بررسی معماری دورهی تيموری
(با تأکيد بر مساجد و مدارس)
الهه

ابراهیمی1

چکیده
دوران حکومت تیموریان ( 772ق_ 912ق) یکی از درخشانترین ادوار تمدن اسالمی و دوران
اعتالی هنر و معماری است .معماری تیموری ریشه در معماری دورههای پیشین چون دورهی
آل مظفر دارد .سبک اصلی معماری تیموری در محدودهی مثلثی بین سه شهر مشهد ،سمرقند
و هرات شکوفا شد که بناهای هرات شباهت بیشتری به بناهای خراسان امیروز دارد و شیاید
بتوان آنها را پلی میان ماوراءالنهر و مرکز ایران دانست .در این دوره ،معماری از نظر عظمت
و غنای تزئینات به شکوفایی کم سابقه ای دست یافت کیه در ابنییهای چیون مدرسیه غیاثییه
خرگرد ،مدرسه دودر ،مسجد گوهرشاد و بیبی خانوم قابل مشاهده هستند .مساجد و میدارس
ساختهشده با ویژگیهای منحصربه فردی همچون قامت و بلندی ایوانها ،رنگ الجوردی که
بیشتر در گنبدها بکار می رفت و ...از دیگر آثار به جای مانده از گذشته متمایز میگردند .در این
پژوهش به روش کتابخانهای و شیوه توصیفی -تحلیلی به شناخت معماری مساجد و مدارس
دورهی تیموری پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :دورهی تیموری ،معماری ،مساجد ،مدارس ،تزئینات

 1کارشناس ارشد الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسالمی) دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
از دیرباز معماری ،تجلی گاه احساسات ناب بشری و بسترساز تحقق کماالت متعیالی آدمییان بیوده اسیت.
معماری فضایی است قابلدرک که با بیانی ظریف ،آدمی را به تفکر و تعمیق فیرو مییبیرد و در نهاییت
هویت و فرهنگی ویژه را برایش تعریف میکند .دوران حکومیت تیمورییان یکیی از درخشیانتیرین ادوار
تمدن اسالمی ایران محسوب میشود .شکوفایی معماری تیموری پیشتر در دورهی آل مظفر ،آغاز شیده
بود و ریشه در معماری این دوره دارد .ازجمله ویژگیهای معماری عصر تیموری میتوان به وجیود رنیگ
طالیی در کاشیکاری ،1غلبه رنگ الجوردی در تزئینات کاشی و گرایش به ارتفاع اشاره کرد .در این دوره
به روشهایی سعی در بلند جلوه دادن بناها میکردند ،ازجمله بیا ایجیاد خطیوط میوازی و عمیودی در نمادهیا،
بهطوریکه چشم را بهطرف باال میکشاند ،کشاندن طاقهای اصلی پوششها تا زیر گنبد بیرای بلنیدتر نشیان
دادن سقف ،ایجاد طاقنماهایی که دو طبقه را طی میکنند بدون اینکه در فاصله ایین دو طبقیه قطیع شیوند،
مانند مدرسه غیاثیه خرگرد و مدرسه دو در مشهد .ایوانها و سردرهای بلند بناهای عهد تیموری با کاشییهیای
معرق زیبا تزئین شدهاند و گنبدهای پیازی شکل و شیاردار که بیشتر با کاشییهیای الجیوردی تیزئین شیده از
مشخصات خاص این دوره است که بناهای عهد تیموری را از معماری دیگر دورههای تاریخی متمایز میسیازد.
همچنین از انواع گنبدهای چندپوش و منفرد استفاده شده و گنبدهای سرپوش نخستین بار در این عهید ظیاهر
شدند که قدیمیترین مورد آن در آرامگاه گوهرشاد هرات بکار رفته است.
معماران نقاط مختلف ایران در شکلگیری معماری تیموری نقش داشتهاند ،چرا که تیمور پس از فتوحات
خود ،شهر سمرقند را به پایتختی انتخاب کرده و برای آبادانی آن ،معماران و هنرمندان را به آنجا دعیوت
کرد .این هنرمندان به ایجاد بناهای متعدد اقدام کردند و سرانجام در قرن نهم ،سیمرقند مرکیز ابیداعات
هنرهای اسالمی شد که با بهرهگیری از معماری دورههای قبل سبکی جدید را شکل دادند که اوج رونیق
و پیشرفت آن را در دوره حکمرانی شاهرخ تیموری شاهد هستیم .در این عصر بنیای مسیاجد و میدارس
شبیه به هم طراحی میشدند که این امر ضریب تشخیص فیرد بازدیدکننیده بنیا را ،دسیتکیم از نمیای
خارجی بسیار ضعیف میکند .تیمور برای آبادانی شهرها بهویژه توسعه شهر سمرقند اهمیت زییادی قائیل
بود .استادان و معماران این دوره نیز در این فضای ایجادشده ،مهارت و ذوقشان را در این ابنییه بیه کیار
گرفتند که حاصل آن شکلگیری سبک خاص معماری تیموری بود که هم مکمل شیوههای پیشین و هم
ملثر بر معماری دورههای بعد گردید .حمایت از هنر و اهتمام بیه سیاخت بناهیای باشیکوه در دورههیای
جانشینهای تیمور نیز ادامه یافت .شاهرخ ،همسرش گوهرشاد و نیز تعدادی از وزیران و امیران این دوره
همچون پیر احمد خوافی و جاللالدین فیروز شاه فعالیتهای عمرانی قابلتوجهی داشتند .ازجمله بناهای
 1اثر رنگ طالیی روی کاشی هنوز در مسجد شاه مشهد قابل مشاهده است.
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این دوره میتوان به آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری که به دستور شیاهرخ سیاخته شید ،مصیلی هیرات و
مسجد گوهرشاد که به امر گوهرشاد بنا گردید و نیز مدرسه غیاثیه خرگرد که به دستور پیر احمید خیوافی
بنا شد ،اشاره کرد .در این دوره برخالف دوره تیمور که سفالهای کندهکاریشده و لعابی یا هفترنگ بیه
کار برده میشد ،استفاده از کاشی معرق گسترش یافت و کاشی هفترنگ از رونق افتاد .در دورههای بعد
و با روی کار آمدن جانشینهای شاهرخ در خالل نیمه دوم سده نهم به دلیل مشکالت سیاسی که وجود
داشت ،معماری بر روال دوره شاهرخ ادامه نیافت و از کمیت ساختوسیازها کاسیته شیده و بیشیتر بناهیا
بدون تزیین یا با تزئینات کم ساخته شدند .کاشیکاری هفترنگ که مقرونبهصرفه بود ،دوباره باب شید
و سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیرنوایی حامیان اصلی این سبک بودند.
در مطالعاتی که تاکنون انجام شده ،مواردی که در قالب کتاب بهصیورت اختصاصیی بیه معمیاری عصیر
تیموری پرداخته باشند ،اندک است و بیشتر بهطورکلی تحت عنوان معماری دورهی اسالمی مورد بررسی
قرار گرفته است .اکثر مقاالتی نیز که در زمینه معماری این دوره نوشته شدهاند بیه صیورت تیکنگیاری
برخی بناهای عهد تیموری است که مورد استفاده نویسنده بودهاند .هدف از این پیژوهش بررسیی جیامع
ویژگیهای معماری دوره تیموری و بیان تمایزات و مشخصههای مساجد و مدارس آن است که به دلییل
طوالنی شدن مطلب و نیز در برخی موارد ،نبود مطالب کافی ،تنها به شرح مهمترین ایین بناهیا پرداختیه
خواهد شد .ازجمله سلاالتی که در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی بدانها هستیم ،میتوان به میوارد زییر
اشاره کرد:
 −مشخصه اصلی معماری عهد تیموری که آثار این دوره را از سایر بناها متمایز میسازد ،چیست؟
 −اوج معماری تیموری در چه بناهایی قابل مشاهده است؟
 −زیباترین و برجستهترین مساجد و مدارس دورهی تیموری چه بناهایی بودند؟

