
 

 

 ی تيموریبررسی معماری دوره

 ( با تأکيد بر مساجد و مدارس) 

 1ابراهیمیالهه 

 چکیده

 دوران و اسالمی تمدن ادوار تریندرخشان از یکی (ق 912_ق 772) تیموریان حکومت دوران

 یدوره چون پیشین هایدوره معماری در ریشه تیموری معماری .است معماری و هنر اعتالی
 سمرقند ،مشهد شهر سه بین مثلثی یمحدوده در تیموری معماری اصلی سبک .دارد مظفر آل

 شیاید  و دارد امیروز  خراسان بناهای به بیشتری شباهت هرات بناهای که شد شکوفا هرات و

 عظمت نظر از معماری ،دوره این در .دانست ایران مرکز و ماوراءالنهر میان پلی را هاآن بتوان

 غیاثییه  مدرسیه  چیون  ایابنییه  در کیه  یافت دست ایسابقهکم شکوفایی به تزئینات غنای و

 میدارس  و مساجد .هستند مشاهده قابل خانوم بیبی و گوهرشاد مسجد ،دودر مدرسه ،خرگرد

 که الجوردی رنگ ،هاایوان یبلند و قامت همچون فردیمنحصربه هایویژگی با شدهساخته
 این در .گردندمی متمایز گذشته از مانده جایبه آثار دیگر از ...و رفتمی بکار گنبدها در بیشتر

 مدارس و مساجد معماری شناخت به تحلیلی -توصیفی شیوه و ایکتابخانه روش به پژوهش

  .است شده پرداخته تیموری یدوره
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 مقدمه

. گاه احساسات ناب بشری و بسترساز تحقق کماالت متعیالی آدمییان بیوده اسیت    تجلی، از دیرباز معماری
بیرد و در نهاییت   آدمی را به تفکر و تعمیق فیرو میی   ، درک که با بیانی ظریفمعماری فضایی است قابل
تیرین ادوار  دوران حکومیت تیمورییان یکیی از درخشیان    . کندبرایش تعریف میهویت و فرهنگی ویژه را 

آغاز شیده  ، ی آل مظفرتر در دورهشکوفایی معماری تیموری پیش. شودتمدن اسالمی ایران محسوب می
توان به وجیود رنیگ   های معماری عصر تیموری میازجمله ویژگی. بود و ریشه در معماری این دوره دارد

دوره در این . غلبه رنگ الجوردی در تزئینات کاشی و گرایش به ارتفاع اشاره کرد، 1کاریاشیطالیی در ک
، ازجمله بیا ایجیاد خطیوط میوازی و عمیودی در نمادهیا      ، کردندهایی سعی در بلند جلوه دادن بناها میبه روش

گنبد بیرای بلنیدتر نشیان     زیرها تا های اصلی پوششکشاندن طاق، کشاندطرف باال میکه چشم را بهطوریبه
، که در فاصله ایین دو طبقیه قطیع شیوند    کنند بدون ایننماهایی که دو طبقه را طی میایجاد طاق، دادن سقف

هیای  ها و سردرهای بلند بناهای عهد تیموری با کاشیی ایوان. مانند مدرسه غیاثیه خرگرد و مدرسه دو در مشهد
از  هیای الجیوردی تیزئین شیده    یازی شکل و شیاردار که بیشتر با کاشیی گنبدهای پ اند ومعرق زیبا تزئین شده

. سیازد های تاریخی متمایز میمشخصات خاص این دوره است که بناهای عهد تیموری را از معماری دیگر دوره
پوش و منفرد استفاده شده و گنبدهای سرپوش نخستین بار در این عهید ظیاهر   چنین از انواع گنبدهای چندهم
   .ترین مورد آن در آرامگاه گوهرشاد هرات بکار رفته استد که قدیمیشدن

تیمور پس از فتوحات چرا که ، اندگیری معماری تیموری نقش داشتهمعماران نقاط مختلف ایران در شکل
دعیوت   آنجا معماران و هنرمندان را به، آنو برای آبادانی  هشهر سمرقند را به پایتختی انتخاب کرد، خود
سیمرقند مرکیز ابیداعات    ، این هنرمندان به ایجاد بناهای متعدد اقدام کردند و سرانجام در قرن نهم. کرد

های قبل سبکی جدید را شکل دادند که اوج رونیق  گیری از معماری دورهکه با بهره هنرهای اسالمی شد
بنیای مسیاجد و میدارس     راین عصدر . و پیشرفت آن را در دوره حکمرانی شاهرخ تیموری شاهد هستیم

کیم از نمیای   دسیت ، را بنیا  بازدیدکننیده ضریب تشخیص فیرد   این امر شدند کهشبیه به هم طراحی می
ویژه توسعه شهر سمرقند اهمیت زییادی قائیل   تیمور برای آبادانی شهرها به. کندمیخارجی بسیار ضعیف 

مهارت و ذوقشان را در این ابنییه بیه کیار     ،استادان و معماران این دوره نیز در این فضای ایجادشده. بود
های پیشین و هم گیری سبک خاص معماری تیموری بود که هم مکمل شیوهگرفتند که حاصل آن شکل

هیای  حمایت از هنر و اهتمام بیه سیاخت بناهیای باشیکوه در دوره    . های بعد گردیدملثر بر معماری دوره
سرش گوهرشاد و نیز تعدادی از وزیران و امیران این دوره هم، شاهرخ. های تیمور نیز ادامه یافتجانشین

ازجمله بناهای . توجهی داشتندهای عمرانی قابلشاه فعالیت الدین فیروزاحمد خوافی و جالل همچون پیر

 
 اثر رنگ طالیی روی کاشی هنوز در مسجد شاه مشهد قابل مشاهده است. 1
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مصیلی هیرات و   ، توان به آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری که به دستور شیاهرخ سیاخته شید   این دوره می
احمید خیوافی    امر گوهرشاد بنا گردید و نیز مدرسه غیاثیه خرگرد که به دستور پیرمسجد گوهرشاد که به 

رنگ بیه  شده و لعابی یا هفتکاریهای کندهکه سفال در این دوره برخالف دوره تیمور. اشاره کرد، بنا شد
های بعد دورهدر . رنگ از رونق افتاداستفاده از کاشی معرق گسترش یافت و کاشی هفت، شدکار برده می
های شاهرخ در خالل نیمه دوم سده نهم به دلیل مشکالت سیاسی که وجود آمدن جانشین و با روی کار

وسیازها کاسیته شیده و بیشیتر بناهیا      معماری بر روال دوره شاهرخ ادامه نیافت و از کمیت ساخت، داشت
دوباره باب شید  ، صرفه بودبهونرنگ که مقرکاری هفتکاشی. بدون تزیین یا با تزئینات کم ساخته شدند

 . و سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیرنوایی حامیان اصلی این سبک بودند

