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 کتیبه

 ترمیم مسجد جامع هرات
 

 

 

 بنیـاد فـرهـنگـی کـهـزاد                                                  خلیل هللا خلیلی
 

مۀ هرات و موافقه حکومت بدهللا خان نائب الحکوعاد آقای این آواخر به اثر پیشنهدر 

متبوعه در مسجد جامع هرات که یکی از یادگارهای مهم صنعت معماری دورۀ اسالمی 

ضمناً در ضلع شرقی عمارت مسجد عمل آمده و  بعضی ترمیمات به ،افغانستان میباشد

 عصر تیموریانمعماریهای  و اسلوب ی به سبکه و دو مناره جدیدازویک در ورکمذ

و پالن حاجی محمد  قشهنمطابق  ،روش عمارت سابقۀ مسجد استاً به که عین هرات

که از بقایای خانوادۀ استاد بنائی هروی، معمار قرن نهم هجری افغانستان  انان ب  خاسمعیل 

دو مناره در اثر توجه نائب الحکومۀ  این دروازه و مناره وکار میباشد، ساخته شده است. 

گرده موصوف و پشتکار و عالقۀ استاد اسمعیل با کاشی کاریهای زیبا و قشنگ که نقل و 

وریکه ان رسیده و اینک طیپا قرن پیشتر میباشد بهنقاشی های سه چهار و  ی کاریهاشکا

خلیل هللا خان خلیلی شاعر جوان و توانا با  تاریخ اختتام آنرا آقای فرمودخواهند ه ظمالح

 نظم در آورده است. تۀشبه ر متقدمین همان روش استادانۀ

 

 اداره

 

 

  شــرنـه هفت کاخ مقـامع کـد جـمسجای ـبن

 و جوزقـشته چـورد گـظمت او خـبه پیش ع

 اهللـانور او عصر عصر یشهد بفضای       

 قـــاقدس او قرن قرن ینطق بالح زمین      

 بافد هژـرشته از مـش فـرش حریمــفرای ـــب

 رقـبـای ستــراشهــــف یـــوبـۀ طیاـسرود ــف

 ظم که شد بدعوی فضلشبنای معزهی       

 دقـصـواه مـــخط مسجل زمین گسپهر       

 رایدــــــحشر بــد تا بــوحیــلغل تـغوای ـــــن

 قـد شـنـر زره اش صبا چو کــدل هبامتحان 

 رازی قـقـحــمان ـزمام ـدرس امحریم       

 قـــوفـــی مـلــع ادــی خــز ولراام ــمق      

 وهشـدین که شک اثیخسرو غازی غاساس 

 قــقــحــش روزگار مــیــود پـاب بـتـآفو ـــچ

 ردونــردش گــه شد ز گـنـاو رخت ظمعکاخ ـب     
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 رونقـت بــن اوســردون ز یمـردش گـگرچه ـاگ     

 شــدلــه بانی عــک شهی رـــدولت ظاهد ـهعــب

 وثقــموده مــــرز را نــن مــشمت ایــحای ــبن

 یافت ز نو این خجسته طاق معلیاساس       

 تر ز مهین طاق نه رواق مطبقخجسته       

 

 یــلیلـت کلک خــش نگاشـسال بنایی راب   

 ق"ـع باقی مطلـدیــزد بــۀ ایــانــ"رواق خ   

  

     

 

 بنائیموالنا 
 

 

ون چ اختیار کرد. را صمعمار بود بنا بران این تخل درشپن هرات است و چومولدش 

سمت  شقضایسابقت از اقران ربوده و بنیان ذاتش در اصل قابل بود در اکثر فنون گوی م

  که آنهم بنیان مرصوص پیدا کرد.[؟]

 

و شاعر  ترانسعمیگفته مال بنائی مالی شا که ستلامیر غیاث الدین منصور منقواز 

ادوار که از اقسام  خوشنویسی و خوش خوانی مشهور بود و در علم موسیقی ودر مالیان. 

میر  مرتبه ئی بودکه نسبت بهه طبعش ب رو ظرایف و لطایف د رسایل دارد ،ریاضی است

سخنان  به تعریف داشته باشد احتیاج ،تر اسکه نزامت مزاجش از آن مشهورت ریعلی ش

میر علیشیر پاالن ن دوزی رفته بود که جمله آنکه روزی در دکان پاالز ا میگفت.

چنانچه در وطن اصالً  رسید، با او سؤ مزاجی پیدا کرد  شیریسخن به میر علین ا .یخواهمم

تاب ک پیدا کرد.ترقی د و در خدمت سلطان یعقوب اندک اندک ر، رو بعراق آونتوان بودن

یوسف بیگ برادر سلطان یعقوب نیز مقارن چون  گفت.بهرام و بهروز بنام پادشاه مذکور 

 این حال وفات یافته بود در آن باب این بیت گفت:

 

  از یوسف نشان دیدیم نه از یعقوب آثارینه 

 را باری عقوبیار گم شد چه شد  وسفیعزیزان 

 

 بعد از اندک مدتی حب وطن او را بجانب هرات کشید.....و 

   

 «تحفه سامی»      
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