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 چکیده:

 لنگ تیمور زمان در ایران شرق و ماوراءالنهر در تنها نه که شد شکوفا هنری تیموری، حکومت استحکام و ظهور با      

 و قراقویونلو ترکمانان هایسلسله حکومت تحت نیز ایران غرب در همزمان بطور بلکه او، اعقاب و.( ق.ه 807-736)

 .بود هاساختمان تزئین در معماری، عالم در تیموریان توسط شده ایجاد تحول ترینمهم .رسید خود اوج به قویونلوآق

ی هاترین بخشترین و برجستهپراهمیت شوند، یکی ازای از هنرهای اسالمی محسوب میهای هندسی که گونهطرح

تزئینات هندسی رفته در  کارنقوش هندسی به تالش بر این است که این پژوهشمعماری تیموریان بوده است. در  تزیین

پاسخ مسئله  به است و درصدد گیردونلوها را مورد مطالعه قرارقویونلو و قراقویتیموری و ترکمانان آق ی دورهمعمار

در  و، برآید مشخص کردن انواع نقوش هندسی پرکاربرد در تزیینات معماری دوره تیموری است اصلی پژوهش که

این پژوهش، پژوهشی بنیادی است که با روشی تاریخی، توصیفی،  .رسدب نقوش این از منظمی بندیتقسیم بهنهایت 

ای و مشاهدات عینی نگارندگان، به بررسی نقوش هندسی تزئینات معماری تیموری تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه

 پردازد.می

، ترکمانانتیموریانتزیینات هندسی، معماری، هندسه نقوش،  واژگان کلیدی: 



 مقدمه

ها، رویکرد حاکمان به هنر، شرایط محیطی و ییر حکومتهای مختلف هنری تحت شرایط مختلف، نظیر تغشاخه     

که با اند. چنانجغرافیایی، شرایط فرهنگی و اجتماعی و ظهور استعدادهای خاص هنری، همواره در حال دگرگونی و تحول

با این فرهنگ نفوذ فرهنگ اسالمی در ایران و دیگر مناطق، بسیاری از هنرها دچار تحول و تغییر شد. بعضی خود را به مرور 

توانند بر تحول و های مختلف هنری میتطبیق دادند و بعضی دیگر با هنری دیگر جایگزین شدند. از طرفی هر یک از حوزه

ای در معرض معماری یکی از معدود هنرهایی است که همواره و بدون هیچ واسطه ها تأثیرگذار باشند.پیشرفت دیگر حوزه

گذارد. ای میهای هنری تأثیر قابل مالحظهگیری سایر شاخهتوان گفت که در روند شکلو میدید عموم جامعه است، از این ر

های فراوانی است که به راحتی آن را از سایر معماری دوره تیموری، سنتی در معماری ایرانی اسالمی است، که دارای شاخصه

از آغاز  معماریدر  ت هندسی در این معماری است.ها وفور تزئیناکند. یکی از این شاخصههای معماری متمایز میسنت

وجود آورد. های گذشته بهپدید آمد که از لحاظ مختلف، بخصوص تزئینات، تحولی نسبت به دوره یحکومت تیموری سنت

کاری و اصرار حاکمان بر نمایش شکوه و قدرت خود، موجب شد سراسر بناهای عظیمی سازی و لعابپیشرفت در هنر کاشی

ها و آجرهای ز مهمترین نقوشی که به وسیله کاشیدار تزئین شوند. اها و آجرهای لعابکه در این دوره ساخته شد با کاشی

 .شد، نقوش هندسی بود، که این خود تحولی دیگر در تزئینات معماری بوددار به تصویر کشیده میلعاب

. در قرن نهم هجری است و ترکمانهای مقارن با آن حکومت تیموریاین پژوهش بناهای مهم معماری  جامعه آماری 

در شهرهای مهم آن دوره بنا شده بود. قویونلو و قراقویونلو های آقانهای تیموری، ترکمحکومت هایی که توسطساختمان

شهرهایی نظیر سمرقند، بخارا، هرات، مشهد)طوس(، تبریز، یزد، اصفهان و چندین شهر دیگر که همگی از مراکز مهم تمدن در 

 دوره زمانی یاد شده هستند.

 

 روش تحقیق

ای و مشاهدات این پژوهش، پژوهشی بنیادی است که با روشی تاریخی، توصیفی، تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه     

ها و پردازد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهمعماری تیموری می تزئیناتعینی نگارنده، به بررسی نقوش هندسی 

 ست.رسیدن به حکمی کلی، از روش کیفی استفاده شده ا

 ترکمانی -حکومت تیموری 

 و که سنت ظاهرشد آسیای میانه در جدیدی قدرت اما رفتند، بین از ایران در ایلخانان بازماندگان ه.ق. آخرین770دهه  در      

 از یکی ۀسرکرد معروف است، تیمورلنگ به غرب در کرد. تیمور که احیا اوراسیا دشتهای در را چنگیزخان بازماندگان قدرت

(. خاستگاه اولیه 1388مبدل کرد )خزایی  جهانی امپراتوری یک به را خویش ایتشکیالت قبیله و بندیسازمان که بود قبایل

های اصلی فرهنگ و تمدن ایرانی در قرون قبل از تیمور یعنی ماوراءالنهر با محوریت کش، سمرقند، مرو و بخارا یکی از کانون

های جغرافیایی بخشی از خراسان بزرگ . این نواحی در برخی نظرگاهشودم محسوب میاسالم و چند قرن بعد از ظهور اسال

های قومی و پیشروی ایالت ترک و ترکمان، فرهنگ و جاییحساب آمده است. هرچند در اعصار بعد از سامانیان با جابهبه



