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  1تيموريان هبازسازي آثار معماري در دور
 
  

 2اهللا كاوسي ولي

  ، تهران، ايرانگروه هنر و معماري، المعارف اسالمي   ةعضو هيئت علمي بنياد داير
 
          

 چكيده

آغازگر اين جريان شخص . تيموريان است ههاي پيشين وجهي بارز از معماري دور بازسازي بناهاي دوره
. ساز كرد و برخي بناهاي بازمانده از پيش را هم از نو ساخت  و  ل بسياري صرف ساختاو ما. تيمور بود

زادگان و درباريان هدر زمان او، شا. شاهرخ، پسر و جانشين تيمور، بيش از پدر به بازسازي آثار توجه كرد
مچنان تداوم پس از شاهرخ، جريان تعمير آثار ه. حدي اختيار يافتند  هم براي احداث و بازسازي بناها تا

حسين بايقرا   سپس سلطان. هايي كردند ابوسعيد در اين زمينه كوشش  ابوالقاسم بابر و سلطان  يافت و ميرزا
منصبان و  همچنين بسياري از صاحب. شير نوايي، برخي از آثار پيشين را بازسازي كردند و وزيرش، علي

   چه از آثار بازسازي  اگر. ون بر شمار بناها افزودندگ سازهاي گونه  و   حتي توانگران ناوابسته به دربار، با ساخت
هايي باقي نمانده است، روايت مورخان اين دوره كمبود آگاهي را تا  نمونه عهد تيموريان جز اندك هشد

رسد اين بخش از معماري آن عصر از ديد پژوهشگران معاصر پنهان مانده  به نظر مي. كند حدي جبران مي
  .است

 
  .نوسازي ،معماري ،مرمت ،تيموريان هدور ،ازسازيب: ها واژه كليد
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  مقدمه
انبوه آثار و اخبار بازمانده از بناهاي آن . تيموريان روزگار رونق و رواج هنر معماري است هدور

طلبي و ميل به جاودانگي نامشان را با حمايت از  عهد گواه آن است كه سران تيموري هواي جاه
  هاي تيمور، به سهمي عمده از دارايي حاصل از نهب و غارت. دندآور احداث ابنيه و عمارات برمي

و  كاروانسراهاها و باروها و  ها و باغ دست خود او و خاندان و اطرافيانش، صرف ساختن كاخ
استادان و صنعتگران معمار هم در اين فراواني نعمت، مهارت و . شد مساجد و مقابر و مزارات مي

سان، برآيند قدرت و  بدين. گرفتند تر اين عمارات به كار مي عاليبرپايي هرچه  برايذوقشان را 
گيري سبك خاص معماري تيموري انجاميد كه هم مكمل  مهارت در عصر تيموريان به شكل

  .هاي بعد هاي پيش از آن زمان بود و هم مؤثر بر معماري دوره شيوه
بخش ديگر . گرفت ا در بر ميتيموريان ر ههاي معماري دور اما نوسازي تنها بخشي از فعاليت

در واقع، در كنار بناهاي . شد ش ايشان صرف بازسازي آثار پيشين ــ تال ــ اگر چه كمترِ
شماري كه در سرتاسر قلمرو تيموريان احداث شد، شماري از بناهاي بازمانده از روزگاران  پر

ردي متعدد، تيمور و كار مرمت از اين هم فراتر رفت؛ چرا كه در موا. يافت 1پيشين هم مرمت
تيموريان چندين شهر و روستاهاي بسياري را كه آسيب روزگار ويرانشان كرده بود، بازسازي 

 ، كه بيشترتيموريان هما از معماري دور  آگاهي. كردند و روحي تازه در كالبد آنها دميدند
 ، كم نيستاند شده در اين عصر سخن گفته  محصول كار پژوهشگراني است كه از بناهاي ساخته

  .استها بسيار  ، ناگفتهدوره تيمورياندر  پيشينهاي  مرمت آثار معماري دوره هاما دربار
عصر تيموريان از ميان رفته است؛ اما برخي از آنها در  هشد  بسياري از آثار بازسازي هامروز

وان حد ت برجاست و با دقتي از سر كارداني و شوق تحقيق، مي  نقاطي از قلمرو ايشان همچنان پا
هايي از اقدامات  برخي از مورخان آن عصر گزارش. تعميرات آن زمان را در آنها مشخص كرد

  .توان به نكاتي تازه در اين زمينه دست يافت اين اخبار مي هبا مطالع. اند مرمتگرانه به دست داده

                                                  
. متفاوت است ا مفهوم آن در متون تاريخي اساساامروزي مرمت ب توضيح اين نكته ضروري است كه مفهوم.  1

مرمت در معني امروزي شأن فرهنگي و حفاظتي دارد و به شناسايي يك اثر تاريخي به لحاظ فيزيكي و تاريخي و 
شود كه به منظور حفظ ساختار اصلي و قدمت بنا و مشخص كردن مواد و  اقداماتي فني گفته مي به هنري و نيز

هاي اصيل و تاريخي بنا آشكار و  رسد تا ويژگي الحاقي و جديد نسبت به بناي قديمي به انجام مي يلح و اجزامصا
 ههاي دور نامه تداوم حياتش تضمين و براي انتقال به آينده حفاظت شود؛ اما در متون تاريخي، و از آن جمله تاريخ

دوباره به  هاهاي پيشين و مهيا كردنشان براي استفادها و وسعت بخشيدن به بن تيموري، به معني بازسازي خرابي
  .  جاي اين نوشتار معناي اخير مرمت مورد نظر است  در همه. كار رفته است
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اي مرمتگري ه كار ما در اين نوشتار، بازخواني و تشريح اين اخبار است براي بيان برخي ناگفته
هاي سياسي قدرت  دگرگوني هها را بر پاي توان اين فعاليت بر اين اساس، مي. تيموريان هدر دور

 هشاهرخ، و دور هتيمور، دور هدور: شده بررسي كرد  ياد همركزي، در سه مقطع جداگانه از دور
هاي  كه طرحكرد و بديهي است  امور را متأثر مي هتغيير در ساختار قدرت هم. جانشينان شاهرخ

به همين جهت، بازسازي بناها در هر يك از اين سه مقطع . عمراني هم از اين تأثيرات به دور نبود
  .هايي با مقاطع ديگر داشت كه در جاي خود از آنها سخن خواهيم گفت تفاوت اندك
  
  تيمور هدور

ورگشايي، كش: كرد حيات و حكومتش سه هدف كلي را دنبال مي هفاتح سمرقندي در سراسر دور
توان گفت هدف اول عاملي بود در پيشبرد هدف سوم و هدف سوم  مي. ساز  و  پروري، ساخت دين

ها و فتوحاتش، خيلي عظيم از بهترين مهندسان و  تيمور طي جنگ. ابزاري بود در خدمت هدف دوم
حه راهي دسته از ممالك مفتو كاران را دسته سازان و گچ تراشان و كاشي معماران و بنّايان و سنگ

  فلك  هايي به ريخت تا برايش عمارت پايتختش سمرقند كرد و مال بسياري به پاي مهارت ايشان 

چه سورچراني   اگر. گير تمدن تيموري خيره سازند بركشيده برافرازند و چشم تاريخ را به شكوه چشم
روري راستين يا پ نظير و بسيار گرديد، دين هايي بي ها و كاخ ساز احداث باغ ناپذيرش زمينه سيري
تر  هاي مساجد و مزارات، ميان همت را تنگ شد كه در برافراشتن گنبدها و گلدسته اش سبب  ريايي
ترين بناهايي بود كه به امر تيمور ساخته  از مهم 2و مسجد جامع سمرقند 1سراي عمارت آق. بندد
  . شد

                                                  
اي نخشب و سمرقند در زادگاهش شهر كش يا سبز كه در جوار شهره هـ781اين كاخ را تيمور در اواخر سال .  1

: سراي، نك آق ههاي مورخان آن عصر دربار براي آگاهي از گفته .ياد نهادكارگيري استادان خوارزمي بن واقع است، با به
؛ 1/2/519؛ عبدالرزاق سمرقندي، 2/551؛ حافظ ابرو، 484- 1/483لدين علي يزدي،  ا ؛ شرف81الدين شامي،  نظام

از اين كاخ  هـ807كالويخو كه در سال . 164، مĤثر الملوك؛ خواندمير، 4665/ 9؛ ميرخواند، 3/987فصيح خوافي، 
سراي را از  او بر خالف نظر رايج كه آق. دهد كار معماري در آنجا خبر مي هديدن كرد، از حضور كارگران بنّا و ادام

