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هنرمندان و معماران ایراني با حمله ي مغول و كشت و كشتار و ستم وویرانگري

این قوم و در دوره هرج و مرج و خودكامگي حكمرانان محلي دست و دل از هنر و 

د خاطر كه كي شعر تر انگيز”به قول حافظ هنر نمایي شستند و در الك یاس فرو رفتند

“حزين باشد

 اقوام اما به تدریج كه. یك معمار چگونه مي توانست در آشفتگي و پریشاني هنر نمایي كند
ز جان مهاجم با مظاهر فرهنگ آشنا شدند به آن خو گرفتند و آن را پذیرفتند معماري ایراني نی

ر در ابتدا نماها با خشت و آج. تازه اي گرفت و بر اثر آن بناهاي مذهبي و دیواني احداث شد
ن معمولي و تاقنماها با سفید كاري ساده ساخته مي شد و هرقدر كشور آرامتر و فرمانروایا

.مي شدبیگانه اش ایرانیتر و رامتر مي شدند آرامش بناها از بیرون و درون بیشتر و زیباتر

انده همه ي بناهاي زیبایي كه در عصر تیموریان در سمرقند ایجا د شد و دیگر بناهاي بر جام
.از اوالد و احفاد تیمور حاصل دسترنج معماران هنرمند ایراني است 

 ت براي بار دوم شیراز را تسخیر كرد قریب یك ماه در باغ تخت اقام795چون تیمور در سال
شواهدي وجود داردكه نشان مي دهد تیمور باغهاي معروف شیراز را دیده و شیفته ي . نمود 

ویي از همه ي این زیباییها براي او به صورت الگ. این باغها و نیز شاید بناهاي شهر شده است 
به همین دلیل برخي از باغهایي را كه در سمرقند ایجاد كرد به نام . یك شهر زیبا در آمد 

. باغهاي موجوددر شیراز نامید كه باغ دلگشا و باغ جهان نما از آن جمله اند 
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مان در این ز. اما شكوفایي هنر تیموري در عصر شاهرخ اتفاق افتاد 

بناهاي زیادي ساخته شد عموما این بناها واجد نوعي وحدت معماري و

.تزئیناتي چون كاشیكاري و نقاشي بودند 

ور و بناهاي زیبا و پرشكوه این عصر نشان دهنده آنند كه در زمان تیم

فرزندانش شرایط

 در .اقتصادي مناسبي براي بوجود آمدن این آثار وجود داشته است

مجموع باید گفت معماري عصر تیموري از اصالت خاصي 

.برخوردار بوده است

تان بناها و آثار تاریخي مهمي از دوره تیموریان در ایران و افغانس

و ازبكستان  بر جامانده است 

كه به آنها اشاره مي شود          .
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مسجد گوهرشاد 
از . خاتون مشهد كه به نام باني آن همسر شاهرخ مشهور شد مسجد گوهر شاد

.است استاد قوام الدين شيرازي شاهكارهاي معمار نامدار عصر 

 سال طول كشید 12آغاز شد و قریب 821ساخت این بنا در سال.

 خصوصیات بنا:

 داراي سر در مستقلي نیست

 سردر ایوان طرف قبله آن داراي تاق عظیم كاشي كاري است.

به خط ایوان باشكوه این مسجد و كتیبه تاریخي مفصل آن از جنس كاني است و

آبي رنگ بایسنقر پسر ارشد شاهرخ با حروف بسیار درشت سفید بر زمینه اي

و در نهایت زیبایي نوشته شده است 

  این مسجد شامل جامع تاریخي  صحن ایوان  مقصوره  منبرصاحب الزمان

شبستانها  گنبد و مناره است 

ه دو رواق از حرم به نام هاي دارالحفاظ و دارالسیاده نیز از بناهاي ساخته شد

.به فرمان گوهرشاداست 
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مسجد موالنا 

ر بناي زیبایي از دوره شاهرخ تیموري به نام مسجد و مزا

ر موالنا شیخ زین الدین خوافي كه از مشاهیر عرفاي عص

.تیموري بوده در تایباد ساخته شده است 

 ویژگي هاي این بنا

 تزئینات گرانبهاي كاشي كاري معرق آن معرف معماري

.دوره تیموري است

 ذكر گردیده است 840تاریخ اتمام آن اواخر دهه.
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از عرفاي قرن پنجم و اوایل قرن شیخ احمد جامي