فرهنگ ایرانی اعم از زبان و ادبیات فارسی، زبان ایرانی در این نواحی تضعیف شده بود اما خاطرات و سوابق درخشان میراث 

خاطرات و اساطیر را در ناحیه وجود داشت. در واقع باید گفت خراسان بزرگ با تحمل ضربات مهلک ترکمانان و مغوالن 

ضای ها را در جذب این ایالت را در زبان و فرهنگ ایرانی و اسالمی برداشته بود. تیمور و تیموریان نیز در این فاولین گام

های مرکزی و غربی فرهنگ و تمدن ایرانی با این میراث فرهنگی و تمدنی نشو و نما کرده بودند و با پیشروی به کانون

قویونلو( از جمله ترکمانان قویونلو )شامل اقوام قراقویونلو و آق .(1388هوشیار آشنایی بیشتری پیدا کردند)حامدی و حیدری 

در قرن نهم هجری، بر نواحی مرکزی، غربی و شمال غرب ایران، به پایتختی تبریز اقوامی هستند که حدود یکصدسال، 

گوسفندان و سپیدگوسفندان است. درباره منشأ این نام قویونلو به معنی سیاهحکومت کردند. عبارات ترکی قراقویونلو و آق

شود یا آنکه به نوعی توتم داللت ربوط میجای تردید وجود دارد و معلوم نیست که آیا به پرورش گوسفندان سیاه یا سفید م

های مکرر، زمینه را برای ظهور دو دولت ترکمان  پاشیدگی درونی دولت تیموریان بعد از مرگ تیمور و عصیاندارد. 

-قویونلو در حدفاصل ایران و عثمانی دولت. ترکمانان قراقویونلو و آققویونلو در مغرب ایران فراهم ساختقراقویونلو و آق

تیره از ترکان  24. قراقویونلوها به یکی از کشور را متصرف شدند های دوهایی از سرزمینهایی را تشکیل دادند و بخش

غز)اوغوز( یا در اصطالح منابع اسالمی به ترکمانان منسوبند. قراقویونلوها در اثنای استیالی مغوالن، در زمان ارغون خان 

ب کوچ کردند و در دشتهای شمالی دو رود دجله و فرات مسکن گزیدند. آنها که در ایلخانی، از ناحیه ترکستان به طرف غر

ها را در اطراف نواحی دیاربکر و فرات سپری ها را در ییالقات آالداغ و زمستاننشینی داشتند تابستانهمان ایام زندگی کوچ

بخش مهمی از امپراتوری تیموری برای همیشه ه.ق. موجب شد  809کردند. پیروزی قرایوسف بر میرزا ابوبکر تیموری در می

تدریج از چنگ اخالفش خارج شود. در واقع دولت قراقویونلو نیز در همان زمان تأسیس شد. پس از اینکه قراقویونلوها به

آذربایجان شاه بر رخ با آنها از در سازش درآمد و به حکومت جهانخود را از طوق بندگی جانشینان تیمور بیرون کشیدند، شاه

شاه بدون ها از دست بازماندگان تیموری خارج شد. جهانراضی شد. اما پس از مرگ شاهرخ، رفته رفته بسیاری از سرزمین

 .(260-226، 1388)میرجعفری آیدشک مقتدرترین فرمانروای قراقویونلو به شمار می

هایی از غرب بخش و و عالوه بر استیال بر آذربایجان شاه دامنه فرمانروایی خود را وسعت بخشیده.ق. جهان 854در سال      

در  (.69، 1387بای حاکمان ترکمن قرارگرفت)کنقتدار اکشور، هنرمندان شهرهایی نظیر شیراز، تبریز، اصفهان و یزد زیر نفوذ 

یونلوها نیز به قویونلو، رقیب دیرینه قراقوریخت دولت آقزمانی که جهانشاه شالوده دولت پهناور و نیرومندی را می

کم امارتی تشکیل دادند و کردند، کمای زندگی میقویونلوها که ابتدا بصورت قبیلهآق شد.تر میحسن قویفرمانروایی اوزون

حسن که مقتدرترین اوزون رفته امپراتوری نسبتًا بزرگی را به وجود آوردند.شکیل اتحادیه قبایل ترکمان، رفتهسپس با ت

ها و کشتن ابوسعید تیموری اوضاع منطقه و مبارزه با عثمانیه.ق.  871در سال ونلو بود با شکست جهانشاه قویفرمانروای آق

و تسخیر  با مرگ یعقوب بیک و قدرت گرفتن صفویان نیز مدتی بعد قویونلوهاحکومت آق قویونلوها رقم زد.را به سود آق

 921و سرانجام با مرگ سلطان مراد،آخرین بازمانده از آنها، در سال  رو به زوال گذاشت تبریز توسط شاه اسماعیل صفوی

  (.319-260، 1388ه.ق. به کلی منقرض شد)میرجعفری 

شوند ولی در اصل نژاد و حکومتی ها در قالب حکومت تیموریان بررسی میدر برخی از کتب تاریخی این حکومت      

(. 1389تی ایرانی متأثر از معماری منطقه آناتولی داشت)انصاری و نژادابراهیمی مستقل از تیموریان داشتند و معماری آنها هوی



قویونلو بوده، وجود داشته باشد، لیکن شماره های قراقویونلو و آقای که پایگاه آن تبریز پایتخت سلسلهباید یک سبک ناحیه

(. آثار بسیاری در 264، 1374لمبک و ویلبر دست داد)گآثار بجای مانده به حدی نیست که بتوان تعریف مشخصی از آن به

