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  : چکیده

 زمینـه  در کـه  اعصاري از یکی .برخوردارند ايویژه جایگاه از ایران فرهنگ و معماري در هاآرامگاه

 تیموریان حکومت دوران .باشدمی تیموري عصر است توجه قابل هاآرامگاه تزیینات ایجاد و ساخت

 سـبک  .شودمی محسوب معماري و هنر اعتالي دوران و اسالمی تمدن ادوار تریندرخشان از یکی

 کـه  شـد  شـکوفا  هرات و سمرقند ،مشهد شهر سه بین مثلثی يمحدوده در تیموري معماري اصلی

 میـان  پلـی  را هـا آن بتـوان  شـاید  و دارد امـروز  خراسـان  بناهاي به بیشتري شباهت هرات بناهاي

 هـاي شخصـیت  قبـور  بـر  که بناهایی نیز و خانوادگی هايآرامگاه .دانست ایران مرکز و ماوراءالنهر

 و سـردرها  همچـون  آن معمـاري  سـبک  نمایـانگر  نـوعی  به شده ساخته دوره این علمی و سیاسی

بیننـده  هـر  چشم که است الجوردي رنگ غلبه با زیبا یناتئتز نیز و شکل پیازي و مرتفع گنبدهاي

 همجـواري  در گـاه  و متصـل  نیـز  مدارسی و مساجد ،بناها این بر افزون .کندمی جلب خود به را اي

 مجموعـه  .اسـت  تحسـین  قابل نیز آثار مجموعه از بخش این معماري که شدمی ساخته هاآرامگاه

 تایبادي ابوبکر ،جامی احمد شیخ قبور بر که هاییزیارتگاه نیز و امیر گور ،زنده شاه همچون مقابري

 روش بـه  پـژوهش  ایـن  در .روندمی شمار به دوره این آرامگاهی ابنیه زیباترین از شدند ساخته ... و

 تیمـوري  عصـر  هـاي آرامگـاه  تزیینـات  و معمـاري  موردي بررسی به توصیفی شیوه و ايکتابخانه

   .است شده پرداخته

  تزیینات، معماري، هاآرامگاه، ي تیموريدوره: کلید واژگان

                                                           
١
 ebrahimi6619@gmail.com مشهد فردوسی دانشگاه تمدن و تاریخ ارشد کارشناس آموخته دانش 
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  : مقدمه -1

 هـا انسـان  هنـري  ذوق و مهارت ساختن پیاده براي بستري و بشري احساسات گاهتجلی همواره معماري 

 از حـدي  بـه  سـلجوقی  معماري چون معماري هايسبک از الهام با نیز تیموري عصر معماري. است بوده

 و قـدرت  برآینـد . رونـد مـی  شـمار  به تاریخی آثار زیباترین از دوره این ساخت بناهاي که رسید شکوفایی

 بـر  مـوثر  هم و پیشین هايشیوه مکمل هم که انجامید خاص سبکی گیريشکل به دوره این در مهارت

، بنـا  بیـرون  در هـم  و دردرون هم تنوع به توجه، بناها بزرگی حداکثر برتأکید . بود بعد هايدوره معماري

 هـاي ویژگـی  از رنگی تزیینات غناي، طاق و گنبد تازه انواع ابداع، کاشی تزئینات در الجوردي رنگ غلبه

 از، کردنـد می بناها دادن جلوه بلند در سعی هاییروش به دوره این در. بود جدید معماري سبک این مهم

 کشـاندن ، کشاندمی باال طرف به را چشم که طوري به، نمادها در عمودي و موازي خطوط ایجاد با جمله

 طی را طبقه دو که نماهاییطاق ایجاد، سقف دادن نشان بلندتر براي زیرگنبد تا هاپوشش اصلی هايطاق

 سردرهاي و هاایوان. خرگرد غیاثیه مدرسه مانند، شوند قطع طبقه دو این فاصله در که این بدون کنندمی

 کـه  شـیاردار  و شـکل  پیـازي  وگنبدهاي اندشده تزئین زیبا معرق هايکاشی با تیموري عهد بناهاي بلند

 را تیمـوري  عهـد  بناهاي که است دوره این خاص مشخصات از شده تزئین الجوردي هايکاشی با بیشتر

 اسـتفاده  منفرد و پوش چند گنبدهاي انواع از همچنین. سازدمی متمایز تاریخی هايدوره دیگر معماري از

 آرامگـاه  در آن مـورد  تـرین قـدیمی  کـه  دشـدن  ظـاهر  عهـد  این در بار نخستین سرپوش گنبدهاي و شد

  . است رفته بکار هرات گوهرشاد

 فرصـت  کـه  آنجـا  تـا  داشت خود اشتغال تحت هايسرزمین در که کشتارهایی و هاغارت کنار در تیمور 

 منـاطق  از را صـنعتگران  و هنرمنـدان  وي. داشـت  توجه سمرقند در ویژه به عمرانی اقدامات به یافت می

 داشـتند  سـزایی  بـه  نقـش  دوره این معماري پیشرفت در آنان که کرد منتقل سمرقند به مفتوحه مختلف

 از وي عصـر  که چنان یافت ادامه شاهرخ دوره در ابنیه ساخت به توجه تیمور از پس. )109: 1389، کاوسـی (

 ثبـاتی بـی  نتیجه در شاهرخ مرگ از پس اما. رودمی شمار به خراسان در تیموري معماري درخشان دوران