چراكه  ،هاي آن را حاكم پيشين سمرقند ساخته است د، بر اين باور است كه برخي قسمتنشمر هاي تيمور مي ساخته
  ).215كالويخو، (پيشين بوده، در آنجا ديده است  عالمت شير و خورشيد را كه نشان خاص حاكم

با هـ  801او در سال . معماري شمرد هترين فعاليت تيمور در عرص ساختن مسجد جامع سمرقند را بايد مهم.  2
. غنايم و ثروتي كه پس از فتح و غارت هندوستان به دست آورده بود، فرمان احداث اين مسجد عظيم را صادر كرد

ساخت مسجدي به همان عظمت به خاطرش رسيده  هجا انديش هلي مسجدي باشكوه ديده و از همانگويا او در د
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از آن جمله، آغاز . اش يهاي عمراني تيمور مربوط است به ده سال واپسين زندگ بيشتر فعاليت
بر سر آرامگاه  807و  806هاي  سال هزنده كه تيمور آن را در فاصل عظيم شاه هاحداث مجموع

بنا كرد و بعدها در زمان جانشينانش به ) هـ 805د (اش ميرزا محمدسلطان بن جهانگير  پسرزاده
  .گورستان خانوادگي تيموريان تبديل شد

  

همت  ههاي پيش را هم وجه ي بسياري از آثار بازمانده از زمانها، تيمور بازساز جدا از اين
نخستين فرمان او به تعمير بناها كه در تواريخ ضبط شده، مربوط است به لشكركشي . ساخت

در اين زمان، او فرمان داد كه مزار امام احمد حنبل، پيشواي مذهب . 795در سال اولش به بغداد 
   1.سارت ديده بود، مرمت كنندحنبلي را كه از طغيان رود دجله خ

  

افتاد و با گذر از رود سيحون به نواحي تاشكند و خجند  2گذر تيمور به تركستان 799در سال 
زاده محمد حنفيه  كه از اعقاب امام) هـ 562د(او سپس براي زيارت مزار شيخ احمد يسوي . رسيد

ود و استادكاران به سرپرستي يكي از در آنجا به تعمير آن مزار متبرك فرم. يسي شد هبود، راهي قري
صدر، در مدت دو سال عمارتي عالي بر سر آرامگاه ) يا عبداهللا(مباشران تيمور به نام موالنا عبيداهللا 

داري وسيع و  جاست، داراي ايوان طاق  بر  اين بنا كه در شهر تركستان همچنان پا. شيخ برافراشتند
تر در  گز و گنبدي كوچك  گز در سي  مربع به ضلع سي همرتفع است با دو منار و گنبدي با قاعد

احاطه  3گز بر فراز مرقدي كه با چهار صفه   گز در دوازده   دوازده هبزرگ با قاعد هگنبدخان هجانب قبل
نيم در دو جانب    و   گز  نيم در شانزده   و گز   شكل با ابعاد سيزده  مستطيل هچهار صف. شده است
خانه  ها را جماعت آناز همين رو حل حضور جماعات است و اند كه م بزرگ ساخته هگنبدخان

                                                  
كه به فرمان  807آغاز شد و شش سال بعد، در سال  801احداث اين مسجد در روز يكشنبه چهارم رمضان . بود

 همع سمرقند امروز در مجموعمسجد جا. تر بود، بيشتر كردند، به پايان رسيد تيمور ارتفاع درگاه آن را از آنچه پيش
براي آگاهي از . مشهور است» خانم بي مسجد بي«، همسر تيمور، به »خانم ملك سراي«اين شهر، به نام » ريگستان«

؛ 127- 126عربشاه،   ؛ ابن212-211الدين شامي،  نظام: اين مسجد، نك هتيموري دربار هاخبار مورخان دور
، 889، 2/876، 24- 1/21؛ حافظ ابرو، 2/1255، 989-988، 1/940، الدين علي يزدي ؛ شرف284-283كالويخو، 

  .     197پوپ، : هاي ساختاي اين بنا، نك براي آگاهي از ويژگي ؛276- 275الدين نطنزي،  ؛ معين1026
 .2/769حافظ ابرو، .  1

  .پوژل: براي آگاهي بيشتر، نك. شهري كهن است در جنوب قزاقستان كنوني.  2
  .ظور از صفه ايواني است كه با طاق پوشيده شده باشددر اينجا من.  3
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در همان زمان تيمور فرمان داد كه گنبد و فضاي بيروني بنا را با كاشي بيارايند و سنگي  1.خوانند مي
   2.سفيد را بتراشند و منقش كنند و بر سر مزار بگذارند

متر كه شامل نمازخانه و  5/65×5/46است با زيربناي  ساختمانيشيخ احمد يسوي  همقبر هامروز
هاي  شود و سراسر فضاي بيروني آن با آجركاري معرق و كتيبه مطبخ و حمام و خانقاه و كتابخانه مي

متر از طريق دري  5/37در جانب جنوبي بنا ايوان شكوهمندي به ارتفاع . متعدد زينت يافته است
جوانب درون گنبد  ههم. يابد مي شكل راه   مكعب هكاري نفيس، به درون گنبدخان چوبي با منبت

  . كه ارتفاع ايوان ورودي و گنبدخانه با يكديگر برابر است گفتني اين. پوشيده از مقرنس است
تر واقع  ، گنبدي كوچك)جانب شمالي(در راستاي ايوان ورودي و گنبد اصلي، در جانب ديگر بنا 

پوشيده   كالهكي پيازي: وري استتيم ههاي گنبدهاي رايج در دور ويژگي هشده است كه داراي هم
اي  كالهك كمتر است با كتيبه هاي بلند كه قطر آن از قطر دهان اي بر فراز ساقه هاي فيروزه از كاشي

همچنين . كند بر ديوار بنا خودنمايي مي» عمل حاجي حسن شيرازي«رقمي با متن . به قلم كوفي
تر،  كوچك ههاي گنبدخان بر يكي از كاشي» الدين بن عبدالوهاب شيرازي شمس«رقمي ديگر با نام 

كار بنا  شايد اين دو شخص معمار و كاشي 3.كه آرامگاه شيخ احمد در آن است، نقش بسته است
  .اند بوده

نو از آن سر برآورد،  اساس تغيير يافت و عمارتي كامال چه ساختار اين بنا در زمان تيمور از  اگر
حمد بيش از دو قرن در آن مكان برقرار و زيارتگاه مردمان بايد دانست كه تا آن زمان، مزار شيخ ا

اي محقر بوده كه تيمور آن را نپسنديده و به  گمان نزديك به يقين آن است كه اين مزار بقعه. بود
توان زيارتگاه شيخ  از اين رو مي. عمارتي معتبر، فراخور شأن صاحب مزار، فرموده است ساخت

  .اين زمان برشمرد نه از بناهاي نوساخته هيافت احمد يسوي را از بناهاي مرمت
اين قلعه كه در . ايرياب بود همرمت، تعمير قلع هيكي ديگر از اقدامات مهم تيمور در زمين

الدين شامي چنان وسعتي داشت كه  نظام هواليت ايرياب در افغانستان كنوني واقع بود، به گفت
 4.هايي ديگر پيرامون آن را فراگرفته بود خانهمسجد جامعي در ميان آن ساخته بودند و مساجد و 

جا  چون بدان. كابل به قصد واليت ايرياب عزيمت كرد ه، از جلگ800سال  هحج تيمور در اوايل ذي
زنان راه هكه گويا سركرد) افغاني(اني رسيد، مردمان آن واليت از شخصي به نام موسي اوغ

                                                  
  . 164، مĤثر الملوكخواندمير، .  1
  .862-1/861الدين علي يزدي،  شرف.  2

3. Blair & Bloom, 37.   
  . 175الدين شامي،  نظام.  4
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ايرياب را ويران  هو امالك ما را غارت و قلع هاي كركس بود، به او شكايت كردند كه اموال كوه
  1.كرده و راه بر كاروانيان بسته است

به مسامع عليه رسانيدند «درنگ قاصدي با حكم خويش نزد موساي مذكور فرستاد كه  تيمور بي
كه آن حصار بر سر راه هندوستان واقع است و  اي و حال آن ايرياب را خراب ساخته هكه تو قلع

بايد كه به تعجيل بيايي تا تو را رعايت فرموده، آن واليت را به تو  مي. كه خراب باشد مناسب نيست
هنگامي كه موسي به حضور تيمور رسيد، تيمور به  2.»آري  ارزاني داريم و قلعه را به حال عمارت باز

چ كرده، به تو حشم خود را كو. ما لشكر با تو همراه كنيم تا بروي و قلعه را معمور سازي«: او فرمود
و اگر كاري  ،نزديك حصار آور و به عمارت قلعه مشغول شو و سعي كن تا رسيدن ما قلعه تمام شود

