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Abstract 
Like literature, architecture has a bond with symbols, mysteries, metaphors, 
mystical concepts, socio-cultural mentalities and etc. and like literature is 
considered one of the most outstanding displays of the culture and thoughts 
of nations in different periods. In fact, words, elements and idioms in 
architecture are considered as one of the inspiring, artistic and array making 
tools for poets and writers. Extracting, studying and assessing buildings that 
are mentioned in poetry and writings of Persian literature, helps to know the 
architectural styles of different periods and to illustrate the ambiguous parts 
of Islamic and Persian history of architecture to a large extent. The period 
under study in this article is the Timurid period which it's most important 
characteristic in its architecture, is related to the decoration of its buildings 
and in this view this period is considered to be one of the most important 
periods of Islamic architecture. On one hand results of this research are an 
indicator of the usage of decorations like “Muqarnas, plastering, engraving, 
calligraphy and inscription, goldsmithing, woodcarving and shamseh” in 
architecture in Timurid period, and on the other hand are an illustrator of the 
manner and amount of usage of these decorations in the creation of literary 
arrays in poetry of this period. This article is prepared using the library and 
interpretation and analyzation method. Surely literature is one of the most 
important resources of discovery and extraction of kinds of decoration used 
in architecture in different periods. and architectural decorations are also 
considered one of the most beautifying tools in literary texts. So, study of 
important works of poetry and writing remaining from the Timurid period, 
especially Jami's poetry is very important in this view. 
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 چکیده
های فرهنگی، اجتماعی و... در پیوند است و  معماری همانند ادبیات، با نماد و رمز، استعاره، مفاهیم عرفانی، اندیشه

هما،  آیمد. درقیییمت، وا ه های فرهنگ و اندیشۀ اقوام در ادوار مختلف به شممار می همچون ادبیات از بارزترین جلوه
شعرا و نویسمنداان بمه شممار  ساز برای بخش، هنرآفرین و آرایه ابزارهای الهام جملهازعناصر و اصطالقات معماری 

ااهی و شناخت الزم در زمینۀ اصطالقات خاص، عمومی و بومی معماری بهآی می ییین خواهمد توانسمت  د. کسب آ
هایی کمه  استخراج، مطالعه و بررسی بناها و ساختمان .های چشمگیری نماید اران متون ادبی کمک به ادیبان و تحلیل
های  اسمت، بمه شمناخت شمیوه ها اشماره شده های منظوم و منثور ادب فارسی در ادوار اونااون به آن در ضمن داستان
های مبهم تاریخ معماری اسالمی و ایرانی را تما قمدود زیمادی  کند و قسمت های مختلف کمک می معماری در دوره

ترین مشخصۀ معماری در آن، مربوط به  سازد. دورۀ مورد مطالعه در این میاله، عصر تیموری است که مهم یآشکار م
شود. نتایج قاصل از این پژوهش،  بناهاست و از این نظر، این دوره از ادوار مهم معماری اسالمی محسوب می تزئین

نگاری، طالکماری،  نگاری، خطاطی و کتیبمه ، نیشبری اچکاری،  میرنس»اتی همچون تزئیناز سویی، بیانگر کاربرد 
ات ممذکور در تزئیندر معماری دورۀ تیموری، و از سوی دیگر، اویای چگونگی و میزان کاربرد « کاری و شمسه منّبت

ای و شمیوۀ تفسمیری و تحلیلمی ان مام  های ادبی در شعر این دوره است. میالمۀ قاضمر بمه روش کتابخانمه خلق آرایه
همای  کاررفته در معماری دوره ات بهتزئینترین منابع کشف و استخراج انواع  ییین آثار ادبی، یکی از مهم هاست. ب ارفته

شمود.  آفرین در متون ادبمی محسموب می ترین ابزارهای زیبایی کاربردی جملهاز ات معماری نیزتزئینمختلف است و 
ویژه شعر جامی از این جهات بسیار قائز اهمیت  وریان، بهمانده از عصر تیم جا بنابراین، مطالعۀ آثار مهم نظم و نثر به

 است.
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 . مقدمه1
در معماری، هر نیش و طرقی ورای ارزش صوری خود، دارای ارزشی برارفته از فرهنگ و اندیشمه 

باشمد.  ها و عصمرهای مختلمف می یافتمۀ ممردم جامعمه در نسمل است و بیانگر عییده و آرمان تداوم
هما و نموع کماربری فاماهای  های صوری نیش های معماری از سویی، ذهن بیننده را به زیبایی آرایه

خوانند و از سوی دیگر، دیمدااه بیننمده را  است، فرامی یی که نیش و نگارها بر دیوارهای آن نشستهبنا
اشمایند. در واقمع، انگیمزۀ  هما می ها و طرح به قلمرو راز و رمزهای فرهنگی پوشیده در مفاهیم نیش

بیمان  خصموص در بناهمای ممذهبی، بناهما، به تمزئینپمردازی و  اصلی معماران سنتی ایران در نیش
های هنرمندانمۀ خمویش اسمت.  مفاهیم فرهنگی و باورهای دینی ممردم جامعمه هممراه بما برداشمت

های  عنوان سممبل ها به ها و اشکال و طرح توان افت که این اروه از هنرمندان، از نیش رو، می این از
ود را بما همای مختلمف زممان خم بینی هما و جهان کنند، تا به این طریمق، آرمان تصویری استفاده می

ایری از زبان هنر بیان کنند. از سموی دیگمر، شماعران و نویسمنداان همچمون دیگمر هنرهما، از  بهره
عنوان ابمزار کمار خمود بهمره  اصطالقات معماری مانند کاخ، خانه، طاق، رواق، انبمد و... نیمز بمه

ند. بمارزترین تر سماز آموز و... را بمرای مخاطبمان ملممو  اند، تا مفاهیم ذهنی، قکمی، عبرت برده
های ادبمی چمون تشمبیه،  ها در سماختن انمواع آرایمه کارایری این اصطالقات، استفاده از آن شیوۀ به

المثل و... اسمت. متمون ادبمی  استعاره، اسلوب معادله، تناسب، تااد، کنایه، قسن تعلیل، ارسمال
های مختلف بمه  دوره های معماری در ترین منابع مستند و ارزشمند برای استخراج شیوه یکی از مهم

، آثمار نظمامی، اشمعار تاهیخ بیهقیا ، شاهناهه آیند؛ زیرا در بسیاری از کتب ادبی ماننمد  شمار می
جامی، دیوان صمائب و... دربمارۀ چگمونگی سماخت بناهمای  نفتباوینگعنصری، دیوان جامی، 

های هنر  ن دورهتری است. دورۀ تیموری از درخشان های مختلف سخن به میان آمده اونااون در دوره
شود؛ زیرا در این عصر، معماری از نظر عظمت و شکوه و نیز  و معماری اسالمی ایران محسوب می

ها به صورت اسمترده  امان این ویژای سابیه رسید که بی ات به اوج و شکوفایی بیتزئیناز نظر غنای 
کمک و مساعدت تیموریان  ترین مهم» توان افت: است. می انعکا  یافته در آثار ادبی این دوره نیز

ی معماری اسالمی، ارچه از نظر زمانی به تزئینها بود. عنصر  ساختمان تزئیندر عالم معماری، در 
« سنت ماقبل تیموری تعلق داشت، ولی هراز به اهمیت و برجستگی این چنمین دسمت نیافتمه بمود

 .(42م41: 1391)شراتو و ارابه، 
هنر معماری نیز یکی از هنرهای برجستۀ عصر و ممورد توجمه خماص پادشماهان »در قیییت، 

ترین اعصمار  توان یکی از مانمداارترین و درخشمان ای که این عصر را می اونه است؛ به تیموری بوده
که شمکوه  (97: 1385)نصیری جامی، « قیات، رونق و ابداع در هنر معماری ایرانی و اسالمی دانست

قسممت اعظمم »که  ایان ذکر استاست. البته ش ای خاص یافته نق آن در شعر این دوره نیز جلوهو رو
جا مانده و توضمیحاتی کمه از  ای که به است، ولی ابنیه آثار معماری دورۀ تیموری، امروزه از بین رفته
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ن بندی و بازسمازی نسمبی تصمویر ایم روزاار تیموریان در دست است، شکل مورخان و سیاقان هم
 .(37: 1391)شراتو و ارابه، « سازد معماری را میدور و ممکن می

مکتوب، بسیار ارزشمند و قابل اعتماد است عنوان سندی  این دوره نیز به عالوه بر این، آثار ادبی
های معماری در دورۀ تیمموری  ها و ویژای تواند یاریگر پژوهشگران در کشف و استخراج شیوه و می

ر پمژوهش قاضمر، بمه مطالعمۀ تفسمیری و تحلیلمی شمعر شممس مهربمی، شماه رو، د ایمن باشد. از
االله ولی، قاسم انوار، جامی، امیر علیشیر نوایی، اهلی شیرازی و زبمداالتواریخ قمافا ابمرو  نعمت

شود که رویکرد مما در  ترین شعرا و نویسنداان دورۀ تیموری پرداخته می عنوان بزراترین و معروف به
ات معمماری در خلمق صمنایع ادبمی و اسمتخراج تزئینکّمیت و کیفیت کاربرد  این پژوهش، بررسی

 ات بناها در این عصر از متن آثار مذکور است.تزئینهای معماری رایج در  شیوه
 

 لهئبیان مس.1-1
ذهمن  هایی ایرند، در آغاز، پرسش می در کنار هم قرار« معماری و ادبیات»زمانی که دو وا ۀ هنری 

 دارد: به خود مشهول میرا خواننده و مخاطب 
 شود؟ جست و می« ادبیات»در « معماری». چرا 1
 توانند با یکدیگر پیوند داشته باشند؟ هایی می چگونه و در چه زمینه« معماری و ادبیات. »2
همای معمماری  توانند از طریمق شمناخت عناصمر و وا ه پژوهان ادبیات می . آیا محییان و متن3

ساز، بمه تفسمیر و تحلیمل شمعرها و نثرهما در  عنوان یکی از ابزارهای آرایه کاررفته در متون ادبی به هب
 های مختلف کمک کنند؟ دوره

. کشف، مطالعه و تحییق در زمینۀ اطالعات معماری ذکرشده در آثار ادبمی اذشمته، بمه چمه 4
معماری در زممان کنمونی و آینمده کاران و پژوهشگران هنر  تواند یاریگر معماران، مرّمت صورت می

 باشد؟
انمد، یما  . آیا همۀ شاعران و نویسنداان به یک میزان هنر معماری را در آثار خود منعکس کرده5

 تر است؟ این ویژای در آثار ادبی شعرا و نویسنداان درباری به مراتب چشمگیرتر و تخصصی
برجسمته کمردن هنمر معمماری و . هدف یا اهداف اصملی شماعران و نویسمنداان دربماری از 6