 بناهـاي  جملـه  از. شـد  مواجه رکود با معماري به توجه و عمرانی هايفعالیت خاندانی اختالفات و سیاسی

 چـون  متعـددي  و باشـکوه  بناهـاي  ساخت با همزمان، تیموري حکمران دو این دوره در که توجهی قابل

 نهـم  قـرن  بناهـاي  تـرین مهم و ترینبزرگ از امروزه که بودند هاآرامگاه، شد نهاده بنا مساجد و مدارس

 به شدمی ساخته دوره این عرفاي و شاهان مزار بر معموال که هاآرامگاه. آیندمی حساب به قمري هجري

 در هـا آرامگـاه  سـاخت . یافتمی گسترش خانقاه و مدرسه، مسجد چون هاییبخش شدن اضافه با تدریج

 کنـار  درگوشـه  کـه  ايگونه به، است بوده تیموري منصبان صاحب و سالطین توجه مورد بسیار دوره این
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 ایـن  تـرین قدیمی. است شده پرداخته هاآن تزئین به زیبا ايشیوه به و سربرآورده هاییآرامگاه آنان قلمرو

 اشاره سمرقند وگورستان زنده شاه مقابر به توانمی هاآن مهمترین از که دارد قرار مرکزي آسیاي در بناها

  . کرد

 ضمن منابع بیشتر. است اندك باشند پرداخته تیموري دوره معماري به اختصاصی صورت به که مطالعاتی

 و مقـابر  معمـاري  آن کنـار  در و انـد پرداختـه  نیـز  تیمـوري  معمـاري  بـه  اسالمی يدوره معماري بررسی

 قالـب  در بیشتر است شده نوشته مورد این در که نیز مقاالتی. است گردیده بررسی دوره این هاي آرامگاه

 انجام مطالعات از. اند پرداخته هاآرامگاه و مقابر جمله از تیموري عصر بناهاي برخی بررسی به نگاريتک

 از برخـی  یا همه معرفی به که کرد اشاره هایی نامهپایان و مقاالت، هاکتاب به توانمی زمینه این در شده

  :شودمی اشاره هاآن از برخی به ذیل در که اند پرداخته تیموري يدوره بناهاي

 و افسـر  اهللا کرامـت  ترجمـه ، لیزاگلمبـک  و ویلبر نیوتن دونالد از توران و ایران در تیموري معماري کتاب

 و آثـار  هـاي  یگـ ویـژ  بیـان  و معرفی به مفصل طور به کتاب این در. 1374، تهران، کیانی یوسف محمد

 يابنیـه  از را هـایی عکـس  کتاب پایانی هايبخش در و پرداخته توران و ایران در تیموري يدوره بناهاي

 آخشـینی  علـی  ترجمه، لوکین برنارد از خراسان در تیموري معماري دیگر اثر. است داده ارائه شده معرفی

 کتـاب  ایـن  در. اسـت  شـده  منتشر قدس آستان اسالمی هايپژوهش بنیاد توسط 1386سال در که است

 نامـه  پایـان  کتـاب  ایـن . کند بررسی را افغانستان و خراسان در تاریخی بناهاي تمام کرده یسع نویسنده

 میـرزا  شـاهرخ  سـلطنت  يدوره در تیموریـان  عمرانـی  هـاي فعالیت مقاله دیگري. است نویسنده دکتري

، تـاریخ  آمـوزش  نشریه در مقاله این. است صبوري اکبر ترجمه و آکا اسماعیل پروفسور از) 1447-1405(

 همچنـین  و شـاهرخ  توسـط  که عمرانی هايفعالیت به پژوهش این در. است شده چاپ 1390، 43مارهش

 يرهدو معمـاري  تزیینـی  نقـوش  تطبیـق . است شده پرداخته بیگ الغ همچنین و آغا گوهرشاد همسرش

 دوره معمـاري  مـورد  در شـده  انجـام  وهشژپ دیگر فر شایسته مهناز از بهزاد الدین کمال آثار در تیموري

 رفته کار به تزیینات ذکر به آن در و است شده چاپ 1392، 25مارهش، نگره فصلنامه در که است تیموري

 و فرهنگ. است شده پرداخته ... و خانوم بی بی مسجد، امیر گور چون تیموري يدوره شاخص بناهاي در

 نشـریه  در مقالـه  ایـن . امـامی  نصـراهللا  از تیمـوري  يدوره اسـالمی  هنرهاي به نگاهی/ فرهنگی میراث

 چـون  تیمـوري  عصـر  هنـري  هـاي ویژگـی  بیان به نویسنده و است شده چاپ 1375، 53مارهش، مشکوه

  . است شده پرداخته...  و بافی پارچه و نقاشی، چاپ روي کاري کنده، سفال، بري گچ، معماري

 این در اما شده پرداخته دوره این ساخت ابنیه و تیموري عصر معماري کلی بررسی به مذکور مطالعات در

 تـر منسجم طور به هاآرامگاه یعنی تیموري عصر آثار از نمونه یک به پرداختن با است شده سعی پژوهش
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 سلطنتی مقابر نوع از متعددي هايآرامگاه که کرد اشاره باید. بپردازد مزبور هايآرامگاه و مقابر بررسی به

 تزئینات فزونی و وسعت به توانمی بنا نوع دو این مقایسه در که شدند ساخته تیموري عهد در معمولی و

