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  وضعیت هنر معماري در دوره تیموریان                                       

  

  کوهساري معصومه جمشیدي

  چکیده

روي کار تصرف این کشور،  به ایران وگورکانی  ربا حمله تیمو هجري، بودند که اواخر قرن هشتم اي سلسلهتیموریان 

ظهور آنها در شرایط خاصی از وضعیت ایران  .ي کار بودندیعنی تا زمان ظهور صفویه رو ،آمدند و بیش از یک قرن

  حدود نیم قرن طول کشید که در این ،تا ظهور تیمور) ابوسعید(زیرا فاصله مرگ آخرین خان مغول ؛ صورت گرفت

حضور  ،پس اوضاع ایران .هاي محلی بر سر قدرت  درگیر بودند حکومت واحد و مقتدري در ایران نبود و دولت ،مدت

تیموریان نیز مانند مغوالن با هرج و مرج و کشتار فراوان در نقاط مختلف  ایران روي  .طلبید درت یکپارچه را مییک ق

هنرهاي بسیاري در این  .اما به سرعت جذب فرهنگ و تمدن ایران شدند و خود نیز بر غناي آن افزودند ؛کار آمدند

است که شهر هرات بناهاي  ،آن آشکارنمونه . معماري اشاره کردتوان به هنر  وره به شکوفایی رسید که از جمله آن مید

در برخی دیگر از شهرها نیز آثار معماري از آن  .و عظمت رسید اوج زیبایی به ورخصوص در زمان جانشینان تیمه ب

  .عصر به جا مانده است

  .هنر، معماري، تیموریان، هرات، سمرقند: هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  

                                                
  السالم علیه(دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم (  
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  مقـدمه

اما  ؛شد نیاز ساخته می کردن برطرف در حد صرفاً در ابتدا این سرپناه. به سرپناه نیاز دارد ،از غذا و لباسانسان بعد 

  .هاي خداوند به انسان است هنر، یکی از موهبت. تکامل یافتسپس معماري پدید آمد و  هنر و فن کم کم

خاصی از  سبکسالم رونق یافت و به پس از ا ،خصوصبه که  ان استایرانی شاخصمعماري از هنرهاي برجسته و 

جا مانده از قبل از اسالم، نشان از این ه آثار باستانی ب. یممنا می »اسالمی - معماري ایرانی«آن را شد که تبدیل معماري 

در نهاد ایرانیان بوده است و حتی اعراب مسلمان که در زمان  ،از جمله معماري هاي هنري و تمامی رشتهدارد که روح 

هایشان  ط ساسانیان به ایران وارد شدند، تحت تأثیر این هنر قرار گرفته و از آن در ساخت و ساز شهرها و خانهانحطا

. استمنصور عباسی  در زمان خالفت  ساخت شهر بغداداز ساسانی،  معماري اسالمی هايثیرأتاز  یکی. استفاده کردند

دانش و معماران اروپایی، از امین هنري، به اروپا راه یافت و که در کنار دیگر مض استمعماري اسالمی، از جمله فنونی 

که با معماري اسالمی  يکلیساهاي بسیار. کردندستفاده ا غیره،معماران مسلمان، در ساخت و ساز گنبد مساجد و  مهارت

  . است، بیانگر نفوذ معماري اسالمی استآمیخته 

 یعنی تیمور ،سلسله مؤسس این ،کار آمدند و در واقع روي هجري متیموریان حکومتی بودند که اواخر قرن هشت

استیال  غیره لنگ، مانند مغوالن با حمله و کشتار وسیع بر ایران، جنوب روسیه، شمال غربی هند، سوریه، عراق، آناتولی و

اي محلی نیز ه در زمان فتوحات تیموریان و یا حتی تا آخر دوره حضور آنها، برخی دولت البته قابل بیان است که. یافت

. هنر در عصر تیموریان شکوفایی بسیار یافت. هنر دوستی تیموریان مشهور است. هایی از ایران حضور داشتند در بخش

ایرانی در رونق هنري  ماهرالبته حضور عناصر . هرات در دوره تیموریان است مکتب آن، شکوه و عظمت آشکارنمونه 

: از است عبارتقرار گرفت، ز مضامین هنري که در این زمان مورد توجه ایکی . و شهرت تیموریان نقش بسزایی داشت

آرایی، نقاشی، خطاطی، هنرهاي تصویري، فلزکاري، سفالگري، رونق ادب فارسی و نیز هنر  سازي و کتاب هنر کتاب

  .ته اسجا مانده از آن دوران ب زیاديآثار معماري . معماري که به شکل برجسته در این دوران رونق یافت
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 البته. هاي بعد بررسی کند سعی دارد تا اوضاع معماري را در دوره تیموریان و بالطبع تأثیر آن را در دوره مقالهاین 

چه باید بپذیریم که هنر تیموري در اعصار بعد از  اگر .است اش یهر دوره تاریخی متأثر از دوره قبل روشن است که

به خود و  از قبل ادوارز نظر دور داشت که قطعاً هنر تیموري، تحت تأثیر اما نباید این مطلب را ا ؛خود تأثیر گذاشت

بوده عواملی  مدیون چه ،همچنین پاسخ به این سؤال که شکوفایی هنر در این دوره. بوده است ایلخانیدوره  ،خصوص

طاف هنري حکام که در کنار هنردوستی و انعمطرح کرد توان این فرضیه را  می .باشد مسئله بسیار مهمی می ؛است

آغازگر یکی از  ،تیموریانکه باید گفت  ،در واقع. تأثیر نبوده است در این امر بی ان ایرانیتیموري، حضور هنرمند

  .ندا هترین ادوار تمدن اسالمی بود درخشان

به شکوه و  ها، غناي تزیین لحاظو از  بزرگیمعماري از نظر عظمت و  ،شک در زمان حکومت آنها دونب

 ،زیرا بابر ؛توان در هنر دوره تیموري ردیابی کرد را می هند هاي هنر مغولی همچنین ریشه. رسیداي  سابقه ی بیکوفندگش

  .تیمورلنگ بود واسطۀ نوادگان بینخستین امپراتور مغولی هند، یکی از 

  وضعیت اجتماعی مردم  در دوران تیموریان

مداري  فلسفه غالب عصر رنسانس، انسان اندیشه و .اروپا بودمقارن با دوران رنسانس در  ،دوران تیموریان در ایران

اي از اوضاع اجتماعی و  ، ابتدا خالصه)تیموریان( وضعیت زندگی مردم در آن دوران فهمیدن براي .یا اومانیسم بود

  .کنیم اقتصادي ایران آن زمان را بیان می

   مغوالنآشنایی با 

اما یادآوري آنها به نزدیک  ؛ایم همه ما بسیار شنیده ،یران به بار آوردندهایی که مغوالن در ا مورد ظلم و ویرانی در

چنان شدید بود که  گرفت،اصولی که تیمور در سیطره بر ایران به کار . کند میکمک شدن نقش انسان در آن روزگار 