   4.»مدد كرده، مكمل سازند 3مانده باشد، چون ما برسيم، چريك
به روايت . هزار تن را با موسي روانه كرد تا به مرمت قلعه بپردازند تيمور سه ،پس از آن

روز دويست ـ سيصد مرد با نواي دهل و سرنا نهايت همت و توانشان را در  الدين يزدي، هر شرف
اي عظيم در مدت چهارده روز ساخته و  سان، قلعه بدين. گرفتند كار مي  بازسازي آن قلعه به

همچنين تعمير مسجد جامع درون قلعه با نظارت دو تن از مباشران تيمور به  5.پرداخته شد
تيمور در بامداد روز جمعه هفدهم  6.االسالم پايان پذيرفت ير جاللملك و ام هاي امير شاه نام
  7.كار مرمت قلعه ديدن كرد هسوار بر اسبي بور از نتيج) 800(همان سال  هحج ذي

، يعني سالي هـ 806مرمت، تعمير شهر بيلقان بود كه در  هآخرين اقدام مهم تيمور در زمين
بود در چهارده فرسخي جنوب بردعه و هفت يا نه  بيلقان شهري. پيش از وفاتش به انجام رسيد

اين شهر كه به . آمد اي كه از برزند مي در جاده) در حوالي اران و آذربايجان(فرسخي شمال ارس 
) م531(دانان، نظير ابن خرداذبه و ياقوت حموي، به دست قباد ساساني  بسياري از جغرافي هگفت

تيمور با اين  8.د كه از آثار و عماراتش نشاني نمانده بوداحداث شد، در آن زمان چنان ويران شده بو

                                                  
  . 1/2/746عبدالرزاق سمرقندي، . 1
  . 1/881الدين علي يزدي،  شرف. 2
   .فرستادند كردند و به ياري قشون مي نظامي كه از شهرها و روستاها گرد مي  يده و غيرند سپاهياني از مردم مشق. 3
  .882، همو. 4
  . جا همان. 5
  . 2/832حافظ ابرو، . 6
  . 1/883الدين علي يزدي،  شرف. 7
    .خسروي: نك ،براي آگاهي بيشتر. 8
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ــ آثاري خير از او به يادگار بماند، معماران و  ماوراء النهرانگيزه كه در ايران هم ــ همچون 
زودي طرح تعمير بيلقان آماده   به. بازسازي شهر را تهيه و اجرا كنند هاستادكاران را فرمود كه نقش

هاي بسيار و مسجد و  بارويي عريض و خندقي عميق و چندين بازار و خانهشد كه مشتمل بود بر 
  .ميدان و گرمابه و بستان

پس از طرح نقشه، وسعت شهر را با طناب پيمايش و تقسيم كردند و سركاريِ هر قسمت را به 
كار شدند و   به  درنگ تمامي سپاهيان در كنار استادكاران دست بي. زاده يا سرداري سپردند شاه
. ساختندماه شهر را    گاه، و نيز كمبود ابزارها و تجهيزات، ظرف يك به   گاه  رغم سرما و بارش به

غازاني كه    الدين شنب نظام هبه نوشت. رفته در تعمير شهر، خشت پخته بود  كار  مصالح اصلي به
بر گرد  ايان حصاري چهارگوشو شايد شاهد عيني ماجرا بود، بن نگار مستقيم دستگاه تيمور وقايع

. گز  نزديك به پانزده) ها تا سر شرفه(گز و ارتفاع  گز و عرض يازده   2400شهر كشيدند با محيط 
هايي براي  در عرض حصار خانه 1.گز  همچنين خندقي حفر كردند به عرض چهل و عمق بيست

در  آن برجي برافراشتند و هحضور نگهبانان و پاسبانان ساختند و در هر يك از اضالع چهارگان
اندازها ترتيب  ها و سنگ هايي ديگر برپا كردند و براي هر يك از آنها كنگره حصار هم برج هميان

  2.شد مردم گشودند  و  دو دروازه هم در دو جانب حصار براي آمد. دادند
پس از اين مرحله، تيمور براي تأمين آب مشروب و زراعي ساكنان شهر، فرمود تا جدولي از 

 و 3گز بود  طول اين جدول شش فرسخ و عرض آن ده. روي شهر كشيدندرود ارس به درون با
براي انجام اين كار، حافظ ابرو مأمور . گز تفاوت داشت  عمق آن در نقاط مختلف از چهار تا هشت

                                                  
: حدي متفاوت است  نظام شامي تا هفتاند، با گ ابعادي كه مورخان ديگر براي عمق و عرض خندق ذكر كرده. 1

كه   حالي  ، درنوشته اندعرض آن را سي و عمق آن را بيست گز ) 9/5087(و ميرخواند ) 2/1220(الدين يزدي  شرف
اما . اند عرض را چهارده و عمق را بيست گز گفته) 1/2/988(و در پي او عبدالرزاق سمرقندي ) 2/1008(حافظ ابرو 

  .عرض خندق را سي و عمق آن را هشت گز ذكر كرده است) 165( وكمĤثر الملخواندمير در 
؛ ميرخوانـد،  1009-2/1007؛ حافظ ابرو، 1220-2/1218الدين علي يزدي،  ؛ شرف289-288الدين شامي،  نظام. 2
9/5087-5088.  
آن را  عرض) 2/1220(الدين يزدي  اما شرف ،طول و عرض نهر را چنين روايت كرده) 291(شامي الدين  نظام. 3

حافظ ابرو . پيداست كه در آن زمان مقياس گز در مناطق مختلف متفاوت بوده است. گز دانسته است  پانزده
ترتيب،   بدين. گز را با گز رايج در عراق و خراسان ذكر كرده است  گز سمرقند و پانزده هگز را بر پاي  ده) 2/1011(

آن زمان ساكن سمرقند و در ركاب تيمور بود، در حالي  شده درست است؛ چرا كه نظام شامي در  ياد هدو انداز  هر
  . اش را در مناطق مركزي ايران از جمله يزد و شيراز نوشت ظفرنامهالدين علي يزدي  كه شرف
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زمين را در نقاط مختلف بيازمايد تا هر نقطه را به حدي كه الزم  ،كني ابزار چاه هوسيل  شد كه به
  1.ضروري انجام نشود  راست بكَنند و كار غي

هاي ديگري هم در زمان حكومت تيمور صورت پذيرفت كه از آن جمله است احداث  بازسازي
هـ  803در دمشق كه در سال ) ص(دو گنبد رفيع از سنگ سفيد بر سر مزار همسران پيامبر 

در  به هنگام قشالق تيمور 804نيز حفر نهر برالس كه در سال . روز به انجام رسيد 25ظرف 
نهر برالس جويي بود كه گذشتگان از رود ارس منشعب و در صحراهاي . حوالي قراباغ انجام يافت

. و الي آن را ناكارآمد كرده بود  نشيني گل اطراف اين رود جاري كرده بودند؛ اما گذشت زمان و ته
سيم كرد و در آن زمان تيمور فرمان تجديد حفر آن را صادر و كار را بين اميران و لشكريان تق

مورخان حركت  هفرسخ طول حفر كردند كه به گفت  ماه جويي با بيش از ده   ايشان در مدت يك
خروجي اين جوي از رود ارس، مكاني بود معروف به كوشك  هدهان. كشتي نيز در آن ممكن بود

از آب نهر برالس روستاها و . گفتند پيل مي رسيد كه بدان سرخه چنكشي و پايانش به محلي مي
  2.شد هاي بسياري سيراب  ها و مزارع و باغ آسياب

  :توان دريافت ها چند نكته را مي از مجموع اين گفته      
هاي پياپي و كشورگشايي و قتل و غارت  تيمور كه بيشتر عمر را صرف جنگ ،كه نخست اين 

هاي  اليتبا جديت تمام به فع  ها كرده بود، در ده سال پاياني زندگي مردمان و تخريب آبادي
ها  او در اين سال). البته اين بدان معنا نيست كه جنايات پيشين را رها كرد(عمراني روي آورد 

 ،مانده را هم مرمت كرد  پيش  ، بسياري از آثار از افزون بر احداث بناهاي اَشرافي و ديني و رفاهي
  .سازيكه شايد بتوان گفت نزديك به نيمي از اقدامات او بازسازي بود نه نو چنان

اين شهر انجام  ههاي تيمور درون خاك سمرقند و در حوم كه، بيشتر نوسازي ديگر اين
در حالي كه  3،كه در اين منطقه شمار زيادي كاخ و باغ و آبادي سر برافراشت چنان ،پذيرفت
شايد تيمور در اواخر حيات به . گرفت هاي تيمور در نواحي و شهرهاي ديگر صورت مي بازسازي