-ها، بر اثر زلزله و جنگ تخریب شده و از بین رفته است. ولی خوشبختانه در حال حاضر بخشتبریز، پایتخت این حکومت

پادشاه در تبریز و نیز بناهای قابل توجهی در شهرهای دیگر نظیر اصفهان باقی مانده که هایی از مسجد کبود و مسجد حسن

های خاص دهد. از جمله این موارد هندسه و گرهاطالعات زیادی درخصوص معماری و تزئینات وابسته به معماری ارائه می

 (. 1389این دوره است که تاکنون بررسی جدی و کافی روی آنها صورت نگرفته است)انصاری و نژادابراهیمی 

 های مقارن مورد بحثحکومتمحدوده زمانی و مکانی :  1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکمانی - تیموری معماری

 ایران زمین هنری ادوار تاریخ مهمترین از یکی را تیموری دوره بتوان شاید هنر حوزه در کارشناسان مطالعات به باتوجه     

 تکریم سلسله، با است. این ایران تاریخ از این دوره هنری اهمیت از حاکی دوره این از مانده بجای نمود. آثار محسوب

 آفرین آن، نقش تزیینات در هم و معماری ساختار در هم کشور نقاطاقصی از آنان گردآوردن و معماران و هنرمندان

منطقه (. معماری سده نهم/پانزدهم در آسیای میانه که اکثر کارشناسان آن را اوج معماری اسالمی در این 1388اند)خزایی بوده

ای که موضوع را برای غیر متخصصان ناپذیر با خاندان تیموریان دارد. معرفی کلی سبک تیمور  به شیوهدانند، پیوند جداییمی

 گستره قلمرو مدت زمان حکومت نام حکومت

 

 

 تیموریان
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 قویونلوترکمانان آق
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 ترکمانان قراقویونلو
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هایی چنان توان گفت که معماری تیموری ریشههایی بنیادین است. میسازیقابل استفاده کند کاری دشوار و مستلزم ساده

تیموری . معماری های پیشین یافتتوان شکاف آشکاری بین آن و معماری دورهنمیدارد که  های پیش از خودعمیق در سنت

که از بسیاری جهات، بیشتر متأثر از معماری سلجوقی بود تا از معماری ایلخانی به منزله جانشین طبیعی معماری ایلخانی 

دوره، نشان داد که معماری تکامل یافته تیموری با  ذکر ابتکاراتی مهم در این توان عالوه برتکوین یافت. با این وصف، می

شد ارتباطی معماری ایلخانی تفاوت دارد. این ابتکارات مهم با معماری متعارفی که در سده نهم/پانزدهم سراسر ایران یافت می

مورد توجه دربار رونق دوره تیموریان همچون دوره ایلخانیان، مناطق نداشت؛ بلکه وابسته به عالیق حامیان قدرتمند بود. در 

خراسان ماوراءالنهر و مزدها خصوصًا در توجهی به سایر مناطق را در پی داشت. بیشترین دستامر قاعدتاً بی. این کردپیدا می

از این رو، در خراسان نوعی سبک سلطنتی . آوردندمی شد و در نتیجه مستعدترین معماران به این مناطق رویپرداخت می

 یارغم تعداد بناههای بسیار متفاوت جنوب ایران و ماوراءالنهر بود. با وجود این، بهآمد که حاصل ادغام سنت تیموری پدید

را  معماری آن دوره باید بیشترین تمرکزگزارش دقیقی از  باقی مانده از دوره تیموریان در خراسان امروزی، برای دسترسی

سمرقند را به پایتختی برگزیده بود و و شرقی ایران کنونی قرار دارد. تیمور  که خارج از مرزهای شمالی بگذاریمبناهایی  روی

های خاص معماری گسترش و ویژگی .(1387هیلنبرند همتا در غرب آسیا تبدیل کردند)جانشینانش نیز هرات را به شهری بی

تیمور، فرمانده نظامی ظالم و در عین وجود امپراتوری جهانی که توسط م. با  15و نیمه قرن  14آسیای میانه بین نیمه قرن 

بسیار بزرگ او از آسیای صغیر تا هند و از قفقاز تا قزاقستان از میانه دریای شد. امپراتوری حال توانمند، ایجاد شد، تعیین می

راتوری بزرگ سیاه کشیده شده بود. تیمور تصمیم گرفت تا سمرقند را که در ازبکستان امروزی قرار دارد، به عنوان پایتخت امپ

های بزرگ و باعظمت به شهر باشکوهی تبدیل کرد. معماری این دوره بیشتر خود انتخاب کند و از این رو، آنجا را با ساختمان

نشانگر عالقه تیمور به ساخت و ساز است و تالشهایش در زمینه معماری ارزشمند است. معماران و صنعتگران از سرتاسر 

با هدف تیمور برای کسب جالل و شکوه با هم متحد شدند و یک سبک جهانی ایجاد شد ه بود، هایی که او فتح کردسرزمین

 (.367، 1389)گرابار و دیگران (که به سبک امپراتوری تیموریان معروف است)

بناهای جدید یا در  برای تبیین هنر معماری تیموری نباید بدواً در پی ابتکارات ایشان»اند: بک و ویلبر گفتهچنان که گلوم      

رابرت هیلنبراند «. زنی جستای در تزئینات و اقسام طاقهای فشردههای قدیم بود، بلکه باید آن را در تجربهتکمیل طرح

کاری را تا حدی که تا آن زمان سابقه زنی و کاشیتیموریان طرح استقرار معماری گذشته را حفظ کردند، اما طاق»گوید: می

