
چکیده

دوره  این  است.  اسالمی  تاریخ متدن  در  مهم  دوره های  از  یکی  تیموریان  دورۀ 

به صورت جدی از زمان سلطنت شاهرخ میرزای تیموری آغاز گردید و تا انتهای 

حاکمیت سالطین این خاندان در خراسان و با مرکزیت هرات دوام یافت. در این 

دوران همرس شایستۀ شاهرخ میرزا، گوهرشادخاتون، دستور ساخت مسجدی در 

مشهد و در کنار بارگاه ملکوتی حرضت رضا)ع( را به قوام الدین، معامر چیره دست  

داد و پس از متاشای شکوه و جالل این مسجد دستور ساخت مسجدی دیگر با 

همین نام )گوهرشاد( را در هرات به قوام الدین داد. مسجد جامع گوهرشاد یکی 

از مهم ترین و زیباترین مساجد تاریخی در بالد و اماکن اسالمی به شامر می آید. 

این مسجد مجلل و باشکوه یادگاری از قرون گذشته و منونه ای از معامری سنتی 

اسالمی است. فرایند این تحقیق در پی رسیدن به پاسخ پرسش هایی اساسی چون 

»تأثیر مکان و زمان بر ساخت مسجد و یا مشابهت مطلق و عینیت نقوش دو 

مسجد با توجه به یکی بودن معامر است؟ و آیا فرهنگ و آداب و رسوم مردم 

نیز در ساخت و نقش اثر تاثیر گذاربوده است؟« سازمان دهی گردیده و با روش 

استقرایی، نقوش گیاهی و هندسی دو مسجد مقایسه شده است.
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مقدمه

معامران جهان استالم، عشتق و احترام را از مؤلفه های 

نگترش  ایتن  برده انتد.  نتام  مستاجد  زیباشناستانۀ  اصلتی 

خواستته یتا ناخواستته در معتامری مستاجد مجتال بتروز 

و ظهتور می یابتد، به ویتژه وقتتی در نظتر داشتته باشتیم 

كته اصلی ترین كارفرمایی ستاخت و ستاز مستاجد در طول 

تاریتخ، اهتتامم قلبتی و احترام معنتوی دل مؤمنتان بتوده 

استت. بی شتك تصویتر و تصتور بهشتت بته ضمیتر پنهتان 

روح معامر تأثیر نهاده و در بنای مستجد آشتكار می شتود.

می آراستتند  به گونته ای  را  ختود  مستاجد  ایرانیتان 

دیوارهتا، همچتون شتعری  روی  نقتوش  و  تزیینتات  کته 

هم نوایتی می کننتد. طرح هتای زینتتی کته بناهتای ایرانی 

به ویتژه مستجد بتزرگ را زینت می بخشتد چیتزی فراتر از 

شتکل ظاهتری و زیبایی استت. ایتن نقوش نته تنها زینت 

بلکته منایتش منادهای ستنتی و تصویری یک مناد باستتانی 

از کشتور بترای منایتش و ارائتۀ زندگتی استت.

در عتر تیموریتان یتک از درخشتان ترین ادوار متتدن 

استالمی آغتاز گردیتد. در زمتان حکومت آنهتا، معامری از 

نظتر عظمتت و سترگ منایی و از حیتث غنایتی و تزیینات 

یافتت.  دستت  بی ستابقه ای  شتکوفندگی  و  شتکوه  بته 

معتامری دورۀ تیمتوری از بستیاری لحتاظ مدیتون دورۀ 

ماقبتل ختود، علی الخصتوص معتامری دورۀ مغتول استت 

)رشاتتو، گروبته،1391: 40(.

هرن، فرهنگ و ادب دورۀ تیموری، دو مستجد باشتکوه 

را در کارنامتۀ ختود به ثبت رستانیده استت؛ دو مستجدی 

هم نتام، بته دستتور یتک شخص)گوهرشتاد خاتتون( و بتا 

ایتن دو مجموعته در  از  معتامری یتک استتادکار. یکتی 

مشتهد و دیگتری در هترات، پایتختت ایتران در آن دوران 

بستیار  عظمتت  و  شتکوه  بتا  مستجد،  دو  هتر  و  استت 

کارشتده استت کته هتر یتک در عیتن وحتدت و انستجام 

تفاوت هایتی نیتز در نقتوش بتا یکدیگتر دارنتد.

مسجد گوهرشاد مشهد و هرات در دورۀ تیموری 

از ایتن دوره به خصتوص در زمتان پادشتاهی شتاهرخ، 

پترس تیمتور کته فردی هرندوستت و هرن و ادب پترور بود، 

آثتار بستیاری بته جتای مانتده استت. بناهتای باارزشتی 

کته بستیاری از آنهتا را در رشق ایتران نظاره گتر هستتیم. 

