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چكیده

دورۀ  تیموری از مهم ترین دوره های تاریخی معــامری و هرن ایران بوده که 

دارای ویژگی ها و مشّخصه های خاص خود است. معامری و تزیینات وابسته 

به آن در این دوره به اوج تکامل و زیبایی رسید به طوری که معامری تیموری 

در دوره های بعد مورد تقلید و پیروی بسیاری از معامران و هرنمندان ایرانی 

قرار گرفت.

بیشرت مدارس به جای مانده از این دوره در افغانستان قرار دارد و تنها تعدادی 

از این بناها در ایران وجود دارد که منونه هایی بی بدیلی از معامری و تزیینات 

تیموری است. در این میان بررسی معامری و تزیینات مدارس دودر و پریزاد 

که مربوط به این دوره هستند، مسألۀ  اصلی این پژوهش است.

برای بررســی این مسأله و فرضیه های مبتنی برآن، مهم ترین گزارشات و 

اطاّلعاتی که پژوهشگران در رابطه با این بناها جمع آوری کرده اند با 

مشاهدات و اطاّلعات به دست آورده شده از طریق تحقیقات میدانی، مورد 

مطالعه و تحلیل قرار می گیرد.

در تحقیق انجام گرفته مشّخص می گردد که مدارس مورد بررسی، متام بخش ها 

و ویژگی های یک مدرسه مانند صحن، ایوان، مدرس و حجره را با تزیینات رایج 

دورۀ  تیموری مثل نقاشی، کاشی کاری، گچ بری و آجرکاری را در خود دارند و 

در عین حال تفاوت هایی نیز در ساختار و تزیینات آنها به چشم می خورد .

كلامت كلیدی : تزیینات معامری، مدرسۀ  دودر، مدرسۀ  پریزاد، دورۀ  تیموری.
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مقّدمه: 
معــامری تیموری با بهره گیری از معامری ایلخانی 

و ســلجوقی و به  کارگیری معامران و هرنمندان ایرانی به 

ســاختار و اصول محکم و کاملی دست پیدا کرد که بناهای 

به جای مانده از این دوره به خوبی این ویژگی ها را نشان 

می دهنــد؛ مانند عظمت گرایی، پیرشفت در انواع تزیینات، 

رشد و تعالی در فنون طاق زنی و طاق های متقاطع. مدرسه 

یکی از انواع بناهایی است که در طول تاریخ معامری ایران 

همواره مورد توّجه و اهّمیت بــوده و در دورۀ  تیموری 

نیز مورد استقبال بسیاری از معامران و هرنمندان قرار 

گرفته است. در آن دوره منونه هایی ساخته شد که به عنوان 

الگویی کامل برای معامران دوره های بعد قرار گرفت. 

مدارس دودر و پریزاد به صورت چهار ایوانی و گنبددار 

و با مرکزیت حیاط ساخته شده اند که با ترکیبی از آجر و 

انواع کاشــی کاری و نقوش معقلی، اسلیمی و ختایی تزیین 

گردیده اند.

مدارس مذکور از ســاختاری کلّی و مشــّخص پیروی 

می کنند و نوع تزیینات و نقوش آنها به یکدیگر شــباهت 

دارند ولی در مواردی چون تعداد تاالر و حجره و ابعاد کلّی 

بنا و وسعت و اجرای تزیینات تفاوت هایی دارند.

معرّفی مخترصی از معامری و تزیینات دورۀ  تیموری:
در ابتدا آنچه در بناهــای تیموری جلب توّجه می کند 

عظمت بناســت، یعنی بنا به گونه ای طراحی شده که 

شاهدان را از قدرت و توان تیمور بهت زده می کند. 

از دیگر معیارهای مهم معامری تیموری، هامهنگی هندسی 

در طرح و تزیین است. عاملی که نیروی وحدت بخش معامری 

تیموری را فراهم می مناید. هندسه در معامری تیموری 

تنها یک وسیله برای رســیدن به هدف نیست، بلکه منود 

هدف است که یک اصل اساسی و بنیادی در معیارهای 

زیباشناسی معامری است. بنا نباید تنها یک استخوان بندی 

هندسی داشته باشد، بلکه در تحلیل نهایی باید »هندسی« 

به نظر آید. هندسه بیشرت برای معامری یک موضوع اصلی 

است)گلمبگ و ویلرب، 1372: 289(.                                         

از دیگــر خصوصیات بارز معامری تیموری، 

درهم آمیختگی برصی دیوارها با قســمت های فوقانی بنا 

یعنی عنارص باربر و طاق های ساختامن است. اغلب بناهای 

تیموری دارای ســقف آجری هستند که الزمۀ  ایجاد آن 

ساخت طاق است. تعداد زیاد طاق های آجری در معامری 

ایرانی همواره توّجهات زیادی را برانگیخته است)شکل1(.           

    در بناهای دورۀ  تیموری به اشکال هندسی و جاهای 

خالی به سبب طاقچه های گودی که اتاق های چهارگوشی را 

به اشکال صلیبی تغییر شکل می  دهند، توّجه خاصی شده 

است؛ دیوارها به حداقل رسیده و متایز بین فضای درونی و 

بیرونی محو شده اند )اوکین، 1386: 222 (.

دکرت محمدکریم پیرنیا در کتاب خود، ســبک شناسی 

معامری ایرانی، معامری دورۀ  تیموری را با عنوان ســبک 

آذری معرّفی می کنــد و ویژگی های آن را ایــن چنین 

برمی شمرد:  

بهره گیری از هندسه در طراحی معامری به طور 

گسرتده، که گوناگونی طرح ها در این شیوه از دیگر سبک ها 

بیشرت است.                                                                                                         

در این شیوه ساختامن هایی با اندازه های بسیار بزرگ 

ساخته شد که در شیوه های پیشین مانند آن وجود نداشت, 

همچون گنبد سلطانیه و مسجد علیشاه در تربیز. همچنین 

انواع نقشه با میانرسای چهار ایوانی برای مسجدها و 

مدرسه ها به کار رفت. 

در شیوۀ  رازی، آجرکاری در منا همراه با سفت کاری 

انجام می شد و ساختامن پایدارتر و منا سازی آن ماندگارتر 

درمی آمد، اّما در شیوۀ  آذری نخست ساختامن با خشت یا 

آجر و سنگ الشه یا کلنگی، با شتاب و بدون منا، سفت کاری 

می شد، سپس مناسازی به آن افزوده می شد که مناسازی 

عمدتاً ترکیبی بود از کاشی کاری، آجرکاری و گچ) پیرنیا، 

   .)226 :1386

ویژگی های تزیینات در معامری عرص تیموری:
در معامری دورۀ  تیموری متایل زیادی وجود داشــته 

که قسمت های اصلی بنا را در پشــت یک غشای تزیینی 

پنهان سازند. متام غشــاهای تزیینی از قسمت های گچی 

پیش ســاخته، درست می شد و در داخل فضاهای منحنی 

ســوار می گردید، بنابراین منای داخلی بناهای تیموری بیش 

از پیــش از لحاظ دید، پیچیده تر به نظر می آمد.)شــکل2( 

هرچه اهّمیت طرح های هندســی در فضاهای داخلی 

افزایش می یافت کاربندی های آجری یا گچی نیز به صورت 

کاربردی یا تزیینی توسعه پیدا می کرد. 

در سبک تیموری، تزیین عالوه بر اینکه به بنا وحدت 

می بخشد، به عنوان یک واحد کل نیز عمل می کند. تزیین سبب 

می شود که منای خارجی بنا تقریباً به خودی خود به صورت یک 

پدیدۀ  مستقل درآید )گلمبک و ویلرب، 1374: 172(. 

