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 بررسی اهمیت تاریخی مسجد جامع هرات
 

 "ینظر" احمدیز عزوهنمل پ
 

 چکیده 

-یایتوصر قیرتحق روش از اسرتااده برا کره بروده هررا  جامع مسجد یخیتار تیاهم یبررس قیتحق نیا از هدف
 کترر  و مقررا   و هاتیسررا از اسررتااده و یرریا کتابخانرره وهیشر از اسررتااده بررا اطالعررا  یگرررد و وهیشرر و یلریتحل

 .است شده پرداخته یقیتحق مقاله نیا لیتکم به برمعت
 ارزش برا یمعمرار برا و کهرن یمسجدها از هرا  جامع مسجد که دهدیم نشان قیتحق نیا از  مده بدست جینتا

 در هررا  جرامع مسرجد. اسرت بروده انیررمویت عهد ییطال دوره در  ن گسترش شتریب که است هرا  شهر در

 نیرا باشد،یم جهان در بزرگ جامع مسجد نیپنجم بناء نیا. است دهید را یادیز یفرودها و فراز خیتار طول
 نیررا. رسردیمرر مربرع مترر ۴۶۷۶۰ برره  ن مسراتت و دارد قرردمت سرال ۱۴۰۰ از شیبر یخیتررار لحرا  از مسرجد

 اسرت بروده کتاپرسرتی یهرایائی ر عبادتگاه اسالم از قبل سال هزار نیچند طول در زیانگ شگات و بایز یبنا

 مبردل مسرلمانان مسرجد بره برزرگ معبرد نیرا اسرالم، نیرد بره هررا  مرردم شیگررا از بعد یهجر ۲۹ سال در و
 کره لماسر  ایرو برقر  اصرابت اثرر در و دیرگرد إعمرار یچروب کوچر  مسرجد معبرد یبجرا اول چنانچره. گشت

 معبرد اسالم از لقب مسجد نیا محل که است تیروا. شد میترم وبعد دید  ی س ندیگو یبیغ نازله را  ن انینیشیپ

 نیرا نیسررزم نیرا در اسرالم مقدس نید ناوذ از پس و بوده زردشت روانیپ  تشکده مزدا، خانه ،یائی ر بزرگ
 .دیگرد معروف جامع مسجد به و گشت مبدل یاسالم مرکز ای مسجد، به یباستان معبد

 
 هرا  جامع مسجد خیتار و هرا  جامع مسجد :دیواژگان کلی

 طرح مسئله

با توجه به قدامت تاریخی این  بازسازی مجسد جامع هرا  وزار  تج اوقاف به ارتباط هریی مب
خررا  شردن مسجد در که در و یت هرا  مکان عباد  مسلمانان از قدیم ا یام بروده کره بره طررف 

است. بیشتر  زسازی شدهجد در هرا  است که بسیار باترین مسمسجد جامع هرا  کهنروان است. 
مسررجدهای جررامع در تمررام دوران طالیرری تمرردن  .در دوره طالیرری عهررد تیموریرران بررود گسررترش  ن

اند. بهترین معماران و هنرمندان برای سراختن ای از عظمت و  بادانی ی  شهر بودهاسالمی، نشانه
بستند. از طرفی برای متبلور ساختن هنر خود به کار می اند و تمام نیروی خود راشدهها جمع می ن
شد های تکومتی در اطراف مسجد جامع هر شهر تشکیل میز مهم شهر مثل بازار و ساختمانمراک

مسررجد جررامع هرررا  یکرری از مسرراجد جررامع شرراخ  در .زدو نرربش شررهر در اطررراف  ن تنرردتر مرری
اوج هنر معمراری غوریران و تیموریران را در شود افغانستان است که پس از چندین قرن، هنوز می

ای اسرت ها، تیاط ایرن مسرجد تجربرهها، ایوانها و عبوراز ورودین کاشی کاریاین مسجد دید. دید
 .تکرار نشدنی

 
 مقدمه 

مسجد جامع مجموعه کاملی از بیان تاریخ، فرهنگ وهنرر اسرت کره برا معمراری، کراربرد م رال  و 
 چرهشوی، بره هرصه  هور رسیده است. وقتی که وارد مسجد میهای مختلف ساخت به عرتکنی 
تروان نگری هنر است و عشق کره برا تراریخ در  میختره، کردام انسران هنرر دوسرت و عاشرق را میمی

هرا ودرکنرار یافت که با دیدن این مسجد مجذو   ن نشود و با قرار گرفتن در زیر این گنبدها، ایوان
تمام  ها زبان به تحسین نگشاید و کدام افغان است که غرور،ی کاریها با نگاه به  جرها وکاشستون

 .وجودش را فرا نگیرد
ها است کره درسرال مسجد جامع هرا  یکی از معدود بناهای مقدس تاریخ اجداد هنرمند و هنر فرین

ه.ق رسمآ به صور  مسجد در  مد، بنای اصلی مسجد در قرن اول تا پرنج هجرری چروبین و مرنقش 
ق نیمی از مسجد طمعه ه. ۴۱۴به علت تادثه  تش سوزی در ش  جمعه هشتم جمادی ا ول بود که 

تریق گردید. مسجد جامع به شکل کنونی  ن توسط سلطان غیاث الدین محمدبن سام غوری هنگامی 
 .که هرا  را پایتخت خود قرار داد طرح ریزی شد
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مسجد که در وسرط  ن تویری برزرگ قررار دارد، یر  محوطره 

یلی شرکل را بره وجررود  ورده کره چهرار طررف  ن را بنررای مسرتط

طه کرده است. این مسجد با فضاهای متعدد مثرل چهرار اتا مسجد

ایروان، شررش دروازه، چهارصررد و هشررتاد گنبررد، صررد سرری رواق، 

چهارصررد و چهررل سررتون، یرر  در بنررد مدرسرره علمیرره بررزرگ بررا 
ا، هها، کاشی کاری، گچبری ها، نقاشیای از  جرکاریمجموعه

ای از خطوط زیبرای کروفی، ثلرن ونسرتعلیق، تراریخ خالصره شرده

هنررر ایررن سرررزمین اسررت. در معمرراری تزیینرری، هررر نقررش ورای 

ارزش صوری خود، دارای ارزشی بر گرفته از فرهنگ وبیران 

گررر عقیررده و  رمرران تررداوم یافترره بمررردم جامعرره درنسررل هررا اسررت. 