  . هايش افتاده بود كاري كم بخشي از تبه ران دستصرافت جب
هاي  جلاال او همواره براي انجام اين كارها تعجيل داشت و با تعيين ضرب ،كه سوم اين

جز  هاي مورخان گوياي آن است كه  گفته. شد كه كار به درازا بكشد مدت، مانع از آن مي كوتاه

                                                  
  .2/1011حافظ ابرو، . 1
  .2/1120الدين علي يزدي،  شرف. 2
  .110-102كاوسي، : اين آثار، نك هبراي آگاهي بيشتر دربار. 3

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 115/ تيموريان هبازسازي آثار معماري در دور  
 

   هفته تا يك  ها ظرف دو ميد، ساير بازسازيشيخ احمد يسوي كه دو سال به طول انجا همرمت بقع
  .ماه پايان پذيرفته است

كرد، بلكه  ايان و كارگران اكتفا نميسريع كار، به نيروي معماران و بنتيمور براي ت ،كه چهارم اين
انجام  موظف بهداشت و هر يك را  سپاهيان و حتي سرداران و فرزندان خود را هم به كار وامي

سان، او براي پيشبرد اين  بدين. بخشيد رد و فعاليت ايشان را نظم و سامان ميك قسمتي از كار مي
برد تا در كمترين زمان ممكن به بار  اش بهره مي اكثر توان اجرايي   هاي عظيم بازسازي، از حد طرح

  . نشيند
  
  شاهرخ هدور
 او ، پسر و جانشينهاي پاياني حيات به مرمت آثار معماري روي آورد خالف تيمور كه تنها در سال  بر

در واقع . ها آغاز كرد شاهرخ به محض جلوس بر تخت حكومت، اقدامات عمراني را با آبادسازي ويرانه
كه از سال  ، چنانبر مرمت آثار متمركز شد هاي آغازين حكومتش صرفا خ در سالبايد گفت كه شاهر

زسازي آثار و شهرهاي پيشين به مدت پنج سال تنها به با 812كه به حكومت رسيد، تا سال  هـ 807
ها به امر شاهرخ از ابتدا بنياد شده باشد،  يك از مورخان گزارشي از اثري كه طي اين سال هيچ. پرداخت 

  . اند دست نداده  به
شاهرخ كه هرات را به پايتختي برگزيده بود، با مشورت بزرگان بر آن شد كه در همان ابتداي 

تا آن روز  هـ 781جا در سال يرا از زمان لشكركشي تيمور بدانسلطنت اين شهر را بازسازي كند؛ ز
به همين  1.دروازه مانده بود و حصارش هم چندان استوار نبود كه در برابر حمالت تاب بياورد بي

الدين  ، هنگامي كه خود عازم ماوراءالنهر بود، يكي از سردارانش، امير جاللهـ 807سبب، در سال 
هاي شهر را  ازي اين واليت كرد و به او فرمود كه حصار و فصيل و دروازهفيروزشاه را مأمور بازس

الدين فيروزشاه هم در اجراي فرمان  امير جالل. چنان مستحكم سازد كه استوارتر از آن ممكن نباشد
غايت عميق شد و به زماني سر به اوج كشيد و خندقش ب هاي هرات به اندك چنان كوشيد كه برج

نان كرد كه آنچه پادشاهان پيشين در آبادسازي اين شهر كهن كوشيده بودند، حافظ ابرو چ هگفت
پوشيده بود و  همچنين به امر شاهرخ معماران سقف بازار را كه از ديرباز تمام 2.يك اين هم نبود ده

گرد و غبار آن در عذاب و زحمت بودند، گشودند و بنياد بازار را از نو با گچ و  از مردم از كمي نور و

                                                  
  .10/5154 ميرخواند،. 1
  . 17-3/16حافظ ابرو، . 2
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هايي براي تأمين  هايي مرتفع برپا كردند و پس از احداث سقف تازه، روزنه آجر بنا نهادند و طاق
بازار چهارسويي ساختند كه از چهار سو به چهار  ،روشنايي و تهويه بازگذاشتند و در وسط طرح مدور

ين نقل تاريخ بازسازي هرات را چن هـ 807فصيح خوافي ذيل وقايع سال  1.رسيد شهر مي هدرواز
  :كند مي

  2»سبعاً شداد«به عدل شهنشاه با دين و داد         هري شد به نو همچو 
  3هادــــــف آورد و بر رخ نـــلك         سر زلــتاريخ م رعروس قضا به              

اين قلعه را سپاه . هندوان بلخ كرد هشاهرخ قصد تعمير قلع هـ810سه سال پس از آن، در سال 
به امر . سال بود كه روي آبادي نديده بود 39با خاك برابر كرده و تا آن زمان  هـ 771سال  تيمور در

شاهرخ كثيري از مردم، از لشكريان و رعيتان، مشغول كار شدند و در زماني كوتاه قلعه را باز 
حافظ ابرو دژ هندوان بلخ چنان  هبه گفت. هايش را برپا و خندقش را حفر كردند ساختند؛ برج

  4.كرد ستحكام يافت كه با سد اسكندر دعوي برابري و بلكه برتري ميا
مصمم شد شهر مرو را كه  812شاهرخ در . ديگر بازسازي بنيادي اين زمان، مرمت شهر مرو بود
مراكز چهارگانه واليت خراسان شهر مرو از . قابليت عمارت و زراعت بسيار داشت، از نو آباد كند

سال پس از 194شاهرخ . خان، پسر چنگيز مغول، ويران شد ست توليبه د هـ618، در سال بزرگ
امر شد كه از سرتاسر خراسان ترك و تاجيك را گرد . اين واقعه، به تعمير اين شهر همت گماشت

 هنخستين كار بازگرداندن آب به جوهاي شهر بود كه پيش از آن به واسط. آورند و به كار گمارند
الي راه آب را   و  گرفتند؛ اما در آن زمان سد آن را آب برده و گل ه ميآبراهي، از نهر مرغاب سرچشم

  .بسته بود
كوكلتاش و   عليكه  ابتدا گروه كثيري از لشكريان و عملگان به سركردگي دو تن از سرداران، امير

روبي، به  علي شغاني، با اسباب و آالت الي  عالءالدين  موسي و يكي از اهل ديوان به نام امير  امير
. ها و مرمت سد روي آوردند و در كمترين زمان ممكن كار را به انجام رساندند سازي آبراهه اكپ

شهر مزروع شد و در همان سال نخست،  ههاي خشكيد حاصل اين اقدام آن بود كه بسياري از زمين

                                                  
  .2/1/132عبدالرزاق سمرقندي، . 1
  .12 ه، آي)78(نبأ  هسور. 2
اگر اين عـدد را بـر   . است 7است كه به حساب ابجد برابر » ز«حرف » سر زلف«مراد از . 3/1014فصيح خوافي، . 3

خواهد شد كه همان سـال   807ل ، حاص)600= خ +  200=ر(است  800بنهيم كه به حساب ابجد برابر » رخ«سر 
  .بازسازي هرات است

  .3/19حافظ ابرو، . 4
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ي در با اين اقدامات، مردم نواحي ديگر هم به زندگ .جفت از عوامل به كار زراعت مشغول شدند  پانصد
ها و  آنجا تمايل يافتند و مرو رو به آبادي نهاد؛ مساجد و بازارها مرمت يافت و شهر داراي حمام

  .هاي بسيار شد و مردم به آسايش رسيدند ها و مدارس و رباط ها و خانقاه خانه
گودي آن در . گز رسيد  اما در پايان به پانزده ،گز در نظر گرفتند  عرض نهر مرو را در آغاز بيست

 هگز نبود و درازي آن از ابتداي بند رود مرغاب تا درواز  تمام نقاطي كه زمين هموار بود، كمتر از پنج
داران سپاه  كه دو تن از علَم اند گفته. فرسنگ بود  دار معروف بود، حدود دوازده علم هشهر كه به درواز

اند  مرو مدفون هغفاري در جوار درواز بن حصيب و حكَم بن عمرو ةهاي برَيد به نام) ص(پيامبر اسالم 
  1.خوانند مي» دار علم هدرواز«و از همين رو، آن را 

ناگفته . شاهرخ دوباره بنا را بر بازسازي گذاشت هـ 818با چند سال وقفه در كار مرمت، در سال 
خانقاه  مدرسه و 813هاي عمراني تهي نبود، بلكه در سال  كلي از فعاليت نماند كه اين چند سال به

