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چکیده

 خیطالعه تارمشناخت و  رو،نایاست. از یخیمختلف تار یهادر دوره یمعمار یعیحاصل تداوم طب رانیا یاسالم یمعمار

شتم همختلف آن باشد. اواخر قرن  یهاو جنبه یاسالم یدوره یما در شناخت معمار یراهگشا تواندیم یمعمار
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کردن بناها  رانیپس از و مور،یکشور حکم راندند. ت نیبر ا هیتا زمان ظهور صفو یعنیقرن،  کیاز  شیب رانیاز تصرف ا

. بر گرفتند یپ روش را نیا زیاو ن نانیباشکوه رغبت نشان داد. جانش بناهای ساختن به شهرها، مردم نمودن عامو قتل
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مقدمه

این هنر همواره  های فرهنگ هر قوم و دوره تاریخی و نمایشگر فضای زیست آدمی است.هنر معماری از بارزترین جلوه

ناگسستنی با فرهنگ جامعه و است و پیوندی استوار و ای بودهتابع ضوابط و اصول کمابیش معین و شناخته شده

الگوهای رفتاری دارد به همین دلیل در هر دوره انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شود. معماری در 

دوران اسالمی در طول هزار و چهارصد سال دچار تحوالت بسیار شده است در هر دوره با توجه به تغییرات سیاسی ، 

ای خاص برای معماری وجود داشت و منطقی است متناسب با هیایی، سبک و شیوهاقتصادی، مذهبی و موقعیت جغراف

 باشد.همین تغییرات، معماری هر دوره نیز دستخوش تحوالتی شده

معماری هنر نیکو ساختن و زیباسازی ساختمان ها با بهترین »فرهنگ الروس، معماری را چنین معنا می کند: 

هری است. کاربرد این هنر از سویی ارتباط بناها را چه از لحاظ انتخاب مواد و شکل استقرار آن ها در فضای معین ش

چه از نظر سبک معماری و زیباسازی احتمالی آن با منابع تکنیکی تمدن های ناظر با عالی ترین شکلی تضمین می 

که اصوال باید  – کند و از دیگرسو گزینش شرایط فیزیکی مکان، ساخت و بهره گیری منطقی از داده های محیط را

برای انسان های شهرنشین به گونه ای میسر می سازد تا غنای خاصی بر  -متناسب با ارزش های سمبلیک ناحیه باشد

( در فرهنگ اکسفورد درباره معماری چنین 84: 1385)نقی زاده و امین زاده، « معنویت و جهان بینی آنان داده شود

دن هرگونه عمارت برای استفاده انسان ها. معماری گاهی اوقات به عنوان هنری هنر یا علم ساختن و بناکر»آمده است: 

زیبا در نظر گرفته می شود و در این صورت معنای باریکتری دارد. معماری هنری است که عمارت های ساخته شده 

نی او ایفای نقش به وسیله انسان را مرتب می کند و زینت می دهد که مشاهده آن ها  در لذت و قدرت و سالمت روا

 (Simpson, Weiner, 1989: 614)« می نماید

معماری هنر شکل دادن فضا برحسب نیازمندی ها و نگاه و تلقی تاریخی آدمی نسبت »در فرهنگ ایرانی نیز 

. (158: 1377)مددپور، « به عالم و آدم و مبدا عالم و آدم است و با نوع فرهنگ دینی یا دنیوی انسان ربط پیدا می کند

 (  9: 1378)ریخته گران، « به عبارت دیگر کار معماری صورت بخشیدن به مکان است»

معماری یا برابر فارسی آن مهرازی، به سبک طراحی و شیوه ساخت و ساز ساختمان ها و دیگر سازه های 

ها و جغرافیا ارایه می شود، گفته می شود. فیزیکی که براساس نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقوام، نگرش

ی درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاها

 نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است. 

غالباً دوره های معماری ایران را به یکی از اقوام که در آن زمان بر ایران فرمانروایی می "بنا بر گفته ی ویلبر؛ 

)مانند ویلبر،  "یه نموده اند.کردند، نسبت داده و تحت عنوان دوره سلجوقی، ایلخانان، تیموری، صفوی و قاجار ارا

باید وجوه مشترک که برخواسته از خاستگاه و پرورشگاه آن است، در نظر "(. در حالی که به باور پیرنیا 32: 1393

چون ". ویلبر درباره اینگونه نام گذاری معماری دوره های مختلف ایران می نویسد: (1386)پیرنیا، "گرفته شود

: 1393)ویلبر،  "کننده زمینه پیشرفت معماری بودند نه آفریننده آن.تنها پشتیبان و فراهم فرمانروایان این روزگاران

32.)
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ر نهاد ایرانیان داز روح هنر  نشان اسالم، از قبل در تمامی رشته های هنری  مانده جا بهایرانی  باستانی آثار

که سلمانم اعراب ایرانیان بوده است. حتیدارد. در این میان می توان گفت معماری از هنرهای برجسته و شاخص 

اسالمی معماری رهایتأثی از اند. گرفته قرار معماری ایرانی تأثیر تحت شدند، وارد ایران به ساسانیان انحطاط زمان در

 .است عباسی منصور خالفت زمان در بغداد شهر ساخت ساسانی، از

شناخته  "سالمیا –معماری ایرانی  "رو؛ این هنر که خصوصا پس از اسالم رونق بسیار یافت با عنوان سبک ازاین

 شده است.