دلیل  هم بی داریم که حتماً پیشینه ذهنی که از رفتار مغوالن در ذهن اب .توان پذیرفت انعطاف در آن را جز استثناء نمی

 ،وضعیت سیاسی و درباري ایران ،در واقع .ترین نقشی ندارد کوچک ،که انسان در این دوره در ایران فهمیم می ،نیست

تیموریان  .آن بود که به انسان به عنوان یک موضوع خاص توجه شود و معماري و هنر با آن تطبیق یابد زتر ا نابسامان

قدر عمیق بود که براي پر   آن ها، و این خسارت) خصوص در دوره تیموره ب( به ایران وارد کردندبسیاري  هاي خسارت
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به خودش به عنوان برترین موجود هستی باز  توجهشد که تمام حواس انسان را از  توجه زیادي باید صرف می ،کردن آن

  .داشت می

ایران در آن روزگار شاید همچنان در همان خواب اما  ؛به وجود آمده بود هایی تحول ،در دوره رنسانس چند هر

دانستند و به چادرنشینی مشهور بودند، جز سلطه بر  مغوالن که چیزي جز جنگ و جنگاوري نمی .ی بودیقرون وسطا

 هاولی این ؛هاي او را جبران کردند ویران کاري ،هر چند جانشینان تیمور .اندیشیدند مردم تیره بخت به چیز دیگري نمی

توان  دوران حکومت تیموریان بر ایران را می ،در واقع. نگاه نکردندبه انسان به چشم یک موضوع قابل تعمق و تفکر  نیز

ی اناي که صرف آباد دوره ،جویانه گذشت و دوم سلطه ايه اي که تنها به لشکرکشی دوره ،اول: دوره تقسیم کرد دوبه 

بلکه  ؛بخش قرار نگرفت نه تنها هرگز به عنوان یک موضوع الهام ،ریانپس انسان در دوره تیمو .هاي دوره اول شد ویرانی

  .ها شد تر از سایر دوران بسیار کمرنگ

  تفکر اومانیستی در معماري رنسانس و تیموریان ثیرأت

  .غیر قابل انکار است ،ثیر آن بر معماري و هنرهاي آن دورهأنقش انسان در دوره رنسانس و ت ،شک بدون

پردازان عصر رنسانس، شکل هندسی کمال  زمان بود که دایره در نظر بسیاري از معماران و نظریهدرست در همان «

رسید که  به نظر می ،زیرا این شکل که آغاز و پایانی ندارد و فاصله تمام محیطش از نقطه مرکزي ثابت است ؛مطلوب بود

این فکر داشتند، قشر روحانی سرسختانه طرفدار با وجود همه اعتقادي که معماران به . بازتابی از شکل کائنات باشد

  .گونه کلیساها براي برگزاري مراسم مذهبی بسیار مناسب هستند زیرا این ؛کلیساهاي سنتی دراز بودند

  تیموریان ظهور

ایلخانیان نیز منقرض شدند، در نیمه دوم سدة  ،بعد از آنکه ترس مردم از استیالي مغوالن فرو نشست و بعد از آن

مدت نیم به هاي سیاسی ایران سوء استفاده کرد و بر خاك ایران دست یافت و  هجري، تیمور لنگ از هرج و مرج هشتم

قتل و غارت را براي مردم به  مانندسوغاتی  ،او نیز مانند دیگر مهاجمان. ساکنان ایران را زیر پوشش خود داشت ،قرن

  .ارمغان آورده بود
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پروري پدید آورد، که  آذربایجان و بغداد، محیط فرهنگ ،مانند فارسایران،  در بعضی از نقاطتنش، این صحنه پر 

ولی ضوابط بنیادین دین و دولت از هم گسست و سازمان دیوانی  ؛هنرها بودکننده  تیاها و حم دانشکننده  قیشوت

 ).5ص ،1382، کمبریجدانشگاه (مملکت، یکپارچگی خود را از دست داد 

تمام خراسان، جبال یا همان غرب ایران، فارس  ولشکري خونریز به طرف ایران حرکت کرد  تیمور از ماوراءالنهر با

نشد و حتی تا محدود به ایران  فقط ،هاي تیمور چند لشکرکشی هر. و قسمتی از نواحی مجاور را به خاك و خون کشاند

بازماندگان تیمور بودند که حدود  ،ندگورکانیان ه(تا دمشق در سوریه فعلی و تا کشور هند  ،شهر مسکو و از سوي دیگر

و از سوي ) خصوص حاکمان اولیه آن محبوب مردم هند بودنده یک قرن در هند بر مسند قدرت بودند، دولتی که ب

 ،در طول زندگی خودتیمور  ،در واقع. تا غرب امپراتوري عثمانی ادامه یافت و همه جا با پیروزي همراه شد ،دیگر

  ).1379 ،کیانی(پایمال اسب سپاهیان خود کرد  ،از چین تا مصر و از دهلی تا استانبول و مسکوهاي وسیعی را  سرزمین

  تیمور هاي هنتایج حمل

باعث اما در ایران و تمدن ایرانی  ؛جاي گذاشت بررا  یمختلف هايتأثیر ،هاي گوناگون ها در قسمت این حمله

هاي غربی و مرکزي  در بخش. از سوي دیگر شد ،ود تیموراز یک سو و جانشینان خ ،هایی از ترکمانان سلسله تشکیل

قراقویونلو و آق قویونلو در جاي  نژاداز  ،دولت ترکمانان. ترکمانان به قدرت رسیدند ،هاي جنوبی ایران و حتی بخش

  . جاي این فالت باقی ماند و تا ظهور صفوي ادامه پیدا کرد

ستم و ویرانگري این قوم و در دوره هرج و مرج و خودکامگی  ،رکشت و کشتا ،هنرمندان و معماران ایرانی با حمله

آشنا شدند، آن را  ایرانیانتدریج که اقوام مهاجم با مظاهر فرهنگ ه اما ب. دست از هنر کشیدند ،حکمرانان محلی

تر و  کشور آرامقدر که  هر. بناهاي مذهبی و دیوانی احداث شد ،اي گرفت و بر اثر آن معماري ایرانی جان تازه. پذیرفتند

 ،1381 ،میرجعفري( شد شدند، آرایش بناها از درون و بیرون بیشتر و زیباتر می تر می تر و رام اش ایرانی فرمانروایان بیگانه

  ).128ص

خاطرات بد مغول از ذهن مردم پاك شود، به پایان رسید و  تاشد بناهایی ساخته شود  سعی میدر آن هشتم که  قرن

 به هر حال، .ها به خواست او نبود چند بعضی از خرابی هر ،شهرها را با خاك یکسان کرد ،خود هاي هتیمور در حمل
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هاي  وي طرفدار ساختمان. او بسیاري از اماکن مقدس را از ویران شدن حفظ کرد .از چنگیز کمتر بود تیمور هاي ویرانی

  ).261ص ،1380 ،آیت اللهی( عظیم و زیبا بود

هاي برجسته شهرهاي مفتوحه را  علما و شخصیت ،صنعتگران ،هنرمندان ،وي سمرقند بود از آنجا که پایتخت اصلی