گچ کاری: معامری اسالمی ایران سه نوع تزیین سطحی 

را نشان می دهد: آجرکاری، گچ کاری و کاشی کاری. در هر 

زمان کاربرد هریک از این سه نوع، با دو نوع دیگر توأم 

بود، لیکن گچ کاری نسبت به آجرکاری زمان بیشرتی را به 

خود اختصاص داده اســت. تزیین گچی در دورۀ  سلجوقی 

 شکل 1- وحدت برصی، گنبدخانۀ  رشقی مدرسۀ  غیاثیه 

) نگارنده( 

شکل2- تزیین به عنوان واحدی کل، ایوان 

شامل غربی مدرسۀ  دودر) نگارنده(



متداول بود و در دورۀ  ایلخانی به اوج خود رســید اّما پس 

از آن، همین که در اواخر دوره تیموری تزیین کاشی پیشی 

گرفت، از اهّمیت آن کاســته شــد )گلمبک و ویلرب، 1374: 

182(. در دورۀ  تیموری دو نوع تزیین با اندود گچ به کار 

می رفت: یکی ادامۀ  مستقیم ســبک گچ کاری مغولی به 

صورت نقش برجستۀ  بلند و نوع دیگر برخاسته از عادات 

فزاینده به اســتفاده از روکش گچی در بخش هایی وسیع 

با سطح صاف بود. در این دوره گرایشی به پوشش کامل 

ســطوح داخلی با گچ به چشم می خورد و نیز سکنج ها و 

مقرنس هایی که قبالً برای ساختامن سازی به کار می رفتند 

به صورت پوشه های گچی درآمده اند، در حالی که مستقیامً 

از گچ برای پوشــش خشت اســتفاده می کردند، معمول آن 

بود که روکاری هایی از گچ ســفید با ضخامت ســه  تا شش 

میلی مرت هم بر روی روکش تیره تر گچ یا کاه گل به ضخامت 

تقریباً سه سانتی مرت اجرا می کردند)اوکین، 1386: 131(.

کاشی کاری: در معامری دورۀ  تیموری شاهد به کارگیری 

انواع کاشی کاری هستیم: کاشــی زیر لعابی، کاشی هفت 

رنگ، کاشــی تک رنگ، کاشی معرق، کاشی معقلی. توضیح 

هریک از انواع کاشــی کاری ها در حوصلۀ  این پژوهش 

منی گنجد. کتب و منابع زیادی در این مطلب ارایۀ  اطاّلعات 

کرده اند که برای آشنایی با هریک از این نوع کاشی کاری ها 

می توان به آنها مراجعه کرد.

آجر کاری: تلفیق کاشــی معرق با آجر نیز از روش های 

دیگر است که در تزیینات دورۀ  تیموری مخصوصاً در 

مســجد کبود و مسجد گوهرشاد مشــهد و مقربۀ  خواجه 

عبدالله انصاری به کار رفته اســت. در این روش تضادی که 

بین رنگ و بافت آجر با ســطح صیقلی و رنگارنگ کاشی 

معرق به وجود می آید بسیار جّذاب و چشم نواز است. 

    از میان متام تزیینات این دوره، استفاده از کتیبه 

رایج تر از بقیه است و با روش های تزیینی گوناگون به چشم 

می خورد. با اســتفاده از کاشی، گچ، آجر، سنگ و حتّی در 

مواقعی که هیچ مضمون تزیینی وجود ندارد، کتیبه به 

تنهایی منایان می شود. »در دورۀ  تیموری خط ثلث جایگزین 

خطوط تزیینی کوفی و خطوط تزیینی گچ بری دورۀ  ایلخانی 

شد« )اوکین،1386: 153(. در بسیاری از آثار تیموری خطوط 

ثلث که معموالً در اطراف محراب ها، ایوان ها و در داخل 

گنبدها و دور تا دور شبســتان ها به کار رفته اند به خوبی 

دیده می شوند. منت این خطوط معموالً اسامی مبارک مانند 

محّمد، علی، اسامء الله مانند الله و سبحان الله است. تکرار 

در این نوع کتیبه ها به وفور دیده می شود. »گاهی کلامت، 

طرح های مکّرری را در فن هزار باف تشکیل می دهند که 

مقصود از آن ایجاد محیط و دنیای آغشته در کلمه و کار 

خداوند است. منظور از آنها این نبوده که هر بیانی منفرداً 

خوانده شود، تکرار اسامی در این طرح ها با تکرار شفاهی 

اسامی که بخشی از مراسم صوفیه بوده و »ذکر« نام دارد، 

قابل مقایسه است« )گلمبک و ویلرب، 1374: 285(.

متداول ترین رنگ کتیبه ای به خط ثلث، در صورتی که 

در کاشی استفاده می شد، رنگ سفید با زمینۀ  آبی تیره بود 

که در پشت آن مارپیچ آبی روشــن و در باالی آن عبارات 

قصار کهربایی رنگی به خط کوفی به چشم می خورد)اوکین، 

 .)153 :1386

رنگ: در معامری تیموری، رنگ اســت که وحدت را 

برقرار می سازد. رنگ بر تزیین تیموری تسلّط یافته و به اوج 

تعالی فنی و طرح های متناســب می رسد و تا دورۀ  صفوی 

ادامه می یابد، هر چند در دورۀ  اخیر انحطاطی در این 

مهارت ها محسوس است. غلبه و تسلّط رنگ بر تزیینات 

تیموری آثار این دوره به اوج تعالی نزدیک می شود. 

خلوص، تأللو و کیفیت باالی رنگ ها از امتیازات تزیینی این 

دوران به حساب می آید.       

»در دورۀ  تیموری، رنگ، از اشکال تجربی دورۀ  ایلخانی 

حاصل شده بود که اصوالً سازشی از دو رنگ آبی بود. باید 

در نظر داشت که رنگ عمدۀ  قالی هایی که در مینیاتورهای 

دورۀ  تیموری نشــان داده شده، رنگ قرمز است که همراه 

رنگ سفید و آبی دیده می شود. رنگ آبی در تزیین ظروف 

چینی و کاشی به خاطر فراوانی نسبی مواد خام معدنی آن 

متداول بود. آبی روشن و آبی متامیل به سبز برای آرایش 

پیرامون تزیینات متفاوت به کار می رفت. رنگ های ســبز و 

زرد به عنوان مکمل رنگ آبی وارد لعاب کاشــی می شد. 

هامهنگی فراگیر دو رنگ آبی در زیبایی کلّی بناها مؤثّر 

بود«)گلمبک و ویلرب،1374 :175 (. )شکل3( 

مدرسه: مدرسه از ابنیۀ  مهم تاریخی است. مدارس 

صاحب نام هر دورۀ  اسالمی معموالً در مجاورت راسته های 

بازار  یا مســاجد اصلی شهر تأسیس می شد. سابقۀ  مدارس 

به قبل از اســالم برمی گردد و شــاید بتوان گفت با پیدایش 

خط و به وجود آمدن دیوان خانه های دولتــی و تجاری، 

رضورت ایجاد مکانی برای تدریس آکادمیک علوم پیدا شد.

 مدرســه را به طور خالصه می توان مؤّسســه ای برای 

آموزش عالی علوم تعریف کرد که در آن علوم سّنتی اسالم 

مانند: حدیث، تفسیر، فقه و قرآن آموزش داده می شود. این 

نوع مؤّسسات آموزشی به طور مرسوم مسکونی هستند. 

مدرســه برخالف عمده بناهای اسالمی که حاصل دست و 

پنجه نرم کردن فرهنگ نوپای اسالمی با متّدن های همجوار 

شکل3- تنّوع رنگ در کاشی کاری ایوان 

مسجد گوهرشاد مشهد

)سبز، آبی، الجوردی، سفید و زرد(، 

)گلمبک و ویلرب، 1374: 720(



در آن قرن) قرن اّول هجری( بودند، نیست بلکه پاسخی به 

نیازهای معینی از جامعۀ  اسالمی بود؛ مدرسه طراحی شده 

بود تا در خدمت نهادی اســالمی قرار گیرد و در حقیقت 

پاســخ به یک نیاز کالبدی جهت به وجود آوردن مکانی 

اختصاصی و مستقل برای تعلیم علوم اسالمی بود. 