بناهایتی بتاارزش در منطقتۀ خراستان و افغانستتان امروز 

مستجد  به جای مانتده،  اثتر  مهم تریتن  بی تردیتد  کته 

گوهرشتاد در هترات و مشتهد استت. دو مستجدی کته 

رسشتار از هرنهای قدستی معامری ایران استت به دستتور 

گوهرشتادآغا، همترس دانتا و توانتای شتاهرخ میرزا و بته 

دستت معتامر چیره دستتی چتون قوام الدیتن شتیرازی بنتا 

گردید. گوهرشتاد خاتون بنا داشتت که مستجدی در کنار 

بتارگاه ملکوتتی حترضت رضتا)ع( ستازند کته همتتای آن 

تتا آن روز در هیچ جتا از قلمترو او یعنتی ایتران و تتوران 

ستاخته نشتده باشتد. بانتی خیتر مستجد چنیتن می گوید: 

»بنتای مستجد بایستتی به گونته ای ستاخته شتود کته تتا 

دنیتا دنیاستت، بتر قامت ختود استتوار بوده، مناستازی آن 

از هرنهتای شتاخص معتامری استالمی باشتد و در هیتچ 

بنتا و مستجدی بته کار گرفتته نشتده باشتد.« گفتته شتده 

کته گوهرشتاد به طتور دائتم بتا مشتاوران ختود از مراحتل 

ستاخت مستجد بازدیتد می کترد و بتر اجترا و ستاخت این 

اثتر بتزرگ جهانتی نظتارت کامتل داشتت. در این مستجد 

بته  وابستته  نقتوش  به طورکلتی  و  پیمون هتا  تقارن هتا، 

معتامری در نهایتت استتادی و هرنمنتدی منحربه فترد 

استتفاده شتده است.

ایتن مستجد هامننتد دیگتر عامرت هتا و بناهایتی کته 

در دوران وی ستاخته شتده، زیبتا و جتذاب استت و در 

ستاخت آن از هرنهتای معمتول و رایتج آن عتر استتفاده 

شتده استت. کاشتی کاری ظریف و منقش و مزین به آیات 

قرآنتی از جملته کارهتای تزیینتی استت که در این مستجد 

بتزرگ به کاررفتته و بتر زیبایتی اش افتزوده استت.

بته  مشتهد  مستجد  ستاخت  از  پتس  گوهرشتاد  بانتو 

دلیتل زیبایتی و مقبتول واقتع شتدن آن، دستتور ستاخت 

مجموعته ای متشتکل از مصلی و مدرسته و مستجد را نیز 

در پایتختت آن دوران تیموریتان یعنتی هترات بته دستت 

هتامن معتامر زبردستت یعنتی قوام الدیتن شتیرازی داد.  

مستجد جامتع گوهرشتاد هترات در شتامل رشقی مدرسته 

گوهرشتاد واقتع شتده و از حیث ستاختامن شتبیه مدرستۀ 

موصتوف بتوده با ایتن تفاوت که مدرسته دارای چهتار مناره 

و مستجد جامع دارای دو مناره استت که در طرف راستت و 

چتپ هر دو شبستتان  ستاخته شتده بود.

ایتن بنتای عظیتم و مهتم تاریختی کته در بعضتی منابتع 

بته نتام »بیت املغفتره« آمتده استت و اکنتون خرابته ای از 

آن در شتهر هترات باقتی استت در میتان متردم هترات بته 

نتام گنبتد ستبز مشتهور استت. اعتامر ایتن مدرسته بته امتر 

گوهرشتادآغا رشوع و در ستال 836ق به امتام رستید. آرامگاه 

بترادر گوهرشتاد، امیرصوفی ترختان و بایستنقر و شتاهرخ و 

گوهرشتاد در ایتن مجموعته قترار دارد.

متتام ایتن مناره ها و عتامرات زیبا، گلدستته ها، گنبدها، 

بتا  بیترون  از  آن  ضخیتم  دیوارهتای  و  بلنتد  رواق هتای 



کاشتی های هفت رنتگ منقتش و بته ختط ثلتث بی نهایت 

زیبتا و آیتات قرآنتی مزین گشتته، داخل ایوان و شبستتان 

طرح هایتی بته آب طتال و الجورد در کامل مهارت نقاشتی 

شتده بتود. در وستط حیتاط مدرسته حتوض مربع شتکلی 

کته از آب جتوی اِنجیتل )نتام محلتی در نزدیکتی شتهر 

هترات( پتر می شتد وجتود داشتت.

ویژگی هتای  آمیتزش  بتا  تیمتوری  دورۀ  در  معتامری 

معتامری مرکتز ایتران و جنتوب، بتا ستنت ها و روش هایی 

کته از روزگاران کهن، بومی آذربایجان شتده بود شتیوه ای 
از معامری را پدید آورد که به درستتی نام »شتیوه آذری«1 

گرفتت و تتا هنگامی که شتیوه ای تازه که بتاز هم برگرفته 

از معتامری آن رسزمیتن بتود، بته جای آن آمتد، در رسارس 

ایتران و کشتورهای همستایه بته کار رفت.

کاشتی کاری  و  نقتش  زیبایتی  و  ظرافتت  دلیتل  بته 

و خط و استلوب معامری مستجد گوهرشتاد، این مستجد 

از شتاهکارهای معامری ایرانتی در دورۀ تیمتوری استت 

شتمرده  متا  کشتور  زیبتای  هترنی  آثتار  از  تنهتا  نته  کته 

می شتوند، بلکته در جملتۀ آثتار بی نظیتر مترق زمیتن به 

می آینتد. حستاب 

تزیینـات دورۀ تیموری و شـاخص های متامیز و برجسـته 

در مسـجد گوهرشـاد مشـهد و هرات

تزیینتات اگتر چته متعلتق بته ایتن دوره نیستت و از 

مدت هتا قبتل کاشتی کاری جتزو تزیینتات معتامری شتده 

بتود، امتا شتگفتی و شتناخت هرنمنتدان عتر تیمتور در 

استتفاده مناستب از تزیینتات راهتی باز منود تتا هرنمندان 

کاشتی های  از  تحستین برانگیزی  به طترز  صفتوی  عتر 

مستاعدت  مهم تریتن  به هرجهتت  جوینتد.  بهتره  التوان 

تیموریتان در عتامل معتامری در تزییتن ستاختامن ها بتود؛ 

از ویژگی هتای عمتدۀ تزیینتات در دورۀ تیمتوری متابعت 

از قواعتد تقتارن، انعتکاس، تکترار و نظم هندستی استت. 

