
مقدمه

معامران جهان اسـالم، عشـق و احـرتام را از مؤلفه های 

نگـرش  ایـن  برده انـد.  نـام  مسـاجد  زیباشناسـانۀ  اصلـی 

خواسـته یـا ناخواسـته در معـامری مسـاجد مجـال بـروز 

و ظهـور می یابـد، به ویـژه وقتـی در نظـر داشـته باشـیم 

كـه اصلی ترین كارفرمایی سـاخت و سـاز مسـاجد در طول 

تاریـخ، اهتـامم قلبـی و احـرتام معنـوی دل مؤمنـان بـوده 

اسـت. بی شـك تصویـر و تصـور بهشـت بـه ضمیـر پنهـان 

روح معامر تأثیر نهاده و در بنای مسـجد آشـكار می شـود.

می آراسـتند  به گونـه ای  را  خـود  مسـاجد  ایرانیـان 

دیوارهـا، همچـون شـعری  روی  نقـوش  و  تزیینـات  کـه 

هم نوایـی می کننـد. طرح هـای زینتـی کـه بناهـای ایرانی 

به ویـژه مسـجد بـزرگ را زینت می بخشـد چیـزی فراتر از 

شـکل ظاهـری و زیبایی اسـت. ایـن نقوش نـه تنها زینت 

بلکـه منایـش منادهای سـنتی و تصویری یک مناد باسـتانی 

از کشـور بـرای منایـش و ارائـۀ زندگـی اسـت.

در عـرص تیموریـان یـک از درخشـان ترین ادوار متـدن 

اسـالمی آغـاز گردیـد. در زمـان حکومت آنهـا، معامری از 

نظـر عظمـت و سـرتگ منایی و از حیـث غنایـی و تزیینات 

یافـت.  دسـت  بی سـابقه ای  شـکوفندگی  و  شـکوه  بـه 

معـامری دورۀ تیمـوری از بسـیاری لحـاظ مدیـون دورۀ 

ماقبـل خـود، علی الخصـوص معـامری دورۀ مغـول اسـت 

)رشاتـو، گروبـه،1۳91: ۴۰(.

هرن، فرهنگ و ادب دورۀ تیموری، دو مسـجد باشـکوه 

را در کارنامـۀ خـود به ثبت رسـانیده اسـت؛ دو مسـجدی 

هم نـام، بـه دسـتور یـک شخص)گوهرشـاد خاتـون( و بـا 

ایـن دو مجموعـه در  از  معـامری یـک اسـتادکار. یکـی 

مشـهد و دیگـری در هـرات، پایتخـت ایـران در آن دوران 

بسـیار  عظمـت  و  شـکوه  بـا  مسـجد،  دو  هـر  و  اسـت 

کارشـده اسـت کـه هـر یـک در عیـن وحـدت و انسـجام 

تفاوت هایـی نیـز در نقـوش بـا یکدیگـر دارنـد.

مسجد گوهرشاد مشهد و هرات در دورۀ تیموری 

از ایـن دوره به خصـوص در زمـان پادشـاهی شـاهرخ، 

پـرس تیمـور کـه فردی هرندوسـت و هرن و ادب پـرور بود، 

آثـار بسـیاری بـه جـای مانـده اسـت. بناهـای باارزشـی 

کـه بسـیاری از آنهـا را در رشق ایـران نظاره گـر هسـتیم. 

بناهایـی بـاارزش در منطقـۀ خراسـان و افغانسـتان امروز 

مسـجد  به جای مانـده،  اثـر  مهم تریـن  بی تردیـد  کـه 

گوهرشـاد در هـرات و مشـهد اسـت. دو مسـجدی کـه 

رسشـار از هرنهای قدسـی معامری ایران اسـت به دسـتور 

گوهرشـادآغا، همـرس دانـا و توانـای شـاهرخ میرزا و بـه 

دسـت معـامر چیره دسـتی چـون قوام الدیـن شـیرازی بنـا 

گردید. گوهرشـاد خاتون بنا داشـت که مسـجدی در کنار 

بـارگاه ملکوتـی حـرت رضـا)ع( سـازند کـه همتـای آن 

تـا آن روز در هیچ جـا از قلمـرو او یعنـی ایـران و تـوران 

سـاخته نشـده باشـد. بانـی خیـر مسـجد چنیـن می گوید: 

»بنـای مسـجد بایسـتی به گونـه ای سـاخته شـود کـه تـا 

دنیـا دنیاسـت، بـر قامت خـود اسـتوار بوده، مناسـازی آن 

از هرنهـای شـاخص معـامری اسـالمی باشـد و در هیـچ 

بنـا و مسـجدی بـه کار گرفتـه نشـده باشـد.« گفتـه شـده 

کـه گوهرشـاد به طـور دائـم بـا مشـاوران خـود از مراحـل 

سـاخت مسـجد بازدیـد می کـرد و بـر اجـرا و سـاخت این 

اثـر بـزرگ جهانـی نظـارت کامـل داشـت. در این مسـجد 

بـه  وابسـته  نقـوش  به طورکلـی  و  پیمون هـا  تقارن هـا، 

معـامری در نهایـت اسـتادی و هرنمنـدی منحرصبه فـرد 

اسـتفاده شـده است.

