
 

 چکیده

مصالی هرات یا مجموعۀ  مۀصالهای رۀاییهر هۀراتا  ۀرای ارۀنر ارهاینۀا  ایۀ                      

سرزمن ا نامر آشااست؛ اما ای  آشاایر اقط دی حد نۀا  اسۀت ن نۀی  نۀ زر؛ زیۀراا ایۀ                    

دی گذشۀز  نۀی     :   ااهای راییهر زیبا ن رم نظنر دییر نجود خایجر ندایند؛ چۀرا  چۀو    

چادا  دنیا دسزر سزمیر ن جاهل ن شاید هم آگۀا؛؛ امۀا مضۀرتا رنۀ ی  ۀر ییۀ   ایۀ                 

امۀنر عبۀداحرحما  خۀا  ن       .  سرنسزا  همن ی سرسبز زد ن خارسزر آ  یا  ر  اد  نۀداد داد     

های زیبا ن رم نظنر  هر دن روأما  رالش رردند را ای  عمایت(  نمایادۀ انیلنس )  حمسد  

های انیلنسر  یکر طرح داد دنمر موااقی ررد ن ای   اینت.  دییر نباشاد ن چاا  هم شد

 ود ری هویت راییهر نین  خراسا   زیگ یا  ی  اد یضما  رد ن دی نزنجی جامع  راییهۀر    

 .ن ارهایر هرات  رای همن ی عزا دای شد ن چی جانکا؛ است ای  عزا دایی  ر پایا 

 مجموعۀ مصالهای تاریخی هرات 

 از فراز جانفزا تا فرود جانکاه

 پوهنیار سید مسعود حسینی :نویسنده



 

خراسان بزرگ، دورۀ تیموریان، هرات، مصال، امیرر    :  واژه های کلیدی

 .هاعبدالرحمان خان، انگلیس

 مقدمه 

ها ن  ااهای راییهر رمد  خراسا   ۀزیگ  مجموع  مصالهای هرات از جمل  عمایت

مهۀری  آمد؛ اما ای   ااهای زیبا ن راییهر موید  ر ن شاهکای رمد  رنمویی  ی حساب مر

سزمیرا  سدۀ نوزدهم قرای گرات ن  ر خاک مذحت ن ست ن دییۀر هۀر گۀز سۀر  لاۀد             

یکۀر  .  دی ای  مقاحی روشش خواهد شد را  ی دن پرسش اساسر پاسخ ایایۀی گۀردد     .  نکرد

محۀوی الۀلر    .  هاستعلل ن عوامل رهریب ن دن دییر احنا ن دن  ای؛ سازی ای  عمایت  

شۀود رۀا    خۀوید ن رۀالش مۀر       حث دی ای  مقاحی  ر گرد همن  دن پرسش اساسر دنی مر 

 . پاسخ قااعت  ه ر دی ای  یاسزا دییاات شود

 موقعیت جغرافیایی مجموعۀ مصالهای تاریخی هرات 

مصلر ن مدیسۀ  مۀنرزا دی طۀر           (  45:  3131خلنلر؛ ) اا  ی قول نیایندۀ آثای هرات 

امۀا دی رزۀاب معمۀایی رنمۀویی دی           شمال شرقر شهر  ی االل  هۀزای قۀد  ناقۀو  ۀود؛؛           

شۀد دی پۀای     خراسا  آمد؛ ری مصالی هراتا ری  ی آ  عندگا؛ یا نمازگا؛ ننز گفزی مۀر     

امۀا نویۀسادۀ    (  41:   3131انرنۀ ؛   )رو؛ مهزای  ۀی طۀر  شۀمال شۀهر ناقۀو شۀد؛  ۀود؛                 

مۀصالهای هۀری دی     :  نویۀسد دی زیر عاوا  مصالی هرات مۀر «  جضراان  عمومر هرات»

شمال غر ر شهر هرات  ی راای سرک موالنا عبداحرحما  جامر ن یا خنا ۀا  قۀدیم قۀرای          

گردد دی موید موقعنت جضراانایۀر     ؛ چاا  ری م اهد؛ مر(742:   3133پویا ؛ )داشزی اند 

مجموع  مصالهای هرات  ن زر از سی دیدگا؛  نجود نداید ری عبۀایت اسۀت از شۀمالا        

شمال شرق ن شمال غرب؛ اما ای  اخزال   ی خاطر چنست   ۀی نظۀر نیاینۀد؛ الۀ الح         

نمایۀد؛ حنکۀ  دی قۀسمت شۀرق ن           شمال عا  است ن هر طوی ری رعبنر گردد دیست مۀر    