ویژگتی دیگر تزیین استالمی را کته درخصوص معامری 

تیمتوری نیتز محققتاً صتادق استت می تتوان بته رضورت 

کوچک تتر  شتکل های  بته  موتیتف  یتک  شتکل  تغییتر 

نشتان دادن  انگیتزۀ  بته  آن  از  تقستیامتی  یتا  تکتراری  و 

عمتق و حرکتت در یتک دنیتای دوبعتدی اشتاره کترد. بتا 

تقستیامت بیشتر ستطوح، امتکان استتفاده از رنگ هتای 

متفتاوت میترس می شتود. بناهتای مهمتی چتون مستجد 

جامتع تیمتور )بی بی خانتم در ستمرقند(، مجموعتۀ گتور 

امیتر، مدرستۀ الغ بیگ، مستجد گوهرشتاد، مدرستۀ غیاثیۀ 

خرگترد، مستجد جامتع یزد و مستجد کبود تربیتز جلوه گاه 

انتواع مختلتف نقتوش تزیینتی دورۀ تیمتوری هستتند کته 

بعتد از گذشتت چنتد قترن همچنتان بتر قامت ایتن بناها 

چتون نگینتی می درخشتند. 

هامن طور که گفته شتد، کاشتیکاری مستجد، منونه ای از 

شتاهکارهای عهتد تیمتوری استت. طتاق های گنبدی شتکل 

مستجد، بنتای گنبتد و منتاره هتای آن بتا ویژگتی و تزیینتات 

ختاص و بتا استتفاده از ستبک مقرنتس، همچنیتن نقتوش و 

خطتوط دیتواری بتر روی زمینته گچتی و معترق کاری ممتاز 

عتر تیمتوری، جلتوه بتی نظیتری را بته منایش گذاشتت.

بتر  هستت  هتم  نوک تیتز  کته  گنبتد  ظاهتری  منظتر 

روی ستاقۀ گنبتد بلنتدی جلوه گتر شتده استت. ایتن گنبتد 

پیازی شتکل، اغلب رگۀ قوستی دارد که برای نخستتین بار 

در گنبد محراب مستجد احمدیستوی در ترکستتان )797-

796( کامتالً گسترش یافتته استت. اگرچه این ستنت، کهن 

مایته محستوب متی شتده ولتی در ایتران و آستیای مرکزی 

چیتزی نتو و جدیتد بتوده  و یکتی از ویژگی های شتاخص 

معتامری عهتد تیمتوری به شتامر آمتده استت. درمجموع 

باید بیان داشتت طرح و اجرا و مناستازی شتگرف مستجد 

جامتع گوهرشتاد اصتول و استاس معتامری هفتصدستالۀ 

تیمتوری بترای ایتران و جهان استالم گردیده استت )رشاتو، 

گروبته، 1391: 42(.

بتا توجته بته آنچته درخصتوص معتامری و ویژگی هتای 

یتک  در  شتد  بیتان  گوهرشتاد  مستجد  کالبدی فضایتی 

کترد:  اشتاره  زیتر  بته متوارد  جمع بنتدی می تتوان 

- هتر دو مستجد گوهرشتاد از جهتات گوناگتون مثتل 

ریتتم، خوانایتی، نوع کاشتی کاری، الگوی ستاخت حجم و 

اندازه و... بستیار متناستب در ختود و همچنین با بناهای 

جانبتی استت. کارکردها و عملکردهای مستجد گوهرشتاد 

بستیار بیشتر از کارکترد مذهبتی رصف آن استت، زیترا 

نحتوۀ طراحتی و ستاخت ایتن بنتا به گونته ای استت کته 

قابلیت هتای کارکتردی بستیاری را در حتوزۀ ستاختارهای 

اجتامعتی، فرهنگتی و... تعریتف و تبییتن کترده استت تتا 

ایتن مستئله بتر غنتای ارزش هتای هترنی اثتر بیفزاید.

دو  ایتن  ستاخت  در  به کاررفتته  بی نظیتر  هرنهتای   -

مستجد جلتوه ای ویتژه بته آنهتا بخشتیده استت. در یتک 

جملته می تتوان گفت، مستجد گوهرشتاد شتکوه شتعور و 

شتوق ایرانی استالمی مردمانتی استت کته قرن هتا پیش به 

مانتدگاری خویتش و انعتکاس فرهنتگ و متتدن ریشته دار 

ختود اندیشتیده اند و قرن هتا شتکوه و عظمتت ختود را 

حفتظ کرده انتد و این اثتر آینه ای از جلتوۀ ملکوتی و هرن 

معتامری کشتور استالمی در دورۀ تیمتوری استت. 



