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محسوب میشود .سبک معماري خاص و تزئینات زیباي به جاي مانده در ابنیه عصر تیموري قابل توجه است .در این
دوره ،معماري از نظر عظمت و غناي تزئینات به شكوفایی کم سابقهاي دست یافت که در بناهایی چون مدرسه غیاثیه
خرگرد ،مدرسه دودر و مسجد گوهرشاد قابل مشاهده هستند .مساجد و مدارس عصر تیموري و نیز آرامگاههاي خانوادگی
و بناهایی که بر قبور شخصیت هاي سیاسی و علمی این دوره ساخته شده به نوعی نمایانگر سبک معماري آن همچون
سردرها و گنبدهاي مرتفع و پیازي شكل و نیز تزئینات زیبا با غلبه رنگ الجوردي است که چشم هر بینندهاي را به خود
جلب میکند .زیارتگاه هایی که بر قبور شیخ احمد جامی و ابوبكر تایبادي ساخته شدند از ابنیه آرامگاهی عصر تیموري
در خراسان به شمار میروند .همچنین بناهاي دیگري چون کاروانسراها ،آبانبارها ،میل و ...در این دوره ساخته شد که
اگرچه ممكن است بخش زیادي از این بناها از بین رفته باشد و یا در دورههاي بعد بازسازي شده باشد اما همچنان گویاي
ذوق و هنر معماري عصر تیموري است .در این پژوهش به روش کتابخانهاي و شیوه توصیفی به بررسی معماري و تزیینات
این بناها پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :دورهي تیموري ،خراسان ،معماري ،تزئینات
*مسئول مكاتباتerhmi2293@gmail.com :

 -1مقدمه
معماري عصر تیموري با الهام ازسبکهاي معماري
چون معماري سلجوقی به حدي از شكوفایی رسید که
بناهاي ساخت این دوره از زیباترین آثار تاریخی به شمار
میروند .تاکید بر حداکثر بزرگی بناها ،توجه به تنوع هم
دردرون وهم در بیرون بنا ،غلبه رنگ الجوردي در
تزئینات کاشی ،ابداع انواع تازه گنبد و طاق ،غناي
تزیینات رنگی از ویژگیهاي مهم این سبک معماري
جدید بود .در این دوره به روشهایی سعی در بلند جلوه
دادن بناها میکردند ،از جمله با ایجاد خطوط موازي و

عمودي در نمادها ،به طوري که چشم را به طرف باال
میکشاند ،کشاندن طاقهاي اصلی پوششها تا زیرگنبد
براي بلندتر نشان دادن سقف ،ایجاد طاقنماهایی که دو
طبقه را طی میکنند بدون این که در فاصله این دو
طبقه قطع شوند ،مانند مدرسه غیاثیه خرگرد .ایوانها
و سردرهاي بلند بناهاي عهد تیموري با کاشیهاي
معرق زیبا تزئین شدهاند وگنبدهاي پیازي شكل و
شیاردار که بیشتر با کاشیهاي الجوردي تزئین شده از
مشخصات خاص این دوره است که بناهاي عهد تیموري
را از معماري دیگر دورههاي تاریخی متمایز میسازد.
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همچنین از انواع گنبدهاي چند پوش و منفرد استفاده
شد و گنبدهاي سرپوش نخستین بار در این عهد ظاهر
شدتد که قدیمیترین مورد آن در آرامگاه گوهرشاد
هرات بكار رفته است.
تیمور در کنار غارتها و کشتارهایی که در
سرزمینهاي تحت اشتغال خود داشت تا آنجا که فرصت
مییافت به اقدامات عمرانی بهویژه در سمرقند توجه
داشت .وي هنرمندان و صنعتگران را از مناطق مختلف
مفتوحه به سمرقند منتقل کرد که آنان در پیشرفت
معماري این دوره نقش به سزایی داشتند
(کاوسی .)109 :1389،معماران نقاط مختلف ایران در
شكلگیري معماري تیموري نقش داشتهاند ،چرا که
تیمور پس از فتوحات خود ،شهر سمرقند را به پایتختی
انتخاب کرده و براي آبادانی آن ،معماران و هنرمندان را
به آنجا دعوت کرد .این هنرمندان به ایجاد بناهاي
متعدد اقدام کردند و سرانجام در قرن نهم ،سمرقند
مرکز ابداعات هنرهاي اسالمی شد که با بهرهگیري از
معماري دورههاي قبل سبكی جدید را شكل دادند که
اوج رونق و پیشرفت آن را در دوره حكمرانی شاهرخ
تیموري شاهد هستیم .در این عصر بناي مساجد و
مدارس شبیه به هم طراحی میشدند که این امر ضریب
تشخیص فرد بازدید کننده بنا را ،دستکم از نماي
خارجی بسیار ضعیف میکند .تیمور براي آبادانی شهرها
به ویژه توسعه شهر سمرقند اهمیت زیادي قایل بود.
استادان و معماران این دوره نیز در این فضاي ایجاد
شده ،مهارت و ذوقشان را در این ابنیه به کار گرفتند
که حاصل آن شكلگیري سبک خاص معماري تیموري
بود ،که هم مكمل شیوههاي پیشین و هم موثر بر
معماري دورههاي بعد گردید .پس از تیمور توجه به
ساخت ابنیه در دوره شاهرخ ادامه یافت چنان که عصر
وي از دوران درخشان معماري تیموري در خراسان به
شمار میرود .شاهرخ ،همسرش گوهرشاد و نیز تعدادي
از وزیران و امیران این دوره همچون پیراحمد خوافی و
جاللالدین فیروزشاه فعالیتهاي عمرانی قابل توجهی