ششم هجري است اما ساختمان مزار این عارف 

مشهور در تربت جام به قرن نهم و دوره ي تیموري 

بر مي گردد
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مسجد شاه

 این مسجد كه امروزه هفتادو دو تن نام دارد در جوار حرم

. واقع شده است ( ع)امام رضا 

 قمري ذكر كرده اند ولي در دوره ي 855سال ساخت آن را

. صفوي تعمییراتي در آن صورت گرفته است 

كاربرد قطعي این بنا مورد بحث  بوده و احتمال آرامگاه

. بودن آن مورد بحث است 
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مدرسه ي قیاسیه ي خرگرد 

ار این بنا به دلیل معماري منحصري كه دارد در شناخت معماري این دوره بسی

.حائز اهمیت است 

 ویژگي هاي این بنا:

اث سازنده ي آن دو معمار برجسته ي قرن نهم یعني قوام الدین شیرازي و غی

.الدین شیرازي بوده اند 

 طرح این مدرسه از نوع چهار ایواني است.

 ق است 848سال اتمام بنا.

 در زمان شاهرخ و به دستور پیر احمد خوافي وزیر ساخته شده است
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مدرسه ي دودر

 این مدرسه دقیقا رو به روبروي مدرسه ي پریزاد واقع شده و جزو حرم

.رضوي به حساب مي آید 

 ویژگي هاي بنا:

 ساخته شده است 843در سال.

 به اهتمام غیاث الد ین یوسف خواجه بهادر ساخته شده است.

از لحاظ تزیین  كاشي كاري معرق  مجموعه ي خطوط مختلفه و نقوش آن در

.  خور توجه است 

د از روزگاران گذشته طالب علوم دیني در آن به بحث و درس مي پرداخته ان
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مجموعه ي امير چخماغ يزد

 امیر چخماغ در زمان شاهرخ و به فرمان او حاكم یزد بود

 .

  مجموعه عظیم او شامل مسجد   خانقاه  قنات   و آب انبار

مي شد كه اكنون فقط مسجد آن باقي مانده است 

 ویژگي هاي بنا:

 و كتیبه آن به خط محمد الحكیم است 841تاریخ احداث آن
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مسجد جامع اصفهان  
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مسجد جامع يزد

ی مسجد جامع یزد یكی از با ارزشترین میراث های تاریخ

هنری و گنجینه ای از معماری اسالمی موجود در شهر یزد 

ب بانی ساختمان اصلی مسجد را عالءالدوله گرشاس. است

آل بویه در قرن ششم هجری قمری می دانند، ولی مسجد 

كنونی مربوط به آل مظفر و تیموریان قرن هشتم و نهم

هجری است
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گور اميرتيمور  

ده مقبره خود تیمور است كه در جنوب غربي شهر سمرقند احداث ش
.م تكمیل گردید.ق806است و در سال 

 از پس. فرزند او میران شاه و نوه اش پیر محمد در آن دفن شده اند
مرگ شاهرخ الغ بیگ جسد پدرش را از هرات به سمرقند آورد و 

.دفن كرد 

ود آخرین فرد از خاندان تیمور كه در گور امیر به خاك سپرده شد خ
.  الغ بیگ بود 

وریان گنبد پیازي شكل این بنا از مشهورترین نمادهاي معماري تیم
.  و از ساخته هاي استاد حسین بنا از اهالي اصفهان است 
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آرامگاه احمد يسوي

 مقیره ي احمد یسوي عارف قرن ششم هجري است كه از دیر باز
فرمان احداث آن به سال.مور د احترام اهالي تركستان قرار داشت 

د زماني كه تیمور در فصل زمستان از آن ناحیه عبور مي كر799
.باز مي گردد

 راي بمسجد  كتابخانه  خانقاه  و آشپزخانهبخش هاي مختلفي چون
.آن تعبیه شده بود 

ي اهمیت این بنا در تاثیر پذیري آشكار آن از معماري مناطق مركز
ایران است 

 است كه احتماال پس از خواجه حسن شيرازيمعمار این مجموعه
.فتح شیراز به دستور تیمور عازم ماوراءالنهر شده بود 
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مدرسه ي الغ بيگ

ند در زمان الغ بیگ در میدان اصلي سمرقند به نام ریگستان مجموعه اي از چ
بنا در اطراف آن ساخته شد كه بخش مهمي از آن هنوز پابرجاست و شاهكار 

.  معماري در سراسر ماوراءالنهر محسوب مي شود 

 م ذكر شده است ق823و پايان آن 820شروع احداث آن سال.