ایـن مسـجد هامننـد دیگـر عامرت هـا و بناهایـی کـه 

در دوران وی سـاخته شـده، زیبـا و جـذاب اسـت و در 

سـاخت آن از هرنهـای معمـول و رایـج آن عـرص اسـتفاده 

شـده اسـت. کاشـی کاری ظریف و منقش و مزین به آیات 

قرآنـی از جملـه کارهـای تزیینـی اسـت که در این مسـجد 

بـزرگ به کاررفتـه و بـر زیبایـی اش افـزوده اسـت.

بـه  مشـهد  مسـجد  سـاخت  از  پـس  گوهرشـاد  بانـو 

دلیـل زیبایـی و مقبـول واقـع شـدن آن، دسـتور سـاخت 

مجموعـه ای متشـکل از مصلی و مدرسـه و مسـجد را نیز 

در پایتخـت آن دوران تیموریـان یعنـی هـرات بـه دسـت 

هـامن معـامر زبردسـت یعنـی قوام الدیـن شـیرازی داد.  

مسـجد جامـع گوهرشـاد هـرات در شـامل رشقی مدرسـه 

گوهرشـاد واقـع شـده و از حیث سـاختامن شـبیه مدرسـۀ 

موصـوف بـوده با ایـن تفاوت که مدرسـه دارای چهـار مناره 

و مسـجد جامع دارای دو مناره اسـت که در طرف راسـت و 

چـپ هر دو شبسـتان  سـاخته شـده بود.

ایـن بنـای عظیـم و مهـم تاریخـی کـه در بعضـی منابـع 

بـه نـام »بیت املغفـره« آمـده اسـت و اکنـون خرابـه ای از 

آن در شـهر هـرات باقـی اسـت در میـان مـردم هـرات بـه 

نـام گنبـد سـبز مشـهور اسـت. اعـامر ایـن مدرسـه بـه امـر 

گوهرشـادآغا رشوع و در سـال ۸۳۶ق به امتام رسـید. آرامگاه 

بـرادر گوهرشـاد، امیرصوفی ترخـان و بایسـنقر و شـاهرخ و 

گوهرشـاد در ایـن مجموعـه قـرار دارد.

متـام ایـن مناره ها و عـامرات زیبا، گلدسـته ها، گنبدها، 

بـا  بیـرون  از  آن  ضخیـم  دیوارهـای  و  بلنـد  رواق هـای 

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 حرت 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.

هرات،  گوهرشاد  مسجد  مشهد،  گوهرشاد  مسجد  گوهرشاد،  مسجد  کلیدواژه : 

گوهرشاد، نقوش مسجد گوهرشاد.
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کاشـی های هفت رنـگ منقـش و بـه خـط ثلـث بی نهایت 

زیبـا و آیـات قرآنـی مزین گشـته، داخل ایوان و شبسـتان 

طرح هایـی بـه آب طـال و الجورد در کامل مهارت نقاشـی 

شـده بـود. در وسـط حیـاط مدرسـه حـوض مربع شـکلی 

کـه از آب جـوی اِنجیـل )نـام محلـی در نزدیکـی شـهر 

هـرات( پـر می شـد وجـود داشـت.

ویژگی هـای  آمیـزش  بـا  تیمـوری  دورۀ  در  معـامری 

معـامری مرکـز ایـران و جنـوب، بـا سـنت ها و روش هایی 

کـه از روزگاران کهن، بومی آذربایجان شـده بود شـیوه ای 
از معامری را پدید آورد که به درسـتی نام »شـیوه آذری«1 

گرفـت و تـا هنگامی که شـیوه ای تازه که بـاز هم برگرفته 

از معـامری آن رسزمیـن بـود، بـه جای آن آمـد، در رسارس 

ایـران و کشـورهای همسـایه بـه کار رفت.

کاشـی کاری  و  نقـش  زیبایـی  و  ظرافـت  دلیـل  بـه 

و خط و اسـلوب معامری مسـجد گوهرشـاد، این مسـجد 

از شـاهکارهای معامری ایرانـی در دورۀ تیمـوری اسـت 

شـمرده  مـا  کشـور  زیبـای  هـرنی  آثـار  از  تنهـا  نـه  کـه 

می شـوند، بلکـه در جملـۀ آثـار بی نظیـر مـرشق زمیـن به 

می آینـد. حسـاب 

تزیینـات دورۀ تیموری و شـاخص های متامیز و برجسـته 

در مسـجد گوهرشـاد مشهد و هرات

تزیینـات اگـر چـه متعلـق بـه ایـن دوره نیسـت و از 

مدت هـا قبـل کاشـی کاری جـزو تزیینـات معـامری شـده 

بـود، امـا شـگفتی و شـناخت هرنمنـدان عـرص تیمـور در 

اسـتفاده مناسـب از تزیینـات راهـی باز منود تـا هرنمندان 

کاشـی های  از  تحسـین برانگیزی  به طـرز  صفـوی  عـرص 

مسـاعدت  مهم تریـن  به هرجهـت  جوینـد.  بهـره  الـوان 

تیموریـان در عـامل معـامری در تزییـن سـاختامن ها بـود؛ 

از ویژگی هـای عمـدۀ تزیینـات در دورۀ تیمـوری متابعت 

از قواعـد تقـارن، انعـکاس، تکـرار و نظم هندسـی اسـت. 

