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یابی دَرِ  مسجد باالسر آستان قدس رضوی براساس مطالعه تطبیقی تاریخ

، نقش و ساخت آن با آثار شاخص چوبی و کاشی تزیینات های کتیبهویژگی

 1معماری خراسان

 
 2علیرضا شیخی

 3احمد تندی
 

 08/06/1394تاريخ دريافت: 
 18/07/1394 تاريخ پذيرش:

 81-92شماره صفحات: 

 

 چکیده
ای در اداره حفاظت و مرمت آستان قدس نگهداری در میان آثار تاريخی چوبی مجموعه حرم رضوی، دَرِ دو لنگه

شود که سابقا متعلق به مسجد باالسر بوده و به لحاظ زيبايی و فنی دارای ارزش فراوانی است. هرچند اين می
نیست، اما کتیبه روی چهارچوب آن حاوی نام حامی ساخت آن است که به تعمیر دَر، دارای کتیبه تاريخی 
ای، فنی و هنری، تاريخ اين اثر را کوشد با تکیه بر اطالعات کتیبه. مقاله حاضر میمسجد دستور داده است

مشخص کند. با مطالعات تطبیقی در اسناد و مدارک تاريخی درباره هويت و نام حامی تعمیر مسجد باالسر، 
گردد. فرضیه اين پژوهش بر اين امر بنیان گرفته است که ساخت اثر مذکور به دوران شاهرخ تیموری برمی

های روی دَرِ مذکور با آثار شاخص کاشیکاری و چوب دوره تیموری در تطبیقی عناصر تزيینی و کتیبه بررسی
هايی را بین اين آثار نمايان ساخت که از جمله اين آثار عبارتند از: کاشیکاری مسجد گوهرشاد، خراسان، شباهت

طرقبه،  ازقد در مسجد شاه، مدرسه غیاثیه خرگرد و آرامگاه شیخ ابوبکر تايبادی و منبت کاری دَرِ مسجد جامع
 صندوق موزه ويرانی مشهد، دَرِ مدرسه باالسر و ضريح امامزاده محروق نیشابور. 

مقاله به روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در دو بخش تدوين يافته است: ابتدا بررسی اثر و تطبیق اطالعات 
معماری در حوزه چوب  حاصل از آن با اسناد و مکتوبات تاريخی و دوم بررسی تطبیقی عناصر تزيینی وابسته به

 و کاشی در آثار شاخص دوره شاهرخ تیموری.گردآوری اطالعات عمدتا بر شیوه میدانی استوار بوده است.

 :کلید واژه ها
 کاری، آثار چوبی، کاشیکاری.دَرِ مسجد باالسر، تیموری، منبت
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با عنوان واکاوی مناسبات قدرت در عهد شاهرخ تیموری و بازتاب آن در آثار اين مقاله برگرفته از رساله دکتری علیرضا شیخی  -1
 منبت خراسان به راهنمايی دکتر احمد تندی در دانشگاه هنر می باشد.

 . هنر اسالمی، دانشگاه هنر، تهراندانشجوی دکتری تاريخ تطبیقی و تحلیلی  نويسنده مسئول؛ -2
 Ar.sheikhi59@yahoo.com.ايران

 tondi@art.ac.ir. استاديار دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ايران -3
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 مقدمه -1

شويم که بنا به ای، گاهی با اشیائی روبرو میدر میان آثار موزه
نیست که نیازمند پژوهش و بررسی داليلی تاريخ آنها مشخص 

باشد. يکی از اين آثار، دَری است چوبی محفوظ در اداره می
حفاظت و مرمت آستان قدس رضوی مشهور به دَرِ مقبره 
خالصی در مشهد که تاکنون مطالعه جامعی در اين خصوص 
صورت نپذيرفته است. فرضیه نوشتار حاضر اين است که نام 

، نقش بسته است با مطالعه اسناد حامی که بر چهارچوب دَر
عصر با شاهرخ بوده است. همچنین استخراج و بیان تاريخی، هم

-تواند با توجه به بررسیهای شاخص منبت دَرِ مذکور میويژگی

شده و اشتراکات فراوان آن باآثار شاخص تیموری در های انجام
ن خراسان نتیجه را استوارتر و قريب به يقین سازد لذا  با اي

داشت اگر بتوان عناصری مشابه عناصر به کار رفته بر اين پیش
دَر ،بر ساير عناصر تزيینی وابسته به معماری پیدا کرد که دارای 

يابی کرد. پس از توان اين اثر را تاريخسال معینی باشند، می
دار، دو حوزه از تزيینات وابسته به بررسی آثار موجود تاريخ