مساجد
مساجد دورهی تیموری به سبک چهار ایوانی و دارای فضای باز و وسیع در داخل بودند .استفاده از کاشیی
در داخل مساجد یکنواختی و زیبایی خاصی به آنها داده است که مسجد جامع تیموری (بیبی خانوم) در
سمرقند بهترین نمونهی آن است .از دیگر مساجد باشکوه دورهی تیموری باید از مسجد گوهرشاد نام برد
که بهترین و باشکوهترین مسجد در عصر خود بود.
ازجمله مساجدی که در عهد تیموری ساخته شدند میتوان موارد زیر را برشمرد:
مسجد جامع نیشابور 899( :قمری 1493-94 /میالدی) ،مسجد گوهرشاد 830 :ق ،مسجد جیامع اوبیه هیرات:
 ،1428 /832مسجد جامع بجستان :نیمه اول قرن  ،15مسجد جامع غوریان هرات :اواخر قرن  ،15مسجد
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شاه مشهد ،1451 /855 :مسجد جامع قاین ،1393 /796 :مسجد جیامع ایرانیدآباد ییزد :نیمیه قیرن ،15
مسجد جامع اردکان :نیمه دوم قرن  ،15مسجد ابونصر پارسا بلخ :قرن  ،15مسجد حظیره (حظییره میال)
یزد :نیمه اول قرن  ،15مسجد کهنو ییزد 894 :ق ،مسیجد پییر حسیین دامغیانی ییزد 842 :ق ،مسیجد
چهارمنار (خضرشاه) یزد 847 :ق ،مسجد جامع وزنه اصفهان ،848 :مسجد سرپُلُک یزد ،مسیجد بیی بیی
خانوم 1399 – 1404 :م ،مسجد حوض کرباس :ح  ،840مسجد شمع ریزان هرات

مسجد گوهرشاد
این مسجد یکی از زیباترین آثار معماری دنیا محسوب میشود .برخی از تزئینات این بنا به شیوهی آثیار و
بناهای سمرقند است .بنای مذکور به نام بانی آن گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ تیموری نامگیذاری شیده
است .ساخت این مسجد در سال  821ق 1427/م .به سبک مساجد چهار ایوانی آغاز گردید و تکمییل آن
حدود  12سال طول کشید .مسجد مذکور به وسیله معماران شیرازی و زیر نظر یکی از مهمترین معماران
این دوره یعنی قوام الدین شیرازی (امامی ،1375 ،ص  )147در مساحت  2750و زیربنای آن  6048متیر بنیا
گردیده است (مقری ،1359 ،ص 91؛ دستپاک ،1390 ،ص  .)156قطر گنبد آن  10متر است و همانطور کیه از
بیرون دیده میشود ،میان گنبد و مکعب عظیم آجری پاییهی آن ،پیونیدی از نظیر فین معمیاری در کیار
نیست (دانلید ،1387 ،ص ( )76تصویر  )1چنانکه اشاره شده مسجد دارای چهار ایوان است که ایوان شیمال
شرقی ،ایوان ساده؛ ایوان جنوب شرقی ،ایوان حاجی حسن؛ ایوان شمال غربی ،ایوان آب و اییوان چهیارم
ایوان مقصوره نام دارد (ویلبر ،1374 ،ص  .)459ایوان مقصوره بزر ترین ایوان است و  41متر ارتفاع دارد و
دارای مقرنسکاری و کاشیکاری بسیار زیبیایی اسیت (مقیری ،1359 ،ص 9؛ دوپولیو ،1368 ،ص  )262کیه از
مشخصههای آن کتیبهای عظیم است (تصویر  .)2این کتیبه شامل متنی به زبان فارسی است که بایسنقر
فرزند گوهرشاد آن را با حروف درشت سفید بر زمینهای آبیرنگ طراحیی کیرده و در آن تیاریخ اتمیام و
تکمیل مسجد ( 821ق) ذکرشده است .عدهای بر این عقیدهاند که قسمت زیادی از این کتیبه از بین رفته
و در دورهی صفوی با خط محمدرضا امامی ،تجدید و ترمیمشده اسیت (میرجعفیری ،1388 ،ص  .)130در دو
طرف این ایوان دو منارهی کاشیکاریشده جلبتوجه میکند که بسیار زیبیا و قابیلتوجیه اسیت (امیامی،
 ،1375ص 147؛ دانلد ،1387 ،ص 77؛ میرجعفری ،1388 ،ص )130