ویژگـی دیگر تزیین اسـالمی را کـه درخصوص معامری 

تیمـوری نیـز محققـاً صـادق اسـت می تـوان بـه رضورت 

کوچک تـر  شـکل های  بـه  موتیـف  یـک  شـکل  تغییـر 

نشـان دادن  انگیـزۀ  بـه  آن  از  تقسـیامتی  یـا  تکـراری  و 

عمـق و حرکـت در یـک دنیـای دوبعـدی اشـاره کـرد. بـا 

تقسـیامت بیشـرت سـطوح، امـکان اسـتفاده از رنگ هـای 

متفـاوت میـرس می شـود. بناهـای مهمـی چـون مسـجد 

جامـع تیمـور )بی بی خانـم در سـمرقند(، مجموعـۀ گـور 

امیـر، مدرسـۀ الغ بیگ، مسـجد گوهرشـاد، مدرسـۀ غیاثیۀ 

خرگـرد، مسـجد جامـع یزد و مسـجد کبود تربیـز جلوه گاه 

انـواع مختلـف نقـوش تزیینـی دورۀ تیمـوری هسـتند کـه 

بعـد از گذشـت چنـد قـرن همچنـان بـر قامت ایـن بناها 

چـون نگینـی می درخشـند. 

هامن طور که گفته شـد، کاشـیکاری مسـجد، منونه ای از 

شـاهکارهای عهـد تیمـوری اسـت. طـاق های گنبدی شـکل 

مسـجد، بنـای گنبـد و منـاره هـای آن بـا ویژگـی و تزیینـات 

خـاص و بـا اسـتفاده از سـبک مقرنـس، همچنیـن نقـوش و 

خطـوط دیـواری بـر روی زمینـه گچـی و معـرق کاری ممتاز 

عـرص تیمـوری، جلـوه بـی نظیـری را بـه منایش گذاشـت.

بـر  هسـت  هـم  نوک تیـز  کـه  گنبـد  ظاهـری  منظـر 

روی سـاقۀ گنبـد بلنـدی جلوه گـر شـده اسـت. ایـن گنبـد 

پیازی شـکل، اغلب رگۀ قوسـی دارد که برای نخسـتین بار 

در گنبد محراب مسـجد احمدیسـوی در ترکسـتان )۷9۷-

۷9۶( کامـالً گسـرتش یافتـه اسـت. اگرچه این سـنت، کهن 

مایـه محسـوب مـی شـده ولـی در ایـران و آسـیای مرکزی 

چیـزی نـو و جدیـد بـوده  و یکـی از ویژگی های شـاخص 

معـامری عهـد تیمـوری به شـامر آمـده اسـت. درمجموع 

باید بیان داشـت طرح و اجرا و مناسـازی شـگرف مسـجد 

جامـع گوهرشـاد اصـول و اسـاس معـامری هفتصدسـالۀ 

تیمـوری بـرای ایـران و جهان اسـالم گردیده اسـت )رشاتو، 

گروبـه، 1۳91: ۴۲(.

بـا توجـه بـه آنچـه درخصـوص معـامری و ویژگی هـای 

یـک  در  شـد  بیـان  گوهرشـاد  مسـجد  کالبدی فضایـی 

کـرد:  اشـاره  زیـر  بـه مـوارد  جمع بنـدی می تـوان 

- هـر دو مسـجد گوهرشـاد از جهـات گوناگـون مثـل 

ریتـم، خوانایـی، نوع کاشـی کاری، الگوی سـاخت حجم و 

اندازه و... بسـیار متناسـب در خـود و همچنین با بناهای 

جانبـی اسـت. کارکردها و عملکردهای مسـجد گوهرشـاد 

بسـیار بیشـرت از کارکـرد مذهبـی رصف آن اسـت، زیـرا 

نحـوۀ طراحـی و سـاخت ایـن بنـا به گونـه ای اسـت کـه 

قابلیت هـای کارکـردی بسـیاری را در حـوزۀ سـاختارهای 

اجتامعـی، فرهنگـی و... تعریـف و تبییـن کـرده اسـت تـا 

ایـن مسـئله بـر غنـای ارزش هـای هـرنی اثـر بیفزاید.

دو  ایـن  سـاخت  در  به کاررفتـه  بی نظیـر  هرنهـای   -

مسـجد جلـوه ای ویـژه بـه آنهـا بخشـیده اسـت. در یـک 

جملـه می تـوان گفت، مسـجد گوهرشـاد شـکوه شـعور و 

شـوق ایرانی اسـالمی مردمانـی اسـت کـه قرن هـا پیش به 

مانـدگاری خویـش و انعـکاس فرهنـگ و متـدن ریشـه دار 

خـود اندیشـیده اند و قرن هـا شـکوه و عظمـت خـود را 

حفـظ کرده انـد و این اثـر آینه ای از جلـوۀ ملکوتی و هرن 

معـامری کشـور اسـالمی در دورۀ تیمـوری اسـت. 

