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چكيده
در ميان آثار تاريخي چوبي مجموعه حرم رضوي، درهايي وجود داشته که با اجراي طرح گسترش و توسعه 
حرم، در دوره معاصر به انبار سازمان ميراث فرهنگي خراسان در آرامگاه فردوسي منتقل شده است. اين درها، 
در اثر آتش سوزي انبار، در سال ١٣٩١ و سوختن قسمتي از آنها، به مجموعه مصلي و در طي سال اخير به 
مخزن موزة بزرگ خراسان راه يافته است. بررسي ها نشان از آن دارد که از چهار َدِر مورد مطالعه، يک َدر، 
داراي کتيبه  شعر بوده و با استناد به يافته هاي برنارد اوکين متعلق به مدرسه باالسر است و سه ديگر، فقط داراي 
تزيينات است. َدرها، کتيبه تاريخي ندارد و سوال اصلي، پيرامون سنجش تاريخي َدرهاي چوبي محفوظ در موزه 
خراسان بزرگ با تکيه بر اطالعات فني و هنري اي آثار است. با مطالعات تطبيقي در اسناد و مدارک تاريخي و 
تزئينات وابسته به معماري داراي تاريخ (به ويژه کاشي، از آن جهت که شيوة طراحي، با آثار چوبي همانندي 
داشته و تاريخ ساخت مشخص دارد) ، فرضيه پژوهش بر اين امر بنيان گرفته است که ساخت آثار مذکور به 
دوران شاهرخ تيموري برمي گردد.پس از بررسي هاي دقيق روشن شد که شباهت  بين شيوة  منبت َجست، در 
آثار مورد بررسي با ساير آثار چوبي منتخب در خراسان و مازندران دوره تيموري،حروف و پيکره بندي کتيبة  
روي َدِر مدرسه باالسر (َدِر شماره ١) و عناصر تزئيني َدِر مذکور، به همراهسه َدِر ديگر، با کتيبه ها و عناصر 
تزئيني کاشيکاري مسجد گوهرشاد، مسجد شاه، مدرسه غياثيه خرگرد، آرامگاه شيخ ابوبکر تايبادي و همچنين 
َدِر مسجد جامع طرقبه، صندوق موزه ويراني مشهد، َدِر مسجد باالسر، به عنوان آثار شاخص داراي تاريخ، در 
حوزه تزئينات وابسته به معماري عصر تيموري، به يافتن جواب در تاييد فرضيهکمک مي کند. گردآوري اطالعات 
عمدتا بر شيوه ميداني استوار و عکس ها توسط نگارنده جمع آوري شده است. تدوين مقاله به روش توصيفي، 
تطبيقي و تحليلي در دو بخش است:پس از معرفي و مطالعه نوع روسازي و شيوة  منبت آثار،به بررسي و تطبيق 
نوع نوشتار کتيبه َدِر مدرسه باالسر پرداخته شد و سپس مطالعه اشتراکات عناصر تزييني چهار َدِر مذکور با 
تزئيناتوابسته به معماري، در حوزه کاشي و چوب در آثار شاخص داراي تاريخ دوره شاهرخ تيموري، مّد نظر 
قرار گرفت با مطالعه تطبيقي اين سه بخش، نوشتار به اين منتج شد که تاريخ َدرهاي چوبي مدرسه باالسر، 