ماری ویژگی های معماری تیموری تا دوردست ترین نقاط غرب جهان اسالم رخنه کرد. که نوآوری های مع

(254: 1378تیموریان به غرب و بین المللی کردن سبک تیموری پیش رفت. )بلر، 

با که بسیاری یکلیساها یافت. راه اروپا به هنری، آثار دیگر کنار در که است فنونی جمله از اسالمی، معماری

مسلمان، عمارانم مهارت و دانش از اروپایی، معماران .است اسالمی معماری نفوذ بیانگر است، آمیخته اسالمی معماری

اشاره یتالیا اگنبدهای رنسانس می توان به "به عنوان مثال؛ کردند.  استفاده غیره، و مساجد گنبد ساز و ساخت در

مده که بر روی یک نقشه مربع بنا گردیده و گاهی با کمک گوشوار به صورت یک عنصر شلجمی شکل درآداشت که؛ 

ی ساخته یرانهای ساختمانی رومی ) ازنظر عمق گنبد ( بوده و کامالً به طریقه گبندهای ادرست در جهت عکس نمونه

 (32: 1351)همایون،  ".اندشده

عنیی سلسله، این مؤسس واقع، در و آمدند کار روی هجری هشتم قرن اواخر که بودند حکومتی تیموریان

و آناتولی اق،عر سوریه، هند، غربی شمال روسیه، جنوب ایران، بر وسیع کشتار و حمله با مغوالن مانند لنگ، تیمور

دولت برخی نها،آ حضور دوره آخر تا حتی یا و تیموریان فتوحات زمان در که است بیان قابل البته .یافت استیال غیره

وریانتیم عصر در است. هنر مشهور تیموریان دوستی داشتند. هنر حضور ایران از هایی بخش در نیز محلی های

.یافت بسیار شکوفایی

اتهر مکتبنگارگری  عظمت و شکوه تیموریان،شکوفایی، رونق هنری و شهرت هنر دوره  آشکار ی نمونه

است.

خطاطی، شی،نقا آرایی، کتاب و سازی کتاب شکوفایی هنر در دوره ی تیموریان در هنرهای دیگر از جمله؛ هنر

 فارسی و نیز هنر معماری آشکار است. ادب رونق سفالگری، فلزکاری، تصویری، هنرهای

 دونالد"چون  پژوهشگرانی مطالعه به می توان دوره تیموری، معماری در کاربردی محاسبات اجرای علت به

و هندسه «کتاب در  "اوغلو نجیب گلرو "،« ایران و توران در تیموری معماری» ،کتاب در 5 "گلمبک لیزا"و 4 "ویلبر

و  » تورانایران و  تیموری معماری بررسی و نقد»با عنوان  " کوماروف لیندا "کتابی از ،»اسالمی معماری در تزئین

)گلمبک و  .اشاره نمود" ویلبر دونالد"  توسط » تیموریان دوره معمار شیرازی قوام الدین «پژوهشی با عنوان

(194: 1374ویلیر،

4Donald Wilber 
5Lisa gloomed  
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طی 9چنکووا پوگا گالینا و 8بلر شیال 7بلوم، جاناتان شملنیزکی، سرگئی 6براند، هیلن چون پژوهشگران دیگری

هندسه علم ارتباط بیان به مختصر به صورت ایلخانی و تیموری دوره بناهای معرفی باب  در متعدد مقاالتی و کتب

(166: 139.)آذر خرداد و همکاران،اند پرداخته به مطالعه دوره این معماری صنعت با

دوره مهم مسجد سه در اقلیم تاثیر نحوه و بررسی"کبری حسنقلی نژادیاسوری و همکارش مطالعه ای با عنوان 

ی بومی در همایش ملی معماری و شهرساز ")مسجد کبود تبریز، مسجد جامع گوهرشاد، مسجد جامع یزد( تیموریان

مقایسه و لیلایران، تح تیموری دوره مهم مسجد سه بررسی به مقاله ،انجام دادند. این1394ایران در یزد و در سال 

عوامل ذکر اب همچنین( و بناهاو غیره در دسههن کاربرد و مساجد )گنبد،ایوان،صحن،حیاط این معماری کالبدی عناصر

 است. پرداخته بناها آن در موثر اقلیمی

ند. این مقاله که به ،انجام داد"بازسازی آثار معماری در دوره تیموریان"ولی اهلل کاوسی نیز مطالعه ای با عنوان 

اره دوازدهم، بررسی ویژگی ها و سبک معماری آن دوران پرداخته است در نشریه تاریخ و تمدن اسالمی، سال ششم، شم

ه است.به چاپ رسید 129 – 107و در صص  89پاییز و زمستان 

نگاره های در تیموریان دوره معماری تزئینات بازیابی"مهدی کاظم پور و همکارانش در مطالعه ای با عنوان 

در مطالعات باستان  این مقاله که پرداخته است. درنگاره های ایرانی، در معماری تزئینات به بازتاب "بهزاد کمال الدین

گاره ن میان به چاپ رسیده است،از 258 – 239و در صص  1397، پاییز و زمستان 2، شماره 10شناسی، دوره ی 

مکتب هنرمندان از معروفترین -بهزاد کمال الدین نگارگری بر تأکید با هرات نگارگری مکتب ایران، مختلف مکاتب های

ردیده است. گ  انتخاب -هرات نگارگری

دوره در را معماری اوضاع تا دارد سعی مقاله این .است مانده جا به دوران آن از زیادی معماری از آنجا که؛ آثار

قبلی  دوره از أثرمت تاریخی دوره هر که است البته روشن  .کند بررسی بعد های دوره در را آن تأثیر بالطبع و تیموریان

است. اش

تیموریان  دوره بناهای

 یمورلنگت آتشین های طلبی جاه برای ایران کشور سیاسی، اغتشاشات اثر بر میالدی چهاردهم سده آخر در"

 امپراطوری یک هب را آن که بود قبایل از یکی سرکرده لنگ تیمور .بود خوبی طعمه، شودمی خوانده نام این به اغلب که

