاست ازاین رو ازحاصل ترین والیات  نیمه بیابانی افغانستان است، و

 محسوب میشود.

میکرد ، زمستان را دراینجا   میگویند: سکندر مقدونی که بالشکربزرگی برای تسخیر ممالک ایشیا ازآن سرزمین گذر
گاهی    گذشتانده ودرسفرنامۀ خود ازهوای گرم وخوشگوار فراه تعریف وستایش کرده است. این شهر زمانی مرکز و

معروف و معمور شناخته میشد. )آریانا   بالدنفوس از    نامیده شده، درآن اعصار ازحیث تمدن و  وقتجزء ازسیستان آن
 دائره المعارف افغانستان ( 

اساسی اسکندر کبیر در ممالک تحت تسلط خود میتوان به موضوع دژیا قلعه سازی آن اشاره    ازجمله اقدامات مهم و 
ه بنام » پروفتازیا « یاد میشد وپایتخت سرزمین تاریخی زرنگ یا  » اسکندریۀ فراه « میباشد ک   کرد، یکی از آن

ق م بناء کرده بود ) افغانستان بعد ازاسالم، حبیبی ( و )سالنامه کابل    ٣٣۰همان سیستان امروزی بود که دراکتوبر  
 ش( . ١٣١١

نا «، فارسها به » زرنگ قدیم به» اسکا ستیانا « موسوم بود، یونانی ها به »درنگیا  ازمنۀ که دراین سرزمین کهن  
دارای    آنوقت یکی از شهرهای مهم و  سجستان«می نامیدند وشهر فراه در   ونیمروز وسیستان « و عربها به »زرنج و 

برابر اجانب رول    سرزمین خود در  بزرگ ومیدان مجادله جنگ آوران درراه دفاع از   بود. اکثراً معبر  متینقلعه های  
 (. اید یپیکیوهای شان آثار مفصلی موجود و گواه است . ) مهمی داشته اند که از زد وخورد

به    شهرفراه نظر  شده و  بعداً سکسیانا، سیستان« یاد  حوضۀ جنوب غربی افغانستان درادوارکهن »درنگیانا، زرنج و
موقعیت تاریخی ومهم خود حیثیت مرکز این حوضه را داشته است. نام کهن این حوضه بنابر موجودیت دریا ها 
اند و   وجهیل ها که اکنون هامون گفته میشود مانند »هامون صابوری، هامون هلمند، هامون گودزره درنیمروز« 

زرنگیانا »زرنج« نامیده شده است ) آریانا یا  »زره« خود ریشۀ » دریه و دریا « است . ازهمین لحاظ این حوضه 
اجرت کردند، هاکها ازشمال هندوکش به این حوزه منجیب هللا (. سپس درحدود سدۀ دوم ق م وقتیکه س   –افغانستان  

 این جاها را ساکستانا » سیستان« خوانده اند ) تصویری از زندگی مردم بلوچ (.
طرز خاص    با   دامنۀ کوهی بنام » تکه « موقعیت دارد،  رتاریخی فراه درجنوب فراه رود در   مرکز والیت فراه شه 
خندق های عریض و عمیق اطراف آن گواهی    دیوارهای مخروبه و  عظمت گذشته آن  ابهت و  آباد شده است که از

که دارد موقعیت جنگی بس مهمی را داراست )قاموس جغرافیایی   ا کهنگی و فرسودگیمیدهد. شهر باستانی فراه ب
 افغانستان(.

  بنام قلعۀ داودی یاد کهنۀ فراه    شهر  کهنۀ فراه ست. درمتون عهد تیموری از  به عقیدۀ محققین قدیمی ترین شهر، شهر
  سال قبل، یاقوت حموی در   ٨۰۰شده و درداخل آن بقایای سردابه ها، حوض های پخته کاری دیده میشود. درحدود  

یاد  طور  این  ازشهرفراه   ) البلدان  )معجم  خود  معروف  است:    کتاب   کرده 
ا چنین نگاشته شده است:  « قریه میرسد. دراوست  ٦۰روستا هایش به »   نواحی زرنج و  فراه شهریست بس بزرگ در