 عصـر  در شـده  سـاخته  مقابر زیاد شمار به توجه با. برد پی سلسله این خانوادگی هايآرامگاه در رفته بکار

 و هـا ویژگـی  بیان و بررسی به، ايکتابخانه منابع و میدانی اطالعات از استفاده با پژوهش این در تیموري

 کـه  سـواالتی  جملـه  از. شد خواهد پرداخته، هستند بیشتر اهمیتی داراي که بناها این از مواردي تمایزات

  :کرد اشاره موارد این به توانمی، است آن به پاسخگویی صدد در پژوهش این

  چیست؟ تیموري عصر هايآرامگاه معماري مشخصه

   هستند؟ بناهایی چه تیموري ي دوره آرامگاهی بناهاي ترین برجسته و زیباترین

  

  امیر گور

 اشـاره  امیـر  گور مقبره به توانمی، است عصر این معماري گاهجلوه که تیموري دوره هايآرامگاه جمله از

 دوره هنـري  آثار بارزترین از یکی عنوان به آن رنگ آبی و بلند گنبد و بنا این گوشهشت ساختمان. کرد

 محمـد بـن سـلطان  محمـد  میـرزا ، اشنـوه  یـادبود  به تیمور را بنا این. آیدمی شمار به سمرقند در تیموري

 جسـد . م1448/ ق851سـال  در. شد سپرده خاك به مکان این در نیز وي مرگ از پس و ساخت جهانگیر

 قـرار  توجـه  مـورد  بیـک  الغ حکمرانی دوره در امیر گور مجموعه. شد منتقل مکان بدین هرات از شاهرخ

 بـه  آرامگاه این در که بود تیموري سلسله فرد آخرین او. درآمد تیموري سلسله آرامگاه صورت به و گرفت

 قـرار  خانقـاه  یـک  و مدرسه یک آرامگاه غرب شمال و شرق شمال در. )352:1374، ویلبر( شد سپرده خاك

 جملـه  از. اسـت  ضـلعی  هشـت  صورت به آرامگاه پالن. سازدمی جدا را هاآن شکل مربع صحنی که دارد

 بـا ، قـراردارد  اياسـتوانه  گنبـد  سـاقه  روي بـر  کـه  است آن شکل پیازي گنبد، امیر گور مهم هايویژگی

، ویلبـر  ؛327:1379، آژنـد ( اسـت  شـده  متصـل  مجـاورش  بـه  مماس طور به کدام هر که عظیمیهاي  تویزه

253:1374(  
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امیر گور مقبره از کلی نمایی: 1تصویر
1  

  

امیر گور آرامگاه پالن: 2تصویر
1  

                                                           
1
 https://voytsekhovskiy.livejournal.com/88827.html 
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. اسـت  بسـته  نقـش  سـیاه  ازکاشی ايحاشیه و سفید کوفی خط با زیبا ايکتیبه، آرامگاه گنبد بلند گریو بر

، شده پوشیده محمد و اهللا اسامی حاوي تزئینی هايطرح با نیز بنا هايمناره و گوشهشت بیرونی سطوح

 آرامگاه داخل در. )است پوشه دو گنبد( است متر 09/34 بیرونی گنبد ارتفاع و متر 5/22 گنبد سقف ارتفاع

 شـاهزادگان  دیگـر  و محمـد  سـلطان  قبـر  از را آن که شده نهاده تیمور قبر بر سیري سبز رنگ به سنگی

، امـامی ( اسـت  شده تراشیده بیک الغ دستور به سنگ این شده گفته. سازدمی متمایز مقبره این در مدفون

  ).87: 1378، دانی ؛152:1375

  

بازسازي از قبل امیر گور مجموعه گنبد:  3تصویر
2  

                                                                                                                                                    
1
 https://www.asemooni.com/92752/edificio-gura-mir./ 

2
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Tomb-of-Timur-east-side-Prokudin-Gorskii.jpeg 
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تیمور امیر قبر سبزرنگ سنگ: 4 تصویر
1  

 تزئینـات  در. اسـت  شـده  تـزئین  زیبـایی  به نیز آن درونی فضاي، امیر گور آرامگاه بیرونی نماي بر عالوه

 تزئینـی  حواشـی  بنـدي قالـب  با که دارد وجود ضلعی شش خام شبه تزئینی هايلوح از ايآزاره بنا درونی

 منقـوش  حاشـیه . اسـت  قرارگرفتـه  سبز ژاسب سنگ از داري-کتیبه حاشیه آن باالي در و، شده محصور

  ).327: 1379، آژند( است گردیده تزئین مطال صفحات در هایینقش با گنبد سطح و دیوارها فوقانی

  

تیمور امیر مقبره داخلی تزئینات:  5تصویر
1  

                                                           
1
 https://voytsekhovskiy.livejournal.com/88827.html 
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  زنده شاه مجموعه

 شـامل  کـه  اسـت  سـمرقند  در تیموري عصر شده ساخته هايآرامگاه زیباترین از یکی زنده شاه مجموعه

 807و 806هـاي سـال  فاصـله  در مجموعه این ساخت. است توجه قابل و زیبا تزئینات با متعدد هايمقبره

 حـدود  از مرکـب  زنده شاه. یافت توسعه جانشینانش زمان در و گردید تیمورآغاز توسط. م1405-1404/ق

 شـده  گرفته عباسبنقسم، پیامبر عموي پسر نام از زنده شاه یعنی مجموعه این نام. است عمارت شانزده