عنارص اصلی در معامری مدرسه: هر بنا خواه مسجد، 

مدرســه، کاخ و یا حامم از یک یا چند جزو اصلی ترکیب 

یافته است، این اجزا اگر شامل فضاهای مهم تر و بزرگ تر 

بنا باشند خاصیت فضاسازی دارند و اجزای دیگر ،کاربرد 

ویژه ای داشــتند و به عنوان ملحقات فضاهای اصلی عمل 

می کنند. اجزای اصلی فضاساز درمعامری یک مدرسه 

عبارتند از: حیاط، ایوان، رواق، گنبدخانه )مدرس(، حجره 

یا غرفه.                                              

حیاط:حیاط جزوی ناگسستنی از معامری ایران به 

شــامر می رود و بسته به رشایط فرهنگی، اقلیمی، سّنتی و 

مذهبی، در انواع گوناگون معامری کاربرد دارد و به عنوان 

تنظیم کنندۀ  هوا، راه باد را سد می کند، سایه پدید می آورد 

و در ضمن، زندگی کوچک و خلوت درونی را در برابر 

فضای باز و ناامن بیرون پاس می دارد. صحن یا حیاط یکی 

از خصوصیات اساسی نقشۀ  متداول مسجد و مدرسه بود. 

حجره: حجره ها عموماً برای یک تا سه تن از طلبه ها 

در نظر گرفته می شــد و هیچ کدام از آنها رو به بیرون 

مدرســه باز منی شد. یک حجرۀ  کامل، دارای یک پیش اتاق 

یا ایوانچه بود که به میانرسا )رواق ها( یا فضای آزاد )حیاط( 

باز می شد. 

بــدون تردید دورۀ  تیموری را می توان عرصطالیی 

مدارس ایران دانست و مهد تحّوالت جدید معامری در 

خراســان و ماوراءالنهر، که نوع چهارایوانی، طرح غالب 

آن بوده و در مقیاس وســیع تر از شکل معمولی قبل جهان 

اسالم، اجرا می شد.

مدرسۀ دودر: 
مدرسۀ  دو در از زیباترین و اصیل ترین منونه های 

معامری عهد شاهرخ تیموری است. در آن هنگام که طرح 

اّولیۀ  آن را پایه ریزی کردند از جنوب رشق به حاشیۀ  بازار 

زنجیر )که از ضلع مسجد گوهرشاد نیز می گذشته و به حرم 

مطهر و صحن عتیق راه داشته(، از شامل به کاروانرسای 

وزیر نظام و از جنوب به کاروانرسای نارصی راه داشته 

همچنین این مدرســه در مقابل مدرسه پریزاد واقع است، 

مدرســۀ  مذکور به دلیل داشنت دو دِر ورودی وخروجی که 

یکی به بازار و دیگری به محاّلت مســکونی باز می شده 

به »دو در« شــهرت یافته است)اوکین، 1386: 336(. اکنون 

این مدرسه در مجموعۀ  اماکن مترّبکه در جنوب غربی 

حرم مطهر، انتهای بست شیخ بهایی و رشق صحن جمهوری 

اسالمی قرار دارد که از آن به عنوان دارالقرآن الکریم، محل 

برگزاری جلسات قرآنی استفاده می شود.)شکل4(

 مدرسه دستخوش مرمت و تغییرات زیادی قرار گرفته 

است؛ اّما هنوز هم چهرۀ  معامری تیموری را در خود حفظ 

کرده اســت. این مدرسه از نوع مدارس چهار ایوانی است 

که چهار اتاق گنبددار گوشه ای دارد. این بنا به صورت یک 

مدرســۀ  آرامگاهی ساخته شد تا محلی برای دفن بانی آن، 

امیر یوسف خواجه ، یکی از فرماندهان تیموری در دوران 

ســلطنت شاهرخ و متوفّی در ســال 846 ه. ق. باشد، قرب 

وی در زیر گنبد جنوبی مدرســه قرار دارد)گلمبک و ویلرب، 

.)645 :1374

   در پی کاوش ها و مرّمت هایی که در طی ســال های 

1352 تا 1360 ه.ش. در مدرسۀ  دو در انجام شد آثار 

تزیینات گچ بری مربوط به دوره های قدیمی تر نیز از زیر 

تزیینات کاشــی ایوان شامل غربی به دست آمد. بنا به نظر 

کارشناسان ادارۀ  میراث فرهنگی، قدمت این گچ بری ها به 

اواخر دورۀ  سلجوقی تا اوایل ایلخانی می رسد. بنابراین 

چنین به نظر می آید که بنای مدرســه از دورۀ  سلجوقی 

یا ایلخانی است که در اثر گذشــت زمان و حوادثی مانند 

زلزله آسیب دیده ولی از بنیاد تخریب نشده است و در 

دورۀ  تیموری ضمن مرّمت این بنا مطابق ســلیقۀ  زمان، 

تزییناتی در آن انجام شــد. در ایوان های جنوب رشقی و 

جنوب غربی دو کتیبه موجود است که یکی روی ایوان 



جنوب رشقی متعلّق به عرص شاهرخ تیموری مورخ 843 ه. 

ق. بوده و دیگری روی سنگ مزار گنبدخانۀ  جنوبی وجود 

دارد و متعلّق به 846 ه. ق. اســت)حاجی قاسمی، 1379: 

228(. در زمان شاه سلیامن صفوی به دستور مادر شاه، 

مدرســه بار دیگر مورد مرّمت قرارگرفت که کتیبه ای در آن 

به تعمیرات اشاره می کند و متعلّق به عرص سلیامن صفوی 

است و درسال 1088 ه. ق. نصب گردیده است. سیر تحّول 

شکل گیری این بنا، مستلزم جستجوها و تحقیقات بیشرتی 

است)خزائی، 1388: 97(.

      نام قدیم تر این مدرســه یوســفیه بوده که وجه 

تســمیۀ  آن، نام امیر یوسف خواجه است که طی سال های 

بعد به دلیل داشــنت دو ورودی به »دو در« تغییر یافته 

است. ورودی اصلی، ایوان جنوب رشقی است که در گذشته 

به بازار زنجیر راه داشته است. امروزه این ایوان همچنان 

کاربــری ورودی- خروجی خود را حفظ کرده و جنب رواق 

دارالســیادۀ  حرم مطهر قرار دارد، ورودی دیگر این مدرسه 

در گذشته ایوان شامل رشقی آن بوده که امروزه این ورودی 

مسدود شده و محل مدیریت درالقرآن خواهران است ولی 

در عین حال مدرســه همچنان دو درب ورودی- خروجی 

دارد که پس از مســدود شدن ورودی ایوان شامل رشقی، 

از ایوان شامل غربی دربی به سوی صحن جمهوی اسالمی 

باز شد.

- بخش های متفاوت بنا: طرح کلّی مدرســه دارای 

صحن اصلی به ابعاد 20×20 مرت و به شکل مربع است 

که 32 حجره در دو طبقه در اطراف صحن قرار دارند. 

این بنا هامنند دیگر مدارس تیموری چهار ایوان دارد و در 

چهار گوشــۀ  بنا، چهار فضای گنبددار وجود داشته است. 

)شکل5( دو گنبد شاملی و رشقی کم ارتفاع و کم اهمیت 

بودند ولی دو گنبد جنوبی و غربی بزرگ و بلند هســتند 

که همچنان پابرجا مانده اند. نقشۀ  مدرسه از نظر تقارن و 

تکمیل زوایای آن از نوع مدارس تیموری اســت )گلمبک و 

ویلرب،1374: 465(. در اینجا به بخش های متفاوت مدرسه 

به طور جداگانه پرداخته می شود:

- صحن: مناهایی که از صحن دیده می شــود تزیینات 

بیرونی ایوان ها و رسدر حجره هاســت که شامل آجرکاری، 

گچ بری، کاشی کاری و کتیبه هاست.

   تزیینات در رسدر ایوان ها و رسدر اتاق ها کامالً 

مشــهود است که با کاشی و آجر لعابی تزیین شده اند. 

پوشش کاشی کاری فعلی صحن مدرسه احتامالً یادگار هامن 

تعمیرات و بازســازی دورۀ  صفوی بوده که ممکن است 

جانشین تزیینات مشابه تیموری شده باشد.

   هشتی ورودی و ایوان های حیاط متاماً با تزیین 

گچ بری که شامل طرح های هزار باف، اســپرهای نقوش 

هندسی، خطوط کوفی و نوارهای کتیبه ای هستند، مستور 

گردیده است. در این بنا تزیینات فراوانی به کار رفته است، 

مانند کاشی معرق که برای اسپرها در کتیبه های روی 

رسدر ورودی و پوشش خارجی گنبدها استفاده شده است. 