 است؟ پرداختن به آن، به طور استرده و تخصصی چه بوده
 

 پژوهش و پیشینۀ روش .1-2
همای  ای و شیوۀ تفسیری و تحلیلی بر اسا  مطالعه در ممتن کتاب پژوهش قاضر به روش کتابخانه

 است. جامانده از عصر تیموری ان ام ارفته مهم منظوم و منثور به
ای  شمده های منتشر ها و میالمه شده در زمینۀ موضوع میالۀ قاضر، با کتاب ی ان امها در مطالعه

رسمان  تواننمد راهگشما و یاری شویم که در جایگاه خود اهمیت فراوانمی دارنمد؛ زیمرا می مواجه می
ها و پیونمدهای پیشمین و آتمی ادبیمات و  تر و جدیدتری دربارۀ تعامل ها و تحیییات استرده پژوهش
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ای وسمیع و  رسد که پیوند میان ادبیات و معماری بمه انمدازه اشند. با وجود این، به نظر میمعماری ب
 تر در این زمینه همچنان باقی است: تر و تخصصی های منس م عمیق است که جای خالی پژوهش

  ؛(1395) امیررضا پوررضایی:  «معماری در شعر قافا»م 
  ؛(1385) قسن نصیری جامی«: سرآمد پیوند شعر و هنر در عصر تیموری»م 
قمیدرضا پیشوایی و مهرداد قیومی «: خاک و ِخَرد تأّملی در شأن معماری در مثنوی معنوی»م 

  ؛(1392) بیدهندی
  ؛(1390) فاطمه تشّکری«: نمادپردازی در هنر اسالم»م 
  ؛(1390) یورگ کورت اروتر«: شناسی در معماری زیبایی»م 
محمود محمدی «: شهرسازی و معماری در بوستان و الستان سعدیاصطالقات و مفاهیم »م 

  ؛(1395) و جواد جعفری
معصمومه سممائی «: بررسی جایگماه اجتمماعی هنرمنمدان و صمنعتگران در دورۀ تیموریمان»م 

 و... . (1395) دست ردی
 

 . جایگاه ادبیات و معماری در دورۀ تیموری2
کوشمید  های تیمور باید به آن توجه کرد، این است که او هممواره می موضوع مهمی که در لشکرکشی

ارانی را که در کار خود شمهرت داشمتند، بمه سممرقند  هنگام فتح بالد، علما و اهل ِقَرف و صنعت
نیمز بمه  قسمین بماییرا اسیل دارد. از میان فرزندان و نواداان تیمور، شاهرخ، بایسنیر میرزا و سلطان

 . واقعیت، آن است که:(224م223: 1398)پیرنیا، دوستی و ادب و هنرپروی شهرت داشتند  علم
عنوان یک میطع شاخص و مهم در تاریخ هنر ایران از یک سو، و  مطرح شدن دورۀ تیموریان به»

شمده در ایمن قموزه از سموی دیگمر،  های هنری و صمنعتی و آثمار تولید ق م کّمی و کیفی فعالیت
و  دسمت ردیسممائی )« نرمندان و صنعتگران را به قشری تأثیراذار در جامعۀ این عصمر مبمّدل نمموده

 .(81: 1395، همکاران
بسیاری از آنان افرادی فاضل و فرهیخته بودند و توانمندی و قابلیت علمی باالیی داشتند. تعمدد 

ایل اغلب آنان بمه شمعر و ادبیمات ها و کتب ادبی این دوره از تم و فراوانی اسامی هنرمندان در تذکره
قکایت دارد. این فراوانی، قاکی از شیوع و رواج استردۀ شمعر و ادبیمات در جامعمۀ ایمن عصمر و 

)هممان، پیوند نزدیک هنر و ادب از یک سو، و تعامل تنگاتنگ ادبا و هنرمندان از سوی دیگمر اسمت 
 مثال:برای ؛ (93

در همرات قکوممت کمرد،  912/1506تما  872/1468قسین باییرا که از سمال  در دربار سلطان
افرادی چون میر علیشیر نوایی، پیشرو ادبیات ترکی شرقی، جامی، شاعر بزرگ ایرانی، میرخواند و 

مظفر، قاسممعلی، میمرک نیماش و عبمدالّرزاق،  آور این دوره، و بهزاد، شماه خواندمیر، مورخان نام
و این اسامی یک از صدها نام افرادی است که در این  کردند نیاشان بلندآوازۀ این دوران زندای می
 (.36م35: 1391دربار قاور داشتند )شراتو و ارابه، 
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عنوان اعامای جامعمۀ هنمری ممذکور، خاسمتگاه  های هنرمندان و صنعتگران بمه یکی از ویژای
 هما در منماطق مختلمف و نیمز اجتماعی آنان است؛ خاستگاهی که اویای پراکندای جهرافیمایی آن

سهم اثرامذار و بماالی هنرمنمدان شمهرهایی چمون همرات، اصمفهان، تبریمز، خراسمان و شمیراز در 
، و همکماران دسمت ردیسممائی )ایری، رهبری و هدایت جریان هنری و صنعتی این عصر اسمت  شکل
اند و بمه روایمت تماریخ، در ایمن  برشمرده «دورۀ رستاخیز هنر ایرانی». عصر تیموری را (102: 1395

انگیز  های خیمال هنرمندان بسیار َقْدر دیدند و بر صدر نشستند و عطر و آوازۀ هنر، کوچه باغ»عصر، 
. یکی از افراد برجسمته (92: 1385)نصیری جامی، « فرهنگ شهر تیموریان م هرات م را معطر کرده بود

و ادبیمات  ریای برای معما ساز در عصر تیموری، امیر علیشیر نوایی بود که خدمات ارزنده و تاریخ
امیر علیشمیر نموایی نیمش بسمیار مهممی در ثبمات سیاسمی و فرهنگمی دوران ». این دوره ان ام داد

قکومت سلطان قسین باییرا داشت و همچنین، میام شامخی در تاریخ و در ادبیات ایران و نیمز در 
 .(88: 1389)رفیعی و اسفیتی، « است اعتالی شعر، ادب و هنر هرات در قرن نهم داشته

م هنمری، یکمی  های فرهنگی توان به دلیل برخورداری از شاخصه قسین باییرا را می دورۀ سلطان
های نسممبتاب بممارز آن،  کممه یکممی از مشخصممه از ادوار برجسممتۀ قکمرانممی تیموریممان دانسممت؛ چنان

. (66: 1397)لعمل شماطری، هایی است که به دستور سلطان و تعدادی از درباریان وی بنا شد  عمارت
های عمرانی رونق و شتابی بیش از پیش به خمود  با دستیابی باییرا به سلطنت، فعالیت»، یییتدر ق

های اونااونی، از جملمه سماخت و تعمیمر بیماع  المنفعۀ این دوره، شامل جنبه ارفت. اقدامات عام
 «شمد یها، نهرها و غیمره م ها، باغ ها، رباط متبرکه و مساجد با کارکردی چندوجهی، مدار ، خانیاه

 .(70 :)همان
 

 ات معماری و کاربرد آن در خلق صنایع ادبیتزئین دربارۀ. بحثی کوتاه 3
ی معماری اسالمی اارچه از نظر زمانی به سنت ماقبل تیموری تعلق داشت، ولی هرامز تزئینعنصر 

به اهمیت و برجستگی این چنین دست نیافته بمود. سمطوح سمترگ و عظمیم بمرای نخسمتین بمار بما 
های ممدّور  کاری لعابی و معّرق بود. سطوح مسطح، ستون یافت که قاوی کاشی تزئینهایی  روکش

ماهرانممه و عمییممی از  تممزئینهمما و درون انبممدها بمما  کاری ها، طاقگممان، میرنس ای، طاقچممه و زاویممه
همای  قواره بارها تکرار اشت، ولمی طراقی های خوش مایه های معرق پوشیده شد. این نیش اسلیمی

ای قمرار داشمت. رنمگ لعماب، غالبماب  همای کتیبمه های چندپره و یا قاب متمرکز اغلب در درون قاب
های چندرنگ نیز دربارۀ آرایمش  های سفید بود. کاشی ی سیر، همراه با قطعات کتیبهای و یا آب فیروزه

ای ملهمم از خمک کموفی  های آرایمه مایه های آبی و سفید در خصوص نیش هندسی انتزاعی و کاشی
ترین مشخصمۀ معمماری در عصمر تیمموری،  . در واقع، مهم(42م41: 1391)شراتو و ارابه، کار رفت  به

شمود.  بناهاست و از این نظر، این دوره از ادوار مهم معماری اسالمی محسموب می ینتزئمربوط به 
هممای بلنممد و سممردرهای مممزّین بممه  در ایممن عصممر بیشممتر بناهمما بممه صممورت چهممارایوانی بمما ایوان

های زیبما و باشمکوه، معمّرق و  کاری ها عمدتاب شامل کاشی تزئینهای بسیار زیباست و  کاری میرنس
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همای بناهمای خماص دورۀ تیموریمان  شمکل و شمیاردار از ویژای نبمدهای پیازیرنگ است. ا هفت
تموان در  های آن را می باشد. معماری این عصر، کمال کاربری رنگ در معماری است که نمونمه می

)جمشمیدی، های آبمی مشماهده کمرد  های کوفی، ثلت و نسخ به رنگ طالیی و در زمینۀ کاشمی کتیبه
 .(103و  98: 1389

العمادۀ بناهما در دورۀ تیمموری ایمن باشمد کمه بناسمازی در  ات فوقتزئینملیل ارایش بمه شاید د
شناسمی، سیاسمی یما  است و از سویی دیگر، تیمور بمه دالیمل روان سازی آغاز شده سمرقند، از کاخ

است. کاربرد رنمگ طالیمی بمه  هایی در بناها بوده کارایری چنین ت مل سلییۀ شخصی، خواستار به
های دورۀ تیمموری، غالمب  ای باشمد. در سماختمان تواند معمرف چنمین روقیمه خود می میزان زیاد

، نیاشمی، بری اچهای چوبی،  کاری، مشّبک کاری، میرنس هنرهای وابسته به معماری، مانند کاشی
 .(96: 1359دوست،  )دانشتوان دید  تراشی و... را می سنگ

و ادبیمات، نممادارایی یما رممز و تمثیمل های هنرهای اسالمی، ازجمله معماری  یکی از ویژای
 :توان افت می کنند؛ بنابراین ی در معماری نیز از این شیوه پیروی میتزئیناست و نیوش 
م اسالمی، جایگاهی فراتمر از زیبمایی هماهری دارد، اارچمه  ی در فرهنگ و هنر ایرانیتزئیننیوش 

های  اسالمی است، ولی هنر ارزش های مهم هنر زیبا جلوه دادن آثار هنری، خود یکی از شاخصه
واالتری نیز دارد. هر نیش فیک رنگ و شکل نیست، بلکه معنایی هم دارد. در قیییت، هاهر همر 

زاده و  نیش در هنر اسالمی، در آغاز در قکم دیدن یک معنمای نادیمدنی و بماطنی اسمت )قربمان
 (.45: 1396روقانی، 

