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هدف از نگارش این مقاله بررسی جایگاه و کارکرد مدارس و مدرسان در خراسان بزرگ در دوره 

های دوره تیموری است. اهمیت این مقاله از آن های اطالعاتی کتیبهانواع ارزشتیموری و سنجش 

دوره تیموری  های آموزشی اطالعاتی کتیبه درتر به مسأله مدارس، مدرسان و ارزشروست که کم

ای و آرشیوی است و تالش اند، پرداخته شده است. روش پژوهش کتابخانهدر خراسان بزرگ داشته

فاده از محتوای  اسناد، نسخ خطی و منابع دست اول تاریخی بر وزانت محتوای مقاله شده تا با است

ترین سواالت این مقاله عبارتست از کارکردهای مدارس دوره تیموری، انتصاب و افزوده شود. مهم

های یافته های دوره تیموریهای اطالعاتی کتیبهانواع ارزشوظایف مدرسان چگونه بوده است؟ 

سازی خصوصا در هرات باعث شد تا دهد که توجه تیموریان به مدرسهوهش نشان میچیست؟ پژ

قشر مدرس به عنوان یکی از طبقات اجتماعی نخبه و کارآمد مطرح گردند. حضور مدرسان در 

ها را در گیری و تأثیرگذاری آنهای مختلف اجتماعی، سیاسی، مذهبی و علمی بستر قدرتعرصه

موده بود. مدارس این دوره با توجه به نوع اداره و کارکردشان به چهاردسته تحوالت مختلف فراهم ن

ها تابع نوع مدرسه بوده است. شوند که شرایط انتصاب مدرسین و دریافت حقوق آناصلی تقسیم می

ها و فرامین صادره از شرایط معیشتی و دریافت حقوق مدرسان با توجه به نوع مدارس، کارکرد آن

ها نیز تابعی از شد در کنار آن وضعیت معیشتی مدرسان و نحوه دریافت حقوق آنمیدربار تعیین 

ها بوده است که معموال مطابق شرایط وقفنامه و فرامین نوع مدارس کارهای جانبی و ارتباطات آن

های مذهبی و تاریخی بوده و همچنین این دوره دارای انواع کتیبهگرفت. صادره از دربار صورت می

های این دوره در مستند سازی عملکرد اقتصادی، اجتماعی و مذهبی شاهان تیموری ای کتیبهمحتو

 از اهمیت برخوردارند.
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هاخوانش کتیبههای آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد ها و سیاستشاخصه  

 آبادیمندی، حسین خسروی، سهراب اسالمی، ابوالفضل حسنجواد رجبی

 مقدمه

 سالطین بندیهای فرهنگی و هنری خود را سپری کرد. پایترین دورهخراسان بزرگ در دوره تیموری یکی از درخشان

 باعث شد مشایخ و علما به  ارادت و توجه و همچنین هنر و فرهنگ به آنها عالقه و اسالم به شاهرخ جمله از تیموری

فرهنگی  مظاهر از بسیاری آمدن بوجود در شهر هرات زمینه و خصوصا   باشند کوشا و هنر فرهنگ شکوفایی   امر در که

سازی (. یکی از نمادهای مهم فرهنگی این دوره مدرسه100: 1395خدا، )رحمو مدارس فراهم گشتها مانند کتابخانه

 ق(،911 -861)دوره سلطان حسین بایقرا م.( و1446-1404ق./ 850 –80۷)عصر شاهرخدر  خصوصا مدر هرات  است.

جایگاه و کارکرد   نمود.های مختلف فراهم تعداد زیادی مدرسه ایجاد شد و زمینه حضور پررنگ مدرسان را در عرصه

های به جا مانده در های اطالعاتی کتیبهشها در کنار سنجش ارزاین مدارس و نحوه انتخاب و انتصاب مدرسین آن

روش  تحقیق شود. ه دوره تیموری در خراسان بزرگ از جمله ضروریات انجام این پژوهش محسوب میبناهای متعلق ب

به دنبال آن است ای است و شیوه انجام این پژوهش آرشیوی و کتابخانهدر این پژوهش، روش توصیفی و تحلیل است. 

لی در قالب جداول وع، اطالعات تکمیتا ضمن استفاده از محتوای اسناد و نسخ خطی برای تبیین بیشتر موض آن است

 .هددآماری ارائه 

کتاب و  دهد که در مورد کلیات این موضوع، مقاالت،پیشینه پژوهش نشان می انجام گرفته در خصوص هایبررسی 

( در مورد ساختار و نقش 1388ای است که خزایی )هایی به نگارش درآمده است. از جمله این مقاالت، مقالهپایان نامه

 ساختار و تحول روند شناخت به ها،آن مقایسه و این دوره مدارس های مدارس دوره تیموری ضمن شناساییمایه

( در مقاله 1395(. تدین و آهنگری )1388خراسان پرداخته است)خزایی،  خطه در تیموری مدارس تزئینات معماری

 "قرن چهاردهم یتا ابتدا یموریمدارس دوره ت یریپذاجتماع لیتحل هیارتباط مدرسه و شهر بر پا تیفیدر ک یشیبازاند"

برخی نکات  یاند. این مقاله حاوها اشاره کردهبه انواع کارکردهای مدارس با استفاده از تحلیل وضعیت معماری آن

کارکرد اجتماعی و مذهبی مدرسان است)آهنگری  جدید درباره نحوه تأثیرگذاری مدارس، نحوه تفکر سازندگان آنها و

تاریخ مدارس ایران از عهد "( در کتابی با عنوان 1364های مورد بررسی، سلطانزاده)(. در میان کتاب1395متدین، و 

 (.1364)سلطانزاده،را بیان کرده است مدارس های تاریخیتاریخچه و برخی از ویژگی "دارالفنون باستان تا تأسیس

ای داشته است که ده، به نوعی به مدارس و مدرسان اشارههایی که درباره فرهنگ دوره تیموری به نگارش درآمکتاب

تاریخ " (،1382منفرد، )فراهانی"پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان"توان به کتاب می

هرات در " (،13۷5)میرجعفری، "تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان

 اشاره نمود. (1392منز، )فوربس" قدرت، سیاست و مذهب در عصر تیموریان" ( و1389)مجتبوی،  "عهد تیموریان

نامه خود با عنوان ( در پایان1390نامه نوشته شده است. ذرنوخی )درباره نظام آموزشی در دوره تیموری چند پایان