 از هرات و سبز، سمرقند، بخارا شهر افغانستان، و میانه آسیای در تیموری سلسله بزرگ شهرهای. کرد مبدل جهان

 دوره" ( 232: 1373 پوپ،) ."بودند تیموری قدرت عظمت از نمادی شدندو می شمرده بر فرهنگ و هنر های کانون

 دوره در.ودش می آغاز سمرقند پایتختی تیمور زمان از آن دوم دوره و مراغه شدن پایتخت و هوالگو زمان از نخست

 بزرگ راسانخ شیرازی، در العابدین زین و الدین غیاث پسرش و شیرازی الدین قوام چون بزرگی معماران که بود دوم

 (214: 1386 )پیرنیا، "بودند. آنجا در بزرگی های ساختمان سازنده و شدند گمارده به کار

6Halen brand  
7onathan BLOOMJ  
8Shyla baler  
9Galina pugachenkova 
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 شده نهاده سلجوقی دوره ساختمانی اسلوب و معماری اشکال اساس بر ایران میالدی چهاردهم سده آخر در"

 با پانزدهم سده معماری نحو همین به .گرفت خود به تازهای شکوه و مقیاس مغول بزرگان تسلط سایه در که بود

 های رشته که همه ای دوره.شد دنبال بیشتری منطقی مهارت و ظرافت با لیکن مغولی معماری عمده اشکال ادامه

 (233 – 232: 1373 ، پوپ("رسید. کمال دوره به و گردیده متجلی آن در زیستن هنر انضمام به هنر

 کاشی از بودند. استفاده داخل در وسیع و باز فضای دارای و ایوانی چهار سبک به تیموری دوره ی مساجد 

 سمرقند در)خانوم بی بی( تیمور جامع مسجد که است داده آنها به خاصی زیبایی و یکنواختی مساجد داخل در

باشکوه  و بهترین که برد نام گوهرشاد مسجد از باید تیموری دوره ی باشکوه مساجد دیگر است. از آن نمونه ی بهترین

 .بود خود عصر در مسجد ترین

 اشکال ایجاد در فضایی، طرح تناسبات در :است آشکار معماری از زیادی جنبه های در تیموری طرح هندسی اساس"

 (194 :1374 ویلبر، و گلمبک)" تزئین باشد. دوبعدی سطح در )مقرنس ها و کوکبی طاق های( سه بعدی هندسی

است؛  آن مؤید نیز تاشکند و توپقاپی موزه از شده یافت اسناد و آمده مفتاح الحساب رساله در بنابرآنچه"

 ".بوده است استوار هندسی ترسیمات از مجموعه ای بر که حسابی محاسبات بر نه تیموری عصر بنایان طراحی روند

(Castoff, 1977: 62)

 :برشمرد را زیر موارد میتوان شدند ساخته تیموری عهد در که مساجدی ازجمله

 هرات اوبه جامع مسجد ق، 830 :گوهرشاد مسجد ،)میالدی 1493 - 94 /قمری 899 :نیشابور) جامع مسجد

 مسجد شاه ، 15 قرن اواخر :هرات غوریان جامع مسجد ، 15 قرن اول نیمه :بجستان جامع مسجد ،  1428 / 832

 جامع ، مسجد 15 قرن نیمه : یزد ایراندآباد جامع مسجد ، 1393 / 796 :قاین جامع مسجد ، 1451 / 855 :مشهد

 ، 15 قرن اول نیمه :یزد) مال حظیره( حظیره مسجد ، 15 قرن :بلخ پارسا ابونصر مسجد ، 15 قرن دوم نیمه :اردکان

 مسجد ق، 847 :یزد )خضرشاه( چهارمنار مسجد ق، 842 : یزد دامغانی حسین پیر مسجد ق، 894 : یزد کهنو مسجد

 ح :کرباس حوض مسجد م، 1399 – 1404 :خانوم بی بی مسیجد یزد، سرپُُلک مسجد ، 848 :اصفهان وزنه جامع

(137: 1397هرات.)ابراهیمی، ریزان شمع مسجد ، 840

دوره تیموریانویژگی کالبدی عناصر معماری 

 این.است  فراوان ادبی منابع در که بوده بناها بانی اشتیاق ابالغ تیموری معماری جنبه مهمترین از یکی"

 .سازد منعکس را سلسله قدرت که خواسته می را شکوهمندی و جالل نوع آن بلکه نبوده، زیبایی خلق اشتیاق خواهان

 در هندسه از بیشتر معماری شیوه این بود،در بانی شآن رفعت و عظمت نمایش برای عمده صفت دو تجمل و مقیاس

 (277: 1374 )گلمبک،"کردند. می استفاده طراحی

الجوردی رنگ غلبه کاری، کاشی در طالیی رنگ وجود به میتوان تیموری عصر معماری ویژگیهای ازجمله"

میکردند، بناها دادن جلوه بلند در سعی هاییروش  به دوره این در .کرد اشاره ارتفاع به گرایش و کاشی تزئینات در

طاقهای کشاندن کشاند، می باال طرف به را چشم طوری که به ، نمادها در عمودی و موازی خطوط ایجاد با ازجمله

بدون می کنند طی را طبقه دو که طاق نماهایی ایجاد سقف، دادن نشان بلندتر برای گنبد زیر تا پوششها اصلی
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سردرهای و مشهد.ایوان ها در دو مدرسه و خرگرد غیاثیه مدرسه مانند ، شوند قطع طبقه دو این فاصله در اینکه

با بیشتر که شیاردار و شکل پیازی گنبدهای و شده اند تزئین زیبا معرق های کاشی با تیموری عهد بناهای بلند

دوره  دیگر معماری از را تیموری عهد بناهای که است دوره این خاص مشخصات از شده تزئین الجوردی های کاشی