محفوظ در موزه کوهسنگي، به سه دهه اول قرن نهم هجري برمي گردد.
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مقدمه
در ميان آثار موزه اي، گاهي با اشيائي روبرو مي شويم 
آنها  هنري  و  فني  ويژگي هاي  و  تاريخ  داليلي  به  بنا  که 
از  نيازمند پژوهش و بررسي است.  نيست، و  مشخص 
موزه  درمخزن  محفوظ  چوبي  درهاي  آثار،  اين  جمله 
بزرگ خراسان واقع در باغ کوهسنگي مشهد بوده که تا 
کنون هيچگونه مطالعه جامعي در اين خصوص صورت 
نپذيرفته است. اين آثار ناشناخته و فاقد شناسنامه بوده 
قرار  توجه  مورد  حرم،  عمراني  فعاليت هاي  طول  در  و 
نگرفته است. سپس به انبار ميراث فرهنگي منتقل شده، 
مجموعه  به  آنها  انتقال  و  نامناسب  نگهداري  شرايط 
پيگيري  با  است.  گرديده  بيشتر  تخريب  باعث  مصلي، 
نويسنده مقاله، اين آثار به مخزن موزه بزرگ خراسان، 
منتقل و نوشتار حاضر را موجب شد. لذا سؤال اصلي 
که پژوهش حول آنبه بررسي و غور اسناد پرداختهاين 
است که َدرهاي منتقل شده از مجموعه مصلي به مخزن 
موزه بزرگ خراسان، داراي چه ويژگي هاي فني و هنري 
است و متعلق به کدام دوره تاريخي ايران است؟ با مطالعه 
تطبيقي َدرهاي مذکور و آثار شاخص تاريخ داِر تيموري 
در دو حوزه تزيينات وابسته به معماري، کاشي کاري و 
منبت کاري، فرضيه نوشتار اين است که چهار َدر مدرسه 
باالسر، متعلق به عصر تيموري و در فرمانروايي شاهرخ 
ويژگي هاي  بيان  و  استخراج  شده اند.  مزين  و  ساخته 
به  توجه  با  مي تواند  مذکور،  َدرهاي  منبت  شاخص 
بررسي هاي انجام شده و اشتراکات فراوان کتيبه و نقش 
آن باآثار شاخص تيموري در خراسان و مازندران، نتيجه 
را استوارتر و قريب به يقين سازد، لذابا اين پيش داشت، 
اگر بتوان عناصري، مشابه عناصر به کار رفته بر اين َدرها، 
در ساير عناصر تزييني وابسته به معماري پيدا کرد که 
داراي سال معيني باشند، مي توان اين آثار را تاريخ يابي 
کرد. پس از بررسي آثار موجود تاريخ دار، دو حوزه از 
تزيينات وابسته به معماري انتخاب شدند. بخش اول، آثار 
نزديکي  واسطه  به  تيموري،  دوره  کاشيکاري  شاخص 
نوع طراحي و نقش پردازي با آثار چوبي، شامل مسجد 
گوهرشادو مسجد شاه مشهد، آرامگاه ابوبکر تايبادي و 
مدرسه غياثيه خرگرد خواف. بخش دوم، آثار شاخص 
طرقبه،صندوق  ازقد  جامع  مسجد  َدِر  شامل  منبت کاري 
موزه مردم شناسي ويراني مشهد، و َدِرمسجد باالسر و 

آثار چوبي مازندران.
َدرها،  طرح  و  منبت  نوع  بررسي  نوشتار،  اصلي  هدف 
همچنين تخمين تاريخي َدرهاي چوبي محفوظ در موزه 
آناست.  نقوش  و  کتيبه  تطبيق  به روش  بزرگ  خراسان 
اين روش در پژوهش مي تواند به عنوان شيوه اي علمي 
گمانه زني  و  معماري  به  وابسته  تزئيني  آثار  مقابله  در 
تاريخ آنان، بر اساس جزئيات تزئينات قرار گيرد. واکاوي 
تاريخي  سير  شناخت  به  ايران،  چوبي  حوزة هنرهاي 

ايراني-  اين هنر، ياري رسانده و سپس مي توان هويت 
مي نمايد،  ضروري  داد.  قرار  مطالعه  مورد  را  اسالمي 
آثار برجسته اين مرز و بوم را به دليل در چنته داشتن 
تاريخ هنر و فرهنگ، به رسم امانت، بايد درست و بجا به 

آيندگان سپرد.