ــه ــدت از او آرامگــاه ک ــام ــل ه ــوده ســمرقند شــهر زیارتگــاه قب ــس. )110: 1389، کاوســی( اســت ب  از پ

 همـه  کـه  شد اضافه مجموعه این به تیموري خاندان از خانوادگی هايمقبره تعدادي. م1370/ق771سال

 تنوع و گنبد شکل، تناسب در تنها هاآن تفاوت. اندشده ساخته بلند هايدروازه و گنبد با یکسان شکلی به

 در و دارد قـرار  مرتفعـی  ایـوان  بنـا  ورودي بر شودمی مشاهده زیر تصویر در کهنچنا. هاستآن آرایش در

  . اندشده ساخته هم کنار در زیبایی به هاآرامگاه، مجموعه ادامه

2  

  زنده شاه مجموعه از نمایی: 6تصویر

                                                                                                                                                    
1
 -https://www.alaedin.travel/attractions/uzbekistan/samarkand/gur-e-amir-mausoleum 

2
-https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn1.spiegel.de%2Fimages%2Fimage-1353095-

galleryV9-tyum-1353095.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Ffotostrecke%2Fusbekistan- 
fotos-aus-samarkand-fotostrecke-
1646025.html&docid=TtNTEReYSZNCyM&tbnid=9SXZ6oLR8kddWM%3A&vet 
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زنده شاه مقابر در رفته کار به گنبدهاي انواع: 7تصویر
1  

 نخسـتین ، شـده  سـاخته . م1372/ق773سـال  در که تیمور خواهر، آغا ترکان دختر، آغا ملکشادي مقبره

  ).83: 1378، دانی( رودمی شمار به مجموعه این در تیموري يدوره بناي

  

  ).21: 1392، فرشایسته( ملک شادي آرامگاه تزئینات: 8 تصویر

                                                           
1
 https://focusedcollection.com/198387304/stock-photo-uzbekistan-samarkand-province-samarkand-grave.html 
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 شـده  پوشیده کاشی از متنوعی هايسبک با آغا ملکشادي آرامگاه بناي خارجی و داخلی نماهاي تمامی

 موجـود  هايرنگ غالب و شدهگرفته کار به لعابی رنگ چند هايکاشی، ورودي طاق هايلچکی در. است

 بـه  تـزیین  وسیله به مقبره گنبد .)22-23: 1392، نشـین سدره، فرشایسته( است سفید و سیاه، روشن آبی، بنا در

 هاییمقرنس آن ضلعی هشت يساقه. آن مرکز در ايستاره ضلعی هشت یک با شده تقسیم سطح هشت

 سـه  داراي و پلکانی سبک به بنا ضریح. دارد هاپنجره اطراف در کاشی از تزئیناتی و هاکنج سه در مجلل

. اسـت . م15 يسده به مربوط که دارد قرار عباسبنقسم مسجد آرامگاه این کنار در. است مزین يطبقه

 مسـجد  و آرامگـاه ، احمـد  خواجـه  مقبره، هادیگرآرامگاه از. است گنبد سه داراي و شکل مستطیل بنا این

) م1380-1390( تیمـور  سرداران از یکی بوروندق امیر آرامگاه و) ق807/م1405( تیمور همسر، آغا تومان

پیـازي  بیـرون  از گنبـدي  بـا  بلند هاییساقه هاآن برفراز و شکلمربع هاآرامگاه این تمامی که است واقع

 بـه  ترتیـب  بـه  که دارد قرار هم روي به رو زیبا آرامگاه پنج، گورستان خیابان راه نیمه در. دارد قرار شکل

، )ق777/م1376( تکـین  تغلـق بـن حسـین  امیـر ، )ق788/م1386( امیرزاده، )ق773/م1372( ملک شادي

 ایـن . دارد تعلـق ، گـوش  هشـت  آرامگـاه  داراي ناشـناس  فـرد  یـک  و) ق787/م1385( آغا بیگ شیرین

 وجـه . هستند شکل مربع قبلی هايآرامگاه همچون، است ضلعی هشت که ناشناس آرامگاه جز ها آرامگاه

 تیمـور  يخـواهرزاده  ملـک شادي آرامگاه در که همچنان است تزیینات و کاريکاشی جزئیات اختالفشان

 دوره خـاص  و پرکـاربرد  هـاي رنـگ  جمله از که آبی رنگ مختلف انواع. )272: 1368، دوپولو( شود می دیده

 بیگ شیرین آرامگاه خارجی گنبد. است زنده شاه مجموعه بناهاي در رفته بکار غالب رنگ، است تیموري

 در مـدور  هاییترنج دربردارنده آن ورودي طاق. است شده پوشیده سیر آبی و روشن آبی معرق آجر از آغا

 تیـره  آبـی  رنـگ  بـه  نیز تزیین يزمینه این و ستهب نقش گیاهی تزیینات از ايزمینه بر که هاستلچکی

 بـا  نیـز  آغـا  تومـان  آرامگـاه  در هاتویزه طاق هايآمدگی پیش و گنبد زیر هايکنسول، نماها طاق. است

، گورسـتان  يدروازه کنـار  در. )22: 1392، نشـین سـدره  و فرشایسته( است شده پوشیده قرمز و آبی هاينقاشی

 چلیپـاوار  ایـوان  چهار با شکلمربع آن يزیارتخانه. است واقع گنبد دو و بسیار هاياطاق با بزرگی آرامگاه