داشتند .از جمله بناهاي این دوره میتوان به مسجد
گوهرشاد که به امر بانو گوهرشاد بنا گردید و نیز مدرسه
غیاثیه خرگرد که به دستور پیراحمد خوافی بنا شد،
اشاره کرد .در این دوره برخالف دوره تیمور که
سفالهاي کندهکاري شده و لعابی یا هفت رنگ به کار
برده میشد ،استفاده از کاشی معرق گسترش یافت و
کاشی هفت رنگ از رونق افتاد .در دورههاي بعد و با
روي کارآمدن جانشینان شاهرخ در خالل نیمه دوم سده
نهم به دلیل مشكالت سیاسی که وجود داشت ،معماري
بر روال دوره شاهرخ ادامه نیافت و از کمیت ساخت
وسازها کاسته شده و بیشتر بناها بدون تزیین یا با
تزئینات کم ساخته شدند .کاشیكاري هفت رنگ که
مقرون به صرفه بود ،دوباره باب شد و سلطان حسین
بایقرا و امیر علیشیرنوایی حامیان اصلی این سبک بودند.
اما پس از مرگ شاهرخ در نتیجه بیثباتی سیاسی و
اختالفات خاندانی فعالیتهاي عمرانی و توجه به
معماري با رکود مواجه شد .از جمله بناهاي قابل توجهی
که در دوره این دو حكمران تیموري ،همزمان با ساخت
بناهاي باشكوه و متعددي چون مدارس و مساجد بنا
نهاده شد ،آرامگاهها بودند که امروزه از بزرگترین و
مهمترین بناهاي قرن نهم هجري قمري به حساب می-
آیند .آرامگاهها که معموال بر مزار شاهان و عرفاي این
دوره ساخته میشد به تدریج با اضافه شدن بخشهایی
چون مسجد ،مدرسه و خانقاه گسترش مییافت .ساخت
آرامگاهها در این دوره بسیار مورد توجه سالطین و
صاحب منصبان تیموري بوده است ،به گونهاي که
درگوشه کنار قلمرو آنان آرامگاههایی سربرآورده و به
شیوهاي زیبا به تزئین آنها پرداخته شده است .عالوه
بر این بناها ،باید به کاروانسراها و آبانبارهاي ساخت
این دوره در خراسان اشاره کرد که در این پژوهش با
استفاده از اطالعات میدانی و منابع کتابخانهاي ،به
بررسی و بیان ویژگیها و تمایزات مواردي از این بناها
که داراي اهمیتی بیشتر هستند ،پرداخته خواهد شد .از
جمله سواالتی که در مقاله حاضر در صدد پاسخگویی
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بدانها هستیم ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مشخصه اصلی معماري عهد تیموري که آثار این
دوره را ازسایر بناها متمایز میسازد ،چیست؟
بناهاي تاریخی دوره تیموري در خراسان داراي
چه ویژگیهاي معماري و تزئینی هستند؟
 -2پیشینه تحقیق
مطالعاتی که به صورت اختصاصی به معماري دوره
تیموري پرداخته باشند اندک است .بیشتر منابع ضمن
بررسی معماري دورهي اسالمی به معماري تیموري نیز
پرداختهاند و در کنار آن معماري مقابر و آرامگاههاي
این دوره بررسی گردیده است .مقاالتی نیز که در این
مورد نوشته شده است بیشتر در قالب تکنگاري به
بررسی برخی بناهاي عصر تیموري از جمله مقابر و
آرامگاهها پرداخته اند .از مطالعات انجام شده در این
زمینه میتوان به کتابها ،مقاالت و پایاننامه هایی
اشاره کرد که به معرفی همه یا برخی از بناهاي دورهي
تیموري پرداخته اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره
میشود:
کتاب معماري تیموري در ایران و توران از دونالد
نیوتن ویلبر و لیزاگلمبک ،ترجمه کرامت اهلل افسر و
محمد یوسف کیانی ،تهران .1374 ،در این کتاب به طور
مفصل به معرفی و بیان ویژي هاي آثار و بناهاي دورهي
تیموري در ایران و توران پرداخته و در بخشهاي پایانی
کتاب عكسهایی را از ابنیهي معرفی شده ارائه داده
است .اثر دیگر معماري تیموري در خراسان از برنارد
لوکین ،ترجمه علی آخشینی است که در سال1386
توسط بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس منتشر
شده است .در این کتاب نویسنده سعر کرده تمام بناهاي
تاریخی در خراسان و افغانستان را بررسی کند .این
کتاب پایان نامه دکتري نویسنده است .دیگري مقاله
فعالیتهاي عمرانی تیموریان در دورهي سلطنت شاهرخ
میرزا ( )1405-1447از پروفسور اسماعیل آکا و ترجمه
اکبر صبوري است .این مقاله در نشریه آموزش تاریخ،
ش 1390 ،43چاپ شده است .در این پژوهش به

فعالیتهاي عمرانی که توسط شاهرخ و همچنین
همسرش گوهرشاد آغا و همچنین الغ بیگ پرداخته
شده است .تطبیق نقوش تزیینی معماري دورهي
تیموري در آثار کمال الدین بهزاد از مهناز شایسته فر
دیگر پزوهش انجام شده در مورد معماري دوره تیموري
است که در فصلنامه نگره ،ش 1392 ،25چاپ شده
است و در آن به ذکر تزیینات به کار رفته در بناهاي
شاخص دورهي تیموري چون گور امیر ،مسجد بی بی
خانوم و  ...پرداخته شده است .فرهنگ و میراث
فرهنگی /نگاهی به هنرهاي اسالمی دورهي تیموري از
نصراهلل امامی .این مقاله در نشریه مشكوه ،ش،53
 1375چاپ شده است و نویسنده به بیان ویژگیهاي
هنري عصر تیموري چون معماري ،گچ بري ،سفال،
کنده کاري روي چاپ ،نقاشی و پارچه بافی و ...پرداخته
شده است .در مطالعات مذکور به بررسی کلی معماري
عصر تیموري و ابنیه ساخت این دوره پرداخته شده .در
این پژوهش سعی شده است با پرداختن به معماري این
دوره در خراسان ،به طور منسجمتر به بررسی نمونه-
هایی از این آثار بپردازد .در این پژوهش با استفاده از
اطالعات میدانی و منابع کتابخانهاي ،به بررسی و بیان
ویژگیها و تمایزات مواردي از این بناها که داراي
اهمیتی بیشتر هستند ،پرداخته خواهد شد.
 -3مبانی نظری
مساجد دورهي تیموري به سبک چهار ایوانی و
داراي فضاي باز و وسیع در داخل بودند .استفاده از
کاشی در داخل مساجد یكنواختی و زیبایی خاصی به
آنها داده است که مسجد جامع تیموري(بیبی خانوم)
در سمرقند بهترین نمونهي آن است .از دیگر مساجد
باشكوه دورهي تیموري باید از مسجد گوهرشاد نام برد
که بهترین و باشكوهترین مسجد در عصر خود بود.
 -3-1مسجد گوهرشاد
مسجد گوهرشاد یكی از زیباترین آثار معماري دنیا
محسوب میشود .برخی از تزئینات این بنا به شیوهي
آثار و بناهاي سمرقند است .بناي مذکور به نام بانی آن