- بتا مقایستۀ تزیینات مستجد بتا دیگر آثتار قوام الدین 

بنتا، از جملته مدرستۀ غیاثیتۀ خرگترد،  شتیرازی، معتامر 

از مصتالی  آثتار باقی مانتده  مجموعتۀ گازرگاه هترات و 

هترات می تتوان اصیتل بتودن شتیوۀ برختی از نقش هتا را 

دریافتت؛ به عنتوان مثتال نقش هتای لتوزی و شتش گوش 

استپر2 ایوان شتاملی که مشتابه آن را می توان در تزیینات 

مقتربۀ خواجه عبدالله انصاری در گازرگاه هرات مشتاهده 

منتود )حستینی،1393: 86و87(.

نقـوش هندسـی به کاررفتـه در مسـجد گوهرشـاد مشـهد 

و هـرات

هیتچ متثیتل و رمتزی در جهتان مشتهودات بترای بیتان 

پیچیدگتی درونتی و وحتدت و انتقتال از وحتدت تقستیم 

و تکثیرناپذیتر بته »وحتدت در کترت« و یتا »کترت در 

یتک  در  هندستی  طرح هتای  سلستله  از  بهتر  وحتدت« 

دایتره یتا کثیرالستطوح ها در یتک کتره نیستت. مطالعتۀ 

بته مهتارت در همتۀ هرنهتای  هندستی منطقتی منجتر 

علمتی می شتود در حالتی کته مطالعتۀ هندستی عقالنتی 

)معنتوی( منجتر بته مهتارت در هرنهای ذهنتی می گردد.

به تدریتج بتا بهره گیتری از نقتوش هندستی در معامری 

و بته تبتع آن ایجتاد تنوع در طراحی و پدید آمدن ستبکی 

اصیتل در طراحی داخلی ستاختامن، معتامری دورۀ هرات 

از الگوهتای اولیتۀ ختود کته اکتراً بناهتای دورۀ تیمور در 

ستمرقند بتود فاصله گرفتت و نقش و نتگار ظریف و زیبا 

از خصوصیتات ایتن دوره شتد. پیتروی از عوامل هندستی 

مهم تریتن عامتل ایجتاد وحتدت بیتن فضتای خارجتی یک 

فضاستت  آن  در  به کاررفتته  تزیینتات  و  تیمتوری  بنتای 

)شایستته فر، سدره نشتین،1392: 21و23(.

کته  گوهرشتاد  مستجد  تزیینتی  مشتخصۀ  مهم تریتن 

ویژگتی آثتار قوام الدیتن شتیرازی معتامر استت، استتفاده 

از کاشتی های معترق بتا اشتکال هندستی یا برختی نقوش 

ستادۀ استلیمی ترصیع شتده بتر زمینتۀ آجر یا ستنگ مرمر 

استت )حستینی،1393: 88(.

منونتۀ تزیینتات هندستی در اکتر بناهتای قستمت های 

مرکتزی ایران و ستمرقند و هترات به فراوانی یافت می شتود 

و آنچته در دو مستجد مذکتور نیز به چشتم می خورد همین 

ظرافتت و فراوانتی استت، ایتن در حالتی استت کته تزیینات 

هندستی آنهتا نته تنها عیناً شتبیه نبتوده بلکه برختی نقوش 

هندستی )گره هتا( بتا نقشتی دیگتر تلفیتق شتده و شتکلی 

جدیتد پدیتد آورده استت. بته چنتد منونته از ایتن نقتوش در 

زیتر اشتاره می کنیتم:  )تصویتر 1 و 2(

نقش شمسه

استتفاده از شمسته در هتر دو بنتا به زیبایی به چشتم 

می ختورد؛ امتا ایتن نقتش در هتر مستجد به یک شتکل و 

بتا همنشتینی با گتره ای دیگتر خودمنایتی می کند.

شمستۀ به کاررفتته در مستجد گوهرشتاد هترات با گره 

رسمته دان تلفیتق شتده و نقشتی دیگتر را بته مخاطتب 

عرضته متی دارد. )تصویتر 3 و 4(

گره معقلی

نتوع دیگتر تزییتن در مستجد گوهرشتاد استتفاده از 

تلفیتق آجتر و کاشتی یتا معقلتی استت. تلفیتق آجتر و 

کاشتی معموالً با حرکات زیبای شتطرنجی شتکل می گیرد، 

نقش هتای معقلی در مستجد گوهرشتاد به صتورت گلچین 

معقلتی و گتره معقلتی استت. گتره معقلی در دو مستجد 

گوهرشتاد مشتهد و هرات به شتیوه ای متفاوت کار شتده 

استت.)تصویر ۵ و 6( گتره ای کته بترای تزییتن معتامری 

ستنتی بستیار به کار گرفته می شتود )حستینی،1393: 88(.

نقش ستاره

نقش ستاره در دو مسجد به کار رفته است اما چگونگی 

قرارگیری آن و تعداد پرهای ستاره در دو مسجد متفاوت 

است. )تصویر 7 و 8(

این گونته بته نظتر می آیتد کته نقتش ستتاره در مستجد 

گوهرشتاد هرات با ظرافت و دقت بیشتری کار شتده استت. 