برایی صروری و های معماری از سویی ذهن بیننرده را بره زی رایه

و نگارهرا  ها ونوع کاربری فضاهای بنایی که نقرش اهری نقش

برر دیوارهرای  ن نشسرته، فرامری خواننرد واز سروی دیگرر دیرردگاه 
بیننررده را برره قلمرررو راز و رمزهررای فرهنگرری ودینرری پوشرریده در 

 .گشایندها میمااهیم نقش

نکته جال  در ساخت مسجد جامع هرا  سیر تاریخی ساخت  ن 

کرره سرراخت ایررن مسررجد را برره یرر  دوره وسررب  معمرراری  اسررت

های معمررراری غررروری، و اجرررازه شررررکت سرررب  محررردود نکررررده

تیموری وتتری اکثرر اقروام تکمرران ایرن سررزمین را در سراخت 

ایررن مسررجد داده اسررت کرره التبرره ایررن مررورد را برره عنرروان یکرری از 

ای از صررحن ترروان منظررور کرررد. در گوشررهمحاسررن ایررن بنررا می
هررررا  دیرررگ برنجررری بزرگررری جلررر  توجلررر  توجررره  مسرررجدجامع

لحرررررا  سررررراخت و تزیینررررراتش یکررررری از کنرررررد، ایرررررن دیرررررگ از می

رود، در شراهکارهای شرگات ترراریخ هنرر وصرنعت برره شرمار مرری

گذشته در روزهای خاص در این دیگ شرربت تهیره کررده و برین 

متررر وعمرق  ن برره  ۶/۴کردنررد. محریط ایررن دیرگ مرردم توزیرع می

یررن دیررگ زیبررا را در قرررن هشررتم هجررری در رسررد. امتررر می ۵/۱

متی از دیگ دوبیت از شعر زیبای سعدی اند. در قسهرا  ساخته

 (237-236: 1392نگاشته شده است )یمین، 
 

 اهمیت تحقیق

مسرجد جررامع هرررا  از جملرره  ثرار ترراریخی افغانسررتان اسررت  ایررن 

انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسالم بنای زیبا و شگات

هجرری  ۲۹های یکتاپرست بروده اسرت  در سرال دتگاه  ریاییعبا

ز گررایش مررردم هررا  بره دیررن اسرالم، ایرن معبررد برزرگ برره بعرد ا

 .مسجد مسلمانان مبدل شد

برای کسی که ساکن هرا  نیست مسرجد جرامع هررا  عرالوه برر 

 .های دیگری نیز داردکشش مذهبی کشش
اول مبهررو   بینرد، درنظررهرکسری کره برار اول ایرن مسرجد را می

ی نقرررش و نگارهرررا عظمرررت و معمررراری ایرررن مسرررجد خواهرررد شرررد،

های هررا و گلدسررتههای معرررق هاررت رنررگ ایوانپررنررگ و کاشرری

کاری شده تتی در نگاه شهروند هراتی نیز جال  و جرذا  کاشی

بنرابراین اهمیررت خواسرتین ترا تحقیقرری در ایرن رابطره انجررام  .اسرت

را چنرین میتروان گارت در نهایت یرور  واهمیرت تحقیرق  دهیم.

رسرد و للی به چرا  مریله در ی  ژورنال های بین المکه این مقا

رود کشرور هررای کره خواهرران کمر  برررای تررمیم مسررجد امیرد مرری
 استند  گاه شوند 

 

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی

هرردف اصررلی ایررن تحقیررق بررسرری اهمیررت ترراریخی مسررجد جررامع 

 باشد.هرا  می

 

 اهداف فرعی

 جامع هرا اری تاریخی مسجد بررسی چگونگی معم

 یخی بر مسجد جامع هرا بررسی تأثیر فراز ونشی  های تار

بررسرری رونررد و چگررونگی ایجرراد مسررجد جررامع هرررا  در طررول 

 تاریخ
 

 سؤاالت تحقیق

 سؤال اصلی

 مسجد جامع هرا  از چه اهمیت تاریخی برخوردار است؟

 

 سؤاالت فرعی

 معماری تاریخی مسجد جامع هرا  چگونه است؟

های ترراریخی چرره تررأثیری بررر مسررجد جررامع هرررا  فررراز و نشرری 
 ه است؟داشت

 

 روش تحقیق

-روشی که در این تحقیق استااده شده است روش تحقیق توصیای

تحلیلی و شیوه گررد وری اطالعرا  برا اسرتااده از شریوه کتابخانره 

های معتبررر انترنترری، مقررا   و مجررال  ایرری و اسررتااده از سررایت

 باشد.یباستان شناسی م

 

 پیشینه تحقیق

هررا  تحقیقرا  زیرادی  در رابطه به اهمیت تاریخی مسجد جرامع

صررور  گرفترره اسررت کرره در ایررن قسررمت برره بیرران بعضرری از ایررن 

 پردازیم.تحقیقا  و نتایج بدست  مده از  ن می

: بره بررسری اهمیرت تراریخی مسرجد جررامع 1316گویرا اعتمرادی، 

دهرد ز این تحقیق نشان میهرا  پرداخته است نتایج بدست  مده ا

ی و معمرراری زیررادی کرره مسررجد جررامع هرررا  از اهمیررت ترراریخ

برخرروردار اسررت و پوشرررش مسررجد کرره از چرررو  بررود در زمررران 
سررلطنت غیرراث الرردین غرروری تریررق شررد، دانشررمند محترررم گویررا 

نویسررد کره مو نررا جرامی هررروی ولری قررانع هنرردی در اعتمرادی می

وختن مسجد را بدین ترتیر  ناحا  ا نس و تحاه الکرام قضیه س

 کند:نقل می

یقرری بره بررسرری بناهرای ترراریخی هرررا  : در تحق1383الهرروی، 

پرداخته است و به اهمیت تاریخی ومعماری مسرجد جرامع هررا  

هـ  619-618های اشاره داشته است قتل و غار  چنگیز در سال

ق هرا  را سراسر بسوخت و هزاران کاخ، عمار ، مسراجد و 
به کام خود فروبرد تا جای که شهر زیبای هرا  که بره معابد را 

گین  سیا مسما شرده برود شرانزده نارر کره بره ارتااعرا  پنرا تاج و ن

هنده شده بودند زنده ماندند. بلی هررا  زیبرا برا چنرین ترال تأسرف 

 ور ویران و مسجد جرامع  ن نیرز در قطرار هرزاران کراخ زیبرا و 

بیرداد پراب بسروخت و صدها معبرد عرالی بره  ترش وتشرت و تیشره 

دان کراردان و برا ترا اینکره ملروب کرر  هررا  بره مرر .ویران شرد

هرررا بردنرررد و برررا دانرررش و مسرررلمان بودنرررد، در  برررادانی هررررا  رنج

بردند و در پیشبرد مرام خویش و چنگیزیان به نیرنگ به سر می
نمودنرد و  نران را  بادی مملکت برا چنگیزیران بره مردارا رفترار می