همچنین باالی نوار کتیبه ای روی گنبد دو حاشیه مرکب از 

کاشــی های هفت رنگ با طرح های گیاهی سادۀ  متناوب 

قرار دارد. هر دو گنبد با آجر لعابی فیروزه ای پوشــیده 

شــده اند)گلمبک و ویلرب، 1374: 466(. گچ بری، آجرکاری، 

کاشــی کاری و نقاشی از تزیینات بنا هستند. در این بنا 

بیش از دیگر بناهای تیموری گچ کاری تزیینی به کار رفته و 

مشــاهدۀ  رنگ هایی چون سبز، رسخ و سیاه، حاکی از آن 

است که گچ بری ها در اصل نقاشی شده بودند.

-ایوان ها: هر چهار ایوان مدرسه مشابه هم هستند که 

در هر کدام تزیینات گچ بری در وســعت زیاد دیده می شود 

و در اطــراف هر کدام کتیبه ای به ارتفاع ســه مرت و ده 

ســانتی مرت وجود دارد. ایوان ورودی اصلی به یک هشتی 

مربع شــکل کوچک و سپس به ایوان کم عمق رو به بیرون 

)بــازار( راه می یابد. کاوش ها نشــان می دهند که دو ایوان 

ورودی کوچک تر در دو طرف منای بیرونی این ایوان قرار 

داشته اند. ناحیۀ  بین این ایوان ها هم اکنون به منزلۀ  یک 

رشته طاق منا احیا شــده اند و احتامالً طرح اصلی به نوعی 

دکان های بازار بودند که درآمد حاصله از این مغازه ها 

وقف مدرسه بوده است)هامن: 336(. اّما امروزه از طاق 

مناهایی که روزگاری طاق دکان ها بوده اند هیچ اثری منانده 

و رستارس صاف و گچ شده است و تنها ایوان ورودی قرار 

دارد. هر دو کتیبۀ  تاریخی مدرسه در این ایوان قرار دارند 

که یکی مربوط به دورۀ  تیموری و دیگــری مربوط به 

تعمیرات دورۀ  صفوی است.

-ایوان جنوب رشقی: در سمت راست درگاه ایوان )منای 

رو به بیرون( قاب بند تزیینی مستطیل شکلی وجود دارد که 

در آن ترنج های معرق کاشــی با حروف سفید رنگ به خط 

ثلث و برزمینۀ  سیاه عبارت» الحکم لله« نقش بسته است 

و بقیۀ  آن را نقش های اســلیمی و ختایی پوشانده اند. در 

کنار آن، قاب محرابی شکل بزرگ دیگری وجود دارد که در 

تزیین آن از گره کشی هندسی استفاده شده است.)شکل6(

  در میانۀ  ایوان کتیبه ای به خط کوفی و کهربایی رنگ 

به خط ثلث سفید در زمینۀ  آبی سیر دیده می شود که از 

ســمت راست بدنه رشوع و بعد از گذر از باالی در ورودی 

به ســمت چپ خامته می یابد. این کتیبه زمینۀ  تزیینی 

شکل5- برش افقی مدرسه دودر 

)حاجی قاسمی، 1379: 117(



ندارد و بیانگر ساخت بنا در دوران سلطنت شاهرخ تیموری 

اســت. در دو طرف در ورودی، دو مربع از کاشی معرق 

وجود دارد. در میان یکی از آنها به خط ثلث زرد این عبارت 

نوشته شده است: »طوبی لک العامره بالعز و العلی« و در 

دیگری نیز مرقوم است: »یا احسن املنازل یا خیر ملتجا«. 

در اطراف این دو قاب چند بیت شعر نوشته شده است 

)پسندیده، 1386: 119(.

   بر پیشانی در مدرســه زیر کتیبۀ  تیموری، کتیبه ای 

سنگی قرار دارد که در آن به نستعلیق منبت کرده اند 

و بیان کنندۀ  تعمیرات و بازسازی مدرســه در دوران شاه 

سلیامن صفوی است. )شکل7( 

   در باالی کتیبه ها، زیر نیم گنبد ایوان کاربندی هایی 

قرار دارند که با رنگ قرمز آراســته شده است. در میانۀ  

نیم گنبد، پنجره ای وجود دارد که این پنجره را ترنجی تزیینی 

دربرگرفته است. پس از ایوان ورودی، وارد هشتی می شویم 

که نقشۀ  کف آن در اصل مربع اســت. برروی دیوارهای 

جانبی هشــتی کلامت مبارکۀ  الله، علی و محّمد با خط 

کوفی در قالبی چهارگوش گچ کاری شده اند و بارها در 

پهنای دیوار تکرار می شــوند. به همین ترتیب چهار قوس 

اصلی لبه دار و سقف هشتی نیز تزیین شده اند که دریافت 

مشابه به قطعات آجری در چهار ایوان نیز دیده می شود 

)خزائی، 1388: 98(. در مرکز ســقف هشتی، یک هشت 

ضلعی قرار دارد که رنگ زمینۀ  آن آبی اســت و با اشــکال 

کوچک تزیینی پرشده است. سقف این قسمت از مدرسه 

با گچ بری های بســیار ظریف و زیبا تزیین گردیده است.

)شــکل8( از هشتی که بگذریم به منای داخلی این ایوان 

می رســیم که رو به صحن قرار دارد. در کمرگاه این ایوان 

کتیبه ای وجود دارد که شامل آیاتی از سورۀ  مبارکۀ  »فتح« 

به خط ثلث گچ بری شده است. باال و پایین کتیبه آجرکاری 

و گچ بری زیبا و موزونی کل ایوان را پوشــانده که قاب های 

مربع – لوزی شکلی هستند که در میانۀ  آنها عبارات الله، 

محّمد و علی به شیوۀ  معقلی و در قالبی چلیپاشکل نوشته 

شده اند. )شکل9(

- ایوان جنوب غربی: تزیینات غالب ایوان جنوب غربی 

هامنند دیگر ایوان های مدرسه، گچ بری است. به عالوۀ  این 

نکته که در قسمت انتها و داخلی ایوان نیم گنبدی کوچک 

با مقرنس های گچی نقاشی شده دیده می شود. )شکل10( 

در کمرگاه این ایوان کتیبه ای گچ بری شــده و برجسته، 

حاوی آیات 28 و 29 سورۀ  »فتح«، به خط ثلث در زمینه ای 

فیروزه ای رنگ و مارپیچی گل کاری شده قرار دارد که به 

تاریخ نگارش آن مربوط است: »تحریر فی محرم سنه ثالث 

و اربعین و مثانائه. محرم 843 ه. ق«. باال و پایین این کتیبه 

از کف زمین تا نوک طاق، آجرکاری زیبا و ظریفی کل ایوان 

شکل6- منای ورودی، ایوان جنوب رشقی، مدرسۀ  دودر

) آستان قدس رضوی، آرشیو مرکز حرم شناسی(

شکل7- کتیبه های تیموری و صفوی بر رس در ایوان ورودی، مدرسۀ  دودر )نگارنده (

شکل8- سقف هشتی، پشت ایوان ورودی، 

مدرسۀ  دودر) نگارنده(

شکل9- منای داخلی ایوان ورودی، مدرسۀ  دودر

)حاجی قاسمی، 1379: 231(



را پوشــانده است که قاب های بزرگ مربع- لوزی هستند 

که وســط آنها به خط معقلی عبارات »الله« و »محّمد« 

در اندازۀ  بزرگ و به رنگ قهوه ای دیده می شود. در لبۀ  

خارجی طــاق، یک نوار کتیبه ای پهن وجود دارد که به 

طور عمودی و به خط کوفی بنایی برجسته و زرد رنگ 

در زمینه ای فیروزه ای اجرا شــده و منت آن »ال اله اال الله 

محّمد رســول الله« است. این عبارت در قالبی چهارگوش و 

در داخل یکدیگر شانزده بار تکرار شده اند.