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  85 1393ا خ3ش    



 

راۀد رۀی رۀسانر رۀی شۀهر          یسد ن نیایند؛ اکر مۀر غرب آ  اندرر اخزال   ی نظر مر

نماید؛ قدیم یا دی نظر داشزی اند ال الح شمال شرق یا  ی رای  رد؛ اند ری  از دیست مر 

اما رسانر ری ماظوی شا  شهر نو هرات  ود؛ از ال الح شمال غرب اسزفاد؛ رۀرد؛ انۀد         

گۀردد ن   ری  ا ای  رعبنر م کل شرقر ن غر ر  ود  موقعنت جضراانایر مصالها حۀل مۀر   

های راییهر هرات دی شۀمال شۀهر ن دی           روا  گفت ری مجموع  مصالهایدی نزنجی مر

 .راای خنا ا  ن دن سوی جوی انجنل ناقو شد؛ است

 آشنایی بیشتر با مصالهای تاریخی هرات

رعداد مجموعر مصالهای هرات پاج  اۀا ن       «عن  احوقایو» ی اساس گزایش نیایندۀ 

مصالی انل یا ملکا  غوی ری  ی سالطن  رررنی معرن  »:  عمایت  ی قرای زیر  ود؛ است

مصالی دن  یا امنر رنموی گویرانر ساخزی  ود؛ ن مصالی سۀو  یادگۀای    .  اند  اا نهاد؛ اند

دن مصالی دییر یا شاهرخ ن سالطن  از ک  اا نهاد؛ ن   .  سل ا  حسن  منرزای  ایقراست

سالطن  انل لفویی  ی ارما  یسانند؛  ودند ن  ی هر یک از آ  مصالها لح  ن ایۀوا  ن          

 (331-321: 3111ییاضر؛ ) «.گابدی  ا دن ماایۀ  سنای مررفو رعبنی شد؛  ود

مجموعۀ  مۀصلر دی هۀراتا       »:  نویۀسد نیایندۀ رزاب هرات دی عهۀد رنموییۀا  مۀر      

ان دی (  315:  3131مجزبوی؛ ) «.م زمل  ر مسجد جامو ن مدیس  معرن  گوهرشاد است

: نیۀاید چان  مر (  دنناحد نیلبر )ادامی  ی نقل از رزاب معمایی رنموییا  دی ایرا  ن رویا  

چهای ماای؛  ی ایرفۀا   .  لویت گرات.  ق.  هۀ 371  –  353 اای مسجد جامو  ن  ساحهای »

پا دی چهای گوشی  اا ن یک دهلنز شش ضلعر دی  اای نیندی پ ت دیگا؛  ۀزیگ    371

چهای دیب از ای  دهلنز یکر ایوا  حناط ن دی دییر  ی مسجد زمۀسزانر ن   .  نجود داشت

دی سو   ی یاهرنیر  ی طر  آیامیا؛ دی سمت شۀمال ن  ۀارخر؛ دی چهۀای   ۀی دیگۀا؛              

 (. 315:  3131مجزبوی؛ ) «نیندی دی طر  شرقر  از مر شوند

 سال سو   85 مجموع  مصالهای راییهر هراتا از اراز جانفزا را ارند جانکا؛



 

مصالی هرات عبایت  ود از مدیس  گوهرشاد آغاا مسجد جامو گوهرشۀادا مدیسۀ      

سل ا  حسن   ایقراا خانقا؛ سل ا  حسن ا مسجد جامو امنر علر شنر نوایرا دایاححفۀا،ا  

دایاح فاا خانقا؛ اخاللنی ن مدیس  اخاللنی ری همی ای  عمایات مجموعاً  ی نۀا  مۀصلر     

 ( 2:  3151اکری سلجوقر؛ . )شدیاد مر

 هش ناقعات را ۀل نۀنز از مجموعۀ        «   ا رنامی»ظهنراحدی  محمد  ا رشا؛ا دی رزاب 

آثای راییهر هرات ری دی راای جوی انجنل رأسنس شد؛  ود  ۀی عاۀوا  جاهۀای دیدنۀر         

های ن نم  علن نر  نۀ،ا       راد ن از جملی از مدیس   دیو احزما  منرزاا خانیهرات یاد مر

مقبر؛ ن مسجد جامو انا مدیس  اخاللنیا خانقۀا؛ا دایاحۀ فا ن حمۀا   ۀی عاۀوا  جاهۀای              