شهرسازی ایران ،دورۀ  ، 3شمارۀ  ، 4بهار و تابستان 1399

گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ تیموري نامگذاري شده
است .ساخت این مسجد در سال  821ق1427/م .به
سبک مساجد چهار ایوانی آغاز گردید و تكمیل آن
حدود  12سال طول کشید .مسجد مذکور به وسیله
معماران شیرازي و زیر نظر یكی از مهمترین معماران
این دوره یعنی قوام الدین شیرازي(امامی)147 :1375 ،
در مساحت  2750و زیربناي آن  6048متر بنا گردیده
است(مقري91 :1359،؛ دست پاک .)156 :1390،قطر
گنبد آن  10متر است و همان طور که از بیرون دیده
میشود ،میان گنبد و مكعب عظیم آجري پایهي آن،
پیوندي از نظر فن معماري در کار نیست( دانلد:1387،
)76

تصوير .1گنبد مسجد گوهر شاد
چنان که اشاره شده مسجد داراي چهار ایوان
است که ایوان شمال شرقی به ایوان ساده .ایوان جنوب
شرقی ایوان حاجی حسن ،ایوان شمال غربی ایوان آب
و ایوان چهارم ایوان مقصوره نام دارد( ویلبر:1374،
 .)459ایوان مقصوره بزرگترین و  41متر ارتفاع دارد.
این ایوان داراي مقرنسکاري و کاشیكاري بسیار زیبایی
است (مقري9 :1359،؛ دوپولو)262 :1368،که از
مشخصههاي آن کتیبهاي عظیم است.

تصوير .2ايوان جنوبی مسجد گوهرشاد

این کتیبه شامل متنی به زبان فارسی است که
بایسنفر با حروف درشت سفید بر زمینهاي آبی رنگ
طراحی کرده و در آن تاریخ تكمیل مسجد 821ق .ذکر
شده است .عدهاي بر این عقیدهاند که قسمت زیادي از
این کتیبه از بین رفته و در دورهي صفوي با خط
محمدرضا امامی ،تجدید و ترمیم شده است
(میرجعفري .)130 :1388،در دو طرف این ایوان دو
منارهي کاشیكاريشده جلب توجه میکند که بسیار
زیبا و قابل توجه است (امامی147 :1375،؛
دانلد77 :1387،؛ میرجعفري)130 :1388،
میتوان گفت موثرترین اقدام قوامالدین در
معماري بنا استفاده از کاشی معرق است .به جز در زیر
نیمگنبدکه باگچ سفید پوشیده شده و زیر گنبد که
نقاشی شده است ،همهي سطوح بیرونی و نمایان بنا را
با این نوع کاشی پوشاندهاند .بر روي منارهها ،قطعات
تزئینی کوچک از کاشی ،درون زمینهي آجري کار
گذااشته شده ،درحالی که در پوشش سطح دیوارهها،
اجزا و نقوش تزئینی (آجر وکاشی) چند سانتیمتر باالتر
از زمینهي کاشی معرق قرار گرفته است (دانلد:1387،
77؛ پوپ .)198 :1370،سطح گچی سفید گنبد بزرگ،
با اشكال گیاهی و مستطیل شكل با کتیبههاي کوتاه
تزیین شدهاند (ویلبر .)460 :1374،درگاه این مسجد
ادامه شیوه سمرقند و عبارت از قوسی در داخل قوسی
دیگر است که سطح پیش آمده و اریب متوالی ،بر عمق
و نیرومندي آن میافزاید (پوپ.)239 :1365،
از مشخصههاي این مسجد باید به منبر آن یعنی
منبر صاحب الزمان اشاره کرد که برخی تاریخ ساخت
آن را اواخر دوره صفوي و عدهاي قرن نهم هجري می-
دانند،که دیدگاه دوم به واقعیت نزدیکتر مینماید؛ چرا
که ممكن نیست مسجدي با این عظمت بدون توجه به
ساخت منبر براي آن ساخته شده باشد و دیگر این که
شباهت سبک ساخت این منبر به منابر اهل و نیز
شباهت شكل ظاهري آن با منبر مسجد جامع نائین و
مسجد جامع گرگان به دیدگاه دوم نزدیک است .منبر
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مزبور از چوب گالبی و گردو ساخته شده و در ساخت
اولیه آن میخ به کار نرفته است .منبر صاحب الزمان
شامل قسمتهایی چون عرشه منبر ،چهارچوب ،دو
لنگه در ورودي و ...است .ارتفاع منبر از زمین تا عرشه
 7/50متر و داراي چهارده پله میباشد .این منبر در
سال 1325ش .توسط استاد حیدر نیكنام گلپایگانی به
مدت پنج سال ونیم و در زمان تولیت میرزا محسن
ظاهري بر مسجد گوهرشاد تعمیر شد .طاهري براي
جلوگیري از آسیبدیدگی منبر اطراف آن را با میلههاي
آهنی محصورکرد و قسمت پایین آن را شیشه قرار داد.
در حال حاضر منبر را در محفظه شیشهاي مستحكم و
شفاف قرار دادهاند (حسینی.)136-137 :1389 ،