میتوان گفت ملثرترین اقدام قوامالدین در معماری بنا استفاده از کاشی معرق است .بهجز در زیر نیمگنبد
که با گچ سفید پوشیده شده و زیر گنبد که نقاشی شده است ،همهی سطوح بیرونی و نمایان بنا را با ایین
نوع کاشی پوشاندهاند .بر روی منارهها ،قطعات تزئینی کوچک از کاشی ،درون زمینهی آجری کار گذاشته
شده ،درحالیکه در پوشش سطح دیوارهها ،اجزا و نقوش تزئینی (آجر و کاشیی) چنید سیانتیمتر بیاالتر از
زمینهی کاشی معرق قرار گرفته است (دانلد ،1387 ،ص 77؛ پوپ ،1370 ،ص  .)198سطح گچیی سیفید گنبید
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بزر  ،با اشکال گیاهی و مستطیل شکل با کتیبههای کوتاه تزیین شدهانید (ویلبیر ،1374 ،ص  .)460درگیاه
این مسجد ادامه شیوه سمرقند و عبارت از قوسی در داخل قوسی دیگر است که سطح پیشآمده و ارییب
متوالی ،بر عمق و نیرومندی آن میافزاید (پوپ ،1365 ،ص .)239
از مشخصههای این مسجد باید به منبر آن یعنی منبر صاحبالزمان اشاره کرد که برخی تاریخ ساخت آن
را اواخر دوره صفوی و عدهای قرن نهم هجری میدانند ،که دیدگاه دوم به واقعیت نزدیکتر میینمایید؛
چراکه ممکن نیست مسجدی با این عظمت بدون توجه به ساخت منبر برای آن ساخته شده باشد و دیگر
اینکه شباهت سبک ساخت این منبر به منابر اهل بیت و نیز شباهت شکل ظاهری آن بیا منبیر مسیجد
جامع نائین و مسجد جامع گرگان به دیدگاه دوم نزدیک است .منبر مزبور از چوب گالبی و گردو سیاخته
شده و در ساخت اولیه آن میخ به کار نرفته است .منبر صاحبالزمان شامل قسمتهایی چون عرشه منبر،
چهارچوب ،دو لنگه در ورودی و ...است .ارتفاع منبر از زمین تا عرشه  7/50متر و دارای چهارده پله است.
این منبر در سال  1325ش .توسط استاد حیدر نیکنام گلپایگانی به مدت پنج سال و نیم و در زمان تولیت
میرزا محسن ظاهری بر مسجد گوهرشاد تعمیر شد (تصویر  .)3طاهری برای جلوگیری از آسییبدییدگی
منبر اطراف آن را با میلههای آهنی محصورکرد و قسمت پایین آن را شیشه قرار داد .در حال حاضر منبیر
را در محفظه شیشهای مستحکم و شفاف قرار دادهاند (حسینی ،1389 ،صص .)136-137

مسجد بی بی خانوم
این مسجد پس از جنگ تیمور با هند ،بین سالهیای  1398 – 1404م .سیاخته شید (فلتچیر ،1388 ،ص

 .)107این مسجد عموماً به نام مسجد بیبی خانوم موسوم گردیده است .روایت شیده کیه بییبیی خیانوم
همسر بزر تیمور بود ،اما همسر بزر وی شاهزادهای مغولی به نام سرای ملک خانم بوده است (دانیی،
 ،1378ص  .)85این مسجد بزر ترین مسیجد آسییای میانیه و بیه صیورت چهیار اییوانی در محوطیهای
مستطیلی شکل به ابعاد  109 *167متر بنا گردیده است (دوپولو ،1368 ،ص  .)273بنا بیر کتیبیههیای روی
ایوان مقصوره و سردر ورودی ،پایان کار ساختمان مسجد در  806ق 1405/م و ازسرگیری آن طبق گفته
تاریخنگاران  807ق .بوده است (تصویر  .)4ظاهراً به دلیل عدم محاسیبات کیافی در سیاخت ایین بنیای
عظیم قسمتهایی از آن در همان سالهای نخست فیرو ریختیه اسیت (ابین عربشیاه ،1356 ،ج  ،1ص 301؛
یزدی144 ،1326 ،؛ اصفهانی قزوینی ،ص  .)351در سمت شرقی حییاط مسیجد ورودی اصیلی قیرار دارد .ایین
ورودی مسیر را به مسجد اصلی که گنبد بزر فیروزهای رنگی دارد؛ هدایت میکند (دانیی ،1378 ،ص .)85
گنبدهای کوچک جانبی در باالی چند ردیف مقرنس روی گریوهای گنبد استوانهای از کاشی آبی روشین
و کتیبههایی به خط نسخ در طرح هزار بافت قرار دارند ،که تنوع تزیینات دورهی تیموری را نشیان میی
دهند (شایسته فر ،1392 ،ص 22؛ اوکین ،1376 ،ص  .)148از چهار زاویه آن منارهای سیر برکشییده و دو منیاره
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هم مشرف بر مدخل ورودی و ایوان قبلی است که منارهها با پایههای هشتگوش و میلیهی اسیتوانهای
شکل هستند (ویلبر ،1374 ،ص 346؛ آکا ،1392 ،ص 55؛ آژند)331 ،1379 ،
یک گنبدخانه بزر مربع شکل با ساقه بلند گنبد بر روی تاالر چلیپایی شکل محراب قرار گرفتیه اسیت.
بزرگی و حجم تاالر محراب به قدری است که تاالرهای ستوندار مجاور 1را تحتالشعاع قیرار داده اسیت
(امامی ،1375 ،ص  ،148آکا ،1390 ،ص  .)56تاالرهای کوچک گنبدی در پشت ایوانهای جانبی ،جلوه بصری
بر محور جانبی بخشیده است .سفالینههای بیلعاب عالوه بر فنون تزئینی دیگر ،در کتیبه پی بنیای (801
ق 1399/م) ایوان قبله به کار رفته و نسب نامه موجود در مدخل ورودی سنگی ( )1404-9/806را تکرار
کرده و نسب تیمور را به چنگیزخان رسانده است .زلزله سال  1879م .آثار باقیمانده این مسجد را در هم
ریخت اما چهار واحد محوری اطراف صحن باقی مانده که عبیارت انید از ییک سیردر ورودی حجییم بیا
منارههای کناره و یک مقصره با گنبد است و بعدها مسجد را بهطور کامل مرمت کردهاند( .ویلبر ،1374 ،ص
346؛ آکا ،1390 ،ص 56؛ امامی ،ص )148

