مسجد جامع ھرات
يک بنای مھم تاريخی

احـمـد عـلـی کـھـزاد

بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

يکی از آبدات مقدسه که در افغانستان شھرت زياد دارد و آوازۀ معروفيت آن در خارج حدود و
ثغور اين کشور منتشر شده است ،بنای معظم و بزرگ مسجد جامع ھرات است که از نظر
فيوضات معنوی و استحکام و متانت ،و زيبائی طرز بنا در طول قرن ھای متوالی در نفس شھر
ھرات کانون عبادات پنجگانه مسلمانان بوده است.
معموالً بنای مسجد ھرات را به سلطان غازی ،غياث الدين سام غوری ،نسبت ميدھند و از برخی
مأخذ مانند حدود العالم چنين استنباط ميشود که مدت ھا قبل از سلطان مذکور ھرات به داشتن
مسجد جامع شھرت داشت چنانچه حدود العالم ميگويد" :ھری شھر بزرگ و شھرستان وی سخت
استوار است و مزکت جامع اين شھر آبادان تر مزکت ھا است ".آيا »مزکت جامع« متذکرۀ حدود
العالم عبارت از ھمين »مسجد جامع« مورد بحث ما است يا غير از آن؟ درست است که »مزکت
جامع« در معنی »مسجد جامع« را افاده ميکند ولی از احتمال بيرون نيست که مزکت جامع
متذکر[ حدود العالم غير از مسجد جامع ھرات باشد و بسيار ھم امکان دارد که در شھر بزرگ و
معروفی چون ھرات ،چندين يا اقالً دو مسجد جامع بوده باشد .بھر حال اين مسايل تحقيقات فنی و
علمی ميخواھد.
مأخذ تاريخی معموالً بنای مسجد جامع ھرات را به سلطان غازی ،غياث الدين سام غوری ،نسبت
داده اند و از فحوای برخی منابع معلوم ميشود که سلطان غياث الدين غوری بعد از حريقی که در
مسجد مذکور رخ داد ،به مرمت کاری آن آغاز کرد .بھر حال سلطان مذکور يا بحيث بانی يا بحيث
مرمت کننده در تعمير عمارت مسجد جامع ھرات دخالت زياد دارد و علی العموم اين پادشاه
بزرگ ديانت پرور که در اشاعه دين و فرھنگ اسالمی صرف مساعی زياد کرده بحيث بانی آن
مسجد شريف محسوب شده و نام آن سلطان معظم در يکی از رواق ھای مسجد جامع مذکور نقر
است.
يکی از مطالبی که با کشف منار جام مکشوف شد  ،ساختن مسجد جامعی بود از طرف سلطان
مذکور در فيروز کوه ،در پايتخت غور ،که از تذکار نام آن سلطان بزرگ در يکی از کتيبه ھای
کوفی منار مذکور ثابت شده است و چنين مينمايد که مسجد جامع فيروز کوه در سال ھای اول
سلطنت سلطان و مسجد جامع ھرات در سال ھای اخير پادشاھی او يا اصالً بنا يافته بود يا مرمت
کاری شده بود .اگر واقعۀ حريق مسجد جامع ھرات حقيقت داشته باشد ،بحيث يک واقعه عجيب
ميتوان به مالحظه رسانيد که دو مسجد جامع فيروز کوه و ھرات يکی ذريعه طغيان آب ھريرود و

ديگری ذريعه شعله ھای آتش ويران شده است .در ين مورد يک تذکر طبقات ناصری بسيار
سودمند است ،جائی که ميگويد :سلطان معز الدين غازی بعد از فتح اجمير حلقه و زنجير و جزيره
طالئی بحيث تحفه برای برادرش سلطان غياث الدين فرستاد و سلطان امر داد تا زنجير مذکور را
در پيش طاق مسجد جامع فيروز کوه بيآويزند .تا وقتی اين زنجير طالئی در آنجا بود که مسجد
مذکور را آب ويران کرد و آنگاه بحکم سلطان غازی ،غياث الدين سام آنرا به ھرات فرستاد تا از
پول آن مسجد جامع ھرات را مرمت کاری کنند .در صورت قبول نظريه صاحب طبقات ناصری،
مسجد جامع ھرات در سال  597به امر سلطان غياث الدين مجدداً تعمير شد ولی کار آن بعلت
وفات سلطان ) 599ھه( ناتمام ماند و قراريکه روضة الصفا و حبيب السير مينويسند ،در عصر
سلطان غياث الدين ،محمود پسر سلطان غياث الدين غازی در طی سال ھای اول قرن ھفت ھجری
به پايان رسانيد.
مسجد جامع ھرات که قرار برخی روايات برای وعظ و درس امام فخر رازی ساخته شده بود،
ھميشه در تاريخ طوالنی موجوديت خود يکی از کانون ھای بزرگ تدريس و تبليغ و افاده بوده و
عالوه بر عبادتگاه پنجگانه و مسجد جامع ،درسگاه با فيض بود که از پرتو فيوضات معنوی آن
اساتيد بزرگ مستفيد شده اند.
مسجد جامع ھرات تاريخچه بسيار مفصل ،طوالنی و دلچسپ دارد که در ين گونه مقاالت
مخصوص راديو که به رؤس مطالبی چند در ھر موضوع اشاراتی ميشود ،بطور بسيار موجز بايد
بگويم که مسجد مذکور بعد از عصر غوری در دورۀ سلطنت ملوک کرت مرمت کاری ھای
جديدی ديده و الحاقاتی در آن بعمل آمده است .ھکذا در دورۀ تيموريان ھرات چه در زمان شاھرخ
و چه در عصر سلطان حسين ميرزا در آن مرمت کاری ھا شده و نقوش و تزئينات و کاشی کاری
آن که از آن متاسفانه پارچه ھای کمی باقی مانده ،در ين دورۀ بزرگ بميان آمده است .مسجد جامع
ھرات در ين دوره به منتھای شکوه و زيبائی رسيد .وزير دانشمند و ھنرپرور ھرات امير علی
شير نوائی شخصا ً از امور مرمت کاری رواق ھا و تزھينات و کاشی کاری ھای آن نظارت بعمل
می آورد.
مسجد جامع ھرات طبق يکی از از منابع عصر تيموری  460گنبد و  130رواق و  444فيل پايه
داشت .طولش بدون ضخامت ديوارھا  254ذرع و عرضش  150ذرع بود .صحن مسجد 114
ذرع طول و  84ذرع عرض داشته و دارای شش دروازه بود.
مسجد جامع شريف ھرات در عصر شاه اسمعيل صفوی خرابی ھا ديده و در عصر زمامداری
وزير يار محمد خان الکوزائی مجدداً آبادی ھائی در آن بعمل آمد .سپس در عصر امير عبدالرحمن
خان و امير حبيب ﷲ خان در آن مرمت کاری ھائی بعمل آمد و بار اخير آقای عبدﷲ ملکيار حين
تصدی امور نايب الحکومگی ھرات مرمت کاری ھائی دامنه داری با الحاقات جديد در آن جامع
فيض و برکات بعمل آورد 21/ .عقرب /1337