توسط عباسقلی خان بیات ،حاکم نیشابور در سال
 1195ق .است .در دو طرف ایوان شمالی دو سنگ
نوشته از زمان شاه عباس صفوي به تاریخ  1021ق.
نصب است که حاکی از بخشش و تخفیف مالیات اهالی
است(مقري.)56-57 :1359،

تصوير .5مسجد جامع نیشابور
 -3-3مسجد شاه

تصوير .3منبر صاحب الزمان
 -3-2مسجد جامع نیشابور
این مسجد یكی از آثار باستانی شهر نیشابور
محسوب میشود که بنا بر سنگ نوشتهاي که اکنون بر
پایه شبستان ضلع جنوبی مسجد نصب است ،بانی و
تاریخ بناي آن پهلوان علی بن یزید و زمان بناي مسجد
سال  899ق .بوده است .مدفن بانی مسجد در زاویه
شمال شرقی قرار دارد .مساحت کلی آن حدود 7050
متر مربع است که متجاوز از  4590متر مربع آن زیر بنا
و بقیه ،صحن مسجد را تشكیل میدهد .این مسجد از
جمله مساجد دو ایوانی است و از مصالح بكار رفته در
آن میتوان به آجر اشاره کرد .دو ایوان شمالی و جنوبی
داراي آجرکاري و طاقهاي زیبا است که ایوان جنوبی،
بزرگترین و زیباترین ایوان و داراي  19/5متر ارتفاع
است .بر باالي محراب ایوان جنوبی جامع نیشابور بر
روي سنگ اشعاري نقش شده که حاکی از تعمیر مسجد

بناي این مسجد با تزئینات زیبایش که در جوار
مسجد گوهر قرار دارد را به دورهي شاهرخ نسبت
میدهند .مسجد داراي گنبدي بزرگ و نیز دومناره و
فضایی مناسب است .با توجه به متن کتیبهي ایوان آن
که به خط ثلث و با کاشی سفید در متن اجوردي نقش
گرفته پایان بناي مسجد در سال 855ق .بوده است .در
این کتیبه نام سازندهي بنا شمس الدین محمد تبریزي
440؛
(جوادي:1363،
است
شده
ثبت
میرجعفري.)131 :1388،

تصوير . 6نمايی از گنبد و منارههای مسجد
شاه
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16حجره و در مجموع داراي  32حجره است .ورودي
مدرسه در ضلع شمالی است که با تزئینات جالبی از
کاشی ،معرق و نقوش گل و بوته پوشیده بوده که به
مرور زمان قسمتهاي زیادي از این کاشیها از بین
رفتهاند (پوپ197-198 :1370،؛ مقري.)10 :1359،
نماي جبهه ورودي از سه بخش سردرمیانی ،مجموعه
طاقنماها در طرفین سردر_شامل سه طاق نما در هر
سمت که طاقنماي میانی از بقیه عریضتر ،بلندتر وکم-
عمقتر است _ و برجهایی در گوشههاي بنا تشكیل شده
است (دانلد.)81 :1387،

تصوير . 7تزئینات گنبد و مناره مسجد شاه
 -3-4مدرسه غیاثیه خرگرد
مدارس عهد تیموري که از مراکز علمی خراسان
بزرگ به شمار میآمدند ،بخش اعظم بناهاي تاریخی
این عهد را تشكیل میدهند .تزئینات به کار رفته در
مدارس عصر تیموري چشم هر بینندهاي را به خود
خیره می سازد .این بناها بیشتر چهار ایوانی و در دو
طبقه ،داراي حجرههایی براي طالب ساخته شده اند.
مدرسه غیاثیه خرگرد یكی از مهمترین بناهاي تاریخی
دورهي تیموري است که در سال848ق .بنیان گردیده
است .بنا از لحاظ هیئت ساختمانی ،تزئینات و فنون
طاق زنی بدیع آن بارز و مشخص میباشد (ویلبر:1374،
.)448 /1
این بنا در روستاي خرگرد در 4کیلومتري
شهرستان خواف قرار دارد .کلمهي غیاثیه از نام بانی
مدرسه خواجه غیاث الدین پیر احمد خوافی ،وزیر
شاهرخ گرفته شده و بناي آن توسط دو تن از معروف-
ترین معماران عهد تیموري به نامهاي خواجه قوامالدین
و غیاثالدین شیرازي صورت گرفته است .این مدرسه
به صورت چهار ضلعی و داراي چهار ایوان بزرگ به
پهناي  4/5متر و ارتفاع11متر می باشد .ساختمان
مدرسه به صورت دو طبقه ساخته شده و در هر طبقه

تصوير  .8پالن مدرسه مدرسه غیاثیه
در چهارزاویه بنا چهار اطاق با سقف گنبدي درپوش
ساخته شده که با کاشیهاي معرق و مقرنسهاي گچی
تزئین یافته است .دو اطاق زاویه شمال شرقی و شمال
غربی بزرگتر از سایر حجرهها بوده و به احتمال زیاد به
عنوان مسجد و مجالس وعظ و بحث استفاده میشده
است .ازارههاي ایوانها و حجرههاي طبقه همکف از
سنگهاي مرمر ساخته شده بود (مقري.)201 :1359،
آنچه دراین مدرسه قابل مالحظه است ،وجود چهار برج
مدور در چهارگوشهي مدرسه است که با کاشی هاي
رنگین ومعرق ترئین شده و قسمت باالي آنها فرو
ریخته است (یاوري154 :1388،؛ پوپ.)198 :1370،
درمورد تزئینات کلی بنا باید بگوییم که قطعات بیلعاب
به عنوان زمینهي طرحها همراه باریكههاي سفال لعابدار
و همچنین در قسمتهایی کاشی معرق به کار رفته
است ،کاشی معرق به طور فراوان براي نماهاي آشكار و
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در ایوانها مورد استفاده قرار گرفته است .باالي ازارهها،
دیوارهاي مسجد و تاالر معروف به تاالر وعظ ،داراي
طرحهاي هندسی منقش بوده که به رنگهاي سبز ،آبی،
زرد و قرمز به عمل آمده است .گنبد این مدرسه در
برگیرندهي هشت پنجره است و تكههاي شیشه اي که
از تاالر وعظ به دست آمده ،نشان میدهد پنجرههاي
گنبد داراي شیشههاي رنگارنگ بوده است
(ویلبر50/1 :1374،؛ دانلد.)81 :1387،