دلیل بی ،البته انتخاب سمرقند از سوي تیمور. هنرمندان بسیاري را از شیراز به آنجا برداینکه، از جمله  ،برد به آنجا می

 ،هوا« :گویداز جمله اصطخري می. اد شده استها از آن به نیکی یسمرقند شهري زیبا بوده که در سفرنامه. نبوده است

علم و ادب  ،و اهل آن پیوسته بر اکتساب فضل... ترین آن مواضع است از نیکوترین هوا و خشک ،خاك و زمین سمرقند

اصطخري، (» تر از خاك سمرقند نیست خاکی درست ،در دیار ماوراءالنهر. باشندمشغول و بر اظهار مروت مشعوف می

اینکه با وجود تیمور که توان گفت  پس می ؛شد زیباترین هنرها در این عصر در خراسان مشاهده می .)340، ص1373

هاي  ها، بازار و باغ هاي زیادي را صورت داد، دستور ساختن مساجد، مقبره بسیاري از شهرها را تخریب کرد و قتل عام

 ،در واقع. نمود ها شرکت می کرد و خود نیز در طرح میمتعددي را داد و همواره این کار را با عالقه و پشتکار دنبال 

هاي آخر حکومت تیمور  آثار معماري به سال بیشتر. هاي جدید در معماري شدند حرکت سبب ،تیمور و خانواده او

ولی در  ؛هاي دوره سلجوقی استوار است ها و ساختمان باز هم بر پایه شکل ،بناها و معماري در این دوره. گردد برمی

   .شد توجه میبسیار  هاین بنایاي یافت و در تز ایه تسلط مغوالن، مقیاس و عظمت تازهس

همه . رسد هنر ایرانی به شکوه دیگري میآنان، در زمان  .فرهنگ ایرانی بودندکنندة  قیشوت نیزجانشینان تیمور 

 نتیجۀتیمور،  نوادگانده از اوالد و جا مانه بناهاي زیبایی که در عصر تیموریان در سمرقند ایجاد شد و دیگر بناهاي ب

در شهرهاي  بود،دوران رنسانس  ، آغازکه در اروپا یدر زمان). 128ص ،1381 ،میرجعفري(دسترنج معماران ایرانی است 

در چنین . سمرقند و بخارا نیز دوران رنسانس هندي در زمان تیموریان رونق گرفت که زیر نفوذ شدید ایرانیان بود

تیمور متولد شد و رشد یافت و با اینکه مدت زیادي پس از به دست آوردن تخت  نوادگانیکی از  ،بابرمحیطی بود که 

اي دلیر، ماجراجو، او شاهزاده. اما پایتختی باشکوه را در اگره بنیان نهاد ؛)حدود چهار سال( سلطنت دهلی زنده نماند

  ). 24، ص1363شامی، (ذاب و جالب بود شخصی ج ،مند به زندگی خوب و در مجموع هدوستدار هنر، عالق

  بناهاي ساخته شده زمان تیمور
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ها و فرهنگ  ارزش ،ها سنت با توجه بهفضا به یند شکل دادن امعماري، هنري است که معمار یا معماران در فر

کی است و بینی آن تمدن مت در درجه اول به جهان ،فرهنگ و تمدنی ،نژاد ،پس معماري هر قوم. کنند ایجاد میمردمی 

  ).111ص ،1379 ،ور آزادي( ترین هنرها است نیز از پیچیده

مسجد جامعی بسازد که در که هاي مختلف در سمرقند، قصد داشت  تیمور عالوه بر گردآوري هنرمندان در زمینه

بود و در  وي ۀبود که بسیار مورد عالقساخته شد اش محمدسلطان  این بنا به یادبود نوه. جهان همانندي نداشته باشد

 و به علت کوتاه بودن سقف، اتاق بزرگ آن را نپسندید ،ساختمانپس از بازدید تیمور  .ت کرده بودوآسیاي صغیر ف

این اتاق  .آن مهلت دادمعمار ده روز به  بنا،باره وددرنگ دستور داد تا دیوارهاي آن را خراب کنند و براي بازسازي  بی

که چون بنا را نپسندید، معمار آن را کشت است در برخی منابع آمده البته  .در همان ده روز فرصت مقرر ساخته شد

اي برافراشته  گلدسته ،که هر گوشه آنداشت چهارصد و شصت ستون  ،مسجد بزرگاین ). 262 ص ،1380 ،آیت اللهی(

وقتی تجدید  .سپس تیمور قصد تجدید بناي آن را کرد. و گنبدي از مرمر صیقل یافته بر آن استوار بودبود شده 

پایتخت خویش  ،ساختمان این مسجد تمام شد و مورد پسند واقع گشت، تیمور به کار دیگري براي آرایش شهر سمرقند

 اطرافهاي  زیرا که سرزمین ؛شدبه سمرقند آورده میکاالیی همه گونه  ،هند و سرزمین تاتار ،سال از چین هر. دست زد

اما در درون شهر هیچ جایی نبود که بتوان در آن این کاالها را به  ؛آمدمار میمراکز عمده بازرگانی به ش جزء ،سمرقند

تیمور دستور داد که خیابانی بسازند که از میان  ،بنابراین. اي شایسته  و مناسب انبار کرد و براي فروش عرضه کردشیوه

 ،فرماناین براي انجام دادن . ال بفروش برسدهمه گونه کا ،هایی بنا کنند که در آنها سوي آن دکان سمرقند بگذرد و در دو

را  آنهاسر  ،از بزرگان دربار را برگزید و به آنان گفت که اگر در کار خویش کوتاهی کنند و شب و روز نکوشند ات دو

  ).276، ص1374کالویخو، ( خواهد زد

هایی را در  آرامگاه ،در این راستااش بود و  درگذشته ةدر ابتدا تمرکز بر یادبود اعضاي خانواد ،اصوالً تالش تیمور

نام این مجموعه از نام ). 323ص ،1382 ،کمبریجدانشگاه ( داشتعمارت  شانزدهمجموعه شاه زنده بنا کرد، که 

 بر ،در آنجا. سمرقند بود مهمزیارتگاه  قبل،ها  پسرعموي پیامبر، قاسم بن عباس گرفته شده که آرامگاه وي از مدت

از  زیاديهمچنین در سمرقند عده . کردند ده را در کنار مقبره امامزاده یا شهیدي دفن میرسوم اسالمی، مر اساس
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 تیمور بیشتربودند که ) یعاقبه پیرو یعقوب بردعی(و نستوري و یعقوبی ) اورتدوکس(اعم از ارمنی و یونانی  ،مسیحیان

  .)1038، ص1366بارتولد، (به آنجا منتقل کرده بود دیگر  يرا از کشورها آنها

ها بعد ساختمان نیمه  که سال) مورخ دوران تیموري(کالویخو . بنا کرد» کش« ،کاخ بزرگی در زادگاه خود ،تیمور

نماي آن که داراي سه ایوان بود، . بوده است جدید ،کاره آن را دید، بیان کرد که بناي کاخ در آن زمان از نظر نقشه