 در حیات الغ بیگ مدرسه محل رفت و آمد دانشمندان و طالبان علم و دانش
.بوده و از رونق بي نظیري برخوردار بوده است 

بود كه به تصریح منابع تاریخي  الغ بیگ در مقابل مدرسه خانقاهي برپاكرده
.اكنون اثري از آن بر جانیست 

 مدرسه اي از الغ بیگ در بخاراهم وجود دارد كه از نمونه سمرقند آن بسیار
.كوچك تر است 
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كاخ آق سراي

 كه در جنوب (شهر سبز )تیمور در زادگاه خود به نام شهر كش

كه سمرقند واقع است قصد ایجاد قصري مجلل و با شكوه را د اشت

پس از ساخته شدن نام 

 ود به شهادت كتیبه هاي موج. بر آن نهادند (قصر سفید )آق سراي

ها را معماران اصلي  این كاخ آذر بایجاني بودند ولي برخي منابع آن

از این بنا ي باشكوه فقط مدخل . از اهالي خوارزم دانسته اند 

.ورودي آن به جا مانده است 
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شاه زند

 مجموعه اي متشكل از شانزده بنا كه در شمال شرقي

كه نام آن برگرفته از زیارتگاهي است. سمرقند قرار دارد 

از قدیم در آن محل و منسوب به عباس عموي پیامبر 

هدف تیمور از ایجاد این مجموعه احداث . بود (ص)

آرامگاه براي خانواده اش بود كه نخستین ایشان خواهر 

. زاده ي تیمور به نام شاد ملك آغا در آنجا دفن گردید 
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آستان قدس رضوي 

 در حال حاضر بناهاي تیموري این مجموعه ي عظیم شامل

قسمت هایي از رواق غربي آستانه و سر در متصل به آن

ساختمان سر در صحن عتیق منسوب به دوره . است 

ایوان طالي صحن عتیق  مشهور به ایوان.تیموري است 

ند طالي نادري از بناهاي امیر علیشیر نوایي وزیر دانشم

شار سلطان حسین بایقرا است كه بعدها در زمان نادرشاه اف

.طال كاري شده است 
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آثار تاريخي در هرات

مجموعه ي مصلي

 در بر گیرنده ي بناهاي بزرگ و مهمي چون مسجد  و

.مدرسه ي گوهرشاد  آرامگاه گوهرشاد و بایسنقر است 

 مهم ترین معماري كه در بناي این مجموعه به ویژه مسجد

نقش داشته قوام الدین شیرازي است كه پیش تر از وي

یادشد  این مجموعه باشكوه تا اواخر قرن نوزدهم میالدي 

ي مقابله پابر جا بود تا این كه به توصیه ي انگلیسي ها برا

.با سپاه روس ویران شد 
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مجموعه ي سلطان حسین بایقرا

 خانقاه . امروز از این مجموعه ي عظیم كه داراي مدرسه

. مجللي بوده تنها چهار مناره بلند باقي مانده است 

 ق ذكر شده و محل دفن حسین 898تاریخ پایان بناي آن

.بایقرا درآن قرار دارد 
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گازرگاه 

نمونه ي برجسته معماري  عصر تیموري كه با توجه به سبك و

.  اسلوب آن از كارهاي قوام الدین شیرازي باید باشد 

 برخي كتیبه هاي آن به خط سلطان علي مشهدي خوش نویس نام

در آشناي نیمه دوم قرن نهم است و در دوره ي صفویان تعمییراتي

.آن صورت گرفته است 
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مسجد بي بي خانم 
در انتهاي شمالي شهر سمرقند 801رمضان سال 14تيمور اين مسجد را در 

.ساخت و براي ساخت آن ويژگي هايي از معماري سلطنتي را استفاده كرد
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شكوفایي هنر در عصر تیموریان