طراقی بناهمای معمماری ایرانمی دارد. از  در قیییت، هندسۀ علمی است که نیشی اساسی در
ها،  ها، الگوهما و تناسمب عنوان هنری برای خلق شکل دیدااه عملکرد خارجی، استفاده از هندسه به

آورد. بنابراین، هنر هندسه، عنصری کلیدی است برای ای اد ارتبماط  معمار بزرگ جهان را به یاد می
در دوران ». همچنمین، (25: 1387 ،)ق ازیاست  داشتههایی که سازنده در ذهن  بین ساختمان و ایده

طوری کمه نیموش  است، بمه اسالمی، با توجه به پیشرفت ریاضیات، هندسه بخش الینفّک هنر بوده
-اانۀ انحصماری هنمر ممذهبی ای، از عناصمر سمه هندسی در کنار نیوش اسلیمی و خطموط کتیبمه

ی بنا، مانند قو ، تزئین. معماران در خلق هنرهای (8: 1390 ،)قسینی« است اسالمی محسوب اشته
برنمد. جمدا از بحمر طراقمی و محاسمبه، یکمی از  انبد، شمسه، میمرنس و... از هندسمه بهمره می

های تیارن، انعکا ، تکرار و نظمم هندسمی  ات دورۀ اسالمی، تبعیت از قاعدهتزئینهای مهم  ویژای
ها و تعداد  در وزن، قافیه، ردیف، تیارن مصرع توان افت که همین خصوصیات . می(9)همان: است 

ار قو  و انبد، و نیمز چیمنش  شود. عنوان و مطلع باشکوه شعر، تداعی ابیات یک شعر هم دیده می
بیت شعر هم، شمسه را به ذهن مخاطب متبمادر  ها یادآور میرنس است و شاه شدۀ وا ه تزئیندقیق و 

 ... . کند و می
هایی که مربموط بمه  ویژه وا ه ت و عناصر معماری، بهقاها، اصطال ا هشاعران و نویسنداان از و

اند؛ زیرا با مطالعۀ عمیق در وجموه مشمترک  سخن خود بهره برده تزئینات معماری است، برای تزئین
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رسیم که بیمانگر  ای می های ادبیات و معماری، به مفاهیم نمادین، عرفانی و زیباشناسانه میان زیبایی
های آن،  ارا هستند. نگرش نمادین به هستی و پدیده نااسستنی بین این دو هنر معنی پیوندی  رف و
در « میمرنس»عنوان مثمال،  آید؛ بمه های مشترک میان ادبیات و معماری به شمار می از جمله ویژای

های دور و قتی پیش از قافا نیز  معماری، نماد وقدت در کثرت است و به همین دلیل، از اذشته
است و در بیشتر مموارد، اسمتعاره از آسممان و  ی مورد توجه و کاربرد شاعران قرار ارفتهتزئین این هنر
ساز پربسمامد  نیز از دیگر عناصر آرایه« محراب»و « طاق»است.  های آن مّد نظر ایشان بوده شگفتی

انمد و  ده کردهعنوان ابزار آفرینش استعاره و تشبیه استفا ها به شوند که شعرا از آن در شعر محسوب می
سبب تشابه هاهری و زیبایی در اغلب شعرها، این دو عنصر را در معنما و مفهموِم ابمروی معشموق  به
 اند. کار برده به

هنر اسالمی، ان ینۀ عظیمی از معانی عمیق عرفانی و قکمت الهی دارد؛ زیرا این هنر، ریشمه 
اسالمی، زبانی نمادین و رمزاونه است  های الهی و معنوی دارد. زبان هنر های  رف اندیشه در بنیان

توان افمت کمه  رفته در آن است. در واقع، می کار های به و تنها راه بررسی آن، مطالعۀ نمادها و سمبل
ازیند، تا مفاهیم درونی خود را در قالمب  های دینی برمی زبان نمادین، زبانی است که هنر در تمدن

 .(34: 1390ری، )تشکّ آن بیان کند 
اتی همچممون تزئینممشممده در آثممار مممذکور از دورۀ تیممموری، کمماربرد  های ان ام در مطالعممه

« کماری و شمسمه نگاری، طالکماری، منّبت نگاری، خطاطی و کتیبمه ، نیشبری اچکاری،  میرنس»
 تمزئینشمده، معمماران عصمر تیمموری از ایمن هنرهما بمرای  یافت شد که مطمابق شمواهد استخراج

اند. البته ادیبان پرذوق ایمن  های مختلف خانه، مس د، کاخ، عمارت و مدرسه استفاده کرده قسمت
اند. در ادامه به توضمیح  سازی بهره برده شعر و نثر خود و آرایه تزئیندوره نیز از هنرهای مذکور برای 

اشناسمانۀ ات معمماری رایمج در عصمر تیمموری و نیمز تحلیمل زیبتزئینمو بحر در زمینۀ هریک از 
ها بما اسمتناد  ات مذکور و نیز تفسیر برخی از مفاهیم نمادین و عرفانی آنتزئینشده از  های خلق آرایه

 به شواهد ادبی پرداخته خواهد شد.
 

  ها های ادبی برآمده از آن . تزئینات معماری در عصر تیموری و آرایه4
 کاری مقرنس. 4-1

اسم مفعوِل جعلی از قرنا ، یعنی دماغۀ کوه، به معنی بنای مدّوری که طاق و اطراف آن »میرنس، 
. همچنمین، (4/3477: 1394)قمیمدیان، « پایه و دارای اضالع است، و به فارسی "آهوپما" اوینمد پایه

ر زیمر شود و معموالب د شکل است که با آجر، اچ، سنگ، کاشی و چوب ساخته می ای ات آویزهتزئین
 توان افت: . بنابراین، می(221: 1374)کیانی، رود  کار می ها به ایوان

 و یا مربع و انبد بین یعنی خالی، های اوشه پوشاندن برای که است یتزئین عنصر زیباترین میرنس،
 قسمت بماال در دیوارها روی یا و کاذب سیف صورت به یتزئین عنوان به ها، طاق اصلی پوشش زیر

 (.26 :1384 )رماانی، شود می ساخته مختلف مصالح با ها سرستون روی یا و کتیبه صورت به
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بعدی خود، مفاهیمی همچون نظم، وقدت در کثمرت و عمروج از  این عنصر زیبا با ساختار سه
 اذارد. واقعیت این است که: زمین به آسمان را به نمایش می

دور داشمت کمه میمرنِس پمیش از اسمالم بما  اما نباید از نظمر است، پیش از اسالم نیز بوده میرنس
این تفاوت در بناهای قبل و بعد از اسمالم  از اسالم تفاوت چشمگیر و آشکاری دارد. میرنِس پس

صورت قرنیز و سماده در بناهما کمار  به میرنس از اسالم، ای که قبل اونه شود، به وضوح دیده می به
صمورت  بمه مسم د ماننمد مذهبی، در بناهای و تکوین یافت عنصر این اسالم، از بعد اما شد، می

 (.7 :1397 سامی، و ابراهیمی)نژاد شد ارفته نظر در زمین آسمان بر از انعکاسی و معنادار عنصری
رفتمه در اجمرای آن، ماننمد دورۀ  هم است و روی کار رفته ی بهتزئیندر دورۀ تیموری نیز این عنصر 

 :(27: 1384)رماانی، است  مهول، از شیوۀ عصر سل وقی استفاده شده
خصموص  های ابداعی جدیمد، به تحّوالتی از طرح و نیش در اسلیمی با بری اچ هنر در این دوره،

و عناصر آن چون  انحنادار اچی های ُخرد تخت و ها از صفحه بندی خطوط و میرنس و هندسه اره
و قاعمده  از اصول های زوج و فرد و بسیاری دیگر کفگیرها، شمسه ها، کفگیر و نیم پرک شاه ها، پرک

 (.24 :1393 )ُزَمرشیدی، «رسی هنر و به اوج اردید ابداع ر مساجد و مدا متبرکه، برای ُبیاع
کاری از جمله  آید که هنر میرنس شده از آثار ادبی در دورۀ تیموری، چنین برمی از شواهد کشف

اسمت و معمماران از ایمن هنمر  ویژه در بناهای اشمرافی بوده ی رایج در عصر مذکور، بهتزئینهنرهای 
 کردند. استفاده می« ایوان، دیوار، طاق و انبد» تزئینبیشتر برای 

 

 ایوان .4-1-1
یکی از آثار ادبی و تاریخی مهم و ارزشمند برای دریافت اطالعات معمماری در قمرن نهمم، کتماب 

اسمت. در ایمن  است که ااه نیز به نظم آراسته شده« قافا ابرو»نوشتۀ  زیدةالتوایخ منثور و مسّ ع 
ز های معماری شهر همرات و نیم نویس بزرگ دربارۀ ویژای کتاب، سخنان مفیدی از زبان یک تاریخ

است. یکی از خصوصیات معماری بمه  ها و بناهای معروف و تاریخی آن بیان شده برخی از عمارت
ات است؛ از جمله کاربرد میرنس در چهار طاق ایوان، تزئینشده در این اثر، در زمینۀ  تصویر کشیده

ه ایمن همای زیبما کم همای آراسمته بما منظره هما و اتاق کارایری کنگره در بنای قصر و سماخت رواق به
و نثری آراسته به انواع س ع، مثمل «بنای باغ سفید و عمارت کوشک»ها مربوط به معماری  توصیف

 و... است:« رسیده/ پیوسته»، «میرنس/ میّو »، «ایوان/ کیوان»
چهار طاق ایوان میرنسش به طاق میوِ  کیوان رسیده و کنگرۀ قصمر رفمیعش بمه نطماِق مشمتری 

آسمای  های روح اکناف و اطراف آن، بما منظرهمای دلگشمای و غرفمهها بر  ها و رواق پیوسته؛ صف
... )قمافا  مرتب اشته و در آن قباب و مناهر که رشک ُغَرِف بیت معمور و سیف مرفموع اسمت

 (.392م1/391: 1372ابرو، 
که بنا به افتۀ قافا ابرو، در مدح شماهزاده   ای نیل شده در قسمت دیگری از این کتاب، قصیده

سروده، و برخی از ابیات آن بمر کتیبمۀ قلعمه ثبمت « قلعۀ دارالسلطنۀ هرات»وصیف بنای شاهرخ و ت
مانمده از  مشهور به قلعۀ اختیارالّدین، بنمایی تماریخی در شمهر همرات، باز« ارِگ هرات»است.  شده

 تزئینزمان اسکندر میدونی است که در عصر تیموری به دستور سلطان شاهرخ بازسازی، تشیید و 
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و   شمود، ایمن قلعمه، قصمرهای میمرنس که در ابیمات زیمر دیمده می ؛ چنان(583م578 ان:هم←)شد 
 است: های مدّور داشته برج

 مهنممممممد  نهمممممماده درون و بممممممرونش
 ِز روی لطافممممت چممممو ایمممموان کسممممری