صیورت اختصاصیی بیه معمیاری عصیر      مواردی که در قالب کتاب به، مطالعاتی که تاکنون انجام شده در
اسالمی مورد بررسی ی طورکلی تحت عنوان معماری دورهاندک است و بیشتر به، تیموری پرداخته باشند

نگیاری  اند بیه صیورت تیک   اکثر مقاالتی نیز که در زمینه معماری این دوره نوشته شده. قرار گرفته است
هدف از این پیژوهش بررسیی جیامع    . اندبرخی بناهای عهد تیموری است که مورد استفاده نویسنده بوده

ساجد و مدارس آن است که به دلییل  های مهای معماری دوره تیموری و بیان تمایزات و مشخصهویژگی
ترین ایین بناهیا پرداختیه    تنها به شرح مهم، نبود مطالب کافی، طوالنی شدن مطلب و نیز در برخی موارد

توان به میوارد زییر   می، ها هستیمازجمله سلاالتی که در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی بدان. خواهد شد
 : اشاره کرد

 ؟ چیست، سازدسایر بناها متمایز می تیموری که آثار این دوره را ازمشخصه اصلی معماری عهد  −

 ؟ اوج معماری تیموری در چه بناهایی قابل مشاهده است −

 ؟ ی تیموری چه بناهایی بودندترین مساجد و مدارس دورهزیباترین و برجسته −

 مساجد

استفاده از کاشیی  . در داخل بودندو دارای فضای باز و وسیع  ی تیموری به سبک چهار ایوانیمساجد دوره
در ( بی خانومبی) ها داده است که مسجد جامع تیموریدر داخل مساجد یکنواختی و زیبایی خاصی به آن

ی تیموری باید از مسجد گوهرشاد نام برد از دیگر مساجد باشکوه دوره. ی آن استسمرقند بهترین نمونه
 . بود ترین مسجد در عصر خودکه بهترین و باشکوه

 : توان موارد زیر را برشمردازجمله مساجدی که در عهد تیموری ساخته شدند می

: مسجد جیامع اوبیه هیرات   ، ق 830: مسجد گوهرشاد (،میالدی 1493-94قمری/  899) :مسجد جامع نیشابور
مسجد ، 15 اواخر قرن: مسجد جامع غوریان هرات، 15 نیمه اول قرن: مسجد جامع بجستان، 1428 /832
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، 15نیمیه قیرن   : مسجد جیامع ایرانیدآباد ییزد   ، 1393 /796: مسجد جامع قاین، 1451 /855: شاه مشهد
( حظییره میال  ) مسجد حظیره، 15 قرن: مسجد ابونصر پارسا بلخ، 15نیمه دوم قرن : مسجد جامع اردکان

مسیجد  ، ق 842: مسیجد پییر حسیین دامغیانی ییزد     ، ق 894: مسجد کهنو ییزد ، 15 نیمه اول قرن: یزد
مسیجد بیی بیی    ، مسجد سرپُلُک یزد، 848: مسجد جامع وزنه اصفهان، ق 847: یزد( خضرشاه) چهارمنار
 مسجد شمع ریزان هرات، 840 ح: مسجد حوض کرباس، م 1399 – 1404: خانوم

 مسجد گوهرشاد

ی آثیار و  بنا به شیوهبرخی از تزئینات این . شوداین مسجد یکی از زیباترین آثار معماری دنیا محسوب می
گیذاری شیده   بنای مذکور به نام بانی آن گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ تیموری نام. بناهای سمرقند است

به سبک مساجد چهار ایوانی آغاز گردید و تکمییل آن  . م 1427ق/ 821ساخت این مسجد در سال . است
ترین معماران زیر نظر یکی از مهم مسجد مذکور به وسیله معماران شیرازی و. سال طول کشید 12حدود 

متیر بنیا    6048و زیربنای آن  2750در مساحت ( 147ص ، 1375، امامی) این دوره یعنی قوام الدین شیرازی
طور کیه از  متر است و همان 10قطر گنبد آن  (.156 ص، 1390، پاک؛ دست91ص ، 1359، مقری) گردیده است
پیونیدی از نظیر فین معمیاری در کیار      ، ی آنمکعب عظیم آجری پاییه میان گنبد و ، شودبیرون دیده می

اشاره شده مسجد دارای چهار ایوان است که ایوان شیمال   کهچنان( 1 تصویر)( 76 ص، 1387، دانلید ) نیست
ایوان آب و اییوان چهیارم   ، ایوان حاجی حسن؛ ایوان شمال غربی، ایوان ساده؛ ایوان جنوب شرقی، شرقی

متر ارتفاع دارد و  41و  ترین ایوان استایوان مقصوره بزر  (.459ص ، 1374، ویلبر) م داردایوان مقصوره نا
کیه از  ( 262 ص، 1368، ؛ دوپولیو 9 ص، 1359، مقیری ) کاری بسیار زیبیایی اسیت  کاری و کاشیدارای مقرنس
است که بایسنقر این کتیبه شامل متنی به زبان فارسی  (.2تصویر ) ای عظیم استهای آن کتیبهمشخصه

رنگ طراحیی کیرده و در آن تیاریخ اتمیام و     ای آبیفرزند گوهرشاد آن را با حروف درشت سفید بر زمینه
اند که قسمت زیادی از این کتیبه از بین رفته ای بر این عقیدههعد. ذکرشده است( ق 821) تکمیل مسجد
در دو  (.130 ص، 1388، میرجعفیری ) اسیت  شدهتجدید و ترمیم، ی صفوی با خط محمدرضا امامیو در دوره

، امیامی ) توجیه اسیت  کند که بسیار زیبیا و قابیل  توجه میشده جلبکاریی کاشیطرف این ایوان دو مناره

 ( 130ص ، 1388، ؛ میرجعفری77 ص، 1387، دانلد ؛147 ص، 1375

 گنبدجز در زیر نیمبه. معرق استالدین در معماری بنا استفاده از کاشی توان گفت ملثرترین اقدام قواممی

ی سطوح بیرونی و نمایان بنا را با ایین  همه، گچ سفید پوشیده شده و زیر گنبد که نقاشی شده است که با
ی آجری کار گذاشته درون زمینه، قطعات تزئینی کوچک از کاشی، هابر روی مناره. اندنوع کاشی پوشانده

چنید سیانتیمتر بیاالتر از    ( کاشیی  آجر و) اجزا و نقوش تزئینی، هاکه در پوشش سطح دیوارهدرحالی، شده
سطح گچیی سیفید گنبید     (.198 ص، 1370، ؛ پوپ77 ص، 1387، دانلد) ی کاشی معرق قرار گرفته استزمینه
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درگیاه   (.460 ص، 1374، ویلبیر ) انید های کوتاه تزیین شدهبا اشکال گیاهی و مستطیل شکل با کتیبه، بزر 
آمده و ارییب  مسجد ادامه شیوه سمرقند و عبارت از قوسی در داخل قوسی دیگر است که سطح پیشاین 
  (.239ص ، 1365، پوپ) افزایدبر عمق و نیرومندی آن می، متوالی