روش تحقيق  
و  تطبيقي  آن توصيفي،  کيفي و روش  پژوهش  رويکرد 
موزه  در  محفوظ  منبت  چوبي  َدِر  چهار  است.  تحليلي 
تاريخ يابي  راستاي  در  و  شده   معرفي  بزرگ  خراسان 
شاهرخ  دوره  شاخص  چوب  منبت  آثار  با  آثارمذکور 
شامل َدِر مسجد باالسر، مسجد ازقد طرقبه، و درحوزه 
کاشيکاري با مسجد گوهرشاد مشهد، مسجد شاه مشهد، 
مدرسه غياثيه خرگرد خواف و تزيينات چوبي و کاشي 
مجموعه شيخ ابوبکر تايبادي مورد مقايسه و تطبيق قرار 
آن  از  يافته ها  و  تحليل  کتيبه ها  و  نقوش  لذا  اند.  گرفته 
استخراج شدند. الزم به توضيح است که انتخاب کاشي به 
عنوان هنري شکوفا و نزديک به هنرچوب از نظر طراحي 
در تاييد فرضيه استفاده شد.همچنين ضروري نمود براي 
دستيابي به نتيجه بهتر از آثار چوبي داراي تاريخ بجاي 
مانده از قرن نهم هجري در مازندران، در تطبيق با آثار 
به صورت  آثار  نمونه گيري  گردد.  استفاده  بحث  مورد 
هدفمند با قابليت مقايسه بوده که به معناي انتخاب هدف دار 
جهت  در  داده ها  بهينه  کسب  براي  پژوهش  واحدهاي 
است.  َدرهاي چوبي موزه خراسان  تاريخ  به  دسترسي 
در اين راستا،مطالعه تطبيقي در دو بخش صورت گرفته 
است.اول با بحث و غور در اسناد و اطالعات تاريخي، نوع 
نوشتار و کيفيت کتيبه َدِر مدرسه باالسر و در بخش دوم 
با اعتماد بر پيش فرض مذکور، ويژگي هاي شاخص آثار 
چوبي به لحاظ فني و هنري معرفي شده و با آثار مطرح 
داراي تاريخ دوره تيموري مقايسه شده اند، تا در نهايت 
با تحليل اطالعات موجود، نتيجه نهايي يعني تاريخ يابي 
َدرهاي چوبي مدرسه باالسر حاصل گردد. تمامي اسناد 
تصويري ارائه شده در اين مقاله از طريق عکاسي ميداني 

توسط نگارنده گردآوري شده است.

پيشينه تحقيق  
تا کنون پژوهش و مطالعه اندکي در حوزه هنرهاي چوبي 
است. گرفته  قرار  محققان  توجه  مورد  تيموري،  عصر 

مطالعه تطبيقي در حوزه تزئينات وابسته به معماري کمتر 
مورد توجه بوده و بيشتر معطوف به معرفي يک حوزه 
ارائه شده  است  پايان نامه هاي  گفتني  است.  شده  خاص 
تاکنون، عمدتًا به مباحث صوري و حفاظتي اشاره داشته  
تمرکز  توصيفي،  صورت  به  متنوعي  امور  بر  کتب،  و 
داشته اند. موضوع پيش رو، در آثار بجاي ماندة آستان 
روشن شدن  مي نمايد:  مهم  جنبه  سه  از  رضوي،  قدس 
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و  شناسايي  قدس،  آستان  هنري  آثار  تاريخ  از  بخشي 
شناسنامه دارشدن آثار چوبي تاريخي مذکور و آمادگي 
نهايت مطالعه حيات  تکميلي و در  انجام مطالعات  جهت 

هنري و فرهنگي تيموري از طريق آثار چوبي.
معصومه کريميان (۱۳۹۱ دانشگاه هنر اسالمي تبريز) در 
پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان ساخت رحل قرآن بر 
اساس منبت کاري تيموري به تاريخ اجتماعي و سياسي 
آن دوران اشاره داشته، برخي از شيوه هاي آثار چوبي 
اصفهان و مازندران را تحليل نموده است. محمد ژوليده 
کارشناسي  پايان نامه  در  اصفهان)  هنر  (۱۳۸۹،دانشگاه 
ارشد با عنوان مطالعه فني بر روي روش و ماده مناسب 
َدِر چوبي منسوب  از سطح  پاکسازي اليه رنگ روغني 
به آستان قدس رضوي  (متعلق  ايران  تيموري  به دوره 
پرداخته  باالسر  مسجد  در  مرمتي  جنبه هاي  به  (بيشتر 
در  تهران)  هنر  دانشگاه   ،۱۳۸۷) شيـخي  است.عليرضا 
پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان بررسي سبک هاي 