- بـا مقایسـۀ تزیینات مسـجد بـا دیگر آثـار قوام الدین 

بنـا، از جملـه مدرسـۀ غیاثیـۀ خرگـرد،  شـیرازی، معـامر 

از مصـالی  آثـار باقی مانـده  مجموعـۀ گازرگاه هـرات و 

هـرات می تـوان اصیـل بـودن شـیوۀ برخـی از نقش هـا را 

دریافـت؛ به عنـوان مثـال نقش هـای لـوزی و شـش گوش 

اسـپر۲ ایوان شـاملی که مشـابه آن را می توان در تزیینات 

مقـربۀ خواجه عبدالله انصاری در گازرگاه هرات مشـاهده 

منـود )حسـینی،1۳9۳: ۸۶و۸۷(.

نقـوش هندسـی به کاررفتـه در مسـجد گوهرشـاد مشـهد 

و هـرات

هیـچ متثیـل و رمـزی در جهـان مشـهودات بـرای بیـان 

پیچیدگـی درونـی و وحـدت و انتقـال از وحـدت تقسـیم 

و تکثیرناپذیـر بـه »وحـدت در کـرت« و یـا »کـرت در 

یـک  در  هندسـی  طرح هـای  سلسـله  از  بهـرت  وحـدت« 

دایـره یـا کثیرالسـطوح ها در یـک کـره نیسـت. مطالعـۀ 

بـه مهـارت در همـۀ هرنهـای  هندسـی منطقـی منجـر 

علمـی می شـود در حالـی کـه مطالعـۀ هندسـی عقالنـی 

)معنـوی( منجـر بـه مهـارت در هرنهای ذهنـی می گردد.

به تدریـج بـا بهره گیـری از نقـوش هندسـی در معامری 

و بـه تبـع آن ایجـاد تنوع در طراحی و پدید آمدن سـبکی 

اصیـل در طراحی داخلی سـاختامن، معـامری دورۀ هرات 

از الگوهـای اولیـۀ خـود کـه اکـراً بناهـای دورۀ تیمور در 

سـمرقند بـود فاصله گرفـت و نقش و نـگار ظریف و زیبا 

از خصوصیـات ایـن دوره شـد. پیـروی از عوامل هندسـی 

مهم تریـن عامـل ایجـاد وحـدت بیـن فضـای خارجـی یک 

فضاسـت  آن  در  به کاررفتـه  تزیینـات  و  تیمـوری  بنـای 

)شایسـته فر، سدره نشـین،1۳9۲: ۲1و۲۳(.

کـه  گوهرشـاد  مسـجد  تزیینـی  مشـخصۀ  مهم تریـن 

ویژگـی آثـار قوام الدیـن شـیرازی معـامر اسـت، اسـتفاده 

از کاشـی های معـرق بـا اشـکال هندسـی یا برخـی نقوش 

سـادۀ اسـلیمی ترصیع شـده بـر زمینـۀ آجر یا سـنگ مرمر 

اسـت )حسـینی،1۳9۳: ۸۸(.

منونـۀ تزیینـات هندسـی در اکـر بناهـای قسـمت های 

مرکـزی ایران و سـمرقند و هـرات به فراوانی یافت می شـود 

و آنچـه در دو مسـجد مذکـور نیز به چشـم می خورد همین 

ظرافـت و فراوانـی اسـت، ایـن در حالـی اسـت کـه تزیینات 

هندسـی آنهـا نـه تنها عیناً شـبیه نبـوده بلکه برخـی نقوش 

هندسـی )گره هـا( بـا نقشـی دیگـر تلفیـق شـده و شـکلی 

جدیـد پدیـد آورده اسـت. بـه چنـد منونـه از ایـن نقـوش در 

زیـر اشـاره می کنیـم:  )تصویـر 1 و ۲(

نقش شمسه

اسـتفاده از شمسـه در هـر دو بنـا به زیبایی به چشـم 

می خـورد؛ امـا ایـن نقـش در هـر مسـجد به یک شـکل و 

بـا همنشـینی با گـره ای دیگـر خودمنایـی می کند.

شمسـۀ به کاررفتـه در مسـجد گوهرشـاد هـرات با گره 

رسمـه دان تلفیـق شـده و نقشـی دیگـر را بـه مخاطـب 

عرضـه مـی دارد. )تصویـر ۳ و ۴(

گره معقلی

نـوع دیگـر تزییـن در مسـجد گوهرشـاد اسـتفاده از 

تلفیـق آجـر و کاشـی یـا معقلـی اسـت. تلفیـق آجـر و 

کاشـی معموالً با حرکات زیبای شـطرنجی شـکل می گیرد، 

نقش هـای معقلی در مسـجد گوهرشـاد به صـورت گلچین 

معقلـی و گـره معقلـی اسـت. گـره معقلی در دو مسـجد 

گوهرشـاد مشـهد و هرات به شـیوه ای متفاوت کار شـده 

اسـت.)تصویر ۵ و ۶( گـره ای کـه بـرای تزییـن معـامری 

سـنتی بسـیار به کار گرفته می شـود )حسـینی،1۳9۳: ۸۸(.

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 ۷ و ۸(

این گونـه بـه نظـر می آیـد کـه نقـش سـتاره در مسـجد 

گوهرشـاد هرات با ظرافت و دقت بیشـرتی کار شـده اسـت. 

نقوشـی در دو مسـجد گوهرشـاد مشـاهده می شـود کـه در 

نـگاه اوّل کامـالً شـبیه یکدیگـر هسـتند، دو نقشـی کـه از 

فرم های منظم هندسـی، نقوشـی گیاهی و در جایی نیز خط 

تشـکیل شـده اسـت. نقشـی که اسـتفاده از کاشـی معرق با 

طـرح اسـلیمی و خـط بنایـی، گـره لـوزی و مربع اسـت.