الزمان اشاره کرد که برخی تاریخ ساخت آن های این مسجد باید به منبر آن یعنی منبر صاحباز مشخصه
نمایید؛  تر میی که دیدگاه دوم به واقعیت نزدیک، دانندای قرن نهم هجری میصفوی و عدهرا اواخر دوره 

چراکه ممکن نیست مسجدی با این عظمت بدون توجه به ساخت منبر برای آن ساخته شده باشد و دیگر 
و نیز شباهت شکل ظاهری آن بیا منبیر مسیجد     بیت که شباهت سبک ساخت این منبر به منابر اهلاین
منبر مزبور از چوب گالبی و گردو سیاخته  . ع نائین و مسجد جامع گرگان به دیدگاه دوم نزدیک استجام

، هایی چون عرشه منبرالزمان شامل قسمتمنبر صاحب. شده و در ساخت اولیه آن میخ به کار نرفته است
. ارای چهارده پله استمتر و د 50/7ارتفاع منبر از زمین تا عرشه . است... دو لنگه در ورودی و، چهارچوب

نیم و در زمان تولیت  و توسط استاد حیدر نیکنام گلپایگانی به مدت پنج سال. ش 1325این منبر در سال 
دییدگی  طاهری برای جلوگیری از آسییب  (.3 تصویر) میرزا محسن ظاهری بر مسجد گوهرشاد تعمیر شد

در حال حاضر منبیر  . پایین آن را شیشه قرار دادهای آهنی محصورکرد و قسمت منبر اطراف آن را با میله
  (.136-137 صص، 1389، حسینی) اندای مستحکم و شفاف قرار دادهرا در محفظه شیشه

 مسجد بی بی خانوم

 ص، 1388، فلتچیر ) سیاخته شید  . م 1398 – 1404هیای  بین سال، این مسجد پس از جنگ تیمور با هند 

بیی خیانوم   روایت شیده کیه بیی   . بی خانوم موسوم گردیده استمسجد بیاین مسجد عموماً به نام  (.107
، دانیی ) ای مغولی به نام سرای ملک خانم بوده استاما همسر بزر  وی شاهزاده، همسر بزر  تیمور بود

ای ترین مسیجد آسییای میانیه و بیه صیورت چهیار اییوانی در محوطیه        این مسجد بزر  (.85 ص، 1378
هیای روی  بیر کتیبیه   بنا (.273 ص، 1368، دوپولو) متر بنا گردیده است 109* 167ابعاد مستطیلی شکل به 

م و ازسرگیری آن طبق گفته  1405ق/ 806پایان کار ساختمان مسجد در ، ایوان مقصوره و سردر ورودی
بنیای  ظاهراً به دلیل عدم محاسیبات کیافی در سیاخت ایین      (.4 تصویر) بوده است. ق 807نگاران تاریخ

؛ 301 ص، 1 ج، 1356، ابین عربشیاه  ) های نخست فیرو ریختیه اسیت   هایی از آن در همان سالعظیم قسمت

ایین  . در سمت شرقی حییاط مسیجد ورودی اصیلی قیرار دارد     (.351 ص، ؛ اصفهانی قزوینی144، 1326، یزدی
 (.85 ص، 1378، دانیی ) کندای رنگی دارد؛ هدایت میورودی مسیر را به مسجد اصلی که گنبد بزر  فیروزه

ای از کاشی آبی روشین  گنبدهای کوچک جانبی در باالی چند ردیف مقرنس روی گریوهای گنبد استوانه
ی تیموری را نشیان میی  که تنوع تزیینات دوره، هایی به خط نسخ در طرح هزار بافت قرار دارندو کتیبه

ای سیر برکشییده و دو منیاره    ز چهار زاویه آن منارها (.148 ص، 1376، ؛ اوکین22 ص، 1392، شایسته فر) دهند
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ای ی اسیتوانه گوش و میلیه های هشتها با پایههم مشرف بر مدخل ورودی و ایوان قبلی است که مناره
 ( 331، 1379، آژند ؛55 ص، 1392، ؛ آکا346 ص، 1374، ویلبر) شکل هستند

. روی تاالر چلیپایی شکل محراب قرار گرفتیه اسیت  یک گنبدخانه بزر  مربع شکل با ساقه بلند گنبد بر 
 الشعاع قیرار داده اسیت  را تحت 1دار مجاوربزرگی و حجم تاالر محراب به قدری است که تاالرهای ستون

جلوه بصری ، های جانبیتاالرهای کوچک گنبدی در پشت ایوان (.56 ص، 1390، آکا، 148 ص، 1375، امامی)
 801) در کتیبه پی بنیای ، لعاب عالوه بر فنون تزئینی دیگرهای بیسفالینه. جانبی بخشیده است بر محور
را تکرار ( 1404-806/9) ایوان قبله به کار رفته و نسب نامه موجود در مدخل ورودی سنگی( م 1399ق/

هم مانده این مسجد را در آثار باقی. م 1879زلزله سال . نسب تیمور را به چنگیزخان رسانده است کرده و
انید از ییک سیردر ورودی حجییم بیا      ریخت اما چهار واحد محوری اطراف صحن باقی مانده که عبیارت 

 ص، 1374، ویلبر) .اندطور کامل مرمت کردهو بعدها مسجد را به های کناره و یک مقصره با گنبد استمناره
 ( 148 ص، ؛ امامی56 ص، 1390، ؛ آکا346

این مسجد دارای . داشته است متر 87*92بوده که صحن مرکزی با ابعاد متر  109*167ابعاد این مسجد 
هیایی جیای داشیته اسیت و نمیاز در      هیا و گنبدخانیه  طاق ها پیشچهار شبستان بوده که در دو سوی آن

طاق و سیردر ورودی آن اسیت    های بارز این بنا پیشاز ویژگی. شده استترین شبستان برگزار میبزر 
متیر دارد کیه    17و عیرض   41متری نهاده شده است و ارتفیاعی در حیدود    5/10م که بر جرزهای حجی

این سردر و ایوان مقصوره دارای اسپرهایی از جنس کاشی معیرق  . پوشاندکامالً گنبد ایوان مقصوره را می
ی ایوان دارای چارچوبی از کاشی آبی روشین پینج   دهانه. رنگ استنشان و کاشی هفتو ترکیبات کاشی

 ( 5 تصویر) (.197 ص، 1370، ؛ پوپ185 ص، 1 ج، 1363، ؛ دوری46-345صص ، 1 ج، 1374، ویلبر) است

. ای مشرف بیدان اسیت  های استوانهدار با منارهدارای یک ایوان طاق، مدخل ورودی نمای پیشین شمالی
در . قرارگرفتیه اسیت  ی هر سمت اییوانی  شود که در میانهاین مدخل به یک صحن مستطیلی متصل می