به کلیاتی راجع به سیستم آموزشی در دوره تیموری و  "ترکمانان( و تیموریان) هجری نهم قرن در ایران در آموزش"

نظام آموزشی در دوره "( 1390بروجردی) نامه گودرزی (. پایان1390برخی از آرا مدرسان پرداخته است)ذرنوخی،

رغم مقدمه طوالنی درباره وضعیت آموزش، درباره محتوای نظام آموزشی، تأمین مالی مدارس و برخی علی "تیموریان

موقوفات نهاد آموزش در  یبررس" (. ابراهیمی هفشجانی در1390بروجردی،درسان اطالعات مفیدی دارد)گودرزیاز م
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-ثیر آن بر رشد و انحطاط آموزش در عصر تیموریان میأموقوفات نهاد آموزش و تله أبه مس "انیموریدوره ت

ای توان گفت که اطالعات پراکندهدر ارزیابی نهایی درباره پیشینه پژوهش می .(1393 ،یهفشجانیمی)ابراهپردازد

درباره مدارس و ساختار آموزشی آورده شده است اما پیرامون مدرسان، معیشت و شیوه تدریس مدرسان و اسناد مرتبط 

 است.به رشته تحریر در نیامده ها مطلبی مدون با آن

 خراسان بزرگ در دوره تیموری

روی کارآمدن تیموریان، خطه خراسان بزرگ به عنوان مرکز حکومت تیموریان، پس از گذران دوران سیاه سلطه با 

همه جانبه، از جمله توسعه فرهنگی و هنری را  به خود دید که این امر زمینه توسعه ول، آرامش و شکوهی نسبیمغ

)بهزادی و شودفرهنگی در تاریخ خراسان محسوب می رو یکی از دوران بانشاط به لحاظدر این خطه فراهم کرد. از این

های حاصلخیز و پل ارتباطی میان شرق آمد. زمینشمار میاین دوره به هایترین ایالتبزرگاز (. خراسان 9: 1391راد، 

و  و غرب، زمینه تمرکز سیاسی، مذهبی و فرهنگی را در آن فراهم کرده بود. توجه ویژه شاهان تیموری به این منطقه

(. عوامل زیادی در شکوفایی 81: 1393خصوصا هرات و سمرقند باعث رونق و آبادانی آن گردید)رحمتی و یوسفوند، 

ثبات سیاسی رونق اقتصادی،  توان بهها میترین آناند که از مهمفرهنگ، هنر و اقتصاد در خراسان بزرگ تأثیر داشته

 (.13: 1391یهزادی و راد، نشمندان و وجود مدارس اشاره نمود )های مذهبی، رشد فرهنگی و تکریم علما و داآزادی

فرهنگ  یو عدالت، شخصا  پادشاه یاست، گذشته از جنبه تقو یموریپادشاهان دودمان ت نیاز مشهورتر یکیشاهرخ 

و هنر دوست بود. او دربار خود را در  سینوشاعر، خوش یو پادشاه بانیعالمان و اد یحام ،پرور و دوستدار علم و ادب

و علوم و هنر درآورد و آن را  اتیادب یفعال، برا یصورت مرکزمحلی برای رفت و آمد علما تبدیل کرد.  شهر هرات به

: 1395خدا، )رحم قرار داد قیکتب را مورد تشو فینّقاشان ساخت و تأل ،شاعران، خّطاطان بان،یمحل اجتماع عالمان، اد

را که آن  یادب و اوقات ،دانش ،او به علمشاهرخ و عالقه  یو هنرپرور یو دانش گستر یادب دوست بهحافظ ابرو  (.101

اشاره  در علوم معقول و منقول قیصرف درس بحث و درس و مطالعه و تحق پادشاه بزرگ، با وجود امور مهم سلطنت،

 آن و اساس داشت رونق و رواج قبل هایدوره مانند دینی علوم در این دوره (.1/818: 1380ابرو،)حافظ کرده است

( همچنین  ورود دانشمندان 50: 1356 بود)جامی، جماعت و سنت اهل عقاید بر مبتنی کالمی، و مذهبی هایبحث

 (.818 /2: 1380از دیگر مناطق به هرات باعث گسترش علم و ادب شده بود)حافظ ابرو، 

داشت، جامع علوم  کجای دونیدانش افالطون را با شوکت فر خ،یبه گفته توار از دیگر شاهان تیموری کیبالغ رزایم 

 نداشت ریو نظ لیروزگار خود عد مشهور و درو نجوم  یاضیداشت و در علم ر یآگاه یاز علوم شرع یعصر خود بود؛ و

 اهل فضل تیو رعا تیهمت بر ترب موارهرا به هفت قرائت حفظ بود و ه دیقرآن مج(. وی 54: 1380 ،ی)راقم سمرقند

بود که عالقمند به علم و  یموریسلطان، پسر شاهرخ از شاهزادگان ت میبراه(. ا4/2۷2: 13۷2میر،)خواندگماشتمی

 زیمستعد و فاضل و هنرمند بود، که با خط و شعر ن یا. او که حکومت فارس را در دست داشت، شاهزادههنر بود

و نقش  تیبود، اهم سنقریبا ،یشاهزاده بعد کرد.تکریم میسلطان، ارباب فضل و استعداد را  میداشت. ابراه ییآشنا

و  یو نقّاش یقیاز شعر و موس با،یز یفنون هنرها هیکل به علم و ادب و یعشق و عالقه سرشار و رزا،یمسنقریبا هعمد

 میتکر و میهمواره در تعظ رزایمسنقریبا .در عصر خود بود با،یز یمشوّق هنرها نیتربزرگ یو کهنیبود و ا یمعمار
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های آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه هاها و سیاستشاخصه  

 آبادیمندی، حسین خسروی، سهراب اسالمی، ابوالفضل حسنجواد رجبی

 .سیدر دخو یعتالا حد به تذهیبهنر و  ،(. در دوره بایسنقر2/301: 1349)واصفی، دیکوشیفضل م ارباباهل علم و 

و  داریبرنسخه به زجلدساو  فخوشنویس صحا ،مذهب نقاش، چهل ی،بایسنقر کتابخانه لصنایعو دارا ملعلودر دارا

 (.4: 1394شهرآبادی و ظریفیان، شد) اریگذپایه دوران همیندر  اتهر مکتبو  نددبو لمشغو کتب زیسارمصو

رود. وی وره تیموری به شمار میر زمینه فرهنگ و اقتصاد دهای درخشان دیکی از دورهنیز بایقرا دوره سلطان حسین