شاهرخ در هرات احداث شد و باغ سفيد واقع در شمال شرقي هرات با افزودن بنايي بدان گسترش 
اختيارالدين شهرت  هدر اين سال رأي شاهرخ بر آن شد كه دژ معروف هرات را كه به قلع. يافت

دين فخرال  اين قلعه بنايي عظيم بود متصل به ديوار شمالي هرات كه ملك. داشت، بازسازي كند
مشهور است . كرت، آن را پي افكنده و نامش را اختيارالدين نهاده بود  ، از ملوك آل)706- 697حكـ (

بهادر، از   دانشمند  محمد سام در همين قلعه امير  الدين فخرالدين به نام جمال  كه يكي از نوكران ملك
تيمور هنگام فتح . بودرا به قتل رسانده ) هـ 716- 703الجايتو، حكـ (سرداران ارشد محمد خدابنده 

ديوار متصل به هنگام تخريب فرمان داد ديوار اطراف شهر را خراب كنند، اما  781هرات در سال 
گزي جانب   به روايت حافظ ابرو، براي تخريب ديوار پنجاه. كه آسيبي به قلعه نرسد مراقب باشندقلعه 

آن از  هنمايد و دربار د غلوآميز ميالبته اين عد. هزار مرد به كار مشغول شدند  شرقي قلعه، هفتصد
   2.»علي الراوي ةوالعهد«: بايد گفت الصفا هضروزبان صاحب 

                                                  
  .»حكم«و  »ةبريد«تهامي، ذيل : ؛ نيز نك116-2/1/115؛ عبدالرزاق سمرقندي، 340-337، وهم. 1
 هكند كه به فرمان تيمور قلع ابرو چنين نقل مي  اين روايت را متفاوت از حافظ). 10/5304(ميرخواند . 2

در «: اصل روايت ميرخواند چنين است. هزار مرد در مرمت آن كوشيدند  ويران شد و پس از آن هفتصد اختيارالدين
فخرالدين متصل به   اختيارالدين را ملك هجريان نفاذ يافت كه قلع فرمان قضا] 818[مائه  عشر و ثمان ثمان هسن

آن فرمان داده بود، به حال عمارت  قران به تخريب ديوار شهر هرات آن را ساخته و پرداخته بود و حضرت صاحب
  .علي الراوي ةهزار مرد در آنجا كار كرد تا به اتمام رسيد؛ والعهد  به موجب نسخه هفتصد. بازآوردند
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تر از جنس خشت خام بود، با سنگ و ويران هرات را كه پيش هبه هر روي، به امر شاهرخ قلع
ابياتي هم در مدح شاهرخ و صفت قلعه و . آهك و گچ و آجر بازسازي كردند و استحكام بخشيدند

حافظ ابرو . كاري قلعه نگاشتند هاي كاشي ريخ مرمت آن گفته شد كه برخي از آنها را بر كتيبهتا
  1.نقل كرده است التواريخ ةزبدشماري از آن ابيات را در 

 را در گازر) هـ 481- 396(مزار خواجه عبداهللا انصاري  هبه فرمان شاهرخ بقع 829در محرم سال 
احداث اين بقعه يك سال به . اي وسيع و مصفا براي او ساختند گاه هرات بازسازي كردند و مقبره

  . تكميل شد 830درازا كشيد و در سال 
با اين همه، در دو سال متوالي از ده سال واپسين سلطنت شاهرخ، برخي از بناهاي هرات بر اثر 

اني باريد ويژه در شهر هرات، چنان بار   در خراسان، به هـ 843در زمستان سال . حوادثي ويران شد
الدين، كه در  فلك همنار 844 هحج ذي 29كه در  ديگر اين 2.كه بيشتر عمارات هرات را ويران كرد

الدين، در بازار  به فرمان حاكم وقت هرات، فلك) 552- 511حك (زمان سلطان سنجر سلجوقي 
مدرسه  هايي از ريخت و قسمت  نظاميه ساخته شده بود، فرو هعراق اين شهر، در جانب شرقي مدرس

در صحن مدرسه به «در اين حادثه برخي از طالب و بازاريان كه از گرماي هوا . را هم خراب كرد
  3.شمار اين كشتگان دوازده تن بود. »خواب رفته بودند، از آسيب آن ديگر بيدار نشدند

  و  زادگان تيمور بود، جريان ساخت   در ديگر نقاط قلمرو تيموريان هم كه زير فرمان برخي فرزند
اسكندرسلطان فرزند پسر دوم تيمور، ميرزا عمرشيخ، كه در آغاز سلطنت شاهرخ امير . ساز برقرار بود

به . هايي گسترده زد به يزد رفت و در آنجا دست به بازسازي هـ 808اصفهان و فارس بود، در سال 
او . وستيزد را چندان وسعت بخشيدند كه حصار آن به حصار شهر پي هفرمان اسكندرسلطان قلع

 ؛شهر پلي روان بر روي آن نهاد هگز ديگر افزود و در برابر درواز  همچنين بر عمق خندق شهر دو
به   مزين به كاشي 4بينَهاي متعدد و طَ طبقه بنياد كرد با اتاق   يزد قصري سه هسپس در درون قلع

  5.ها خانه ها و خلوت همراه حمام و مطبخ و حوض
نظام كرماني تعميري اساسي يافت؛ بدين   دست شاه  هرخ بهمسجد جامع يزد نيز در عهد شا

براي دفع عصيان اميرزاده بايقرا به شيراز رفت و در زمان  هـ 819ترتيب كه شاهرخ در سال 
                                                  

  .583-3/579حافظ ابرو، . 1
  .3/1145فصيح خوافي، . 2
  . 10/5444ميرخواند، . 3
  .تر باشد اند؛ ايواني كه داخل ايوان بزرگ طه كردههاي ديگر آن را احا اتاقي كه در وسط بنا قرار گرفته و اتاق. 4
  .92احمد بن حسين كاتب، . 5

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 119/ تيموريان هبازسازي آثار معماري در دور  
 

. كاري مسجد جامع را تكميل كرد  نظام در يزد كاشي  شاه. بازگشت، شاه نظام را به ابرقو و يزد فرستاد
معرق بر فراز  كاشي هاسپ، به شيو   ه خط موالنا بهاءالدين هزاررا ب» فتح« هسپس آياتي از سور

بر . در ساحت مياني مسجد نمودار شد 1»انّا فَتَحنا« همسجد چنان نصب كردند كه آي  هاي حجره
امام را با   طاق مسجد نام دوازدهسجد القاب شاهرخ ثبت شد و در پيشدرگاه ممعرق   كاشي هكتيب

و اذْ يرْفَع « :بقره مزين شد هسور 127 هطاق مسجد هم به آي هشرف باالي. نگاشتند معرق  كاشي
در فضاي دروني مسجد،  2.»اعد منَ الْبيت و اسمعيلُ ربنا تَقَبلْ منĤّ انَّك اَنْت السميع الْعليم;�هيم الْقَو;�ابر

. مرتفع و گنبدي بر فراز آن ساختند اي با سقف خانه اي كه از پيش بود، جماعت در جانب راست صفه
سرايي بود كه  مسجد كاروان هدر بيرون درِ اولي. خانه احداث كردند در نزديكي درِ مسجد هم فراش

آنجا را نيز خراب و به ميدان كوچكي مقابل درِ مسجد تبديل . شدند فروشان در آن جمع مي ريسمان
در صحن مسجد حوضي . ورودي مسجد ساختندكردند و براي آن كاسبان ده دكان در چپ و راست 

شبستان ديگري هم به . وسيع ترتيب دادند و آب يكي از رودهاي فصلي تفت را در آن جاري كردند
در . اي فراخ و منقش براي تأمين آب سرد، بر درِ مسجد بنا كردند خانه همچنين چاه. مسجد افزودند

نظام چند بيتي در وصف فوايد آن چاه و تاريخ     الدين علي يزدي به درخواست شاه پايان كار، شرف
  :ه استخانه نقش بست چاه هاحداثش سرود كه بر كتيب

  

  »نوشم آب حيات«است و » چاه خير است«  صفات        سال تاريخش اي ستوده[...] 
  »اهــت شــــــگنج دول«ار آر ــــــدر شم   اه       ـــــار آگــــگر نگشتي ز سرّ ك

  3ابـــود دريــــوزده بــــد و نـصــــهش     كو ز روي حساب      ــال نكاين سه ف
  

منصبان هم از ساخت بناها حمايت  جدا از مردان خاندان سلطنت، زنان و بسياري از صاحب
هاي ايشان  دادند، سخن گفتن از فعاليت اما چون بيشتر به ساخت بناهاي تازه اهميت مي ،كردند مي