تقریبیاً دو برابیر سیایر    ، ایوان عبادتگیاه . های گنبدی قرار دارداتاق، های جانب غربی و شرقیپشت ایوان
ها به احتمال بالغ بیر ده متیر   های منارهگلدسته. ضلعی مشرف بدان استهایی ششها است و منارهایوان

کیه  ، های چندضلعی میدخل عبادتگیاه  مناره (.107 ص ،1388، فلتچر) باالتر از جدار ایوان طراحی شده است
از معماری مسجدهای ایران وارد اینجا شده کیه دارای  ، سرای استهای مدخل ورودی کاخ آقشبیه مناره

هیای اییوان و بناهیای    که جیداره با این. ای استهای زاویهتر و منارههای کوچکایوان، های گنبدیاتاق
کاربسیت سینگ در سیمرقند    . ها سنگی هسیتند بندی و نیز ستونولی طاق، اندگنبدی از آجر ساخته شده

ی تیموری اهمیت خاصی دارد؛ چون سنگ و مرمر حتی در دوره صفویان ایران به نیدرت و آن هیم   دوره
  (.331 ص، 1379، آژند) شدها استفاده میبندی و پوشش بدنه پایینی ساختمانکف فقط در

 
 (56؛ آکا، 148امامی، ) کندها حفاظت میستون سنگی از آن 480حدود  1
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 نیشابورمسجد جامع 

ای نوشتهشود که بانی و تاریخ بنای آن در سنگاین مسجد یکی از آثار باستانی شهر نیشابور محسوب می
پهلوان علی بن یزید و زمان بنای مسجد سال ، که اکنون بر پایه شبستان ضلع جنوبی مسجد نصب است

مساحت کلیی آن حیدود   . مدفن بانی مسجد در زاویه شمال شرقی واقع است. بیان گردیده است. ق 899
این . دهدصحن مسجد را تشکیل می، مترمربع آن زیربنا و بقیه 4590مترمربع است که متجاوز از  7050

دو اییوان  . توان به آجر اشیاره کیرد  مسجد ازجمله مساجد دو ایوانی است و از مصالح بکار رفته در آن می
تیرین و زیبیاترین اییوان و    بزر ، یوان جنوبیهای زیبا است که اشمالی و جنوبی دارای آجرکاری و طاق

بر باالی محراب ایوان جنوبی جامع نیشابور بر روی سنگ اشعاری نقش  (.6 تصویر) متر ارتفاع دارد 5/19
در دو . اسیت . ق 1195حاکم نیشابور در سیال  ، شده که حاکی از تعمیر مسجد توسط عباسقلی خان بیات

نصب است که حیاکی از  . ق 1021عباس صفوی به تاریخ مان شاهنوشته از زطرف ایوان شمالی دو سنگ
  (.56-57 صص، 1359، مقری) بخشش و تخفیف مالیات اهالی است

 مسجد شاه

قرار دارد که بنای آن را هم ( تن شهید 72مسجد ) مسجدی به نام مسجد شاه، شاد آغادر جوار مسجد گوهر
منیاره و   کیاری و نییز دو  مزین به کاشی، دارای گنبدی بزر این مسجد . دهندی شاهرخ نسبت میبه دوره

ی ایوان آن که به خط ثلث و با کاشیی سیفید در میتن    از مطالعه متن کتیبه (.7 تصویر) فضایی مناسب است
در این کتیبه نام سیازنده . به پایان رسیده است. ق 855شود که بنا در سال معلوم می، الجوردی نقش بسته

  (.131 ص، 1388، ؛ میرجعفری440 ص، 1363، جوادی) ن محمد تبریزی ثبت شده استالدیی بنا شمس

 مسجد میر چقماق یزد

. مسجد میر چقماق بعد از جامع یزد از بهترین مساجد یزد است که در قرن نهم هجری ساخته شده است
ذکیر شیده اسیت و    . ق 841سال اتمام بنا ، نوشته شده است 1ای که به خط محمد حکیمبه موجب کتیبه

مسجد میر چقماق به نام مسجد جیامع  . ساختار بنا و تزئینات آن حدود بیست سال به طول انجامیده است
بر ضبط جامع مفیدی و عبارتی که بر جماعیت خانیه آن نقیل     بنا، ی صفوینو نیز خوانده شده و در دوره

الدین چقماق شاهی و همسیر وی  میر جاللاین بنا ساخته و موقوفه . به چقماقیه معروف بوده است، شده
بی فاطمه خاتون سطح مسجد را از مرمیر پوشیاند و   بی (.130 ص، 1390، حمزوی) بی فاطمه خاتون استبی

ایین تعمییرات   . دو ستون چپ و راست گنبد را با کاشی تزیین و با آجر منقش منبیر چیوبی آن را سیاخت   

 
 از ثلث نویسان مشهور آن قرن 1
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الدین یزدی از وزیران عهد تیموری تعمیراتیی روی  معیناست و پس از آن خواجه . ق 836متعلق به سال 
 ( 8تصویر )( 149-150 صص، 1375، امامی) .آن انجام داد

مسجد میر چقماق دارای ایوان و سردر رفیعی است و پیشخوان زیبیای آن از شیهرت بسیزایی برخیوردار     
مسیجد دارای دو  . شیود جهت شرقی و شیمالی بیه اییوان بلنید خیتم میی       های مسجد با دوورودی. است

بادگیر بسییار زیبیایی قیرار    ( باالی محراب) شبستان زمستانی و تابستانی است که در قسمت تابستانی آن
نماهایی وجود دارد که قسمت عقیب آن بیه دو راهیرو در طیرفین     در دو طرف شبستان مسجد طاق. دارد

رنگ تزیین شده و بدنه دیوارهیا از گیچ   ضلعی آبیهای ششبخش ازاره شبستان با کاشی. شودمنتهی می
تزئینیات  . دار به رنگ الجوردی و سیبز پوشییده شیده اسیت    سفید و نمای ایوان از کاشی و آجرهای لعاب
گییری شیده و در قسیمت    انیدازی و شمسیه   ها فقط خیط گچی در این بنا بسیار ساده و در برخی قسمت

. سبب زیبایی بنا گردیده اسیت ، ه که در عین سادگینماهایی با گچ اجرا گردیدفوقانی برخی دیوارها طاق
دیگر تزئینات گچیی  ، نماهاهای ساده اطراف طاقهای زیر گنبد و کاربندیپوشفیل، به جز تزئینات گچی
 ( 130-131 صص، 1390، حمزوی) .های بعد مرمت و بازسازی شده استدر این بنا در دوره

 مدارس

بخش اعظیم بناهیای تیاریخی    ، آمدندعلمی خراسان بزر  به شمار میمدارس عهد تیموری که از مراکز 
ای را بیه خیود   کاررفته در مدارس عصر تیموری چشم هر بیننیده تزئینات به. دهنداین عهد را تشکیل می