.میسازد متمایز تاریخی های

این در بار نخستین سرپوش است. گنبدهای شده استفاده منفرد و چندپوش گنبدهای انواع از همچنین

است رفته بکار هرات گوهرشاد آرامگاه در آن مورد قدیمی ترین که شدند ظاهر عهد

فتوحات از پس تیمور که چرا داشته اند، نقش تیموری معماری شکل گیری در ایران مختلف نقاط معماران

این .کرد دعوت آنجا به را هنرمندان و معماران آن، آبادانی برای و کرده انتخاب پایتختی به را سمرقند شهر خود،

شد اسالمی هنرهای ابداعات مرکز سمرقند نهم، قرن در سرانجام و کردند اقدام متعدد بناهای ایجاد به هنرمندان

دوره در را آن پیشرفت و رونق اوج که دادند شکل را جدید سبکی قبل دوره های معماری از بهره گیری با که

این که میشدند طراحی هم به شبیه مدارس و مساجد بنای عصر این در . هستیم شاهد تیموری شاهرخ حکمرانی

آبادانی برای تیمور .کندمی ضعیف بسیار خارجی نمای از کم دست را، بنا بازدیدکننده فرد تشخیص ضریب امر

ایجادشده، فضای این در نیز دوره این معماران و استادان .بود قائل زیادی اهمیت سمرقند شهر توسعه به ویژه شهرها

هم که بود تیموری معماری خاص سبک شکل گیری آن حاصل که گرفتند کار به ابنیه این در را ذوقشان و مهارت

بناهای ساخت به اهتمام و هنر از حمایت . گردید بعد دوره های معماری بر ثروم هم و پیشین های شیوه مکمل

و وزیران از تعدادی نیز و گوهرشاد همسرش شاهرخ، .یافت ادامه نیز تیمور های جانشین های دوره در باشکوه

ازجمله .داشتند توجهی قابل عمرانی فعالیتهای شاه فیروز جالل الدین و خوافی احمد پیر همچون دوره این امیران

مسجد و هرات مصلی ، شد ساخته شاهرخ دستور به که انصاری عبداهلل خواجه آرامگاه به میتوان دوره بناهای این

اشاره شد، بنا خوافی احمد پیر دستور به که خرگرد غیاثیه مدرسه نیز و گردید بنا گوهرشاد امر به که گوهرشاد

میشد، برده کار به رنگ هفت یا لعابی و کاری شده کنده سفال های که تیمور دوره برخالف دوره این در .کرد

آمدن کار روی با و بعد های دوره در .افتاد رونق از رنگ هفت کاشی و یافت گسترش معرق کاشی از استفاده

دوره روال بر معماری داشت، وجود که سیاسی مشکالت دلیل به نهم سده دوم نیمه خالل در شاهرخ های جانشین

ساخته کم تزئینات با یا تزیین بدون بناها بیشتر و شده کاسته و سازها ساخت کمیت از و نیافت ادامه شاهرخ

شیرنوایی علی امیر و بایقرا حسین سلطان و شد باب دوباره بود، صرفه به مقرون که رنگ هفت کاری کاشی .شدند

(138و  137: 1397)ابراهیمی، ".بودند سبک این اصلی حامیان

تیموری دورة معماری تزیینی عناصر

حکومت با همزمان بود، شده آغاز تیموریان دورة از قبل اگرچه معماری، هنر در تزیینی عناصر راه یافتن

 .یافت دست های یسابق ب شکوه به آن به وابسته تزیینات غنای نیز و معماری در سترگنمایی و عظمت تیموریان،

 همراه و سیر آبی و ایه فیروز رنگهای به اغلب معرق لعابی کاشی های از روکش هایی با عظیم و سترگ سطوح

خط از ملهم ایآرایه هاینقش مایه درخصوص سفید و آبی کاشی های .یافت تزیین سفید ههای کتیب قطعات با
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ماهرانه تزیین با گنبد درون و مقرنس ها ها،طاقچه  زاویه ای، و مدور نهای ستو مسطح، سطوح و رفت کار به کوفی

چندپره بهای قا درون طرح ها اغلب و می گشت تکرار بارها نقش مایه ها .شد پوشیده معرق های اسلیمی از عمیقی و

سمرقند در شاهزنده بناهای در مجموعه را تزییناتی چنین نمونه های اولین .می گرفت قرار بهای کتیبه ای قا یا و

 .کرد مشاهده توان می

مهمترین کمک تیموریان در عالم معماری در تزیین ساختمان ها بود. گرچه ازنظر زمانی، عنصر تزیینی "

معماری اسالمی به سنت ماقبل تیموری تعلق داشت، ولی هرگز به اهمیت و برجستگی این چنینی دست نیافته بود. 

بلند و سردرهای مزین به مقرنس کاری های بسیار زیبا است و تزیین ... بیشتر بناها به صورت چهار ایوانی با ایوان های 

ها، به طور عمده شامل کاشی کاری های زیبا و باشکوه، معرق و هفت رنگ است. گنبدهای پیازی شکل و شیاردار، از 

مونه ویژگی های بناهای خاص دوره تیموریان است. معماری این دوره، کمال کاربردی رنگ در معماری است، که ن

 "های آن را می توان در کتیبه های کوفی، ثلث و نسخ به رنگ طالیی و در زمینه کاشی های آبی مشاهده کرد.

(98: 1389)جمشیدی کوهساری، 

معماری دوره ی تیموری به لحاظ کاربرد رنگ، از نظر فنی و تنوع حیرت آور طرح و بافت در اوج خود است. 