خش اول، آثار شاخص کاشیکاری دوره معماری انتخاب شدند. ب
تیموری شامل مسجد گوهرشاد  و مسجد شاه مشهد، آرامگاه 
ابوبکر تايبادی و مدرسه غیاثیه خرگرد خواف. بخش دوم، آثار 

کاری شامل در مسجد جامع ازقد طرقبه،صندوق شاخص منبت
شناسی ويرانی مشهد، ضريح چوبی امامزاده محروق موزه مردم

 مدرسه باالسر.نیشابور و در 
کاری هدف اصلی نوشتار، تکمیل شناسنامه تاريخی اثر منبت

نفیس مذکور به روش تطبیق و مقايسه کتیبه و نقوش آن  است 
برداری سالمت های آزمايشگاهی و نمونهکه نسبت به روش

بیشتری را برای اثر در پی خواهد داشت. اين شیوه در پژوهش 
ی در مقابله آثار تزيینی وابسته به ای علمتواند به عنوان شیوهمی

زنی تاريخ آنان بر اساس جزئیات تزيینات قرار معماری و گمانه
 گیرد.

 

 تحقیقپیشینه  -2

تاکنون پژوهش و مطالعه در حوزه هنرهای چوبی عصر تیموری 
کمتر مورد لطف محققان قرار گرفته است. معصومه 

دانشگاه هنر اسالمی تبريز( در رساله کارشناسی  1391کريمیان)
 کاری تیموریساخت رحل قرآن بر اساس منبتارشد با عنوان 

خی از به تاريخ اجتماعی و سیاسی آن دوران اشاره داشته، بر

های آثار چوبی اصفهان و مازندران را تحلیل نموده است. . شیوه
( در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان 1389محمد ژولیده)

مطالعه فنی بر روی روش و ماده ی مناسب پاک سازی اليه 
رنگ روغنی از سطح در چوبی منسوب به دوره تیموری ايران 

جنبه های حفاظتی اين  بیشتر به )متعلق به آستان قدس رضوی(
 داده استاثر فاخر پرداخته و کمتر مسايل تاريخی را مد نظر قرار 

و اشاره داشته که از زندگی حامی تجديد بنا، میرعبدالحی، در 
اسناد  چیزی ذکر نشده است. در قسمت تزيینات نیز به مقايسه 

بی نصر خاتون در کلی با چند اثر تیموری مثل صندوقچه بی
مسجد جامع يزد و دَرِ مسجد ازقد  به صورت موجز  و  اراک، درِ

(در کتاب تاريخ آستان 1355گذرا  اکتفا کرده است.  علی موتمن)
( در کتاب شمس 1355قدس، همچنین محمداحتشام کاويانیان)

اند. الشموس به محل مسجد باالسر در منابع مختلف اشاره داشته
د و نقش آنان سادات موسوی مشه( در مقاله 1390رضا نقدی)

به طور کلی به سیر  در اداره حرم مطهر امام رضا علیه السالم
تاريخی سادات موسوی در دوره های تاريخی مختلف در اداره 
حرم مطهر می پردازد. عبدالحمید مولوی، محمدتقی مصطفوی و 

سیر تحول معماری و توسعه ( در مقاله 1388ابراهیم شکورزاده)
و بناهای معماری حرم و سیر   به اماکن آستان قدس رضوی

اند.  حشمت توسعه و گسترش آن در طول تاريخ اهتمام ورزيده
 مقاله  معرفی دری نفیس از موزه آستان قدس( در 1378کفیلی)

به مکان، تاريخ جابجايی و معرفی کلیِِّ در، به صورت مختصر 
( در مقاله مسجد باالسر به 1346پرداخته است. تقی بینش)

توان گفت سعه  آن اشاره نموده است به طور کلی میجايگاه و تو
يابی آنها تحقیقی در آثار چوبی خراسان به صورت ويژه و تاريخ

صورت نگرفته است و مطالعه پیش رو از اين منظر برای بار 
 گردد.نخست ارائه می

 

 روش تحقیق -3

رويکرد اين پژوهش کیفی و روش آن توصیفی، تطبیقی و 
اين راستا  مطالعه تطبیقی در دو بخش صورت تحلیلی است. در 

گرفته است. اول  با بحث و غور در اسناد و اطالعات تاريخی، 
هويت حامی مرمت مسجد، مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش 

های شاخص اثر به دوم با اعتماد بر پیش فرض اول، ويژگی
لحاظ فنی و هنری معرفی شده و با آثار مطرح دوره تیموری 
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ايسه می شوند تا در نهايت با تحلیل اطالعات موجود، نتیجه مق
شده در اين مقاله از نهايی حاصل گردد. عمده اطالعات ارائه
 طريق عکاسی میدانی به دست آمده است.