 (311:  3133 ا رشا؛؛ . ) رددیدنر نا  مر

مۀ  از مرحۀو  مفۀزر سۀرا           »:  نویۀسد محمد اسلم ااضلر  ی نقل از اسزاد خلنلر مۀر  

احدی  پدی عالم   زیگوای مرحو  لالح احدی  سلجوقر شاند  ری لح  مصالی هۀرات  

 (311:  3111ااضلر؛ ) «.از سا، مرمر  راق سفند یک دست ارش شد؛  ود

یعقوب  ن، شا؛ ربریز نظر  ی ینا ط ارحادی ری  ا سل ا  حسن  منرزا داشۀتا قۀرای         

. ق ای سا، مرمر از ربریز  رای مصر  ای  مدیسی ارسزاد؛  ۀود       111دیخواست سل ا  

 (44:  3131خلنلر؛ )

 اهمیت مصالهای تاریخی هرات

ای  مصالی هرات ری  ی رصویب اماای انیلنس نیرا  شد انل  اای عۀاحر لۀفحات         

شد ن غراات مسجد ن ایۀوا    م رق زمن   ود ری نرد ا  اکر ن خنال  ی پای  آ  مازهر مر

های آ ر ن سبز ماقش ررد؛  ودند؛  ۀی طۀویی رۀی اراۀو  هنۀ            مقصویۀ آ  یا  ا راشر

اسۀۀۀۀزادی رۀۀۀۀد نر اۀۀۀۀ  ان یا نۀۀۀۀداید ن هنۀۀۀۀ  معمۀۀۀۀایی رۀۀۀۀصوی نۀۀۀۀصبش یا                                                           

 (321:  3111ییاضر هرنی؛ . )رواندنمر

1393ا خ3ش 06 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

یر از آ   اقر نماند؛  ی ححا، راییهر  ها ری هم اراو  جز مهرن یای   ااها ن عمایت

ن ارهایر دایای ایزش  سزایرا نی راها دی خراسا   زیگا  لکی دی مۀ رق زمنۀ   ۀود؛          

 3171)دی ای  سالا یعۀار     »:  نیاید اسزاد خلنل اهلل خلنلر  ی نقل از  حنر؛ چان  مر.  است

 ی شکو؛ ن لۀفا ننۀست ن         [  یر]ماناد مدیس  منرزا دی رل ایرا  ن رویا  مدیسی   ( هجری

؛ امۀا نظۀر     (44  –  45:  3131خلنلۀر؛   )  «آ  یا  ی لر  مبلغ خ نری احداث ارمود؛ انۀد    

های م عۀ و ن    ای  مدیسی یادگای  زیگر از زندگانر  »:  خود اسزاد مولو  چان  است

: هما )  «دیخ ا  عاحم اسال   ود؛ا دنی؛ های سعادت ن ننک  هزر هرات یا یاد مر داد 

دی عهۀد رنموییۀا  دی سۀاحت        »:  دهۀد ن اما یسول پویا  دی ای  زمنای چان  نظر مر(  41

 (742: 3132پویا ؛ ) «.خنا ا  قدیما مصالهای هرات دیخ ادگر  ر نظنر داشزاد

نظۀنر آ ۀاد  ۀود ن دی        ها ری  ی مصلر یسند  از هم ای   اای عاحر ن  ر    ا هم  ای  سزم

عصر رنموییا  دان یا؛  زیگر  ود ن دان جویا  از اطرا  ن اراا  عاحم  رای رحۀصنل     

دی ای  مدت مصلرا مدیس  هار ن لۀاعت  .  نمودندعلو  معقول ن ماقول  ی آ  یجو  مر

راشۀر رۀایا     .  آموخزادمعمایا  هرنی مقرنس  ادی ن طراحر یسمر یا از آ  مر  .   ود

خ اطۀا  ن نقاشۀا  ن      .  گرازاۀد الول  رش ن رۀراش راشۀر ن خۀارم رۀایی یا اۀرا مۀر                 

 ردنۀد ن  ااهۀا ن      لویریرا  ن شاعرا  ن دان ویا  ن هارمادا  از مکزب هرات  هۀر؛ مۀر    

هۀۀۀای خو ۀۀۀر یا رأسۀۀۀنس نمودنۀۀۀد رۀۀۀی رۀۀۀا امۀۀۀرنز مایۀۀۀ  اازهۀۀۀای                                                             سۀۀۀاخزما 