در عصر مغول اگر چه كتابخانه ها و شهرهاي آسیاي میانه و خراسان از بین
رفتند و مدنیت و هنر سقوط كرد ولي شاهزادگان مغول و ایلخانان در اثر 

زندگي در بقایاي همین بالد متمدن با زندگي مدني و امور هنري و عمراني
وص در اثر این آشنایي و عالقه هنر مصوري و خوشنویسي بخص. آشنا شدند 

ر در زمان وزارت خواجه رشیدالدین فضل هللا همداني آثار هنري بسیاري را د
خاني ایران بوجود آورد و هنر تصویر و تزیین كتابها در سرتاسر مملكت ایل

.ترقي كرد 

ر تیمور با همه ي خشونت و سنگدلي كه داشت از آنجا كه در محیط دانش و هن
سمرقند را به پایتختي برگزید این771تربیت یافته بود پس از آنكه در سال 

شهر را به مجمع دانشمندان و هنرمندان مبدل كرد و مشهورترین هنرمندان آن 
در اینجا هنر هاي عصر تیموریان را اجماال ذ كر  مي . را در انجا جمع كرد 

كنیم 
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هنر خطاطي
سي در نتیجه هنر پروري شاهزادگان تیموري بود كه هنر خطاطي و كتاب نوی

 پیشرفت بسیاري كرد.

 اگر چه پرورشگاه مهم تمامي این هنرها چه در عهد شاهرخ و چه در عهد

نقزوی–مشهد –بخارا –سمرقند جانشینان وي شهر هرات بود ولي شهر هاي 

ي از مراكز بزرگ و شكوهمند این رنسانس هنرشیراز و تبریز–اصفهان –

.  م شد بعد از مرگ تیمور مملكت وسیع وي بین بازماندگانش تقسی. بوده اند 

ایشان كه در محیط دانش و هنر پرورده شده بودند در قلمرو خویش در 

غیره به پرورش هنر و تشویق و گرد هم ...ماوراءالنهر و خراسان و عراق و 

نام برد كه هرات را شاهرخآوردن هنرمندان پرداختند از آن جمله مي توان از

عد پایتخت خود كرد و این شهر را پرورشگاه هنر ساخت و از آن تاریخ به ب

خود هنر كتابسازي كهحسین بایقراحدود یك قرن یعني تا اواخر عهد سلطان 

شامل هنرهاي خطاطي  نقاشي  مصوري  تذهیب  و تجلید بود همراه دیگر 

.  هنرها به دوره عروج خود رسیدند 
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دید ذكر این نكته ضروري است كه نهضت خاصي كه تیموریان در هنر پ

اهان آوردند بعد از زوال حكومت ایشان از میان نرفت بخصوص كه پاد ش

صفوي هم در 

ه اهل تشویق و ترغیب هنرمندان دست كمي از تیموریان نداشتند و گوركانیان هند نیز هموار

نه تنها شاهان و شاهزادگان تیموري خود . هنر را گرامي داشتند 
مشوق هنر و هنرمندان بودند بلكه بسیاري از امیران و بزرگان
ثار دربار نیز از آنها پیروي كرده و از این هنرمندان براي ساختن آ

هنري مورد نیاز خود استفاده مي كردند و گاه خود آنها در بعضي
نسخه ها ي خطي مكتب .از شاخه هاي هنري ماهر و استاد بودند 

هرات چه از نظر موضوع و خط و چه از نظر آرایش هنري یعني 
اشت تصویر  تذهیب  نقاشي  و تجلید  در آن عصر قدردان زیادي د

موالنا نیشابورياز جمله خطاطان آن زمان مي توان به ذكر نام . 

دولهمیرزا عالءالفرزندان شاهرخ ابراهیم سلطانو بایسنقر میرزا
بر زبان بایسنقر عالوه.فرزند بایسنقر و بسیاري دیگر اشاره كرد 

سلط تركي كه زبان مادریش بود به زبانهاي فارسي و عربي نیز ت
شاهنامه راخوب مي دانست و تاریخ نویسان را گرامي مي . داشت 
او بیشتر وقت خود را بین هنرمندان مي گذراند و بدون. داشت 

تردید یكي از عوامل رونق و پیشرفت هنردر عصر تیموري
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اهمیت و معروفیت. همانا تشویق و حمایت بایسنقر از هنرمندان بود 