متر بود، ایوان مرکزي که به حیاط  50، بلنداي طاق ایوان ورودي که شد هاي پذیرایی که به ایوان ورودي باز می اتاق

هاي  شد، دیوارهاي پشت تاالر که کاشی شد، ایوان بزرگ دیگر که به تاالر پذیرایی بزرگی باز می پوشیده از مرمر باز می

 ،ها ینیلحاظ هندسی در تزبه . کرد اي مایل به طالیی در آن جلوه می اي، شیري، آبنوس، سبز و قهوه الجوردي، فیروزه

نظیري  در کل، بناي کم نظیر و شاید بتوان گفت بی. را منظم کندعظیم این نقش  ،هاي هماهنگی دقت شده بود تا نسبت

نبوغ فکري و  این، ها و فالت ایران احداث نشد و در واقع که از زمان ورود اسالم به ماوراءالنهر تا آن زمان در سرزمین

 شیها و بناها شیفته باغ ،خصوص حضور در شیرازه به ایران و ب هایش هتیمور در حمل. رساند می هنري ایرانیان را

باغ دلگشا و باغ . کند می اجرارا  آنهادر سمرقند  تا اینکه دارد نگه میخود به عنوان الگویی در ذهن آن را شود و  می

  .ستاز این نمونه ا ،نما در سمرقند جهان

 783تا  777به مسجد بی بی خاتون یا بی بی خانم در سمرقند اشاره کرد که  ساخت آن از  توان از دیگر بناها می

. هاي آن باقی است اکنون ویرانه. داشته استطالکاري شده گنبد  سهمناره و  هشتاین مسجد . طول انجامیده ب هجري

فته شد که تیمور به نام همسرش ایجاد اي گر از مدرسه ،آمد که نام آن این مسجد، مسجد جامع سمرقند بود و به نظر می

  .هر دو در درون دیوارهاي شهر در نزدیکی دروازه آهنین قرار داشت ،مسجد و مدرسه. کرد

سرانجام  ،هاي فراوان تیمور پس از لشکرکشی. بناي دیگر، آرامگاه تیمور است که هنوز از آثار تاریخی سمرقند است

اتاقی هشت گوش  ،مزار او. پایتخت امپراتوري خود دفن شد ،اوان در سمرقنددر اترار مرد و با شکوه فر هجري 807در 

    .کاري رنگی ترك دارد کاشی و ن زمان شیراز استآ تحت تأثیر معماريآن شکل گنبد . ترك دارد 64که گنبدي با است 

  .ایجاد کرد هجري 797خانه بود که تیمور آن را در  بناي دیگر، عشرت
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هاي  او بیشتر به سرزمین. جا نمانده استه دوده ایران امروزي، اثر هنري قابل توجهی باز دوران تیمور در مح

 لبتها .هم بوده است خصوص که سمرقند پایتخت اوه ب. سمرقند و بخارا توجه داشت ،خراسان شمالی ،سیحون يماورا

ریزي شد و زمان  اهیان پیهنري که توسط سامانیان و خوارزمش. باید گفت که هنر این دوران، هنري ایرانی است

سلجوقیان راه کمال را طی کرد و زمان تیموریان به دست تواناي هنرمندان شیراز و اصفهان به اوج کمال خود رسید 

ترین بناها در آسیاي مرکزي قرار دارند که مصداق  شود، قدیمی می مالحظهچنانچه ). 352ص ،1376 ،توشراتو و گروبه(

الغ بیک نیز . آن پرداخته بود زنده کردنهایی که تیمور به  همان ؛و گورستان سمرقند استمقابر شاه زند  ،آن آشکار

وي شهر بخارا را که در زمان حمله مغول ویران شده بود تا حدي رونق . دروازه باشکوهی به آن افزود ،سالیان بعد

تا حدي آبادي و اهمیت  ،مرقند بود، بخارا که همچون سکردکه وقتی سمرقند را دارالملک خویش  اي گونهبه  ؛بخشید

  ).492، ص1386لسترینج، (اش را به دست آورد گذشته

ساختمان چند ضلعی با  .2 ؛ساختمان مکعب گنبددار با یک نماي پیشین مسلط .1: هاي تیمور دو نوع است آرامگاه

 ،کمبریجدانشگاه ( وجود داردیک درب ورودي  ،گنبدي که بر روي ساقه بلند گنبد قرار داشت و در دو یا سه نماي آن

قرار گرفتن این نوع  کهینی بود یمدخل تز ،هاي نوع اول آرامگاهظاهري  آشکارویژگی ، در واقع). 323ص ،1382

ه روشنی هاي نوع دوم ب اما در آرامگاه ؛کرد صورت و ظاهر آن را تعیین می ،ها در کنار بناهاي مجاور آن، شکل آرامگاه

 ،ها از هر کدام از این مقبره. آمدند مستقل و جداگانه بودند که از دو یا چند جانب به چشم میشد که بناهاي  دیده می

هاي خشت موزاییکی که احتماالً کار  مثالً آرامگاه تومان آقا، همسر تیمور که با طرح. هاي بسیاري داریم نمونه

نسبت  به، که بناهاي استه شاه زنده از نوع دوم کاران مهاجر ایرانی در سمرقند بوده،  از نمونه نوع اول و مجموع کاشی

ایجاد  به دنبالاو همواره . در کنار نبوغ هنري ایرانیان، سلیقه تیمور هم در معماري آن دوران مؤثر بود. باشد میمتوسطی 

  .شد و باشـکوه بود که باید با سرعت زیاد ساخته می بلندهاي  ساختمان

ولی مدرسه الغ بیک در سمرقند، چگونگی کاربست سبک جدي را در  ؛ده استاي باقی نمان مدرسه ،از زمان تیمور

ها  حجره  هاي ضروري آن قسمت بنابراین، ؛تعلیم بوده ،که وظیفه اصلی مدرسهاز آنجا . دهد ها نشان می این نوع ساختمان

بندي  هایی از خاتم بندي بقا ،در اینجا همچنین). 332ص ،همان( هاي مباحثه و نمازخانه بوده است براي زندگی، اتاق
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در محراب مسجد جامع  قبالًیعنی سبکی از پوشش بدنه که  ؛بري همراه با معرق وجود دارد کاري گچ موزاییک و برجسته

  .هایی نیز صورت گرفت در معماري نوآوري ،در این زمان. کار رفته بوده یزد ب

  عصر پس از تیمور

 ماننداز هنرمندان که در مناطقی  تعداد زیاديور فراهم آورده بود و از جمله تجمع ثروتی که تیم ،يعوامل بسیار

سمرقند گرد آمده بودند، سبب شد تا با حمایت کسانی همچون شاهرخ تیموري و همسرش گوهرشاد، آثار درخشانی از 

ه آخر برده است که فرزندان و جانشینان ب ،کار را با تیمور ،گویی بازي روزگار. نقاشی و خطاطی پدید آید ،معماري ،هنر