در ابتدا و انتهای این کتیبه ترنجی هندسی و به 

رنگ های زرد و آبی قرار دارد. حاشیۀ  این کتیبه نیز با 

دو نوار باریک گچ بری احاطه شده است. در نوک نیم گنبد 

طاق، نیم ترنجی نقاشی شــده که متاماً نقش اسلیمی بوده 

و با رنگ های سفید، الجوردی و نخودی رنگ آمیزی شده 

است. در پایین نیم گنبد، محرابی گچ بری شده وجود دارد 

که نشــان می دهد این ایوان محل برپایی مناز بوده است. 

ازارۀ  این ایوان با سنگ سیاه پوشیده شده است. لچکی های 

منــای بیرونی رو به صحن هم چون دیگر ایوان ها با آجر و 

کاشی تزیین شده اند.

- ایوان شامل غربی: ایوان شامل غربی نیز در متام بدنه 

و طاق، دارای تزیینات آجرکاری وگچ بری و شامل لوزی های 

مکّرری است که به طور شطرنجی کنار هم قرار دارند. در 

مرکز این لوزی ها قاب های چلیپاشکلی وجود دارد که حاوی 

عبارات » الله، محّمد و علی « به خط کوفی بنایی و به 

رنگ قهوه ای تیره هستند.)شکل11( 

در کمرگاه ایوان یک کتیبۀ  رستارسی به خط ثلث زرد 

رنگ در زمینه ای فیروزه ای اجرا شــده و حاوی آیات 16 

تا 19 و آیۀ  26 سورۀ  مبارکۀ  »آل عمران« است که با 

عبارت»صدق املعظم« متام می شود. در انتهای ایوان هامنند 

ایوان جنوب غربی نیم گنبدی وجود دارد که با مقرنس های 

گچی نقاشــی شده تزیین گردیده که بسیار شبیه به ایوان 

جنــوب غربی بوده و در منای بیرونی ایوان نیز لچکی ها با 

تلفیق آجر و کاشی پرشده اند. در میان این کاشی کاری ها 

قطعه ای گچ بری شــده قرار دارد که با حفاظی از جنس 

شیشه پوشیده شده است. این گچ بری از تزیینات دورۀ  

تیموری یا حتّی قدیمی تر باقی مانده است.

- ایوان شــامل رشقی: منای رو به صحن، متاماً آجری 

اســت و با نقوش ریز گچ کاری شده که شکل هایی خاص و 

منحرص به فرد هستند، تزیین شده است. کتیبه ای برجسته 

نیز در کمرگاه ایوان و به خط ثلث حاوی آیات 255 و 256 

سورۀ  مبارکۀ  بقره )آیه الکرسی( برزمینۀ  مارپیچی گل کاری 

شــده ای نقش بسته است. )شکل12( در لبۀ  جلو طاق نیز 

شکل10- ایوان جنوب غربی مدرسۀ  دودر 

)حاجی قاسمی، 1379: 234(

شکل11- ایوان شامل غربی، مدرسۀ  دودر)نگارنده(

شکل12- ایوان شامل رشقی مدرسۀ  دودر) نگارنده(



کتیبه ای عمودی رسارس ایوان را فراگرفته است که در آن 

کلامت »علی و محّمد« به خط کوفی و در قالب چهارگوش 

در آن به طور نواری بارها تکرار شده است. 

- گنبد: در ضلع جنوب غربی مدرسه، در دو گوشۀ  

غربی و جنوبی، دو گنبد رفیع قرار دارند که تزیینات بیرونی 

آنها بسیار شبیه به هم هســتند؛ طاق های مربع شکلی با 

طاق مناهای کم عمق که برفراز آنها یک فضای انتقالی قرار 

گرفته است که برروی آن از طرف بیرون یک گریو استوانه ای 

و گنبد بلند خارجی واقع شده است. این ارتفاع گریو گنبد از 

ویژگی های بارز معامری تیموری است )هامن: 466(.

بدنۀ  گنبدها الجوردی بوده و در پایۀ  گنبد در چهار 

ردیف، تزیینات اســلیمی گیاهی به رنگ آبی سیر و زرد 

کم رنگ به کار رفته اســت و در ردیف دوم کتیبه ای قرآنی 

آمده است که از شیوۀ  معامری بناهای چهار ایوانی دورۀ  

تیموری پیروی می کند. از ویژگی های معامری این بنا، نوع 

طراحی و آرایش دو گنبد زیبای مدرســه است که به رنگ 

آبی آســامنی و در دو گوشۀ  جنوبی و غربی است)خزائی، 

1388: 100(. ساقۀ  گنبد مزیّن به کاشی کاری لعابی، با 

حلقه ای دارای سی و دو قاب بند تزیینی در طاق مناها آغاز 

می شود. گنبد بیرونی قوس دار است و نیم رخ تیزی دارد 

که قسمت باالیی آن تنها اندکی به طرف رأس انحنا دارد. 

گنبدخانه ها دارای منای همسانی هســتند، ساقۀ  گنبد با 

هشــت پنجره که یک در میان دارای قاب بندهای تزیینی 

طاق منا شــکل هستند، پر شده است.)اشکال13 و 14( در 

گنبدخانۀ  جنوبی، بنای یاد بود مقربه ای از سنگ آهک 

وجود دارد. کتیبۀ  تاریخی در پایۀ  این سنگ قرب را صنیع 

الدوله در صفحۀ  256 از جلد دوم کتاب خود منترش کرده 

است. در آن، عناوین یوسف خواجه و عناوین پدرش، 

امیرعلی بهادر، تاریخ 23 شعبان 846 و امضای صنعتگری به 

نام عطاء الله بن اصالن به چشــم می خورد. سنگ قرب خود 

یکی از بهرتین منونه هاســت که دارای ابعاد 2×0/61×0/5 

مرت اســت. انواع دستخط ها بیشرت فضا را پر می کنند ولی 

قاب بندهای تزیینی انتهایی احتامالً برجستگی خاصی دارند 

و هر کدام دارای دو قاب بند تزیینی اسلیمی هستند. 

- حجره: پاکسازی چندین الیۀ  گچی در دوره های اخیر 

آشکار ساختند که متام اتاق های مسکونی دارای ورودی های 

مزیّن به گچ بری بوده است. این گچ بری ها امروزه از بین 

رفته اند و تنها در دو نقطه از مدرسه بر روی منای دو حجره 

دیده می شود که در زیر حفاظ شیشه ای پوشانده شده اند. 

ورودی حجره ها امروزه باکاشی کاری تزیین شده اند.    

 از موارد حایز اهمیت در مدرسۀ  دو در کتیبه های آن 

است که رایج ترین آنها آیه های 255 و 256 سورۀ  مبارکۀ  

بقره)آیه الکرسی( و آیات 16تا26 سورۀ  آل عمران و آیاتی 

از سورۀ  فتح  است.

    برنارد اوکین در رابطه با کتیبه های مدرسۀ  دودر 

چنین می نویسد: » مفّصل ترین سلسله کتیبه ها را بر هر 

بنای دورۀ  تیموری در مدرسۀ  دو در یافته ام. مصالح و 

کارهای ارزشمند و گران قیمت برای آنها قایل شده اند« 

)اوکین، 1386: 345(.

مدرسۀ  پریزاد: 
مدرسۀ  پریزاد از بناهای قرن نهم دورۀ  تیموری است. 

این بنا همزمان با امتام مســجد گوهرشاد و در سال 823 ه. 

ق. ساخته شد. بانی مدرسه، بانو پریزاد، ندیمۀ  گوهرشاد 

شکل 14- گنبد غربی مدرسه دو در)نگارنده( شکل13- گنبد جنوبی مدرسه دودر 

)http:∕∕www.mashhadmtm.com(



همرس شاهرخ تیموری بوده و آنچنان که از وقف نامۀ  مدرسه 

برمی آید از نوادگان خواجه ربیع ابن هیثم )از عرفای سدۀ  

اّول هجری و مدفون در مشــهد( است )شایسته فر، 1388: 

83(. بانو پریزاد هم زمان که خانم او مسجد گوهرشاد را 

می ساخت او نیز این مدرسه را بنا کرد )پسندیده، 1386: 

.)316

از تاریخ دقیق ســاخت بنا اطاّلعاتی در دست نیست 

و کتیبه ای از دورۀ  تیموری در بنا باقی منانده است. 