تصوير  8نمايی از طاق نماها مدرسه غیاثیه
خرگرد
به نظر میرسد که طرح بنا ،شبیه طرح مدرسه
گوهرشاد در هرات است ،دوگنبد خانه که در جبهه
پشتی بنا و در قسمت بیرونی گوشه قرار گرفته شبیه به
گنبدخانه مقبره گوهرشاد هرات است .همچنین کارهاي
صورت گرفته روي نماهاي اصلی و برجستگی برجهاي
گوشه ساختمان عینا در مدرسه الغ بیک در بخارا لحاظ
شده است (ویلبر .)451/1 :1374،شباهت این بنا با
مسجد گوهرشاد را میتوان در نقوش اسلیمی ،هندسی
و گیاهی که با رنگهاي مختلف آبی  ،زرد ،سبز و سفید
به کار رفته ،مشاهده کرد .براي پوشاندن دهانهي تاالر،
رسمیبندي به کار بردهاند و فضاي میان قوسهاي
مجاور را با طاق ضربی پوشانده اند .این طاقها به سبک
و سیاق طاقهاي مقبره گوهرشاد است اما طاقزنی در
مدرسه غیاثیه یک گام پیشرفت داشته است
(دانلد.)82 :1387،
 -3-5مدرسه دو در (امیر سیدی)
این مدرسه با توجه به کتیبهي معرق آن ،در سال
843ق .بنا شده است (امامی .)150 :1375،کتیبه سردر

عبارت است از ... :قداسست هذه العماره فی ایام دولت
سلطان االعظم ظل اهلل فیاالرضین معیث المسلمین ابن
المظفر شاهرخ بهادر سلطان فلذا ...ملكه و سلطانه
باهتمام االمیر االعظم غیاث الدین یوسف خواجه بهادر
دامت برکاته تقبل ا ...منه فی محرم سنته ثالث و اربعین
و ثمانمائه.
این مدرسه مقابل مدرسه پریزاد و در حاشیهي بازار
قدیمی مشهد ،معروف به زنجیر قرار داشته است .بانی
بنا ،آن را به عنوان مدرسه و آرامگاهی خانوادگی احداث
و وقف طالب علوم دینی کرده بود .از آنجا که این
مدرسه داراي دو در ،در شرق و غرب آن بوده به مدرسه-
ي دو در مشهور شده است .مدرسه از نوع مدارس چهار
ایوانی ،در زمینی به مساحت  500مترمربع با  32حجره
در دو طبقه بنا و داراي چهار اطاق گنبد دار گوشهاي
است(پسندیده16 :1383،؛ جوادي.)440/1 :1363،
مدرسه دودر داراي دو گنبد در دو زاویهي غربی و
جنوبی است که بر گنبد جنوبی کتیبهاي داراي چند
بیت شعر به خط ثلث باقی است« .هزار نقش برآرد زمانه
و نبود یكی چنان که در آئینه تصور ماست .بدست ما
چو از این حل و عقد چیزي نیست بعیش ناخوش و
خوش گر رضا دهیم رواست .بزیر گنبد خضرا چنان توان
بودن /که اقتضاي قضاهاي گنبد خضر است .» ...در زیر
گنبد جنوبی سنگ قبري است که اطراف آن آیه
الكرسی نگاشته شده و از نوشتههاي دیگر آن مشخص
میشود که مدفن بانی مدرسه است (مقري12 :1359،؛
امامی .)151 :1375،از تزئینات فراوانی که در این بنا به
کار رفته است باید ازکاربرد کاشی معرق ،براي اسپرها
در کتیبههاي روي سردر ورودي و پوشش گنبدهاي
خارجی جنوبی و غربی و همچنین کاشیهاي هفترنگ
و آجر لعابدار آبی روشن در گنبدها اشاره کرد.
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تصوير . 9تزئینات داخلی مدرسه دودر
هشتی و ایوانهاي حیاط با تزئینات گچبري چون
طرحهاي هزارباف ،اسپرهاي نقوش هندسی ،خطوط
کوفی و نوارهاي خطاطی عالی پوشیده شده است .در
داخل گنبدخانهي جنوبی هنوز پارهاي نقاشیهاي اصلی
به جاي مانده است .طرح ترئینی گنبد نقش خورشیدي
است با دوایر متحدالمرکز شامل ترنجهایی که به صورت
اشعهي خورشید تنظیم یافته و از راس گنبد منشعب
می شوند و در واقع نمایش سمبولیک نظام عالم هستی
میباشد .پوشش کاشی فعلی حیاط احتماالً مربوط به
تعمیرات دورهي صفوي است که جانشین ترئینات
مشابه تیموري شده است (ویلبر.)466/1 :1374،
 -3-6مدرسه پريزاد
این مدرسه که از قدیمیترین مدارس علمیهي
مشهد است در سال  820ق .در زاویه جنوب غربی حرم
مطهر و مقابل مدرسه دو در بنا شده است .بانی آن
بانویی به نام پریزاد از ندیمان گوهر شاد آغا بوده که
پس از ساخت بنا آن را وقف طالب علوم دینی
کرد(شیبانی13 :1377،؛ جوادي .)440 :1363،این
مدرسه از مدرسه دودر کوچكتر و داراي بنایی دو طبقه
است .ایوانی که به عنوان ورودي حیاط مدرسه به کار
رفته کم عمق است و گنبدي پشت ایوان جنوب شرقی
قرار دارد .گنبد دیگري نیز در جنوب غربی مجاور آن
است (ویلبر.)464 :1374،