نقشـی کـه در مسـجد گوهرشـاد هـرات وجود داشـته به 

علـت جنـگ و تخریـب مسـجد به خوبـی واضح نیسـت.

برخـی نقوش تنها در یک مسـجد مثالً مسـجد گوهرشـاد 

مشـهد و یـا هـرات بـه کار رفتـه اسـت از جملـه شـاه پرک و 

موج آسـیایی که این گره تنها در مسـجد گوهرشـاد هرات به 

چشـم می خـورد. )تصویـر 9 و 1۰(

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 گسرتدۀ آن در هرن معامری قرن 
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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،1۳9۲: ۲۴(. )تصویر 11 و 1۲(

کـه  می دهـد  نشـان  آمـده  عمـل  بـه  بررسـی های 

بندهـای ختایـی بـا گذشـت زمـان و بـا ذوق آزمایی هایـی 

بـه فرم هایـی جدیـد و متنوع تـر  خوش فرجـام، توانسـت 

تغییر یابد. نقوش به کاررفته در مسـجد گوهر شـاد مشـهد 

بـه علـت مرمت هـای بسـیار نسـبت بـه نقـوش مسـجد 

گوهرشـاد هـرات دسـتخوش تغییـر بسـیار شـده اسـت. 

در ذیـل، دو نقـش اسـلیمی و ختایی که بسـیار مشـابه 

یکدیگـر هسـتند و در دو مسـجد بـه چشـم می خورنـد، 

آمده اسـت. )تصویـر 1۳ و 1۴(

و1۶(   1۵ در)تصویـر  را  آن  منونـۀ  کـه  دیگـری  نقـش 

مشـاهده می کنیـد، طرح هـای ختایـی بـا قاب بندی هـای 

همچنیـن  و  چندرنـگ  لعـاب دار  سـفال  برجسـتۀ 

نقش مایه هـای ختایـی ملهـم از خـاوردور و نوعـی نقـش 

از درخـت زندگـی اسـت کـه از یـک گلـدان تزیینـی رس 

بـرآورده و منونۀ آن در تزیینات مسـجد گوهرشـاد مشـهد 

و هـرات دیـده می شـود که گویـی در هـرات تکامل یافته 

و جذاب تـر بـه نظـر می رسـد. اسـپرهای مستطیل شـکل 

سـاخته شـده بـا کاشـی معـرق بـر اسـاس نقـش درخـت 

زندگـی زینت بخـش جرزهـای ایوان هاسـت )شایسـته فر، 

.)۲۴ سدره نشـین،1۳9۲: 

قـاب بندی کاشـی معـرق با نقش گلدانی، در دو مسـجد 

گوهر شـاد مشـهد و هرات

هامن گونه که در تصویر 1۷و1۸ 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 ۲۰(

مابقـی نقـوش گیاهـی به کاررفته در مسـجد گوهرشـاد 

مشـهد و هـرات، نقوشـی متشـابه امـا بـا نـوع چیدمان و 

قرارگیـری متنوع اسـت که در نـگاه اّول دو نقش متفاوت 

بـه نظر می رسـد. 

  نتیجه گیری 

معـامری زیبـا و شـگفت انگیز مسـاجد ایـران در دنیـا 

معـروف اسـت؛ بناهایـی کـه ظرافـت و زیبایی هـر کدام 

از آن هـا نشـانگر قـدرت و توامننـدی هرنمنـدان ایـران در 

قرن هـای گذشـته بـوده اسـت.

مسـاجد باشـکوهی که توسـط هرنمندان ایرانی ساخته 

دنیـا  در  معـامری  سـاختارهای  پیچیده  تریـن  از  شـد، 

برخـوردار هسـتند کـه شـکوه و زیبایی شـان سال هاسـت 

نگاه هـای زیـادی را بـه سـمت خـود جلـب می کنـد.