بندی آن نیست، بلکه تزئین وسیع ترکمانی، صرفاً نظام پیچیده طاق -اساس جذابیت معماری تیموری «.نداشت، پیش بردند

اش برای نماهای های هندسی درهم بافتهطومارهای هندسی همین که با نقش. (67، 1379اوغلو )نجیبنماهای آن نیز هست

ترکمانی شده است. نخبگان حاکم که  -ری تیموریاش درست وقف همین جنبه از معمازنی پیچیدههای طاقرنگین، و طرح

کردند، در پی فخر به نماهای گرانبهای تزئینی رنگارنگ بودند، و در نتیجه بنا واجد نماهای وسیعی شد به احداث بنا امر می

ایی تزئینی ای و مقرنس، به صورت نمبندی ستارهکه تا آن زمان در معماری اسالمی سابقه نداشت. همچنان که طاق با رسمی

های ای نقشههای سخت درهم تنیده و فارغ از نظام سازهکرد، الزم بود برای این نقشدرآمد که کار تزئین نما را تکمیل می

های مفصل و تزئینات هندسی های پیچیده و کتیبهها و مقرنسبندیهای چلیپاشکل و رسمیدقیقی هم تهیه شود. گنبدخانه

(. به هر ترتیب معماری تیموری که 57ای بوده است)همان، ریزی مفصل پیچیدهجرم محتاج طرحترکمانی ال -بناهای تیموری

اش سبکی متمایز پدید آورد که معماری ایرانی را در آسیای میانه به بار نشست، در اوج شکوفایی اش ایران بودخاستگاه عمده



های باز، طراحی منطقی و متناسب، و تنوع فضایی، میراثی غنی به مسیرهایی تازه سوق داد. تأکید این سبک بر ابعاد عظیم، فضا

 . (1387هیلنبرند )جا نهاداش بهبرای جانشینان صفوی و شیبانی

نمایش داده  2کرد که در جدول  تقسیم مقطع یا مرحله چهار به تقریباً را دوره این معماری توانمی کارشناسان، نظر طبق     

 (. 1388شده است)خزایی 

 یموریت دوره یبناها یبندمیتقس: 2 جدول

 بازه زمانی دوره بازه زمانی دوره  

بناهای دوره شاهرخ و همسرش  ه.ق. 808-782 بناهای دوره تیمور  

 گوهرشاد

 ه.ق 808-851

حسین بایقرا و مشاورش بناهای دوره سلطان

 امیرعلیشیر نوایی

 ه.ق. 885 -873 در غرب و مرکز ایران بناهای ترکمانان ه.ق. 873-911

 

های دوره ترکمانان مصادف با دوره تیموری و مراکز فرهنگی همچون هرات، سمرقند و مشهد است و شامل حکومت      

 ویژهقویونلو به پایتختی تبریز است. آثار شاخص و تأثیرگذار این دوره را عمدتاً در تبریز و مرکز ایران بهقراقویونلو و آق

پذیر نیست. از توان دید ولی چون آثار این دوره در قالب دوره تیموری بررسی شده است، چندان تفکیکاصفهان، می

پادشاه و مسجد کبود در آباد با مجموعه بناهای اطراف و مسجد حسنتوان به میدان صاحبترین آثار این دوره میشاخص

 (.1389تبریز اشاره کرد)انصاری و نژادابراهیمی 

 

 ترکمانی _تیموری در معماری و تزیینات هندسی  جایگاه هندسه 

های زیادی از معماری آشکار است: درتناسبات طرح فضایی، در ایجاد اشکال اساس هندسی طرح تیموری در جنبه      

هندسی در  (. از طرح194، 1374ها( و در سطح دوبعدی تزئین)گلمبک و ویلبر های کوکبی و مقرنسبعدی )طاقهندسی سه

معماری مقصود این بوده تا هماهنگی گیتی را منعکس سازند. اگر همه ابعاد بنا با یکدیگر توازن داشته باشد، کار دست بشر 

سازد. تعیین این که تا چه اندازه یک بیننده معمولی نسبت به هماهنگی هندسی بنا وحدت و هماهنگی کار خدا را منعکس می

هایی وجود داشته که این اندازه کافی نشانهزنی احتماالً به هرحال در تزئین سطحی و فن طاق حساس بوده، دشوار است. به

هندسه عملی ساختمانی  (. 283-284است)همان،  ریزی شده بودهرساند که کار معماری کالً از روی تناسب طرحنتیجه را می

دسی نیازی به استدالل حسابی نداشت. مسائلی که محتاج معماران این دوره، برخالف هندسه نظری اقلیدسی، برای عملیات هن

شد. این هندسه بیش از د غالبًا از طریق ترسیم و تکرار اشکال ساده هندسی با ابزارهای اولیه حل میونممحاسبه رقومی می

هندسی های معماری درون صور روش بنایان قرون وسطی برای تجسیم اقسام شکل»باشد، « دانانهندسه ریاضی»آنکه 



 آوردند.های هندسی بیشترین تنوع در اشکال را پدید میبود. معماران قرون وسطی با استفاده از کمترین اقسام شکل« معلومی

شد. شاهد این مدعا فقدان شد، وارد مسیر طراحی نمیگیری عملی تا لحظه آخری که نحوه استقرار و ابعاد بنا تعیین میاندازه

فقط حدود ده عدد از هزار نقشه معماری گوتیک موجود، ای کاربردی موجود است. از میان حدود پنجهگذاری بر نقشهاندازه

ها را به طریق هندسی این طرحگذاری آنها هم آشکارا بعداً افزوده شده است. بیشتر که اندازه گذاری است،آنها دارای اندازه