(213: 1386)هیلن برند، 

زیین بناها، این دوره از ادوار مهم اسالمی است. شیوه معماری، از نقشه ها و طرح های متداول آن از نظر ت"

زمان بهره بردند. از نظر تزیین بناها، این دوره از ادوار مهم اسالمی است. شیوه تزیین با کاشی معرق در عهد تیموری، 

اعالی مهارت، دست یافته بودند؛ به طوری که در کمتر نشانگر آن است که هنرمندان این دوره در شیوه تزیینی به حد 

(103: 1389)جمشیدی کوهساری،  "دوره ای، این چنین تزیین کاشی کاری مشاهده شده است.

مساجدی مانند گوهرشاد مشهد، کبود تبریز، مدرسه خرگرد خراسان، مسجد جامع تیمور در سمرقند و "

نشان دهنده ی برجستگی هنر کاشی کاری و کاربرد آن در بناهای  همچنین بناهای ساخته شده در بخارا و هرات،

(57: 11377)کیانی، "مذهبی است.

کاشی در از استفاده .بودند داخل در وسیع و باز فضای دارای و ایوانی چهار سبک به تیموری یدوره مساجد

در سمرقند )خانوم بی بی)تیموری  جامع مسجد که است داده آنها به خاصی زیبایی و یکنواختی مساجد داخل

و بهترین برد که نام گوهرشاد مسجد از باید تیموری دوره ی باشکوه مساجد دیگر از  .است آن نمونه ی بهترین

.بود خود عصر در مسجد باشکوهترین

سبک معماری دوره تیموری

تیمور با آنکه مانند گذشتگان خود بسیاری از بناها را ویران و مردم شهرها را قتل عام کرد، لکن بسیاری از "

شهرها و اماکن مقدس را از ویرانی مصون داشت. هنر و معماری در دوره تیموری به اوج تازه ای از کمال رسید که 

زموده و هنرمندان مختلف را از سراسر قلمرو پهناور خود مرکز آن سمرقند بود. تیمور مهندسان ماهر و معماران کارآ
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به خدمت فراخواند و در سمرقند بسیاری از بناهای شایان توجه را بنا کرد. اما در ایران به ویژه در خراسان کنونی نیز 

 تعداد بنای با شکوه احداث کرد که امروزه از شاهکارهای معماری ایران به شمار می روند. 

راساس پالن و وریان، نوآوری هایی از نظر ساختمان سازی به وجود آمد. مساجد این دوره اصوال بدر دوره تیم

 ( 40: 1376)گروب و شراتو،  "طرح مساجد سلجوقی ساخته می شد.

ی و انواع تیموریان طاق بند"اگرچه کاربرد عناصر تزیینی اصلی در معماری به شیوه ی سنتی ادامه یافت، 

(99: 1384)فریه،  "را به مرحله کمالی بی سابقه رساندند.کاشی کاری تزیینی 

(93: 1378نظام طاق بندی سکنج از مهمترین نوآوری معماری تیموری است. )بلر و بلوم، "و 

گی خاصی در ساختمانها، مخصوصا در ساختمانهای مذهبی همیشه گنبدی می ساخته اند که این گنبد نیز ویژ

ه ای با اطاق های ری، معموال دارای ایوان بوده اند، ایوان هایی که به صورت نیم دایرداشته اند. بناهای دوره تیمو

ناها به کار کوچک و بزرگ ساخته شده اند. وقتی بنایی ساخته می شده، پایه های زیادی به هدف استحکام بخشیدن ب

(286: 1374می برده اند. )گلمبک، 

هجری به بعد را به مثابه پلی می داند که میان  820ساختمان های موجود در افغانستان از حدود " 10فریه

معماری های ماوراء النهر و ایران وجود داشته اند، از این جهات عناصری چون گنبدهای ترک دار و مناره های چندگانه 

ا از زمرة بناهای یادمانی بودند که در خراسان به اند. آنهدر یک مسجد و سفال لعابدار را مشترکاً به کار می برده

)فریه،  "سرپرستی خانوادة شاهرخ و مالزمانِ دربارش به وجود آمدند از جمله مسجد گوهرشاد و مسجد کبود تبریز

1384 :95.)

 خصوصّیات معماری این دوره را به شرح ذیل برشمرد:"به طور کلی می توان 

زی حتّی بر خطوط اصلی در نماها: بدون اینکه قطع شوند، اغلب ادامه می یابند و این خطوط عمودی و موا .1

روی گنبدها نیز کشیده شده اند تا بنا را بلندتر نشان دهند. 

 کشیده بودن شکل گنبدها  .2

بلند بودن سر درهای ورودی بنا و ایوان ها  .3

بلند بودن ساقۀ گنبدها  .4

که دو طبقه را طی می کنند بدون اینکه در فاصلۀ دو طبقه قطع شوند. وجود تاق نماهایی  .5

وجود تزیینات به صورت اجرای جداگانه آنها از استخوان بندی بنا  .6

استفاده از چوب برای قسمت زیر پوشش ها )برای سرعت کار(  .7

کشاندن تاق های اصلی پوشش ها تا زیر گنبد )برای بلندتر نشان دادن سقف(  .8

از کلیل یا قوس های بزرگ برای پوشش های کوتاه استفاده  .9

به کار بردن رنگ الجورد در تزیینات کاشی  .10

10 - Ferrier, Ronald W 
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استفاده از رسمی سازی در پوشش سقف ها  .11

به کاربردن رنگ طالیی در تزیینات نقّاشی و کاشی کاری  .12

بک های با وجود طرح های خاصّی در کاشی کاری، گچ بری و نقّاشی، مانند استفاده از ارّه ها و یا مش .13

(97: 1359)دانشدوست،  "طرح شش گوش در کاشیها

همچنین می بایست به موارد ذیل اشاره کرد: "

  .تنوع: در این دوران، تنوع در ساختار بناها، چه در مقیاس کالن، پیش از هرچیز دیگری خودنمایی می کند

در این عصر، از یک سو پالن های متنوع تری توسط معماران و هنرمندان این دوره طراحی شدند و از دیگر سو تنوعی 

اهر گشته است. در این برهه زمانی انواع رنگ های از رنگ ها در ساخت کاشی های به کار رفته در تزیین بناها متظ

 آبی، فیروزه ای، زرد، سفید، سبز و ... را می توان در کاشی کاری ها مشاهده نمود.     