مسـاجد یکـی از بناهایی اسـت که گویـای ویژگی های 

ویژگی هـای  از  اسـت.  ایـران  سـنتی  و  اصیـل  معـامری 

اسـتفاده  تاریخی مذهبـی،  بناهـای  چنیـن  منحرصبه فـرد 

از رنگ هـای شـاد در آن اسـت. رنگ هـای آبـی کبالتـی، 

فیـروزه ای، سـفید، سـبز روشـن، زرد، زعفرانـی، ارغوانـی 

و سـیاه بـراق بـا انعـکاس در بنـا و تلفیـق بـا سـایه های 

مختلـف جلـوۀ خاصـی بـه مسـجد داده اسـت کـه بـر 

می افزایـد. آن  زیبایـی 

بـه علـت گسـرتش  کـه  نظـر می رسـد  بـه  ایـن گونـه 

وسـیع معـامری در دورۀ تیمـوری و فاصلـۀ دو مسـجد 

گوهرشـاد مشـهد و هـرات بـا یکدیگـر، تفـاوت در اقلیـم 

و تـا حـدودی مسـائل فرهنگـی و خصوصیت هـای قومـی 

در زبـان و گفتـار، بایـد شـاهد تفاوت هایـی بیش تـر از 

آنچـه در ایـن دو مسـجد می بینیـم، باشـیم. بـا بررسـی و 

مطالعـات انجام شـده، بـه علـت اشـرتاک دینـی در ایـن 

منطقـه کـه خـود می توانـد عامـل بسـیار تعیین کننـده ای 

باشـد نـه تنهـا تفاوتـی فاحـش منی تـوان دیـد بلکـه یـک 

نـوع وحـدت و انسـجام در طراحی هـا و نقش هـا وجـود 

دارد. انسـجام و وحـدت نـه بـه معنای عینیت و شـباهت 

بلکـه بـه معنـی سـاختار کلـی نقـوش در هـر دو مسـجد؛ 

ایلخانـی،  قبـل چـون  ادوار  نقـوش  امتـداد  کـه  نقوشـی 

سـلجوقی و قرون اّولیۀ اسـالمی هسـتند و ادامۀ آن را در 

نقـوش دوره هـای آتی ماننـد صفوی نیز می تـوان مالحظه 

منـود.  درحالی کـه از مسـجد گوهرشـاد هرات آثـار زیادی 

بـر جـای منانـده، می توان برابـری و شـباهت برخی نقوش 

آن با مسـجد گوهرشـاد مشـهد را مشـاهده منود داشـت. 

مسـجد  در  کارشـده  نقـوش  کـه  می آیـد  نظـر  بـه 

گوهرشـاد  مسـجد  از  تکامل یافته تـر  هـرات  گوهرشـاد 

مشـهد اسـت. شـاید بتـوان علـت آن را سـاخت مسـجد 

هـرات پـس از مشـهد و پایتخـت بـودن هـرات در دورۀ 

را  تکامل یافتـه  نقـوش  ایـن  اسـتناد  دانسـت.  تیمـوری 

از نقـش گیاهـی کار شـده در مسـجد گوهرشـاد هـرات 

می تـوان داشـت؛ نقشـی کـه در دورۀ صفـوی شـاه عباس 

آن را بـه تصاحـب خـود درآورده و بـه آن گل شاه عباسـی 

گفتـه می شـود، درصورتی که این نقـش را در دورۀ صفوی 

کـرد. مالحظـه  و  جسـت وجو  می تـوان  به خوبـی 

گاهـی نیـز بـه علت وجـود مصالـح و مواد شـباهت ها 

منـود.  مشـاهد  بنـا  دو  در  می تـوان  را  تفاوت هایـی  و 

شـباهتی چـون ترکیـب معـرق بـا کاشـی و کاشـی معـرق 

کـه در هـر دو مسـجد قابل رویـت بـوده و تفاوتـی کـه 

اسـتفاده از کاشـی هفت رنـگ، تنها در مسـجد گوهرشـاد 

هـرات را نشـان می دهـد.

درخصـوص خـط به کاررفتـه، کـه نوعـی نقـش تلقـی 

می شـود، خطـوط ثلـث، نسـتعلیق و کوفـی در هـر دو 

زیبایـی  رصاحتـاً  می تـوان  امـا  اسـت،  مشـرتک   مسـجد 

انکارناپذیـر خـط ثلـث در مسـجد گوهرشـاد مشـهد کـه 

توسـط بایسـنقرمیرزا کار شـده اسـت را بـه رخ کشـید.

وجـود  اسـت  جالب توجـه  کتیبه هـا  میـان  در  آنچـه 

کتیبـه ای بـه زبـان فارسـی در مسـجد گوهرشـاد هـرات 

اسـت کـه منونـۀ آن در مشـهد دیـده منی شـود کـه شـاید 

بتـوان دلیـل آن را پایتخت بـودن هرات در دورۀ صفویان، 

سـواد بیشـرت مـردم هـرات نسـبت بـه مـردم خراسـان در 

آن دوران و حضـور افـراد ادب دوسـت و رسشناسـی چون 

جامـی دانسـت.

آنچـه در ایـن دو مسـجد حائز اهمیت اسـت اسـتقالل 

تزیینـات در آن اسـت که چون گذشـته چنـدان از خطوط 

وحـدت  بـه  نسـبت  تزیینـات  و  پیـروی منی کنـد  اصلـی 

کامـل  واحـد  یـک  به عنـوان  بنـا  دو  هـر  بـه  بخشـیدن 

عمـل می کنـد. نقش هایـی کـه از هـزاران سـال قبـل در 

آثـار مختلـف دیـده می شـوند و بـا توجـه بـه فرهنـگ و 

آداب و رسـوم و اعتقـادات مـردم شـکل گرفتـه و پیـش از 

آنکـه جنبـۀ زیبایـی آن مّد نظر باشـد برای بیـان منظور و 

نشـانگر معرفـت و اعتقـادات آنـان بـوده اسـت.

جدول نقوش در مسجد گوهرشاد مشهد و هرات

هراتمشهدنام نقشنقشردیف

**شمسه1

**شمسه۲

*ستاره۳

**رسمه دان۴

*شاه پرک۵

*شمسه و نوک مدادی۶

*موج آسیایی۷

*هندسی و گل۸

**اسلیمی9

**اسلیمی1۰

**ختایی11

**ختایی1۲

**نقش گیاهی و گلدان1۳

**نقش گیاهی و گلدان1۴
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تصویر۲. مسجد گوهرشاد هرات. عکس از مهدی حافظیتصویر1. مسجد گوهرشاد مشهد

شکل۳. شمسه و بازوبندی در ایوان رشقی و غربی مسجد 

گوهرشاد مشهد به همراه آنالیز آن

تصویر۴. شمسه و رسمه دان در مسجد گوهرشاد هرات و آنالیز 

نقش

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

تصویر۸. نقش ستاره در مسجد گوهرشاد هراتتصویر۷. نقش ستاره در مسجد گوهرشاد مشهدتصویر۶. 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.