. انید هایی برای طالب ساخته شیده دارای حجره، این بناها بیشتر چهار ایوانی و در دو طبقه. سازدخیره می
مدرسه ، ق 843: مدرسه دودر، ق 848: مدرسه غیاثیه خرگرد: توان به مدارسارس این دوره میازجمله مد
مدرسیه نصیرآبادی   ، ق 895: مدرسه سلطان حسین بایقرا، ق 820-823: مدرسه الغ بیگ، ق 820: پریزاد
، هیرات اهلل صیدر  مدرسیه موالنیا لطیف   ، آغا هراتمدرسه تومان، مدرسه شاهرخ هرات، ق 854: اصفهان

مدرسه فیروزشاهی تربت جام ، مدرسه امیرقربان شیخ هرات، الدین محمد قائنی هراتمدرسه موالنا جالل
 . شودها پرداخته میو مدرسه گوهرشاد بلخ اشاره کرد که در ادامه به معرفی چند مورد از آن

 مدرسه غیاثیه خرگرد

بنیا از  . بنیان گردیده اسیت . ق 848 ی است که در سالی تیمورترین بناهای تاریخی دورهاین مدرسه یکی از مهم 
 (  448ص ، 1 ج، 1374، ویلبر) .تزئینات و فنون طاق زنی بدیع آن بارز و مشخص است، لحاظ ساختمانی

ی غیاثیه از نیام بیانی مدرسیه    کلمه. کیلومتری شهرستان خواف قرار دارد 4این بنا در روستای خرگرد در 
تیرین  وزیر شاهرخ گرفته شده و بنای آن توسیط دو تین از معیروف   ، احمد خوافیخواجه غیاث الدین پیر 
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این مدرسیه  . الدین شیرازی صورت گرفته استالدین و غیاثهای خواجه قواممعماران عهد تیموری به نام
 (.9 تصیویر ) متیر اسیت   11متر و ارتفیاع   5/4به صورت چهارضلعی و دارای چهار ایوان بزر  به پهنای 

حجیره   32حجره و در مجمیوع دارای   16ساختمان مدرسه به صورت دوطبقه ساخته شده و در هر طبقه 
معیرق و نقیوش   ، ورودی مدرسه در ضلع شمالی است که با تزئینات جیالبی از کاشیی   (.10 تصویر) است
، 1370، وپپی ) انید ها از بیین رفتیه  های زیادی از این کاشیوبوته پوشیده بوده که به مرور زمان قسمتگل

نماهیا در  مجموعه طاق، نمای جبهه ورودی از سه بخش سردرمیانی (.10 ص، 1359، ؛ مقیری 197-198 صص
تیر  عمیق کم بلندتر و، ترنمای میانی از بقیه عریضنما در هر سمت که طاقشامل سه طاق) طرفین سردر

 ( 81 ص، 1387، دانلد) .های بنا تشکیل شده استهایی در گوشهو برج( است

هیای  و مقیرنس  های معرقزاویه بنا چهار اطاق با سقف گنبدی درپوش ساخته شده که با کاشی در چهار
هیا بیوده و بیه    تر از سایر حجرهدو اطاق زاویه شمال شرقی و شمال غربی بزر . گچی تزئین یافته است

های ها و حجرههای ایوانازاره. شده استعنوان مسجد و مجالس وعظ و بحث استفاده میاحتمال زیاد به
این مدرسه قابل مالحظه  آنچه در( 201 ص، 1359، مقری) .های مرمر ساخته شده بودطبقه همکف از سنگ

معرق تیزئین شیده و    های رنگین وی مدرسه است که با کاشیوجود چهار برج مدور در چهارگوشه، است
مورد تزئینات کلیی بنیا    در( 198 ص، 1370، ؛ پوپ154 ص، 1388، یاوری) .ها فروریخته استقسمت باالی آن

چنیین در  دار و هیم های سفال لعابها همراه باریکهی طرحعنوان زمینهلعاب بهباید بگوییم که قطعات بی
هیا  طور فراوان برای نماهای آشیکار و در اییوان  کاشی معرق به. کاررفته استهایی کاشی معرق بهقسمت

 دارای طیرح ، دیوارهای مسجد و تاالر معروف به تاالر وعظ، هاباالی ازاره. رفته استمورد استفاده قرار گ

گنبید ایین مدرسیه    . زرد و قرمز به عمل آمده اسیت ، آبی، های سبزهای هندسی منقش بوده که به رنگ
 پنجرهدهد نشان می، آمدهدستوعظ به ای که از تاالرهای شیشهی هشت پنجره است و تکهدربرگیرنده

 ( 81 ص، 1387، ؛ دانلد50 ص، 1 ج، 1374، ویلبر) .های رنگارنگ بوده استهای گنبد دارای شیشه

گنبد خانه که در جبهه پشتی  دو، شبیه طرح مدرسه گوهرشاد در هرات است، رسد که طرح بنابه نظر می
همچنین کارهای . گوهرشاد هرات استبنا و در قسمت بیرونی گوشه قرار گرفته شبیه به گنبدخانه مقبره 

های گوشه ساختمان عیناً در مدرسه الغ بیک در بخیارا  صورت گرفته روی نماهای اصلی و برجستگی برج
تیوان در نقیوش   شباهت این بنا بیا مسیجد گوهرشیاد را میی     (.451 ص، 1 ج، 1374، ویلبر) لحاظ شده است

 مشیاهده کیرد  ، سیبز و سیفید بیه کیار رفتیه     ، زرد، های مختلف آبیهندسی و گیاهی که با رنگ، اسلیمی
های مجاور اند و فضای میان قوسبندی به کار بردهرسمی، ی تاالربرای پوشاندن دهانه (.110 ص، صادقی)

زنیی در  های مقبره گوهرشاد است اما طاقها به سبک و سیاق طاقاین طاق. اندرا با طاق ضربی پوشانده
  (.82ص ، 1387، دانلد) پیشرفت داشته استمدرسه غیاثیه یک گام 
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 ( امیر سیدی) مدرسه دو در

کتیبیه   (.150 ص، 1375، امیامی ) بنا شیده اسیت  . ق 843در سال ، ی معرق آناین مدرسه با توجه به کتیبه
ايرضیین معییث   قداسست هذه العماره فی ایام دولت سلطان ايعظم ظ  اب فیی .. .:سردر عبارت است از

ملکه و سلطانه باهتمام ايمیر ايعظم غیاث الدین یوسف ... المسلمین ابن المظفر شاهرا بهادر سلطان فلذا

  (.11 تصویر) منه فی محرم سنته ثالث و اربعین و ثمانمائه... خواجه بهادر دامت برکاته تقب  ا

بانی . زنجیر قرار داشته استمعروف به ، ی بازار قدیمی مشهداین مدرسه مقابل مدرسه پریزاد و در حاشیه
ازآنجاکه ایین  . عنوان مدرسه و آرامگاهی خانوادگی احداث و وقف طالب علوم دینی کرده بودآن را به، بنا

مدرسه از نوع میدارس  . ی دودر مشهور شده استمدرسه دارای دو در در شرق و غرب آن بوده به مدرسه
حجره در دوطبقه بنا و دارای چهار اطیاق گنبید دار    32ا مترمربع ب 500در زمینی به مساحت ، چهار ایوانی