 يزادهقاضـی  به متعلق آرامگاه این. دارد قرار بلند گنبدي و ضلعی هشت يساقه یک آن فراز بر که است

 دولـت  يمدرسـه  و مسـجد  یـک ، نیـز  بیـگ  الـغ  توسـط  شده ساخته ورودي سردر جنب در. است رومی

  ).278: 1368، دوپولو( است واقع کوشبیگی

   



126  1398 تابستانـ  ششمـ شماره  دومسال  ـ رهیافت فرهنگ دینی ي فصلنامه  

  

  )22: 1392، فرشایسته( آغا بیگ شیرین آرامگاه: 9تصویر

  

  هرات نسوان باغ مجموعه

. است هرات در نسوان باغ مجموعه در موجود بناهاي از بایقرا حسین سلطان و خاتون شاد گوهر يمقبره

 مدرسه، بایقرا حسین سلطان مدرسه، شاهرخیه مدرسه به توانمی مجموعه این در موجود بناهاي جمله از

 مدرسه، اخالصیه، دارالشفاء دیگر بناي سه، مجموعه این کنار در و شیرنوایی علی مدرسه، گوهرشادخاتون

 ارتفـاع  کـه  بودنـد  کـرده  احاطـه  را بنا هفت این بلند و قطور مناره 9. کرد اشاره جامی عبدالرحمن موالنا

 فضـاي ، مصلی مجموعه شمال در، بلند مناره چهار. )193: 1381، زارع( رسید می متر 52 به هاآن بلندترین

 این راه نیمه. است کاشی و سفال، آجر خرده از پر زمینی آن درون در که دهندمی تشکیل را شکلی مربع

 مکان این. )435: 1374، ویلبـر ( دارد قرار ايشده حفاري گودال هاآن غرب طرف به کمی و غربی هايمناره

 ایـن  بنـاي  کـار  شـده  گفتـه . اسـت  هرات حکمران بایقرا حسین سلطان مدرسه، محلی روایت به تاریخی

 بـوده  غربی ضلع در آرامگاهی شامل مدرسه این. است رسیده اتمام به. 1492-93/ق898سال در عمارت

 گفتـه  کـه  اسـت  سیاهی قبر سنگ محتوي گودال. باشد می، شده حفاري گودال محل همین احتماالً که
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 در او خانواده افراد از تن چند بایقرا حسین سلطان مرگ از پیش. باشد حسین سلطان شخص قبر شودمی

 قـرار  خطـی  روي بـر  مدرسـه  جنوبی ضلع روي بر واقع هايمناره. بودند شده سپرده خاك به آرامگاه این

 80/99 در منـاره  دو غـرب  سـمت  در و است گوهرشاد آرامگاه شمال سمت به متري1375 در گیردکه می

 خـال  قسمت قطر، متر% 75 هامناره قاعده ضخامت و دارد ارتفاع متر 55 مناره. است خط این جنوب متر

 کـه  هاییمناره روي هايکاريکاشی از مناره هايمیل روي کاشیکاري هايطرح. است متر 30/7 هامناره

 از مرکـب  عمـودي  هـاي رشته شامل تزئینی هايطرح این. است پرکارتر، دارد ارتباط گوهرشاد بناهاي با

 علی مقبره. )437-38: 1374، ویلبر( است یافته ترتیب منحرفی هايردیف در که است پريهشت هايستاره

  . دارد قرار مجموعه شمالی ضلع در بایقرا نحسی سلطان اعظم صدر نوایی شیر

  

بایقرا حسین سلطان مدرسه هايبرج و شاد گوهر مقبره، امیرعلیشیرنوایی مقبره موقعیت: 10 تصویر
1  

 توسـط . م1417 – 1437/ق840-820هـاي سـال  بـین ، شـود می نامیده نیز سبز گنبد که گوهرشاد مقبره

 چهارگوش شکل به مقبره این. شد ساخته هرات در، شاهرخ همسر، آغا گوهرشاد براي شیرازي الدین قوم

 اجسـام  و گـل  از هـایی طـرح  با گنبد ترینپایین. )1381: 193، زارع( است آن مرکز در پوشش سه گنبدي با

 بـاالترین . اسـت  شـده  تـزیین  سـبز  و آبی هايکاشی با و است شیاردار باالتر وگنبد شده نقاشی هندسی

 بـه  شـاهرخ  زمـان  نقاشی نوع زیباترین آن سقف هاينقاشی و گردیده تزیین قرآنی خطوط با گنبد بخش

                                                           
1
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gawhar_shad-1417-2.jpg 
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  ).91: 1378، دانی( رودمی شمار

  

شادآغا گوهر مقبره:  11تصویر
1  

  

  احمدیسوي خواجه آرامگاه

 بنـا  این. است ترکستان در یسوي احمد خواجه مقبره، تیموري يدوره در شده ساخته هايآرامگاه دیگر از

 کاري سفت اول مرحله در. شد بنا مرحله دو در) 54: 1390، آکـا ( متر 5/46× 5/65 ابعاد در و تیمور دستور به

 سـاخت  اتمـام . اسـت  شـده  انجـام  تزئینی هايپوشش يهمه و آرامگاه فوقانی بخش دوم مرحله در و بنا

. م891/1485 سال حدود و گرفت صورت پنجم خان عبداهللا توسط. م998/1591 سال در آن بزرگ سردر