  شتاب زدگی: پرواضح است که عالقه مند شدن مهاجمان ویرانگر به فرهنگ غنی ایران زمین از یک طرف و

تدار حکومت مرکزی از طرفی دیگر، آنان را بر آن داشت تا در ساخت بناها نیاز به ساختمان هایی متنوع جهت حفظ اق

 تعجیل نمایند تا بدین طریق بتوانند در زمانی کوتاه تر، آثار بیشتری را در سرتاصر ایران مستقر سازند.  

  گونه تحول در نیارش: این عصر، دوره ای است که دگرگونی هایی در نیارش ساختمان ها به وقوع پیوست؛ به

ای که از انواع گنبدهای دو پوسته ای پیوسته و گسسته، قوس ها، کاربندی ها، مقرنس ها و ... در ساخت بناها استفاده 

 شده است. 

  بهره گیری از هندسه: یکی از ویژگی های متمایز این دوره بهره گیری هرچه بیشتر از هندسه در طرح های

ز و نخیرهای پالن مجموعه، گره های هندسی آجری و معقلی )ترکیبی از معماری است که نمود آن را می توان در نها

آجر و کاشی در گره( به صورت مدوالر در تزیینات نما و نقش های هندسی تشکیل دهنده مقرنس ها و کاشی کاری 

 های معرق مشاهده نمود. 

 که شاید دلیل عمده آن  مقیاس رفیع: در این دوران بناهایی رفیع با مقیاس های فراانسانی طراحی گشتند

( 108: 1389)صادقی؛ احمدی،  "بیان نوعی اقتدار از جانب حاکمان آن زمان بوده است. 

یموریدوره ت یشاخص معمار یهاهنمون نییسبک و تز

.بود خود عصر در مسجد باشکوهترین و بهترین برد که نام گوهرشاد مسجد از باید تیموری دوره ی باشکوه از بناهای

یکی از مسجدهای مشهور ایران و جهان اسالم و یادگاری ارزشمند و ماندگار از هنر  مسجد گوهرشاد مشهد 

( عملیات احداث این بنا به همت گوهرشاد، همسر شاهرخ بن تیمور گورکانی آغاز 1و معماری تیموریان است. )تصویر 

قوام الدین بن زین الدین شیرازی و با استفاده شد. ساخت بنای مسجد جامع گوهرشاد توسط معمار عصر تیموریان، 

(254: 1374از آجر و گچ و به شیوه معماری اسالمی در شرق صورت گرفت. )گلمبک، 
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(267: 1373: مسجد جامع گوهرشاد، )پوپ، 1تصویر 

نخستین و بزرگترین بنای تاریخی ایران که از سده پانزدهم باقی مانده، مسجد زیبای گوهرشاد است، در 

مجاورت مرقد امام رضا در مشهد است. سردر آن ادامه سبک سمرقندی طاقنما ست. مزین به تعدادی تورفتگی و پیش 

که در جوار گوشه های خارجی نمای سردر  آمدگی ها که به آن عمق و نیرو می بخشد. مناره های ضخیم برج مانند،

قرار گرفته، تا زمین ادامه دارد و همراه با پوشش بلند مرمرین کرسی بنا به آن ظاهری محکم می بخشد، که الزمه 

حفظ رنگ درخشان آن است. مسجد گوهرشاد مرکب از یک صحن، چهار ایوان و یک گنبد فیروزه ای و دو گلدسته 

و به جهت قدمت تاریخی، سبک معماری و زیبایی های هنری یکی از مهمترین آثار باستانی  زیبا و هفت شبستان است

( 198: 1373مشهد و صنعت معماری ایران اسالمی می باشد. )صدری افشار، 

است. مقبره گوهرشاد در هراتبنای شاخص دیگر دوره تیموری 

م. توسط قوم الدین  1417 – 1437این مجموعه که شامل مدرسه، مقبره و مسجد بزرگی است بین سالهای "

( مقبره گوهرشاد که به عنوان گنبد سبز 2شیرازی، برای گوهرشاد آغا همسر شاهرخ در هرات ساخته شد. )تصویر 

ل چهارگوش با گنبدی سه پوشش در مرکز نامیده می شود، شامل قبور گوهرشادآغا و بایسنقر است. این مقبره به شک

پایین ترین گنبد که عمیق تر است با طرح هایی از گل و احجام هندسی "(. 193:  1381)زارع،  "آن بنا شده است.

)دانی،  "نقاشی شده است. گنبد باالتر شیاردار است و با کاشی کاری آبی و سبز مطابق سبک تیموری تزیین شده است.

1378 :91)
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(157: 1397: مقبره گوهرشاد، )ابراهیمی، 2ر تصوی

مسجد و مدرسه این مجموعه، پالن چهار ایوانی متداول، با صحنی بزرگ و مناره های بسیار بلندی دارد که در هر "

پا در چهار گوشه بنا قرار داشته است. حیاط با  120یک از چهار گوشه ی بنا قرار گرفته است. چهار مناره به ارتفاع 

هایی دوطبقه احاطه شده بود. بر روی محورهای حیاط چهار ایوان وجود داشته که ایوان مقصوره با ایوان ورودی  رواق

از روی مناره ها می توان به غنای تزئین "(. 78: 1387و دانلد،  421: 1374)ویلبر،  "پا( به یک ارتفاع بوده است.  80)

بوده است. اکنون تعداد زیادی از این لوحه های مرمری در آرامگاه مسجد پی برد که این مسجد کامال با کاشی پوشیده 

(421: 1374)ویلبر،  "گوهرشاد موجود است.