نقوشتی در دو مستجد گوهرشتاد مشتاهده می شتود کته در 

نتگاه اّول کامتالً شتبیه یکدیگتر هستتند، دو نقشتی کته از 

فرم های منظم هندستی، نقوشتی گیاهی و در جایی نیز خط 

تشتکیل شتده استت. نقشتی که استتفاده از کاشتی معرق با 

طترح استلیمی و ختط بنایتی، گتره لتوزی و مربع استت.

نقشتی کته در مستجد گوهرشتاد هترات وجود داشتته به 

علتت جنتگ و تخریتب مستجد به خوبتی واضح نیستت.

برختی نقوش تنها در یک مستجد مثالً مستجد گوهرشتاد 

مشتهد و یتا هترات بته کار رفتته استت از جملته شتاه پرک و 

موج آستیایی که این گره تنها در مستجد گوهرشتاد هرات به 

چشتم می ختورد. )تصویتر 9 و 10(

نقوش گیاهی 

ختایی هاست،  و  اسلیمی ها  شامل  که  گیاهی  نقوش 

اغلب نوعی عملکرد متثیلی را می رساند و می توان آن را 

از طرح های  تنوع حاصل  دانست.  بهشت  منایش  انگیزۀ 

گیاهی توضیحی بر رواج گسردۀ آن در هرن معامری قرن 



نهم است. از تزیینات گیاهی به کاررفته در بناهای این دوره 

می توان به نقوش اسلیمی و ختایی ساقه ای که در اسپرهای 

)شایسته فر،  کرد  اشاره  می رفته  به کار  عمودی  یا  طوالنی 

سدره نشین،1392: 24(. )تصویر 11 و 12(

کته  می دهتد  نشتان  آمتده  عمتل  بته  بررستی های 

بندهتای ختایتی بتا گذشتت زمتان و بتا ذوق آزمایی هایتی 

بته فرم هایتی جدیتد و متنوع تتر  خوش فرجتام، توانستت 

تغییر یابد. نقوش به کاررفته در مستجد گوهر شتاد مشتهد 

بته علتت مرمت هتای بستیار نستبت بته نقتوش مستجد 

گوهرشتاد هترات دستتخوش تغییتر بستیار شتده استت. 

در ذیتل، دو نقتش استلیمی و ختایی که بستیار مشتابه 

یکدیگتر هستتند و در دو مستجد بته چشتم می خورنتد، 

آمده استت. )تصویتر 13 و 14(

و16(   1۵ در)تصویتر  را  آن  منونتۀ  کته  دیگتری  نقتش 

مشتاهده می کنیتد، طرح هتای ختایتی بتا قاب بندی هتای 

همچنیتن  و  چندرنتگ  لعتاب دار  ستفال  برجستتۀ 

نقش مایه هتای ختایتی ملهتم از ختاوردور و نوعتی نقتش 

از درختت زندگتی استت کته از یتک گلتدان تزیینتی رس 

بترآورده و منونۀ آن در تزیینات مستجد گوهرشتاد مشتهد 

و هترات دیتده می شتود که گویتی در هترات تکامل یافته 

و جذاب تتر بته نظتر می رستد. استپرهای مستطیل شتکل 

ستاخته شتده بتا کاشتی معترق بتر استاس نقتش درختت 

زندگتی زینت بختش جرزهتای ایوان هاستت )شایستته فر، 

.)24 سدره نشتین،1392: 

قـاب بندی کاشـی معـرق با نقش گلدانی، در دو مسـجد 

گوهر شـاد مشـهد و هرات

هامن گونه که در تصویر 17و18 مشاهده می شود، در 

استفاده  مشابهی  ختایی  و  اسلیمی  نقوش  از  مسجد  دو 

شده است، مانند استفاده از نقش اسلیمی دهان اژدری که 

در هر دو تصویر به چشم می خورد؛ اما آنچه جالب توجه 

است چگونگی قرارگیری و به کار بردن آن متناسب با جای 

قرارگیری نقش و دیگر نقوش اطراف است. نقش ختایی 

به کاررفته در هر دو مسجد مشابه است اما گامن می رود 

که مرمت بسیار در نقوش مسجد گوهرشاد مشهد از این 

شباهت کاسته است. )تصویر 19 و 20(

مابقتی نقتوش گیاهتی به کاررفته در مستجد گوهرشتاد 

مشتهد و هترات، نقوشتی متشتابه امتا بتا نتوع چیدمان و 

قرارگیتری متنوع استت که در نتگاه اّول دو نقش متفاوت 

بته نظر می رستد. 

  نتیجه گیری 

معتامری زیبتا و شتگفت انگیز مستاجد ایتران در دنیتا 

معتروف استت؛ بناهایتی کته ظرافتت و زیبایی هتر کدام 

از آن هتا نشتانگر قتدرت و توامننتدی هرنمنتدان ایتران در 

قرن هتای گذشتته بتوده استت.

مستاجد باشتکوهی که توستط هرنمندان ایرانی ساخته 

دنیتا  در  معتامری  ستاختارهای  پیچیده  تریتن  از  شتد، 

برختوردار هستتند کته شتکوه و زیبایی شتان سال هاستت 

نگاه هتای زیتادی را بته ستمت ختود جلتب می کنتد.