 

 قصممممموری میمممممرنس بروجمممممی ممممممدّور 
 ِز راه قصمممممانت چمممممو سمممممّد سمممممکندر

 (582)همان:                                                   
برج  سیزدههرات برجای است و  شهر قاضر نیز همچنان در قسمت شمالی قال بنای یادشده در

 )درون/ برون، قصور/ بمروج، میمرنس/ ممدّور، و لطافمت/قاور انواع س ع  است. موزه شده دارد و تبدیل به

های بنا  برابر بر زیباییچندین  شکوهی آرایی در دو بیت، و واج تلمیح تناسب، تااد، تشبیه، ،قصانت(
ااه مخاطب را به مطالعۀ بیشتر در زمینۀ عمارت افزوده  انگیزد. مذکور برمی است که ناخودآ

 

 دیوار. 4-1-2
تری همچمون آینمه،  ایرد و یا با مصالح سبک اجرای میرنس با مصالح سنگینی مانند آجر ان ام می

. در دیوان جامی، قدود بیست قصیده و دو مثنوی وجود (87 :1360زاده و مفید،  )رئیسکاشی و یا اچ 
ها، بعد از  های سلطنتی و مدح بانیان آن ها را به طور اختصاصی در وصف عمارت دارد که شاعر آن

هما نگاشمته و  عنوان کتیبمه در برخمی از عمارت است و ااه نیز شمعر او بمه اتمام و ان ام بناها سروده
های شعری دیوان وی نیز ابیات چشمگیری برای دریافمت  ر قالبها و دیگ است. در غزل نصب شده

تموان افمت کمه همیچ یمک از  اطالعات مربوط به هنر معماری قابل استخراج و تحلیمل اسمت. می
اند و چمه بسما در  شاعران عصر تیموری، در وصف بنا و معماری با چنمین بسمامدی شمعر نسمروده

. بیت زیر از (102م97: 1385نصیری جامی،  ←)ر باشد استرۀ ادب فارسی نیز این رویکرد و توجه ناد
« کماخ زرنگمار»قسین باییرا، یعنی  کاری در عمارت سلطان جامی، اویای آن است که هنر میرنس

اسمت. از نظمر زیباشناسمی،  باشمد، بما امچ ان مام ارفته که از بناهای تاریخی و معروف همرات می
اعر با اسمتفاده از ذوق هنمری خمود توصمیف بخشی و تشخیص بارزترین ویژای بیت است. ش جان

ای که اویا به وسیلۀ شعر جلوه و زیبایی دیگمری  دهد، به شیوه های میرنس ارائه می جالبی از زیبایی
کند که هر باممداد بما تؤلمو خمویش بمر روی  کاری تشبیه می را به اچ )آفتماب(بخشد؛ مهر  به آن می

همای  دانمد کمه وا ه دهمد  خواننمده در نهایمت، نمی میرنس عمارت، سفیدکاری هر روزه ان ام ممی
 است یا برعکس  کرده تزئینمعماری شعر را 

 

 کممار او هممر بامممداد بهممر اسممتاد میرنس
 

 انورسمتاچ سرشته مهمر ِز اسمفیداج صمبح  
 (26: 1390)جامی،                                     

 طاق. 4-1-3
بناسمت و بمه  تمزئیناز جمله نمادهای زیبایی است و یکی از کاربردهمای آن، « طاق»در معماری، 

کار  بمه« فلمک و آسممان»و « ابمرو»به  همین علت، در شعر و ادب فارسی نیز غالباب در نیمش مشمبه  
دان رود. البته این عنصر زیبایی در معماری، خود نیز به دست هنرمنم کار می است و همچنان به رفته

کاری است. در واقمع،  آرایی، میرنس های طاق است. یکی از شیوه قرار ارفته تزئینخوش ذوق مورد 
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هاسمت کمه بمه صمورت سمیف کماذب  های کاربرد میرنس در زیر پوشش اصلی طاق یکی از محل
در بیت زیر استعاره از آسمان است کمه شماعر « طاق میرنس. »(26: 1384)رماانی، شود  ساخته می

ره بردن از این اصطالح معماری برای بیان میصود خود، به توصیف دو ویژای طاق، یعنمی ضمن به
اسمت و پنهمانی و ماممر، ابمروی معشموق را بمه طماق تشمبیه  بودن و میّو  بودن پرداخته  میرنس

کار  است. بنابراین، اصطالقات معماری در بیت زیمر بمرای آرایمه و تصویرسمازی در شمعر بمه کرده
همای  کاری هما و ریزه عر نیز در قال ان ام رسالت خود برای نشان دادن و معرفمی ویژایاند و ش رفته

ایری مشترک ادیبمان و معمماران از خلیمت  باشد و سران ام، این پیوند دوسویه به الهام معماری می
 شود: انگیز آسمان منتهی می شگفت

 

 پیش از آن روز که این طماق میمرنس کردنمد
 

 ردنمممدابمممروی میمممّو  کام زان َخمممِم  قبلمممه 
 (285: 1390)جامی،                                          

 گنبد .4-1-4
اند، میرنس است که به وسیلۀ  کار برده یکی از وسایل موثری که معماران ایرانی در ساختن انبدها به

)رمامانی، رسمیدند  بردند، تا به کاسمۀ داخلمی انبمد می تدریج باال می آن، ارکان چهاراانۀ انبد را به
سماز  بزارهمای آرایهکه در پیش از این افته شد، میرنس در شعر شاعران، یکی از ا و چنان (18: 1384

 آید. به شمار می« آسمان»برای وا ۀ 
انمد، یما  شاعران، آسمان و افالک را به میرنس، سیف میرنس، میرنس زنگاری و... تشمبیه کرده

اند و دلیل آن هم شباهت آن از قیر نیوش، دوایر و شکل اجمرام  آسمان را به استعاره چنین خوانده
 .(4/3477: 1394)قمیدیان، است  ی بودهتزئینآسمانی به میرنس 

همای جمامی نیمز  در غزل« میمرنس زنگماراون مینارنمگ»و « میرنس زنگمارخورد»های  ترکیب
باشد. در این ابیات، شاعر با مهمارت تممام اصمطالقات  رنگ می استعاره از آسمان، فلک پیر و آبی

ای عمدالت، بمه ویژامی است و ضمن توصیۀ پنهان و ماهرانه به اجمر معماری را در کنار هم قرار داده
 است: و آسمان اشاره کرده  انعکا  و پژواک صدا در زیر انبد میرنس

 

 سممممرهرمرتبه سمممملطان ابوسممممعید کممممه شممممد
 صممممدای نوبممممت جمممماه و جممممالل او بممممادا

 
 در ایمممممن میمممممرنس زنگممممماراون مینارنمممممگ
 نهمماِد چممرخ میممّو  کممج اسممت همچممو کمممان

 

 سممممرای ملممممک ِز معمممممار عممممدِل او معمممممور 
 زنگممممارخورد تمممما َدِم صمممموردریممممن میممممرنس 

  (397: 1390)جمممامی،                                          
 بمممر آبگینمممۀ اربممماب هّممممت آیممممد سمممنگ 

                                  از آن نشسممته بممه خاکنممد راسممتان چممو خممدنگ                                 
 (459)همان:                                                            

 است: آورده« آسمان»را استعاره از « انبد میرنس»اهلی نیز 
 

 یمممارب ایمممن نخمممل از چمممه المممزار اسمممت
 زینمممممممت انبمممممممد میمممممممرنس اوسمممممممت

 

 کمممممه امممممل او همیشمممممه پربمممممار اسمممممت 
 ااه سممممممرهر اطلممممممس اوسممممممت تکیممممممه

 (652: 1369اهلی، )                                            
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 بری گچ. 4-2
ترین نمونۀ آن، به دوران پمیش از  ای طوالنی دارد و قدیمی در ایران سابیه و استفاده از اچ« بری اچ»

 :(76: 1376)کیانی، اردد و متعلق به هنر و تمدن عیالمی است  تاریخ ایران بازمی
عصر هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان در دوران اسالمی هم مورد توجه قمرار  بری اچهای  روش

 بمری اچهمای  ارفت و همراه با توسعه و استرش هنر معماری و تداوم آن در عصر اسالمی، روش
بوته و شاخ و برگ به داخل محراب مساجد راه  کار ارفته شد، تا آن ا که نیوش هندسی و ال نیز به

رزنده در زمان سامانیان و غزنویان و آل زیار دارای اصول خاصی اشت و ادامۀ آن یافت. این هنر ا
 (.85-84در عصر مهول و قرن هفتم و هشتم ه ری به تکامل و اوج خود رسید )همان: 

بمه وجمود » های مذکور، بیانگر این اسمت کمه نمانده از قر تحییق و مطالعه دربارۀ بناهای باقی
های مختلف کوفی، نیوش اسلیمی  ویژه اونه ده با انواع اقالم کتیبه، بههای اچی استر آمدن محراب

همای متنموع اجرایمی آن بما برجسمتگی و  ها بما امل و بمرگ و نیمز تکنیک الی کتیبمه و ختایی در البه
 «در این دوران شمد بری اچفرورفتگی زیاد نیوش، موجب تحولی عظیم و خلق شاهکارهای زیبای 

 (.66م65: 1393)شکفته و صالحی، 
همای  عممارات و کماخ اشمراف نیمز از طرح تمزئینمساجد و مدار ، برای  تزئیننظر از   صرف

. تنها شواهد شعری که از آثار ممورد مطالعمه (118: 1376)ر.ک؛ کیانی، است  شده استفاده می بری اچ
ا، هم یافت شد، مربوط به شعر جامی است کمه بما وجمود انمدک بمودن مثال« بری اچ»در زمینۀ هنر 

 است. توان افت که اطالعات مفیدی دربارۀ این هنر از سوی شاعر ارائه شده می
 

 سقف.4-2-1
به همان نیوش هندسمی  بری اچسازی منع شد و آثار  سازی و شمایل کم صورت با ههور اسالم، کم

کمه در اداممه  . چنان(90: 1376)کیانی، ها با یکدیگر محدود اردید  و ایاهی و یا ترکیب و تلفیق نیش
اسمت و  کار رفته قسین باییرا در دورۀ تیموری به عمارت سلطان بری اچخواهیم دید، این ویژای در 

است، البته نکتۀ مهم این است که شاعر با توّسل بمه  جامی نیز آن را در مثنوی خود به تصویر کشیده
عنوان شماعری دربماری، از نزدیمک و  است، بلکه وی به ها، این ابیات و تصاویر را خلق نکرده شنیده

های اشمرافی عصمر خمویش  بناها و عمارت تزئینهای معماری و  کارایری انواع شیوه بعینه شاهد به
است. از نظمر زیباشناسمی نیمز بیمت زیمر تصمویر  ها را در شعر خود منعکس ساخته است و آن بوده