چنانچه حتی علم و . وجود بیایده فرزندانی چنین هنرپرور و فرهنگ دوست ب ،از پدري تا آن درجه خونخوار و زورگو

درخشش کوتاه مدت داشته است و رصدخانه الغ بیکی که با حمایت الغ بیک تیموري و با  ،دانش نیز در این دوره

 ،بعد از مرگ تیمور. اي از این موارد است دین جمشید کاشانی بنا شد، نمونهیعنی غیاث ال ،نظارت دانشمند بزرگ عصر

خویش در  يکه در محیط دانش و هنر پرورده شده بودند، در قلمرو آنها. مملکت وسیع وي بین بازماندگانش تقسیم شد

ه شاهرخ که هرات را از جمل ،ندخراسان و عراق به پرورش هنر و تشویق و گردآوري هنرمندان پرداخت ،ماوراءالنهر

  .پایتخت خود کرد و آن را مهد هنر قرار داد

  جانشینان تیمور

 ،ها قبل وي از سال. وارث امپراتوري تیموري شد هجري، 807فرزند تیمور، بعد از مرگ پدر در  ،شاهرخ میرزا

او درست . رخ آغاز شددوره حکومت واقعی تیموریان با سلطنت شاه ،در واقع. عهده داشته استه حکومت خراسان را ب

 معماري و فرهنگ ،کننده هنر فردي فرهنگ دوست با رفتاري غیر نظامی و به شدت ترویجوي  ؛نقطه مقابل پدرش بود

همچون الغ بیک از هنرمندان و  ،از جانشینان شاهرخ نیز ادامه یافت و حتی کسانی برخیها در  همین ویژگی. بود

مناطق ایران را که بعد از مرگ  بزرگی ازاهرخ به سرعت توانست قسمت ش. شدند دانشمندان عصر خود محسوب می

کابل و تمام خراسان  ،وي ماوراءالنهر را تصرف کرد و بر هرات. متحد و یکپارچه کند دوباره ،پدرش از هم پاشیده بود

ت امپراتوري ، پایتخهجري 850هرات تا مرگ شاهرخ در . و بانی مدرسه و مصالي هرات نیز بوده استا. مسلط شد

 ،مدرسه بزرگ او در هرات. نوزایی فرهنگی که در ماوراءالنهر رخ داده بود، سرتاسر خراسان را فرا گرفت ،بنابراین ؛بود
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سبکی جدید در معماري با . همسر شاهرخ قرار دارد ،مقبره گوهرشاد ،در کنار آن. نظیر بود از نظر زیبایی و بزرگی بی

ابن بطوطه در توصیف شهر هرات ). 364ص ،همان( در شرق ایران رواج یافت حمایت شاهرخ و همسرش گوهرشاد

دوتاي . دو تا آبادان و دوتا ویران ؛شهرهاي خراسان چهار است. ترین شهرهاي آباد خراسان است هرات بزرگ« :گویدمی

بزرگ و داراي ابنیه  هرات شهري. بلخ و مرو :هرات و نیشابور و دوتاي ویران عبارت است از :آبادان عبارت است از

» گونه فسق و فساد مبراست باشند و شهر هرات از هرپاکدامن و حنفی مذهب می ،متدین ،مردم این شهر. بسیار است

مسجد هرات . دهد که تیموریان در انتخاب پایتخت زیرکی خاصی داشتنداین نشان می ).433، ص1359ابن بطوطه، (

در جمله ابن حوقل در سفرنامه خود پس از تعریف از شهر هرات و توضیح  از ،نیز مورد توجه گردشگران بوده است

مسجد جامع در خود شهر و پیرامون آن بازارهاست و زندان در « :گویداز مسجد جامع آن سخن می ،ظاهر شهر مورد

 ،مسجد هراتمسجدي آبادتر از  ،سیستان و جبال ،ماوراءالنهر ،در سراسر خراسان. پشت قبله مسجد جامع قرار دارد

- مسجد گوهرشـاد  نیز که در کنار آرامگاه امام رضا ). 219، ص1366ابن حوقل، (» سیستان و جبال وجود ندارد ،بلخ

ترین بناي تاریخی دوران شاهرخ و یکی از  بزرگ. دهد در مشهد است، تأثیر سبک ماوراءالنهـر را نشان می -علیه السالم

این مسجد با حمایت مالی . همسر شاهرخ مشهور شد ،، که به نام بانی آنترین آثار معماري ایرانی است درخشان

 ،معمار برجسته دربار شاهرخ که در معماري. الدین شیرازي بود الدین زین قوام ،گوهرشاد تکمیل شد و معمار آن

صحن . یدشکسال طول  دوازدهآغاز شد و  هجري 821ساخت بنا از . نظیر بوده است بیو حتی نجوم مهندسی، طراحی 

اروپایی قرار  گردشگرانخصوص ه که مورد ستایش بازدیدکنندگان و ب داشتهکاري چند رنگی و درخشان  شیکا ،مسجد

ایوان . مسجد داراي مصالي بزرگ و محلی مناسب براي تجمع مردم در عید فطر و قربان بوده است. گرفته است می

هاي  کتیبه ،اي در گوشه. ینی استفاده شده استیهاي تز سبک دست است و در آذین حیاط آن از همه سفید یک ،شبستان

اي از بایسنقر میرزا از شاهزادگان تیموري وجود دارد که خود از خطاطان  این مسجد و در سمت ایوان مقصوره آن، کتیبه

. ا مشاهده کردتوان در این بن کاري این دوره ایران را می اوج هنر و تکنیک کاشی ،اغراقبدون . ه استبزرگ عصرش بود

ها بر فراز دیوارها قرار داشت و این سبک احتماالً از  مناره ،پیش از این. مناره در جوار ساختمان قرار دارد ،در این بنا

  .شده است گرفتهسبک معماري هند 
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قاشی هاي ن آذین ،بنا. الدین شیرازي ساخته شد بود که به دست غیاث) یا خوارگرد(مدرسه خرگرد  ،از بناهاي دیگر

دستور پیراحمد ه زمان شاهرخ و بدر  ،بنااین . مانند آن دارد هاي معرق و کاري اي زیبا، کاشی هاي کتیبه بري گچ ،شده

  .خوافی وزیر ساخته شد

 ).264ص ،1380 ،آیت اللهی( آراسته شده است نقاشی شدهبري  الدین در یزد است که با گچ بقعه شمس ،ساختمان دیگر

مدرسه مظفریه . اي که مخصوص شافعیان بود مدرسه. رود شمار میه مدارس ایران ب ترین قدیمیز مدرسه غیاثیه نیز ا

نسبت متوسطی به مدرسه امامیه اصفهان که عمارت . یک عمارت بزرگ استهمراه در مسجد جامع اصفهان که به 

م تقریباً همزمان با ساختمان مسجد کبود تبریز ه. شتها و لوازم یک مدرسه را دا ولی همه نیازمندي ؛شد محسوب می

در  شاهرخمدرسه . مسجد شاه در مشهد است ،اثر دیگر. اي فرو ریخت در اثر زمین لرزه واصفهان بنا شد » درب امام«