مدرسه دودر دارای دو گنبد در دو زاویه( 440 ص، 1 ج، 1363، ؛ جوادی16 ص، 1383، پسندیده) .ای استگوشه

هیزار  ». ای دارای چند بیت شعر به خط ثلث بیاقی اسیت  ی غربی و جنوبی است که بر گنبد جنوبی کتیبه

دست ما چو از ایین حیل و عقید چییزی      که در آیینه تصور ماست؛ بهزمانه و نبود/ یکی چناننقش برآرد 
زیر گنبد خضرا چنان توان بودن/ که اقتضیای   عیش ناخوش و خوش گر رضا دهیم رواست؛ به نیست/ به

نگاشته شده الکرسی قبری است که اطراف آن آیهدر زیر گنبد جنوبی سنگ . «...قضاهای گنبد خضر است

، 1375، ؛ امیامی 12 ص، 1359، مقری) .شود که مدفن بانی مدرسه استهای دیگر آن مشخص میو از نوشته

بیرای اسیپرها در   ، کاربرد کاشیی معیرق   کاررفته است باید ازاز تزئینات فراوانی که در این بنا به( 151 ص
رنگ های هفتو همچنین کاشی های روی سردر ورودی و پوشش گنبدهای خارجی جنوبی و غربیکتیبه

بیری  های حیاط با تزئینات گچهشتی و ایوان (.12 تصویر) دار آبی روشن در گنبدها اشاره کردو آجر لعاب
خطوط کوفی و نوارهای خطاطی عیالی پوشییده شیده    ، اسپرهای نقوش هندسی، های هزاربافچون طرح

طیرح تزئینیی گنبید    . جای مانده استهای اصلی بهنقاشیای ی جنوبی هنوز پارهدر داخل گنبدخانه. است
ی خورشید تنظیم یافتیه و  هایی که به صورت اشعهنقش خورشیدی است با دوایر متحدالمرکز شامل ترنج

پوشیش کاشیی فعلیی    . شوند و درواقع نمایش سمبولیک نظام عالم هستی استاز رأس گنبد منشعب می
 ی صفوی است که جانشین تزئینیات مشیابه تیمیوری شیده اسیت     رهحیاط احتماالً مربوط به تعمیرات دو

  (.466 ص، 1 ج، 1374، ویلبر)

 مدرسه پریزاد

در زاویه جنوب غربیی حیرم   . ق 820ی مشهد است در سال ترین مدارس علمیهاین مدرسه که از قدیمی
بانی آن بانویی به نام پریزاد از ندیمان گوهرشاد آغیا بیوده کیه    . مطهر و مقابل مدرسه دودر بنیان گردید
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ایین   (.440 ص، 1363، ؛ جیوادی 13 ص، 1377، شییبانی ) پس از ساخت بنا آن را وقف طالب علوم دینیی کیرد  
عنیوان ورودی حییاط مدرسیه    ایوانی که بیه . تر و دارای بنایی دوطبقه استکوچک مدرسه از مدرسه دودر

گنبد دیگری نییز در جنیوب غربیی    . عمق است و گنبدی پشت ایوان جنوب شرقی قرار داردکاررفته کمبه
  (.464 ص، 1374، ویلبر) مجاور آن است

 مدرسه الغ بیك

در محلی که امروز ریگستان نیام  ، م 1417-1421ق/ 820-823 هایساختمان مدرسه الغ بیک بین سال
هیای  متر و چهار مناره در گوشه 81*56دارای ابعاد ، شکلبنا مستطیل (.86 ص، 1378، دانی) دارد بنا گردید

بیه خیود اختصیاص     7/34مستطیل است که دوسوم ضلع مقابل میدان ریگستان را پیش طاقی به ارتفاع 
؛ 88 ص، 1378، دانیی ) انید کرده تاکربن محمود اصفهانی ذکربنمعمار بنا را اسماعیل (.13 تصویر) داده است

، فعال باقی ماند 17عنوان یک موسسه آموزشی تا اواخر قرن مدرسه الغ بیگ به (.358 ص، 1 ج، 1374، ویلبر
کیه از  آوری غله درآمد تیا ایین  بدون استفاده ماند و سپس به صورت انباری برای جمع. م 18ولی در قرن 

مدرسه بیا پیالن چهیار اییوانی      صحن این (.358 ص، 1374، ویلبر) قرن بیستم کاربرد اصلی خود را بازیافت
ای ولی بر جداره وسیع میدخل منیاره  ، در چهار زاویه بیرونی مدرسه چهار مناره قرار دارد. شده استساخته

دار و طور کامیل بیا آجرهیای لعیاب    در خصوص تزئینات بنا باید بگویم که تمام بنا به. مشرف نشده است
اسماء الهی از قطعات کاشی به رنگ آبی روشین   (.14 تصویر) کاشی در اشکال هندسی آراسته شده است

روی  هیایی بیر  چنین طرحهم، گرفته استدر داخل خطوط هندسی از جنس قطعات کاشی آبی سیر شکل
 –هیای ثیانوی اییوان    کاشی معرق در داخل طاق. شودجا یافت میهای جنبین ایوان همهنما و ساختمان
کاررفتیه  های نیمه گنبدی و نیز مرمر در ورودی ایوان و در دهانه راهرو آن بیه و در مقرنس -راهرو فعلی

هیای گییاهی و خطیاطی    ماییه های هندسی و بنی ورودی با طرحدرب بزر  چوبی زیبا در آستانه. است
ان با هزار باف و کاشی تورنگی این مدرسه را میبیشتر تزئینات هزار باف و کاشی هفت. آراسته شده است

 ( 359-360 صص، 1 ج، 1374، ویلبر) .رنگ مسجد تیمور مقایسه کردهفت

 مدارس مجموعه باغ نسوان هرات

. ی سلطان حسین بایقرا از بناهای موجود در مجموعه باغ نسیوان اسیت  ی گوهرشاد خاتون و مقبرهمقبره
مدرسیه  : مدرسیه وجیود داشیت کیه عبیارت بودنید از      چهار ، ی تیموریان در مجموعه باغ نسواندر دوره
مدرسیه علیی شییرنوایی و در کنیار ایین      ، مدرسه گوهرشادخاتون، مدرسه سلطان حسین بایقرا، شاهرخیه
منیاره   9. اخالصیه و مدرسه موالنا عبدالرحمن جامی نیز وجود داشت، دارالشفاء: سه بنای دیگر، مجموعه

، 1381، زارع) رسید متر میی  52ها به که ارتفاع بلندترین آن کرده بودنداین هفت بنا را احاطه ، قطور و بلند
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فضیای مربیع   ، شیود در شمال مجموعه مصلی که گاهی اوقات با آن اشتباه می، چهار مناره بلند (.193 ص
راه ایین  نیمیه . دهند که در درون آن زمینی پر از خرده آجر و سیفال و کاشیی اسیت   شکلی را تشکیل می