 (75: 3151اکری سلجوقر؛ . )است

 علت تخریب مجموعۀ مصالهای تاریخی هرات   

رهریب ن نیرانر مصالهای هراتا دالیل مزعددی داشزی ری اراو   ی  رخۀر از ایۀ         

نهسزن  عامل مؤثرا ارنپاشر حکومت مقزدی رنموییا  ن  ر یای ن    . شودعوامل اشای؛ مر

هۀای  عۀد از     هۀای قۀدیت     نۀنز یقا ۀت   .  یانی ماند  مجموع  مصالهای هرات  ۀود؛ اسۀت   

 مجموع  مصالهای راییهر هراتا از اراز جانفزا را ارند جانکا؛ سال سو   06



 

های نیرانیر شدند ن  رآیاۀد  دییر دیگنر جا،رنموییا  ری  ر سر رصر  هرات  ا یک

 . نظنر راییهر  ودهای ناساحم آغاز نیرانر ای  مجموع   رای  دیگنری

 عد از محمد شنبانر ن رسلط شا؛ اسماعنل لفوی دی هرات ن ر مکش شنباننا  ن       »

لفویا  لدمات  سنایی  ی هرات یسند ن دییر خۀنر ن  ررۀت از  قۀا  خۀنر ن امارۀ                   

هرات مۀزرنک ن مهجۀوی        [مصالی]مزبرک  ی رلر  رداشزی شد ن  ی مرنی دهوی مصلر

اکۀۀۀری                     )  «گۀۀۀ ت ن دییۀۀۀر یننۀۀۀد الۀۀۀلر خۀۀۀود یا  ۀۀۀی دسۀۀۀت آنید؛ نزوانۀۀۀست                

 (75: 3151سلجوقر؛ 

آ  یک مصال ری از امنر رنموی  ود ایۀوا  ن غراۀارش دی عهۀد شۀا؛ سۀل ا  حۀسن                   

منرزای لفوی شکست یاازی  ود آجر آ  یا آنید؛ چهای سوق ن حوت معرن  هۀرات    

یک ماایۀ آ  هم دی عهد امپراروی اعظم ایرا  نادیشا؛ از زحزحۀی خۀراب           . یا ساخزی  ودند

دنیۀ امایت عبۀداحرحما     ]شد؛  ود؛ اما  اقر مصال دی رمال مزانت  ود ری دی آ  راییخ    

 (331:  3111ییاضر هرنی؛ . )خراب رردند[ خا 

یکر دییر از عوامل رهریب  ه ر از مصالی راییهر محالرۀ هرات  ی نسنل  امنۀر   

 . دنست محمد خا   ود

هایا  محالرۀ هرات از طر  مرحو  امنر ربنر دنست محمد خۀا ؛ مرحۀو  امنۀر       »

شهاواز پسر سل ا  احمد خا  قب  هر یک از ماایها یا هد  گلوح  رۀو  زحزحۀی نمۀود ن        

پس از گذشت ای  مرحلی  ۀای دن   ۀی         (  77:  3151اکری سلجوقر؛ )  «.خراب ررد؛  ود

گون   رنامی ییزی شد؛ ای  عمایات  ا ایزش روسۀط امۀنر عبۀداحرحما  خۀا  رهریۀب ن            

 .نیرا  گردید

قمری اعلنحضرت ضناءاحملت ناحدی  امنر عبداحرحما  مرحو   اا  ۀی    3111دی سال »

 عضر مصاحح مملکزر ن نظریات نااوا دی اموی  هبود هرات چو  مجبوی  ودندا از همچی   

1393ا خ3ش 06 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

یک  اای پرشکو؛ ن شأنر لر  نظر ارمود؛ا دی ای  نقت جز هفت پایی ماایی ری آنها    

هم یخ  ی خرا ر گذاشزی ن هما  دخمی ری م هوی  ی مهد علنۀا اسۀت ن آیامیۀا؛ مۀنرزا             

 «.عالءاحدنحی ن  ایساقر ن غنر؛ ناقو شد؛ ن انر از مۀصلر ن مدیسۀی  ۀاقر نمانۀد؛ اسۀت               

 (41: 3131خلنلر؛ )

نماید ری دان ماد  زیگر چۀو  اسۀزاد خلنلۀر دی لۀدد روجنۀی عملکۀرد                عجنب مر

خایاان  عبداحرحما  خا   ر آمد؛ ن آ  عمل شۀانو یا مۀصاحح مملکۀت ن نظریۀات نااۀو                 

ن مسجد ن ایوا  مصالی معرن  هرات یا  ی زنی نقب ن  اینت ن عملۀی جۀات         ! داند مر