  .مسجد احمد یسوي با نقشه حاجی حسین شیرازي بنا شد ،در شهر ترکستان. مشهد نیز از آثار همین دوره است

 مانند ،این بناها نوعی وحدت معماري و تزیینی ه،عمدبه طور . ناهاي بسیار ساخته شدب ،در زمان شاهرخ به طور کلی،

مزار خواجه ابونصر  ،در بلخ ؛بناهاي با ارزش در منطقه افغانستان امروزي ساخته شدهمه . دارندکاري و نقاشی  کاشی

ازي ساخته شد و نیز عبادتگاه خواجه الدین شیر به وسیله قوامکه بخشی از مصال ؛ آرامگاه گوهرشاد ،در هرات ؛پارسا

شکوفایی هنر تیموري در عصر  ،در واقع. توسط شاهرخ بازسازي و تعمیر شد هجري 831انصاري در هرات در  هللاعبدا

  ). 129ص ،1381 ،میرجعفري( شاهرخ اتفاق افتاد

معمار برجسته و صاحب  ،برونلشی هاي آفرینی با زمان شاهکار اًدقیق) ق 842 - 813(الدین شیرازي زمان کار معمار قوام

متر در  42هاي گنبد بزرگ کلیساي جامع فلورانس به قطر   ردیفهنگامی که آخرین . نام ایتالیایی مصادف بوده است

الدین معمار در میان آن جمعیت اما اگر قوام ؛شد، همه مردم فلورانس به حیرت ایستاده بودندزده می هجري 815سال 

 تر   او چنین فنونی را نزدیک به یک قرن پیش در گنبدهاي کوچک گذشتگانشد، زیرا شگفتی نمیدچار  ،حضور داشت

در رأس گروهی از معمارانی بود که معماري ایران را  ،الدین معمارقوام. به کار برده بودند )ق713 - 705 ،گنبد سلطانیه(

اما  .ارانش در مورد معماري اروپا عمل کردندکه برونشلی و همک روشیدرست به همان . در یک مسیر تازه انداختند
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ذوق هنر معماري در دوره تیموري در  .کمترین اطالعاتی نداشت، افتادالدین از آنچه در معماري ایتالیا اتفاق میقوام

انواع اندوزي آنان در تزیین و بلکه در تجربه ؛تجلی نکرد قبلیدر طرح انواع جدید بنا و یا تکمیل اقسام  ،مرحله نخست

الدین معمار سرچشمه گرفته بود زنی وجود داشت که به احتمال قوي از نبوغ قوامنوعی طاق. زنی جلوه نمودطاق

  ).111، ص1383گلجان، (

، بایسنقر )سمرقند(الغ بیک در آسیاي میانه  :مناسب امپراتوري خود کرد جانشینشاهرخ سه نفر از فرزندان خود را 

در  هجري، 850قدرت تیموري پس از مرگ شاهرخ در ). شیراز(سلطان ابراهیم در فارس  و) هرات(میرزا در خراسان 

هاي مداوم و پیوسته با ترکمانان و ازبکان، رو به تباهی و اضمحالل  هاي خانگی بر سر قدرت و جنگ نتیجه جنگ

الغ  ،پس از مرگ شاهرخ. داشتدر هرات و سمرقند باز ن به ویژههنرها را از شکوفایی،  ،اما این تباهی و زوال. گذاشت

اي بنا گشت که به رصدخانه الغ  در سمرقند رصدخانه ،بنا به دستور او. جانشین او شد ،بیک که حاکم ماوراءالنهر بود

 هتذکردولتشاه سمرقندي در . هنوز در سمرقند موجود است ،که آثار به جا مانده آن) ق 841- 824(بیک معروف شد 

سلطان حسین دوران در ). 112ص همان،(ر خوب و زیباي الغ بیک در سمرقند نام برده است از مدرسه بسیا ،ءالشعرا

 ؛میر علیشیر نوایی، پیشرو ادبیات ترکی شرقی مانند، افرادي )کرد در هرات حکومت  هجري 912تا  872که از (بایقرا 

هزاد، شاه مظفر، قاسمعلی، میرك نقاش و ب ؛آور این دوره ن نامامورخ ،میرخواند و خواندمیر ؛شاعر بزرگ ایرانی ،جامی

. اینها تنها نام چند تن از افرادي است که در این دربار حضور داشتند. کردند نقاشان بلندآواز، زندگی می ،عبدالرزاق

در  هجري 886سال در  - علیه السالم-همچنین سلطان حسین بایقرا در مزارشریف، عبادتگاهی را به نام حضرت علی 

کسی  ،تا آن زمانکسی وي مدرسه و کتابخانه بزرگی در هرات ساخت که . به پا کرد - علیه السالم - عه علیپیرامون بق

  ). 114همان، ص(را ندیده بود  مانند آن

 هجري 777تاریخ در که  داردمحرابی  ،مسجد جامع یزد. آثار معماري تیموري در ایران بسیار کم باقی مانده است

بازسازي و  ،اما تزیین درب ورودي آن ؛متقدم تیموري است بناهاياحتماالً از بهترین بقایاي این بنا  .ساخته شده است

  . تعمیر شده است
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پالن و طرح  اساسمساجد این دوره اصوالً بر . وجود آمده سازي ب ی از نظر ساختمانیها در دوره تیموریان، نوآوري

ترین کمک تیموریان در عالم معماري در تزیین  مهم). 40 ص ،1376 ،توشراتو و گروبه( شد مساجد سلجوقی ساخته می

به سنت ماقبل تیموري تعلق داشت، ولی هرگز به عنصر تزیینی معماري اسالمی  ،گرچه از نظر زمانی. ها بود ساختمان

هاي  انها و ساختم هم بر پایه شکل ناها در این دوره بازبه طور کلی، ب. اهمیت و برجستگی این چنینی دست نیافته بود

توجه بسیار  هایی یافته و در تزیین بناا ولی در سایه تسلط مغوالن، مقیاس و عظمت تازه ؛دوره سلجوقی استوار است

هاي بسیار زیبا است و  کاري هاي بلند و سردرهاي مزین به مقرنس چهار ایوانی با ایوانبه صورت بناها بیشتر . شده است

 ،گنبدهاي پیازي شکل و شیاردار. رنگ است معرق و هفت ،هاي زیبا و باشکوه يکار شامل کاشی هعمدبه طور ، ها تزیین

هاي  کمال کاربري رنگ در معماري است، که نمونه ،معماري این دوره. هاي بناهاي خاص دوره تیموریان است از ویژگی

  .اهده کردهاي آبی مش در زمینه کاشیو هاي کوفی، ثلث و نسخ به رنگ طالیی  توان در کتیبه آن را می

گري در  ولی نبوغ معماري و آذین ؛گرچه بیشتر بناهاي تیموري در شمال کشور ساخته شده است«: پوپ .به گفته آ

مرکز و جنوب ایران به خدمت تیموریان در آمدند و  ،بهترین طراحان و صنعتگران غرب. انحصار شیراز و اصفهان بود