نگهمیداشرررتند و مملکرررت و قررروم را محافظرررت   ررراهرال دل خررروش

  غیرراث الردین کررر  فرزنررد ملرر  شررمس نمودنرد. مرترروم ملررمی

الدین کرر  کره مررد شرجاع، برزرگ مرنش و عرالی همرت برود در 

هجری قمری در هرا  بناهای خیریه و عمار  عالیه  715سال 

بنیرراد نهرراد کرره از  ن جملرره تعمیررر و ترررمیم مسررجد جررامع بررزرگ 

بعررد از ویرانرری چنگیررز هرریچکس برره ترررمیم  ن هرررا  اسررت کرره 

غیرراث الرردین کررر  بررا تمررام نرروا  و ارکرران نپرداخترره بررود. ملرر  
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دولرت و اعیرران هرررا  پنجرراه روز در داخرل مسررجد جررامع مسررکن 

گرفررت و بررا مسرراعی زیرراد تمررام موایررع ویررران شررده را بهتررر از 

تالت اولی ترمیم و به کتابت و صحافت مقبول و اشکال و نقوش 

   و زیبا مزین نمودمرغو

فغانسرتان پرداختره و ، به بررسی بناهرای تراریخی ا1383خلیلی، 
در  ن برره مسررجد جررامع هرررا  اشرراره داشررته اسررت و برره بیرران او 

مسجد جامع هرا  در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی را به 

اسررت. چنرردین بررار تخریرر  و دوبرراره سرراخته یررا ترررمیم خررود دیده

هجرررری قمرررری نیمررری از  ۴۱۴در سرررال  گویرررد:اسرررت وی میشده

ل با چو  پوشی ده شده و رنرگ  میرزی شرده برود در مسجد که غالبا

 تش سوخت ولی به همرت خواجره محمرد تراکی و همکراری مرردم 

ترمیم گردیرد و تردود دوقررن بعرد بره اسراس مشرور  شریخ دوباره

ا سالم فخرالدین رازی به دستور سلطان غیاث الدین غوری بره 
های بررا اسررتااده از خشررت پخترره، تزئینررا  و کاشرریشررکل کنررونی 

گردید که با مررگ سرلطان، پسررش سرلطان محمرود  ای بنافیروزه

مانده از زمان پردرش را بره اتمرام رسرانید. بعضی ازکارهای باقی

بنررا برره ا هررارا   قررای اجمررل، ایررن مسررجد ترراریخی در زمینرری برره 

تمل برر هزارمترمربع اعمارگردیده که مش ۴۶مساتت ایافه از 

چهررار فیررل پایرره، دوازده گلدسررته،  ۴۴۴رواق،  ۱۳۰گنبررد،  ۴۶۰

ایوان، چهار دروازه، چهار کتیبه بزرگ مزین با  یراتی ازقرران، 

ل و شاعران.  اشعار عرفانی عرفا
 

 یافته های تحقیق

 مسجد جامع هرات در پویه تاریخ

های فرهنگرری مقرردس و بررا شررکوه یادگررار هنررر و یکرری از رشررته

بدیل سرزمین ما از باستان زمان همانا مسجد جامع  هنرمندان بی

که در درازنای تاریخ همیشه عباد  گاه یکتا پرستان هرا  است 

 و مومنان  ریائی بوده است.

گردد که معبرد اصل بنای این قبله گاه نماز به قبل از اسالم بر می
هرا بروده کره پرس از بزرگ  ریائی و خانه مزدا ر  النوع  ریائی

  بدسررت مسررلمانان، ایررن معبررد باسررتانی هررم ماننررد سررایر فررت  هرررا

ا به مسجد جاخرالی نمروده، بجرای تراق  تشردان محررا  و ه تشکده

بجای کرسی خطابه منبرر اعمرار گردیرد و جرامع موجرود کره معرد 

بزرگ بود به تین مسجد جامع انتخا  و از همان ایام نمازهرای 

 گردد.عیدین و جمعه در این مقام مبارب ادا می

و  قرار معلوم در انتخا  محل این معبد مشوره بسیار بعمرل  مرده

در اخیر فی له بر این شد که چهار کله گوساند را در چهار محل 
شهر هرا  زیر خراب پنهران نمودنرد و بعرد از مردتی برر  وردنرد، 

کله ایکه در این محل زیر خاب نموده بودند فاسد نشده بود  نگراه 

ین محال  دانسرته معبرد را در  نجرا محل دفن کله را خوش هواتر

حررل جررامع هرررا  از تیررن رفعررت و اسرراس گذاشررتند. البترره کرره م

نزهررت هررروا از سررایر محرررال  شررهر کهنررره هرررا  برترررری دارد. 

 (15: 1362)فکری سلجوقی، 

در رویا  الجنا  فی اوصاف مدینه الهرا   مرده اسرت کره در 

شررد و  ه ق نازلرره واقررع 495شر  جمعرره هاررتم جمررادی ا ول سرال 
ز قسمت زیرادی از مسرجد جرامع هررا  را ویرران کررد. و یکری ا

رسید. تق تعالی صات  خیری را اثار خالیق زیاد به هالکت می

توفیق داد در  نروز به عمار   ن شروع نمود، و مردم دیگر به 

مرردد  ن برخواسرررتند و مسرررجد را بررره ترررال عمرررار  بررراز  وردنرررد. 

 (55: ص 1339)الزمچی اسازاری، 

د کرره از چررو  بررود در زمرران سررلطنت غیرراث الرردین مسررج پوشررش

نویسرد کره د، دانشمندان محترم گویرا اعتمرادی میغوری تریق ش

مو نررا جررامی هررروی ولرری قررانع هنرردی در ناحررا  ا نررس و تحارره 

 کند:الکرام قضیه سوختن مسجد را بدین ترتی  نقل می

درویرش محمرد چرخگرر کره یکرری از ابردال بروده در جرامع هرررا  

برردی روزی در مسرجد خاتره برود کره کروزه    وی ریختره  بسر

ادم مسرجد  نجرا رسرید پنداشرت کره وی برول کررده اسرت، خر بودند،
وی را چندان بزد که اعضای وی مجروح گشت، چرخگرر  هری 