آرایمی، جنما ، سم ع و  است؛ واج شتهبسته بر سیف بنا را به نمایش اذا های نیش دلرذیری از الله
 اند: تشبیه، معماری ادبی بیت را بر عهده ارفته

 

 ِز هممممر اللممممه بممممه سممممیف آن نمونممممه
 

 ونمممممممهزاری با ا مگمممممممر شمممممممد اللمممممممه 
 (743: 1390)جامی،                                         

 دیوار. 4-2-2
قسین نیز  دیوار عمارت سلطان تزئینبرای  بری اچدر عصر جامی، معماران عالوه بر سیف، از هنر 

در بیت زیر، توصیف « گ»آرایی قرف  اند. واج ها استفاده کرده اند و در آن هم از طرح ال بهره برده
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بمه طمور  بمری اچهمای  کند. با توجه به اینکمه ُال تر می و ت سم این هنر را در ذهن خواننده پررنگ
« دمیده شدن ُال کافوری از امل»ن افت که انتخاب تعبیر توا معمول سفید و فاقد ساقه هستند، می

 ، بسیار شاعرانه و هنری است:بری اچبرای توصیف 
 

 هممممما بریمممممده ز دیممممموارش ز اممممممچ ال
 

 ُاممممل کممممافوری اسممممت از اممممل دمیممممده 
 (744: همان)                                                  

 نگاری نقش   .4-3
انمد و  نگاری در معماری عصر تیموری را با نیاشی چینی میایسه کرده نیششاعران در اغلب موارد، 

 :توان افت می اند. در قیییت ااه نیز آن را برتر از نیاشی چینی دانسته
شدن این طایفه در تاتارها، سبک نیاشی  بعد از استیالی لشکر چنگیز بر بالد اقوام اویهور و منحل

در چین منتشر و رایج شد و ذوق و سلییۀ استادان این سمرزمین م اویهوری به وسیلۀ مهوالن  مانوی
تمدریج  متمدن که خود نیز به این فن عالقمند بودند و در آن مهارت داشمتند، در آن اثمر کمرد و به

مانوی پس از اذشتن از دسمت هنرمنمدان اقموام اویهمور و مهمول، در چمین  م سبک نیاشی ایرانی
مین سبک نیاشی است که در عهد ایلخانان مهول به وسیلۀ عنوان سبک خاصی شناخته شد و ه به

چینی دوباره در راستای مبادالت  های هنری نیاشی سبک و ها مندی از روش چینی با بهره هنرمندان
 (.25 :1390 اردید )پرغو، مشهور «چینی سبک»عنوان  فرهنگی و هنری به ایران براشت و به

ای چمون نگارخانمۀ  پرداخته و بر هر غرفمه، منظمرهنیاشان چابک دست در هر خانه، کارنامه 
 چین ساخته:

 از صممورت او نسممخه بممه چممین بردسممتند
 در پممممیش کمممممال ُقسممممن او بنشستنمممممد

 
 دل در نگارخانمممۀ چینمممی مبنمممد از آنمممک

 

 دسمممتند آن ممما کمممه دوصمممد پیکمممر چابک 
 یدنممممد و قلممممم بشکسممممتندانگشممممت َاز

 (1/393: 1372)قافا ابرو،                         
   مممانی َاممه شممدن همممه ایممن نیممش مممانوی                       

  (199: 1342)نوایی،                                   
نیاشی چینی، ریشه و اصالت در نیاشی ایرانی دارد و به همین دلیل است که شاعران این عصر، 

 اند: نگاری عصر تیموری را برتر و بهتر از نیاشی چینی دانسته نیش
 

 نیمماش چممین چممه کممار کنممد در تممو غیممر آنممک
 

 بنممممدان روی در دیمممموار آرنممممد َار رسممممد نیش
 

 خطممابممر نیممش کلممک خممویش کشمممد خامممۀ  
  (18: 1390)جامی،                                             

 هممای روی دیمموارش بممه چممین نیشای از  نسممخه
 (97)همان:                                                            

بما  ،نگاری روی دیوار، سمیف و در ها قاکی از آن است که هنر نیش شده از دیوان شواهد یافت
 است. های مختلف ان ام ارفته هایی خاص خود و در طرح ویژای

 

 دیوار. 4-3-1
اسمت، بمه طموری کمه  دیوارنگاری از جمله هنرهایی است که در طول تاریخ اهمیتی خاص داشته»

 .(51: 1392خانی،  )علی« است همچنان تداوم و تأثیر خود را در بطن زندای جوامع بشری قفا کرده
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با ورود مهوالن به ایران، دیوارنگاری از توجهی ویژه برخوردار شد؛ چراکه ساخت معابد بودایی 
های قکمرانان را به تصمویر درآوردنمد، امما بما  ها، نیاشی پیکرهای بودا و چهره رواج یافت و در آن

: 1389نمد، )آ های تصمویری از بمین رفتنمد  خان به دین اسالم، این نمونه تهییر ارایش مذهبی غازان
ای ابزار تبلیهی و  اونه . دیوارنگاری در دورۀ تیموریان طبق اشارۀ منابع این دوره رونق ارفت و به(85

ای برای لذت بردن از قیات دربماری و  عنوان وسیله به رخ کشیدن شکوه و شوکت تیموریان و نیز به
وری کمه از شمعر ایمن عصمر های دیواری دورۀ تیمم . در نیاشی(87)همان: کار رفت  جشن و سرور به

، «قمورَوش»، «ال، الله، نسرین، سرو، شاخ و بمرگ»هایی مانند  است، کاربرد طرح استخراج شده
 خورد. به چشم می« یباروی و مهبچهز»

 طرح گل و گیاهالف( 
های دیواری توجه بیشتری نشمان دادنمد و بمرای آرایمش  کاربرد نیش در قرن دهم ه ری، نیاشان به 

: 1388، و شمیرزادی )نصمری اشمرفیال، بوته و اشکال پرنداان و قیوانات اسمتفاده کردنمد  دیوارها، از
که شاعر در ابیمات زیمر بمه  توان در شعر جامی مالقظه نمود؛ چنان های آن را می که نمونه (2/1515

 است: وسیلۀ آرایۀ تناسب و تشبیه، تابلویی زیبا از هنر معماری در برابر چشمان مخاطب آفریده
 

 همممای صمممفحۀ دیممموار او شممماخ و بمممرگ نیش
 

 روی دیمممممموار او چممممممو صممممممحن چمممممممن
 

 رسممتدر علممّو منزلممت بمما شمماخ طمموبی همس 
  (26: 1390)جامی،                                            

 پراممممممل و سممممممرو و اللممممممه و نسممممممرین
 (92)همان:                                                            

 حورَوشطرح ب( 
اختصماص « سملطان یعیوب»از دیموان خمویش را بمه وصمف عممارت  7و  6جامی قصاید شمارۀ 

رفته در عمارت  کار ات بهتزئیناست و نکتۀ مهم دربارۀ این قصاید، توجه خاص و غالب شاعر به  داده
است. آنچمه  بنا سخن افته تزئین، وی فیک از نیش و نگار و 7ای که در قصیدۀ  اونه مذکور است، به

کاررفتمه روی دیوارهمای عممارت  همای به آید، بیانگر آن است که یکی از نیش از ابیات جامی برمی
 است: نام برده« قورَوش»یعیوب سلطان، نیش انسان است که شاعر از آن با عنوان 

 

 جمممای آن دارد اامممر هشمممت بهشمممتش خواننمممد
 تمممما بممممه دانممممش پممممی نّظممممارۀ آن قورَوشممممان

 ر صممفحۀ اندیشممه کشممد کلممِک خیممالهرچممه بمم
 اسمممت همممیچ نیشمممی بمممه دل اهمممل هنمممر نگذشته

 
 این خانه چمه خانمه اسمت، پریخممانۀ چمین اسمت
 در آب و ِامممل ایمممن لطمممف تصمممّور نتممموان کمممرد
 قصمممر ِاَرم آن کمممش بمممه جهمممان مثمممل نیابنمممد
 ایمممن بیعمممه نگمممین دوِر افممممق قلیمممۀ خممماتم
 پیداسمممت در او صمممورت همممر معنمممی پنهمممان

 

 ارسممت رو قوروشممی جلوهچممون ِز هممر نیممش د 
 نظرسمت همه تن چشم شمده بمین کمه چمه صاقب

 ترسممممت هممممای در و دیمممموارش از آن خوب نیش
                                کردۀ کلمممِک هنرسمممت    کمممه در آن ممما نمممه رقممممم

  (21-20)هممممان:                                                     
 اسمممت پرقمممور یکمممی غرفمممه ِز فممممردو  بمممرین

 از طممارم چممرخ آمممده برجممی بممه زمممین اسممت
 اوینممد چنممین اسممت ولممیکن نممه چنممین اسممت
 ویمممن خانمممۀپرنیش در او نیمممش نگمممین اسمممت

 شممممدۀ اهممممل ییممممین اسممممت اویمممما دل روشن
 (22)همان:                                                              



 1400/133،  زمستان 4ۀ ، شمار 10پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، سال

یباروی و تمثال و مغبچهج(   طرح ز
نگاری، اعم از چهرۀ معشوق زیبارو، تماثیل و مهبچمه  بیانگر وجود یا رواج چهرهشواهد شعری زیر 

های دیواری دورۀ تیموری است. شمس مهربمی در بیمت ذیمل، عمالوه بمر توصمیف هنمر  در نیاشی
توان این نکته را از سخن وی  است، ضمن آنکه می نگاری، صنعت ُقسن تعلیل هم ای اد کرده نیش

است و به اقتمال زیاد در منازل مسمکونی  نگاری مختص بناهای اشرافی نبوده استنباط کرد که چهره
 است: نیز کاربرد داشته

 

 صمممفا و روشمممنی کانمممدرون خانمممۀ ماسمممت
 

 ِز عکممممس چهممممرۀ آن دلبممممر یگانممممۀ ماسممممت 
 (99: 1372)مهربی،                                            

ایزار دیوار و عرصۀ قوالی از اق ار َیشم مفروش و در دقت صنعت و قذاقِت عممِل تماثیمل »
 .(1/392: 1372)قافا ابرو، « مصّور

آید که قاوی اطالعمات مفیمدی در  جامی یکی دیگر از آثار مهم ادبی به شمار می اوینگبنفت
باشمد  های ایمن اثمر می داستانیکی از « یوسف و زلیخا»ات آن است. داستان تزئینزمینۀ معماری و 

که شاعممر در بخشی از آن بممه توصیف عمارتی که زلیخا بمرای یوسمف بنما کمرده بمود، پرداختمه و 
اسممت. تلمممیح، تشممبیه، تناسممب، ت سممم و  نگمماری آن را وصممف نموده هممای هنممر نیش کاری ریزه

های معمماری سماخته و   هکاررفته در ابیات زیر هستند که با وا تصویرسازی از جمله صنایع ادبی به
های  های عمارت زلیخا ارائه دهنمد و چمه بسما افتمه تر از ویژای اند، تا تصویری ملمو  همراه شده