لیکن با سلطه جهانشاه قراقویونلو بر غرب و مرکز و جنوب ایران، . شرق و شمال ایران را از نظر معماري غنی کردند

  ).265ص ،1380 ،آیت اللهی(» از دیگر شهرهاي ایران پیشی گیرد ،اصفهان توانست در آذین با کاشی معرق

د وجوه تحت تأثیر اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادي و سیاسی زمان خود ب ،هنر نیز مانند دو پدیدة دیگر اجتماعی

بناهاي زیبا و . آورددست ها و مردان سیاسی زمان خود، ثروت کالنی به  تیمور با پیروزي بر بسیاري از سرزمین. آید می

آن است که در زمان تیمور و فرزندانش، شرایط اقتصادي مناسبی براي به وجود آمدن این  ةدهند پرشکوه این عصر نشان

اي داشته است  ویژه هاي اصالت خاص و خصوصیت ،ر تیموريمعماري عص ،در مجموع. آثار وجود داشته است

نقاشی، مانند  ،اي است که هنرهاي دیگر زمینه ،هنر معماري عصر تیموري ،در حقیقت). 129ص ،1381 ،میرجعفري(

  .ستکاري بر آن قرار گرفته ا کاري و کاشی بري، مقرنس گچ

  آثار به جاي مانده از عصر تیموریان در نقاط دیگر ایران
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حال  تناسبکردند، افراد با ذوقی بودند که به  مختلف ایران حکومت می شهرهايبرخی از نوادگان تیموري که در 

چه بهترین و بیشترین آثار به جاي  اگر. دادند آثار تاریخی، همواره هنرمندان را مورد تشویق قرار می ایجادخود و براي 

ولی در نقاط  ؛کاري موجود در بناهاي ماوراءالنهر و خراسان است شیمانده از جانشینان تیمور، مربوط به معماري و کا

هاي تاریخی مسجد جامع ورزنه در استان اصفهان و کتیبه  شود، که کتیبه دیگر ایران هم آثاري از این دوره مشاهده می

فهان، از آن جمله الشتاي مسجد جامع اصفهان و نیز عمارت چهار مؤمن یا تاالر تیموري در شهر اص تاریخی سردر بیت

نام شاهرخ بهادرخان  ،به خط ثلث سفید بر زمینه الجوردي نوشته شده و در آن ،کتیبه تاریخی سردر مسجد ورزنه. ستا

اي حیدر بن حسین، بنّ ،ملقب به عماد و نام خطاط آن، سید محمود نقاش و نام معمار آن ،اي و محمود بن مظفر ورزنه

  .ی بن صدرالدین صفار آمده استعل ،اصفهانی و نام استادکار آن

پسر بایسنقر،  ،در دوران حکومت محمد هجري 851الشتاي مسجد جامع اصفهان به سال  کتیبه تاریخی سردر بیت

از دوره حکومت  ،در اصفهان. معرق بر زمینه الجوردي و به خط سید محمود نقاش نوشته شده است ،به خط ثلث سفید

شهرت دارد و در روزگار » تاالر تیموري«اثري برجاي مانده که امروزه به نام  ،ورامیرزاده رستم بن عمرشیخ بن تیم

شیخ بوده که بیش  قصر حکمرانی رستم بن عمر ،این بنا ،در واقع. مورد استفاده صفویان بوده است هایی صفویه با الحاق

. شاهرخ بوده است ،شین اوتیمور و سپس جان ،از سی سال در اصفهان حکومت کرده و همواره مورد توجه جد خود

البته در دیگر . اند آن افزوده هاي هاي گچی است که به تدریج بر تزیین بیشتر از نوع قطاربندي ،تاالر تیموري هاي تزیین

  .نواحی ایران نیز آثاري از دوره تیموریان بر جاي مانده است

بینیم  توجه بسیاري به هنر داشتند، می ،بـارهاي خون ها و لشکرکشی جنگ با وجوددر عهد تیمور و جانشینـان او که 

تیمور در هند  نوادگانکه از ـ در دوران گورکانیان . بینیم اي را نمی در هنر برتري یافته و تأثیر بیگانه بودن  که عنصر ایرانی

انی قرار جنید سلط ،مدرسه بغداد یا جالیري بود که در رأس آن ،سه جریان هنري همزمان رواج داشت که یکی -بودند

مدرسه  ،مدرسه تبریز بود، که این دو مدرسه در اواخر سدة هشتم در اوج شهرت بودند و بعد از آن ،دیگري. داشت

  .تیموري سمرقند بود
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 ،شد، بعد از تیمور، فرزندش شاهرخ بیانکه  چنان. یعنی مکتب هرات است ،آغازگر دوره بعدي ،آثار این دوره

فرزند  ،در زمان بایسنقر. ها رونق یافت و هنرمندان به هرات روي آوردند کتابخانه ،مان اودر ز. هرات را پایتخت قرار داد

ترین مرکز  بزرگ ،خود وي خطاط و نقاش بود و مدرسه هرات. رسد شاهرخ، مدرسه گورکانی در هنر به اوج خود می

هزادگان تیموري، هنـر را گرامی امیـران و شا ،فرمانروایان بیشتربا وجود اینکه . فرهنگی و هنري زمان خود شـد

مثالً وقتی تیمور در . شد هم متوجه این گروه و آثارشان می هاییگاهی خطر اماکوشیدند،  داشتند و به احیاي هنر می می

را بلندتر از ایوان مسجد جامع » سراي ملک خانم«به سمرقند بازگشت و دید که ایوان مدرسه  هجري 807سال 

  ).116ص ،همان( یعنی خواجه داود و محمد جلد را به قتل برسانند ،تا هر دو معمار آناند، دستور داد  ساخته

اما  ؛شهر هرات بود ،سمرقند و در عهد شاهرخ و جانشینان وي ،چه پرورشگاه تمام این هنرها در عهد تیمور اگر

. ستکوه این رنسانس هنري بوده اشبا شهرهاي بلخ، بخارا، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز و تبریز نیز از مراکز بزرگ و 

 736-807(با ظهور هنر تیموري، هنري شکوفا شد که نه تنها در ماوراءالنهر و شرق ایران در زمان تیمورلنگ 

هاي ترکمانان  طور همزمان در غرب ایران نیز تحت حکومت سلسلهه او، بلکه ب نوادگانو ) م1335- 1405/ق.ه

) خصوص هنر نقاشیبه (ه هنري این تمدن رودمکتب هرات که نشانگر . د رسیدقراقویونلو و آق قویونلو به اوج خو

  . به جا گذاشت جديبود، در هنر مغوالن هند تأثیري 

  بناهاي عصر تیموري در تربت جام

اما ساختمان مزار این عارف مشهور  ؛از عرفاي اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجري است ،جامی شیخ احمد

. به صورت فعلی در آمده است هایی ههاي بعد با اضاف و در دوره داردقرن نهم و دوره تیموریان تعلق  در تربت جام به