-861آمد در خالل حکومت خود)شماره میکه حتی قبل از رسیدن به حکومت در زمره حامیان فرهنگ و هنر به

دلیل امنیت نسبی در خراسان و م.( خدمات زیادی در خراسان و خصوصا هرات انجام داد. به1505-1465ق./911

(. بایقرا در امر 100: 1339به خراسان مهاجرت کردند )زمچی اسفزاری،هرات هنرمندان، دانشمندان و صنعتگران 

های بلندی برداشت. رونق ها گامها، مساجد و رباطخانقاهآبادانی اقتصادی و فرهنگی با ساختن بناهایی مانند مدارس، 

رهنگی را ایجاد نمود. ای از نشاط اقتصادی و فثیر مستقیمی داشت دورهدر این دوره که بر گسترش فرهنگ تأاقتصادی 

های تجاری، ایجاد تسهیالتی برای تجار و توان به تأمین امنیت راهترین اقدامات بایقرا در خراسان میاز جمله مهم

ها شهری و روستایی، احداث تا( تنظیم نظام پولی، تعدیل در مالی59-5۷: 135۷های تجاری)نظامی باخرزی، کاروان

(. اقدامات 85-84: 1393راضی موات و تقویت روستانشینی اشاره نمود)رحمتی و یوسفوند، نهرها و ساخت قنات، احیاء ا

 ای به آن بخشید. خراسان در دورهبایقرا زمینه آبادنی و پیشرفت خراسان را در دوره تیموری فراهم نمود و رونق ویژه

 انشاعرو  نیبااد نپشتیباو  یخیرتا رثاآ رگزب نبانیااز  کهیی انو میرعلیشیرا بایقرا با کمک وزیر هنرمند و هنر دوستش

 گفته به بنا. شد تذهیبو  نقاشیو  موسیقیو ادب  شعر مرکز اتهرو  شهرو  سیدر شکوفاییو  عظمتاوج  به دبو

هراتی، فخری)یافتند تربیتو  تعلیم ابایقرحسین نسلطاو  میرعلیشیرا فرینآهنر هستگادر د ریبسیا انهنرمند ندامیرخو

های مختلف در خراسان بستر رشد و شکوفایی را فراهم نمود. در مجموع، رنسانس دوره تیموری در زمینه (.35: 1363

دوره  در به خصوص )پانزدهم میالدی( یهجر نهم هسد پایانی بعدر ر ریتیمو عهد نسااخر فرهنگیو  یهنر شکوفایی

 اریگذوا منظا اریبرقرشاهان تیموری مانند های اقتصادی و فرهنگی سیاست مستقیم نتیجهبایقرا  حسین نسلطا

 به دخورا  ریتیمودوره  فرهنگو  هنر کهآورد  همافررا  یطیاشر نستاتو که دبو مالیاتی یهامعافیت رسایو  لغارسیو

ایران  میانه یخرتا هنری و فرهنگی های دوره تریننخشاو در ترینرپربااز  یکی تموجبا وبرساند بالندگی و  لکمااوج 

 (.12: 1394)شهرآبادی و ظریفیان، آورد پدیددر خراسان بزرگ را 

 های آموزشی تیموریانمجتمع

 حرم خواتین شاهان بلکه تنها نه مراکز این ساخت در شد؛ ساخته زیادی آموزشی مراکز حکومت تیموریان، طول در

مدارس و نهادها آموزشی دوره تیموری مدارس از آنجا که برخی از بودند.  سهیم هم، وزیران و تیموری شاهزادگان و

توان به گاه، آرامگاه و یا کتابخانه وجود دارد میها سکونتاند و در آنها ایجاد شدهای از ساختمانبه صورت مجموعه

 یکی (.91 :13۷8 ،زادافصح) اندها عنوان مجتمع آموزشی اطالق کرد. این مراکز عمدتا  دارای کارکرد آموزشی بودهآن

ی استفاده ای براعملکرد فرهنگی بود. در برخی از مدارس کتابخانه آموزشی با مراکز تیموری، کارکردهای مدارس از

 م.آن1410/ق813سال در شاهرخاز مهمترین مدارس این دوره مدرسه شاهرخیه بود که  .طالب و مردم وجود داشت

 دیگر (. از 2/112: 134۷فرخ،  قرارداشت)همایون وقف نفیس، کتب با همراه بزرگی که در آن کتابخانه کرد بنا را
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الدین، کتابخانه کتابخانه مدارس خواجه کمال توان به مدرسه سلطانی،مدارس این دوره که دارای کتابخانه بود می

اره حصاری، کتابخانه مدرسه فصیحیه و کتابخانه مدرسه نظامیه اشمدرسه بدیعیه، کتابخانه مدرسه خواجه اسمعیل 

مدرسه غیاثیه خرگرد نیز از مهمترین مدارس دوره تیموری است که در سال  (.28-۷: 1392نمود)پرویش و رحیمی، 

توان عنوان مجموعه آموزشی به آن اطالق دهنده آن، میق، بنا شده است و با توجه به جزئیات و اجزای تشکیل848

الدین پیراحمد خوافی وزیر شاهرخ گرفته شده سه به نام غیاثکرد. این مدرسه که نام آن از کلمه غیاثیه از بانی مدر

مقبره  (.10: 1359؛ مقری، 198-19۷: 13۷0حجره است)پوپ،  32است در دو طبقه ساخته شده است و دارای 

بندی کرد. این مجموعه شامل مدرسه، مقبره و مسجد های آموزشی دستهتوان در زمره مجتمعگوهرشاد در هرات را می

م. برای گوره شاد آغار همسر شاهرخ در هرات ساخته شده است)زارع، 141۷ -143۷های است که بین سال بزرگی

انه و مسجد قرار های آموزشی مانند اخالصیه که در آن مدارس با خانقاه، حمام، آشپزخدر مجتمع (.193: 1381

کنندگان و اختالط فکری را تنوع مراجعه بخشید و در عین حال زمینهای به این مدارس میکارکرد چندگانه داشتند،

به منظور تعامل مردم و ی حکومتی هایهدف گذار یدر راستاو و جامعه بود مدرسه نمود. در واقع پیوند نیز آماده می

های آموزشی در جای خود نقش وجود این امکانات رفاهی  و فرهنگی در مجتمع  (.۷۷: 1364)سلطانزاده، بودطالب 

  ه علمی و فرهنگی خراسان داشت.مهمی در توسع

ها را مشــاهده نمــود؛ از حجره یتــا جمع یفــرد یاز قلمــرو یفــیتــوان طیم هیابن گریهمانند د زیدر مدارس ن