(اصفهان،  ايران  مناطق شاخص  در  معاصر  منبت کاري 
تاريخي  بررسي  به  سنندج)  و  شيراز  آباده،  گلپايگان، 
اين هنر در تطبيق با فلزکاري و گچبري اهتمام ورزيده 
و همت خود را بر معرفي منبت معاصر ايران قرار داده 
است. عبدالحميد مولوي، محمدتقي مصطفوي و ابراهيم 
شکورزاده (۱۳۸۸) درمقاله سير تحول معماري و توسعه 
جاويدان-  ميراث  وقف  مجله  در  رضوي  قدس  آستان 
شماره۶۵- به اماکنو بناهاي معماري حرم و سير توسعه 
و گسترش آن در طول تاريخ اهتمام گماشته اند.حشمت 
کفيلي (۱۳۷۸) در مقاله معرفي دري نفيس از موزه آستان 
قدس در مجله خراسان پژوهي سال دوم بهمکان، تاريخ 
صورت  به  باالسر،  مسجد  َدِر  معرفيکلي  و  جابجايي 
کتاب  در   (۱۳۵۵) موتمن  علي  است.  پرداخته  مختصر 
کاويانيان  محمداحتشام  همچنين  قدس،  آستان  تاريخ 
(۱۳۵۵) در کتاب شمس الشموس به محل اماکن مذهبي 
و من جمله مدرسه باالسر در منابع مختلف اشاره داشته 
نامه  در  باالسر  مسجد  مقاله  با   (۱۳۴۶) بينش  تقي  اند. 
به جايگاه و توسعهآن  آستان قدس- شماره ۲۶و ۲۷- 
اشاره نموده است. به طور کلي مي توان گفت تحقيقي در 
آثار چوبي خراسان، به صورت ويژه و تاريخ يابي آنها 
صورت نگرفته است و مطالعه پيش رو، از اين منظر، براي 

بار نخست ارائه مي گردد.

ويژگي هاي منبت چوب در دوره تيموري
ميرزا  بايسنقر  سمرقند،  در  الغ بيگ  شاهرخ،  عصر  در 
در خراسان و ابراهيم ميرزا در شيراز فعاليت هاي قابل 
تحسيني درزمينه فرهنگ و هنر داشتند. « از اويل قرن 
۹ هجري تا اوايل قرن ۱۰ هجري نواحي خراسان بويژه 
هرات، سمرقند، ترکستان و خوقند به يکي از مراکز عمده 
منبت تبديل شدند.» (کيانمهر،۱۳۸۳: ۴۷) تلفيق نقوش گردان 
و گره هاي هندسي، اعتدال و هماهنگي را به ارمغان آورده 
اين دوره طوري پرداخت شده اند که  است. اسليمي هاي 
به عناصر طبيعي نزديکي بيشتري داشته باشند. در آثار 
نگارگري عصر تيموري» توجه زيادي به اشکال نباتي، 
گل ها و مناظر طبيعي شده و حواشي کتاب ها با کاربرد 
آنها، بر تزيين آثار فني و صنعتي سرايت کرده است.» 
(زکي محمدحسن،۱۳۲۰: ۵۶) و « آثار و اشياء تزييني با 
شده  توليد  طبيعت گرايانه  تقريبا  و  گياهي  نقش مايه هاي 
با توجه  است.» (شراتو و گروبه،۱۳۷۶: ۶۰) الزم است 
به روسازي آثار چوبي، شيوه هاي منبت دوران تاريخي 
اجراي  تکنيک و شيوه  بتوان  بهتر  تا  ايران مرور شوند 
منبت َدرهاي مذکور را ارزيابي نمود. طبق اسناد و مدارک 
مکتوب و بررسي هاي به عمل آمده، در مجموع شيوه هاي 
منبت کاري را مي توان در پنج گروه : تخت، محدب، مقعر، 
شبکه و حجم دسته بندي کرد. شيوه تخت تا اوايل دورة 
محدب،  است.شيوه  داشته  را  رواج  بيشترين  سلجوقي 

تصوير۱. در شماره۱ (در مدرسه باالسر) ، محل نگهداري: 
موزه بزرگ خراسان،مأخذ: نگارندگان.