  ).392: 1374، ویلبر( ساخت مجموعه این جنوب در ضلعی هشت آرامگاه یک بیک الغ دختر

                                                           
1
 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90051/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF 
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آرامگاه از کلی نمایی: 12تصویر
1  

 مجموعـه . اسـت  اتـاق 135 داراي کـل  در و مدرسه، خانقاه، مسجد شامل بزرگ مجموعه یک مقبره این

: 1378، دانـی ( دارد قـرار  هـایی همنار آن سوي هر در که است بزرگ ورودي درگاه یک با و شکل مستطیل

، ورودي ایـوان  شامل طولی محور راستاي در واقع، مرکزي بخش سه. شودمی تقسیم بخش نه به بنا .)90

 اطـراف  هـاي بخـش  کـه  شودمی منشعب تنگ دهلیز هشت خانهجماعت از. است آرامگاه و جماعت تاالر

 تـاالر  غـرب  و شـرق  در که هایی بخش استثناي به، هابخش از یک هر. کندمی مشخص را مرکزي تاالر

 یک نیز خانهجماعت غرب و شرق در. است خود به منحصر شکل و ترکیب یک داراي، دارند قرار مرکزي

 سـمت  در نماهـایی  طـاق  بـا  دارد وجود شکلی مستطیل هاياطاق همچنین و باریک کوچک اطاق جفت

 اطاق و بوده کتابخانه غربی اطاق. شوندمی هاآن وارد شمالی دهلیزهاي طریق از فقط که جنوب و شمال

  ).393: 1374، ویلبر( )4/5×  6/4( دارد شهرت کوچک سراي آق به شرقی

                                                           
1
 http://sahebkhabar.ir/news/2179795/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87 
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  )22: 1388، حسینی( آرامگاه مجموعه مختلف هايقسمت پالن: 13تصویر

 کـه  دارد قـرار  آرامگاه غرب در عمیقی بسیار نماهايطاق با) 4/6×  4/9( شکل مستطیلی کوچک مسجد

 اسـت  بـزرگ  سـراي آق آرامگـاه ، نیـز  بنا شرقی ضلع در. است معرق لعابی کاشی جنس از محرابی داراي

 گنبـدهاي  کـه  گچی مقرنسی ترکیبات: از عبارتند مانده باقی بنا درونی تزئینات از آنچه. )393: 1374، ویلبر(

هـاي   کاشـی  و پرکـرده  را آرامگاه هايطاقچه که هایی مقرنس، پوشانده را مسجد و آرامگاه، خانه جماعت

  . است داده شکل را مسجد و خانهجماعت هايازاره که سبز ضلعی شش

  

بنا بیرونی تزینات از اي نمونه: 14تصویر
1  

                                                           
١
 همان 
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 روي بـر  آرامگـاه  روي گنبـد . اندشده پوشیده روشن آبی کاشی با گنبدها و تزیین معرق کاشی با محراب

 پوشش صورت به و شمالی نماي روي بر نیز رنگی هفت هايکاشی و داشته بزرگ اسلیمی طرح هاخیاره

 این. )395: 1374، ویلبر( دارد وجود آرامگاه گنبد ايکتیبه افریز و هاسرستون و کوچک هايستون بر تزئینی

 و هـا آن طـرح  و تزئینـی  فنـون  لحـاظ  از اسـت  تیمـوري  عصـر  دیگر بناهاي از که سمرقند مسجد با بنا

  .  است اشتراکاتی داراي، است آرامگاه گنبد با شبیه که ساختمان واحدهاي کوچک گنبدهاي

  

   جامی احمد شیخ مزار

 و آمد دنیا به) کاشمر( ترشیز نامق در. م1049/ق440 سال در جامی به معروف الحسنابیاحمدبن ابونصر 

 شـامل  دارد قـرار  جـام  تربـت  شـهر  داخل در که وي آرامگاه مجموعه. درگذشت. م1142/ق536 سال در

 جلـوي  و بنا محوطه در جامی شیخ مدفن. است فیروزشاهی گنبد و سنجر سلطان مسجد، کرمانی مسجد

 در سـنگی  اينـرده  بـا  کـه  شده ساخته گچ و باآجر متر 2 و 5 عرض و طول با قبر محل. دارد قرار ایوان

 را. م1604/ق1012تـاریخ  که شده نوشته اشعاري نرده این جنوب و غرب سمت دو در. است شده برگرفته

 از دارد ارتفـاع  متـر 27 کـه  مـزار  ایوان. باشد نرده ساخت زمان مزبور تاریخ رسدمی نظر به. دهدمی نشان

، ایـوان  هـاي پایـه  بر. است شده پوشیده صفوي دوره معرق هايکاشی با که بناست هايقسمت زیباترین

 يکتیبه ایوان باالي سمت در و شده نوشته الذي تبارك مبارکه سوره که بسته نقش ثلث خط با ايکتیبه

  ).3: 1378، نور سرزمین خراسان( دارد وجود الجوردي کاشی زمینه در دیگري
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جامی شیخ آرامگاه ایوان: 15تصویر
1  

 بـاز  گنبـد  زیـر  محوطه به ایوان اسپر شده کاريمنبت درب. دارد وجود چوبی درب سه، ایوان ضلع سه در

 تـاریخ  کـه  فراگرفتـه  را ضـلع  چهار هر کمربندي ايکتیبه و متر 8 ضلع به مربع است اطاقی که شودمی

 ایوان غربی ضلع درب. است شده مزین گچی هايبنديرسمی با گنبد سقف زیر. است. م1362/ق763آن