تصوير .10مدرسه باالسر
 -3-7مزار شیخ احمد جامی

از دیگر بناهاي مورد توجه در دورهي تیموري می-
توان به آرامگاهها اشاره کرد که معرف سبک معماري
این عصر است و مزار شیخ احمد جامی ،زیارتگاه قاسم
انوار لنگرود تربت جام ،مزار نظام الدین عشق آباد
فریمان ،مزار و مسجد شاه سنجان رشتخوار ،آرامگاه
عالمه شهرستانی درگز و بقعه شاهزاده سلطان محمود
قوچان از جمله آنهاست .در ادامه به معرفی دو آرامگاه
شیخ احمد جامی و زینالدین ابوبكر تایبادي پرداخته
خواهد شد .ابونصر احمدبنابیالحسن معروف به جامی
در سال 440ق1049/م .در نامق ترشیز (کاشمر) به دنیا
آمد و در سال 536ق1142/م .درگذشت .مجموعه
آرامگاه وي که در داخل شهر تربت جام قرار دارد شامل
مسجد کرمانی ،مسجد سلطان سنجر و گنبد
فیروزشاهی است .مدفن شیخ جامی در محوطه بنا و
جلوي ایوان قرار دارد .محل قبر با طول و عرض  5و 2
متر باآجر و گچ ساخته شده که با نردهاي سنگی در
برگرفته شده است .در دو سمت غرب و جنوب این نرده
اشعاري نوشته شده که تاریخ1012ق1604/م .را نشان
میدهد .به نظر میرسد تاریخ مزبور زمان ساخت نرده
باشد .ایوان مزار که 27متر ارتفاع دارد از زیباترین
قسمتهاي بناست که با کاشیهاي معرق دوره صفوي
پوشیده شده است .بر پایههاي ایوان ،کتیبهاي با خط
ثلث نقش بسته که سوره مبارکه تبارک الذي نوشته
شده و در سمت باالي ایوان کتیبهي دیگري در زمینه
کاشی الجوردي وجود دارد (خراسان سرزمین
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نور.)3 :1378،

تصویر : 12گنبد فیروزشاهی

 -3-8آرامگاه موالنا زين الدين ابوبکر
تايبادی
تصوير .11ايوان آرامگاه شیخ جامی
در سه ضلع ایوان ،سه درب چوبی وجود دارد .درب
منبتکاري شده اسپر ایوان به محوطه زیر گنبد باز
میشود که اطاقی است مربع به ضلع  8متر و کتیبهاي
کمربندي هر چهار ضلع را فراگرفته که تاریخ
آن763ق1362/م .است .زیر سقف گنبد با
رسمیبنديهاي گچی مزین شده است .درب ضلع غربی
ایوان به محوطهاي سرپوشیده راه دارد که قبري در آن
قرار دارد و احتماال متعلق به ملک غیاث الدین کرت،
پادشاه هرات و بانی ایوان و صفیه روضه شیخ احمدجام
است .در قسمت جنوب این محوطه اطاق دیگري است
که قبر میریحی قادري است و لوح آن
تاریخ1236ق1821/م .را نشان میدهد .در قسمت
جنوبی این اطاق نیز مسجد جامع قرار دارد که شامل
ایوانی طوالنی و دو شبستان بزرگ است .درب ضلع
شرقی ایوان به مسجدي منتهی میشود که به مسجد
کرمانی معروف است .در شمال غربی ایوان نیز بنایی با
گنبدي کاشیكاري شده قرار دارد که گنبد فیروز شاهی
نامیده میشود و احتمال میرود از بناهاي خیریه جالل
الدین فیروز شاه است (مقري105-107 :1359،؛
خراسان سرزمین نور.)83 :1378،
 .1بر روي سنگ قبر نوشته شده است :هذا مرقد مرحوم
قطب االقطاب موالنا شیخ زین الدین ابابكربن شیخ علی بن شیخ

بنایی که بر مزار زینالدین ابوبكر تایبادي ساخته
شد از دیگر آثار به جاي مانده از عصر تیموري است.
زین الدین ابوبكر یكی از شخصیتهاي برجسته قرن
هشتم و معاصر با تیمور بوده که در سال791ق1389/م.
وفات یافت .آرامگاه وي در جنوب غربی تایباد ،درابتداي
جاده تایباد به خواف واقع شده است .این بنا شامل یک
گنبدخانه مربعشكل ،گنبدي بلند و ایوان است
(خراسان سرزمین نور .)84 :1378،در ضلع شمال
شرقی ورودي صحن سردري آجري است .صحن محوطه
با آجر فرش شده و در اطراف آن حجرههایی قرار دارد.
مقبره شیخ زین الدین در فضاي جلو ایوان در محوطه
کوچكی که با سنگ محصور شده قرار دارد و درخت
پسته کهنسالی برآن سایه افكنده است (مولوي:1382،
 .)108دراطراف قبر ،دو لوح سنگی خاکستري رنگ،
یكی بر روي قبر و دیگري بر باالي سر آن به صورت
افراشته ،قرار دارد( 1دایرهالمعارف بناهاي تاریخی
ایران .)59 :1378،در دو طرف ایوان بنا ،دو طاقنما در
دو طبقه ساخته شده است .بر روي پایههاي ایوان،
کتبه اي قرار دارد که از پایه سمت راست شروع شده و
پس از طی جبهه فوقانی در پایه سمت چپ به پایان
میرسد .این کتیبه با خط ثلث به رنگ زرد در زمینه
ابوبكر بن شیخ احمد بن(شیخ محمد بن) شیخ محمودبن شیخ
سهیل تایبادي وفات یوم پنجشنبه سلخ محرم .791
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کاشی معرق نوشته شده است .در داخل ایوان بر روي
سه ضلع ،کتیبه بزرگ دیگري به خط ثلث و در زمینه
کاشی معرق نوشته شده است که بنا بر نوشته انتهاي
آن ،این بقعه در زمان شاهرخ بهادرخان به اهتمام
پیراحمد بن اسحاق خوافی پایان یافته است .شاهكار
هنر معرق دورهي تیموري را میتوان در این کتیبه
مشاهده کرد (زمرشیدي.)6 :1385 ،