م و ادب بایسنقر میرزا به دلیل عشق سرشار و عالقه ي بسیار وي به عل

و كلیه فنون هنرهاي 

 او خود در غالب فنون. زیبا اعم از شعر و موسیقي و نقاشي و معماري بود

هنري زبردست بود نقاشي مي دانست و خط ثلث را كسي بهتر از او نمي 

.  كتیبه هاي معروف مسجد گوهر شاد در مشهد خط خود اوست . نوشت 

.بایسنقر یكي ازبزرگترین كتابدوستان جهان به شمار مي آید 

ین امیر علیشیر نوایي در چند جمله و به طور خالصه بایسنقر میرزا را چن

:توصیف كرده است 

 پادشاهي خوش طبع و سخي و هنرپرور و عياش بود و چندان  نقاش و

يچ سازنده و گوينده بي نظير به ترتيب او در نشو و نما آمده اند كه درزمان ه

پاد شاه معلوم نيست كه پيدا شده باشند 
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ابراهیم سلطان پسر دیگر شاهرخ مردي هنرمند و شعر شناس و 

ثلث بر خوشنویسي چیره دست و توانا بود از او آثار و كتیبه هایي به خط

عمارات و مساجد و مدارس  شیراز باقي مانده 

 كتیبه هایي مانند:

قش بسته كتیبه اي در تخت جمشید كه بر پیشاني جرز ایوان جنوبي كاخ تچر ن
است 

 دو كتیبه دیگر در تاقچه ها و پنجره هاي همان كاخ

مزه در یك كتیبه سنگي به خط ثلث بر باالي دهلیز ورودي بقعه ي علي بن ح
شیراز 

 یك كتیبه در كنار پل دروازه اصفهان وجود دارد

 دو قران بزرگ در موزه پارس شیراز

 به جز اینها در همین موزه جزواتي از قران كریم به خط كوفي و با تهذیب
بسیار عالي در سر سورها و حواشي وجود دارد كه ابراهیم سلطان وقف شاه 

.چراغ كرده است 
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نقاشي 
 شاهرخ هرات را مركز حكومت خود قرار داد وي عده زیادي از هنرمندان را

رد از براي استنساخ و مصور ساختن كتابهاي كتابخانه مشهور خود استخدام ك
.خلیل نقاش نام برد جمله در بین آنها مي توان از 

رسه بایسنقر نیز كتابخانه و مدرسه ي فنون كتابت تاسیس كرد در این مد
هنرمندان بسیاري از جمله نقاشان به كار مشغول بودند كه از میان آنها مي 

وري نقاشان دربار تیم. . توان امیر شاهي سبزواري و غیاث الدین را نام برد 
ي كه اما بعدها موضوعات.ابتدا بیشتر به مصور ساختن شاهنامه مشغول بودند 

قه بیشتر توجه آنها راجلب كرد اشعار عاشقانه و موضوعات عارفانه مورد عال
در مكتب هرات براي . ي شاعران معروف ایران چون نظامي وسعدي بود 

اسب نقاشي اشعار این گونه شاعران سبك جدیدي ابداع شد به گونه اي كه متن
نسان بامعني و مفهوم اشعار غنایي و عاشقانه ایشان باشد در این سبك اشكال ا

اني و در تصاویر ظریف و كوچكي ترسیم مي شد و فضاي آن به طور كامل ایر
بك ایجاد این س. زمینه ي آن تزئیني و داراي افق بلند و جبال اسفنجي بود 

ملي درنقاشي كه به تدریج نفوذ خارجي در آن از بین رفت وواجد ویژگي هاي
. و ایراني گردید مرهون مكتب نقاشي هرات بود 
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هزاد اما بزرگترین نقاش عصر تیموري و تمام ادوار اسالمي كمال الدین ب

بهزاد هنرمند و . در شهر هرات به دنیا آمد 854بود كه در سال 

بااستعداد  بود و از هنر 

 ر تربیت و توجه میرك و استعداد خود او و از طرف دیگ. میرك بهره گرفت
.محیط هنر دوست هرات همه و همه باعث شد كه بزودي كار بهزاد باال بگیرد 

رد بهزاد با مینیاتورها و نقاشي هاي خود خاطر سلطان بایسنقر را شاد مي ك.