(. سیستم تناسبات 59، 1379اوغلو رگ و هم کوچک به کار برد)نجیبتوان هم در بناهای بزاند، و لذا آنها را میتهیه کرده

االضالع کنند بر اساس خواص هندسی مربع، مربع مضاعف، مثلث متساویاسالمی نیز به همین شکل از اعداد اصم استفاده می

 (.194، 1374)گلمبک و ویلبر ضلعی قرار گرفته استو پنج

های های شیعی دوران پیش از خود باعث انقالب در زمینهحکومت سنی بر حکومتظهور و حضور سلجوقیان و تسلط      

ای از احیاگران تسنن در زمان سلجوقیان در چنین زمینه»نصیب نماند. مختلف فرهنگ و هنر ایران شد که معماری هم از آن بی

دار، که با پیدایش فیروزه در قرن پنجم (. تکامل آجر رنگین لعاب137، 1379اوغلو نجیب«)بزرگ بود که اسلوب گره بردمید

تری در قرن هشتم ه.ق. انجامید، موجب استاندارد شدن نقش هندسی گردید. بین ه.ق. آغازشد و به تولید طیف رنگی وسیع

تری برای ترکیب متنوعی از اشکال آجر و ه.ق، فقدان رنگ طراحان را به سمت درانداختن نقوش هندسی پیچیده 5و4های قرن

(. از این دوره به بعد 18نهادند)همان، بریدند و در زوایای گوناگون کنار هم میل سوق داد، که آنها را به صور مختلف میسفا

بینیم. از اوایل قرن ششم در رنگ و لعاب را میهای هندسی آجری بیاست که در نماهای بیرونی و داخلی بناهای مختلف گره

بینیم. در دوره رنگ میای و سفید را کنار آجرهای سرخبه گنبد سرخ حضور رنگ فیروزه بنای مقبره امیرعلی احمدیلر معروف

ار قرارگرفت و های آجری تزئینات به شکل پوسته در دستور کگیر بودن گرهایلخانان در ساخت بناها و وقت ایلخانی، با عجله

های های خشک هندسی کنار طرحون شد و طرحها نیز دگرگنگینی وارد معماری شد. همچنین طرحگیر و نهکاشی همه

شود که این های هندسی ارائه شده معلوم نمیاز نمونه طرح (. 1389اسلیمی و طبیعی قرارگرفتند)انصاری و نژادابراهیمی 

های مختلف یک سیستم هندسی بر دیگری برتری و در دوره ولیها، پیشرفت و یا ظرافتی حاصل نشده، ها در طی سدهروش

 (. 233، 1374اج بیشتری یافته است. )گلمبک و ویلبر رو

دادند که این رجحان در در تزئینات، طراحان تیموری تقارن شعاعی را در تزئینات دوبعدی، و نظم فضایی ترجیح می     

بسیار  تر شده است. در معماری نقشه شعاعی، گنبدخانه مرکزی یا صلیب در طرح مربع، بناهایاواخر قرن نهم ه.ق. قوی

زنی، طرح شعاعی ترجیح یافته و منجر به متداول را، هم برای مقاصد مذهبی و هم غیرمذهبی، به وجود آورد. در فن طاق

ها نمود یافته است. بنابراین های کوکبی گردید که در سراسر سیستم کاربندیاتخاذ طرح مقرنس شعاعی و کاربرد زیاد طاق

های گذشته شناخته شده بود. طراحان تیموری سیستم رورت داشت، برای بنایان نسلآنچه از هندسه برای ایجاد اشکال ض

دوره  (.234، 1374های گوناگون ایجاد کردند)گلمبک و ویلبر شعاعی را ارجح دانسته و از آن منبعی کامالً جدید برای شکل

ظاهر شد و اوج استفاده از گره رنگین و پرکار  ای دانست که در آن گره، قوی و پرکارتوان بااحتیاط آخرین دورهتیموری را می

در آن دوره بود و در بناهایی مانند مسجد گوهرشاد، مجموعه شاه زنده و گور امیرتیمور و ریگستان در سمرقند، مقبره خواجه 

های رنگی در گیر و وافر از رنگ در قالب لعابپادشاه در تبریز استفاده همهعبداله انصاری در هرات و مسجد کبود و حسن

 (.1389شود)انصاری و نژادابراهیمی بری دیده میترکیب کاشی و آجر و گچ



تری به یدگی و ظهور مستقلچاهمیت بصری بیشتر و پی عصران خودنسبت به هم بنایان و مزینان بناهای دینی اسالمی      

های دوبعدی و در گرهحجمی مقرنس بود. هندسه ها و کتیبه و اشکال ها و چندضلعیهندسه بخشیدند، که عمدتاً شامل ستاره

چندضلعی، در یک یا  -های هندسی ستارههای پنهانی هندسی، نقشبعدی در نقوش اسالمی صورتی آشکار یافت و شبکهسه

کننده خطوط های خیره(. نقوش هندسی با جلوه221، 1379اوغلو دوالیه واقع برهم )نقش برجسته( را پدید آورد)نجیب

شود که به آرام میمتحیرانه در نگاه بی، موجب نوعی وجد و مستی بصری و بهتی پذیر نیستای که به راحتی ادراکتنیدهدرهم

کند، نه تنها از مفاهیم ریاضی، بلکه از داً چشم را به نقطه کور خیره میها که تعمّهای هندسی گرهد. پیچیدگیانجامتعجب می

زای آن که آور و حیرتبهتتأثیرات »کرده است. و روانشناسی ادراک بصری تغذیه میلی جمال متعا های زیباشناسیِنظریه