مستاجد یکتی از بناهایی استت که گویتای ویژگی های 

ویژگی هتای  از  استت.  ایتران  ستنتی  و  اصیتل  معتامری 

استتفاده  تاریخی مذهبتی،  بناهتای  چنیتن  منحربه فترد 

از رنگ هتای شتاد در آن استت. رنگ هتای آبتی کبالتتی، 

فیتروزه ای، ستفید، ستبز روشتن، زرد، زعفرانتی، ارغوانتی 

و ستیاه بتراق بتا انعتکاس در بنتا و تلفیتق بتا ستایه های 

مختلتف جلتوۀ خاصتی بته مستجد داده استت کته بتر 

می افزایتد. آن  زیبایتی 

بته علتت گسترش  کته  نظتر می رستد  بته  ایتن گونته 

وستیع معتامری در دورۀ تیمتوری و فاصلتۀ دو مستجد 

گوهرشتاد مشتهد و هترات بتا یکدیگتر، تفتاوت در اقلیتم 

و تتا حتدودی مستائل فرهنگتی و خصوصیت هتای قومتی 

در زبتان و گفتتار، بایتد شتاهد تفاوت هایتی بیش تتر از 

آنچته در ایتن دو مستجد می بینیتم، باشتیم. بتا بررستی و 

مطالعتات انجام شتده، بته علتت اشتراک دینتی در ایتن 

منطقته کته ختود می توانتد عامتل بستیار تعیین کننتده ای 

باشتد نته تنهتا تفاوتتی فاحتش منی تتوان دیتد بلکته یتک 

نتوع وحتدت و انستجام در طراحی هتا و نقش هتا وجتود 

دارد. انستجام و وحتدت نته بته معنای عینیت و شتباهت 

بلکته بته معنتی ستاختار کلتی نقتوش در هتر دو مستجد؛ 

ایلخانتی،  قبتل چتون  ادوار  نقتوش  امتتداد  کته  نقوشتی 

ستلجوقی و قرون اّولیۀ استالمی هستتند و ادامۀ آن را در 

نقتوش دوره هتای آتی ماننتد صفوی نیز می تتوان مالحظه 

منتود.  درحالی کته از مستجد گوهرشتاد هرات آثتار زیادی 

بتر جتای منانتده، می توان برابتری و شتباهت برخی نقوش 

آن با مستجد گوهرشتاد مشتهد را مشتاهده منود داشتت. 

مستجد  در  کارشتده  نقتوش  کته  می آیتد  نظتر  بته 

گوهرشتاد  مستجد  از  تکامل یافته تتر  هترات  گوهرشتاد 

مشتهد استت. شتاید بتتوان علتت آن را ستاخت مستجد 

هترات پتس از مشتهد و پایتختت بتودن هترات در دورۀ 

را  تکامل یافتته  نقتوش  ایتن  استتناد  دانستت.  تیمتوری 

از نقتش گیاهتی کار شتده در مستجد گوهرشتاد هترات 



می تتوان داشتت؛ نقشتی کته در دورۀ صفتوی شتاه عباس 

آن را بته تصاحتب ختود درآورده و بته آن گل شاه عباستی 

گفتته می شتود، درصورتی که این نقتش را در دورۀ صفوی 

کترد. مالحظته  و  جستت وجو  می تتوان  به خوبتی 

گاهتی نیتز بته علت وجتود مصالتح و مواد شتباهت ها 

منتود.  مشتاهد  بنتا  دو  در  می تتوان  را  تفاوت هایتی  و 

شتباهتی چتون ترکیتب معترق بتا کاشتی و کاشتی معترق 

کته در هتر دو مستجد قابل رویتت بتوده و تفاوتتی کته 

استتفاده از کاشتی هفت رنتگ، تنها در مستجد گوهرشتاد 

هترات را نشتان می دهتد.

درخصتوص ختط به کاررفتته، کته نوعتی نقتش تلقتی 

می شتود، خطتوط ثلتث، نستتعلیق و کوفتی در هتر دو 

زیبایتی  رصاحتتاً  می تتوان  امتا  استت،  مشترک   مستجد 

انکارناپذیتر ختط ثلتث در مستجد گوهرشتاد مشتهد کته 

توستط بایستنقرمیرزا کار شتده استت را بته رخ کشتید.

وجتود  استت  جالب توجته  کتیبه هتا  میتان  در  آنچته 

کتیبته ای بته زبتان فارستی در مستجد گوهرشتاد هترات 

استت کته منونتۀ آن در مشتهد دیتده منی شتود کته شتاید 

بتتوان دلیتل آن را پایتخت بتودن هرات در دورۀ صفویان، 

ستواد بیشتر متردم هترات نستبت بته متردم خراستان در 

آن دوران و حضتور افتراد ادب دوستت و رسشناستی چون 

جامتی دانستت.

آنچته در ایتن دو مستجد حائز اهمیت استت استتقالل 

تزیینتات در آن استت که چون گذشتته چنتدان از خطوط 

وحتدت  بته  نستبت  تزیینتات  و  پیتروی منی کنتد  اصلتی 

کامتل  واحتد  یتک  به عنتوان  بنتا  دو  هتر  بته  بخشتیدن 

عمتل می کنتد. نقش هایتی کته از هتزاران ستال قبتل در 

آثتار مختلتف دیتده می شتوند و بتا توجته بته فرهنتگ و 

آداب و رستوم و اعتقتادات متردم شتکل گرفتته و پیتش از 

آنکته جنبتۀ زیبایتی آن مّد نظر باشتد برای بیتان منظور و 

نشتانگر معرفتت و اعتقتادات آنتان بتوده استت.