دریاست«.   این  ازنام  ماخوز  نیز  شهرفراه  واسم  است  معروف  رود  فراه  به  امروز  که  است  وادی  اسم  »فراداتا« 
 )ویکیپیدیا (  
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تاریخچه و وجه تسمیه : درنوشته های دورۀ اسالمی این کلمه بصورت » فراه « و » فره « ضبط شده ونویسندگان  
ر یا فره « ، » خره « پهلوی، »خورن « اوستایی یاد میشدند که فروغ وشکوه معنی دارند اسالمی آنرا باکلمات » ف

 )ویکیپیدیا(. 
جایگاه »فرایزدی« بوده که یکی از این دریاچه ها که بنام » فرزدانو «   دریاها »زره ها« بعقیدۀ زردشت محل و

یا های که درفراه جریان داشته است این والیت در  و نامیده شده درسیستان موقعیت داشته است با این همه دریاچه ها
محل با برکت وپُرسعادت بوده است. بنابران اسم فراه ازنام دریای فراه موسوم به » فرادثه « نقل شده است، بدین 

ده    آبی بوده که کشتاسب آنجا صد اسپ، هزارگاو و   بروایت اوستا  گونه از فرادثه، فراه شده است. » فردانو « بنا
 گوسفند برای اناهیتا »ایزد آب« نذر کرد. )اوستا نگارش خلیل دوستخوا تهران( .هزار 

 
 مناطق تاریخی :  

 
 کک کهزاد:  قلعه  

که بیش از دو هزارسال سابقه دارد درجنوب شرق فراه باالی کوه بچۀ، قلعۀ خرابه برسرکوه ازسنگ، خشت پخته 
 شده است.بین چند برج واقع   ساختمان در وگچ ساخته شده و

 
 قلعه:  کافر

بس حیرت آور    و ریخی  أازآبدات ت   در ده کیلومتری مرکز فراه برفراز کوه قلعۀ بنام کافرقلعه بناء شده است که یکی 
والیت فراه بشمار میرود که بشکل یک سنگالخ عظیم هرم مانند را نمایش میدهد که به دو تیغۀ خورد    شگفت انگیز  و

برفراز همان کوه چاه عجیبی در   .هرکدام از تیغه ها قلعه های جداگانه بناء گردیده استبه  هم جدا شده و وبزرگ از
ثانیه صدای آن به زمین چاه میرسد. تعمیر   ۲٥پارچه سنگی درآن انداخته شود بعداز  دل سنگ حفرشده است که اگر

 حکمران قلعه نسبت میدهند. )آریانا یا افغانستان(. این چاه را به» کلد کهزاد« 
 

 ارگ نوره:
 و  قسمت های باالیی آن مردم قدیم بود  ریخی این والیت است که دراطراف وأدرغرب والیت فراه از جمله آبدات ت

 گردیده که آب مورد نیاز خود را ازآن بدست می آوردند. )ویکیپیدیا(   قسمت فوقانی ارگ حفر  باش داشتند ویک چاه در 
 

 قلعه الش جوین: 
  این قلعه بنام قلعۀ سفید نیز یاد میشود درولسوالی الش جوین فراه موقعیت دارد واز قلعه های بزرگ کشور بشمار 

میرود. مردم این قلعه هنگام جنگ ها ومحاصره ، آب خودرا توسط حفر کاریزهای زیر زمینی از رود فراه میگرفتند. 
 )ویکی...( 

 
 حوض های خشتی: 

مال ارباب مشهورند. این حوض ها به خشت   حوض بنام های مال باشی و ریۀ »یزده  دوق  فراه در نزدیکی شهر در 
 پخته از زمین حوض الی سقف آنها کارگرفته شده اند ) ویکی ...(

 
زمین های حاصل خیز است، بنابران هوای این والیت   بوده دارای دشت های وسیع و  یکم باران والیت فراه گرم و

  .ثر است که نظیر آنرا در جاهای دیگر کمتر میتوان یافتؤمیوه ها آنقدر مشیرینی  مزه و در
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