زیاد نیرا  نمودند آجرهای آ  یا  ی شهر هرات آنید؛ انبای آذنق   زیگر  ۀرای ذخۀنرۀ      

 (321: 3111ییاضر هرنی؛ .)غل  سپا؛ ساخزاد

مزأسفانی چ م حسود ینزگای ن رنای رۀوزا ا عظمۀت ن شۀورت هۀرات ن دی ۀای                 » 

مجلل رنمویی ن آ  همی آ ادی ن آ ادانر آسودگر ن آیامش هرنیا  یا دید؛ نزوانۀست      

مۀر  (  هۀرات )ن عمایت مصلر ری چو  را  مرلو ن مکلۀل  ۀر سۀر ایۀ  عۀرنس زیبۀا                    

دیخ ندا  عد از نیرانر از آ  همی  ااهای عاحر اقط پاج پایی ماای ن گابد گوهر شاد رۀی     

ایۀ  مۀصنبت دی     .  آ  هم  ی حال نیرانر ن سقوط  سر مر  ردا چنزی  اقر نمانۀد؛ اسۀت      

  «.منۀالدی  ۀی نقۀو  پنوسۀت         3337زما  زمامۀدایی امۀنر عبۀداحرحما  خۀا  دی سۀال              

 (333 -331: 3111ااضلر؛ )

غال  محمد غبای راییخ نیای م هوی گاا؛ رهریب مجموع  مصالهای راییهر هۀرات     

 : یا  ی گرد  نمایادۀ انیلنس مر اندازد

نقزر ری امنر عبداحرحما  خا   ی هرات  رگۀ ت دنحۀت انیلنۀس  ۀی عجلۀی حقۀب             »

 ا نامی از ملکی نیکزوییا  ی امنر رقدیم ررد را آ  نقت جارال حمسد  از   . . .  یئنس دالنی 

امۀا مۀرد     .  ررس هجو  ینس مصالی ق ا، نفنس ن راییهر هرات یا ماهد  ساخزی  ود
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هرات از ای  حررت نح نانی  ۀر آشۀفزاد ن اجزمۀا  رردنۀد ن حۀب  ۀی نفۀری  رلعنۀ  ن                     

مهاحفت گ ودندا را ناحر هرات از علمای مذهبر ن ینحاننو  دنحت پرست هرات چو   

منا  محمد عمرا قاضر شهرا منر گایزگا؛ا حاجر حوت رر اسر ن غنر؛ ازوای شۀرعر   

 «.حزن  انهدا  مصال یا گرازاد  ی مرد  پنش رۀ ند؛ هنجۀا  ایۀ ا  یا خۀاموش رردنۀد                

 ( 135: 3151غبای؛ )

 عد از ارنپاشر حکومت رنموییا  خنا ا  زیبا ن عمایات رم نظنرش دی منۀا  آرۀش    

های دیاز دام   ر یای نیانی ماندند؛ اما  ا ایۀ  همۀیا آثۀای            هاا اغز اشات ن نا امارجا،

 اسزانر خنا ا   ی سا  زیبا گوهرهۀایر دی دل هۀرات  اسۀزا ا شۀکو؛ پاییاۀی یا اۀرنزا                   

داشزاد ری مضزهای  نمای ای  یادگای نفنس معمایی یا قۀدی ندانۀسزاد ن از ینی سناسۀت           

ن انایل سۀال     3111پوچ ن ااکای پوسند؛  ا رحریکات ن مقالد شو  اجابر دی پایا  سال 

از جمل  د؛ ماۀای   .  قمری  ی زنی  اینت از  نخ ن    نیرا  ن  ا خاک یکسا  رردند 3115

 3171ن یک ماای دی سۀال       3112شمسرا یک ماای دی  3111مولو  یک پایی دی سال 

 ( 743-742: 3133پویا ؛ . )شمسر ارنغلزند

 نتیجه
هۀای    ماظۀوی ری  ی   های  ا ایزش راییهر  ود؛  مجموع  مصالهای هراتا  ااها ن ساخزما 

: روا   ی مواید زیر اشای؛ رۀرد     گرازی است ری از جملی مرمزعددی موید اسزفاد؛ قرای مر