كساني كه  اما از ميان. گنجد و موضوع پژوهشي مستقل و مفصل است تار نميدر چارچوب اين نوش
و   تعمير مدرسه و حظيره هبه واسط«كه بود شيخ    فرمان  يكي امير ،به مرمت آثار پيشين پرداختند

                                                  
  . 1 ه، آي)48(فتح  هسور. 1
ايـن  [پروردگـارا  : افراشتند، عـرض كردنـد   كعبه را برمي هوقتي كه ابراهيم و اسماعيل ديوارهاي خان] ياد آر[و «. 2

  .»دانايي] به اسرار همه[و شنوا ] دعاي خلق را[از ما قبول فرما كه تويي كه ] خدمت
  .97-95احمد بن حسين كاتب، . 3

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 89تان زمسو  پاييزازدهم، دو شمارهسال ششم،  ،تاريخ و تمدن اسالمي/ 120

اي را با گنبدي  كه حظيرهبود چهارشنبه   و ديگر امير» حمامي خود را داخل اصحاب خير گردانيد
  1.مرتفع مرمت كرد و بيرون و درون آن را با كاشي آراست

  :استتوجه  درخورتيموريان هم چند نكته  ههاي اين مقطع از دور مرمتگري بارهدر      
هاي نخست حكومت به  كه گفتيم، بر خالف پدرش، از همان سال كه شاهرخ، چنان اين نخست

او در اين كار . ست و تا پيش از آبادي آنها به احداث بنايي تازه دست نبردها كمر ب بازسازي ويرانه
سال نخست حكومت، جز پايتختش هرات، مرو و بلخ، دو شهر   چنان مصمم بود كه در همان پنج

خواست جنايات ننگين پدر را تا  شايد با اين كار مي. مهم خراسان قديم را هم مرمتي بنيادين كرد
  .اريخ بپوشاندحد امكان از چشم ت

كه، به استناد منابع، در اين مقطع، جدا از استادان و كارگران بنّا و لشكريان و  دوم اين
شدند و دوشادوش  هاي عمراني حاضر مي گماشتگان حكومت، عموم مردم و رعيتان هم در طرح

ت كه خويي شاهرخ دانس پروري و نرم شايد اين را بتوان ناشي از رعيت. كردند يكديگر كار مي
ديده را به دست  عكس پدر، كه جز دلي پرخون براي رعيتان باقي ننهاد، دل مردمان ستم به
  . كوشيد آورد و در رفاه حال ايشان مي مي

دست يكي از   گريزها و تثبيت حدود قلمرو تيموريان، هر واليتي به  و   كه، با توقف جنگ آخر اين
توانست  خواست و نه مي از آنجا كه شاهرخ نه مي .هاي تيمور افتاد فرزندان شاهرخ يا ديگر نواده

زادگان در مناطق تحت نفوذشان داراي تنهايي در دست گيرد، بيشتر شاه  قدرت مطلق را به
سازهايي گسترده   و  خود دست به ساخت هبه همين سبب، هر يك در منطق. استقاللي نسبي بودند

در اين  2.رفت زد و حتي از آن فراتر مي مياقدامات عمراني حكومت مركزي پهلو  هزدند كه گاه ب مي
هايي از آنها در سمرقند و يزد  نمونه هگرفت كه دربار هايي هم با حمايت ايشان انجام مي ميان، مرمت
هاي عمراني داراي قدرت  جز اعضاي خاندان، بسياري از رجال درباري هم براي فعاليت. سخن گفتيم

گاه به گستردگي  محدود بود و هيچ هاي ايشان غالبا ساخته تفاوت كه و اختيار كافي بودند؛ با اين
مواردي از بازسازي آثار پيشين هم در ميان اقدامات ايشان وجود . رسيد هاي تيموريان نمي ساخته

هاي معماري از اختيار  خواهيم ديد كه اين خارج شدن انحصار فعاليت. داشت كه از آنها ياد كرديم
  .گير يافت ي حكومت اين خاندان افزايشي چشمسران تيموري، در ثلث پايان

                                                  
  .169، مĤثر الملوكخواندمير، . 1
، فرزنـد شـاهرخ، در سـمرقند و بخـارا و آثـار      )ق853-797(بيك  الغ هتوان از ساخت و سازهاي گسترد مثالً مي. 2

؛ 125-119كاوسـي،  : يشـتر، نـك  ، پسر ديگر شاهرخ، در شيراز ياد كرد؛ براي آگـاهي ب )838-796(سلطان  ابراهيم
  .  93-90صحراگرد، 
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  جانشينان شاهرخ هدور
در ميان مدعيان قدرت درگرفت، مجال را  هـ 850هايي كه پس از مرگ شاهرخ در سال  درگيري

صباحي بر تختي آرام   با اين حال، هر يك از تيموريان كه چند. براي عمران و آبادي تنگ كرد
نخستين كس از ميرزايان . ساز به انجام رساند  و  ساخت هنهايي در زمي كاري گرفت، پراكنده

ر بايسنقر ابوالقاسم بابر پس  در دست است، ميرزا در عهد او تيموري كه خبري از اقدامات معماري
تا  853اند، از سال  مرامي از او ياد كرده خويي و درويش اده كه به نيكاين شاهز. بن شاهرخ است

اند زماني كه  طبع قانع او گفته هدربار. س و كرمان حكم راندبر واليات هرات و فار هـ 861
ها در پي  اطرافيان از او خواستند همچون سالطين سابق به احداث باغي اشاره كند، گفت مدت

 1.كند چرا كه يكي از آن دو برايش كفايت مي ،كسي بوده كه باغ زاغان يا باغ سفيد را از او بخرد
مانند از سنگ سفيد  تراشان لوحي ميل ابوسعيد، سنگ  ه نام اميردر زمان او به سفارش شخصي ب

گز ارتفاع داشت و به انواع نقوش   اين سنگ نُه. شفاف براي مزار خواجه عبداهللا انصاري تراشيدند
چون كار به انجام . عبدالرزاق سمرقندي ــ فرنگي آراسته بود هاسليمي و ختايي و ــ به گفت

ابوالقاسم بابر آن ميل را با دقت و مهارت تمام بر سر مزار   با حضور ميرزارسيد، استادان به فرمان و 
ابوسعيد را با انواع نعمت بسيار   تيموري، امير هزادپس از آن، شاه. بداهللا نصب كردندخواجه ع
  2.نواخت

هنگامي كه  .مرمت مزار خواجه حافظ شيرازي ديگر اقدام شايان ذكر عهد ابوالقاسم بابر است
الدين محمد بخاري مشهور به موالنا  برد، به فرمان شمس تيموري در شيراز به سر مي هزادشاه

اختيار بود،   امور صاحب هدار مقام صدارت ميرزا بابر و در هم ها عهده محمد معمايي كه سال
اند كه ظريفي شيرازي بيتي سرود و آن  آورده. گنبدي بر سر آرامگاه شاعر شهير ايران برپا كردند

  :ديوار گنبدخانه نوشت را بر
  كه اين عمارت كرد  اوقاف شهر غارت كرد          خداش خير دهاد آن هاگر چه جمل

توان مشخص  از اقداماتي ديگر هم اخباري در دست است كه حد نوسازي يا بازسازي آنها را نمي
ر سلطان احمد شيخ بهاءالدين عمر به امر ميرزا بابر و برپايي گنبدي بر سر مزا هبقع ساخت: كرد

  3.اسپي از آن جمله است  منصبي به نام امير درويش هزار خضرويه در بلخ با حمايت صاحب

                                                  
  .170، مĤثر الملوكخواندمير، . 1
  . 2/2/759عبدالرزاق سمرقندي، . 2
  .171-170،مĤثر الملوكخواندمير، . 3
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 ه، فرزندزاد)هـ 873- 855حكـ (ميرزا   گوي قدرت چندگاهي هم به پيش چوگان ابوسعيد
 هرات) مصال(به فكر بازسازي نمازگاه  هـ 863ابوسعيد در سال . ميرانشاه، سومين پسر تيمور افتاد

  و  كوهي به نام مختار واقع بود، بر اثر جنگ هاين مكان كه در دامن. گفتند افتاد كه بدان عيدگاه مي
 كاريِ صاحب مهندسان و بنّايان كاردان به سر. ستيزهاي مكرر تا حدي تخريب شده بود

ن بنا را الدين ميرك حسين، روزهاي متوالي از بام تا شام كوشيدند تا اي اي به نام كمال زاده ديوان 
  .احيا كنند
 873حسين فرزند منصور بن بايقرا، آخرين فرمانرواي مقتدر از نسل تيمور بود كه از سال سلطان