های محیطی )مرتبط با محیط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی( و ، توانست داللت«کردذهنیت بیننده را در حوزه دید محاط می

شدیدی برانگیزد، توانسته تأثیر ذوقی بسیار میکه عجایب خلقت خداوند حتی چنان پدیدآورد. ایهای ذوقی گستردهواکنش

آن که هفت آسمان طبقه »آید: کاری سقف تاالر سفیران در کاخ الحمراء برمیآنجا که از معنای آیات قرآنی منقول در منبت

بینی؟ اف میبار دیگر نظر کن، آیا در آسمان شکبینی. پس نظمی نمیطبقه را بیافرید. در آفرینش خدای رحمان هیچ خلل و بی

بدین گونه، نقوش هندسی نیز که . «خواهدگشتتو خسته و درمانده به نزد تو بازبار دیگر نیز چشم بازکن و بنگر. نگاه 

چنان که  (.235چنین در بیننده خواهدشد)همان، محصول خطوط و اشکال منظم در کنار یکدیگر است، موجب تأثیری این

شود ... هندسی کردن طرح و سازه و بخش معماری تیموری را موجب مییروی وحدتآنچه ن»اند: بک و ویلبر گفتهگلوم

هندسه  -تزئینات و فضاست. هندسه در معماری تیموری تنها ابزاری برای نیل به مقصودی نیست؛ بلکه خود مقصود است

بندی هندسی داشته باشد، بلکه در وانای زیباشناختی برای آن است. بنا نباید صرفاً استخمعنایی نهفته در این معماری و قاعده

«. به نظر آید. هندسه به همان اندازه که در بطن تزئینات حضور دارد، در بطن معماری نیز حاضر است« هندسی»نهایت باید 

بر گلمبک و ویل«)نوعی نظریه طراحی در ایران و توران دوره تیموری بدل کرد»ایشان معتقدند این دلبستگی به هندسه آن را به 

1374.)، 

های طراحی هندسی فراتر از اهداف صرفاً فنی بوده است. زبان انتزاعی هندسه، که هنر از پیوند بین علوم ریاضی و روش     

های طراحی، بلکه بر ذائقه زیباشناسی این دوره تأثیر عمیقی سته به سطح علم ارتقاء یابد، نه تنها بر روشتوانطریق آن می

رروی خودگریزیِ حسابی تناسبات هندسی رشد کرد. این رشد بر اساس تناسباتی که به طریق هندسی گذاشت. اسلوب گره ب

، بنا به غریزه برای چشم خوشایند بود اما برای ذهن جستجوگر های رقومی و حسابی بودآمد و فاقد استداللبه دست می

ق بر مرقع بهرام میرزا نوشت، به فصاحت بیان شده ه. 951محمد در ای که دوستنمود. این نکته در دیباچهننده میکگیج

دانسته است. « ترین دیدگان، نافهمیدنیبینحتی برای باریک»است. در آنجا نقوش بندِ رومی را که طراح صفوی کشیده 

و شد های پرکار و عجیب خود غالبًا باعث احساس حیرت و شگفتی مینواز اما رمزناگشودنی با جلوهنقشهای هندسی چشم

تکیه بر هندسه و نقوش انتزاعی و خط، آنها » (.233-234، 1379اوغلو )نجیبانگیختتحسین حامیان هنر و معماری را برمی

های تداعی معانی خود را به توانستند حول آنها نظامها یا افراد مختلف میرا به مرتبه اشکال بالقوه پرمعنایی ارتقا داد که گروه

پوشاندن سطوح با نقوش انتزاعی رنگارنگ به هیچ وجه نمایانگر تصویر ترس روانی مسلمین از جای این رو از . «وجود آورند

های بصری رسمی بوده که طی . اسلوب گره یکی از زبانهاستهای آکنده از نشانهخالی نیست، بلکه میل به ایجاد محیط

هیچ یک از  (.299اسالمی تسلط داشته است)همان، های ه.ق.( بر سرزمین 10تا ابتدای قرن  4حدود شش قرن)ابتدای قرن 



بناهای تیموری نه در ایران و نه در آسیای میانه همراه با محیط شهری معاصر آن حفظ نشده است. تزئینات نماهای خارجی 

داشته است. بسیاری از بناهای شاخص تیموری، حاکی از آن است که آثار مزبور از روز اول بنایی منفرد بوده و به جایی تکیه ن

دهد که به بنای های متعدد نشان میباید هنگام احداث بنا مقابل خیابان و یا میدانی قرارگرفته باشد. ورودینماهای بزرگ می

نقش هندسه در  (.144یافتند، و به این ترتیب حاکی از مرکزیت موقع بناست )همان، مورد نظر از جهات مختلف راه می

صر صفوی بسیار پررنگ و قابل تأمل ها و ادامه آن در اوایل عدوره آن، نظیر ترکمانهای هممتمعماری دوره تیموری و حکو

های بعدی نیز کمتر های پیشین بسیار فراتر رفت و در دورهاست. میزان استفاده از این نقوش در تزئینات این معماری از دوره

نقوش گیاهی و تلفیق این دو باهم، عنصر اصلی تزئینات بنا را  ای هستیم، تا جایی که نقوش هندسی در کنارشاهد چنین نکته

ها و زوایا و ها با زیرنقشدهد. همچنین تنوع نقوش هندسی در معماری این دوره بسیار باالست و انواع گرهتشکیل می

 خورد.این سنت تزئینی به چشم می تناسبات مختلف در

 بندی نقوش هندسی دسته

تزئینات هندسی بناهای این عصر، نتایج قابل توجهی بدست داد. نخست این که نقوش هندسی در این سنت مطالعه بر روی 