در  ،بنا شد و پس از آن هجري 632در این شهر شهرت دارد، در سال » گنبد سفید«همچنین ساختمان مسجدي که به نام 

احداث بناي مدرسه دیگري را که آثار آن در  .الدین محمد کرت، وسعت یافته است به امر ملک غیاث هجري 703سال 

ساختمان بناي مسجد بزرگی که در همچنین . ندهد می تشود، به دوران امیر تیمور نسب حال حاضر کم و بیش دیده می

 ،همان( به پایان رسیده است هجري 846سال احداث مسجد در . بقعه قرار دارد، متعلق به زمان شاهرخ است کنار

  ).132ص
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  هاي ترکمان سلسله يمعماري در قلمروفعالیت 

تجدید فعالیت معماري با ابتکار . آل جالیر و سپس ترکمانان قراقویونلو با قدرت تیموري در افتادند ،پس از تیمور

درب  و اشغال کرد هجري 856پایتخت قراقویونلوها شد و اصفهان را نیز جهانشاه در  ،تبریز. ترکمانان صورت گرفت

  .العابدین را در بر گیرد ساخت تا مقبره امامزاده ابراهیم بطحاء و زین امام را در آنجا

دختر وي آن را بنا  ،از آثار مهم زمان جهانشاه قراقویونلو نیز مسجد معروف کبود در تبریز است که صالحه خانم

در جنگ با اوزون حسن، جهانشاه دو سال پس از تکمیل مسجد کبود، . دارداي  نظیر و بیگانه کاري بی کاشی ،مسجد. نهاد

بناي دیگري در  ،غیر از مرمت مسجد جامع اصفهان ،اوزون حسن. رهبر سلسله رقیب ترکمان، آق قویونلو کشته شد

  ).378ص ،1382 ،کمبریجدانشگاه ( تبریز بنیان نگذاشت

  میراث تیموریان در اختیار صفویه

خصوص که به  ه است،ماند باقیاست که از تیموریان  معماري صفوي و یا نقاشی و خطاطی آنها، کامالً ادامه میراثی

  .شدندباعث رشد و گسترش آن  و تر نموده صفویه با حمایت گسترده خویش، این میراث را درخشان

  یکصد و پنجاه سال تهاجم

ان سپس در پای. بار تیمور، تقریباً یکصد و پنجاه سال به طول انجامید هاي مصیبت از فاجعه تهاجم چنگیز تا یورش

خود ) هاي کوچک محلی یا حکومت(گذشت، ایران واپسین دوران ملوك الطوایفی  تیمور می زندگیکه از پایان  قرنیک 

را پشت سر گذاشت و وارد دوره صفوي شد، که مورخان جدید، غالباً آن را اعتالي ایران به مرحله دولت ملی 

  .اند خوانده

  گیري تیجهن

اي از  تازه ياه هاجمتهاي محلی بازمانده از آن دوران، یک سلسله  و حکومت مقارن انحطاط و اضمحالل ایلخانان

ماوراءالنهر با لشکر خونریز تیمور به سوي ایران به حرکت درآمد که تمام خراسان، جبال یا همان منطقه غرب ایران و 

آباد و پرجمعیت ایران را قتل و غارت، شهرهاي  ،بار دیگر. فارس و قسمتی از نواحی مجاور را در سیل خون انداخت



١٨ 
 

تیمور با همه سنگدلی و ! داد رتیمور عالوه بر ایران، روسیه، سوریه و هند را هم مورد لطف خود قرا. فرا گرفت

 771به عنوان پایتخت در  ،خشونتی که داشت، از آنجا که در محیط دانش و هنر تربیت یافته بود، بعد از انتخاب سمرقند

هرات هم . یافتزمان تیمور رواج در هنرهاي مختلفی . مع دانشمندان و هنرمندان تبدیل کرد، این شهر را به مجهجري

هرات به . گردد بعد از تیمور برمی ،خصوصه اش به زمان تیموریان و ب ترین شهر خراسان بود، اوج شکوفایی که مهم

  .شده بودتبدیل دارالعلم بزرگی 

به ترتیب الغ بیک، ابوسعید و  ،به حکومت رسید و پس از وي هجري 807 سال پس از درگذشت تیمور، شاهرخ در

مانند  ،آرامش به ایران بازگشت و ابداع آثار هنري درباره ،در دوره شاهرخ. سلطان حسین میرزا به حکومت رسیدند

ت که فرمانروایی شاهرخ در هرات، مقدمه دوران پرشکوهی اسکه توان گفت  می ،در واقع. معماري بار دیگر شکوفا شد

  .توان آن را رستاخیز هنر ایرانی عهد تیموري نام نهاد می

وجود آمدند و هنوز ه مانند آق قویونلوها و قراقویونلوها در ایران ب ،اي هاي جداگانه سلسله ،در پایان عهد تیموري

تیمور پس از  .جز خراسان، از دست تیموریان خارج شده ایران، ب شهرهايپنجاه سال از ظهور تیمور نگذشته بود که 

خود، شهر سمرقند را به پایتختی انتخاب کرد و براي آبادانی پایتخت خویش، معماران و هنرمندان را  هاي کشورگشایی

این هنرمندان به ایجاد بناهاي متعدد اقدام کردند و سرانجام در قرن نهم، سمرقند مرکز ابداع . به سمرقند دعوت کرد

در ایجاد بناهاي عام المنفعه،  ،الدین شیرازي، معمار معروف قرن نهم هجري قوامهنرمند بزرگ، . هنرهاي اسالمی شد

  .سهم خاصی دارد

تیموریان نیز مانند ایلخانیان به ایجاد بناهاي مذهبی و غیر مذهبی، عالقه نشان دادند و از نظر طرح و شیوه معماري، 

شیوه تزیین با . ، این دوره از ادوار مهم اسالمی استهاین بنااز نظر تزی. هاي متداول آن زمان بهره بردند ها و طرح از نقشه

که هنرمندان این دوره در شیوه تزیینی به حد اعالي مهارت، دست یافته  استآن  نشانگرکاشی معرق در عهد تیموري، 

شاد مشهد، مانند گوهر ،مساجدي. کاري مشاهده شده است اي، این چنین تزیین کاشی به طوري که در کمتر دوره ؛بودند

 ،کبود تبریز، مدرسه خرگرد خراسان، مسجد جامع تیمور در سمرقند و همچنین بناهاي ساخته شده در بخارا و هرات

نهضت خاصی که تیموریان در هنر  ،در واقع. کاري و کاربرد آن در بناهاي مذهبی است دهنده برجستگی هنر کاشی نشان
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خصوص که پادشاهان صفوي هم در تشویق و ترغیب ه ب ،ن نرفتاز میا آنهاحکومت  پس از سقوطپدید آوردند، 

 ۀمقدمبه این ترتیب، . داشتند گورکانیان هند هم همواره اهل هنر را گرامی می. هنرمندان، دست کمی از تیموریان نداشتند

  .نهضت علمی، ادبی و هنري بزرگی پدید آمد که در عهد صفویه به اوج خود رسید
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