  سلطان هنمايد كه در دور چنين مي. هايي از قلمرو تيموريان حكم راند سال بر بخش 38،  هـ911تا 

گير و  اي باشكوه و چشمهاي عمراني همچون گذشته گرم نبود و ديگر بناه حسين بازار فعاليت
  توان در اين دانست كه سلطان علت را مي. نياورد  ماندگار، همانند آثار عهد تيمور و شاهرخ، سر بر

شير، وزير دانشور و هنرپرور او، به سبب طبع شاعرپيشه، بيشتر به هنرها و  علي  حسين و امير
درخشش فن  1.سان معمارافروز نظر مرحمت داشتند تا به فن معماري و مهند هنرمندان بزم

ويژه نگارگري و خوشنويسي، در اين زمان بهترين گواه اين سخن  سازي و فنون وابسته بدان، به كتاب
اين دو هنر ظهور كردند، گوي سبقت از استادان معمار ربودند و مجالي  هآوراني كه در عرص نام. است

اوصاف، به استناد شواهد مكتوب تاريخي، در با اين  2.جا نماند براي ثبت نام آنان در صفحات تاريخ به
  . تيموريان، بناهاي بسياري با حمايت دربار و درباريان احداث و مرمت شد هاين مقطع از دور

 هكنون كمتر بدان توجه شده است، مرمت قري  تيموريان كه تا هيكي از وقايع شگفت معماري دور
شخصي به نام  هـ 885ها، در سال  نامه تاريخ به استناد. فرسنگي شهر بلخ بود  خيران در سه  خواجه
، از جانب كابل و غزنه به بلخ شتافت و به )هـ 261د(د بسطامي يزيالدين محمد، از انساب ابو شمس

حضور ميرزا بايقرا، برادر سلطان حسين بايقرا و حاكم وقت بلخ، رسيد و كتابي تاريخي متعلق به عهد 
 همرقد شاه اوليا و عمد«: اد كه در آن به صراحت نوشته بودسلطان سنجر سلجوقي را به او نشان د

 بايقرا    ميرزا. »خيران، در فالن موضع است  خواجه هطالب در قري اميرالمؤمنين علي بن ابي[...] اصفيا 
با جمعي از مالزمان به سرعت سه فرسنگ راه را تا روستاي مذكور پيمود  برادر سلطان حسين بايقرا

                                                  
شاهرخ هم با حمايت فرزندان هنرمند و هنرپرور شاهرخ، نقاشي و خوشنويسي و  هبايد توجه كرد كه در دور. 1

ش گوهرشاد به انجام سازهاي عظيم به فرمان شخص شاهرخ و همسر  و   اما بيشتر ساختموسيقي رونق داشت؛ 
متمركز بودند ــ  شده  زادگان چندان نقشي در اقدامات عمراني نداشتند و بيشتر بر هنرهاي يادرسيد و شاه مي

  . سازهايش در سمرقند را مستثني شمرد  و  بيك و ساخت زاده الغالبته بايد شاه
  .مكتب نگارگري هراتآژند، : آرايي در اين مقطع، نك ي از اوضاع كتاببراي آگاه. 2
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كتاب عهد سلجوقيان آمده بود، گنبدي يافتند كه قبري در ميان آن آن كه در  اي و در همان نقطه
درون قبر لوحي از سنگ سفيد نمايان شد كه بر آن . فرمان نبش قبر صادر شد. قرار گرفته بود

پيكي به جانب هرات  بايقرا فورا. »اهللا اهللا علي ولي هذا قبر اسداهللا الغالب اخ رسول« :نوشته بود
بلخ شد و پس از  هاو نيز به همراه جمعي از نزديكان روان. حسين رساند  خبر را به سلطانفرستاد و 

اي مرتفع بر سر آن مزار برافراشتند و آن را با  آن قبر، معماران را فرمود تا قبه صاحب ابراز اخالص به
هاي  كانآن روستا را با بازاري مشتمل بر حمام و د سپس. هايي وسعت بخشيدند ها و حجره ايوان

نام نهادند و وقف آن بقعه » نهر شاهي«همچنين يكي از نهرهاي بلخ را . متعدد از اساس آباد كردند
  1.حسن اندخودي را نقيب آن آستانه كرد  الدين تاج  حسين كسي به نام سيد  در آخر، سلطان. كردند

به  هـ 903عصر تيموريان بود كه در سال  همرمت مسجد جامع هرات آخرين بازسازي گسترد
اين مسجد كه در آن زمان بيش از چهار قرن از احداثش . شير نوايي انجام گرفت علي  همت امير

. گذشت، بر اثر حوادث طبيعي و انساني بارها تخريب شده بود و كساني آن را از نو ساخته بودند مي
سخت بدان  بدين لحاظ نمادي از فراز و فرودهاي تاريخي شهر هرات بود و از همين رو اهل هرات

ديگر علت حرمت اين مسجد نزد مردم آن بود كه زماني دراز يگانه مسجد شهر بود و . دلبسته بودند
كه با حمايت گوهرشاد، همسر شاهرخ، مسجد جامعي ديگر در هرات ساخته شد،  هـ 836تا سال 

  2 .هيچ مسجدي ديگر در آنجا وجود نداشت
فّة طاق ص: ويران درآمده بود لت نيمهبه حاسلطان حسين بايقرا اين مسجد معظم  هدر دور

. هايش تخريب شده بود آشكارا شكافته و اطراف گنبد و ديوارها و بسياري از ستون  3اش مقصوره
در ماه . ريخته و كف آن را خاك سياهي نمناك پوشانده بود  همچنين بر اثر رطوبت گچ سقف فرو

ديد معماران و با صواب. عمير اين مسجد جزم كردتشير عزم خود را براي  علي  امير ،903شعبان سال 
گاه طاق بزرگ  مقصوره دو ايوان مرتفع برپا كنند تا تكيه همهندسان كاردان، فرمود تا در دو طرف صف

  .باشد

                                                  
ايـن منطقـه امـروز در كشـور افغانسـتان، در ده      . 4/172،حبيب السـير ؛ خواندمير، 5747-11/5746ميرخواند، . 1

  .شهرت دارد» شريف  مزار«سبب وجود اين بقعه، به   كيلومتري شهر كهن بلخ واقع است و به
ريزي شد و پس از آن، به ويـژه   الدين غوري طرح ابوالفتح غياث  ق به امر سلطان597ات در سال مسجد جامع هر. 2

الـدين فيروزشـاه هـم در عهـد      اميـر جـالل  . ويرانگر مغوالن، چندين با مرمت و بر وسعتش افزوده شد هبعد از حمل
  . 107-99لمبك، گ: اين مسجد، نك هبراي آگاهي مفصل دربار. شاهرخ دستي مختصر به تعمير آن برد

  .قسمتي از مسجد كه محراب در آن قرار دارد؛ اتاق پشت محراب: مقصوره. 3
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شد و همچون كارگران  شير هر روز در آنجا حاضر مي علي  در طول مدت مرمت اين مسجد، امير 
بازسازي مسجد براي او چنان مهم بود كه هر از چندگاه . شد مي زد و مشغول كار مي  دامن به كمر بر

سرعت . كار دلگرم باشند هنواخت تا به ادام هاي گران و صالت بسيار مي استادان و كارگران را با جامه
ارتفاع . سال پيش رفت  ماه كار به حد چهار يا پنج  عمل ايشان چنان بود كه در مدت شش يا هفت

پس از تعمير و استحكام  .تر بود، بيشتر شد هفت ذرع از آنچه پيش ان كار ششايوان مقصوره در پاي
سازان و  نويسان و كاشي نقاشان و كتيبه ،شير به تزيين آن مصمم شد علي  ساختار بنا، امير

كه كار آراستن بنا بيش از مرمت  گفتني اين. تراشان گرد آمدند و به آرايش بنا مشغول شدند سنگ
   1.د و افزون بر يك سال به طول انجاميدآن به درازا كشي

شير نوايي در درون و بيرون شهر هرات مرمت يافت كه البته  علي  آثار ديگري هم با حمايت امير
 هسلطاني هاز آن جمله است مدرس ؛اينها جدا از انبوه آثاري بود كه بنياد آنها به فرمان او نهاده شد

الدين  خانقاه سر مزار شيخ فريد ،حيي در بيرون هراتم  فيروزشاه و لنگر شيخ  هرات و مسجد امير
  2.و عمارت مسجد جامع اسفزار، از توابع هرات ،در نيشابور مرمت شد هـ902عطار كه در سال 