هشت ضلعی است و نماي بیرونی آن استوانهاي شكل و
با هشت ستون جسمی که حاصل یک گیلویی پهن
پیش آمدهاي است ،مشخص گردیده است .گیلوئی
نواري را مرکب از تعدادي قوس بر پا داشته که رئوس
آن ها به طرزي بارز جلو آمده تا دنده هاي بام را بر پا
دارند (ویلبر .)398 :1374،بر راس بنا گنبدي از نوع
مخروطی قرار گرفته که با کاشی هاي الجوردي و
فیروزه اي در نوارهاي افقی تزئین یافته است .داخل بنا
سنگ قبري به طول  110و عرض  50و به ارتفاع 40
سانتی متر وجود دارد که با خط ثلث و نسخ نقره شده،
ولی خواندن آن میسر نیست (مقري.)35 :1359 ،

تصوير . 13ايوان آرامگاه
محوطه زیر گنبد به صورت چهار ضلعی و سقف
آن با رسمیبنديهاي زیبا با سنگ مرمر ساخته شده و
به وسیله کاشی به اشكال غیر منظم تقسیم شده است
(مقري .)109 :1359،اهمیت این بنا بیشتر در کتیبه-
هاي تاریخی زیبا ،کاشیكاريها و حواشی آن است که
گویاي نكات ظریف هنري و مشخصات خاص دوره
تیموري است (امامی147 :1375،؛ دست پاک:1390،
 .)157در چهار گوشه بنا ،چهار پلكان واقع است که به
حجرههاي طرفین ایوان و پشت بام راه دارد و ورودي
آنها از بیرون بناست .فضاي داخلی بنا در گذشته از
طریق درگاههاي شمالی و جنوبی نیز به بیرون راه داشته
که امروزه مسدود است (دایره المعارف بناهاي تاریخی
ایران.)59 :1378،
 -3-9میل اخنگان
این بنا که در  22کیلومتري شمال مشهد و بر
کناره ي جادهي توس به پاژ قرار دارد (مقري:1359،
 )36و به به اعتقاد برخی محل مقبره گوهر تاج خواهر
گوهر شاد آغا است (همان .)34،میل اخنگان از داخل

تصوير . 14میل اخنگان
سردر منفرد برج داراي یک چهار چوب سادهي
مستطیل شكل است .درون بنا اضالع تا سطح گیلوئی
به جز دو طاقنما و درگاه ورودي ،بدون تزئین است.
گیلوئی را یک نوار کتیبهاي قرآنی مشخص میکند و از
هر صفحه هشت ضلعی باالي کتیبه ،قوسی جناغی با
دونیمرخ برخاسته که راس آن به سمت جلو پیشچینی
شده به طوري که قوسهاي مذکور یک اطاق کوکبی
داخلی را تشكیل میدهند .سطوح دیوارهاي خارجی با
سطح زیرگیلوئی با پوشش مخصوص تزئینی مرکب از
آجر تراش در داخل مالط پوشیده شده و در داخل
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مالط با فشار عناصرکاشی یک طرح لوزي شكل به وجود
آمده است (ویلبر )398 :1374 ،که این عناصر کاشی
تزئینی عبارتند از :کاشیهاي ستارهاي ،کاشیهاي
صلیبی ،کاشیهاي گلدار ،کاشیهاي لعابی به رنگهاي
آبی روشن و آبی سیر .اطراف سردر را قابی مستطیلی
شكل مرکب از کاشی لعابی دربر گرفته و در مقایسه این
بنا با دیگر آثار این دوره میتوان گفت که هرچند طاق
کوکبی داخلی تعمیر شدهاند از لحاظ نوع به طاق هاي
خرگرد و تایباد شبیه است ولی به پرکاري آنها نیست
(همان.)399 ،
 -3-10چهارطاقی سنگبر
این بنا در  18کیلومتري شمالب شرقی مشهد قرار
دارد .معماري بنا مشتمل بر اطاقی است چهار ضلعی که
هر ضلع آن بیش از  6متر طول داشته و گنبدي نسبتا
مدور بر فراز آن قرار گرفته است .ساختار بنا در نماي
بیرونی شامل چهار درگاهی به صورت طاق دار بوده که
به دلیل وضعیت فعلی تشخیص ورودي اصلی ممكن
نیست.

حیدریه ،در  43میلی مشهد ،در نزدیكی روستاي هور
قرار دارد .بنا مستطیل شكل است و ورودي فعلی در
ضلع مقابل جاده است .رواقی مرکب از طاقنماها،
اویانهاي حیاط را به هم مربوط میکند .حیاط بزرگ
مستطیل شكل داراي سه ایوان محوري در سه ضلع
است .تاالر سرپوشیده به وسیله چهار جرز مربع بهنه
دهانه مربع تقسیم میگردد .طاقهاي گنبدي شكل
مستقر بر روي قوسهاي متكی که مانند پلی روي
زوایائی دهانه زده شده ،بام تاالر را تشكیل میدهد .روي
دهانه مرکزي یه گریو هشت ضلعی قرار داشته که که
گنبد مرکزي را حمل می کرده است .روي ورودي تاالر
یک لوحهي سنگی حجاري شده قرار دارد که تاریخ
بناي ساختمان را بیان میکند .سبک طاقزنی در تاالر
سرپوشیده با سال 880ق .مطابقت میکند .قوسهاي
متكی این بنا را میتوان با قوسهاي مدرسه دو در
مشهد قابل مقایسه دانست (ویلبر.)481 :1374،