محدب  و  برآمده  صورت  به  طراحي  عناصر  و  نقوش 
پرداخت شده است که اين روش از اواخر دورة سلجوقي 
شروع شده و اوج آن با توجه به ديگر هنرها به خصوص 
است.  بوده  ايلخاني  عصر  در  گچبري،  و  فلزکاري  هنر 
از کار، در دوره هاي بعد هم استفاده  اين شکل  اگر چه 
(از  تاريخي  مختلف  دوره هاي  در  مقعر  شيوه  مي شود. 
دورة تيموري تا اواخر دورة قاجار) مرسوم بود و نظر 
به نوع پرداخت متفاوت آنها، در سه زيرگروه نيش، تيجو 
َجست تقسيم بندي مي شود. منبت با پرداخت مقعر بسيار 
کم و ماليم (برجستگي خفيف) که عمق زمينهة اثر تا ۱/۵ 
نيش  يافته، شيوة  رواج  قاجار  دورة  از  و  است  ميليمتر 
بوده، تيج(کم برجسته) منبتي با روسازي مقعر و اندکي 

برجسته تر از شيوة قبلي است.
 اين شيوه در اواخر دورة  تيموري و عهد صفوي بيشترين 
کاربرد را داشته که عمق زمينة منفي آن ۲-۷ ميليمتر و 
از خصوصيات اواخر دوره صفوي است. شيوه َجست، 
در دوره  تيموري کارهايي با پرداخت مقعر به عمق ۷-۲ 
ميليمتر و عمق زمينة منفي ۸-۲۰ ميليمتر رواج مي يابد. از 
داليل برجستگي شيوه هاي َجست و تيج در ادوار مختلف، 
تعداد سطوحي است که در يک اثر، منبت مي شده است. 

(شيـخي وهمکاران،۱۳۹۱: ۲) 

منبت کاري درعصر ايلخاني که غالبا با روسازي محدب 
انجام مي پذيرفت، در عصر تيموري با بکارگيري روسازي 
مقعر، تنوع و زيبايي آثار منبت کاري را دوچندان مي نمايد. 
در شيوه َجست، عموما منبت کاري با روسازي مقعر به 
صورت روشن و با صالبت انجام مي پذيرد. از نظر اساتيد 
شرق  به  اختصاص  مقعر  منبت،روسازي  هنر  برجسته  
دارد و آثار ايراني عمدتا با اين شيوه پرداخت شده است. 
قاب و صفحه،  به  نظر سطوح  از  اين عصر  آثار چوبي 
گره چيني و کادر برجسته تقسيم بندي مي شوند. نقش گل 
سه پر و « ظهور چنگ اسليمي دهن اژدري از اين زمان 
شروع مي گردد.» (کيانمهر،۱۳۸۳: ۱۷) کادر مورد استفاده 
که تا حوالي سال ۷۷۰ هجري بيشتر محرابي بود به کادر 
ترنجي تغيير مي يابد و پرداخت آثار به صورت مقعر، از 
آثار  دنبال مي شود. ويژگي  به صورت جدي  اين عصر 

چوبي دوره تيموري را چنين مي توان برشمرد:
اين  آثار  بر  ايلخاني  دوره  نقوش  تاثير  و  ۱.دنباله روي 
دوره. ۲. پرداختو روسازي مقعر آثار چوبي و شکل گيري 
منبت در بيش از يک سطح (شيوه َجست) .۳. استفاده از 
روسازي  و  چيني  گره  لقط هاي  داخل  در  گردان  نقوش 
کتيبه به صورت مقعر.۴. پيکره بندي فرم گياهي و اسليمي 
از  آکنده  زمينه  بر  کتيبه  اجراي  هم زمان.۵.  صورت  به 

سنجش تاريخي و تطبيقي ويژگي هاي 
فني و نقش پردازي َدرهاي چوبي 

موزه بزرگ خراسان

نام اثر 
چوبي

ميزان شيوه منبتدوره

گودي
نوع 

روسازي 
تصويرمأخذپايه کار

پوپ١٩٣٨، ج ١٣، يک تکهتختزيادتختسلجوقيدر
١٤٦١

قاب و محدبمتوسطمحدبايلخانيمنبر نايين
صفحه

پوپ ١٩٣٨، ج١٣، 
١٤٦٤

مقعر و زيادمقعر (َجست) تيموريصندوق
تخت

قاب و 
صفحه

ستوده 
١٣٦٦،ج٤،١١٢٦

قاب و مقعرکممقعر (تيح) صفويصندوق
صفحه

ستوده١٣٥١، ج ٢،٥٢٨

بسيار مقعر (ُپند) قاجارمجري
خفيف

قاب و مقعر
صفحه

گالري صبا،١٣٨٦

بسيار شبکهقاجارمبل
زياد

محدب و 
مقعر

سمسار١٣٨٢،١٥٢تکه چسباني

جدول١. شيوه هاي منبت کاري چوب در ايران دوره اسالمي،مأخذ: نگارندگان.