ابعاد این مسجد  109*167متر بوده که صحن مرکزی با ابعاد  87*92متر داشته است .این مسجد دارای
چهار شبستان بوده که در دو سوی آنها پیش طاقهیا و گنبدخانیههیایی جیای داشیته اسیت و نمیاز در
بزر ترین شبستان برگزار میشده است .از ویژگیهای بارز این بنا پیش طاق و سیردر ورودی آن اسیت
که بر جرزهای حجیم  10/5متری نهاده شده است و ارتفیاعی در حیدود  41و عیرض  17متیر دارد کیه
کامالً گنبد ایوان مقصوره را میپوشاند .این سردر و ایوان مقصوره دارای اسپرهایی از جنس کاشی معیرق
و ترکیبات کاشینشان و کاشی هفترنگ است .دهانهی ایوان دارای چارچوبی از کاشی آبی روشین پینج
است (ویلبر ،1374 ،ج  ،1صص 46-345؛ دوری ،1363 ،ج  ،1ص 185؛ پوپ ،1370 ،ص ( .)197تصویر )5
مدخل ورودی نمای پیشین شمالی ،دارای یک ایوان طاقدار با منارههای استوانهای مشرف بیدان اسیت.
این مدخل به یک صحن مستطیلی متصل میشود که در میانهی هر سمت اییوانی قرارگرفتیه اسیت .در
پشت ایوانهای جانب غربی و شرقی ،اتاقهای گنبدی قرار دارد .ایوان عبادتگیاه ،تقریبیاً دو برابیر سیایر
ایوانها است و منارههایی ششضلعی مشرف بدان است .گلدستههای منارهها به احتمال بالغ بیر ده متیر
باالتر از جدار ایوان طراحی شده است (فلتچر ،1388 ،ص  .)107منارههای چندضلعی میدخل عبادتگیاه ،کیه
شبیه منارههای مدخل ورودی کاخ آقسرای است ،از معماری مسجدهای ایران وارد اینجا شده کیه دارای
اتاقهای گنبدی ،ایوانهای کوچکتر و منارههای زاویهای است .با اینکه جیدارههیای اییوان و بناهیای
گنبدی از آجر ساخته شدهاند ،ولی طاقبندی و نیز ستونها سنگی هسیتند .کاربسیت سینگ در سیمرقند
دوره ی تیموری اهمیت خاصی دارد؛ چون سنگ و مرمر حتی در دوره صفویان ایران به نیدرت و آن هیم
فقط در کفبندی و پوشش بدنه پایینی ساختمانها استفاده میشد (آژند ،1379 ،ص .)331
 1حدود  480ستون سنگی از آنها حفاظت میکند (امامی148 ،؛ آکا)56 ،
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مسجد جامع نیشابور
این مسجد یکی از آثار باستانی شهر نیشابور محسوب میشود که بانی و تاریخ بنای آن در سنگنوشتهای
که اکنون بر پایه شبستان ضلع جنوبی مسجد نصب است ،پهلوان علی بن یزید و زمان بنای مسجد سال
 899ق .بیان گردیده است .مدفن بانی مسجد در زاویه شمال شرقی واقع است .مساحت کلیی آن حیدود
 7050مترمربع است که متجاوز از  4590مترمربع آن زیربنا و بقیه ،صحن مسجد را تشکیل میدهد .این
مسجد ازجمله مساجد دو ایوانی است و از مصالح بکار رفته در آن میتوان به آجر اشیاره کیرد .دو اییوان
شمالی و جنوبی دارای آجرکاری و طاقهای زیبا است که ایوان جنوبی ،بزر تیرین و زیبیاترین اییوان و
 19/5متر ارتفاع دارد (تصویر  .)6بر باالی محراب ایوان جنوبی جامع نیشابور بر روی سنگ اشعاری نقش
شده که حاکی از تعمیر مسجد توسط عباسقلی خان بیات ،حاکم نیشابور در سیال  1195ق .اسیت .در دو
طرف ایوان شمالی دو سنگنوشته از زمان شاهعباس صفوی به تاریخ  1021ق .نصب است که حیاکی از
بخشش و تخفیف مالیات اهالی است (مقری ،1359 ،صص .)56-57

مسجد شاه
در جوار مسجد گوهرشاد آغا ،مسجدی به نام مسجد شاه (مسجد  72تن شهید) قرار دارد که بنای آن را هم
به دورهی شاهرخ نسبت میدهند .این مسجد دارای گنبدی بزر  ،مزین به کاشیکیاری و نییز دو منیاره و
فضایی مناسب است (تصویر  .)7از مطالعه متن کتیبهی ایوان آن که به خط ثلث و با کاشیی سیفید در میتن
الجوردی نقش بسته ،معلوم میشود که بنا در سال  855ق .به پایان رسیده است .در این کتیبه نام سیازنده
ی بنا شمسالدین محمد تبریزی ثبت شده است (جوادی ،1363 ،ص 440؛ میرجعفری ،1388 ،ص .)131