 گیرند:بیشتر در زیرمجموعه سه دسته اصلی قرار می

های خارجی بناهای : این نقوش پرکاربردترین نقوش در بخشهای هشتگره

های معماری این دوره است. از خصوصیات این گروه از نقوش وجود ستاره

پر و آالت دیگر مربوط به این نوع گره است که با استفاده از زیرنقش هشت

 شوند.یم میها ترسای از مربعمربع یا شبکه

 

های مختلف هستند، خود به این مجموعه نقوش که از پرکاربردترین نقوش هندسی در معماری دوره های ده:گره

این دلیل که برای ترسیم این نقوش از تناسبات  های تُند، کند و شُل معروفند. بههایی تقسیم میشوند که به گرهزیرمجموعه

شعاعی بر اساس  ایترین و زیباترین نقوش هندسی هستند. مبنای این نقوش شبکهمطبوع طالیی استفاده شده، این نقوش از 

درجه و ضرایب آن، و همچنین رعایت تناسبات طالیی در  18زوایای 

 اندازه خطوط است.

 

 

 

  بی خانم،دان راست. مسجد بیهای ده، گره کند سرمهگره -2عکس 

سمرقند  (www.wikimedia.org, 13/6/2017) 

های هشت، هشت و چهارلنگه، آرامگاه خواجه احمد یساوی، گره -1عکس 

 (www.wikimedia.org, 14/4/2017)ترکستان

http://www.wikimedia.org/
http://www.wikimedia.org/


های این شوند. از شاخصهها ترسیم میاین مثلثای از االضالع و یا شبکهمتساوی : این نقوش برمبنای مثلثهای ششگره

نقوش استفاده شد و این ن گونه یش از هر دوره دیگری از ایپر است. در معماری این دوره بهای ششنقوش وجود ستاره

 دارند.مهمی در تزئینات معماری این دوره ها جایگاه گره

 

 

 

 

ترکیب سه نمونه اصلی یاد شده شکل  اند عموماً ازکارگرفته شدهبهدیگر نقوش هندسی که در تزئینات معماری این دوره 

شود که در های ترکیبی مشاهده میگره از اینمونه  4در عکس اند.گرفته اند و در تزئینات کمتر از سه دسته باال استفاده شده

 آن از ترکیب تناسبات هر سه دسته اصلی استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 .ارایه شده است 4بناهای منتخب این پژوهش در جدول 

 بناهای منتخب دوره تیموری و اوایل صفوی -3جدول  

 بناهای تاریخی منتخب شهر دریف

های مهمی نظیر زنده شامل مقبرهخانم و گورستان شاهبیبیک، مسجد بیگور امیر، مدرسه الغ سمرقند 1

 العباس)شاه زنده(ابنآقا و قُثَمبیکآقا، شیرینملکاحمد، شادیخواجه

 احمد یساویآرامگاه خواجه ترکستان 2

 مسجد کالن)جامع( بخارا 3

 سرایسردر کاخ آق سبز( کَش )شهر 4

زنده، سمرقندهای شش، گورستان شاهگره  -3عکس  

(www.wikimedia.org, 29/6/2017) 

بیک، گردان، مدرسه الغ 9و  12های ترکیبی، گره گرهای از نمونه -4عکس

 (www.wikimedia.org, 20/5/2017)سمرقند

http://www.wikimedia.org/
http://www.wikimedia.org/


 عبداهلل انصاریآرامگاه خواجه هرات 5

 )ع(زیارتگاه علی مزارشریف 6

تزئینات مربوط به دوره تیموری حرم مطهر امام رضا)ع(، بخشی از مسجد باالسر، مدرسه پریزاد، مدرسه  مشهد 7

 دودرب، مسجد گوهرشاد و مسجد شاه

 مسجد کبود تبریز 8

 کوشک و آرامگاه ابومسعود رازیجامع، زیارتگاه درب امام، بقعه شهشهان، دربمسجد  اصفهان 9

 الدینمسجد جامع، مسجد امیرچخماق و بقعه سیدرکن یزد 10

 الدین ابوبکر تایبادیآرامگاه زین تایباد 11

 مسجد جامع ورزنه ورزنه 12

 احمد جامآرامگاه شیخ تربت جام 13

 امامزاده محمد محروقآرامگاه  نیشابور 14

 مدرسه غیاثیه خرگرد خرگرد 15

 

 

 هایحکومت قلمرو وسیع گستره در مهم بناهایی تزئین در هندسی نقوش پراکندگی چگونگی از کلی نمایی دول زیر ج

 .دادمی نشان را صفوی دوره ابتدای و هاترکمان و تیموری

 ترکمانی _در بناهای تیموری های هندسیتقسیم گره: 4جدول

 نمونه تصاویر بناهای بکار رفته نوع گره

آقا و ملکهای شادیآرامگاه 6مجموعه گره های 

العباس در گورستان شاه ابنقثم

. مسجدجامع، مسجد هزند

الدین امیرچخماق و بقعه سیدرکن

کوشک و یزد. مسجدجامع، درب

قطبیه در اصفهان. مسجد درب

شاه و مدرسه  گوهرشاد، مسجد

دودرب در مشهد. زیارتگاه علی 

بی خانم مزارشریف. مسجد بی

سمرقند.  مسجد کالن بخارا. 