اين اثر در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفته است: کتیبه، نقوش 
با  گیری شده  تاو تکنیک اجرا. اين قسمت  با معرفی در، پی

يابی آن نايل بندی به نتیجه گیری علمی و منطقی در تاريخجمع
 گردد.

 

و تحلیل دَرِ  مسجد باالسر محفوظ در ادراه   معرفی -4

 (1)تصویر حفاظت و مرمت آستان قدس رضوی

ترين رواق در همان زمین بقعه است که مسجد باال سر، قديمی"
يادگارهای عصر ی از متصل به ضلع غربی آن ساخته شده و يک

( مسجد باالسر 43: 1388مولوی و همکاران،)"غزنوی است.
نشستگی دارالسیاده و مقبره امام رضا)ع( قرار دارد میان پس

( دَرِ چوبی مسجد باالسر با استناد به کتیبه 255: 1386)اوکین،

بخش زيرين قاب تزيینی (قسمت باالی چهار چوب دو لنگه دَر 
 اين بنا می دهد.  باالی در(، خبر از مرمت 

 نگارنده( خذ:أنمای کامل دو لنگه در)م (1تصوير

 

طبق مطالعات و نمونه برداری های آزمايشگاهی اين دَر  از 
چوب  شمشاد و به صورت قاب و صفحه نجاری شده است. 

سانتی متر است که قاب اصلی پیشانی،  350×180اندازه کلی در 
تر و کتیبه حامی سانتی م 144×67مستطیلی افقی با ابعاد 

سانتی متر است. دو  قاب مستطیل عمودی در طرفین  144×13
قاب تزيینی پیشانی، طراحی شده است. دَر به صورت دو لنگه 
نجاری شده که هر لنگه شامل سه قاب مستطیل است، دو افقی 

سانتی متر و قاب  17×42و يک عمودی. اندازه قاب های افقی 
است. اندازه دو لنگه در  سانتی متر 161×42مستطیل وسط 

 سانتی متر است. 246×140
 هاکتیبه -4-1

دَر، باچهار کتیبه آراسته شده  که به خطوط ثلث، ثلث آمیخته به 
محقق و کوفی معقد و معشق مزين شده است. کتیبه ی اول بر 

امر هذه  "چهارچوب اصلی به خط ثلث نقش بسته و عبارت
المرتضی االعظم االعلم سلطان بتجديد العماره للمسجد الشريف 

بر آن  "النقباء فی العالم امیر عبدالحی بن امیر طاهر موسوی
کنده شده است. اين خط بر دو کرسی به نگارش درآمده، فاقد 
تزيینات بوده و خط ثلث در کمال قوت نوشته شده 

( کتیبه دوم و سوم بر روی قاب های مستطیلی 2است.)تصوير
بر زمینه ای از بند و پیچک های  ،رافقی باالی لنگه های دَ

گیاهی شکل گرفته است. متن کتیبه روی دو لنگه، شعر) جهانت 
بکام و فلک يار باد   جهان آفرينت نگه دار باد( به خط ثلث 

 ( 3رسی است. )تصويرآمیخته به محقق بر يک کُ
 
 

 

 
کتیبه حاوی نام حامی مرمت بنای مسجد: میر عبدالحی بن  (2تصوير

 )ماخذ: نگارنده( طاهر موسوی روی چهارچوب )زير کادر تزيینی(

د عقِّ( به خط کوفی بنايی م4ُکتیبه چهارم: کلمه )ال( دو بار)تصوير

ق چشم را مجذوب خود می کند. اين کتیبه روی دماغه عشِّمُ

که بر لنگه چپ ثابت می  ر)چوب بلند نگهدارنده لنگه راستدَ

شود(، که از باال به شکل ذوزنقه ای طراحی شده و سپس به 

ر کشیده می شود، نگاشته شده است. شکل نیم استوانه تا پايین دَ

کلمه در قابی مستطیل محفوظ شده و ابتدای الف و الم در کلمه 
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اجرا شده است. کلمه  )برگ دار(قرّوَ)ال( به صورت برگ دار يا مُ

و الف در وسط دماغه به هم گره خورده است و گل میخی الم 

 .با سطح مربع شکل آن را بر در ثابت کرده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کتیبه های قاب بااليی لنگه های در،خط محقق آمیخته به  (3تصوير
 ثلث، شعر از سعدی شیرازی)ماخذ: نگارنده(

 
 
 

 رکلمه ال بر قسمت بااليی دماغه دَ (4تصوير
 )ماخذ: نگارنده(                

 
 
 
 
 
 
 تاریخ یابی کتیبه  اصلی در با توجه به نام حامی  -4-2

يابی نام حامی نگاشته بنابر روش پژوهش مذکور ابتدا به هويت
تکیه نموده وپس از  آن به تطبیق نقوش با   ،شده بر چهارچوب