برزد و بیررون رفرت، مسررجد از چرو  برود،  تشرری پیردا شرد و  نرررا 

گاتندی  بسوخت و از  نجا به بازاریکه  ن را بازار جمله فروشان

هری برود در مد سلطان مجدالدین طالبه را که شیخ ع ر و امام 

خبر کردند، در عق  چرخگر روان شد، چون به وی رسید گات 

سوزی. چرخگر بازگشت ای چرخگر شهر مسلمانان را چرا می

و    چشم خود بر  تش افگند  تش فررو مررد و ناپدیرد شرد. )گویرا 

 (16-15: 1316اعتمادی، 
دین غوری مسجد جرامع هررا  سرر از نرو ان غیاث البه امر سلط

میالدی تعمیر و  باد گردید. بنا  1200ق مطابق  هـ 597در سال 

ای که سلطان غیاث الدین به این مسجد داشت، در زمان بر عالقه

تیا  خود گنبد بسیار برا شرکوهی مت رل مسرجد در سرمت شرمال 

فرا  در هرـ ق بعرد از و 599برای مدفن خود ساخت کره در سرال 

( هرررـ ق 607 نجرررا دفرررن گردیرررد. بنرررای مسرررجد در زمررران متررروفی )

 (32: 1362عمار  مسجد را به اتمام رساند. )فکری سلجوقی، 

هرررـ ق هررررا  را  619-618های قتررل و غرررار  چنگیرررز در سررال
سراسر بسوخت و هزاران کاخ، عمار ، مسراجد و معابرد را بره 

به تاج و نگین  کام خود فروبرد تا جای که شهر زیبای هرا  که

ا  پنا هنده شده بودند  سیا مسما شده بود شانزده نار که به ارتااع

زنرده ماندنرد. بلری هررا  زیبررا برا چنرین ترال تأسرف  ور ویررران و 

مسررجد جررامع  ن نیررز در قطررار هررزاران کرراخ زیبررا و صرردها معبررد 

 عالی به  تش وتشت و تیشه بیداد پاب بسوخت و ویران شد.

ه مررردان کرراردان و بررا دانررش و کررهرررا   تررا اینکرره ملرروب کررر 

ها بردنرد و برا چنگیزیران بره نی هرا  رنجمسلمان بودند، در  بادا
بردنرررد و در پیشررربرد مررررام خرررویش و  برررادی نیرنرررگ بررره سرررر می

نمودنرد و  نران را  راهرال مملکت با چنگیزیان به مدارا رفترار می

د. نمودنرردل خروش نگهمیداشررتند و مملکررت و قروم را محافظررت می

مرتوم مل  غیاث الدین کر  فرزند مل  شمس الدین کر  که 

هجری  715رد شجاع، بزرگ منش و عالی همت بود در سال م

قمری در هرا  بناهای خیریه و عمار  عالیره بنیراد نهراد کره از 

 ن جمله تعمیر و ترمیم مسجد جرامع برزرگ هررا  اسرت کره بعرد 

ه بود. مل  غیاث از ویرانی چنگیز هیچکس به ترمیم  ن نپرداخت
یرران هرررا  پنجرراه الردین کررر  بررا تمرام نرروا  و ارکرران دولرت و اع

روز در داخل مسجد جامع مسکن گرفت و برا مسراعی زیراد تمرام 

موایع ویران شده را بهترر از تالرت اولری تررمیم و بره کتابرت و 

صرحافت مقبرول و اشرکال و نقروش مرغرو  و زیبرا مرزین نمرود. 

 (743: 1383)الهروی، 

بنای مسجد جامع نزئینا  کاشی و مینا کراری نداشرت  ن وقتتا ای

در تزئینا  ع ر سلطان غیاث الدین محمد سام همه منبرت  زیرا

کرراری و نقرراری روی خشررت پخترره و  جررر برردون لعررا  برروده کرره 
هنگررام ترررمیم داخررل مسررجد از زیررر تزئینررا  ع ررر ملرر  غیرراث 

ر الرردین کررر  و امیررر علرری شرریر نرروایی  ثررار نارریس نقرراری ع رر

و سلطان غیاث الدین محمد سام غوری بیرون و نمایانگر گردیرد 

بعد از مل  غیاث الدین کر  در زمران ملر  معراذ الردین تسرین 

کر  نیز ترمیماتی به این مسجد صرور  گرفرت. چنانکره بسریار 

از عمرررار  خررررا  شرررد، دیررروار شرررهر خسررراره برداشرررت و تررراق 

شرران مق رروره مسررجد جررامع کرره در هرریت شررهر عمررارتی چنرران ن

معاذالرردین  انرد. بیاتراد، امرا دو تراق بره قرار خرود بمانرد و ملر نداده
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تسین کر   ن را عمار  کرد و درسرت نمرود و اصرل عمرار  

مسجد را شمس الدین مسعود هروی، که وزیر سلطان تکش بود، 

بر اسم اصحا  شافعی عمرار  کررده برود. )الزمچری اسرازاری، 

1399 :398-399) 

رخ پسر تیمور یان هرا  در زمان شاهدر ع ر با شکوه تیمور
شراه تراکم شرهر هررا  بنوبره خرویش مرتوم، امیر جرالل فیرروز 

 درترمیم این بنای تاریخی سهم شایسته گرفت.

در ایام دولت سلطان تسین بایقرا این بنای مسرتحکم تراریخی کره 

چنرردین بررار شکسررته و ترررمیم شررده بررود، برراز شکسررتی در ایرروان 

امیر علی شیر نوایی امیر دانشمند و هنر اش پدیدار شد. مق وره

نایس و یادگارهرای عمرانری او ترا کنرون در پرور هرا  که  ثار 

هرا  جلوه گر است به فکرترمیم اساسی این مسجد بزرگ افتاده 

و از سلطان تسین بایقرا اجاز  ترمیم  ن را تاصل نمودند. در 
هررـ ق( نخسررت برره برراز کررردن عقرر  گنبررد ایرروان  903رمضرران )

مق رروره کرره کسررر برداشررته بررود امررر نمررود و بعرردال معمرراران و 

دسان دو ایوان دیگر در چپور است ایروان مق روره تعمیرر و مهن

به این وسیله ایوان بزرگ مق وره را قوتی کامرل و اسرتحکامی 

قوی بخشیدند و ایوان مق وره از رفعت اصلی به اندازه شش یا 

هرراورو اقهاوفیررل  هارت گررز بررا تر رفررت و تمرامی شکسررتگی گنبررد

ایی از کثرر  اهتمرام ها استحکامی پذیرفت. امیر علی شیر نوپایه

بره ایرن معبررد مقردس هررر روز برا خلرروص نیرت برردان مقرام تشررریف 
 ورد. در هرررر چنرررد روز معمررراران و اسرررتادان و پیشررره وران مررری

پوشرانید و برا انعامرا  م روف به کار اجامه های گران مایه می

کرررد و بردین طریررق کرار سرره چهرار سرراله را در مررد  نروازش می

 (11: 1345)خوند میر، شش ماه به اتمام رساند. 