شماره۴۵  بهار۹۷
۱۰۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقوش گياهي. ۶. استفاده از فرم هاي پيچک و گل هاي چند 
َپري.۷. گره چيني با لقط هايي سرشار از نقوش گياهي و 

ترنج هاي پشت سر هم. (شيـخي،۱۳۸۷: ۲۳-۲۴) 

معرفي درهاي شناسايي شده محفوظ در موزه بزرگ 
خراسان

آثار چوبي برجاي مانده در موزه شامل چهار َدر مي باشند 
به واسطه  اندازه هر يک ۳۷*۱۵۳,۵ سانتيمتر است.  که 
تطبيقي بودن مقاله از آثار چوبي و کاشي مطرح و مهم 
نيمه اول قرن نهم هجري در خراسان و مازندران ياري 
گرفته شده است تادر بخش تحليلي در انجام فرضيه بتواند 
آن را به سامان رساند. نزديکي نوع طراحي و نوشتار 
کتيبه ها در اين حوزه هاي وابسته به معماري مي تواند در 

تحقق موضوع مورد بحث به کار گرفته شود. 
اين آثار، در سه بخش مورد بررسي قرار گرفته است: 
کتيبه، نقوش و تکنيک اجرا. بخش اولبا معرفي َدرها، و 
بررسي شيوه منبت آن، آغاز شده است. سپس به مطالعه 
تطبيقي کتيبه و عناصر تزئيني َدرها، با ساير آثار چوبي 
در  ورزيده شد.  اهتمام  تيموري،  تاريخ  داراي  کاشي  و 
تنظيم  جداول۳-۱  بهترآثار،  تطبيق  سبب  به  راستا  اين 
شد تا مقايسه افتراق و اشتراک آنها، واضح ارائه گردند. 
همچنين آثار چوبي مازندران که داراي تاريخ هستندبه 

نوع  به  تا  شد  گردآوري  جدول۴  در  صورتخالصه 
ترکيب بندي و ساختار پيکره طراحي آثار چوبي تيموري 
در مقام مقايسه با آثار مد نظر، برآمده و حصول نتيجه 

را ممکن نمايد.
خاطره تصويري از عکس شماره ۱۲-۱۰ در کتاب معماري 
تيموري در خراسان (اوکين، ۱۳۸۶: ۷۹۴) از َدِر مدرسه 
باالسر،به اين موضوع انجاميد که تعداد هشت لنگه َدر، از 
خاکروبه هاي مجموعه مصلي، شناسايي و بهمخزن موزه 
و  ابتدايي  تميزکاري  از  يابد. پس  انتقال  بزرگ خراسان 
در پي گزارش و تخمين تاريخ آن، مورد توجه مسئوالن 
امر قرار گرفت. مطالعات قبلي در حوزه هنرهاي چوبي، 
نفاست آثار گردآوري شده و تصوير ارائه شده در کتاب 
تحليل  و  بررسي  در خراسان، مسبب  تيموري  معماري 
در جستار  آن  تاريخي  تکميل شناسنامه  و  مذکور  آثار 
پيش رو گرديد. باني مدرسه باالسر، امير شاه ملک بوده 
که به سال ۸۰۰ هجري در پالني ۴ ايوانه در دو طبقه با۲۵ 
حجره و تزيين کاشي کاري مزين به متون ادبي ساخته 

شده است. (خزايي،۱۳۸۸: ۷۴) 
َدِر شماره ۱:َدرهاي مذکور دچار آسيب فراوان طبيعي 
اثر  َدرها،بر  بر  است.آثارسوختگي  شده  انساني  و 
آتش سوزي سال۱۳۹۱ انبار ميراث فرهنگي در مجموعه 
فردوسي عيان است. قاب پاييني اين دو لنگه، هم از بين 