پی گرفته شده  وضوع مورد بحثساير آثار شاخص خراسان، م
امر هذه باالی دو لنگه در بدين قرار است:  است. متن کتیبه

بتجديد العماره للمسجد الشريف المرتضی االعظم االعلم سلطان 
 النقباء فی العالم امیر عبدالحی بن امیر طاهر موسوی 

سادات موسوی مقام برای نخستین بار نقابت را در دوره ايلخانی 
-( نقل می770، 1409دار شدند. کارکیا)هو زمان غازان خان عهد

کند که سیدطاهر اول کسی است که نقیب شد و از آن وقت 
نقابت موسويه در نسل اوست. در زمان سلطان محمد خدابنده 

نقیب سادات مشهد، در گرويدن  ،اولجايتو، احتماال سید بدرالدين
( 17: 2،ج1339وی به تشیع مهم بوده است.) فصیح خوافی،

تبع او برخی از محققان معاصر به تعمیر گنبد  بهلسلطنه واعتمادا
: 2،ج1362اند.) مطهر توسط سلطان محمد خدابنده اشاره کرده

شود که مشهد در آن دوران رونق داشته ( چنین مستفاد می341
است. در محلی ديگر در طمع به ملک خراسان توسط يسور 

موسوی ياد شده جغتايی بعد از مرگ اولجايتو، نیز از بدرالدين 
هجری ابن  733( همچنین  به سال 133: 1338است.) همدانی،

-بطوطه از مالقات با طاهر محمدشاه) امیر بدرالدين( خبر می

 (441: 1361دهد.)ابن بطوطه،
جلوه های  :مهمترين وجوه تغییرات و تحوالت دوره  تیموری"

گوناگون پرهیزکاری عمومی، توسعه تصوف اسالمی، پرستش 
ء اهلل، توسعه زيارت و اعتقاد به معجزات و کرامات، پرستش اولیا

( در 143: 1387)رويمر،"علی)ع( و نیز اهل بیت به طور کلی بود.
اين دوره، مشهد شکوفا شد و شاهزادگان و امرای تیموری 
درگسترش اين شهر کوشیدند. میرانشاه، طوس را با خاک 

ت را دلجويی يکسان و سپس بايزيد طوسی را حاکم نمود و سادا
( شاهرخ نظری 713: 2،ج1380و روانه رادکان کرد.)حافظ ابرو،

مثبت نسبت به سادات داشت و به آنان با ديده احترام و اکرام 
( ساخت دارالسیاده را به ايشان 118: 3نگريست.)همان، جمی

دهند. در اين دوران میر شمس الدين محمد از سادات نسبت می
اسطه به موسی مبرقع پسر امام رضوی که نسبش با نوزده و

: 1384به مشهد کوچ می کند.)مدرس رضوی، ،رسدجواد)ع( می
( پسر وی، غیاث الدين عزيز بعد از او در مشهد نقیب 62

( از اين زمان است که سادات رضوی کم 96: 1363شد)نوايی،
 گیرند.دوش سادات موسوی مقام نقابت را بر عهده میکم هم

هد شاهرخ، امیرنظام الدين عبد الحی از سادات موسوی در ع
فرزند طاهر بود. فرزند ديگر طاهر، غیاث الدين محمد است که 

نزديک  ،ای از نوغان قديم به نام گنبد خشتیمزارش در کوچه
رِ مذکور که فلکه طبرسی امروز است. نام نظام الدين بر روی دَ

د. شونمايد، مشاهده میبه تجديد عمارت مسجد باالسر امر می
هجری قمری را سال وفات سید نظام  830سال ،فصیح خوافی

الدين عبد الحی، نقیب سادات مشهد مقدس در قم نوشته 
( 333: 4،ج1380و خواندمیر، 260: 3،ج1339است.)فصیح خوافی،

هجری که  836بعد از او عالءالدين علی برادر عبدالحی تا سال 
ده داشته باشد، نقابت سادات مشهد را بر عهسال فوتش می
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( خواند میر به سادات و 272: 3،ج1339است.)فصیحی خوافی،
نويسد: امیر نظام الدين عبد نقباء روضه رضوی اشاره کرده و می

الحی، امیرغیاث الدين عزيز و امیر عالءالملک در آنجا به مقام 
نقابت منسوب بودند و به مراسم آن مکان شريف قیام و احترام 

و تعمیر آن مزار، آثار ضیافت صادر و وارد نمودند و در ترويج می
ای به  ( در وقف نامه333: 4،ج1380گماشتند.)خواند میر،می

 829اوسط رجب المرجب سنه تسع و عشرين و ثمانمائه) تاريخ
متولی بقاع متبرکه و اوقاف  "ه( مربوط به مسجد گوهرشاد

