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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  
 

 

 

 19/08/2020          احسان لمر  

   سراجی مسجدی گدری) کوچۀ آهنگری(

نموده   اگست سال روان نشر 04« که در  رانیو یها ایکابل شهر روبار اول صفحه فیس بوک »  را سطور زیبا این

 و نظر به اهمیت آن با کمی تغیرات و اضافات خدمت شما به معرفی گرفتم امید مورد توجه تان باشد.  دیدم  بود

 · 

 
 

در بازار  شده بود    مسجد شریف گدری که سنگ تهداب ان در زمان سلطنت اورنگزیب در سده شانزده میالدی گذاشته

مثل صدها و حتی هزاران اثر تاریخی    که  .آهنگری شهر کهنه یک یاد گار پر ارزش تاریخی کابل بود  سراجی و کوچه

هند   یامپراتور گورکان  نیمحمد، ششم  نیالد  یعنوان و لقب محاورنگزیب به    ؟؟توجه ای به آن نشده بود  دیگر کشور ما

 می باشد.جهان  پسر شاه نیاو سوم، حکومت کرد (م 1707 الی  1658) یها سال نیبود که ب

  . .است  آشکاربه شیوه خاصی ظرافت های معماری در ان    هنمونه زیبا از هنر معماری ان دوره بودساختمان این مسجد  »

اثار بجا مانده از ان    در کار ساختمان این بناه تاریخی مهندسی هنرمندانه قدیم به شیوه ظریف وكالسیك کار شده بود و 

دو منار بطرف راست و دو منار بطرف چپ تعمیر وجود داشت كه    میکرد۔  حكایتچیره دستی معماران ان روز گار را  

بطرف   دیگري دیگر بطرف چپ و  دروازه  در وسط داشته و دو    دخولي  بزرگ  دروازه  یک    .فزود ا  به زیبا این مکان می

همچنان سه كلكین و یا روشن دان بطرف راست و سه بطرف چپ مسجد قرار داد شده بود که به    .راست مسجد بود

یناتوری و گچ اثار بجا مانده م   .صد نفر نماز گذار را داشت  6  تا   5گنجایش    این مکان  طبیعی میداد۔  روشناییمسجد را  

،  در ساختمان این مسجد از سنگ  .ی باقی مانده بودئچوب کاری در ساختمان ویرانه مسجد جا جا  کاری و حجاری و

 «  .چونه، خشت خام و پخته و آهن چادر استفاده بعمل آمده است
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

دوز ها در   یبود که همه چپل  یسرا  ک ی  یمسجد گدر  ی»رو برو  نوشته که:که از گذر سراجی بودند    قیمحمد صد  یآقا

 آهنگری  یبود و دو استاد بزرگوار مکتب عاشقان و عارفان دوکان ها  ریدر امتداد مسجد دوکان مار گ  کردندی  ان کار م

خصلت مردم    گانهیقناعت داشتند صادق بودند    آوردند  یخود را بدست م  یداشتند مردم همه از راه حالل رزق و روز

ی  استاده م  دیسف  شیجا چند بزرگ و ر  کیدر    یبود وقت  ایداشتند ح  دگر  که یبند بودند احترام ببدان پا  اد یاو دور که ز

را خود بخود   یکه زندگ  ی شده دگر اجتماع  رفتهیله پذثو ده ها و صد ها م  میکرد  یشدن را نم  ریما اصال جرات ت  بودند

 «کردیمبشکل نورمال اداره 

به کابل در محله    شان خانواده    یبعد از چند  ،نمود  یکنر سپر  یبایز  یرا در دره ها   تیدوران طفول  جمال الدین افغان  دیس

چهارم در دهه  ،  آغاز نمود  یمدرسه مسجد گدرآموزش را ا ز    یاو مراحل ابتدائدند  نقل مکان نمو  سراجی  کوچۀ آهنگری

 یباال"  در آنجا نیصفدر به فارس هجرت نموده و در بسطام و همدان متوطن شدند جمال الد  دیس لیفام میالدی 19قرن 

 1از دانش و علوم را از نزد استادان همدان بنا نهاد"  یعمارت نو}کوچه آهنگری{  شور بازار یمسجد گدر التیتحص

این مسجد تاریخی هم به ویرانه متروک )توسط تنظیم ها به اصطالح جهادی(    با ویرانی شهر کابل در دهه هفتاد  هبد بختان

و باد   آفتابدیوار های بجا مانده مسجد را هم  در قرن بیست  شهر    چنگیزیان ویرانگرسال از برکت  مبدل شد و سالهای  

بقول از   گرفتقرار    یتحت باز سازباران و طبیعت تخریب میکرد۔ چند سال پیش کار ساختمان مجدد این مکان تاریخی  

  ن یاست. ا  دهیکار آن تمام گرد  صد یف  80حدود    و در »« در این زمینه سهم گرفته  آغا خان بنیاد  »محترم میرویس رحیمی  

  ی کار ها  ث یمنح  یمهندس  پوهنځی  کیتخن یپوهنتون کابل و پوهنتون پل   نیمحصل  یبرا  یسوژه درس  کی  ثیمسجد منح 

هند    یمختلف آن که از زمان مغل ها  یکه تمام قشر ها  جاستین  . جالب اباشدی  فعال م  ال بود و تا ح  دهیآغاز گرد  یعمل

که    ستا  جا   نیسوال ا.  باشدی  م  دیقابل د  میموز   ثیاست و منح  دهیگرد  یکار  تا شاهان افغان توسط باستان شناسان حفر

 یبرو  یفرهنگ   راثیم  کی   ثیبه وزارت اطالعات فرهنگ تا منح  ای؟  جد به وزارت حج و اوقاف داده شودمس  نیا  ایآ

   .«؟گذاران باز باشد القمندان و نمازع

زیر ساخت    بودم سال قبل با جمعي از دوستانم به دیدن این مسجد رفته    من تقریبا دو»نویسد که:    حمید شیخانی میمحترم  
اثر كدام حادثه در همان    ساز بود چیزي جالبي كه نظر ما را جلب كرد در زیر این مسجد قبال مسجدي بوده كه از  و

در طبقه تحتاني  اعمار شده زیر محراب فعلي    زمانه تخریب شده بود وبعدا دوباره باالي مخروبه هاي ان دوباره مسجد
 «. عین موقعیت محراب وجود دارد
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