مسجد میر چقماق یزد
مسجد میر چقماق بعد از جامع یزد از بهترین مساجد یزد است که در قرن نهم هجری ساخته شده است.
به موجب کتیبهای که به خط محمد حکیم 1نوشته شده است ،سال اتمام بنا  841ق .ذکیر شیده اسیت و
ساختار بنا و تزئینات آن حدود بیست سال به طول انجامیده است .مسجد میر چقماق به نام مسجد جیامع
نو نیز خوانده شده و در دورهی صفوی ،بنا بر ضبط جامع مفیدی و عبارتی که بر جماعیت خانیه آن نقیل
شده ،به چقماقیه معروف بوده است .این بنا ساخته و موقوفه میر جاللالدین چقماق شاهی و همسیر وی
بیبی فاطمه خاتون است (حمزوی ،1390 ،ص  .)130بیبی فاطمه خاتون سطح مسجد را از مرمیر پوشیاند و
دو ستون چپ و راست گنبد را با کاشی تزیین و با آجر منقش منبیر چیوبی آن را سیاخت .ایین تعمییرات
 1از ثلث نویسان مشهور آن قرن
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متعلق به سال  836ق .است و پس از آن خواجه معینالدین یزدی از وزیران عهد تیموری تعمیراتیی روی
آن انجام داد( .امامی ،1375 ،صص ( )149-150تصویر )8
مسجد میر چقماق دارای ایوان و سردر رفیعی است و پیشخوان زیبیای آن از شیهرت بسیزایی برخیوردار
است .ورودیهای مسجد با دو جهت شرقی و شیمالی بیه اییوان بلنید خیتم مییشیود .مسیجد دارای دو
شبستان زمستانی و تابستانی است که در قسمت تابستانی آن (باالی محراب) بادگیر بسییار زیبیایی قیرار
دارد .در دو طرف شبستان مسجد طاقنماهایی وجود دارد که قسمت عقیب آن بیه دو راهیرو در طیرفین
منتهی میشود .بخش ازاره شبستان با کاشیهای ششضلعی آبیرنگ تزیین شده و بدنه دیوارهیا از گیچ
سفید و نمای ایوان از کاشی و آجرهای لعابدار به رنگ الجوردی و سیبز پوشییده شیده اسیت .تزئینیات
گچی در این بنا بسیار ساده و در برخی قسمتها فقط خیط انیدازی و شمسیهگییری شیده و در قسیمت
فوقانی برخی دیوارها طاقنماهایی با گچ اجرا گردیده که در عین سادگی ،سبب زیبایی بنا گردیده اسیت.
به جز تزئینات گچی ،فیلپوشهای زیر گنبد و کاربندیهای ساده اطراف طاقنماها ،دیگر تزئینات گچیی
در این بنا در دورههای بعد مرمت و بازسازی شده است( .حمزوی ،1390 ،صص )130-131

مدارس
مدارس عهد تیموری که از مراکز علمی خراسان بزر به شمار میآمدند ،بخش اعظیم بناهیای تیاریخی
این عهد را تشکیل میدهند .تزئینات بهکاررفته در مدارس عصر تیموری چشم هر بیننیدهای را بیه خیود
خیره میسازد .این بناها بیشتر چهار ایوانی و در دو طبقه ،دارای حجرههایی برای طالب ساخته شیدهانید.
ازجمله مدارس این دوره میتوان به مدارس :مدرسه غیاثیه خرگرد 848 :ق ،مدرسه دودر 843 :ق ،مدرسه
پریزاد 820 :ق ،مدرسه الغ بیگ 820-823 :ق ،مدرسه سلطان حسین بایقرا 895 :ق ،مدرسیه نصیرآبادی
اصفهان 854 :ق ،مدرسه شاهرخ هرات ،مدرسه تومانآغا هرات ،مدرسیه موالنیا لطیفاهلل صیدر هیرات،
مدرسه موالنا جاللالدین محمد قائنی هرات ،مدرسه امیرقربان شیخ هرات ،مدرسه فیروزشاهی تربت جام
و مدرسه گوهرشاد بلخ اشاره کرد که در ادامه به معرفی چند مورد از آنها پرداخته میشود.