تصویر1۲.  مسجد گوهرشاد هرات

تصویر9. معقلی شاه پرک داخل ایوان رشقی و غربی. 

مأخذ: کتاب مساجد تاریخی خراسان.

تصویر1۰. موج آسیایی، 

مسجد گوهرشاد هرات
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تصویر1۴. مسجد گوهرشاد هراتتصویر1۳. مسجد گوهرشاد مشهد

تصویر1۶. مسجد گوهرشاد هراتتصویر1۵. ورودی ایوان مقصورۀ مسجد گوهرشاد مشهد

تصویر19. نقوش گیاهی در مسجد گوهرشاد مشهد )مصدقیان،1۳۸۴: ۵۷(تصویر1۸. مسجد گوهرشاد هراتتصویر1۷. مسجد گوهرشاد مشهد

تصویر۲۰. نقوش گیاهی در مسجد گوهرشاد هرات

پی نوشت

1- شـیوۀ آذری، سـبکی در معـامری ایرانـِی پس از اسـالم 

اسـت که به آذربایجان منسـوب اسـت. این شـیوه، سبک 

مغول یا ایرانـی و مغول نیـز نامیـده می شـود و در دورۀ 

حکومت ایلخانان بـر ایـران )۶۵۴-۷۳۶ ق /1۲۵۶ 1۳۳۶م( 

یافت. رواج 

۲- دیـوار جداکننـده؛ دیوارهایـی کـه میـان دو پایـۀ باربر 

پنجـره  و  در  کـه  منـای سـاختامن  از  بخشـی  می سـازند؛ 

نداشـته باشـد.

منابع

- اپهـام پـوپ، آرتـور)1۳۷۳( معـامری ایـران، غالم حسـین 

صـدری افشـار، تهـران: فرهنگیان.

- اسـکندرپور، خرمـی پرویز)1۳۷9( گل هـای ختایی، آیین 

هـرن و آمـوزش نقاشـی ایـران، چ اّول، سـازمان چـاپ و 
انتشارت.

- امینـی کیـارسی، عامـر)1۳9۰(، بنیان هـای نظری هندسـه و 

تزیینـات در معامری مسـجد گوهرشـاد، مشـهد: آهنگ قلم.
- انصـاری، فـاروق )1۳۸۳( هـرات شـهر آریـا )سـیری در 

تیمـوری(،  دورۀ  تـا  هـرات  تاریـخ  جغرافیـای  و  تاریـخ 
خارجـه. امـور  وزارت  تهـران: 

برنـارد)1۳۸۶( معـامری تیمـوری در خراسـان،  اوکیـن،   -

پژوهش هـای  بنیـاد  مشـهد:  آخشـینی،  علـی  ترجمـۀ 

اسـالمی.

- بوکهـارت، تیتـوس، )1۳۶9( هـرن مقـدس، ترجمـۀ جـالل 

سـتاری، تهـران: رسوش.

- پاپا، دوپولو ) 1۳۶۸( معامری اسـالمی، ترجمه حشـمت 

جزنـی، مرکز نـرش فرهنگی رجا.
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تهـران:  هـرن،  دایره املعـارف  روییـن)1۳۷۸(،  پاکبـاز،   -

معـارص. فرهنـگ 

در  تیمـوری  کتیبه هـای  سیدمحسـن)1۳9۰(  حسـینی،   -

اسـالمی. پژوهش هـای  بنیـاد  خراسـان، مشـهد: 
)نقـوش خطـوط  نقـش  هـزار  محمـد)1۳۸۰(  خزایـی،   -

تزیینـی، کاشـی، آجـر(، تهـران: مطالعـات هـرن اسـالمی.
در  کاشـی کاری  تحـول  سـیر  ویلـرب)1۳۸9(  دونالـد،   -

ربابه خاتـون  ترجمـۀ  اسـالمی(،  )دورۀ  ایـران  معـامری 
چهارطـاق. تهـران:  پیله فـروش، 

- رسـتمی، محمدرضـا)1۳۸۳( مجموعـۀ کامـل و کاربردی 

طرح هـای تزیینـی )نقـوش اسـلیمی(، تهـران: فخـر کیا.
احیـای   )1۳۸9( مفیـد  حسـین  و  مهنـاز  ریـس زاده،   -

مولـی. تهـران:  رفتـه،  یـاد  از  هرنهـای 
تهـران:  ایـران،  معـامری   )1۳۷۴( حسـین  زمرشـیدی،   -

کیهـان.

نقش هـای   )1۳۶۳( پارمـان  عایشـه  و  السـعید، عصـام   -

هندسـی در هرنهـای اسـالمی، ترجمـۀ مسـعود رجب نیـا، 
تهـران: رسوش.