 نگراه برره ترزیین و نقاشرری و کاشریکاری  ن توجرره فرمروده نقاشرران 

هنرمند، کاشی تراشان و خاتمکاران ماهر و سنگتراشان  یق را 

برره انجررام اینکررار تشررویق و برره نرروازش مررادی و معنرروی شررادمان 

فرمرررود. خطررراط و نقررراش ایرررن بنرررای عظررریم محررروم سرررید روح   
ب نقراش هرروی اسرت کره خطراط نامردار معروف به خواجره میرر

نقاشرری مرراهر و م ررور برری برردیل برروده، اسررتاد کمررال الرردین بهررزاد 

هروی شاگردان نقاشری هنرمنرد اسرت. خواجره میررب نخسرت در 

کتابخانه امیر علی شیر نوایی به و یاه نقاشی و خطاطی مو ف 

بود. هنگام ترمیم مسجد جرامع کرار نقاشری و کتیبره نویسری مسرجد 

ده داشرررت و از عهرررده  ن بررره خررروبی برررر  مرررده و تمرررام را بررره عهررر

های این معبرد برزرگ اثرر طراتری ایرن اسرتاد هنرر منرد برود. کتیبه

کار تعمیر وترمیم این دور مسجد جامع در چهاردهم شعبان سرال 
 (11-13: 1345هـ ق پایان یافت. )خوند میر،  905

نمروده متأساانه تعمیر و ترمیم امیر علی شریر نروایی چنردان دوام ن

هـ ق و با مرگ سلطان تسین بایقراء  906با مرگ وی در سال 

سب  سقوط سالله تیموری و تسلیم هرا  به محمد شیبانی گردیرد 

که شخ  متکبر، خود پسند و  رالم برود و بعرد از اشرغال هررا  

هـ ق هوا خواهان ازب  وی شهر را تاراج نمودند  913در سال 

سرجد جرامع نیرز رو بره انهردام تا جائیکه اوقاف مسراجد از جملره م

رفت تا اینکه ارتش اسرماعیل صراوی بره سرر کردگری قلیخران بره 
هرا  رسیده بنیاد ویرانی و تعدی را نهادند که در اثرر  ن ویرع 

مسجد جامع هرا  بیشتر رو بره ویرانری نهراد و هرر روز خشرتی 

 شد.از ان بیجا می

های زیبا بعد از تاراج ازبکان و ویرانی عساکر صاوی که رواق

و گنبدهای منقش مسجد جامع دستخوش خرابی گردیده بود تسرن 

خران شراملو کره مررد دانشرمند، فایرل و هنرمنرد برود و در ع رر 

اسماعیل میررزای ثرانی بیگرار بیگری خراسران مقررر شرده برود بره 

هررا را  برراد نمررود چنانکرره مسررجد جررامع هرررا   مررد و اکثررر ویرانی

و توض چهار سوق هرا  هـ ق ترمیم  1036هرا  را در سال 

 هـ ق اعمار نمود. 1045را در سال 

هرای فراوانری بره ایرن بعد از تررمیم تسرن خران شراملو براز خرابی

های بزرگ  ن نق ان دید تا اینکه مکان مقدس رونما شد و رواق

هـ ق وزیر یار محمد خان الکوزی به  برادی ایرن  1253در سال 
از شبسررتانان سررمت را عبادتگرراه کوشرریده ایرروان شررمالی و قسررمتی 

تررررمیم نمرررود. در ع رررر امیرررر شررریر علررری خررران نیرررز قسرررمتی از 

شبستانهای جنوبی را ترمیم نمود. در زمان امیر عبدالرتمن خان 

فرامرز خان سپهسا ر ایوان مق وره را پوشش نمودند. در سال 

دیوار و سرقف و جردار  ن را تررمیم،   هـ ق امیر تبی   1325

 (48-50: 1362ود. )فکری سلجوقی، گت کاری و ساید نم

خورشرریدی عبررد  خرران ملکیررار والرری  1322تمررل سررال  14در 

های زیادی ها و سرسبزیکاردان و وطن دوست هرا  که  بادی
از وی یادگار مانده است به همکاری و مسراعد  مرردم متردین و 

خیر انردیش هررا  شرروع بره تررمیم و ترزئین و کاشریکاری هرای 

کاری و پاکاری اطراف این محل مقردس و اترداث زیبا و هموار 

: 1362پرارب شررقی ویروخانه و ملحقرا   ن نمرود. )تیمرروری، 

4) 

خورشریدی تحررت نظرر مهندسرران  مریررت  1375برا خره در سررال 

های تاظ  بدا  تاریخی هرا  صحن مسجد جامع شرف با سنگ

مرمرین فرش و محرا  و منبر سنگی که در ع ر عبد  خان 
ته شرده برود، از جرای سرابقش انتقرال و در مقابرل ایروان مل  ساخ

های مسجد خورشیدی بام 1382مق وره ن   گردید و از سال 

جرامع کرره وزن زیرراد داشررت تررراش و قیرگررون شررد تررا از رطوبررت 

تمایررت گررردد. اکنررون هررم کررار ترمیمرراتی در مسررجد جررامع هرررا  

ها و وراق هررای مسرررجد ب ررور  بطرری جریررران دارد. در سررتون

ع هرررا  اشررعار مرروزون و مقبررول خواجرره عبررد  ان رراری، جررام

جامی، سعدی، تکیم سرنائی و فریرد الردین عطرار منقروش گردیرده 

 (20-19: 1380است. )همایون، 
 

 معماری مسجد جامع هرات

مسجد جامع هرا  به شکل کنونی به هدایت سرلطان غیراث الردین 

نهرا غوری به وسریله اسرتادان مراهر طررح ریرزی گردیرده اسرت، ت

بخش کوچکی از مسجد عهد غوریان در دروازه ورودی جنوبی 

تیبره تابران برجسرته  بیرنرگ برا ی زینره  که باقی مانده اسیت ی 

اندازد، اسم سرلطان در گالبیرنگ تماشایی را به یاد کتیبه جام می

 شود.های مسجد جامع هرا  نیز مشاهده میکتیبه یکی از رواق
ا در زیررررر کررررار تررررزئین دور  ایرررن تزئینررررا  دوره غرررروری بعررررده

م  1964تیموریان مخای ماند کارشناسان روی کاری را در سال 

جدید ساختند، تیموریان تمام مسرجد را مطرابق ذوق و سرلیقه خرود 

تزئین کردنرد بخرش زیرادی از کرار پرر م ررف ع رر تیموریران 

م  غراز  1943های کره در سرال باقی نمانده است اما در نو کاری

هرررای اصررررلی بازسرررازی شرررروند. اسررررت طرح گردیرررد سررررعی شرررده

 (187: 1391)عزیزی، عارفی، 

مسجد جامع هرا ، کره در نیمره دوم قررن پرنجم هجرری بره دسرت 
شمس الدین مسعود هروی بنا شد، مانند بسیاری از مساجد جرامع 

های تراریخی هررا  اسرت اولیه شهرها بازگو کننده فراز و نشی 

ها ویران و از نو ساخته این مسجد در طول تاریخ تیا  خود بار

شررده. پررس از  تررش سرروزی مسررجد در اواخررر قرررن ششررم، سررلطان 

غیاث الدین محمد بن سام مسجدی تازه بنیاد نهاد و مسجد سوخته 

را نیز بدان افزود یر  برار نیرز معرز الردین تسرین تراکم در قررن 

هشرتم مسرجد را پرس از ویرانری در زلزلره بازسرازی کررد. جرالل 

م در اواخر سرلطنت شراهرخ مسرجد را مرمرت الدین فیروز شاه ه
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کرد، پس از چندی سیل و زلزله  ن را تخری  کرده که سرانجام 

 امیر علی شیرنوایی به ساختمان اساسی  ن همت گماشت.