های عمومرا علم آموزی ن دانش انۀدنزی یۀا همۀا        رگزایی نماز های دن عند ن ج  

آموزش ن پرنیشا اسزفاد؛ از رزا هانی ن رحقند ن پژنهش دی رزۀب ن آثۀای  ۀر نظۀنرا              

 رگزایی مجاحس اذرای لوانانی ن آموزش الول رصو   ا روجی  ی نجود خانقۀا؛ هۀای    

جداگانیا پرداخز   ی رای مدانای  نمایا   ا روجی  ی نجود دایاح فاا ن مۀسایل اجزماعۀر     

رۀر ایزش رۀاییهر ن      ن عا  احماف  دییر ماناد اطعا  ینزان  مسارن  ن اقرا ن از همی مهۀم    
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 . های زیبا  ود؛ ری دییر از آ  اثری  اقر ننستارهایر ای  آثای ن عمایت

رۀوا  ایۀ  گونۀی نزنجۀی گراۀت رۀی رهریۀب مجموعۀ                   ا روجی  ی آنچی گذشتا مر

نهۀستا آاۀات طبنعۀرا رۀی        :  مصالهای راییهر هراتا دست رم سی دحنل داشزی اسۀت  

دن ا .   ه ر از ای  آثای یا نیرا  ساخزی اسۀت؛ ماناۀد زحزحۀی ن عۀد  محااظۀت دیسۀت                 

ها ن نبردهای خانما  سوزی ری دی چاد مرحلی  ی نقۀو  پنوسۀزی اسۀت ن آخریۀ            جا،

موید آ  رهریب ماایۀ م هوی  ی اهراحمدایس است ری دی زما  اشضال ر وی  ۀی نسۀنل     

های غلط ن نۀا  ۀی       اشد سناستها نیرا  گردید ن سو ا ری عمد؛ رری  دحنل ننز مرینس

گا  انیلنس ری  اعث  ر ادی ایۀ  آثۀای گرانۀسا،          رای امنر عبداحرحما  خا  ن نمایاد؛

 .راییهر شد ن آ  یا  ی دست  اد اراموشر سپرد

 پیشنهاد

اگر چی   اا  ی  انی محمدیوسف ییاضر هۀرنیا رۀاییخ نیۀای مۀ هوی رۀی خۀود از                    

نزدیک عظمت ن شکو؛ مجموع  مصال های راییهر هرات یا م اهد؛ ررد؛ است دییر    

دست روانایر  ازسازی ای  عمایات  ا شکو؛ یا نداید؛ اما  ی  انی  رناید انرنۀ  نویۀسادۀ      

رزۀۀاب معمۀۀایی رنمۀۀویی دی خراسۀۀا  امکۀۀا   ۀۀاز سۀۀازی مۀۀصالی هۀۀرات نجۀۀود                                    

 (131: 3131انرن ؛ )داید 
 ر گما  جامع  ارهایر خراسا   زیگ هم اراو  دی  را ر یۀک عمۀل انجۀا  شۀد؛           

 ۀا روجۀی  ۀی ایۀ         .  قرای داید ن آ  رهریب خایاان  مجموع  مصالهای هرات  اسزا  است
نکزی ری آثای گرانسا، دنیۀ دیخ ا  رنمویی ارانا   ود؛ است؛ نمونی های ساحم چان   

روا  دی گوشی ن راای ای  سرزمن   زیگ از ااضانسزا  گرازی را مانیاءاحاهۀر      آثایی یا مر
هۀای موجۀود  ۀی رۀای        ن ایرا  امرنز جست ن جو ن م اهد؛ ررد ن  ا احیوگنری از نمونی  

هۀای ایۀ   ااهۀا رۀا هاۀوز           ی نیۀژ؛ رۀی رۀی پایۀی         .  احنا ن  ازسازی مصالی هرات پرداخت  
روا   ی رمک آ  نق   اللر یا دن ای؛ سازی ن آمۀادۀ رۀای     خوشبهزانی موجود اند ن مر
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ها ننۀز   دی هرات نی  لکی دی دییر ر وی  مجدد ساخت؛  ی سه  دییر ای  آثای گراسا، راها 
رۀوا   مررجایب دییرا  ننز    پس از  .  موید  ر مهری قرای گرازی اند؛ اما دن ای؛ احنا شد؛ اند

هایۀر  خۀ ت ای  آثای را هاوز ساحم اند؛ ماناد    دی زمنای اسزفاد؛ ررد  ی نیژ؛ ری  ه ر از مواد 
رۀوا  آ  یا دن ۀای؛  ۀرای        دنحزر ساخزی شد؛ است ری مۀر  هایگودامری  ی نسنل  آ  

 . ازسازی مجموع  مصالهای راییهر هرات  ی رای  ست
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