ها کــه همدرس ــایهــا وانیداد و ایدر آن رخ مــ فــرهدو ن یگوهاوها که گفتوانچهیها بود، اطلبه یکه محل زندگ

مدارس دوران  یکردند. با مطالعهیمباحثه شــرکت م تری درو به تبع افراد بیش رفتدیشــمار مبه سیتدر یاصلمحل 

ه بر طالب، مردم نیز از آن استفاده اند که عالوبوده یــیفضا یها داراآن رتشیگردد بیم مشخص ــرانیا یاســالم

های آموزشی دوره بررسی مجتمع(. 91: 1385، ــایرنیپ)نمودفراهم میویت ارتباطات دو قشر را کردند و زمینه تقمی

و  موزشی و تربیتی محلی برای تربیت مردان سیاسی، محل عبادتاین مدارس در کنار کاربرد آ دهدتیموری نشان می

آموزان جذب علمها افزوده است و در اند و این مسئله بر غنای محیطی آنجویان نیز بودهمحل سکونت اساتید و دانش

 اهمیت خاصی داشته است.

 و کرد بنا ایمدرسه بخارا در بیکالغسازی نقش داشت.بیگ نیز که از پادشاهان بزرگ این دوره است در مدرسهالغ 

نیکوکار  زنان از که شاهرخ همسر  بیگم، (. گوهرشاد1۷0: 13۷2تعیین نمود)خواندمیر،  طلبه و مدرَس بقعه، این برای

 م.1432ق/836را سال  بنا این اتمام سال .ساخت انجیل پلسر در هرات، شهر شمال در ایمدرسه بود،زمان 

اشاره  بیگم در هراتتوان به مدرسه حظیره فیروزهاز دیگر مدارس این دوره می (.2/645: 1380اند)میرخواند، ذکرکرده

 پریزاد. (194مدرسه سرپل انجیل اشاره نمود)همان: توان به سلطنتی میو از مدارس غیر( 198: 13۷2)خواندمیر، کرد

برخی از مدارس این دوره نیز توسط وزرا ساخته شده ساخت.  مشهد در ایمدرسه نیز آغا، گوهرشاد خدمتکار خانم،

ساخت. بایقرا در  خرگرد در غیاثیَه نام به ایمدرسه شاهرخ وزیر خوافی، پیراحمد الدَینغیاث خواجهاست برای مثال، 

 (.218: 1382منفرد، )فراهانیکرده استدارد، اشاره  رساله خود به وجود صدها مدرسه که در زمان وی در هرات وجود

و  بیگ در بخارابایقرا ساخته شد، مدرسه الغتوان به مدرسه سلطانی که توسط سلطان حسیناز مدارس سلطنتی می
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دو دَر از مدارس مهم دوره تیموری است. این مدرسه  مدرسه .(214. (156: 136۷  )سمرقندی و خواجه،در سمرقند

الدین خواجه بهادر است که از امرای بزرگ خراسان در این دوره بود. این ق. ساخته شده و بانی آن غیاث843لدر سا

مدرسه از نظر تزئین و کاشیکاری و خطوط مختلف و نقوش حائز همیت است. این مدرسه دارای چهار ایوان است که 

(. این 1662: 1350ها، حجرات فوقانی و تحتانی قرار گرفته که محل سکونت طالب بوده است)فاضل،اصل ایواندر فو

 های آموزشی دوره تیموری محسوب کرد.ترکیب سبب شده است تا این مدرسه را نیز بتوان در زمره مجتمع

است. معمار این بنا  دوره تیموریق، ساخته شده است از مدارس مشهور 848مدرسه غیاثیه خرگرد نیز که در سال 

الملک شیرازی بود. این بننا ر شهر خواف ساخته شده است. موقوفات زیاد ینیز به این بنا افزوده شد. تاالر استاد  قوام

های این مدرسه بود که آن را به شکل مجتمع آموزشی در آورده است)گلچین عارفی، خانه و تالر وعظ از بخشجماعت

ز طرفی ساختار معماری برخی از این مدارس به نوعی طراحی شده بود تا کارکرد چند جانبه داشته ا(. 88: 138۷

 خرگرد، غیاثیه مدرسه. شودمی دیده دوره مدارس این کالبد در مختلف هایکاربری با گنبدخانه باشد. ساختار

که  بوده وعظ تاالر دیگر، یگنبدخانه ونیایشی  کارکرد دارای دو، این از یکی. دارد بنا کنج چهار چهارگنبدخانه در

در فرمان تدریس امیر صدرالدین ابراهیم  (.54: 1386)اوکین، بوده استمورد استفاده مردم و طالب به صورت همزمان 

-13۷ق.: 1242االصل، شیرازیبرای مدرسه بدیعیه به پرداخت حقوق مطابق دستور واقف اشاره شده است)موسوی

توان گفت اغلب مدارس دوره تیموری که این مسئله نشان دهنده مسائل مالی این مدارس است. با این تفاسیر می (138

 های آموزشی ساخته شده بودند و دارای کارکرد چندگانه بودند.به سبک مجتمع

 های تیموریهای دورهکتیبه

ها دارای به عنوان آثار هنری که آگاهانه ساخته شده هرسد. کتیبنگاری و پیشینه آن در ایران به دوره باستان میکتیبه

ها به عنوان عناصر های مختلف باشد. کتیبهدهنده مفاهیم مهم و کلیدی در دورهتوانند در بردارنده و انتقالاند می

 ها برهای مذهبی حکومتمعنایی و تزئینی در معماری اسالمی از ابزارهای مهم در جهت گسترش عقاید و سیاست

آیند ها از کنار هم قرار گرفتن خط و نقش به دست می(. کتیبه5: 1394روند)فغفوری و بخاری قهی، مردم به شمار می

های سرتاسری اند. مانند: کتیبههای گوناگون به نمایش در آمدهکه بر حسب زمان و مکان با مصالح متفاوتی در قالب

های کوچک با نقوش اسلیمی یا هندسی، کتیبههای تلفیقی تیبهبندی شده، کهای قاببه صورت خوشنویسی، کتیبه

: 1380فر،های ساده ایجاد شده با سطوح آجری و کاشی)شایستهآجری دور تا دور محراب، گنبد و یا شبستان و یا کتیبه

 یهادوره نیترکه از درخشان یموریعصر ت درشود. های مختلف دیده می(. در بناهای دوره تیموری نیز کتیبه۷0