شررود رواق چررون بیننررده از دهلیررز وارد صررحن مسررجد جررامع می

گررردد  سررط  ایررن دهلیررز برره مرکررزی در دسررت راسررت پدیرردار می

سررقف  ن مررنقش برره قرروس  برری رنررگ و ایررن  خشرت فرررش اسررت و
باشرد صرحن مسرجد خیلری وسریع و در بخش گویا از  ثرار قردیم می

شران در متر است ایوان مسجد را دو منراره عالی 100-65تدود 

خوانند  ایوان مرکرزی برا ایروان  غوش کشیده و  ن را گلدسته می

مق رروره برره طرررف غررر  واقررع شررده و در هریرر  از جوانرر  

هرررا برررروده تر اسررررت کررره دارای پنجرههرررای کوچررر وانایررروان  ای

ایوانهای شمالی و جنوبی در وسط تاقره نمرایی واقرع اسرت کره در 

عق   ن دهلیزهای متقاطع کشیده شده است  رویه داخلری صرحن 

پوشرریده اسررت برره موتیررف هررای بسرریار غنرری و زیبررا انررواع گلهررای 
ه  برجسرته زینترری کرره چوکررا  هرای پیچرری  نهررا را در میرران گرفترر

های سریاه و سراید های  بی، سبز، زرد و نارنجی که به افشانهگل

زینت یافته، سط  داخل مسجد را قالین های زیبرا و نررم و مالیرم 

: 1391کنررد. )عزیررزی، عررارفی، دسرت بافررت هراتیرران  رایررش می

187-188) 

کنررد هررای اسررلیمی را جرردا میخطرروط زیبررای دری و عربرری زینت

ای بررا یی دیرروار تکایررت از معررراج هرر یررا  کررالم مجیررد در بخش

پیامبر اسالم )ص( دارنرد  روی اسرتوانه رواقهرای اشرعار دلکرش 
عبررد ، جررامی، سررعدی، و تکرریم  جررهدری از گنجینرره اشررعار خوا

هرای سنایی و فرید الدین عطار اقتباس یافته است. درترمیم کاری

چنرردین بخررش مسررجد جررامع مرترروم فکررری سررلجوقی دسررت داشررته 

از دوره تیموری و امیر علی شریر نروایی براقی مانرده  است   نچه

های که اتساس عمق و هنرمنردان  ن دوره را برازگو است کاشی

های دیگرررری از مررردنیت کنرررد. در صرررحن مرکرررزی بررراز نمونرررهمی

توان مالتظه نمود در جدار غربی کتیبه یی هست تیموری را می

ورگانی روی مرمر و  ن متن فرمانی است از سلطان ابو سعید ک
ها ایررن پادشرراه تیمرروری گویررا برره سرریطره در قرردغن برخرری مالیرره

دودمان شاهرخ نقطه پایان گذاشت،  نچه از بقایای معماری دوره 

تیموری در هرا  شایسته سرتایش مزیرد اسرت مجموعره م رالها 

م چنردین منراره را بره زمرین  1885است، لشکر انگلیس در سال 

 ار مناره پابرجا است.انداخت امروز فقط ی   رامگاه و چه

دهرد تاریخ مسجد جامع هرا  این مویوع را به خوبی نشان می

ترین این بنا مقدس در بخش مرکرزی کالبرد شرهر واقرع نبرود. ترازه

شواهد درباره اهمیرت مسرجد کهرن از عملیرا  نوسرازی بره دسرت 
م  غاز شد، متأساانه با ایرن کرار بیشرترین  1944 مده که در سال 

ی مسجد از میان رفت، کار مرمتگرران معاصرر های اصلویژگی

هررای بیشررمار کرره ارادتمنرردان پیشررین در طررول نه ررد سررال بررا رنج

گذشته متحمل شدند ترا بره رغرم اجرزای واقعری سراختمان اولیره را 

 تاظ کنند تااو  بسیار دارد.

سرلطان غیرراث الردین محمررد بررن سرام غرروری نره تنهررا مسررجد را در 

، بلکه جهت محرا  قبله اصرلی  ن محل اولیه خود از نو بنا کرد

کررد را که در یلع غربی واقع بود و از سنت تنای تکایرت می
مراعرا  کررد، سراختمان مسرجد ترازه مرواد اولری  ن خشرت بروده، 

پوشاند، که در پشت ایوانی قرار شبستان خشتی گنبدی بزرگ می

داشت سه ایوان بر محورهای تیطه برزرگ قررار داشرت، غیراث 

ساخت کره  را دارمسجد و در جهت شمال مقبره گنبدالدین بیرون 

های ایرن م در همران جرا دفرن شرد. کتیبره 1203پس از مرگش در 

م از  1940مقبررره را پرریش از ویرانرری اسررف انگیررز  ن در دهرره 

انررد سرراختمان مسررجد در روی عکسرهای گرفترره شررده مطالعره کرده

دو سرال بعرد  زمان گذشته سازنده  ن کامالل به پایان نرسیده برود و

به دست فرزندش، سلطان غیاث الدین محمود تکمیل شد. با اینکه 

هرررا و در زمانهررای مختلرررف اجررزای داخلررری نظیررر جرزهرررا، قوس

اند، ابعاد و شرکل کلری مسرجد براقی مانرده طاقهای را عوض کرده

است، معلوم نیست که طررح شبسرتانی باسرتون هرای چهرار گروش 

متعلق به دوره غوریان یا دوره  بقیه قسمتهای مسجد تا چه اندازه
جریرر  زمرررین  16متررأخر اسررت. مسررجد جررامع هرررا  در ترردود 