، کـرت  الـدین  غیاث ملک به متعلق احتماال و دارد قرار آن در قبري که دارد راه سرپوشیده ايمحوطه به

 دیگري اطاق محوطه این جنوب قسمت در. است احمدجام شیخ روضه صفیه و ایوان بانی و هرات پادشاه

 جنـوبی  قسـمت  در. دهـد می نشان را. م1821/ق1236تاریخ آن لوح و است قادري میریحی قبر که است

 شرقی ضلع درب. است بزرگ شبستان دو و طوالنی ایوانی شامل که دارد قرار جامع مسجد نیز اطاق این

 بـا  بنـایی  نیز ایوان غربی شمال در. است معروف کرمانی مسجد به که شودمی منتهی مسجدي به ایوان

 خیریـه  بناهـاي  از رودمی احتمال و شودمی نامیده شاهی فیروز گنبد که دارد قرار شده کاشیکاري گنبدي

  ).83: 1378، نور سرزمین خراسان ؛105-107: 1359، مقري( است شاه فیروز الدین جالل

                                                           
1
 https://www.yjc.ir/fa/news/6791778/%D8%B4%DB%8C%D8%AE 
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فیروزشاهی گنبد:  16تصویر
1  

  

  تایبادي ابوبکر الدین زین موالنا آرامگاه

 در کــه بــوده تیمــور بــا معاصــر و هشــتم قــرن برجســته هــايشخصــیت از یکــی ابــوبکر الــدین زیــن

 واقـع  خـواف  بـه  تایباد جاده درابتداي، تایباد غربی جنوب در وي آرامگاه. یافت وفات. م1389/ق791سال

 ؛84، نـور  سـرزمین  خراسان( است ایوان و بلند گنبدي، شکلمربع گنبدخانه یک شامل بنا این. است شده

 آجـري  سـردري  صحن ورودي شرقی شمال ضلع در. )108، توران و ایران تاریخی بناهاي المعارف دایره

 در الـدین  زیـن  شـیخ  مقبره. دارد قرار هاییحجره آن اطراف در و شده فرش آجر با محوطه صحن. است

 بـرآن  کهنسـالی  پسـته  درخت و دارد قرار شده محصور سنگ با که کوچکی محوطه در ایوان جلو فضاي

 و قبـر  روي بـر  یکی، رنگ خاکستري سنگی لوح دو، قبر دراطراف. )108: 1382، مولـوي ( است افکنده سایه

 دو در. )59: 1378، ایـران  تـاریخی  بناهـاي  المعـارف دایره( 2دارد قرار، افراشته صورت به آن سر باالي بر دیگري

 از کـه  دارد قرار ايکتبه، ایوان هايپایه روي بر. است شده ساخته طبقه دو در نماطاق دو، بنا ایوان طرف

 کتیبـه  ایـن . رسدمی پایان به چپ سمت پایه در فوقانی جبهه طی از پس و شده شروع راست سمت پایه

                                                           
١
 همان 
٢
قطب االقطاب موالنا شیخ زین الدین ابابکربن شیخ علی بن شیخ ابوبکر بن شیخ بر روي سنگ قبر نوشته شده است: هذا مرقد مرحوم  

 .791شیخ محمد بن) شیخ محمودبن شیخ سهیل تایبادي وفات یوم پنجشنبه سلخ محرم ( احمد بن
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 کتیبـه ، ضـلع  سه روي بر ایوان داخل در. است شده نوشته معرق کاشی زمینه در زرد رنگ به ثلث خط با

 بقعه این، آن انتهاي نوشته بر بنا که است شده نوشته معرق کاشی زمینه در و ثلث خط به دیگري بزرگ

 معـرق  هنـر  شـاهکار . اسـت  یافتـه  پایان خوافی اسحاق بن پیراحمد اهتمام به بهادرخان شاهرخ زمان در

  ).6: 1385، زمرشیدي( کرد مشاهده کتیبه این در توانمی را تیموري ي دوره

  

  )نگارنده( آرامگاه ایوان:  17تصویر

 و شـده  سـاخته  مرمر سنگ با زیبا هايبنديرسمی با آن سقف و ضلعی چهار صورت به گنبد زیر محوطه

 در بیشـتر  بنـا  ایـن  اهمیـت . )109: 1359، مقـري ( اسـت  شـده  تقسیم منظم غیر اشکال به کاشی وسیله به

 مشخصـات  و هنـري  ظریـف  نکـات  گویـاي  که است آن حواشی و هاکاشیکاري، زیبا تاریخی هاي کتیبه

 واقـع  پلکـان  چهـار ، بنا گوشه چهار در. )157: 1390، پاك دست ؛147: 1375، امامی( است تیموري دوره خاص

 بنا داخلی فضاي. بناست بیرون از هاآن ورودي و دارد راه بام پشت و ایوان طرفین هايحجره به که است

 المعارف دایره( است مسدود امروزه که داشته راه بیرون به نیز جنوبی و شمالی هايدرگاه طریق از گذشته در

  )59، ایران تاریخی بناهاي

   

  نتیجه

 متـداول  معماري يشیوه و طرح از راستا این در و داشتند ايویژه اهتمام متعدد بناهاي ایجاد به تیموریان
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 و توجـه  نتیجـه  در کـه  است اسالمی مهم ادوار از دوره این، بنا تزیینات نظر از. بردند بهره قبل هايدوره