جدول نقوش در مسجد گوهرشاد مشهد و هرات

هراتمشهدنام نقشنقشردیف

**شمسه1

**شمسه2

*ستاره3

**رسمه دان4

*شاه پرک۵

*شمسه و نوک مدادی6

*موج آسیایی7

*هندسی و گل8

**اسلیمی9

**اسلیمی10

**ختایی11

**ختایی12

**نقش گیاهی و گلدان13

**نقش گیاهی و گلدان14



تصویر2. مسجد گوهرشاد هرات. عکس از مهدی حافظیتصویر1. مسجد گوهرشاد مشهد

شکل3. شمسه و بازوبندی در ایوان رشقی و غربی مسجد 

گوهرشاد مشهد به همراه آنالیز آن

تصویر4. شمسه و رسمه دان در مسجد گوهرشاد هرات و آنالیز 

نقش

تصویر۵. گره مداخل معقلی، ایوان رشقی و غربی مسجد گوهرشاد مشهد



تصویر8. نقش ستاره در مسجد گوهرشاد هراتتصویر7. نقش ستاره در مسجد گوهرشاد مشهدتصویر6. گره مداخل معقلی، گنبد مسجد و مقربه گوهرشاد در هرات

تصویر11.  اسپر ایوان دارالسیاره در مسجد گوهرشاد مشهد. مأخذ: کتاب شاهکارهای هرنی در 

آستان قدس رضوی.

تصویر12.  مسجد گوهرشاد هرات

تصویر9. معقلی شاه پرک داخل ایوان رشقی و غربی. 

مأخذ: کتاب مساجد تاریخی خراسان.

تصویر10. موج آسیایی، 

مسجد گوهرشاد هرات



تصویر14. مسجد گوهرشاد هراتتصویر13. مسجد گوهرشاد مشهد

تصویر16. مسجد گوهرشاد هراتتصویر1۵. ورودی ایوان مقصورۀ مسجد گوهرشاد مشهد



تصویر19. نقوش گیاهی در مسجد گوهرشاد مشهد )مصدقیان،1384: ۵7(تصویر18. مسجد گوهرشاد هراتتصویر17. مسجد گوهرشاد مشهد

تصویر20. نقوش گیاهی در مسجد گوهرشاد هرات

پی نوشت

1- شتیوۀ آذری، ستبکی در معتامری ایرانتِی پس از استالم 

استت که به آذربایجان منستوب استت. این شتیوه، سبک 

مغول یا ایرانتی و مغول نیتز نامیتده می شتود و در دورۀ 

حکومت ایلخانان بتر ایتران )6۵4-736 ق /12۵6 1336م( 

یافت. رواج 

2- دیتوار جداکننتده؛ دیوارهایتی کته میتان دو پایتۀ باربر 

پنجتره  و  در  کته  منتای ستاختامن  از  بخشتی  می ستازند؛ 

نداشتته باشتد.

منابع

- اپهتام پتوپ، آرتتور)1373( معتامری ایتران، غالم حستین 

صتدری افشتار، تهتران: فرهنگیان.

- استکندرپور، خرمتی پرویز)1379( گل هتای ختایی، آیین 

هترن و آمتوزش نقاشتی ایتران، چ اّول، ستازمان چتاپ و 
انتشارت.

- امینتی کیتارسی، عامتر)1390(، بنیان هتای نظری هندسته و 

تزیینتات در معامری مستجد گوهرشتاد، مشتهد: آهنگ قلم.
- انصتاری، فتاروق )1383( هترات شتهر آریتا )ستیری در 

تیمتوری(،  دورۀ  تتا  هترات  تاریتخ  جغرافیتای  و  تاریتخ 
خارجته. امتور  وزارت  تهتران: 

برنتارد)1386( معتامری تیمتوری در خراستان،  اوکیتن،   -

پژوهش هتای  بنیتاد  مشتهد:  آخشتینی،  علتی  ترجمتۀ 

استالمی.

- بوکهتارت، تیتتوس، )1369( هترن مقتدس، ترجمتۀ جتالل 

ستتاری، تهتران: رسوش.

- پاپا، دوپولو ) 1368( معامری استالمی، ترجمه حشتمت 

جزنتی، مرکز نتر فرهنگی رجا.



تهتران:  هترن،  دایره املعتارف  روییتن)1378(،  پاکبتاز،   -

معتارص. فرهنتگ 

در  تیمتوری  کتیبه هتای  سیدمحستن)1390(  حستینی،   -

استالمی. پژوهش هتای  بنیتاد  خراستان، مشتهد: 
)نقتوش خطتوط  نقتش  هتزار  محمتد)1380(  خزایتی،   -

تزیینتی، کاشتی، آجتر(، تهتران: مطالعتات هترن استالمی.
در  کاشتی کاری  تحتول  ستیر  ویلترب)1389(  دونالتد،   -

ربابه خاتتون  ترجمتۀ  استالمی(،  )دورۀ  ایتران  معتامری 
چهارطتاق. تهتران:  پیله فتروش، 

- رستتمی، محمدرضتا)1383( مجموعتۀ کامتل و کاربردی 

طرح هتای تزیینتی )نقتوش استلیمی(، تهتران: فختر کیا.
احیتای   )1389( مفیتد  حستین  و  مهنتاز  ریتس زاده،   -

مولتی. تهتران:  رفتته،  یتاد  از  هرنهتای 
تهتران:  ایتران،  معتامری   )1374( حستین  زمرشتیدی،   -

کیهتان.