است. هنر معماری یکی از بسترهایی است که هنرهای دیگر مانند نقاشی،  رانیدر ا یاسالم یهنر و معمار یخیتار

 ران،یقرون گذشته ا یمعمار یادیمعماران با فرهنگ و تفکرات بن د.کننکاری در ذیل آن رشد میبری و مقرنسگچ

از انواع خطوط به چنان  رینظیبا استفاده ب یسینوبهیو کت یهنر نگارگر ژهیمختلف به و یهانهیاند در زمتوانسته

 آیندبه حساب می یها تنها عناصر بصربهیباشد. کت ندهیکل مکاتب آ یبرا ییو تکامل برسند که الگو نیاز تکو یادرجه

در  یادیز تیاهم یارامحتوا و متن، د ،(ی)شکل ظاهریریو از دو جنبه، تصو هستند حامل معنا میکه به طور مستق

(. در یک بنا ممکن بود به تناسب نوع بنا و جایگاه 29: 1388نژاد، )مکیشوندمحسوب می رانیا یدوره اسالم یبناها
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ها ها در مساجد، مدارس، آرامگاهدهد که کتیبهبررسی آثار معماری دوره تیموری نشان می کار برود.ها بهآن انواع کتیبه

 داشتند.کاربرد فراوان 

های به کار برده شده در معماری دوره تیموری دارای دهد که کتیبههای دوره تیموری نشان میشناسی کتیبهسنخ

ها، ورودی بناها، اطراف محراب، ها هستند که در پیشانی ایوانهای طوماری نوعی از این کتیبهانواعی هستند. کتیبه

نگاری شوند. این نوع کتیبهون ایوان در جهات افقی و عمودی نصب میساقه گنبد  و .. به صورت افقی و گاه پیرام

های (. نوع دیگر کتیبه4: 1390زرین،  نگاری در بناهای اسالمی است)طبسی و رئوف حجارمعموال  رایج ترین نوع کتیبه

ه صورت مستطیل یا ها با متن کوتاه در یک قاب کوچک ببندی است؛ این کتیبههای قابرایج در دوره تیموری کتیبه

شوند. این نوع کتیبه بیشتر در شوند و به صورت مکرر همچون نقشی تزئینی بر در و دیوار ننصب میمربع نوشته می

ها به فراخور هدف  ساخت و  مواد و مصالح کاربردی (. هر یک از این کتیبه38: 1392تزئینات کاربرد دارد)صحراگرد، 

 هایی هستند. ه دارای ویژگیو تحت تأثیر فرهنگ رایج در جامع

های این دوره در مسجد گوهرشاد ترن کتیبهدهد که یکی از مهمهای عهد تیموری نشان میمطالعه و واکاوی کتیبه

ترین مسجد چهار های طوماری است. مسجد گوهرشاد، عظیمهای مسجد گوهرشاد به شکل کتیبهقرار دارد. کتیبه

های ساختمانی و آستان قدس رضوی و جنوب حرم واقع شده است و به خاطر ویژگیایوانی، در مجموعه آرامگاهی 

ترین بناهای تاریخی ایران است. این مسجد در دوره حکمرانی دارا بودن تزئینات غنی کاشی و کتیبه یکی از برجسته

: 1388است)خزائی، الملک بن زیدالدین شیرازی ساخته شده ق. توسط معمار دوره تیموری قوام818شاهرخ در سال 

نگاری است. این کتیبه بزرگترین کتیبه ایوان ای هنر کتیبه(. ایوان مقصوره این مسجد به شکل مجموعه61

 های دوره تیموری است.ترین کتیبه(. این کتیبه از نظر وسعت و محتوا از برجسته54: 1392است)صحراگرد، 

ق 848توان به مدرسه خرگرد در خواف اشاره داشت که در سال میاز دیگر آثار معماری این دره که دارای کتیبه است 

(. نمای بیرونی مدرسه 69: 1388الدین خوافی وزیر سلطان شاهرخ تیموری ساخته شده است)خزائی، به دست  غیاث

(. ۷1-69غیاثیه دارای کتیبه طوماری است. البته یک کتیبه احداثیه نیز در داخل ایوان شمالی آن وجود دارد)همان: 

 نگاری در مساجد و مدارس دوره تیموری رواج داشته است.دهنده این است که کتیبهبررسی این آثار نشان

 

 

 

  خراسان بزرگهای دوره تیموریِآموزشی کتیبهو جایگاه  ارزش

دارای ارزش و اهمیت آموزشی دهد این آثار می نهای موجود در معماری دوره تیموری نشامطالعه و واکاوی مفاد کتیبه

المنفعه مانند کاروانسراها ها و بناهای عامتوان در بناهای مختلفی مانند مساجد، خانههای این دوره را میکتیبههستنند. 

ها که گواه بر دوره ایجاد و مقطع تاریخی خاصی است دربردارنده نکات بخشی از اطالعات این کتیبه نمود. مشاهده
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 ،یدرباره بان یها دربردارنده اطالعاتبهیکت نیمتن ا های تاریخی شناسنامه بنا هستند.کتیبهاست.  آموزشی مفیدی

 هیاحداث یهابهیها کتآن به  دهدیمرا درباره احداث بنا  یساخت بنا است و از آنجا که اطالعات خیمباشر، معمار و تار

 بهیحاکم وقت درست در وسط کت مکردند که نایم میمتن را چنان تنظ هیاحداث یهابهیدر کت شود.نیز گفته می

های احداثیه معموال  در بردارنده اطالعات تاریخی مفیدی کتیبه  (.3: 1392حجار زرین، )طبسی و رئوفردیقرارگ

 هستند.

 

 

: کتیبه احداثیه مسجد خرگرد) منبع: نگارندگان(1تصویر شماره   

به ذکر سال ساخت بنا و نام معمار پرداخته است که خود عاملی مهم در بازشناسی معماران  اطالعات خوداین کتیبه در 

 دوره تیموری و وضعیت معماری در این دوره است.