گنبرد  460اعمار گردیرده در ناتیره قطر  چراق شرهر کهنره دارای 

ذرع، طول  250خیل پایه بوده، طول دیوار  ن  444رواق  130

های ذرع، دهنررررره 285ذرع و عرررررض  ن  65صرررراه مق ررررروره 

 15ذرع و عرررض  ن  23لی ذرع، طررول صرراه شررما 26هررا طاق

ذرع، و  84ذرع و عررررض  ن  14ذرع و طرررول صرررحن مسرررجد 

 باشد.دروازه می 6دارای 

سررازد کرره از دایررره ترراریخ مسررجد هرررا  دو مسررطله را مطرررح می
رود مکتوبرا  تراریخی تاریخ نگاری ایرن بنرای خراص فراترر مری

دهرد، کره سراختمان مسرجد برر خرالف تحرو   سیاسری و نشان می

امسراعد اقت رادی پیوسرته تعمیرر و نگهرداری شرده اسرت اویاع ن

چنین نگرشی با عملی که میان طبقه تامیران مترداول برود مرمرت 

بناهررایی را کرره خررود نسرراخته بودنررد مغررایر  دارد در ایررن میرران 

های زیرراد برررای عالقرره امیررر علرری شرریر نرروایی برره صرررف هزینرره

ن برراور مرمرت بناهررای استثناسررت، باشرندگان هرررا  باسررتان بره ایرر

ها، ترری همچرون مدرسرههای شخ ری و بزرگبودند که موسسه
خانقاهرررا و یرررا مسررراجد کررروچکتری بسرررازند. )عزیرررزی، عرررارفی، 

1391 :188-190) 

 

 اشتباه در اعمار و ترمیم

ل تاررظ وپاسررداری از  ثرررار ترراریخی یکرری از وجایرر  ملررری  مسررلما

ومیهنی است که باید به  ن توجه جردی صرور  گیررد واگرر  ثرار 

ریخی برره عقایررد ومقدسررا  مررردم مربرروط شررود در  ن صررور  تررا

طلبد. همان است که توجه وإهتمام بیش از إهتمام مضاعف را می
تد سالطین تیموری در امر ترمیم، تز ئین وکاشری کراری مسرجد 

جررامع بررزرگ هرررا  کرره در عهررد سررلطنت سررلطان غیرراث الرردین 

امرا  است از أهمیت خراص برر خروردار اسرت  وغوری بناء یافته

برخرری دوسررتان ترررمیم را بررا إعمررار اشررتباه گرفترره لررذا ایررن مسررجد 

سازند که اشرتباه خیلری بزرگ را به سالطین تیموری منسو  می

بزرگی اسرت. تیموریران افتخرارا  فرر هنگری واجتمراعی فرراوان 

دارند و نیاز نیست که گذشته هارا هم به پای ایشان ختم کنریم ویرا 

ل و تررق یرر  تمرردن را چشررم پوشرری نمررا ئیم. وبگرروئیم. اگررر مسررتقیما
بدون مقدمه بگروئیم ایرن مسرجد در عهرد سرالطین تیمروری سراخته 

ایم. شرررده. در  ن صرررور  مرررر تکررر  اشرررتباه وخررربط برررزرگ شرررده

همانطورکرره إعمررار ایررن مسررجد ومعمرراری  ن قابررل افتخررار اسررت، 

اند نیرز قابرل مباهرا  و کسانیکه  ن را با این زبیائی منقش سراخته

باشررند بنررابراین هنررر وزتمترری را کرره تیموریرران ر میمایرره افتخررا

انرد از هرر تیرن بخاطر زیباسازی این بنای بزرگ بره خررج داده

قابل قدر است. اما سابقه إعمار این مسجد بره همرین شرکل وسریما 

گرردد بره عهرد سررلطان غیراث الردین غروری ودیرگ برنجرری برر می
)خونرد  بزرگ در داخل این مسجد نیز از  ثرار همران وقرت اسرت.

 (140: 1345میر، 

 

 اهمیت تاریخی مسجد جامع بزرگ هرات

 ۴۶ایررررن مسررررجد ترررراریخی در زمینرررری برررره مسرررراتت ایررررافه از 

 ۱۳۰گنبرررد،  ۴۶۰هزارمترمربرررع اعمارگردیرررده کررره مشرررتمل برررر 

فیرررل پایرررره، دوازده گلدسررررته، چهررررار ایرررروان، چهررررار  ۴۴۴رواق، 

 دروازه، چهرررار کتیبررره برررزرگ مرررزین برررا  یررراتی ازقرررران، اشرررعار
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ل و شاعران بزرگ، سه سراچه، یر  منبرر سرنگی،  عرفانی عرفا

باشرد کره کتابخانه )شامل چهار هزار جلد کتا ( و ویروخانه می

در زیباترین محل شهرقدیم هرا  موقعیت داشته و در ی  زمان 

گنجایش بیش از ی  صد هرزار نمرازگزار را دارد. بره گاتره وی 

ان بره گروش مرردم های مسجد که بررای رسراندن صردای اذگلدسته
متر قطر داشته  ۱۰تا  ۷متر ارتااع،  ۳۶تا  ۱۷ساخته شده، بین 

رأس هرکررردام دارای هشرررت رواق بررروده کررره بامشررران برررا کاشررری 

اسرت. بررای کسری کره سراکن هررا  نیسرت ای ترزیین یافتهفیرروزه

های دیگری نیز مسجد جامع هرا  بر عالوه کشش مذهبی کشش

بینررد در نظررر اول مسررجد را میدارد. هررر کسرری کرره بررار اول ایررن 

مبهرررو  عظمرررت و معمررراری ایررررن مسرررجد خواهرررد شرررد. نقررررش و 

هرررا های معرررق هارررت رنرررگ ایواننگارهررای پرررر رنرررگ و کاشررری

های کاشی کاری شده تتی در نگاه شرهروند هراتری نیرز وگلدسته
باشد. این مسجد قبل از اسالم نیز در قالر  یر  جال  وجذا  می

اشت. البته خیلی کوچکتر از ترا  و معبد در همین مکان وجود د

مسجد جامع بزرگ شهرهرا  قبل از اسالم “به شکل چوبی  ن  

در همین ساته ساختمان موجود بوده که قردامت  ن بره سره هرزار 

رسد که قبالل ی  ساختمان کوچ  چروبی بروده قبل از امروز می

در طرول تراریخ معبررد  ریرای یکتاپرسررت بروده درسررال بیسرت ونرره 

کند در خراسران ری وقتی که دین اسالم وسعت پیدا میهجری قم

و هرا  این ساختمان چوبی تزیین کاری که است قبالل معبد بوده 
شرود کره ایرن سراختمان تاسرال و بعدال به مسجد مسرلمانان تبردیل می