ادبی جامی در بازآفرینی این داستان تاریخی و خصوصیات معماری بنمای ممذکور قابمل اسمتفاده و 
 استناد باشد:

 

 در آن خانممممه مصممممّور سمممماخت هممممر جمممما
 وق و عاشمممقبمممه همممم بنشسمممته چمممون معشممم

 بممممه یممممک جمممما ایممممن لممممب او بوسممممه داده
 اامممممممر نّظمممممممارای آن ممممممما اذشمممممممتی
 همانممممممما بمممممممود سمممممممیف آن سمممممممرهری
 ع ممممب ممممماهی و مهممممری چممممون دو پیکممممر
 نمممممممودی در نظممممممر هممممممر روی دیمممممموار
 بمممه همممر امممل امممل زمیمممنش بمممیش یممما کمممم
 ِز فرشمممممش بمممممود همممممر جمممممایی شمممممکفته
 در آن خانممممه نبممممود الیّصممممه یممممک جممممای

 ور دیممممده اشممممودی بممممه هممممر سممممو دیممممده
 خانممممه بممممدین صممممورت مهّیمممما چممممو شممممد

 
 بمممین در و دیممموارش از نّیممماِش ُپمممرنیِش لطیمممف

 هاش از بممس جلممموه کممرد شممماهد معنممی ِز صممورت
 

 مثمممممممال یوسمممممممف و نیمممممممش زلیخممممممما
 ِز مهمممممر جمممممان و دل بممممما همممممم معمممممانق

 بممممه یممممک جمممما آن میمممماِن ایممممن اشمممماده 
 ِز قسمممممممرت در دهمممممممانش آب اشمممممممتی
 بمممممر او تابنمممممده هرجممممما مممممماه و مهمممممری

 ده سمممممرِز چممممماِک یمممممک اریبمممممان بمممممرز
 چمممممو در فصمممممل بهممممماران تمممممازه المممممزار

 امممممل پیچیمممممده بممممما همممممم دو شممممماخ تازه
 دو اممممل بمممما هممممم بممممه مهممممد نمممماز خفتممممه
 تهممممممممممممممممممممممممی زان دو دالرام و دالرای
 ِز اّول صممممممممورِت ایشممممممممان نمممممممممودی
 بممممه یوسممممف شممممد فممممزون شمممموق زلیخمممما

  (127-2/126 :1378)جمممامی،                            
 کلمممک او آممممد مگمممر امممنج لطمممایف را کلیمممد

 طر نمماهر ِز هممر صممورت بممه صممد معنممی رسممیدخمما
 (46: 1390، جامی)                                             
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کماربرد  علیشمیر نموایی، اشمارۀ ضممنی بمه توجه دربمارۀ ابیمات ذیمل از امیر نکتۀ مهم و درخورِ 
در ادب فارسمی، « صورِت دیموار»باشد.  های زیبارو و مهبچه در بناهایی مانند بتکده و دیر می طرح

همای هماهری، در مفهموم همر چیمز  آیمد کمه در عمین زیبایی یکی از نمادهای پربسامد به شمار می
رود. شاعر در بیت دوم، در مامونی قلندرانه، دیمر را  کار می قرکت و... به اقسا ، بی جان، بی بی

 است: به بهشت و طرح مهبچه را به قور تشبیه کرده
 

 نیممش ببممینبممت مممن رفممت ولممی در دل مممن 
 

 درآ بممه دیممر و چممو فممردو  بممین فاممای وسممیع
 

 کممه در ایممن بتکممده چمممون صممورت دیمموار بمانممد 
  (62-61: 1342)نممموایی،                                     

 در او ِز مهبچممه هممر سممو چممو قممور شممکل بممدیع
 (125)همان:                                                          

 ستون. 4-3-2
و بمه  «(نممایش: »1377)دهخمدا، اسمت « صمورت، چهمره و پیکمر»، «نممایش»یکی از معمانی وا ۀ 

بماغ سمفید و »های بنمای  ی، ستونتزئینهای  اقتمممال زیاد، در جملۀ زیر نیز که در توصیف ویژای
است  ه، همین معنی بود«نمایش»است، منظور نویسنده از وا ۀ  در هرات بیان شده« عمارت کوشک

که پمیش از  ممات عمارت مذکور باشد. چنانتزئیننگاری در  تواند بیانگر استفاده از هنممر چهره و می
شمود:  این هم افته شد، مسّ ع بودن، یکی از خصوصیات ادبممی کتاب قافا ابممرو محسموب می

ی وسیلۀ اصمطالقات تخصصمی معمممار هایی هستند که به اعماد/ اهالع، مکین/ رصین و... س ع
اعماِد مکین و اهالِع رصین، از جوانب و َارجا، با فنوِن آرایش و انواِع تکلمف و »اند:  وجود آمده  بمه

 .(392/ 1: 1372)قافا ابرو، « داده تزئیننمایش 
 

 سقف .4-3-3
اسمت، البتمه شماعر در  دار بوده ها نیز نیمش قسین باییرا، عالوه بر دیوارها، سیف در عمارت سلطان

همای رنگارنمگ همم اشماره  بمه رنگمین بمودن نیمش و نگارهما و اسمتفاده از طمرح ال های زیر بیت
هایی است که هنگام سوهان کمردن و سمودن  در مصرع پایانی، عبارت از ریزه« سونش»است.  کرده

توان افت که در دورۀ تیموری،  . بنابراین، می«(سونش: »1377)ُبراده( )دهخدا، ریزد  فلز روی زمین می
عممارت و صمنعت نیشمبندی  تمزئینادۀ لعل و طال از جمله مصالح ممورد اسمتفاده در سونش یا بر

سیف بناهمای سملطنتی  تزئینبخش برای معماران در  است. در واقع، آسمان یکی از منابع الهام بوده
اسمت   های پرتکمرار آسممان در شمعر فارسمی بوده به است و طارم نیز یکی از مشمبه   رفته به شمار می

پیوندی عمیق و هنری میان ادبیات و معماری، و در عین قال، توصیفی مهمم از بنمایی تماریخی، از 
 شود: بیت دوم استنباط می

 

 این همه نیمش ع مب بمر سمیف و دیموارش پدیمد
 

 هممما بمماالی چممرخ نیش سممیف قصممرش بمما ملّمع
 

                                      خانۀ چین بعد از این کردن خطاست                                وصف صورت 
   (23: 1390)جامی،                                                

 همچمممو بممماالی زممممین ایمممن طمممارم پراخترسمممت
  (26)همممان:                                                              



 1400/135،  زمستان 4ۀ ، شمار 10پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، سال

 بممممه هممممر جممممایش از صممممنعِت نیشممممبندان
 اممممممل اقمممممممر و اصممممممفرش را نبینممممممی

 

 هممما؛ چمممه اقممممر، چمممه اصمممفر اسمممت ال دمیده
 جمممممز از سمممممونِش لعمممممل یممممما خمممممردۀ زر

 (54)همان:                                                              
 در.4-3-4

« َدرِ » تمزئیناسمت و معمماران از آن بمرای  نگاری، مختص دیوار و سمیف نبوده استفاده از هنر نیش
اند. در بیمت ذیمل، شماعر تصمویر بسمیار  جسمته های سملطانی و دیگمر بناهما نیمز بهمره می عمارت
همای َدر و دیموار عممارت خلمق  انگیز بمودن و قتمی فراتمر از خیمال بمودن نیش ای از خیال شاعرانه

 است: نموده
 ه بممر صممفحۀ اندیشممه کشممد کلممک خیممالهرچمم

 
 هممممممممممممممای َدِر مممممممممممممممنّیش او تخت

 

                               تر اسممت                                      هممای در و دیمموارش از آن خمموب نیش 
  (20)هممممان:                                                        

 لممممممموح تعلمممممممیم کارخانمممممممۀ چمممممممین
 (92 )همان:                                                           

همای ممورد اسمتفاده بمرای  آید، این است که یکمی از طرح های اهلی شیرازی برمی آنچه از افته
است. مخاطب در بیت نخست، با  نگاری روی درها در قرن دهم، تصویر چهرۀ زیبارویان بوده نیش

های ادبمی، چهمرۀ  شود. زمانی کمه اهلمی بمرخالف سمنت رو می نوعی هن اراریزی و نوآوری روبه
نگاری  های عاشیانۀ خود از رخسار یار را با هنر صورت داند، بلکه خیال معشوق را به پری شبیه نمی

 آفریند: تر می سازد و مامونی تازه در معماری آمیخته می
 

 پممری مانممد، پممری را مممن ک مما دیممدم نگممویم بمما
 

 

 بینم بممه هرجمما چشممم بگشممایم جمممال یممار مممی
 

 رددابینم کمممه نیشمممی بمممر در و دیوارهممما  هممممی 
  (193: 1369)اهلمممی،                                         

 

 بینم تممو اممویی صممورت یممار از در و دیممموار مممی
 (331)همان:                                                         

 طالکاری. 4-4
اسمت  طال بوده بنا در قرون هفتم تا ُنهم، استفاده از الیۀ فلمز طمال و یما شمبه تزئینهای  یکی از شیوه

هایی از بنما یما عممارت یما  که معماران از آن بمرای زیباسمازی قسممت (74: 1393)شکفته و صالحی، 
کردنمد.  های مذهبی، مانند ستون، طاق، انبد، َدر و نیز مصمالحی چمون خشمت اسمتفاده می مکان

 اند: هرچه بیشتر قلعه افزوده تزئینآرایی، صنایعی هستند که بر  واجتشخیص، تناسب و 
 

 سمممراپای او جملمممه زیمممب اسمممت و زینمممت
 

 ه زرسممممت و امممموهرزوایممممای او جملمممم 
 (1/583: 1372)قافا ابرو،                                

 . طاق4-4-1
در بیت زیر، استعارۀ زیبایی از آسمان پرستاره است کمه تصمویری هریمف از کماربرد « طاِق زرکار»

دهمد. در واقمع، شماعر بمه وسمیلۀ ایمن  ها در قرن ُنهم را نیز ارائمه می طاق تزئینهنر طالکاری برای 
 سازد: است و همراه می ترکیب، ماهرانه ادبیات و معماری را با هم پیوند داده

 

 ای خمواهم َدورت ای امردون محیرکلبمه برون از
 

 بممارد غبممار درد و غممم از طمماق زرکممارت کممه می 
 (38-37: 1342)نوایی،                                       
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 . گنبد4-4-2
بخش  انگیز و الهمام ، شگفت«آسمان»در بیت قلندرانۀ امیر علیشیر، استعاره از « انبِد زرکار» ترکیب

انبد در عصر  تزئیناست و در عین قال، به طور ضمنی و شاعرانه به استفاده از هنر طالکاری برای 
 تیموری نیز اشاره دارد:

 