درباره  یاطالعاتها در برگیرنده گاهی اطالعات کتیبهها قابل برداشت است. نیز از کتیبه یمذهباطالعات تاریخی و 

هستند  ییهاآن یو احداث  یمذهب یهابهیکت گریاما گروه د است ثیاحاد ای میاز قرآن کر یاتیآبه همراه سازندگان 

)صحراگرد، اندبنا آورده ریو ساخت و تعم یمختصر درباره بان یاطالعات انیاست و در پا یمذهب یشان عبارتیکه متن اصل

که بر کارکرد مذهبی بنا  ییکتیبهها به های به کار رفته در  مسجد شاه در مشهدطور نمونه کتیبه(. به41: 1392

هایی که بر ، کتیبهگنبد ساقه ان،یوورودی ا دررـس ،اـهرهاـمنروی  رـب نیآقرو  حدیثی یکتیبهها مانند تأکید دارند

ورودی  در سر بر سیرفا رشعاو ا گنبد اقهـس لهیءاسماا ،گنبدخانه اریود یکتیبهها مانندی بنا تأکید دارند، همگاآرا نقش

 (.128: 1392، و دیگران زادهاشاره نمود)الهی ،انیوا
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)منبع:  ق.848از بناهای دوره تیموری، ساخته شده در سال کتیبه طوماری در مسجد خرگرد :2تصویر شماره 

 (نگارندگان

بررسی  های طوماری است به خط ثلث و کوفی است و دربردارنده مضامین مذهبی است.این کتیبه که از نوع کتیبه

دهد، القاب شاهرخ که در سلطنت او این بنا ساخته شده است با کاشی معرق در این کتیبه مفاد این کتیبه نشان می

آموزانی های آموزشی این کتیبه به نوعی تکرار روزمره صفات و القاب شاهی برای علمتکرار شده است. واکاوی داده

توان از آن به عنوان مشق وفاداری سیاسی برای د در حقیقت میاناست که در این مدرسه مشغول به تحصیل بوده

 آموزان یاد کرد.علم

ق. همزمان با ساخت بنا ایجاد شده  843ها در مدرسه دودر قرار دارد. این کتیبه معرق در سال یکی از این کتیبه

 (. این کتیبه نیز به شکل طوماری و تک خط است.150: 13۷5است)امامی، 

 

 )منبع: نگارندگان(. ق(843)ی : کتیبه مسجد دو در متعلق به دوره تیمور3هتصویر شمار
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اههای آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه ها و سیاستشاخصه  

 آبادیمندی، حسین خسروی، سهراب اسالمی، ابوالفضل حسنجواد رجبی

ای آموزش توأمان دین و سیاست است، نیز گونه« هللالملک»و « هللالحکم»بررسی مضمون این کتیبه که تکرار جمالت  

ره، همواره درصدد های تشکیل شده در این دوگردد. براساس آنچه در دوره اسالمی آشکار است حکومتمحسوب می

اند در جامعه این مشروعیت و مبانی آن را تکرار کنند. تکرار جمله حکومت اند و کوشیدهکسب مشروعیت مذهبی بوده

و ملک از آن خداست، نوعی آموزش  روزانه رویکرد سیاسی و مذهبی تیموریان در این مقطع تاریخی است و این نکته 

 های آموزشی این دوره است.یموریان در مجتمعتأییدی بر رویکرد و اهداف آموزشی ت

ق. و انتخاب آیه 821توان به کتیبه سفید رنگ ثلث مسجد گوهرشاد مشهد به میمهم این دوره  ها کتیبهدیگر از 

 (.94: 1384فر، )شایستههیجدهم سوره توبه برای مسجد توسط بایسنقر اشاره نمود

 

 ) منبع: نگارندگان(. ق(821) گوهرشاد از آثار دوره تیموری:ایوان مقصوره مسجد 4تصویر شماره 

تواند نمود روشنی از رویکرد مذهبی موجود در جامعه دوره تیموری های این دوره میبررسی مفاد موجود در کتیبه

نمونه ها آشکار است. به عنوان های آموزشی این دوره در محیط به شکل کتیبه نگاشتهباشد. رویکردی که در مجتمع

سوره  85و  81-۷8ها از تأکید بر مفاهیم قرآنی در این کتیبه حکایت دارد. در محراب ایوان مقصوره، آیات بررسی

فر، اسراء حجاری شده است. این آیات بر اوقاف، بر پا کردن نماز، از بین رفتن باطل و جاودانگی حق  اشاره دارند)شایسته

که طوریای داشته است. بههای مذهبی نقش برجستهاز نظر آموزش ارزش رسد این کتیبه (. به نظر می82: 1389
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تکرار پیام نماز به عنوان اصول دین و تأکید بر مسئله حق و باطل در سرنوشت بشر، از نکات اخالقی مهمی است که 

 در این کتیبه به روشنی منعکس شده است.

ضمون واجب بودن حج، رعایت آداب حج و آگاهی خداوند بر سوره بقره با م 19۷در طبقه باالی ایوان مقصوره، آیه  

سوره بقره با مضمون مهربان بودن خداوند و بذل جان در راه خدا و در طبقه وسط ایوان  20۷ها و آیه همه نیکی

سوره بقره با مضمون صبر و مقاومت در تمامی امور نگارش یافته است. در باالی یکی از درهای  153مقصوره، آیه 

های سوره اعراف با مضمون آراسته بودن در هنگام عبادت و اسراف نکردن آمده است. در قسمت 100دی ایوان، آیه ورو

عمران، طه، لقمان، جن و حجرات با مضامین عبادی و تقوا، آفرینش دیگر ایوان آیاتی از سوره اعراف، نساء احزاب، آل

نوشته شده  1۷ین ایوان سوره فتح از ابتدا تا اواسط آیه (. در طول کمربندی ا82و  83: 1389آمده است) همان، 

(. این معانی همه در ارتباط مستقیم با غلبه فرهنگ اسالمی و آموزش آنها در مدارس و 112: 1392است)صحراگرد، 

ای که فرهنگ اسالمی به عنوان فرهنگ غالب های دینی در جامعههای آموزشی این دوره است. آموزش ارزشمجتمع

های دهنده رنگ و بوی خاص مذهبی مجتمعها است. این نکته نشانهای این کتیبهمطرح بوده است از ویژگیآن 

 آموزشی دوره تیموری است.