قدیمی ترین کتیبه مربوط به سال 1011ه. ق. است که 

نشان می دهد این مدرسه در عرص شــاه سلیامن صفوی 

توّســط یکی از امرای معروف، به نام نجف قلی خان بیگلر 

تعمیر و مرّمت شده است، این کتیبه اکنون در رسدر 

ورودی مدرسه نصب است. 

این بنا اکنون در ضلع غربی بیوتــات باال رس حرم 

مطهر امام رضا)ع( روبه روی مدرسۀ  دو در )دارالقرآن( 

و جنب رواق بزرگ دارالوالیه واقع شده است. در حالی 

که به هنگام تأســیس در حاشیۀ  یکی از بازارهای اصلی و 

بزرگ مشــهد به نام بازار زنجیر قرار داشت که از شامل به 

مدرسۀ  باالرس، از جنوب به مسجد گوهرشاد، از رشق به 

دارالوالیه و از غرب به بازار زنجیر محدود بود)پسندیده، 

1386: 103(. آخرین باری که مدرسۀ  پریزاد مورد بازسازی 

و مرّمت قرار گرفت در ســال 1368ش. بود که با رعایت 

هامن ساختار قدیمی صورت گرفت. هم اکنون از این بنا 

به عنوان مرکز پاسخ گویی به سؤاالت رشعی و اطاّلع رسانی 

استفاده می شود. )شکل15(

بخش های متفاوت بنا: این مدرســه نیز هامنند دیگر 

مدارس دورۀ  تیموری بنایی چهار ایوانی در دو طبقه به 

ابعاد 15×10 شامل 22 حجره و چهار ایوان در چهار سمت 

حیاط است که در طرفین ایوان ها، اتاق ها و راه پله ها قرار 

دارند.)شــکل16( به علّت مرّمت های متعّدد بنا، آثار هرنی 

و تاریخی اصیل دورۀ  تیموری در آن برجا منانده است 

اّما در بازسازی های انجام شده شکل و طرح اصلی مدرسه 

همچنان حفظ شده است)پسندیده، 1386: 105(.

ایوان ها با گچ بری، کاشی، کاشی معرق و آجرکاری تزیین 

شده اند که زیباترین و پرتزیین ترین آنها ایوان رشقی و منای 

خارجی ایوان ورودی )غربی( اســت. در گوشه های حیاط 

راه پله های طبقۀ  دوم وجود دارند که به طور پخ شــده ای 

دارای طاق و پیشانی هســتند. تزیینات پیشانی ایوان ها و 

ورودی راه پله ها دارای تزیینات زیبای کاشی کاری و کاشی 

معرق هستند که مورد مشابهی از آنها در مدرسه های آن 

دوره مشاهده منی شود. برنارد اوکین در رابطه با ابعاد 

کوچک مدرسۀ  پریزاد چنین می نویسد: »صحن کوچک 

مدرسه همراه با ساختامن های بلند اطراف آن، احساس 

ناخوشایندی ناشی از مکان های بسته را در فرد برمی انگیزد« 

)اوکین، 1386: 283(.

- صحن: در منای حیاط مدرســۀ  پریــزاد، طاقچه های 

تزیینی و قوس داری وجود دارد. در لچک های طاقچه های 

پایین، نقوش اسلیمی گیاهی به رنگ آبی و زرد دیده 

می شــوند و در لچک های طاقچه های باال، نقوش اسلیمی 

گیاهی، کاشی معقلی حصیر باف راسته » متداخل« با رنگ 

آبی و زرد کار شده و شیوۀ  آجرچینی تزیینی بنا به صورت 

چهار لوزی اســت. امروزه حیاط مدرسه را با داربست و 

  شکل15- صحن مدرسۀ  پریزاد )آستان قدس 

رضوی، آرشیو مرکز حرم شناسی(

شکل16- نقشه کف، مدرسه پریزاد )اوکین، 1386: 697(



چادر هامنند مدرســه دو درب مسقف کرده اند، ایوان ها 

و حجره ها تبدیل به اتاق های اداری شدند که در آنها به 

سؤاالت و پرسش های زایرین پاسخ می گویند.

- ایوان ها:  ایوان های مدرسه از نظر پهنا تقریباً یکسان 

و از نظر عمق متفاوت هستند، ایوان شاملی نسبت به 

ســه ایوان دیگر عمق بیشرتی دارد. ایوان جنوبی از ایوان 

شــاملی کم عمق تر است اّما از نظر تزیینات با آن مشابه 

است. ایوان رشقی نسبتاً کم عمق است اّما از غنای تزییناتی 

بیشــرتی برخوردار است و تزیینات آن از بهرتین منونه های 

تزیینات دورۀ  تیموری در این مدرسه است. ایوان غربی که 

ورودی اصلی مدرســه از طریق آن است از بقیۀ  ایوان ها 

عمق کمرتی دارد. در این مدرســه یک مدرس هم قرار دارد 

که به رواق دارالسیاده ارتباط داشته و محل تدریس اصلی 

مدرسه بوده که فضای گنبددار پشت ایوان رشقی است. 

پوشش گنبدی و اصلی این فضا از بین رفته است اّما در طی 

سال های گذشته مرّمت و بازسازی شد و امروزه این مکان، 

کتابخانۀ  نگهداری قرآن و کتب دینی  است.

- ایوان رشقی: ایوان رشقی در مدرسۀ  پریزاد در حقیقت 

ایوان مدرس بوده یعنی محل اصلی تدریس و مدرسه، که 

به رواق دارالسیاده نیز راه داشته است و فضایی گنبددار 

بوده که امروزه پوشش اصلی و گنبدی آن از بین رفته 

است. دیوارها و سقف داخل به صورت مجلّل و با شکوهی 

آینه کاری گردیده و ازاره های آن با سنگ مرمر پوشیده شده 

است )خزایی، 1388: 103(.

       این ایوان نسبتاً کم عمق است و از غنای تزییناتی 

بیشرتی نسبت به دیگر ایوان ها برخوردار است. منای داخل 

ایوان تلفیقی است از آجر و کاشی معرق. دور پنجرۀ  ایوان 

کتیبه ای زیبا با کاشــی معرق نصب شده که در فضیلت 

علم و عامل به خط ثلث برزمینه ای الجوردی نقش بســته 

است. زیبایی و ظرافت این کتیبه توّجه هر بیننده ای را 

جلب می کند. این کتیبه، بازســازی و مرّمت شده و در آن 

احادیثی از پیامرب)ص( و حرضت علی)ع( نگاشــته شده 

است.)شکل17( از نکات مهم این ایوان، ارتباط معنایی 

کتیبه با محل و مکانی اســت که در آن نوشته شده است 

)ورودی مدرس(.

- ایوان غربی: ایوان غربی، ورودی اصلی مدرسه 

است. که نسبت به بقیۀ  ایوان ها عمق کمرتی دارد. در 

حقیقت بیشرتین تزیین را در ایوان های مدرسه دارد. 

پیشــانی ایوان ساده است و آن را با گچ پوشانده اند. در 

لبۀ  جلویی طاق، نواری پهن رستارس ایوان را پوشانده است 

که در آن ترنج ستاره ای شکل با هشت پره به طور نواری 

تکرار شده است. بعد از این ترنج ها نیم گنبدی ایوان رشوع 

می شود که با مقرنس های نقاشی شده پرگردیده است. 

ظرافت نقاشی های کار شده روی مقرنس ها بسیار حایز 

اهمیت است. در نوک این نیم گنبد، نیم ترنجی ظریف با 

نقوش اسلیمی به رنگ زرد را می بینیم که برزمینۀ  نیم ترنج 

الجوردی نقش بسته است.)شکل18( 

در میانۀ  ایوان پایین مقرنس ها، پنجره ای چوبی قرار 

دارد کــه دقیقاً از روی کتیبۀ  میانی ایوان رشوع می گردد و 

نوک آن در میان مقرنس ها با قالب های مقرنسی هم شکل 

شــده است. در کمرگاه ایوان کتیبه ای وجود دارد که به 

مرّمت و تعمیرات مدرســه در دوران شاه سلیامن صفوی 

اشــاره می کند و به خط ثلث و با رنگ زرد برزمینۀ  کاشی 

معرق الجوردی نوشته شده است.