 در خرابمممات مهمممان رنمممدان دریمممادل دهنمممد
 

 ایمن انبمد زرکمممار راکه از پمی یمک جرعمه َممی  
 (8: همان)                                                              

 ر. د4-4-3
کنمد،  ، آنچه را که در نگاه اول به ذهن خواننده متبادر می«َدر»نگاری  استفاده از طال و زر برای نیش

که در  و عمارت شاهی است؛ چنانییین توصیف اوینده، مربوط به َدِر بنایی اشرافی  این است که به
ای است که شاعر بمه  توان مشاهده کرد. تشبیه مامر یا پنهان، آرایه شعر جامی نیز این ویژای را می

شمده  است. در این بیت، به استفاده از طالی ذوب وسیلۀ آن، َدِر عمارت را به َدِر بهشت مانند ساخته
نابراین، از نظر اشتمال بر اطالعات معمماری، بیتمی است. ب نگاری اشاره شده طال برای نیش و یا آب

 آید: مفید و ارزشمند به شمار می
 

 مممممممممنّیش از َزِر قممممممممل هممممممممر َدِر او
 

 َدری از ُخلممممممممْد در هممممممممر منظممممممممر او 
 (744: 1390)جامی،                                           

 خّطاطی. 4-5
 

 و دیوار در. 4-5-1
شدند و از تصاویر خبری  کار برده می ی بهتزئینعنوان تنها وسیلۀ  های خطی، به از دیرزمان نوشته

عنوان تنها منابع تاریخی قدیمی مورد استفاده قرار  های خطی بود که بعدها به نبود، در واقع، نوشته
  :(94: 1384فر،  )شایسته ارفت

ی و عامل همسان نمودن انواع مختلف بناهمای اسمالمی تزئینکاربرد خطاطی در معماری، عنصر 
، دعا و قدیر بر سمطوح قرآنهایی با ماامین  است و تیریباب تمامی بناهای اسالمی، شامل کتیبه

همای مشخصمی بمرای نگمارش ایمن خطموط از جملمه در  خارجی و داخلمی خمود اسمت. محل
های داخلی محراب، قبله و  ا، قسمتها، سردرها، پایۀ انبده های خارجی بنا، همانند مناره قسمت

ارفت. به طمور کلمی، تممامی فاماهای خمالی بما عناصمر  پایۀ داخلی انبد مورد استفاده قرار می
 (96شد )همان:  می تزئیننوشتاری 

آرایی نیز اسمتفاده  در و دیوار و خانه تزئینعالوه بر موارد ذکرشده، در دورۀ تیموری از خک برای 
همای  های جمامی دیمد. در بیت توان در ابیاتی از قصاید و غزل توب آن را میکردند که شواهد مک می

های هنر خطاطی که در عمارت سلطان قسین بماییرا  زیر، وی اطالعات بسیار دقییی دربارۀ ویژای
فرد و خاص دارد؛ زیرا  ای منحصربه کند. کاربرد خک در بنای مذکور، شیوه است، بیان می کار رفته به

نویسی روی لوح رنگین در دیوار عمارت، به جای قلم، خک نگار  و اجرای خک و خوشبرای نوشتن 
 است: قطعه شده و رنگی استفاده شده قطعه)کاغذ( از قرطا  

 

 همچممو صممحن بمماغ از المموان نبممات انممدر بهممار  هممما دیممموار و سمممیفش فصمممل دی نیش از منّبت
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 خک ِز قرطممما  میّطمممع ِامممرد او بمممین نگمممارین
 عکس باشد از هر رنگ خک بر کاغذ آیین، ویمن بمه

 
 فشممان مممدت هرچنممد چشممم خونهممیچ بمماور نا

 
 آرایی بمممه نیمممش و خمممک چممممه تمّتمممع ِز خانمممه

 

 نگممار نیسممت ممکممن مثممل آن قطعمماب ِز کلممک خک
 کممرده از کاغممذ خطممی بممر لمموح رنگممین آشممکار

 (58: 1390)جامی،                                                   
 آن کممو شممرِح شمموق ممما نوشممتبممر در و دیمموار  

  (163)همممان:                                                                
 چممممو دوسممممتی بممممه جمممممال خممممودش نیارایممممد

 (376)همان:                                                               
مماری در ابیمات ممذکور، توصمیفی های مع های زیبا، تشخیص و ای اد تناسب میان وا ه تشبیه

 است. بنای سلطنتی ارائه کرده ات موجود درتزئینخاص و هنری از 
 

 نوشته یا کتیبه یا کتابه سنگ.4-5-2
ها  ها در معماری اسالمی نشانگر خصایص بمارز و اهمیمت فمراوان همر بناسمت. کتیبمه وجود کتیبه

دهنمدۀ شمرایک اجتمماعی،  ی، دربرایرندۀ معانی و مفاهیمی هستند که انعکا تزئینعالوه بر زیبایی 
های عصمر  . مطالعمه در کتیبمه(96: 1384)شایسمته فمر، ها هسمتند  مذهبی و فرهنگی زمان نگارش آن

ای بمرای بیمان مسملک  عنوان وسمیله قاکمان تیموری از این آثمار بمه»تیموری، اویای آن است که 
سبب ترویج مفاهیم و شعائر ممذهبی، قمامی کتابمت  د و قاکمان صفوی بهکردن شاهی استفاده می

 .(95)همان: « کالم وقی و ائمه بودند
بنمایی اسمت تماریخی در همرات کمه در « قلعۀ اختیارالّدین»یا همان « قلعۀ دارالسلطنۀ هرات»

قلعمه، از مباقر قبلی دربارۀ آن توضیحاتی داده شد. قافا ابرو در اداممۀ توصمیفات خمود از ایمن 
است. نکتمۀ شایسمتۀ توجمه و مهمم، ذکمر  ای بر کتیبۀ آن نیز سخن به میان آورده نگاشته شدن قصیده

تواند کممک شمایانی بمه پژوهشمگران  کامل این شعر در کتاب وی است که در دستر  بودن آن می
عمارت  چند بیت در مدح شاهزاده و صفت قلعه و تاریخ»کاران بنای مذکور کند:  معماری و مرّمت

 :... است آن افته شده و بعای از این ابیات به کاشی بر کتابۀ قلعه ثبت شده
 

 ... نهادنمممد بنیممماد ایمممن قصمممن عمممالی
 ربیممممع دوم ضممممماد و یممممح ِز ه مممممرت
 ِز تمممماریخ ااممممر بفکنممممی چارصممممد را
 بمممممه وضمممممعی نهادنمممممد اول َهمممممری را
 هممممان پمممنج در پمممنج بمممرِج قصمممارش
 دلیممممممل ثبمممممماِت بنممممممایش بممممممدانی

 فممممانی نگممممرددزیممممادت شممممود، لیممممک 
 

 اختر زمممممان و بممممه فرخنممممده بممممه میمون
 کمممه رفتمممه ِز بطحممما بمممه یثمممرب پیمبمممر
 شممممود سممممال او هممممم ِز تمممماریخ اههممممر
 کممممه شممممد پممممنج دروازه در وی میممممّرر
 ببمممین و بمممدان جملمممه در ضمممرب بشممممر

 دانمممی، در ایمممن نیمممک بنگمممر اامممر خرده
  ... کممه دایممر ُبممَود آن عممدد تمما بممه محشممر

 (583-1/580: 1372)قافا ابرو،             
« کیچیمک میمرزا»، به ایمن نکته اشاره دارد کمه پمس از فموت السهربحبهابخواندمیمر در کتاب 

قسیمممن باییممرا، میبممره و عمارتی نیکو بمر اممورجمممای  ، بمه دستور سلطممان)میرزا محمد سلطان(
نیز در مدح سلطان و ت لیل از این اقمدام شده و  وی ساخته شد که جامی به ت لیل از شاهزادۀ فوت
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. از لحاظ مباقر معمماری (101: 1385)نصیری جامممی، ای سرود که کتابۀ انبد میبره شد  او، قصیده
عنوان مثممال، شاعر خورشمید عمالم را بمه  و زیباشناسی ادبی، قصیدۀ مذکور جایگاه باالیی دارد؛ به

نیمز « سمراچه»اسمت.  دانسته« آسممان»را استعاره از « مسبزطار»است و  قندیل اورخانه تشبیه کرده
های تشبیهی هستند کمه بما اسمتفاده از  ، اضافه«کاخ عمر»و « قصممر معیشت»، و «دنیا»استعاره از 

همای زیبما، بمه  تعلیل اند. ضمن آنکمه جامی در کنار خمملق ُقسمن  های معماری به وجود آمده وا ه
. 2کار بردن قنمدیل در اورخانمۀ شماهان،  . به1است:  ره کردهنکات مهمی در زمینۀ معماری هم اشا

 اهمیت محکم بودن اسا  و بنیاد در بنا:
 

 قنممممدیل اورخانممممۀ شمممماهان عممممالم اسممممت
 ... یعنممی کممه ایممن سممراچۀ اربمماب ممماتم اسممت
  ... بنیمماد کمماخ عمممر ارامممی نممه محکممم اسممت

 (24: 1390)جامی،                                            

 رخشنده جرِم خمور کمه بمر ایمن سمبزطارم اسمت 
 کردنمممممد روشمممممنان فلمممممک را کبودپممممموش

 اسا  قصِر معیشمت چمه سمود چمون  ... محکم
 

تعلیمل،   در ادامه نیز شاعر به وسیلۀ اصطالقات معماری، صنعت تشبیه، اغراق، جنا ، ُقسن
اسمت و بمه ایمن  زیبا آفریدهاست و با بیان ادبی خویش، تابلویی بسیار  تناسب و استعاره خلق نموده

اسمت. بما اسمتناد بمه ایمن سمروده،  طریق، سه هنِر شعر، نیاشی و معماری را در کنار همم قمرار داده
 است. های کاربرد کتیبه در معماری، طاق بوده توان به این نتی ه رسید که یکی از مکان می

است کمه در دورۀ ایلخانیمان  ای بسیار هریف و پرکار بوده ات رنگی روی اچ و کتیبه، شیوهتزئین
. در بیت زیر، از هنر (74: 1393)شکفته و صالحی، است  کار رفته است و تا دورۀ تیموری به تکامل یافته

 است: رنگین کردن کتابه نیز سخن به میان آمده
 

 همر شممب بممه صممورِت شممفق از عکممس خمموِن دل
 

 رنگیممممن کنممممم کتابمممۀ ایمممن سبممزطممممماق را 
 (140: 1390)جامی،                                            

های اشمرافی تعلمق  استفاده از کتیبه در عصر تیموری، تنها به ایوان و طاق بنای دولتی و عمارت
رفمت. بما  کار می هایی با ماامین زیبا و یا آیاتی مبارک بمه نداشت، بلکه در منازل مسکونی نیز کتیبه

دانمد و قامور و  ُیمنی بنا کافی نمی بنا را برای زیبایی و خوش کاررفته در ات بهتزئیناین قال، شاعر 
شمارد و با ای اد ایمن ماممون، اندیشمۀ بسمیار پرمفهمومی را در  نظر معشوق را موجب مبارکی می