نقش هتای   )1363( پارمتان  عایشته  و  الستعید، عصتام   -

هندستی در هرنهتای استالمی، ترجمتۀ مستعود رجب نیتا، 
تهتران: رسوش.

- رشاتتو، اُمربتتو و ارنستت گروبته )1391( هترن ایلخانتی و 

تیمتوری، ترجمته و تدویتن دکر یعقوب آژند، تهتران: مولی.
- صحراگرد، مهدی ) 1392( شتاهکارهای هرنی در آستتان 

مشتهد:  گوهرشتاد(،  مستجد  )کتیبه هتای  رضتوی  قتدس 
آستتان قتدس رضوی.

- فدائیتان، مجیتد )138۵( هترات دیتروز؛ هترات امتروز، 

تهتران: وزارت امتور خارجته.

- کوستت، باستکال )1390( بناهتای دورۀ استالمی ایتران 

)از آغتاز تتا 1218(، ترجمۀ آتوستا مهرتتاس، چ اّول، تهران: 
فرهنگستتان هرن 

- کیانتی، محّمدیوستف و دیگتران)1362( مقدمته ای بتر 

کاشتی کاری ایتران، چ اّول، تهتران: متوزۀ رضتا عباستی.
بته  وابستته  تزیینتات  محّمدیوستف)1376(  کیانتی،   -

معتامری ایتران در دورۀ استالمی، چ اّول، تهتران: ستازمان 
کشتور. فرهنگتی  میتراث 

- کیانتی، محّمدیوستف)1383( تاریتخ هرن ایتران در دورۀ 

استالمی، چ6، تهران: ستمت.
دورۀ  ایتران  معتامری  محّمدیوستف)1386(  کیانتی،   -

ستمت. تهتران:  استالمی، 
- گتروه مؤلفتان)1384( مجموعته آثتار معتامری ستنتی 

جغرافیایتی  تهران:ستازمان  چ3،  استالمی(،  )دوران  ایتران 
نیتروی مستلح. 

- گلمبتک، لیتزا و دونالد ویلرب)1374( معامری تیموری در 

ایتران و تتوران، ترجمتۀ کرامت اللته افرس و محّمدیوستف 
کیانتی، تهران: میتراث فرهنگی.

- لبتاف خانبیگتی، رجبعلی و فرامرز صابتر مقدم )138۵( 

مستاجد خراستان از آغتاز تا دوران معتارص، چ اّول، تهران: 
معاونتت فرهنگتی و ارتباطتات ادارۀ کل امور فرهنگی.

- ماچیانتی، حستینعلی )1391( آمتوزش طترح و تذهیتب، 

چ7، تهران: یستاولی.

- ماهرالنقتش، محمتود )1361( طترح و اجترای نقتش در 

کاشتیکاری ایتران در دورۀ استالمی، چ اّول، تهتران: متوزۀ 
عباستی. رضا 

- ماهر النقتش، محمتود)1370( خط بنایتی، چ اّول، تهران: 

رسوش. 

تذهیتب،  شتیوۀ   )1381( اردشتیر  تاکستتانی،  مجترد   -

رسوش.  تهتران: 

- مصدقیتان، وحیتده )1384( نقتش و رنتگ در مستجد 

گوهرشتاد، تهتران: آبتان.
- مکی نتژاد، مهتدی )1388( تاریتخ هترن ایتران در دورۀ 

استالمی و تزئینتات معتامری، چ اّول، تهتران: ستمت. 
- متالزاده، کاظتم و مریتم محمتدی )1379( دایره املعارف 

بناهتای تاریخی ایران در دورۀ استالمی؛ مستاجد تاریخی، 
تهتران: حوزۀ هرنی ستازمان تبلیغات استالمی. 

- میگلی، مرضیه )1387( نقوش هندسی، بوشهر.

- نیک بیتن، حستین )1383( بتاغ ایرانتی؛ عنارص استلیمی، 

اّول،  چ  تذهیتب،  و  فترش  طراحتی  در  ختایتی  تزیینتی، 
تهتران: یستاولی. 

- هترنور، محّمدرضتا و رضا خنیاگتر )1384( طرح و نقش، 

یساولی.  تهران: 

مقاالت

ایتران،  - آژنتد، یعقتوب ) 1388( اصتل واق در نقاشتی 

نریته هرنهتای زیبا، هرنهای تجستمی، ش38، ص۵ تا13.

مستجد  مقصتوره  ایتوان    )1384  ( محستن  حستینی،   -

تتا118.  102 ص  ش80،  مشتکوه،  مجلته  گوهرشتاد، 

- خوارزمتی، مهستا و محمود طاووستی )1391( مطالعه ای 

در نقتوش هندستی تزیینتات معتامری در مستاجد گنابتاد، 

نریته هرنهای زیبتا؛ هرنهای تجستمی، ش3، ص 13تا 22.

- زمرشتیدی، حستین )1390( مستجد بی نظیتر گوهرشتاد 

و هرنهتای قدستی، مطالعتات شتهر ایرانتی استالمی، ش6، 

ص17تا32.