- رشاتـو، اُمربتـو و ارنسـت گروبـه )1۳91( هـرن ایلخانـی و 

تیمـوری، ترجمـه و تدویـن دکرت یعقوب آژند، تهـران: مولی.
- صحراگرد، مهدی ) 1۳9۲( شـاهکارهای هرنی در آسـتان 

مشـهد:  گوهرشـاد(،  مسـجد  )کتیبه هـای  رضـوی  قـدس 
آسـتان قـدس رضوی.

- فدائیـان، مجیـد )1۳۸۵( هـرات دیـروز؛ هـرات امـروز، 

تهـران: وزارت امـور خارجـه.

- کوسـت، باسـکال )1۳9۰( بناهـای دورۀ اسـالمی ایـران 

)از آغـاز تـا 1۲1۸(، ترجمۀ آتوسـا مهرتـاس، چ اّول، تهران: 
فرهنگسـتان هرن 

- کیانـی، محّمدیوسـف و دیگـران)1۳۶۲( مقدمـه ای بـر 

کاشـی کاری ایـران، چ اّول، تهـران: مـوزۀ رضـا عباسـی.
بـه  وابسـته  تزیینـات  محّمدیوسـف)1۳۷۶(  کیانـی،   -

معـامری ایـران در دورۀ اسـالمی، چ اّول، تهـران: سـازمان 
کشـور. فرهنگـی  میـراث 

- کیانـی، محّمدیوسـف)1۳۸۳( تاریـخ هرن ایـران در دورۀ 

اسـالمی، چ۶، تهران: سـمت.
دورۀ  ایـران  معـامری  محّمدیوسـف)1۳۸۶(  کیانـی،   -

سـمت. تهـران:  اسـالمی، 
- گـروه مؤلفـان)1۳۸۴( مجموعـه آثـار معـامری سـنتی 

جغرافیایـی  تهران:سـازمان  چ۳،  اسـالمی(،  )دوران  ایـران 
نیـروی مسـلح. 

- گلمبـک، لیـزا و دونالد ویلرب)1۳۷۴( معامری تیموری در 

ایـران و تـوران، ترجمـۀ کرامت اللـه افرس و محّمدیوسـف 
کیانـی، تهران: میـراث فرهنگی.

- لبـاف خانبیگـی، رجبعلی و فرامرز صابـر مقدم )1۳۸۵( 

مسـاجد خراسـان از آغـاز تا دوران معـارص، چ اّول، تهران: 
معاونـت فرهنگـی و ارتباطـات ادارۀ کل امور فرهنگی.

- ماچیانـی، حسـینعلی )1۳91( آمـوزش طـرح و تذهیـب، 

چ۷، تهران: یسـاولی.

- ماهرالنقـش، محمـود )1۳۶1( طـرح و اجـرای نقـش در 

کاشـیکاری ایـران در دورۀ اسـالمی، چ اّول، تهـران: مـوزۀ 
عباسـی. رضا 

- ماهر النقـش، محمـود)1۳۷۰( خط بنایـی، چ اّول، تهران: 

رسوش. 

تذهیـب،  شـیوۀ   )1۳۸1( اردشـیر  تاکسـتانی،  مجـرد   -

رسوش.  تهـران: 

- مصدقیـان، وحیـده )1۳۸۴( نقـش و رنـگ در مسـجد 

گوهرشـاد، تهـران: آبـان.
- مکی نـژاد، مهـدی )1۳۸۸( تاریـخ هـرن ایـران در دورۀ 

اسـالمی و تزئینـات معـامری، چ اّول، تهـران: سـمت. 
- مـالزاده، کاظـم و مریـم محمـدی )1۳۷9( دایره املعارف 

بناهـای تاریخی ایران در دورۀ اسـالمی؛ مسـاجد تاریخی، 
تهـران: حوزۀ هرنی سـازمان تبلیغات اسـالمی. 

- میگلی، مرضیه )1۳۸۷( نقوش هندسی، بوشهر.

- نیک بیـن، حسـین )1۳۸۳( بـاغ ایرانـی؛ عنارص اسـلیمی، 

اّول،  چ  تذهیـب،  و  فـرش  طراحـی  در  ختایـی  تزیینـی، 
تهـران: یسـاولی. 

- هـرنور، محّمدرضـا و رضا خنیاگـر )1۳۸۴( طرح و نقش، 

یساولی.  تهران: 

مقاالت

ایـران،  - آژنـد، یعقـوب ) 1۳۸۸( اصـل واق در نقاشـی 

نرشیـه هرنهـای زیبا، هرنهای تجسـمی، ش۳۸، ص۵ تا1۳.

مسـجد  مقصـوره  ایـوان    )1۳۸۴  ( محسـن  حسـینی،   -

تـا11۸.  1۰۲ ص  ش۸۰،  مشـکوه،  مجلـه  گوهرشـاد، 

- خوارزمـی، مهسـا و محمود طاووسـی )1۳91( مطالعه ای 

در نقـوش هندسـی تزیینـات معـامری در مسـاجد گنابـاد، 

نرشیـه هرنهای زیبـا؛ هرنهای تجسـمی، ش۳، ص 1۳تا ۲۲.

- زمرشـیدی، حسـین )1۳9۰( مسـجد بی نظیـر گوهرشـاد 

و هرنهـای قدسـی، مطالعـات شـهر ایرانـی اسـالمی، ش۶، 

ص1۷تا۳۲.
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