 کند و چه بسا همین بیت نیز قابلیت کتیبه شدن را داشته باشد  سخن خویش بیان می
 
 

 مبممارک از نظممر دوسممتان اسممت خانممه نممه زان
 

 کمممه بمممر کتابمممه کتابمممت کنمممی مبمممارک بممماد 
 (277)همان:                                                        

 است: بوده« َدِر میخانه»های نصب کتیبه،  یکی دیگر از محل
 چ

 آباد اسمت بیا کمه عرصمۀ میخانمه عشمرت
 کتابمممۀ َدِر عمممالیش ایمممن رقمممم کممماین در

 

 بمماد اسممتِز سمماقتش خممِس انممدوه رفتممه بممر  
 به آن که از دو جهان رو نتافت، نگشماد اسمت

 (39-38: 1342)نوایی،                                
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 کاری منّبت. 4-6
های برجسته به شکل ایاه و امل و جمز آن، کمه بمر روی چیمزی  نیش»هنر منّبت، عبارت است از: 

: 1377)دهخمدا، « کرده باشند؛ خمواه چموب باشمد و جمز آن کاری نیش کنند و هر آنچه در وی کنده
و  انمد کاری همانند بییۀ هنرها و صنایعی که بنیانگذار آن مردم عمادی بوده . تاریخچۀ منّبت«(منّبمت»

درسمتی  انمد، چنمدان روشمن نیسمت و به اند و رشمد کرده در دامان جوامع پراکندۀ بشری متولد شده
اسمت، امما طبمق اسمناد و ممدارک  ، رواج یافته توان افت که این هنر از چه زممانی ابمداع شمده نمی

 .(195: 1376)کیانی، ای بیش از هزاروپانصد سال است  کاری در ایران مّتکی به سابیه موجود، منّبت
هما در  کاربرد این هنر به دورۀ چنگیز و تیمور نیز کشیده شمد و چمون آثمار بیشمتری از ایمن دوره

همای چینمی بمود. در عصمر تیموریمان،  توان شاهد نیوش ایرانی با طرح راقتی می دستر  است، به
اران دورۀ ایلخانان ادامه یافمت و بمه درجمات بماالیی از لحماظ فنمی و هنمری رسمید.  شیوۀ صنعت

دورۀ  )طالکماران(کاران  همای هریمف کمه تمذهیب ات درها عبارت بود از اشکال هندسمی و برگنتزئی
ایزار دیوار و عرصۀ قموالی از اق مار َیشمم : »(201مم200)همان، کردند  ها استفاده می تیموری از آن

« مفروش و در دقِت صنعت و قذاقت عمل، تماثیل مصّور و طلسماِت منبت بر آن، مبین و منیوش
شود، جملۀ مذکور از کتماب قمافا ابمرو، در عمین  که مشاهده می . چنان(392/ 1: 1372فا ابرو، )قا

بیان بخشی از تاریخ و توصیف معماری در دورۀ تیموری، از نظر زیباشناسی و ادبّیت کمالم بمه اوج 
، یما اویمد ماند که آیا معماری از ادبیات سخن می ای که خواننده در شگفت می اونه است، به رسیده

کند و یا اینکه تاریخ، معماری و ادبیمات تیموریمان را بمه رخ آینمداان  ادبیات، معماری را وصف می
 کشد؟  می

 همما دیمموار و سممیفش فصممل دی از منّبممت نیش
 

 از َدِر تحسمممین ُبمممَود ن مممار کمممز درهمممای او
 هممای نیشممش عیممل پیمممر کاری درنیابممد خرده

 

 همچممو صممحن بمماغ از المموان نبممات انممدر بهممار 
  (58: 1390)جممامی،                                             

 بممممر رخ نّظممممارای بگشمممماده ابممممواب جنممممان
 دان های تابمممممه ها از شیشممممه چشممممم فرنگی بی

 (96)همان:                                                          
کماری روی چموب بمود و در  مطابق شواهد فوق، در زمان تیموریان، هنر منّبت فیک برای کنمده

های الموان امل و ایماه روی امچ دیموار و  شد، بلکه این هنر برای ای اد نیش عمارت استفاده نمممی
 رفت. کار می های سلطانی نیز به ویژه در عمارت سیف بناها، به

 

 . شمس یا شمسه4-7
سازند و باالی قبه یا جمای  آنچه از فلز به شکل خورشید می»است:  ها آمده دربارۀ شمسه در فرهنگ

هما نصمب  کنند. قرص منّیش و زراندودی که در مسماجد و بماالی عممارت و کنگره دیگر نصب می
جایگاه مهمی را در  )خورشید(ت ّسم نمادین نیش هندسی شمسه »؛ «(شمسه: »1377)دهخدا، « کنند

اسمت.  است و در دوران متمادی، مورد توجه هنرمنمدان قمرار ارفته ر ایران به خود اختصاص دادههن
. هنرمنمدان مسملمان در (44: 1396)قربمان زاده و روقمانی، « این نیش، مفماهیم نممادین فراوانمی دارد
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را بمه صمورت شمسمه نشمان « کثرت در وقدت و وقمدت در کثمرت»بسیاری از آثار خود، مفهوم 
دایره و طرح،  اند. تیارن و درونگرایی نیش مذکور و تبدیل جزءها و خردها در این نیش به کالن داده

 .(46)همان: نماد وقدت در کثرت است 
نیش شمسه، نمادی از خورشید با محوریت تداعی خدا در نور است؛ به عبارتی دیگمر، نیمش 

باشمد « آسمان غیمب»استعاره از  تواند کننده است و نیز می شمسه، نماد خدا و قدرت مطلق اقاطه
. از میان ادیبان مورد (459: 1370)س ادی، که نزد عارفان، محل و موطن انوار و ت لّیات الهی است 

هما از  بحر در این میاله، جامی تنها شماعری اسمت کمه چنمدین بمار در ممدح و توصمیف عمارت
راین، شمسمه در شمعر جمامی، اسمت. بنماب ی سمخن افتهتزئینعنوان یکی از عناصر  نیز به« شمسه»

 است:« کاخ زرنگار»متعلق به بناهای تاریخی و اشرافی از جمله 
 
 

 ود را بممممر آسممممتان تممممو انممممدازد آفتممممابخمممم
 

 

 ک از فمممروغ شمسمممه درون و بمممرون تمممولیممم
 

 شمممب ِز نمممور شمسمممۀ او ذّره در چشمممم ضمممریر
 

 های تممممو دریمممموزۀ ضیمممممما دارد ِز شممممممس 
  (18: 1390)جامی                                              

 

 امکمممان سمممایه نیسمممت مگمممر سمممایۀ خمممدا
  )همممان(                                                                  

 ترسممت زآفتمماب چاشممت بممممر اهممل بصممر روشن
 (269)همان:                                                        

 

 نتیجه .5
توان بمه ایمن نتی مه رسمید کمه در دورۀ تیمموری،  مطابق آثار ادبی مورد مطالعه در این پژوهش، می

اسمت و در آثمار منظموم و  ات معمماری رواج داشتهتزئینمدیوارنگاری و نیاشی دیواری بیش از سایر 
در  تواند سلطه و قکومت پادشماهان تیمموری ترین دلیل آن می که مهم  منثور این دوره منعکس شده

اند. البتمه  های چینمی داشمته این عصر باشد که روقیه و فرهنگی مأنو  با نیاشی چینی و نگارخانه
علیشیر نوایی و اهلمی ر دورۀ تیموری، مانند جامی، امیرانعکا  رواج این هنر در شعر شاعران اواخ

عر جامی و امیمر توان در ش های کاربرد کتیبه در این عصر را می شیرازی بیش از دیگران است. نمونه
علیشیر نوایی و کتاب قافا ابرو مشاهده نمود. نکتۀ شایسمتۀ توجمه دیگمر در زمینمۀ شمعرای ممورد 

االلمه ولمی و قاسمم انموار کمه مامامین  مطالعه این است که در شمعر شممس مهربمی، شماه نعمت
هایشان اغلب عرفانی است، ابیات چشمگیری در موضوع مورد بحمر، کشمف و اسمتخراج  سروده

توان افت که هیچ یک از شعرای عصر تیموری به اندازۀ وی در وصف بنما و  دربارۀ جامی می شد.ن
اند. بررسی هدف یما اهمداف جمامی از  معماری به طور تخصصی و با چنین بسامدی شعر نسروده

عنوان شاعری درباری و ممورد توجمه خماص  شود که وی به ها به این باور منتهی می توصیف عمارت
است که اقدامات عمرانی شاه و عصر خمویش را در شمعر خمود  قتماالب با این کار بر آن بودهدربار، ا

، بر این اعتیماد  نیز بیان داشته نفتباوینگاونه که در ابیاتی از  مکتوب و مانداار کند؛ زیرا او همان
نمد. از سمویی ا هما و بناهما بوده است که آثار مکتوب و ادبی در اذر زمان، مانداارتر از عمارت بوده



 1400/141،  زمستان 4ۀ ، شمار 10پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، سال

دیگر، توجه بیش از قد شاعر بزرای مانند جامی، به هنر معمماری در شمعرهایش، بیمانگر توجمه و 
قسین باییرا بمه ایمن هنمر و دیگمر هنرهاسمت و  خصوص سلطان پرداخت ویژۀ شاهان تیموری و به

بیشمتر  ات معماری، در شعر جامیتزئینکه در متن میاله مشاهده شد، شواهد شعری در زمینۀ  چنان
ای که او قدود بیست مورد از قصماید  اونه دورۀ وی است، به تر از شعر دیگر شعرای هم و تخصصی

سمملطان و  قسممین بمماییرا و یعیوب هممای سلطان هممایش را در مممدح عمارت و دو مممورد از مثنوی
مدرسمۀ »و « کماخ زرنگمار»اسمت و در اثنمای ممدایح خمود، بمه  ها سروده ی آنتزئینهای  کاری ریزه

شموند. قمافا  است که از جمله آثار تاریخی مهم شهر هرات محسموب می نیز اشاره کرده« رنگارز
قلعۀ دارالسملطنۀ »و « باغ سفید و عمارت کوشک»ات معماری بناهای تزئینابرو نیز در اثر خویش، 

 است. بنابراین، شعر جمامی و کتماب قمافا ابمرو از نظمر را به تصویر کشیده« هرات یا اختیارالّدین
ااهی ویژه  ی بناها در عصمر تیموریمان، بمهتزئینهای  رسانی و اشتمال بر اطالعات مفید دربارۀ شیوه آ

های معماری شهر هرات در قرن ُنهم، بسیار ارزشمند و  قسین باییرا و ویژای زمان شاهرخ و سلطان
و... خواهمد  پژوهان کاران، تاریخ ییین، یاریگر پژوهشگران معماری، مرمت درخوِر توجه است و به

 بود.
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