بر اساس نوع  یمذهب یهابهیکت .ردیگیو اشعار را در بر م ثیاحاد ،اتیاست که آ یمتون مذهب یها حاوبهیکت نیا

سوره توبه  18مذهبی که در مسجد گوهرشاد وجود دارد آیه  -در کتیبه احداثیه شوند.یم میمتن به چند دسته تقس

آمده است که براساس آن تعمیر مساجد خدا به دست کسانی است که به خدا  و روز قیامت ایمان آورده و نماز بپا 

فغفوری و ) گان باشددارند و زکات مال خود  را بدهند و از غیر از خدا نترسند، پس امید است که از هدایت یافته

گردد که در کنار دین و اعتقاد (. آموزش اصول اقتصاد اسالمی از این کتیبه برداشت می19و  9: 1394بلخاری قهی، 

 آموزان مدارس دوره تیموری آموزش داده شده است.به باورهای دینی، به علم

و ائمه  امبریپ ثیرا احاد یمذهب یهابهیتاز ک گرید یااست. دستهرایج   میاز قرآن کر یاتیآکابرد  یاسالم یدر بناها 

پس از دسته نخست است.  ،یخیتار بیو هم از نظر ترت تیهم از نظر اهم ث،یاستفاده از احاد گاهی. جاردیگیدر برم

 یاز دوره صفو عهیائمه ش ثیاما احاد .رسدیبه قرن چهارم م رانیا ینگاربهیدر کت امبریپ ثیسابقه استفاده از احاد

نگاری دوره تیموری مؤثر بوده های مذهبی در کتیبه(. نگرش و دیدگاه3: 1392)طبسی و رئوف حجار زرین، شد جیرا

با این تفاسیر در مدارس  .پی برد های مذهبیب مذهبی هر دوره و یا تغییر نگرشتوان به گفتمان غالو از بررسی آن می

ها از مدرسه، سکونتگاه دانشجویان و اساتید، مسجد و گاه آرامگاهدوره تیموری که غالبا  به شکل مجموعه و متشکل 

های سیاسی و مذهبی حکومت تیموریان به بازتاب های ایجاد شده در معماری این آثار، برنامهنیز بوده است، در کتیبه

 وت بوده است.هایی که از آموزش اصول اخالقی و عبادی تا ارائه اندیشه سیاسی متفاآشکاری داشته است. برنامه
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 آبادیمندی، حسین خسروی، سهراب اسالمی، ابوالفضل حسنجواد رجبی

  گیرینتیجه

شی تأثیر زهای آمودهد که در این دوره ساخت مدارس و مجتمعها از وضعیت فرهنگی دوره تیموری نشان میبررسی

در عصر شاهرخ و سلطان حسین بایقرا، با توجه  یگاه مدرسین در دوره تیموری خصوصا جامهمی در رونق علمی داشت. 

های تاریخی در ایران است. این حضور در ترین دورهها، یکی از درخشانهای فرهنگی آنبه گسترش مدارس و سیاست

دهد که های پژوهش نشان میچهارچوب کارکردهای مختلف سیاسی، مذهبی و فرهنگی به ظهور رسیده است. یافته

ه تیموری مانند مدارس وقفی خصوصی، مدارس وقفی سلطنتی و مدارس غیر وقفی با توجه به تنوع انواع مدارس دور

اداره و شرایط وقف بر کارکرد مدرسان تأثیر مستقیم داشته است. در کنار آن وضعیت معیشتی مدرسان و نحوه دریافت 

است که معموال مطابق شرایط وقفنامه و  ها بودهها نیز تابعی از نوع مدارس کارهای جانبی و ارتباطات آنحقوق آن

گرفت. انواع کارکردهای مدرسان بسته به نوع شغل و ماهیت تدریس بوده است. فرامین صادره از دربار صورت می

در سطوح باال نیازمند دانش مذهبی در حد مجتهد بوده  و در کنار آن کارهای جانبی  تدریس در مدارس دینی خصوصاَ

های دوره کرده است. کتیبهو مناصب مذهبی مانند احتساب و قضاوت رویکرد مذهبی را تقویت می مانند وعظ و خطابه

داللت  گرددهای اطالعاتی تاریخی، مذهبی و ترکیبی دارد. این کتیبه که شناسنامه بنا محسوب میتیموری از ارزش

ها در یافتن کارکرد مدارس و این کتیبه شناسی نیز دارد. خوانشها و تمایالت دینی و زیباییبر تفکرات و دیدگاه

 کند. ها کمک شایانی میسازنده آن
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 و مآخذ:  منابع

 :هاکتاب

 (. نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب. 13۷8). زاد، اعالخانافصح

های اسالمی آستان (. معماری تیموری در خراسان. ترجمه علی آخشینی. مشهد: بنیاد پژوهش1386). اوکین، برنارد

 قدس رضوی. 

 ترجمه غالمسحین صدری افشار، تهران: فرهیختگان. معماری ایران. (.13۷0) آ. پوپ،

 (. آشنایی با معماری اسالمی ایران. تهران: سروش دانش.1395). پیرنیا، محمدکریم

 (. دیوان کامل. تصحیح هاشم رضی. تهران: پیروز.1365). دالرحمن بن احمدعب الدینامی، نورج

سیدجوادی. چاپ پنجم، تهران: وزارت التواریخ. تصحیح سیدکمال حاج(. زبده1380). اهللابرو، عبداهلل بن لطفحافظ

 فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

البشر. زیرنظر دکتر محمد دبیرسیاقی. السیر فی اخبار افرادبیب(. تاریخ ح1380). الدینالدین بن همامغیاثندمیر، خوا

 تهران: خیام.

 (. مآثرالملوک. تصحیح میرهاشم محدث. تهران: رسا.13۷2). الدینالدین بن همامندمیر، غیاثخوا

دکتر کوشش دکتر منوچهر ستوده. تهران: بنیاد موقوفات (. تاریخ راقم. به1380). سمرقندی، میرسیدشریف راقم

 محمودافشار.

اوصاف مدینه هرات. تصحیح محمدکاظم امام. تهران: الجنات فی(. روضات1339). محمدالدینی، معیناسفزار زمچی

 انتشارات دانشگاه تهران.

 (. تاریخ مدارس ایران از عهد باستان تا تأسیس دارالفنون. تهران: انتشارات آگاه. 1364). سلطانزاده، حسین

دو رساله در تاریخ مزایات و  (. قندیه و سمریه136۷). ی، ابوطاهرسمرقندالجلیل و خواجهبن سمرقندی، محمد

 تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری. کوشش ایرج افشار،فیای سمرقند. بهجغرا

 نگاری تیموریان و صفویان(. تهران:(. هنر شیعی )عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبه1384). زفر، مهنا شایسته

 مؤسسه مطالعات هنراسالمی.