تصوير . 16رباط سفید
تصوير .15چهارتاقی سنگبر :پايه های بنا
در عصر تیموري به ساخت کاروانسراها و رباطها
نیز توجه میشده و شاهد بناهاي متعددي از این دست
در خراسان هستیم که از آن جمله باید به کاروانسراي
رباط سفید ،کاروانسراي سنگ بست ،کاروانسراي رباط
عشق ،کاروانسراي رباط قلی و رباط کال جنگی خواف
اشاره کرد.
 -3-11کاروانسرای رباط سفید
این کاروانسرا بر سر راه جاده مشهد به تربت

 -3-12کاروانسرای سنگ بست
از دیگر بناهاي مربوط به عصر تیموري باید از
کاروانسراي سنگ بست نام برد که امیر علی شیر نوایی
آن را نزدیک ویرانههاي رباط ارسالن جاذب
( )387/997بنا کرد که بر سر شاهراهی واقع بود که
مرو را به نیشابور و طوس را به هرات وصل میکرد
(ویلبر.)1374 :482،
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آب انبار میان ده نیز نام برده میشود .آب انبار خطیب
متشكل از سردر ایوانی شكل ،پلكان و مهمترین بخش
آن یعنی مخزنی مربع شكل است که مكان ذخیره آب
بوده است .مرمت سقف با چوب و بامسازي و شیببندي
از مرمتهاي انجام شده روي بنا است .تزیینات آجري
خفته راسته پیشانی ایوان ورودي و تزیینات زیر تویزه
ایوان و بدنه دیوار چشمگیر است( ابراهیم باي-124 ،
)1392 :123
تصوير . 17رباط سنگ بست
از دیگر آثار به جاي مانده از عصر تیموري در
خراسان آبانبارها هستنند و از جمله آنها آب انبار
شاهزاده قاسم انوار تربت جام ،آب انبار خواجه یار خواف،
آب انبار شاهزاده هاي شیرخانه ،آب انبار نشتیفان ،آب
انبار جوجوي ،آب انبار سلطان شكربار ،آب انبار
سیجاوند و آب انبار خطیب میباشد.
 -3-13آب انبار سیجاوند
از جمله بناهاي عصر تیموري در خراسان باید به
آبانبارها اشاره کرد .آبانبار سیجاوند یكی از این گونه
بناهاست که در ابتداي روستاي سیجاوند قراردارد و
داراي نقشهاي چهارگوش است که چهار دژگاه در چهار
سوي آن بنا شده است .ورودي آب انبار در ضلع شمالی
قرار دارد .در سمت چپ و راست ایوان دو درگاه قرار
داشته که طاق و دیوار شرقی ایوان از بین رفته و تنها
دیوار غربی ایوان ،ورودي و درگاه آن باقی مانده است.
ارتفاع این ایوان نزدیک هفت متر بوده که آنچه از آن
باقی مانده  6متر است .مخزن چهارگوش به عنوان مهم-
ترین بخش آبانبار ،با طاق و کاربرد چهار فیلگوش
پوشانده شده است .مصالح اصلی به رفته در این آب
انبار ،سنگ ،آجر و ساروج است( ابراهیم باي:1392،
)60-62
 -3-14آب انبار خطیب خواف
از دیگر آبانبارهاي عصر تیموري ،آبانبار خطیب
خواف است که احتماال به دلیل نزدیكی به مسجد
خطیب بدین نام خوانده شده است که از آن با عنوان

 -4نتیجهگیری و پیشنهاد
تیموریان به ایجاد بناهاي متعدد اهتمام ویژهاي
داشتند و در این راستا از طرح و شیوهي معماري
متداول دورههاي قبل بهره بردند .از نظر تزیینات بنا،
این دوره از ادوار مهم اسالمی است که در نتیجه توجه
و تشویق حكمرانانی چون تیمور و شاهرخ و نیز دیگر
شخصیتهاي این دوره که در ساخت بناهاي متعدد
نقش داشتند ،شكوفا گردید .شیوهي تزیین با کاشی
معرق در عهد تیموري حكایت از آن دارد که هنرمندان
این دوره در شیوهي تزیینی به حد اعالي مهارت دست
یافته بودند ،به طوري که درکمتر دورهاي این چنین
تزیین کاشیكاري مشاهده شده است .بناهایی چون
مسجدي گوهرشاد مشهد ،مدرسهي غیاثیه خرگرد و
همچنین بناهاي ساخته شده در بخارا و هرات ،نشان
دهندهي برجستگی هنر کاشیكاري و کاربرد آن در
بناهاي مذهبی است .در بیشتر بناهاي این دوره بر
خاصیت عمودي بودن بنا تأکید شده است که این
خصوصیت بیشتر با استفاده از برجهاي مدور در گوشه-
هاي بناها پدید میآمد .این گونه تزئینات از نخستین
مشخصههاي دوران تیموري است .در بیشتر بناهاي این
دوره بر خاصیت عمودي بودن بنا تأکید شده است که
این خصوصیت بیشتر با استفاده از برجهاي مدور در
گوشههاي بناها پدید میآمد .این گونه تزئینات از
نخستین مشخصههاي دوران تیموري است .همچنین از
چشمگیرترین نتایجی که از این دوره میتوان دریافت،
میزان بناهاي عظیم و سترگی است که در این عهد
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ساخته شد ،ایوانها و سردرهاي بلندي که با کاشیهاي
معرق زیبا تزئین شدهاند وگنبدهاي پیازي شكل که
بیشتر با کاشیهاي الجوردي تزئین شدهاند از
مشخصات خاص این دوره است .همچنین معماري عصر
تیموري را میتوان اوج کاربرد رنگ در معماري دانست

که نمونهي آن در کتیبههاي کوفی ،نسخ و ثلث به رنگ
طالیی در زمینه کاشیهاي آبی مشاهده میشود.
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