مسجدجامع ورزنه. سردر کاخ 

سرای شهر سبز. گورامیر و آق

. بیک در سمرقندمدرسه الغ

 
 مسجد کبود تبریز -1شکل 

 



بقعه شهشهان  . مسجد کبود تبریز

آرامگاه  . در اصفهان

مدرسه   .ابوبکر تایبادالدینزین

سرای سردر آق. غیاثیه خرگرد

آرامگاه خواجه عبداهلل ، شهرسبز

آرامگاه  .انصاری هرات

احمد در گورستان خواجه

مدرسه پریزاد و  .زنده سمرقندشاه

مسجد جامع . مسجد شاه مشهد

 ورزنه

 
 دربکوشک اصفهانسردر  -2شکل 

 مدرسه و گوهرشاد مسجد 8مجموعه گره های 

 بیبی مسجد.  مشهد دودرب

. سمرقند بیکالغ مدرسه و خانم

 در آقابیکشیرین آرامگاه

 آرامگاه.سمرقند زندهشاه گورستان

. ترکستان یساوی احمدخواجه

. شهرسبز سرایآق سردر

 علی زیارتگاه. یزد مسجدجامع

 محمد امامزاده. مزارشریف

 آرامگاه. نیشابور محروق

 زندهشاه گورستان آقا،ملکشادی

 مسجد. سمرقند بیکالغ مدرسه و

. یزد الدینسیدرکن بقعه و جامع

 امامدرب. تبریز کبود مسجد

 اصفهان. مسجد شاه مشهد

 
 مسجد گوهرشاد مشهد -3شکل 

 

 
 مسجد شاه مشهد - 4شکل 

مسجد جامع ورزنه. درب امام  10مجموعه گره های 

 اصفهان

 



 
 مسجد جامع ورزنه -5شکل 

 

 
 درب امام اصفهان -6شکل 

-مسجد جامع یزد. بقعه سید رکن مجموعه گره های ترکیبی

. مدرسه الغ بیگ الدین یزد

 سمرقند

 
 مسجد جامع یزد 12و8گره  -7شکل 

 

 
 بقعه سید رکن الدین یزد 8و12گره  -8شکل 



مدرسه غیاثیه خرگرد. مجموعه  مجموعه نقوش معقلی

 . آرامگاهامیر چخماق یزد

ترکستان.  یساوی احمدخواجه

 شهرسبز. سرایآق سردر

 و العباسابنقثم هایآرامگاه

 شاه گورستان در احمدخواجه

 و بیکالغ مدرسه امیر، گور زنده.

سمرقند.  خانم بیبی مسجد

 امامبخارا. درب کالن مسجد

 مشهد. پریزاد اصفهان. مدرسه

 مزارشریف علی زیارتگاه

 
 مدرسه غیاثیه خرگرد -9شکل 

 
 یزد مجموعه امیرچخماق -10شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

های معاصر با تیموریان و وفور استفاده از نقوش هندسی در با توجه به نوع تزئینات معماری دوره تیموری و ترکمان     

های تیموریان و ترکمانان از سلسلهمیتوان گفت: های پیشین تزئین بناهای این دوره به شکلی کامال ملموس و متمایز از دوره

های هندسی که از ایلخانی را تکامل بخشیدند. در این دوران طرح -قرن هشتم ه.ق تا اوایل قرن دهم ه.ق. ترکیب مغولیاواخر 

، ترکیب رنگ، مصالح، فنون، نحوه بندیقرن پنجم ه.ق به بعد رواج یافته بود، با دخل و تصرف در آنها از نظر مقیاس، ترکیب

متحول  ای(گیاهی، گل و بوته، شمایلی، یا کتیبهالخط )های منحنیباتی متباین با نقشهای نامنتظر، و ترکیاستقرار، همجواری

تر مبتنی بر پیچیده شعاعی جای ترکیبات سادهشماری رساند. ترکیبات ها را به حد تقریباً بیشد، آنچنان که اقسام طرح

شد اهمیت برای نقوش آجرکاری تهیه می های شطرنجیهایی که با شبکهخط یا مورب را گرفت، و طرحهای راستشبکه

های نقوش کاشی سازی در قرن هشتم ه.ق که به تحول کاشی معرق انجامید، بر رنگدر فنون کاشیکمتری یافت. پیشرفت 

های سلجوقی و ایلخانی مغلوب نقوش نقوش بافته دورهالخط را میسر کرد. سرانجام های منحنیتر نقشافزود و ترسیم دقیق

های رنگین درهم قفل و تنیده ستاره و چندضلعی شد که بیشتر از آنکه بر خطوط درهم بافته تکیه داشته باشد، بر آلت درهم

بایست با ای گسترش یافت؛ این سطوح وسیع را میسابقهدر بناهای تیموری، سطح دیوارها به نحو بیبست شده تکیه داشت. 

اندند. این نیاز، به سادگیِ نسبِی ترکیبات هندسی منجر شد، ولذا نقوش را پوشتزئینات رنگارنگ یا مصالح گوناگونی می

شد از نقوش تیموری به کلی حذف شد و جسورانه درشت کردند. خطوط منحنی که در تزئینات هندسی پیشین دیده می

کاری ساخته که با معرقهایی الخط گیاهی و کتیبههای منحنیخط و تیزگوشه یافت، که با طرحترکیبات بیشتر حالتی راست



کاری های قبل را که دیگر در کاشیالخط دورههندسه کامالً تیزگوشه همچنین، نقوش بافته هندسی منحنی شد، تباین داشت.می

و  ،های ده، هشت و ششدر نتیجه پرتکرارترین نقوش این دوره شامل نقوش با گره و ترکمانی مقبول نبود، کنار زد -تیموری

  اند.ترکیب سه نمونه اصلی شکل گرفته نقوشی که از
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