 متعـدد  بناهـاي  ساخت در که دوره این هايشخصیت دیگر نیز و شاهرخ و تیمور چون حکمرانانی تشویق

 بـه  ایـران  مرزهـاي  از خـارج  در هاآرامگاه جمله از تیموري بناهاي مهمترین. گردید شکوفا، داشتند نقش

 دوره ایـن  هـاي آرامگاه از مانده برجاي بقایاي میان ايمقایسه در. گرفتند شکل هرات و سمرقند در ویژه

 شـده  سـاخته  حاکم خاندان مقابر بر که هاییآرامگاه در رفته کار به تزیینات فراوانی و عظمت به توانمی

 اوج گویـاي ، مانـده  بـاقی  آنچـه  امـا  انـد رفتـه  بین از مرور به هاآرامگاه این از هاییبخش اگرچه. برد پی

 آن از حکایـت  تیمـوري  عهـد  در معرق کاشی با تزیین يشیوه. است دوره این هنرمندان ذوق و معماري

 کـه  طـوري  بـه ، بودنـد  یافتـه  دست مهارت اعالي حد به تزیینی يشیوه در دوره این هنرمندان که دارد

 خاصـیت  بـر  دوره ایـن  بناهاي بیشتر در. است شده مشاهده کاشیکاري تزیین چنین این ايدوره درکمتر

 بناها هايگوشه در مدور هايبرج از استفاده با بیشتر خصوصیت این که است شدهتأکید  بنا بودن عمودي

 چشـمگیرترین  از همچنین. است تیموري دوران هايمشخصه نخستین از تزئینات گونه این. آمدمی پدید

، شـد  ساخته عهد این در که است سترگی و عظیم بناهاي میزان، دریافت توانمی دوره این از که نتایجی

 بـا  بیشتر که شکل پیازي وگنبدهاي اندشده تزئین زیبا معرق هايکاشی با که بلندي سردرهاي و هاایوان

 تـوان می را تیموري عصر معماري. است دوره این خاص مشخصات از اندشده تزئین الجوردي هايکاشی

 طالیـی  رنگ به ثلث و نسخ، کوفی هايکتیبه در آن ينمونه که دانست نیز معماري در رنگ کاربرد اوج

  . شودمی مشاهده آبی هايکاشی زمینه در

   

  منابع

 يدوره اسـالمی  هنرهـاي  بـه  نگـاهی / فرهنگـی  میـراث  و فرهنـگ . )1375( .نصراهللا، امامی -

  .  145-167، )53(، مشکوه. تیموري

-1447( میرزا شاهرخ سلطنت يدوره در تیموریان عمرانی هايفعالیت. )1390( .اسماعیل، آکا -

 .  37-30، )43ش(، تاریخ، صبوري اکبر ترجمه. )1405

 خراسـان ). 1378استانداري، سازمان برنامه و بودجه و اداره ي کل میـراث فرهنگـی خراسـان.(    -

 فرهنگـی  میراث کل اداره و بودجه و برنامه سازمان: مشهد، استانداري همکاري با .نور سرزمین

 . خراسان

 . پرنترز.  تی.  اس: راولپندي، توسلی مهدي ترجمه. تیمور میراث. )1378( .حسن احمد، دانی -

، دوم چـاپ . )1378( .)آرامگـاهی  بناهـاي ( اسالمی دوره در ایران تاریخی بناهاي المعارفدایره -
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 .  اسالمی هنر و فرهنگ پژوهشگاه

 . بدخشان :مشهد، تیموریان عصر در بزرگ خراسان. )1390( .فاطمه، پاك دست -

 نشـر  مرکـز : تهـران ، اول چـاپ ، جزنـی  حشمت ترجمه. اسالمی معماري. )1368( .پاپا، دوپولو -

 .رجاء فرهنگی

 تـاریخ . هـرات  نسـوان  بـاغ  مجموعـه  و خاتون گوهرشاد مقبره از دیداري. )1381( رامین، زارع -

 .  193-194، 10ش، خارجی روابط

 رشـد . ایـران  بناهاي در معرق کاري کاشی گیري شکل هاي دوره. )1385( .حسین، زمرشیدي -

 .  4-8، )8ش(، هنر آموزش

 در تیموري يدوره معماري تزیینی نقوش تطبیق. )1392( .نشینسدره فاطمه، مهناز، فرشایسته -

 . 18-38، )25ش(، نگره. »مسجد در بر گدایی«نگاره بر تاکید با بهزاد الدینکمال آثار

، اسـالمی  تمـدن  و تاریخ. تیموریان يدوره در معماري آثار بازسازي. )1389( .اهللا ولی، کاوسی -

 .  107-129، )12ش(

 فرهنـگ  کل اداره انتشارات: مشهد، خراسان استان تاریخی بناهاي. )1359( .اصغر علی، مقري -

 . خراسان

 ترجمـه ، 1ج، تـوران  و ایـران  در تیمـوري  معمـاري . )1374( .لیـزا ، گلمبک، نیوتن دونالد، ویلبر -

 . کشور فرهنگی میراث سازمان: تهران، کیانی یوسف محمد و افسر اهللا کرامت

 ایران معماري در آرامگاهی هايمجموعه گیريشکل روند بررسی. )1388( .سیدهاشم، حسینی -

  .  15-23، 38ش، شهرسازي و معماري زیبا هنرهاي، ابوالخیر ابوسعید آراء بر بنا: اسالمی دوران

  