قبرهایی را آشکار ساخته ای است که سنگشدهگودال حفاری، هاطرف غرب آنهای غربی و کمی بهمناره
مدرسه سیلطان حسیین بیایقرا حکمیران     ، این مکان تاریخی به روایت محلی (.435 ص، 1374، ویلبیر ) است

گفته شده . هرات است که طبق نوشته خواند میر در اینجا پای پل انجیل مدرسه و خانقاهی عالی بنا کرد
این مدرسه شیامل آرامگیاهی در   . به اتمام رسیده است. ق 1492/898-93کار بنای این عمارت در سال 

هیای واقیع بیر روی ضیلع     منیاره . است، شدهضلع غربی بوده است که احتماالً همین محل گودال حفاری
آرامگاه گوهرشاد است و در متری به سمت شمال  1375گیرد که در جنوبی مدرسه بر روی خطی قرار می

متیر ارتفیاع دارد و ضیخامت قاعیده      55منیاره  . متر جنوب این خط است 80/99سمت غرب دو مناره در 
هیای منیاره از   کیاری مییل  هیای کاشیی  طرح. متر است 30/7ها متر قطر قسمت خال مناره %75ها مناره
هیای تزئینیی   این طرح. دارد پرکارتر استهایی که با بناهای گوهرشاد ارتباط های روی منارهکاریکاشی

هیای منحرفیی ترتییب یافتیه     پری است که در ردیفهای هشتهای عمودی مرکب از ستارهشامل رشته
 ( 15 تصویر)( 437-38 صص، 1374، ویلبر) .است

 هرات مقبره گوهرشاد در

توسط قیوم  . م 1417 – 1437های مقبره و مسجد بزرگی است بین سال، این مجموعه که شامل مدرسه
عنیوان گنبید   مقبره گوهرشاد که به. برای گوهرشاد آغا همسر شاهرخ در هرات ساخته شد، الدین شیرازی
این مقبره به شکل چهارگوش با گنبدی سه . شامل قبور گوهرشادآغا و بایسنقر است، شودسبز نامیده می

هیایی از  تر است با طرحترین گنبد که عمیقپایین (.193 ص، 1381، زارع) پوشش در مرکز آن بنا شده است
کاری آبی و سبز مطابق سبک گنبد باالتر شیاردار است و با کاشی. گل و اجسام هندسی نقاشی شده است

هیای سیقف آن   نقاشی. ی گنبد با خطوط قرآنی زینت یافته استباالترین نقطه. تیموری تزیین شده است
 ( 16تصویر ) (.91 ص، 1378، دانی) آیدن شاهرخ به حساب میزیباترین نوع نقاشی زما

های بسیار بلنیدی دارد  و مناره با صحنی بزر ، پالن چهار ایوانی متداول، مسجد و مدرسه این مجموعه
شریدر مستطیل بیرونیی مسیجد آن    یاساس نقشه بر. ی بنا قرار گرفته استکه در هر یک از چهارگوشه

متیر و درگیاه مسیجد     52گنبد مقصیوره   قطر، متر 50هر ضلع حیاط مربع داخلی . متر است 5/63* 116
هیایی  حیاط بیا رواق . پا در چهارگوشه بنا قرار داشته است 120چهار مناره به ارتفاع . ارتفاع دارد 80حدود 

 بر روی محورهای حیاط چهار ایوان وجود داشیته کیه اییوان مقصیوره بیا اییوان      . دوطبقه احاطه شده بود
توان ها میاز روی مناره (.78ص ، 1387، دانلید ، 421 ص، 1374، ویلبر) به یک ارتفاع بوده است( پا 80) ورودی

ها بخش زیرین میله مناره. به غنای تزئین مسجد پی برد که این مسجد کامالً با کاشی پوشیده بوده است
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اکنون تعداد زیادی از این . پوشیده بوده استنقوش خطاطی زیبا  شده ازدوازده ضلعی و با مرمری حجاری
هیا بیه اسیپرها و    ی منیاره سطوح قسمت باالتر میلیه . های مرمری در آرامگاه گوهرشاد موجود استلوحه

با یک نیوار خطیاطی   ، ی چندضلعیای باالی میلهقسمت استوانه. نوارهای افقی تزئینی تقسیم شده است
های کاشی معیرق بیر روی ییک زمینیه بیارز      ای مرکب از ترنجیهشود که اطراف آن را حاشپهن آغاز می
ی مناره تقریباً با منتهی الیه آن با طرح لوزی کاشی میله. احتماالً از جنس مرمر فرا گرفته بود، سفیدرنگی

در  (.421 ص، 1374، ویلبیر ) یابید ی مناره خاتمه میی خطاطی دیگر زیر گلدستهمعرق ادامه یافته به حاشیه
مسجد گوهرشاد مشهد انجام شده که گنبد بر روی ایوان قرار داشت و همچنین  این بنا بر خالف آنچه در

هیا تنهیا در بخیش کیوچکی از     گنبد بر روی ایوان قرار نگرفتیه و منیاره  ، ها چسبیده به ایوان بودندمناره
انید؛ زییرا در سیال    بین رفته این آثار اکنون از (.780 ص، 1387، دانلید ) ضخامتشان به ایوان متصل شده بود

امییر  ، عبیدالرحمن خیان  ، هیا الوقیوع روس با رسیدن خبر مربیوط بیه رسییدن قرییب    . م 1855ق/  1271
ها را تخریب کنند لذا دستور داد آن، هاافغانستان با تصور تقویت قدرت دفاعی خویش در برابر حمله روس

گنبد این عمارت که  (.32 ص، 1390، ؛ آکا110 ص، 1308، بار تولد) ها و چند آرامگاه باقی مانده استتنها مناره
توسط خانم برکت از ملسسه داکار اتریش مرمت شده . م 1995ها از بین رفته بود در سال در حمله روس

 ( 194 ص، 1381، زارع) .است

 نتیجه 

ی طیرح و شییوه  در این راسیتا از  و ای داشتند اهتمام ویژهتیموریان به ایجاد بناهای مذهبی و غیرمذهبی 
ی شیوه. ینات بنا این دوره از ادوار مهم اسالمی استئاز نظر تز. بهره بردند های قبلدورهمعماری متداول 

ی تزیینی به حد این دوره در شیوه تزیین با کاشی معرق در عهد تیموری حکایت از آن دارد که هنرمندان
مشیاهده شیده    کارییتزیین کاش چنینینای ادر کمتر دوره کهیطوربه، اعالی مهارت دست یافته بودند

شیده در  خرگرد و همچنیین بناهیای سیاخته   غیاثیه ی مدرسه، مسجد گوهرشاد مشهدبناهایی چون . است
در بیشیتر  . و کاربرد آن در بناهای مذهبی اسیت  کارییبرجستگی هنر کاش یدهندهنشان، بخارا و هرات