پناه تقوی شعار فضايل دستگاه مذکوره... عالیجناب شريعت
ار االئابر و النجبا موالنا عالءالدوله و الفضیله و الدنیا و افتخ

نامه يک دهم درآمد نمايد.در  بخشی از وقفرا معرفی می "الدين
را به تولیت و يک دهم را به عمارت مسجد مذکوره)گوهرشاد( و 

( از 252-251: 1386يابد.)اوکین،ارباب کار آن اختصاص می
آستانه به شیخ محمد حمدی از سندی مبنی بر اهداء عَلَم  از 

هجری  906بزرگان يزد در زمان امیر عالء الملک به سال 

آيد که تا اين زمان هنوز سادات موسوی در راس امور حرم برمی
( با مطالعه اين موضوع در اسناد 121: 1390هستند.)نقدی،

تاريخی دوران تیموری و ساير منابع چون مجالس المومنین) 
گردد  که نام موسويه(، چنین استنباط می مجلس دوم ذيل نام

رِ مذکور حک شده است، همان امیر نظام الدين شخصی که بر دَ
عبد الحی بايد باشد که فصیح خوافی در مجمل فصیحی و خواند 

کنند و سال فوتش را میر در  تاريخ حبیب السیر از آن روايت می
ان نمود که توزنی میدانند. بنابراين چنین گمانههجری می 830

 است. ساخته شدههجری  830ر، پیش از سال دَ
 تزیینات، نقوش و منبت دَر -4-3

دَر شامل دو قسمت پیشانی و لنگه ها است. قاب میانی پیشانی و 
ها  با طرح های لنگه دَر شامل گره چینی بوده و مابقی قاب

چهارچوب با نقش هندسی کنده کاری شده  وگردان  آراسته 
 است.

 

 کاری دَرِ مسجد باالسر) مآخذ: نگارنده(تزيینات ، نقوش و نوع منبت (1جدول

 تصویر منبتروسازی نام نقش نوع تزیین محل نقش

 تخت شش رو آلت چوبی هندسی چهار چوب

 

های قاب حاشیه
-پیشانی و قاب

های مستطیل 
 عمودی پیشانی

 گردان

اسلیمی در ترکیب با گل 
پر( در حاشیه و  سه شبدری)گل

 تکرارشونده اسپیرالی  قاب:طرح
 های کوچکبا پیچک

 حاشیه :تخت
 قاب: مقعر

 

قاب میانی 
 پیشانی

گره چینی 
 آلت و لقط

شش دوازده پیلی کند و تند که 
و گیاهی ها با نقش اسلیمی آلت

 پر شده است
 رعمق
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قاب های 
 ربااليی لنگه دَ

کتیبه با 
 نقوش گردان

اسپرال های گیاهی منتهی به 
با گل سه پر و  حاشیه معرق آن 

 نقش طبل
 3تصوير مقعر

قاب میانی 
 رلنگه دَ

 گره چینی

دو پنج تند )ده تند( طرح گل 
و  10پنج پر بر مرکز شمسه 

اسلیمی های زاينده پرتوان با 
طرحی ظريف و مشابه طرح 

های پنج ضلعی ها پیشانی، آلت
منظم و ترنج های کند در اين 
گره با اسپیرال های گیاهی 
آراسته شده که فرم کلی درخت 

 سرو در آنها نمايان است

 مقعر

 

قاب پايینی 
 رلنگه دَ

 گردان

اسپیرال های متداخل به صورت 
سه رديفی که سر آن به گل 

شود. های سه پری ختم می 
زير نقش کار، چهار عدد درخت 
سرو بر هر قاب.حاشیه اين قاب، 
با قاب بااليی ارتباط تنگاتنگی 

 دارد

 مقعر

 

 دماغه
گردان و 
 هندسی

دماغه در به سه قسمت تقسیم 
می شود. قسمت بااليی به 
 شکل ذوزنقه باطرح اسلیمی،
قسمت دوم روی فرم کره شکل 
با طرح شش ضلعی،قسمت سوم 

پايین در ادامه دارد، قاب که تا 
کتیبه )ال( با اشکال گیاهی 
وهندسی شش ضلعی چون 

ر و دماغه دَ طرح چهارچوب.
دايره نصب  دستگیره با گل میخ

 شده است

مقعر در طرح 
اسلیمیو گیاهی و 
تخت در طرح 
هندسی شش 

 ضلعی

 

 ساخت و منبت دَر -4-4

.پیشانی می باشدبه صورت قاب و صفحه  ساخت اثربه طور کلی 
ر با سه قاب  و اتصاالت قاب و هر کدام از لنگه های دَ 5شامل 

فاق و زبانه، نجاری شده و به واسطه استحکام، از پین های 
ر چوبی در قسمت های مختلف از چهارچوب تا لنگه های دَ