هاي  ركود كيفي فعاليت ههاي پاياني حكومت تيموريان دور توان گفت سال در مجموع مي
چه پس از   اگر. سي پس از مرگ شاهرخ دانستمرج سيا  و  نخستين علت را بايد در هرج. معماري بود

مدبر و كارداني چون شاهرخ،  هزادحضور شاهاما رفت،  مرجي مي  و  وفات تيمور هم انتظار چنين هرج
از همين . اما پس از شاهرخ ديگر چنين قدرتي وجود نداشت. گيري كرد از گسترش آشفتگي پيش

سازها محدود به   و  امور از جمله ساخت هد و هماي افتا زادههر يك از شهرهاي مهم به دست شاه رو،
كوششي در جهت   ابوالقاسم بابر در هرات و شيراز مختصر  كه ميرزا چنان ،تحت فرمان شد همنطق

سلطان ابوسعيد ديگر كسي بود كه چند صباحي قدرت را به . تعمير آثار معماري از خود نشان داد
اما سلطنت او چندان نپاييد  ،ملك به انجام رسانددست گرفت و اقداماتي پراكنده براي آباد كردن 

  . مرمت يا نوسازي آثار برايش فراهم شود هكه مجال اقدامي ماندگار در زمين
او را . حسين بايقرا بود  سال، فرصت حكومت يافت، سلطان 38تنها كسي كه مدتي دراز، يعني 

هاي  ا اين وصف سير نزولي فعاليتبايد هنرپرورترين فرمانرواي خاندان تيموريان شمرد؛ اما حتي ب
آرايي و موسيقي  حسين بيشتر به هنرهاي كتاب  علت شايد آن بود كه سلطان. عمراني ادامه يافت

كه او نه همچون تيمور  ديگر اين. رغبت داشت تا به فن سنگين و پرخرجي چون معماري

                                                  
  .188-187، خباراال صةخال؛ همو، 99-98، مكارم االخالقخواندمير، . 1
  . 92، مكارم االخالقهمو، . 2
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برابر او تاب سر  كس را در خو بود كه قدرت مطلق را در دست گيرد و هيچ جويي درنده جنگ
برآوردن نباشد، و نه همچون شاهرخ اميري كاردان و سنجيده بود كه با تدبيرْ قلمروي وسيع را به 

اش  گيري خو بود كه آسان حسين مردي شاعرمسلك و نرم  سلطان. فرمان خود و فرزندانش درآورد
به همين جهت، . منصبان شد اندوزي شمار كثيري از اميران و صاحب و ثروت قدرت گرفتنموجب 
به . مورد بحث، با انبوهي از آثار معماري مواجهيم كه با حمايت وابستگان دربار احداث شد هدر زمين

اندام در هيچ   كس رخصت عرض ديگر سخن، اكنون ديگر زمان تيمور نبود كه خودكامگي او به هيچ
زادگان و هر و شاه  شاهدر دست  ساز منحصرا  و  اي ندهد؛ زمان شاهرخ هم نبود كه حق ساخت زمينه

در اين زمان، رجال وابسته به دربار، بلكه عموم مردمي كه پس . ندديپسند كه باشد كه ايشان مي آن
ها از زير فشار ظلم و تعدي تيمور قد راست كرده و به ثروت و مكنتي رسيده بودند، در نقاط  از سال

ن اين كسان بدان پايه نبود كه بتوانند براي اما توا .المنفعه كردند مختلف اقدام به ساخت بناهاي عام
سبب تنها به ساخت رباط، حمام، يا مسجدي براي   بدين .ريزي كنند هاي عظيم و ماندگار برنامه طرح

دادند ثروت اندك خود را  از جانب ديگر، آنان ترجيح مي. كردند مردم شهر يا آبادي خود اكتفا مي
. مانده را مرمت كنند  پيش  كه آثار از يكي بخرند تا اينبنايي نو كنند و نام ن  ساخت مختصر صرف

  .تر از بازسازي است كردند كه نوسازي در چشم مردمان نمايان شايد گمان مي
. ز هنر در اين دوره بودتا او حامي يكه. شير نوايي هم نبايد غفلت كرد علي  از نقش مؤثر امير

بناي خير از خود  370او  ،بنا به قولي. ده استها بنا را بدو منسوب كر احداث و تعمير ده خواندمير
اما بايد توجه كرد كه از ميان بناهاي بسياري كه در سرتاسر خراسان از او به يادگار  1باقي گذاشت؛
تراز بناهاي مهمي كه تيموريان پيشين  يك نه در آن زمان و نه بعدها اقبالي هم مانده، هيچ

ر نوايي بيشتر كميت آثار را در نظر داشت تا كيفيت آنها را و شي بايد گفت كه علي. برافراشتند نيافت
كه بنايي كه نام امير  توجه اين هشايست هنكت. اين طرز فكر و عمل در اين عهد مختص او نبود

يك  جاست، نه هيچ  بر  شير را در مقام حامي معماري در تاريخ ثبت كرد و تا امروز هم همچنان پا علي
تر هم بارها مرمت شده بود؛  بازسازي مسجد جامع هرات بود كه پيش كهو، هاي پرشمار ا از نوسازي

  .اين وزير خردمند تيموري بود كه شكوه آن را تا امروز حفظ كرده است هاما مرمت جانان
  

                                                  
  .102ويلبر و گلمبك، .  1
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  .ش1386، تهران، شركت سهامي انتشار، فرهنگ اعالم تاريخ اسالمرضا، غالم  تهامي، سيد
جوادي، تهران،   سيد  جكمال حا  سيد به كوششج، 4، التواريخ ةزبداهللا،  حافظ ابرو، عبداهللا بن لطف

  .ش1380سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
عـادل، تهـران، بنيـاد      علي حـداد غالم به كوشش، 5، ججهان اسالم هدانشنام، »بيلقان«، ي، خسروخسرو
  .ش1379المعارف اسالمي،  ةداير

زير نظـر  ، 4و  3، جفي اخبار افراد بشرالسير  تاريخ حبيب ، الدين الحسيني الدين بن همام خواندمير، غياث
  .ش1380 خيام،، سياقي، تهران  محمد دبير

ميرهاشـم محـدث،   كوشـش   ، بـه االخبار و قـانون همـايوني   هخاتمة خالص به ضميمةمĤثر الملوك همو، 
  .ش1372تهران، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، 

محمـداكبر عشـيق، تهـران،     به كوشش، يشير نواي شرح احوال و زندگاني امير علي ،االخالقمكارم همو، 
  .ش1378آينة ميراث مكتوب، 

نوايي، تهران، سعيد ميرمحمدصادق و عبدالحسين   سيد به كوششج، 2، ظفرنامهالدين علي يزدي،  شرف
  . ش1387كتابخانه، موزه، و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 

پــاييز (13، شگلســتان هنــر، »مجموعــة دارالصــفاي شــيراز ســلطان بــاني ابــراهيم«صــحراگرد، مهــدي، 
  ).ش1387

عبدالحسين نوايي، تهران، به كوشش ج، 2، مطلع سعدين و مجمع بحرينعبدالرزاق سمرقندي، 
  .ش1383پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

  .1386 محسن ناجي نصرآبادي، تهران، اساطير،  سيدبه كوشش ، 3، جمجمل فصيحيفصيح خوافي، 
  .ش1378فر،  ، تهران، فالحهاي معماري سنتي ايران فرهنگ واژهفر، سعيد،  فالح

  .ش1389، تهران، فرهنگستان هنر، تيموريان به روايت متون ههنر دور: تيغ و تنبوراهللا،  كاوسي، ولي
كتاب، نيا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر  مسعود رجب ه، ترجمكالويخو هسفرنامكالويخو، رويي گنسالس، 

  .ش1337
  ). ش1387تابستان ( 8اردشير اشراقي، ش ه، ترجمگلستان هنر، »مسجد جامع هرات«گلمبك، ليزا، 

جمشيد كيانفر، تهران، به كوشش ، 11- 9، جالصفا ضةروميرخواند، محمد بن خاوندشاه بن محمود، 
  .ش1380اساطير، 

  .ش1383استخري، تهران، اساطير، ژان اوبن، پروين به كوشش ، منتخب التواريخالدين نطنزي،  معين
فيلكس تاور، با مقدمه و كوشش پناهي سمناني، تهران، بامداد،  ه، از روي نسخظفرنامهالدين شامي،  نظام

  .ش1363
اهللا افسر و محمديوسف  كرامت ه، ترجممعماري تيموري در ايران و تورانويلبر، دونالد و ليزا گلمبك، 

  .ش1374گي، كياني، تهران، سازمان ميراث فرهن
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Blair, Sheila S. and Jonathan M. Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-
1800, New Haven, Yale University Press, 1994.  
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