های برزرگ هجری قمری مسرجد بروده اکثریرت شخ ریت ۴۰۱۴

جمله تضرر  کردند از  ن جهان اسالم در این مسجد تدریس می

: 1391خواجه عبد  ان اری و خواجه محمد تراکی. )عظیمری، 

211) 

مسجد جامع هرا  در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی را به 

اسررت. چنرردین بررار تخریرر  و دوبرراره سرراخته یررا ترررمیم خررود دیده

هجرررری قمرررری نیمررری از  ۴۱۴گویرررد: در سرررال اسرررت وی میشده
ل با چو  پوشیده  شده و رنرگ  میرزی شرده برود در مسجد که غالبا

 تش سوخت ولی به همرت خواجره محمرد تراکی و همکراری مرردم 

ترمیم گردیرد و تردود دوقررن بعرد بره اسراس مشرور  شریخ دوباره

ا سالم فخرالدین رازی به دستور سلطان غیاث الدین غوری بره 

های شررکل کنررونی بررا اسررتااده از خشررت پخترره، تزئینررا  و کاشرری

دید که با مررگ سرلطان، پسررش سرلطان محمرود ای بنا گرفیروزه

مانده از زمان پردرش را بره اتمرام رسرانید. بعضی ازکارهای باقی

بنررا برره ا هررارا   قررای اجمررل، ایررن مسررجد ترراریخی در زمینرری برره 
هزارمترمربع اعمارگردیده که مشتمل برر  ۴۶مساتت ایافه از 

ر فیررل پایرره، دوازده گلدسررته، چهررا ۴۴۴رواق،  ۱۳۰گنبررد،  ۴۶۰

ایوان، چهار دروازه، چهار کتیبه بزرگ مزین با  یراتی ازقرران، 

ل و شاعران. )خلیلی،   (130: 1383اشعار عرفانی عرفا

 

 نتیجه گیری

های فرهنگرری مقرردس و بررا شررکوه یادگررار هنررر و یکرری از رشررته

هنرمندان بی بدیل سرزمین ما از باستان زمان همانا مسجد جامع 
خ همیشه عباد  گاه یکتا پرستان هرا  است که در درازنای تاری

 و مومنان  ریائی بوده است.

گردد که معبرد اصل بنای این قبله گاه نماز به قبل از اسالم بر می

هرا بروده کره پرس از بزرگ  ریائی و خانه مزدا ر  النوع  ریائی

فررت  هرررا  بدسررت مسررلمانان، ایررن معبررد باسررتانی هررم ماننررد سررایر 

مروده، بجرای تراق  تشردان محررا  و ها به مسجد جاخرالی ن تشکده

بجای کرسی خطابه منبرر اعمرار گردیرد و جرامع موجرود کره معرد 

بزرگ بود به تین مسجد جامع انتخا  و از همان ایام نمازهرای 

 گردد.عیدین و جمعه در این مقام مبارب ادا می

مسجد جامع هرا  در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی را به 

ن بررار تخریرر  و دوبرراره سرراخته یررا ترررمیم اسررت. چنرردیخررود دیده

هجرررری قمرررری نیمررری از  ۴۱۴گویرررد: در سرررال اسرررت وی میشده
ل با چو  پوشیده شده و رنرگ  میرزی شرده برود در  مسجد که غالبا

 تش سوخت ولی به همرت خواجره محمرد تراکی و همکراری مرردم 

ترمیم گردیرد و تردود دوقررن بعرد بره اسراس مشرور  شریخ دوباره

الدین رازی به دستور سلطان غیاث الدین غوری بره ا سالم فخر

های شررکل کنررونی بررا اسررتااده از خشررت پخترره، تزئینررا  و کاشرری

ای بنا گردید که با مررگ سرلطان، پسررش سرلطان محمرود فیروزه

مانده از زمان پردرش را بره اتمرام رسرانید. بعضی ازکارهای باقی

مینرری برره بنررا برره ا هررارا   قررای اجمررل، ایررن مسررجد ترراریخی در ز
هزارمترمربع اعمارگردیده که مشتمل برر  ۴۶مساتت ایافه از 
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ایوان، چهار دروازه، چهار کتیبه بزرگ مزین با  یراتی ازقرران، 

ل و شاعران.  اشعار عرفانی عرفا

 

 مأخذ

(. رویررا  1399الزمچری اسررازاری، معررین الرردین، محمررد ) .1

 الجنا ، بخشدوم، تهران: دانشگاه تهران.
(. تاریخنامررره 1383الهرررروی، سرررید برررن محمرررد برررن یعقرررو  ) .2

هرررا ، چرررا  اول، ت ررحی  غرررالم ریررا طباطبرررایی مجرررد، 

 تهران: انتشارا  اساطیر.

(. هرررا  باسررتان و بناهررای 1379تیمرروری، بهاوالرردین بهررا ) .3

 تاریخی، هرا : چا  اسلمی.

ای بررررر ترررراریخ مقدمررررهه.ش(.  1391تسررررنی، سررررید یرررریا. ) .4

 معماری وشهرسازی افغانستان. هرا : انتشارا  خراسان.

ه.ش(.  ثرررار هرررا . چرررا . دوم.  1383خلیلرری، خلیررل  . ) .5
 هرا : انتشارا  وزار  فرهنگ وارشاد اسالمی.

(. خوند میر ف رلی از خالصرت ا خبرار، 1345خوند میر ) .6

مطبعره  با مقدمه و تواشری و تعلیمرا  گویرا اعتمرادی، کابرل:

 دولتی.

ه.ش(. جغرافیررای توریسررتی  1391عظیمرری، محمررد عظرریم. ) .7

 افغانستان، )اصول ومبانی(. کابل: انتشارا  خراسان.

ه.ش(.  شرررنایی برررا بناهرررای  1388عظیمررری، محمرررد عظررریم. ) .8

 تاریخی افغانستان. چا . دوم. کابل: انتشارا  خراسان.
(. رسرررراله مررررزارا  1379فکررررری سررررلجوقی، عبرررردالروف ) .9

 هرا : انتشارا  فاروقی. هرا ،

(. بخشی از تاریخ هرا  باستان. 1362فکری، عبدالروف ) .10

 کابل: مطبعه دولتی.

(.  بردا  نایسره هررا . کابرل: 1316گویا اعتمادی، سررور ) .11

 مطبعه عمومی.

(. هررا  د تیمورانرو پره دورهکری، 1380همرایون، سررور ) .12

 مترجم: نور محمد سهیم. پشاور: اری .
ه.ش(. فلساه نامگذاری شرهرها،  1392)یمین، محمدتسین.  .13

هرا، ودریاهرای افغانسرتان. چرا  ششرم. کابرل: ها، کوهشهرب

 انتشارا  سعید.

http://www.allstudyjournal.com/