 اصغر حکمت. تهران: منوچهری.اهتمام علیالنفائس. به(. تذکره مجالس1363) .هراتی، محمد فخری

(. پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان. تهران: انتشارات 1382). منفرد، مهدیفراهانی

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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 آبادیمندی، حسین خسروی، سهراب اسالمی، ابوالفضل حسنجواد رجبی

 مشهد: اداره کل فرهنگ خراسان. بناهای تاریخی استان خرسان. (. 1359. )راصغمقری، علی

آقا سید محمد  در بیان کیفیت مجتهد و مقلد به فتوای(. 1242) .ابوالقاسم بن ابراهیم االصل، سیدموسوی شیرازی

 .16354 د مجلس شورای اسالمی، شماره نسخهموزه و مرکز اسنا کتابخانه. ،طباطبایی

. تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان(. 13۷5). میرجعفری، حسین

 تهران: انتشارات سمت.

فرخ. تهران: دانشگاه ملی  الدین همایوناالنشاء. تصحیح رکن(. منشاء135۷)الدین. باخرزی، عبدالواسع بن جمالنظامی

 ایران.

های از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در (. مقامات جامی: گوشه1383). الدینجمالبنباخرزی، عبدالواسعنظامی

 عصر تیموریان. ترجمه نجیب مایل هروی. تهران: نشر نی.

الوقایع. تصحیح الکساندر بلدروف. تهران: بنیاد فرهنگ ایران انستیتوی (. بدایع1349) .الدین محمودواصفی، زین

 خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی. 

 (. هنر و معماری اسالمی. ترجمه اردشیر اشراقی. تهران: روزنه.1380) .هیلن براند، رابرت

 :مقاالت

. "های آنیبهمسجد شاه مشهد و کت"(. 1388) .زاده، علیکبری و نجف زاده، محمدحسن؛ محمد دوست لشکامی،الهی

 .109-130، صص92تاریخ و فرهنگ، شماره  مطالعات اسالمی

، 53مشکوه، شماره  ."فرهنگ و میراث فرهنگی/ نگاهی به هنرهای اسالمی دوره تیموری"(. 13۷5. )امامی، نصراهلل

 .145-16۷ صص

بررسی تطبیقی مضمون کتیبه های مسجد گوهر شاد و مبانی اعتقادی ". (1394). بلخاری قهی، حسن، فغفوری، رباب

 .4-18 ، صص35 نگره، شماره ".شیعه در دوره تیموری و صفوی

پژوهشنامه  ."هااوضاع فرهنگی خراسان در دوره تیموریان با تکیه بر نقش کتابخانه"(. 1391). بهزادی، حسن و راد، ایرج

 .1-29 صص ،8شماره  ".سان بزرگخرا

های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و ارتقاء علم  کتابخانه"(. 1392). رحیمی، عبدالرفیع پرویش، محسن؛

  .۷-28 ، صص28اجتماعی خراسان، شماره  -گیفصلنامه مطالعات فرهن . "و دانش

، 11اسالمی، شماره  هنر ."خراسانهای مدارس دوره تیموری در خطه مایهساختار و نقش"(. 1388). خزایی، محمد

 .59-۷8صص 

https://dlib.ical.ir/faces/search/universal/uniResultSearch.jspx?_afPfm=18mksqns2f
https://dlib.ical.ir/faces/search/universal/uniResultSearch.jspx?_afPfm=18mksqns2f
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  99شهریور ، 38، شماره 16دوره 
121 - 140  

، 12نامه خوارزمی، شماره تاریخ ."دستاوردهای علمی و فرهنگی شاهرخ تیموریبررسی "(. 1395). خدا، رقیهرحم

  .99-116صص 

 نامه ایران بعد از تاریخ ."سلطان حسین بایقرا و حیات اقتصادی خراسان"(. 1392). یوسفوند، فاطمه؛ رحمتی، محسن

 .۷9-99، صص ۷شماره  اسالم،

تاریخ روابط خارجی، فصلنامه  ."خاتون و مجموعه باغ نسوان هرات دیداری از مقبره گوهرشاد" .(1381). رامین زارع،

 .193-210صص ،10شماره 

 و 31ماه هنر، شماره کتاب  ."های اسالمی، تجلی کلمه علی در تزئین معماری کتیبه" .(1380). فر، مهناز شایسته

 .68-۷3 ، صص32

مطالعات هنر  ."دو مجموعه گوهرشاد مشهد و  هراتهای قرآنی  بررسی تزئینات و کتیبه". (1389). فر، مهناز شایسته

 .۷3-98، صص12اسالمی، شماره

همایش . "های اقتصادی شکوفایی هنر در مکتب هراتزمینه"(. 1394) .مکرم، رویا صالح ظریفیان شهرآبادی، مجتبی؛

 اسالمی، مؤسسه آموزش عالی فردوس.ملی نقش خراسان در در شکوفایی 

 .84-89 ، صص13گلستان هنر، شماره  ."الدین پیراحمد خوافی خواجه غیاث"(. 138۷. ) گلچین عارفی، مهدی

 .1661-1668، صص 98وحید، شماره  ."مدارس قدیم مشهد: مدرسه دو در"(. 1350. )فاضل، محمود

مشهد: انتشارات  ."های مسجد گوهرشاد شاهکارهای هنری در استان قدس رضوی: کتیبه" .(1392) .مهدیصحراگرد، 

 نشر. به

های احداثیه و طوماری دوره تیموری )نمونه موردی: بررسی کتیبه" .(1393) .، تکتمرئوف حجار زرین ؛محسن ،طبسی

المللی سازه، معماری و توسعه شهری،  کنگره بیندومین  ."مسجد گوهر شاد مشهد و مدرسه غیاثیه خرگرد خواف(

 .لمللی سازه، معماری و توسعه شهریتبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین ا

، صص 13نگره، شماره  ."های ثلث در معماری ایران )صفوی تا قاجار( سیر تحول کتیبه" (.1388. )نژاد، مهدی مکی

40-29. 

 .53-5۷ ، صص۷4و  ۷3هنر و مردم، شماره  ."تاریخچه کتاب و کتابخانه در ایران" (.134۷. )الدینفرخ، رکنهمایون

 :هانامهپایان

دانشکده ادبیات  نامه کارشناسی ارشد،پایان نهم )تیموریان و ترکمانان(. (. آموزش در ایران قرن1390) .ذرنوخی، مریم

 دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد: و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، 
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اههای آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه ها و سیاستشاخصه  

 آبادیمندی، حسین خسروی، سهراب اسالمی، ابوالفضل حسنجواد رجبی

 ،نامه کارشناسی ارشدپاپان ه.ق(. 80۷ -912در دوره تیموریان )(. نظام آموزشی 1390) .بروجردی، معصومه گودرزی

 دانشگاه اصفهان.اصفهان: 

 