- منای رو به صحن ایوان غربی: بدنه و دیوار ایوان از 

باال تا پایین، با تلفیق آجر و کاشــی با رنگ های الجوردی و 

فیروزه ای تزیین شده است. طرح های توری شکل با نقوش 

هندسی این ایوان قابل مقایسه با منونه های مدرسه خرگرد 

است. )شکل19(

- ایوان جنوبی : ایوان جنوبی مدرسه در حقیقت مسجد 

مدرسه بوده است. منای داخلی ایوان به شکلی زیبا گچ بری 

شده است که شبیه به تزیینات ایوان جنوب غربی مدرسۀ  

دو در است. قالب های لوزی شکل و مربع شکلی که نام 

شکل17- کتیبۀ  ایوان رشقی،مدرسۀ  پریزاد ) نگارنده(

شکل18- ایوان غربی)ورودی(، مدرسۀ  پریزاد

)آستان قدس رضوی، آرشیو مرکز حرم شناسی(

شکل19- منای رو به صحن، ایوان غربی 

مدرسۀ  پریزاد) نگارنده(



مبارک »الله« و »محّمد« در آنها به شیوۀ  معقلی کار شده ، 

متام بدنۀ  ایوان را بجز لبۀ  ورودی ایوان که با کاشــی کاری 

و آجرکاری تزیین شــده، پوشانده است. در قسمت انتهایی 

ایوان، کتیبه ای به خط ثلث با گچ بری حک شــده که حاوی 

سورۀ  رشیفۀ  »فجر« است. همچنین در زیر طاق، سورۀ  

مبارکۀ  »تین« با خط ثلث گچ بری شده است.)شکل20( 

- ایوان شــاملی: این ایوان نیز هامنند ایوان جنوبی 

عقب رفتگی دارد و تزیینات آن مشابه تزیینات ایوان جنوبی 

است با این تفاوت که در ورودی ایوان جنوبی شاهد تلفیق 

آجر و کاشی هستیم؛ اّما در ایوان شاملی این ورودی و لبۀ  

داخلی عاری از تزیینات بوده، با گچ ســاده پوشش یافته 

است.)شکل21(

- حجره: آن گونه که از طرح زمینۀ  حجره ها آشکار 

است، دارای ابعاد گوناگونند. بی نظمی ها در آنها تا حدودی 

تجدید بنای بعدی آنهاســت. هرچند برخی گوناگونی های 

آنها با قایل بودن به وجود ســاختامن های اّولیه در پیرامون 

آن قابل توجیه است. حجره ها دارای ایوانچه های کوچک 

هســتند که به کاشی های زیبایی آراســته  و منای پیشانی 

حجره ها با کاشی و کاشــی معرق تزیین شده اند. تزیینات 

این کاشی کاری اغلب نقوش اسلیمی، گیاهی و هندسی 

است که با رنگ های سفید، آبی فیروزه ای، الجوردی، زرد و 

قهوه ای کار شده اند.)شکل22(

تجزیه و تحلیل:

   با استفاده از اطاّلعات ارایه شده در رابطه با جزییات 

بخش ها و تزیینات هر بنا، به تحلیل و مقایسۀ  هر کدام 

از مدارس در جدول ها و توضیحات مربوط به هرکدام، 

پرداخته خواهد شد. این مدارس از بناهای مهم تیموری 

در ایران هستند، بنابراین مقایسه و تحلیل این دو مدرسه 

اطاّلعات زیادی راجع به شناخت جامع و کامل از معامری 

مدارس دورۀ  تیموری، در اختیار قرار می دهد. در این بخش 

به موقعیت هر مدرســه در فضای شهری پرداخته می شود. 

بنای مدرسه از بناهای حایز اهمیت در معامری شهری و 

موقعیت ساخت مدرسه در شهر و در جوار مکان های مهم 

شهری از نکات قابل توّجه در ساخت مدارس بوده است. در 

جدول )5-1( این موضوع بررسی می شود.

با توّجه به جدول )5-1( می توان موقعیت شهری و 

مکان های نزدیک و اطراف هر مدرسه را مشاهده کرد. از 

این تحلیل بدین رشح می توان برداشــت و نتیجه گیری کرد 

که:

- مدرســۀ  دودر از ابتدای نقشه کشی در مرکز شهر 

مشهد و در جوار حرم امام رضا)ع( قرار داشته است؛ یعنی 

بانی مدرسه و معامر این بنا، به گونه ای آن را ساخته اند که 

از ابتدا نسبت به موقعیت آن اطاّلع داشته اند. نزدیکی به 

بازار بزرگ شهر، حرم امام رضا)ع( و مسجد بزرگ گوهرشاد 

اهّمیت این نکته که مدرسه در مرکز شهر قرار داشته را 

به خوبی نشان می دهد.

- مدرســۀ  پریزاد نیز از ابتدای ساخت در مرکز شهر 

مشهد قرار داشته است و متولیان این مدرسه از ابتدا قصد 

بنا کردن مدرسه ای در مرکز شهر و نزدیک بناهای مهم شهر 

را داشته اند. نزدیکی به بازار، حرم امام رضا)ع( و مسجد 

گوهرشاد و البته نزدیک بودن این بنا به مدرسۀ  دودر بر 

اهمیت موقعیت مکانی این مدرسه می افزاید.

مقایسۀ  تعداد و نوع هر کدام از بخش های اصلی مدرسه: 
در جــدول )5-2- الف( به این موضوع پرداخته خواهد 

شــد که در هر کدام از مدارس مذکور، بخش های اصلی به 

چه نوع و به چه تعدادی ساخته شده اند.

در این جدول به تعداد و نوع بخش های اصلی مدارس 

مذکور پرداخته شده که بیان کنندۀ  این نکات است:

- ایوان به کار رفته در هر چهار بنا از نوع طاق آهنگی 

بوده است و تعداد آنها مرضبی از عدد 2 است.

- تعداد حجره ها نیز مرضبی از عدد 4 است که در 

چهار گوشۀ  مدرسه و بین دو ایوان قرار دارند.

- فضای تاالرها در مدارس دارای کاربری هایی چون 

مدرس، مسجد، سالن اجتامع و مقربه است.

- گنبدها نیز در دو نوع ســاخته می شدند که هر دو 

شکل در عین داشنت تفاوت با یکدیگر، دارای ویژگی های 

معامری تیموری هســتند، یکی گنبدهای ســادۀ  کوتاه و 

آجری که به وفور در معامری تیموری افغانســتان دیده 

می شود و دیگری گنبدهای بلند و دارای تزیینات که با 

گریو بلند نشــان دهندۀ  میل به عظمت گرایی در معامری 

تیموری است.

مقایسۀ  انواع تزیینات مدارس:
در جدول )5-3( به بررسی وجود انواع تزیینات معامری 

در هر مدرسه پرداخته می شود. 

بررســی تزیینات این مدارس به عنوان دو منونه از 

معامری مدرســۀ  تیموری بیان کنندۀ  این نکته است که 

مدارس تیموری دارای بیشرتین تزیینات هستند. این بناها پا 

به پای مساجد و دیگر بناهای مهم معامری این دوره پیش 

رفته اند و مجموعه ای کامل از تزیینات هستند.

شکل20- کاشی های معقلی ایوان جنوبی مدرسۀ  

پریزاد)نگارنده( 

      شکل21- ایوان شاملی، مدرسۀ  پریزاد

)آستان قدس رضوی، آرشیو مرکز حرم شناسی(

  شکل22- تزیینات منای یک حجره،

 مدرسه پریزاد )ماهرالنقش، 1362: 53(



مقایسۀ  کاشی کاری ها، گچ بری ها، نقاشی ها و کتیبه ها:
در این بخش به مقایســۀ  انواع کاشی کاری، رنگ های 

کاشی کاری و نقوش کاشی کاری ها در مدارس مذکور 

پرداخته خواهد شد. 