مدرسه غیاثیه خرگرد
این مدرسه یکی از مهمترین بناهای تاریخی دورهی تیموری است که در سال  848ق .بنیان گردیده اسیت .بنیا از
لحاظ ساختمانی ،تزئینات و فنون طاق زنی بدیع آن بارز و مشخص است( .ویلبر ،1374 ،ج  ،1ص )448
این بنا در روستای خرگرد در  4کیلومتری شهرستان خواف قرار دارد .کلمهی غیاثیه از نیام بیانی مدرسیه
خواجه غیاث الدین پیر احمد خوافی ،وزیر شاهرخ گرفته شده و بنای آن توسیط دو تین از معیروفتیرین
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معماران عهد تیموری به نامهای خواجه قوامالدین و غیاثالدین شیرازی صورت گرفته است .این مدرسیه
به صورت چهارضلعی و دارای چهار ایوان بزر به پهنای  4/5متر و ارتفیاع  11متیر اسیت (تصیویر .)9
ساختمان مدرسه به صورت دوطبقه ساخته شده و در هر طبقه  16حجره و در مجمیوع دارای  32حجیره
است (تصویر  .)10ورودی مدرسه در ضلع شمالی است که با تزئینات جیالبی از کاشیی ،معیرق و نقیوش
گل وبوته پوشیده بوده که به مرور زمان قسمتهای زیادی از این کاشیها از بیین رفتیهانید (پیوپ،1370 ،
صص 197-198؛ مقیری ،1359 ،ص  .)10نمای جبهه ورودی از سه بخش سردرمیانی ،مجموعه طاقنماهیا در
طرفین سردر (شامل سه طاقنما در هر سمت که طاقنمای میانی از بقیه عریضتر ،بلندتر و کمعمیقتیر
است) و برجهایی در گوشههای بنا تشکیل شده است( .دانلد ،1387 ،ص )81
در چهار زاویه بنا چهار اطاق با سقف گنبدی درپوش ساخته شده که با کاشیهای معرق و مقیرنسهیای
گچی تزئین یافته است .دو اطاق زاویه شمال شرقی و شمال غربی بزر تر از سایر حجرههیا بیوده و بیه
احتمال زیاد بهعنوان مسجد و مجالس وعظ و بحث استفاده میشده است .ازارههای ایوانها و حجرههای
طبقه همکف از سنگهای مرمر ساخته شده بود( .مقری ،1359 ،ص  )201آنچه در این مدرسه قابل مالحظه
است ،وجود چهار برج مدور در چهارگوشهی مدرسه است که با کاشیهای رنگین و معرق تیزئین شیده و
قسمت باالی آنها فروریخته است( .یاوری ،1388 ،ص 154؛ پوپ ،1370 ،ص  )198در مورد تزئینات کلیی بنیا
باید بگوییم که قطعات بیلعاب بهعنوان زمینهی طرحها همراه باریکههای سفال لعابدار و هیمچنیین در
قسمتهایی کاشی معرق بهکاررفته است .کاشی معرق بهطور فراوان برای نماهای آشیکار و در اییوانهیا
مورد استفاده قرار گرفته است .باالی ازارهها ،دیوارهای مسجد و تاالر معروف به تاالر وعظ ،دارای طیرح
های هندسی منقش بوده که به رنگهای سبز ،آبی ،زرد و قرمز به عمل آمده اسیت .گنبید ایین مدرسیه
دربرگیرندهی هشت پنجره است و تکههای شیشهای که از تاالر وعظ بهدستآمده ،نشان میدهد پنجره
های گنبد دارای شیشههای رنگارنگ بوده است( .ویلبر ،1374 ،ج  ،1ص 50؛ دانلد ،1387 ،ص )81
به نظر میرسد که طرح بنا ،شبیه طرح مدرسه گوهرشاد در هرات است ،دو گنبد خانه که در جبهه پشتی
بنا و در قسمت بیرونی گوشه قرار گرفته شبیه به گنبدخانه مقبره گوهرشاد هرات است .همچنین کارهای
صورت گرفته روی نماهای اصلی و برجستگی برجهای گوشه ساختمان عیناً در مدرسه الغ بیک در بخیارا
لحاظ شده است (ویلبر ،1374 ،ج  ،1ص  .)451شباهت این بنا بیا مسیجد گوهرشیاد را مییتیوان در نقیوش
اسلیمی ،هندسی و گیاهی که با رنگهای مختلف آبی ،زرد ،سیبز و سیفید بیه کیار رفتیه ،مشیاهده کیرد
(صادقی ،ص  .)110برای پوشاندن دهانهی تاالر ،رسمیبندی به کار بردهاند و فضای میان قوسهای مجاور
را با طاق ضربی پوشاندهاند .این طاقها به سبک و سیاق طاقهای مقبره گوهرشاد است اما طاقزنیی در
مدرسه غیاثیه یک گام پیشرفت داشته است (دانلد ،1387 ،ص .)82
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مدرسه دو در (امیر سیدی)
این مدرسه با توجه به کتیبهی معرق آن ،در سال  843ق .بنا شیده اسیت (امیامی ،1375 ،ص  .)150کتیبیه
سردر عبارت است از ...:قداسست هذه العماره فی ایام دولت سلطان ايعظم ظ اب فییايرضیین معییث
المسلمین ابن المظفر شاهرا بهادر سلطان فلذا ...ملکه و سلطانه باهتمام ايمیر ايعظم غیاث الدین یوسف

خواجه بهادر دامت برکاته تقب ا ...منه فی محرم سنته ثالث و اربعین و ثمانمائه (تصویر .)11
این مدرسه مقابل مدرسه پریزاد و در حاشیهی 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 .ازآنجاکه ایین
مدرسه دارای دو در در شرق و غرب آن بوده به مدرسهی دودر مشهور شده است .مدرسه از نوع میدارس
چهار ایوانی ،در زمینی به مساحت  500مترمربع با  32حجره در دوطبقه بنا و دارای چهار اطیاق گنبید دار
گوشهای است( .پسندیده ،1383 ،ص 16؛ جوادی ،1363 ،ج  ،1ص  )440مدرسه دودر دارای دو گنبد در دو زاویه
ی غربی و جنوبی است که بر گنبد جنوبی کتیبهای دارای چند بیت شعر به خط ثلث بیاقی اسیت« .هیزار
نقش برآرد زمانه و نبود /یکی چنانکه در آیینه تصور ماست؛ به دست ما چو از ایین حیل و عقید چییزی
نیست /به عیش ناخوش و خوش گر رضا دهیم رواست؛ به زیر گنبد خضرا چنان توان بودن /که اقتضیای
قضاهای گنبد خضر است .»...در زیر گنبد جنوبی سنگ قبری است که اطراف آن آیهالکرسی نگاشته شده
و از نوشتههای دیگر آن مشخص میشود که مدفن بانی مدرسه است( .مقری ،1359 ،ص 12؛ امیامی،1375 ،

ص  )151از تزئینات فراوانی که در این بنا بهکاررفته است باید از کاربرد کاشیی معیرق ،بیرای اسیپرها در
کتیبههای روی سردر ورودی و پوشش گنبدهای خارجی جنوبی و غربی و همچنین کاشیهای هفترنگ
و آجر لعابدار آبی روشن در گنبدها اشاره کرد (تصویر  .)12هشتی و ایوانهای حیاط با تزئینات گچبیری
چون طرحهای هزارباف ،اسپرهای نقوش هندسی ،خطوط کوفی و نوارهای خطاطی عیالی پوشییده شیده
است .در داخل گنبدخانهی جنوبی هنوز پارهای نقاشیهای اصلی بهجای مانده است .طیرح تزئینیی گنبید
نقش خورشیدی است با دوایر متحدالمرکز شامل ترنجهایی که به صورت اشعهی خورشید تنظیم یافتیه و
از رأس گنبد منشعب میشوند و درواقع نمایش سمبولیک نظام عالم هستی است .پوشیش کاشیی فعلیی
حیاط احتماالً مربوط به تعمیرات دورهی صفوی است که جانشین تزئینیات مشیابه تیمیوری شیده اسیت
(ویلبر ،1374 ،ج  ،1ص .)466