هار استفاده شده است. پشت چهارچوب نیز با الوارهای چوبی م
شده تا ضامن بقاء و ماندگاری بیشتر در باشد. به دلیل استحکام 
لنگه های در کالف کشی با تسمه های آهن شده است و 

ر، کالف های سه پیکانی آهنی، قسمت قاب پايین وسط دَ
 (5ر تأمین کرده است. )تصويراستحکام قاب و صفحه را روی دَ

 
 
 
 
 

 در)ماخذ:نگارنده(سه پیکانی آهنی بر لنگه ( 5تصوير

منبت اجرا شده بر روی نقوش دَر، قسمت چهارچوب، قسمتی از 
زهوار روی لنگه چپ که با گل میخ ثابت شده است.( و  ) دماغه



 

 

کتیبه روی چهارچوب و حاشیه ها، تخت بوده و نوع روسازی در 
ر و پیشانی و قاب های گره چینی، مقعر نقوش قابهای لنگه دَ
گذارد. اين نوع روسازی معرض نمايش میلطیف و ظريفی را به 

در بندهای گیاهی روی قالب های لنگه های دَر و قاب میانی 
 دهد.پیشانی، اثری بديع را نشان می

 

 های منبت چوب در دوره تیموریژگیوی -5

سلطنت شاهرخ در نظر اول تصوير نسبتاً مطلوبی ارائه می دهد. 
که پس از مرگ  دهه از هرج و مرجی 4دولت شاهرخ به مدت 

تیمور انتظار خطر آن می رفت در امان ماند و پیشرفت های 
: 1387فرهنگی، بهبود و اصالحاتی صورت پذيرفت. )رويمر،

بیگ در سمرقند، بايسنقر میرزا در ( در عصر شاهرخ، الغ113
های قابل تحسینی در  خراسان و ابراهیم میرزا در شیراز حرکت

هجری تا اوايل  9از اويل قرن  "زمینه فرهنگ و هنر داشتند. 
هجری نواحی خراسان بويژه هرات، سمرقند، ترکستان  10قرن 

-و خوقند به يکی از مراکز عمده منبت تبديل می

ها، اعتدال تلفیق نقوش گردان و گره (47: 1383)کیانمهر،"شوند.
های اين دوره و هماهنگی را به ارمغان آورده است. اسلیمی

ند که به عناصر طبیعی نزديکی بیشتری اطوری پرداخت شده
توجه زيادی به  "داشته باشند. در آثار نگارگری عصر تیموری

ها با کتاب یها و مناظر طبیعی شده و حواشاشکال نباتی، گل
کاربرد آنها، بر تزيین آثار فنی و صنعتی سرايت کرده 

آثار و اشیاء تزيینی با  "( و 56: 1320)زکی محمدحسن،"است.
)شراتو "شد.گرايانه تولید میهای گیاهی و تقريبا طبیعتايهمنقش

کاری عصر ايلخانی که غالبا با ( منبت60: 1376و گروبه،
پذيرفت، در عصر تیموری با بکارگیری روسازی محدب انجام می

کند. کاری را دوچندان میروسازی مقعر، تنوع و زيبايی آثار منبت
اری با روسازی مقعر به کعموما منبت 1در اين شیوه)جَست(

پذيرد. عمق منفی زمینه آثار صورت روشن و با صالبت انجام می
شکل هستند که عمق عمودی و هرمی ،هازياد بوده و ديواره

نمايد. از نظر زمینه امکان دو يا سه سطح را برای منبت آماده می
ای چون کمال مسايلی، کمال میر طیبی و قباد اساتید برجسته

روسازی مقعر اختصاص به شرق دارد و آثار ايرانی  کیانمهر،
اند. آثار چوبی اين عصر از نظر عمدتا با اين شیوه پرداخت شده

بندی سطوح به قاب و صفحه، گره چینی و کادر برجسته تقسیم
ظهور چنگ اسلیمی دهن اژدری از  "پر و شوند. نقش گل سهمی

کادر مورد ( 17: 1383)کیانمهر،"گردد.اين زمان شروع می
هجری بیشتر محرابی بود به  770استفاده که تا حوالی سال 

يابد. پرداخت آثار به صورت مقعر از اين کادرترنجی تغییر می
شود. ويژگی آثار چوبی دوره عصر به صورت جدی دنبال می

 توان برشمرد:تیموری را چنین می

 دنباله روی و تاثیر نقوش دوره ايلخانی بر آثار اين دوره -1

پرداخت  و روسازی مقعر آثار چوبی و شکل گیری منبت در  -2
 بیش از يک سطح

استفاده از نقوش گردان در داخل لقط های گره چینی و  -3
 روسازی کتیبه به صورت مقعر

 های گیاهی در ترکیب با اسلیمیاستفاده از فرم -4

 های با نقوش گیاهیاجرای کتیبه بر زمینه مملو از اسپیرال -5

 های چند پریهای پیچک و گلاستفاده از فرم -6

-هايی صرفا سرشار از نقوش گیاهی و ترنجگره چینی با لقط -7

 های پشت سر هم.