- در مقایســۀ  درجه بندی های انواع رنگ، می توان 

مشاهده کرد که رنگ های الجوردی و آبی روشن در 

درجۀ  اّول و دوم قرار دارند، یعنی بیشــرتین رنگ های 

مورد استفاده در کاشیکاری های این مدارس بوده اند. این 

رنگ ها، از رنگ های مورد عالقۀ  هرنمندان تیموری بوده اند 

و مدارس مذکور به خوبی منایانگر این هستند. 

مقایسۀ  کتیبه ها: در اینجا به مقایسۀ  نوع خط، انواع 

تزیینات و رنگ های مورد اســتفاده در کتیبه ها و موضوع 

کتیبه های مدارس مذکور در جــداول )5-3-4- الف( و )5-

3-4- ب( و )5-3-5- ج( و )5-3-4- د( پرداخته می شود:

با توّجه به جدول های )5-3-4- الف(، )5-3-4- ب(، 

)5-3-4- ج( و )5-3-4- د( می توان نتایج زیر را بیان کرد: 

- در مدارس مذکور خط ثلــث و خط بنایی یا معقلی 

بیشرتین کاربرد و استفاده را داشته است.

- تزیینات کتیبه نویســی در مدرسۀ  دودر بیشرت است. 

کاشی کاری و آجرکاری از پرکاربردترین تزیینات کتیبه نویسی 

در این مدارس هستند.

- رنگ خط و زمینۀ  کتیبه ها، در این مدارس شــامل 

سفید، آبی روشن و الجوردی است.

- موضوعات مذهبی و تاریخی بیشرتین منت کتیبه ها 

را در این مدارس به خــود اختصاص داده اند و در میان 

این مدارس تنها مدرسۀ  دودر در کتیبه های خود دارای 

موضوعی ادبی نیز است. اشرتاک موضوعی در کتیبه های 

هر دو مدرسه موضوعات مذهبی و تاریخی است.

نتیجه گیری:
     با بررسی های انجام گرفته، می توان بررسی معامری 

و تزیینات مدارس دودر و پریزاد را بدین رشح ارایه داد:

    در هر مدرسه برای جدا کردن فضای داخل از فضای 

خارج، از ساختار چهار ایوانی به همراه صحن و حیاط 

مرکزی محصور در آن استفاده شده است. از آن جایی که 

عظمت گرایی و ساختامن های رفیع از ویژگی های بارز و 

برجستۀ  هرن دورۀ  تیموری به شــامر می رود، این حیاط 

مرکزی به همراه چهار ایوان بلند و پر تزیین خود به طور 

محسوسی از فضای خارج جدا می شود.

    آب و هــوای گرم و بیابانی ایران که موجب پیدایش 

روزهای گرم و شــب های رسد می شود، معامران مدارس 

مذکور را برآن داشــته است که ایوان را به عنوان یک بخش 

جدا نشــدنی از معامری فضای مدرسه و به تعداد رایج آن، 

یعنی چهار عدد بنا کنند تا فضای زیر ایوان ســایه دار و 

خنک باشد و در شب نیز بتوان از بیشرتین تعداد حجره در 

گرداگرد حیاط مرکزی و در دل ایوان ها بهره برد.

    هر یک از مدارس دارای یک یا چند تاالر هستند که 

گاهاً با فضای زیر گنبد ادغام شده است، کاربری این تاالرها 

شامل مدرس، مسجد، مقربه و ... است.

     تعداد مدارس در گذشته آنقدر زیاد نبوده که هر شهر 

دارای یک مدرســه باشد لذا طالبان علم به ناچار از شهرهای 

خود به شهری سفر می کردند که دارای مدرسه بود، بنابراین 

درنظر گرفنت فضای اقامتی و مسکونی در مدارس امری مهم 

و رضوری در ساخت یک مدرسه بوده است.

    در ساخت این مدارس عالوه بر متناسب بودن فضای 

ساختامن با کاربری اصلی آن یعنی مدرسه به تزیینات آنها 

نیز اهمیت زیادی داده شده است که این امر بعنوان بخش 

مهمی از معامری دورۀ  تیموری قلمداد می شود، مانند غلبۀ  

رنگ های آبی روشن و الجوردی، کتیبه های ثلث و میل به 

عظمت گرایی در ســاخت بنا که در زیر پوشش تزیینات پر 

کار از ابهت آن کاسته می شــود. مدارس مذکور به خوبی 

منایانگر این تزیینات هستند از جمله: کاشی کاری های متنّوع 

و گسرتده در مدرسۀ  پریزاد، تزیینات گچ در مدرسۀ  دودر، 

تسلّط رنگ آبی الجوردی در هر دو مدرسه، گنبدهای مرتفع 

و فیروزه ای رنگ مدرسۀ  دودر، نقاشی ها و رنگ بندی های 

موجود در ورودی مدرســۀ  پریزاد و مشاهدۀ  کتیبه هایی به 

خط ثلث سفید برزمینۀ  الجوردی در هر دو مدرسه.

    الزم به ذکر اســت که استفادۀ  گسرتده و وسیع از 

نقاشی های ظریف با نقوش اسلیمی، ختایی و هندسی در 

تزیین مدرســۀ  پریزاد از موارد نادر و از ویژگی های هرن 

دورۀ  تیموری است.

    تزیینات در این مدارس عنارصی مهم و برجسته 

هســتند و تنها یک الیۀ  پوششی به حساب منی آیند بلکه 

به گونه ای اجرا شده اند که تفکیک آن از اصل معامری 

بنا، امکان پذیر نیســت، فرم ساخت بناها، طراحی و اجرای 

تزیینات، به گونه ای است که بنا را در اوج شکوه و عظمت، 

در حالت ساده و مردم وار حفظ کرده اســت. البته باید 

این نکته را هــم در نظر گرفت که این مدارس با وجود 

شباهت های بسیار به یکدیگر، دارای تفاوت های آشکاری 

نیز در زمینۀ  معامری و تزیینات هستند از جمله:

   تفاوت هایــی چون تعداد حجره ها، تعداد تاالرها و 

یا تفاوت در منت بعضی از کتیبه هــا، کوچک بودن صحن 

مدرسۀ  پریزاد در مقایسه با مدرسۀ  دودر و تزیینات گچی 



وسیع و منحرص به فرد در مدرسۀ  دودر و همچنین وجود 

کتیبه هایی در مدرســه دودر که حاوی متون ادبی و شعر 

هستند که در مدرسۀ  پریزاد دیده منی شود.

در نهایت می توان گفت مدارس دودر و پریزاد، واقع در 

حرم مقّدس رضوی از بناهایی هستند که با حفظ ساختار 

اصلی یک مدرسه، منایانگر خوبی از هرن معامری و تزیینات 

در عرص تیموری هستند.

نسبت به مرکز نسبت به بازار

شهر

نسبت به اماکن 

زیارتی
نسبت به مسجد

نسبت به 

محدودۀ  شهری 

در گذشته

نسبت به محدودۀ  

شهری در امروزه
کاربری امروزی

مرکز شهرمرکز شهردر مجاورت آندر مجاورت آندر مجاورت آندر مجاورت آندودر
درالقرآن حرم امام 
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مرکز شهرمرکز شهردر مجاورت آندر مجاورت آندر مجاورت آندر مجاورت آنپریزاد
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مدرسه

موقعیت

جدول )5-1- الف( مقایسۀ  موقعیت هر مدرسه نسبت به فضای شهر

          ویژگی هر بخش

مدرسه
کاربری تاالرهاتعداد تاالرتعداد حجرهشکل گنبدتعداد گنبدنوع ایوانتعداد ایوان

2طاق آهنگی4دودر
هردو با گریو بلند و 

دارای تزیینات
324

مدرس، مقربه و 

سالن اجتامع

3طاق آهنگی4پریزاد
هر 3 ساده و آجری 

و کوتاه
مدرس161

         تزئین

مدرسه
کتیبهحجارینقاشیآجرکاریکاربندیمقرنس کاریگچ بریکاشی کاری

********دودر

*-**-***پریزاد

جدول )5-2- الف( مقایسۀ  تعداد و ویژگی هر کدام از بخش های اصلی مدرسه 

جدول )5-3( بررسی انواع تزیینات مدارس 
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