مدرسه پریزاد
این مدرسه که از قدیمیترین مدارس علمیهی مشهد است در سال  820ق .در زاویه جنوب غربیی حیرم
مطهر و مقابل مدرسه دودر بنیان گردید .بانی آن بانویی به نام پریزاد از ندیمان گوهرشاد آغیا بیوده کیه
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پس از ساخت بنا آن را وقف طالب علوم دینیی کیرد (شییبانی ،1377 ،ص 13؛ جیوادی ،1363 ،ص  .)440ایین
مدرسه از مدرسه دودر کوچکتر و دارای بنایی دوطبقه است .ایوانی که بیهعنیوان ورودی حییاط مدرسیه
بهکاررفته کمعمق است و گنبدی پشت ایوان جنوب شرقی قرار دارد .گنبد دیگری نییز در جنیوب غربیی
مجاور آن است (ویلبر ،1374 ،ص .)464

مدرسه الغ بیك
ساختمان مدرسه الغ بیک بین سالهای  820-823ق 1417-1421/م ،در محلی که امروز ریگستان نیام
دارد بنا گردید (دانی ،1378 ،ص  .)86بنا مستطیلشکل ،دارای ابعاد  81*56متر و چهار مناره در گوشههیای
مستطیل است که دوسوم ضلع مقابل میدان ریگستان را پیش طاقی به ارتفاع  34/7بیه خیود اختصیاص
داده است (تصویر  .)13معمار بنا را اسماعیلبنتاکربن محمود اصفهانی ذکر کردهانید (دانیی ،1378 ،ص 88؛
ویلبر ،1374 ،ج  ،1ص  .)358مدرسه الغ بیگ بهعنوان یک موسسه آموزشی تا اواخر قرن  17فعال باقی ماند،
ولی در قرن  18م .بدون استفاده ماند و سپس به صورت انباری برای جمعآوری غله درآمد تیا ایینکیه از
قرن بیستم کاربرد اصلی خود را بازیافت (ویلبر ،1374 ،ص  .)358صحن این مدرسه بیا پیالن چهیار اییوانی
ساختهشده است .در چهار زاویه بیرونی مدرسه چهار مناره قرار دارد ،ولی بر جداره وسیع میدخل منیارهای
مشرف نشده است .در خصوص تزئینات بنا باید بگویم که تمام بنا بهطور کامیل بیا آجرهیای لعیابدار و
کاشی در اشکال هندسی آراسته شده است (تصویر  .)14اسماء الهی از قطعات کاشی به رنگ آبی روشین
در داخل خطوط هندسی از جنس قطعات کاشی آبی سیر شکلگرفته است ،همچنین طرحهیایی بیر روی
نما و ساختمانهای جنبین ایوان همهجا یافت میشود .کاشی معرق در داخل طاقهیای ثیانوی اییوان –
راهرو فعلی -و در مقرنس های نیمه گنبدی و نیز مرمر در ورودی ایوان و در دهانه راهرو آن بیهکاررفتیه
است .درب بزر چوبی زیبا در آستانهی ورودی با طرحهای هندسی و بنماییههیای گییاهی و خطیاطی
آراسته شده است .بیشتر تزئینات هزار باف و کاشی هفترنگی این مدرسه را میتوان با هزار باف و کاشی
هفترنگ مسجد تیمور مقایسه کرد( .ویلبر ،1374 ،ج  ،1صص )359-360

مدارس مجموعه باغ نسوان هرات
مقبرهی گوهرشاد خاتون و مقبره ی سلطان حسین بایقرا از بناهای موجود در مجموعه باغ نسیوان اسیت.
در دورهی تیموریان در مجموعه باغ نسوان ،چهار مدرسیه وجیود داشیت کیه عبیارت بودنید از :مدرسیه
شاهرخیه ،مدرسه سلطان حسین بایقرا ،مدرسه گوهرشادخاتون ،مدرسیه علیی شییرنوایی و در کنیار ایین
مجموعه ،سه بنای دیگر :دارالشفاء ،اخالصیه و مدرسه موالنا عبدالرحمن جامی نیز وجود داشت 9 .منیاره
قطور و بلند ،این هفت بنا را احاطه کرده بودند که ارتفاع بلندترین آنها به  52متر مییرسید (زارع،1381 ،
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ص  .)193چهار مناره بلند ،در شمال مجموعه مصلی که گاهی اوقات با آن اشتباه میشیود ،فضیای مربیع
شکلی را تشکیل می دهند که در درون آن زمینی پر از خرده آجر و سیفال و کاشیی اسیت .نیمیهراه ایین
منارههای غربی و کمی بهطرف غرب آنها ،گودال حفاریشدهای است که سنگقبرهایی را آشکار ساخته
است (ویلبیر ،1374 ،ص  .)435این مکان تاریخی به روایت محلی ،مدرسه سیلطان حسیین بیایقرا حکمیران
هرات است که طبق نوشته خواند میر در اینجا پای پل انجیل مدرسه و خانقاهی عالی بنا کرد .گفته شده
کار بنای این عمارت در سال  898/1492-93ق .به اتمام رسیده است .این مدرسه شیامل آرامگیاهی در
ضلع غربی بوده است که احتماالً همین محل گودال حفاریشده ،است .منیارههیای واقیع بیر روی ضیلع
جنوبی مدرسه بر روی خطی قرار میگیرد که در  1375متری به سمت شمال آرامگاه گوهرشاد است و در
سمت غرب دو مناره در  99/80متر جنوب این خط است .منیاره  55متیر ارتفیاع دارد و ضیخامت قاعیده
منارهها  %75متر قطر قسمت خال منارهها  7/30متر است .طرحهیای کاشییکیاری مییلهیای منیاره از
کاشیکاریهای روی منارههایی که با بناهای گوهرشاد ارتباط دارد پرکارتر است .این طرحهیای تزئینیی
شامل رشتههای عمودی مرکب از ستارههای هشتپری است که در ردیفهیای منحرفیی ترتییب یافتیه
است( .ویلبر ،1374 ،صص ( )437-38تصویر )15