 

مطالعه و تطبیق  کتیبه ها و نقوش در با آثار شاخص  -6

 کاشیکاری و منبت دوره تیموری

کتیبه و عناصر تزيینی  ،3و2ول شمارهاجددر برای حصول نتیجه  
اند تا اسناد تاريخی با آثار شاخص دوره تیموری تطبیق داده شده

بررسی شده مرتبط با کتیبه اصلی همراه با نقوش تزيینی دَر، 
 فرضیه تحقیق را به سامان رساند.

با مطالعه طراحی حروف به کاررفته روی دَر ِمسجد باالسر و 
شاد، مسجد شاه در حوزه های مسجد گوهرمقايسه آن با کتیبه

کاشی و دَرِ مدرسه باالسر، ضريح امامزاده محروق نیشابور و 
مسجد جامع ازقد، در حوزه چوب به اين مساله دست می يابیم 
که نوع طراحی حروف يکسان است. برای مثال حرف )ک( در 
کلمه )فلک( بر در مسجد باالسر دقیقا با کلمات)يا حکیم، 

های رخ تیموری گورکانی( در کاشیفلنولینک... وجهک، شاه
مسجد گوهرشاد و کلمات)کان، المسلهین، ملکشاه،شکور( در 

های مسجد شاه و )کز ياری؛ دگر، کند، که، انکون، کاشی
 خشکی، کرم، کز( در کتیبه چوبی مسجد جامع ازقد و همچنین

توان اشاره داشت. درگه و درگاه( روی دَرِ مدرسه باالسر می)
 (2)جدول
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ررسی نوع تزيینات اين آثار و مقابله آن با نوع طراحی دَرِ با ب
بند گیاهی  مسجد باالسر، قسمت پیشانی،  کتیبه که بر زمینه

پیچانی طراحی شده است، عیناً در طراحی کتیبه اصلی مسجد 
شود. اين موضوع بار ديگر در حاشیه سطوح گوهرشاد ديده می

کند. نوع يی میضريح امامزاده محروق نیشابور هم خودنما
طراحی اسلیمی بر روی دَرِ مسجد باالسر با اسلیمی لچکی قوس 
در مسجد گوهرشاد و ستون نمای سنگی در لبه ايوان، نیز در 
لچکی قوس مسجد شاه، طرح درخت زندگی بر قسمت باالی 
ازاره در داخل ايوان ورودی مدرسه غیاثیه و فضای بین طاقهای 

نی سطوح جانبی صندوق امامزاده چیداخل مدرسه،  و قسمت گره
 شود.نیشابور مشاهده می

حاشیه تزيینی که بر قاب باالی چهارچوب دَرِ مسجد باالسر به 
شکل گل سه پر)شبدری( همراه اسلیمی طراحی شده در 

های گوناگونی از حاشیه کاشیکاری مسجد گوهرشاد، قسمت
اثیه و  های مدرسه غیباالی ازاره داخلی مسجد شاه، حاشیه کاشی

و نقش کنار صندوق محفوظ در موزه ويرانی مشهد در سطوح 
 جانبی و رويی آن به کار رفته است.

نقوش گیاهی پیچان و زيبايی که در لقط های گره  شش دوازده 
به را  پیلی کند و  تند و ده تند روی دَرِ مسجد باالسر اجراشده، 

های لوزی شکل تزيینات کاشیکاری مسجد عیان در قاب
گوهرشاد، ترکیب اسلیمی و ختايی در مدرسه غیاثیه، حاشیه و 
لقط های صندوق امامزاده محروق نیشابور و تا اندازه ای در 

 (3توان يافت.)جدول نقوش صندوق موزه ويرانی می
ر و آثار شاخص دوره های اين دَشباهت طراحی حروف کتیبه

زنی گمانهتیموری در زمینه تزيینات وابسته به معماری اين 
 نمايد.مسجد مذکور را تقويت می رِتاريخی در باره دوره ساخت دَ

 

 گیرینتیجه-7

پس از مطالعات انجام شده و نیز پرداختن به جزئیات تاريخی، 
هنری و فنی اثر مذکور با آثار شاخص دوره تیموری مشخص 
شد که شباهت و همانندی میان آنها دارای پايه علمی است. 