در این بنا برخالف آنچه در مسجد گوهرشاد مشهد انجام شده که  گنبد بر روی ایوان قرار داشت و همچنین مناره "

ته و مناره ها تنها در بخش کوچکی از ضخامتشان به ایوان ها چسبیده به ایوان بودند، گنبد برو روی ایوان قرار نگرف

م. با رسیدن  1855 –ق  1271این آثار اکنون از بین رفته اند؛ زیرا در سال "(. 780: 1387)دانلد،  "متصل شده بود.

ش در خبر مربوط به رسیدن قریب الوقوع روس ها، عبدالرحمن خان، امیر افغانستان با تصور تقویت قدرت دفاعی خوی

: 1390)آکا،  "برابر حمله روس ها، دستور داد آن ها را تخریب کنند لذا تنها مناره ها و چند آرامگاه باقی مانده است.

32 .)

م. توسط خانم برکت از موسسه داکار اتریش  1995گنبد این عمارت که در حمله روس ها از بین رفته بود در سال "

(194: 1381)زارع،  "مرمت شده است.

. مدرسه دو درر معماری دوره تیموری مدارس درجه اول را در اهمیت هنری دارا هستند. از آن جمله است، د

این مدرسه یکی از زیباترین و اصیل ترین نمونه های معماری عصر تیموری است.

ویر )تص (150: 1375)امامی،  "ق. بنا شده است. 843ی معرق آن، در سال مدرسه دو در با توجه به کتیبه"

3)
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بنا شده و بر همین اساس به نام یوسفیه  –از امرای زمان شاهرخ میرزا –مدرسه توسط امیر یوسف خواجه "

این مدرسه دارای دو در در شرق و غرب آن بوده در "( از آنجا که 97: 1381)مالزاده، محمدی،  "معروف بوده است.

متر  500دوره ی اخیر به مدرسه ی دو در مشهور شده است. مدرسه از نوع مدارس چهار ایوانی، در زمینی به مساحت 

؛ جوادی،  16: 1383)پسندیده،  "ه در دو طبقه بنا و دارای چهار اطاق گنبد دار گوشه ای است.حجر 32مربع با 

(440: 1، ج 1363

از تزئینات فراوانی که در این بنا به کار رفته است باید از کاربرد کاشی معرق، برای اسپرها در کتیبه های روی "

چنین کاشی های هفت رنگ و آجر لعاب دار آبی روشن سردر ورودی و پوشش گنبدهای خارجی جنوبی و غربی و هم

(145: 1397)ابراهیمی،  "در گنبد ها اشاره کرد.

مدرسه دو در دارای دو گنبد الجوردی در دو زاویه ی غربی و جنوبی است. 

در پایه گنبد در چهار ردیف تزئینات اسلیمی گیاهی به رنگ آبی سیر و زرد به کار رفته کمرنگ است و در "

یف دوم کتیبه ای قرآنی آمده است و اما در گنبد دوم، نقش اسلیمی هندسی به رنگ آبی سیر و زرد کمرنگ به کار رد

(66: 1388)خزایی،  "رفته است، که از شیوه معماری بناهای چهار ایوانی دوره تیموری پیروی می کند.

هایی که به صورت اشعه ی خورشید  طرح تزئینی گنبد نقش خورشیدی است با داوایر متحدالمرکز شامل ترنج"

تنظیم یافته و از راس گنبد منشعب می شوند و در واقع نمایش سمبولیک نظام عالی هستی است. پوشش کاشی فعلی 

، 1374)ویلبر،  "حیاط احتماال مربوط به تعمیرات دوره ی صفوی است که جانشین تزئینات مشابه تیموری شده است.

 (466: 1ج

(134: 1376بیرونی مسجد دو در. )شراتو، : نمای 3تصویر 

برد. نام مدرسه خرگرد از میتوان ی تیمور دوره ی از دیگر بناهای شاخص 
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ق. در زمان شاهرخ و به دستور پیر احمد خوافی وزیر، ساخته شده است. )تصویر  848به سال  11مدرسه خردگرد

( معمار اولیه این بنا، قوام اّلدین شیرازی بوده و سپس به دست غیاث اّلدین شیرازی به پایان رسیده است. این 4

ی با یک گنبد فوق العاده روی مدرسه، دو گنبدخانه، یک مسجد با گنبدی بر روی قوس های کشیده و درسخانه ا

قوس های متقاطع و برجکی نورگیر دارد، این طرح بدیع در آرامگاه بایسنقر که قوام الدین شیرازی در هرات ساخته، 

(. 58: 1384تکرار شده است)تاکستن و دیگران، 

(70: 1388: نمای بیرونی صحن داخلی،مدرسه غیاثیه خرگرد)خزایی،4تصویر 

سرزمین های  استفاده در این مدرسه پالن چهار ایوانی بود و در مقیاسی بزرگتر از آن چه که درپالن مورد 

(5)تصویر  اسالمی رواج داشت.