مقبره گوهرشاد در هرات
این مجموعه که شامل مدرسه ،مقبره و مسجد بزرگی است بین سالهای  1417 – 1437م .توسط قیوم
الدین شیرازی ،برای گوهرشاد آغا همسر شاهرخ در هرات ساخته شد .مقبره گوهرشاد که بهعنیوان گنبید
سبز نامیده میشود ،شامل قبور گوهرشادآغا و بایسنقر است .این مقبره به شکل چهارگوش با گنبدی سه
پوشش در مرکز آن بنا شده است (زارع ،1381 ،ص  .)193پایینترین گنبد که عمیقتر است با طرحهیایی از
گل و اجسام هندسی نقاشی شده است .گنبد باالتر شیاردار است و با کاشیکاری آبی و سبز مطابق سبک
تیموری تزیین شده است .باالترین نقطهی گنبد با خطوط قرآنی زینت یافته است .نقاشیهیای سیقف آن
زیباترین نوع نقاشی زمان شاهرخ به حساب میآید (دانی ،1378 ،ص ( .)91تصویر )16
مسجد و مدرسه این مجموعه ،پالن چهار ایوانی متداول ،با صحنی بزر و منارههای بسیار بلنیدی دارد
که در هر یک از چهارگوشهی بنا قرار گرفته است .بر اساس نقشهی شریدر مستطیل بیرونیی مسیجد آن
 63/5* 116متر است .هر ضلع حیاط مربع داخلی  50متر ،قطر گنبد مقصیوره  52متیر و درگیاه مسیجد
حدود  80ارتفاع دارد .چهار مناره به ارتفاع  120پا در چهارگوشه بنا قرار داشته است .حیاط بیا رواقهیایی
دوطبقه احاطه شده بود .بر روی محورهای حیاط چهار ایوان وجود داشیته کیه اییوان مقصیوره بیا اییوان
ورودی ( 80پا) به یک ارتفاع بوده است (ویلبر ،1374 ،ص  ،421دانلید ،1387 ،ص  .)78از روی منارهها میتوان
به غنای تزئین مسجد پی برد که این مسجد کامالً با کاشی پوشیده بوده است .بخش زیرین میله منارهها
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دوازده ضلعی و با مرمری حجاریشده از نقوش خطاطی زیبا پوشیده بوده است .اکنون تعداد زیادی از این
لوحههای مرمری در آرامگاه گوهرشاد موجود است .سطوح قسمت باالتر میلیهی منیارههیا بیه اسیپرها و
نوارهای افقی تزئینی تقسیم شده است .قسمت استوانهای باالی میلهی چندضلعی ،با یک نیوار خطیاطی
پهن آغاز میشود که اطراف آن را حاشیهای مرکب از ترنجهای کاشی معیرق بیر روی ییک زمینیه بیارز
سفیدرنگی ،احتماالً از جنس مرمر فرا گرفته بود .میلهی مناره تقریباً با منتهی الیه آن با طرح لوزی کاشی
معرق ادامه یافته به حاشیهی خطاطی دیگر زیر گلدستهی مناره خاتمه مییابید (ویلبیر ،1374 ،ص  .)421در
این بنا بر خالف آنچه در مسجد گوهرشاد مشهد انجام شده که گنبد بر روی ایوان قرار داشت و همچنین
منارهها چسبیده به ایوان بودند ،گنبد بر روی ایوان قرار نگرفتیه و منیارههیا تنهیا در بخیش کیوچکی از
ضخامتشان به ایوان متصل شده بود (دانلید ،1387 ،ص  .)780این آثار اکنون از بین رفتهانید؛ زییرا در سیال
 1271ق 1855 /م .با رسیدن خبر مربیوط بیه رسییدن قرییبالوقیوع روسهیا ،عبیدالرحمن خیان ،امییر
افغانستان با تصور تقویت قدرت دفاعی خویش در برابر حمله روسها ،دستور داد آنها را تخریب کنند لذا
تنها منارهها و چند آرامگاه باقی مانده است (بار تولد ،1308 ،ص 110؛ آکا ،1390 ،ص  .)32گنبد این عمارت که
در حمله روسها از بین رفته بود در سال  1995م .توسط خانم برکت از ملسسه داکار اتریش مرمت شده
است( .زارع ،1381 ،ص )194

نتیجه
تیموریان به ایجاد بناهای مذهبی و غیرمذهبی اهتمام ویژهای داشتند و در این راسیتا از طیرح و شییوهی
معماری متداول دورههای قبل بهره بردند .از نظر تزئینات بنا این دوره از ادوار مهم اسالمی است .شیوهی
تزیین با کاشی معرق در عهد تیموری حکایت از آن دارد که هنرمندان این دوره در شیوهی تزیینی به حد
اعالی مهارت دست یافته بودند ،بهطوریکه در کمتر دورهای اینچنین تزیین کاشیکاری مشیاهده شیده
است .بناهایی چون مسجد گوهرشاد مشهد ،مدرسهی غیاثیه خرگرد و همچنیین بناهیای سیاختهشیده در
بخارا و هرات ،نشاندهندهی برجستگی هنر کاشیکاری و کاربرد آن در بناهای مذهبی اسیت .در بیشیتر
بناهای این دوره بر خاصیت عمودی بودن بنا تأکید شده است که ایین خصوصییت بیشیتر بیا اسیتفاده از
برجهای مدور در گوشههای بناها پدید میآمد .اینگونه تزئینات از نخستین مشخصههای دوران تیمیوری
است .همچنین از چشمگیرترین نتایجی که از این دوره میتوان دریافت ،میزان بناهای عظییم و سیترگی
است که در این عهد ساخته شد ،ایوانها و سردرهای بلندی که با کاشیهای معرق زیبا تزیین شدهانید و
گنبدهای پیازی شکل که بیشتر با کاشیهای الجوردی تزیین شیدهانید از مشخصیات خیاص ایین دوره
است .همچنین معماری عصر تیموری را میتوان اوج کاربرد رنگ در معماری دانست کیه نمونیهی آن در
کتیبههای کوفی ،نسخ و ثلث به رنگ طالیی درزمینه کاشیهای آبی مشاهده میشود.
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