بناهای این دوره بر خاصیت عمودی بودن بنا تأکید شده است که ایین خصوصییت بیشیتر بیا اسیتفاده از      
های دوران تیمیوری  گونه تزئینات از نخستین مشخصهینا. آمدهای بناها پدید میهای مدور در گوشهبرج
ی میزان بناهای عظییم و سیترگ  ، توان دریافتنتایجی که از این دوره میاز چشمگیرترین نین چهم. است

 انید و های معرق زیبا تزیین شدهها و سردرهای بلندی که با کاشیایوان، است که در این عهد ساخته شد
وره انید از مشخصیات خیاص ایین د    های الجوردی تزیین شیده گنبدهای پیازی شکل که بیشتر با کاشی

ی آن در رنگ در معماری دانست کیه نمونیه   دکاربر اوجتوان را می عصر تیموریمعماری همچنین . است
 . شودمیهای آبی مشاهده کاشی درزمینهنسخ و ثلث به رنگ طالیی ، های کوفیکتیبه
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 گنبد مسجد گوهرشاد1 تصوير : 

 

 
 ايوان جنوبي مسجد گوهرشاد: 2 تصوير 



   151 ی تیموری )با تأکید بر مساجد و مدارس(بررسی معماری دوره

 

 

 
 الزمانمنبر صاحب: 3 تصوير 

 

 
  مسجد بي بي خانوم: 4 تصوير  
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 سردر رفيع مسجد بي بي خانوم: 5 تصوير 

 

 
 مسجد جامع نيشابور: 6 تصوير 
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 گنبد و تزئينات مسجد شاه: 7 تصوير 

 

  

 مسجد شاه: 7 تصوير 
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 يزدنمايي از مسجد و ميدان مير چقماق : 8 تصوير 

 

 
 پالن مدرسه غياثيه9 تصوير : 
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نماها مدرسه غياثيه خرگردنمايي از طاق: 10 تصوير 

 

 
ی مسجد دودرکتيبه: 11 تصوير 
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 تزئينات داخلي مدرسه دودر: 12 تصوير 

 

 
 مدرسه شيردر، مدرسه طال، مدرسه الغ بيگ: ميدان ريگستاناز چپ به راست: 13 تصوير 
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 بيگنمای حياط مدرسه الغ: 14 تصوير 

 

 های مدرسه سلطان حسين بايقراموقعيت مقبره اميرعليشيرنوايي و برج: 15 تصوير 



158  1397 زمستانی  چهارمسال اول ی شماره  ی رهیافت فرهنگ دینی یفصلنامه 

 

 
 مقبره گوهر شادآغا: 16 تصوير 

 منابع

 . تهران، ترجمه محمدعلی نجاتی. آور تیمورزندگانی شگفت (.1356) .ابن عربشاه .1
پژوهشیگاه علیوم انسیانی و مطالعیات     : تهیران . ترجمیه اکبیر صیبوری   ، تیموریان (.1390) .اسماعیل، آکا .2

 . فرهنگی
 (.1405-1447) ی سیلطنت شیاهرخ مییرزا   های عمرانی تیمورییان در دوره فعالیت (.1390) اسماعیل، آکا .3

 . 30-37: ( 43 ش) .تاریخ. ترجمه اکبر صبوری
 .مشیکوه . ی تیموریفرهنگی/ نگاهی به هنرهای اسالمی دورهفرهنگ و میراث  (.1375) نصراهلل، امامی .4

 . 145-167: ( 53 ش)
: ( 33 ش) هنیر و معمیاری  . ترجمه عبداهلل برادران. مساجد ایران و آسیای مرکزی (.1376) برنارد، اوکین .5

153-124 . 
سال ، میراث جاویدانوقف . ی تیموریان و صفویانچهار مدرسه موقوفه از دوره (.1383) محمود، پسندیده .6

 . 14-18: ( 48 و 47 ش) .دوازدهم
  (.یساولی) فرهنگسرا: تهران. ترجمه کرامت اهلل افسر. معماری ایران (.1365) .آرتور اپهام، پوپ .7
 . فرهنگان: تهران. حسین صدری افشارترجمه غالم. معماری ایران (.1370) .آ، پوپ .8
 . خوشه: تهران. پژوهشگر ایرانی 33 مقاله به قلم 84: معماری ایران (.1363) .آسیه، جوادی .9
 . 138-134 (.106 ش) .مشکوه. الزمان مسجد گوهرشادمنبر صاحب (.1389) سید حسن، حسینی .10
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 .  126-135: ( 160 ش) ،کتاب ماه هنر. ی تیموری شهر یزدتزئینات گچی بناهای دوره (.1390) یاسر، حمزوی .11
 .گلستان هنر، ترجمه هدیه نوربخش (.ی تیموریانمعماری دوره) قوام الدین شیرازی (.1387) ویلبر، دانلد .12
 . 74-83: ( 13 ش)
 پرنترز. تی. اس: روالیندی، محمدمهدی توسلیترجمه ، میراث تیمور (.1378) .احمد حسن، دانی .13
 . بدخشان: مشهد. خراسان بزر  در عصر تیموریان (.1390) .فاطمه، پاکدست .14
 . مرکز نشر فرهنگی رجاء: تهران، ترجمه حشمت جزنی، معماری اسالمی (.1368) .پاپا، دوپولو .15
 .تاریخ روابط خارجی. مجموعه باغ نسوان هراتدیداری از مقبره گوهرشاد خاتون و  (.1381) رامین، زارع .16
 . 193-194: ( 10 ش)
ی تیمیوری در آثیار   تطبییق نقیوش تزئینیی معمیاری دوره     (.1392) فاطمیه ، سدره نشین، مهناز، شایسته فر .17

 . 19-38: ( 25 ش) .فصلنامه علمی پژوهشی نگره. «گدایی بر در مسجد» الدین بهزاد با تأکید بر نگارهکمال

 . سگال: مشهد. سیمای وقف در خراسان (.1377) .عبدالرضا، شیبانی .18
 . اداره کل فرهنگ خراسان: مشهد. بناهای تاریخی استان خراسان (.1359) اصغرعلی، مقری .19
اقتصیادی و فرهنگیی اییران در دوره    ، اجتمیاعی ، تیاریخ تحیوالت سیاسیی    (.1388) .حسین، میرجعفری .20

 . سمت: تهران. تیموریان و ترکمانان
به کوشش میرهاشم  (.تاریخ تیموریان و ترکمانان) خلدبرین (.1379) .محمد یوسف، واله اصفهانی قزوینی .21

 . میراث مکتوب: تهران. محدث
ترجمه کرامیت اهلل افسیر و   ، معماری تیموری در ایران و توران (.1374) .لیزا، گلمبک، دونالد نیوتن، ویلبر .22

 . یراث فرهنگیسازمان م: تهران، محمد یوسف کیانی
 . سیمای دانش: تهران. سیری در هنر و معماری ایران (.1388) .حسین، یاوری .23