طمینان تاريخی درباره نام شخص حامی که در کتیبه اسناد قابل ا
در آمده است، همچنین طراحی روی دَر نظیر سرلوح، حاشیه، 

تابع  ،ها و اجرای کتیبه بر روی اسپیرال مواج در همگی آثارلقط
اند. نوع طراحی کتیبه و حروف با اصول مشترک يکسانی بوده

اسپیرال گیاهی خط ثلث آمیخته به محقق و اجرای آن بر  زمینه 
های ها به گلمزين شده و در برخی شاخه ،های ريزکه با پیچک

شوند، دقیقا همان است که بر روی لچکی برگی ختم میسه
های مسجد گوهرشاد، مسجد شاه و يا حاشیه تزيینی و قوس

های صندوق امازاده محروق نیشابور به نمايش درآمده برخی لقط
آثار همانند بوده و به لحاظ  های سه برگی در ايناست. گل

اند. طراحی و شیوه کار در کاشی و چوب به يک فرم اجرا شده
شیوه تکثیر نقوش همانندی دارد و به طور کلی شباهت و 
اشتراکات زياد اين دَر، با ساير آثار، همچنین نوع روسازی منبت 
نقوش که مقعر است و در برخی قسمتها چند سطحی اجراشده 

ر متعلق به دوره د که اين دَاريژهای را نشان داست، کیفیت و
 تیموری است.

در مجموع با توجه به اين موضوع که سال فوت امیر عبدالحی را 
اند، فصیح خوافی و خواند میر، هشتصد و سی هجری ذکر نموده

 829نامه ای که مربوط به مسجد گوهرشاد و سال همچنین وقف
عنوان  مقام تولیت نام هجری است که از امیر عالءالدوله به 

توان استنباط نمود که اين دَر، قبل از سال هشتصد و برد میمی
بیست و نه هجری ساخته شده است. دوم،  با تطبیق طرح کتیبه 
و نقوش آن با مسجد گوهرشاد  و سال ساخت اين مسجد با 

تواند نتیجه حاصل شود که توجه به کتیبه ايوان مقصوره، می
 گردد.می هجری بر 829تا 821های له سالتاريخ آن به فاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نام اثر
محل کتیبه تلث و 

 سال
 تصویر

مسجد  رِدَ
 باالسر

 قاب بااليی لنگه در

 

 مسجد
 گوهرشاد

 راست: مناره
وسط: داخل ايوان 

 مقصوره
چپ: کیبه های اصلی 

 ايوان مقصوره
 ه 821سال

 

مسجد 
 شاه

 راست:ازاره درون بنا
 

 وسط: کتیبه ايوان
 

 چپ: مناره
 

 ه 855سال

       

رِ مسجد دَ
د قاز

 طرقبه

کتیبه روی ستون 
 روبروی محراب

 
 ه 834سال

  

رِ مدرسه دَ
 باالسر

 رقاب باالی دَ
 ه 9نیمه اول قرن 

 

صندوق 
امامزاده 
محروق 
 نیشابور

 لبه سطوح صندوق
 ه 9نیمه اول قرن 

 

 

 

 

 

جدول2( خط و فرم آن بر در مسجد باالسر و آثار شاخص کشیکاری و منبت دوره تیموری)ماخذ:نگارنده( 
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 تطبیق نقوش و طراحی آن بر در مسجد باالسر و آثار شاخص کشیکاری و منبت دوره تیموری)ماخذ:نگارنده( (3جدول

 نام اثر
محل نقش و سال 

 ساخت
 ترسیمتصویرو 

 مسجد باالسر دَرِ

 راست: قاب میانی
 

الی اوسط: قاب تزيینی  در ب
 چهارچوب

 
چپ: قسمتی از گره چینی 

 قاب میانی
 

 پايین: قاب بااليی لنگه دَر

 

 
 

 مسجد گوهرشاد

تصاوير کتیبه ای با اسپیرال 
 بر کتیبه ايوان مقصوره

 
 های ترنجی:منارهقاب

 
فرم لچکی: لچک قوس 

 محراب
 

 ه 821سال

 

 مسجد شاه

 لچکی قوس داخل بنا
 

 حاشیه ازاره داخل بنا
 ه 855سال

 

مدرسه غیاثیه 
 خرگرد

لچکی قوس های طاق ها  و 
قاب های عمودی فضاسازی 
 بین طاق ها در  داخل مدرسه

 
نقاشی روی گچ در محل 

 سخنرانی مدرسه
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صندوق امامزاده 
 محروق نیشابور

قاب گره راست: قسمتی از 
 چینی
 

 وسط: حاشیه
 

چپ:ترکیب خط و اسپرال در 
 کتیبه روی سطوح صندوق

 

صندوق موزه ويرانی 
 مشهد

 راست: حاشیه صندوق
 

 وسط: سطح رويی صندوق
 

چپ:قاب تزيینی روی سطوح 
 جانبی
 

 ه 834سال 
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