(70: 1388: پالن مدرسه غیاثیه خرگرد)خزایی،5تصویر 

کیلومتری مشهد و مرز افغانستان قرار گرفته و در سه کیلومتری  146روستایی است بر سر راه تربت حیدریه که در فاصله خرگرد  - 11

 (79: 1378جنوب شرق خواف واقع شده است . )بلر؛ بلوم، 
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 مدرسه خرگرد دارای یک صحن مربع شکل با چهار ایوان مسقف است که به وسیله ی ساختارهای طاقی به"

هم متصل گردیده و بنایی ذو طبقه را پدید آورده است. این بنا در طبقه دوم، حجره هایی جهت تحصیل علوم طالب 

: 1388خزایی، ) "مدرسه دارد. سراسر نمای مدرسه با تزیینات کاشی های معرق به رنگ الجوردی پوشانده شده است.

69)

غیاثیه اجرا شده بود، مقیاس است. استفاده آگاهانه از نوآوری اصلی که در مدارس این دوره به ویژه مدرسه 

مقیاس های بزرگ در مساجد ایرانی از قدیم دیده می شد اما این نتیجه واضح بنای مساجد نبود. مدرسه غیاثیه در 

خرگرد نشان می دهد که این فضاهای بزرگ با چه حساسیتی استفاده می شده است، حیاط مربع شکل آن با دیوارهای 

ارتباط می یابد. همچنین در پالن و مقطع عمودی بنا از اصل قرینگی که  2:3:4اه تر و بلندتر پیرامون به نسبت کوت

شکل مربع دارای فرمی ایستا و پرصالبت است "یکی از شاخصه های تناسبات زرین ایرانی است، استفاده شده است. 

ند ضلعی ها از لحاظ ساخت نیز راحت تر به دست که خشونت مثلث و محدودیت عملکردی آن را ندارد و برخالف چ

(. بنا بر تحلیل 62: 1367)انصاری، "می آید. چهار گوشه مربع و نقاط وسط هر ضلع مهمترین نقاط یک مربع هستند.

هندسی پالن می توان اظهار داشت، ایوان ها، مدرس و شبستان در بهترین نقاط خود یعنی در وسط اضالع مربع قرار 

. . همچنین گنبد خانه ها و بادگیر هم در نقاط گوشه جای داده شده اندگرفته اند

نمای در خور ستایش مدرسه غیاثیه خرگرد، کوتاه و پهن می نماید، در عمق این بنا سردری برازنده قرار "

ری بوده دارد. تمام نمای ساختمان حالتی افقی و خوابیده را القا می کند که شیوه ای تازه در معماری عصر تیمو

(71: 1388)خزایی، "است.

 نتیجه گیری

 بعد مساجد و را اول جای شمریمبر آنها هنری، استحکام و شهرت اهمیت لحاظ به را تیموری بناهای اگر"

 ایلخانی معماری از گیریبهره با تیموری معماری .دهند می اختصاص خود به غیره و زیارتگاه ها و مدارس، خانقاه ها

 بناهای کرد که پیدا دست کاملی و محکم اصول و ساختار به ایرانی هنرمندان و معماران گیری کار به و سلجوقی و

تزئینات،  انواع در گرایی، پیشرفت عظمت مانند دهند می نشان را های ویژگی این خوبی به دوره این از جامانده به

 تاریخ طول در که است بناهایی انواع از یکی عنوان به مسجد. متقاطع های طاق و زنی طاق فنون در تعالی و رشد

 و معماران از بسیاری استقبال مورد نیز تیموری دوره در است و بوده اهمیت و توجه مورد همواره ایران معماری

 (254: 1378 )بلر، ". گرفت قرار هنرمندان

این در و داشتند ایویژه  اهتمام غیرمذهبی و مذهبی بناهای ایجاد به همانطور که بیان گردید؛ تیموریان

اسالمی مهم ادوار از دوره این بنا تزئینات نظر بردند.از بهره قبل دوره های متداول معماری یشیوه و طرح از راستا
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تزیینی یشیوه در دوره این هنرمندان که دارد آن از حکایت تیموری عهد در معرق کاشی با تزیین است. شیوه ی

 شده مشاهده کاشیکاری تزیین این چنین دورهای کمتر در به طوری که بودند، یافته دست مهارت حد اعالی به

و بخارا در شده ساخته بناهای همچنین و خرگرد غیاثیه مدرسه ی مشهد، گوهرشاد مسجد چون است. بناهایی

دوره این بناهای بیشتر در . است مذهبی بناهای در آن کاربرد و کاشیکاری هنر برجستگی ینشان دهنده هرات،

گوشه های در مدور برجهای از استفاده با بیشیتر خصوصیت این که است شده تأکید بنا بودن عمودی خاصیت بر

چشمگیرترین از همچنین  .است تیموری دوران مشخصه های نخستین از تزئینات می آمد. این گونه پدید بناها

و ایوانها شد، ساخته عهد این در که است سترگی و عظییم بناهای میزان دریافت، توانمی دوره این از که نتایجی

الجوردی کاشی های با بیشتر که شکل پیازی گنبدهای و اندشده تزیین زیبا معرق کاشیهای با که بلندی سردرهای

در رنگ کاربرد اوج توانمی را تیموری عصر معماری دوره است. همچنین این خاص مشخصات از اندشده تزیین

طالیی رنگ به ثلث و نسخ کوفی، در کتیبه های و خرگرد غیاثیه مدرسه نمونه ی آن را می توان دردانست.  معماری

.می شود مشاهده آبی کاشی های در زمینه

بررسی هرچند تاثیر بسزای اسالم در معماری دوره ی تیمویان قابل چشم پوشی نیست. اما عالوه بر آن؛ در

دادن منطقی شکل در هوا و آب عامل ،که بریم می پی مهم این به مختلف های اقلیم در مساجد، معماری ترکیب

در واقع نقش عوامل  است. بوده دارا را ای عمده نقش نواحی این مساجد کالبدی معماری ترکیب و شهرها بافت به

 جغرافیایی در تکامل معماری اسالمی غیرقابل انکار بوده است. 
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