شان امیر علي شیر نوایي  و بایسنقر از هنرمندان جوان حمایت مي كردند و ای
.  بعدها بهزاد را نیز به دربار خویش راه دادند 

جه در منابع عصر تیموري از نقاشان برجسته اي مانند سید احمد نقاش  خوا
علي مصور  درویش محمد خراساني   موالنا امیر خلیل  خواجه غیاث الدین  
امیر روح هللا مشهور به میرك نقاش و موالنا حاجي محمد   استاد قاسم علي 

.چهره گشا و چگونگي كار آنها بحث شده است 

در منابع عصر تیموري از نقاشان برجسته اي 

-خواجه علي مصور 
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هنر كتاب سازي وكتاب ارایي   

شاها ن و شاهزاد گان و رجال و حكام این دولت به طور تقریبي همه  دوستدار
الغ –بایسنقر –كتاب و كتابخانه بودند و در میان آنان كساني مانند شاهرخ 

ريو سلطان حسین بایقرا در این زمینه بیش از همه كوشش و فداكا–بیگ 

 به فرمان ایشان تعداد زیادي ازهنرمندان همواره به استنساخ كتاب. كردند
سرگرم بوده و آن كتابها را مذهبان و نقاشان چیره دست تزیین كردند و 

سي صحافان ماهر جلدهاي گرانبها براي آنها ترتیب مي دادند و از این راه نفای
.را پدید مي آوردند كه هریك به دنیایي مي ارزد 

 ق تعری–قطاعي –تذهیب –تحریر –در دوره ي تیموریان هنرهاي كتابت–
رمندان تجلید و غیره رواج بسیار داشت و این هن–مصوري –نقاشي –تشعیر 

–تشعیر ساز –معرق -قطاع–وصال –نقاش –مذهب –به نام كاتب 
ي به عنوان نمونه مي توان ازهنر تعریق روغن.  و مجلد یاد مي شدند -مصور

كار میرك نام برد كه داراي باغ و گل و بوته و صحرا و اشكال سیمرغ و 
مي گفتند (شیوه ي میركي)اژدها و پرندگان زیبا بود و آن را 
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هنرموسیقي 

در میان هنرمندان قابل توجهي كه نزد شاهان تیموري و در در بار ایشان به

.سر مي بردند موسیقي دانان  نوازندگان و خوانندگان هم وجود داشتند 

 گروهي یاد مي كند كه با صداي بلند به نواختن آالت موسیقيكالویخو از

.مشغول بودند 

ه مراغي سرشناسترین موسیقي دان قرن هشتم و نهم هجري بود كعبد القادر

وي كه در مراغه بزرگ شده بود به دربار جالیریان در.لقب گوینده داشت 

ن از عبد تسلط بر موسیقي  ادبیات  ریاضي  و حفظ كل قرا. تبریز دعوت شد 

اد در تیمور پس از فتح بغد. القادر چهره اي برجسته در نزد آل جالیر ساخت 

قمري عبد القادر را همراه با هنرمندان و صنعتگران با خود به 757سال 

ل او در مجالس تیمور مایه ي جشن و عیش سلطان و رونق محف. سمرقند برد 

.مي كرد عود  چنگ  تنبور و دف نوازندگي بود و با آالت موسیقي چون 
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ندي دولتشاه سمرق. عبد القادر مقامي واال در نزد درباریان به دست آورد 

:در ذكر چهارهنرمند سرآمد عصر شاهرخ چنین مي نویسد 

 اما چهار هنرمند در پایتخت شاهرخ بودند كه در ربع مسكون به
خواجه عبدالقادر مراغي  در علم :روزگار خود نظیرنداشته اند 

تاد ادوار و موسیقي و یوسف اندكاني در خوانندگي  و مطربي و اس
قوام الدین در مهندسي و طراحي و معماري و موالنا خلیل مصور 

.كه ثاني ماني بوده 

هنر تیموري را باید پركننده ي خالء ناشي از افت و زوال علوم
ي اگر دستاوردهاي هنر. عقلي و حتي روند نزولي ادبیات دانست 

ز مكتب تیموریان در عرصه ي معماري  كتاب آرایي و نگارگري ا
میراث این دوره حذف شود چیز قابل توجهي باقي نخواهد ماند كه

.  اسالمي درخشان باشد–در تمدن پرشكوه ایران 
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