جدول٢. تزيينات، نقوش و نوع منبت کاري َدرِ هاي شماره١,٤  مأخذ: همان.
شماره 

َدر
 روسازي نام نقشنوع تزيينمحل نقش

و شيوة 
منبت

ترسيمتصوير

برگ شبدريگردانحاشيه اولو دوم۱ تا ۴
 و فلس ماهي

مقعر- 
جست

قاب باال و ۱ تا ۴
پايين در۲-۴ و 

قاب پايين در 
شماره۱

ستاره (شمسه)گردان
 هشت پر

مقعر- 
جست

۱
۲
۳
۴

قاب مياني َدِر۱
قاب مياني َدِر۲

قاب مياني َدِر۳

قاب مياني َدِر۴

گردان
گردان

گردان

گردان

درخت سرو
قنديل و ترنج پوشيده با 

اسليمي و گياهي
قنديل و طرح گياهي و 

سينه باز
ترنج مرکزي و سرترنج

مقعر- 
جست 

تصوير۲تصوير۱

گوشه بااليي ۳ 
قاب مياني

مقعر- گياهيگردان
جست



رفته و بريده شده است.
کتيبه َدرشماره ۱:قاب هاي مربع بااليي دو لنگه  َدر، بيت 
اول قصيده شماره ۹۰ از ديوان اشعار سنايي، نقش بسته 
از گل و برگ  بر زمينه اي  ثلث،  به خط  کتيبه  اين  است. 
منبت  َجست،  شيو ة  برجسته،با  کامًال  فرمي  به  (ختايي) 
شده است. منبت در اين قسمت دو سطحي بوده که سطح 
زيرين،نقوش گياهي و منبت برجسته تر، کتيبه است.سنايي 
(ديوان اشعار) - قصيده شماره ۹۰ - را هنگام اقامت در 

سرخس سروده است.
درگه خلق همه زرق و فريبست و هوس کار درگاه خداوند 

جهان دارد و بس 
ساخت و تزيينات َدرهاي شمار۱،۳،۲ و۴:َدرهاي مورد 
مطالعه در اين مقاله از نظر ساخت، همگي به صورت يک 
َلت و يک اندازه بوده که با سه قاب تزيين شده اند: دو قاب 
مربع در طرفين قاب مستطيل مياني، همراه با ۲ حاشيه 
ظريف که هر سه قاب را احاطه نموده است.- البته به دليل 
نگهداري آن، چند اليه رنگ روي نقوش َدرهاي ۱و۳ را 
پوشانده که با تالش و مطابقت با ساير نقوش قاب هاي 
سالم، نقش ها استخراج و ترسيم شده است. حاشيه اول 
ويژگي هاي  از  شبدري)  (گل  سه برگي  گل  و  درشت تر 
َدرها، شامل  دوم  و حاشيه  است  تيموري  نقوش عصر 
نقش فلس ماهي است که نمونه هايي، اين گونه را در آثار 
مي توان  وفور  به  مازندران،  در  هجري  نهم  قرن  چوبي 

مشاهده کرد. (جداول شماره۲و۵) 
تمامي  فضاسازي،  و  ترکيب بندي  پيکره،  نوع  نظر  از 
لنگه هاي َدِر موجود اين مجموعه، يکسان است. قاب مربع 
باال و پايين َدرهاي ۲،۳ و۴ را ستاره هشت َپر (شمسه 
َپري  هشت  متداخل  گرد  گل  که  بسته  آذين  پر)  هشت 
به گل هاي پنج  را درون خود دارد. رأس اضالع ستاره 
َپري و در کنج هاي مربع، گل پنج َپر به سه َپري ختم شده 
است. براي ُپر کردن فضاي خالي نيز از ساقه هاي گياهي 
گشته اند.  منشعب  َپري  پنج  گل هاي  از  که  استفاده شده 

(تصوير۲) 
قاب مستطيل مياني َدِر شماره ۱، طرحي است محرابي که 
لچکي هاي آن با طرح گياهي و قسمت اصلي نقش محراب، 
با درخت سرو آراسته شده است. اين درخت از گلداني با 
دو شاخه ختايي و گل هاي پنج َپري و سه برگي، روييده 
است. درون درخت سرو، با گل هاي الله عباسي پنج َپري، 
به صورت سه عدد روي هم و در نهايت به گل سه َپري 

ختم مي شود.
قاب مياني َدِر شماره ۲، به شکل قنديل با زمينه منفي، 
طراحي شده که فضاي خالي تا اضالع مستطيل با طرح 
با  ترنجي  طرح  قاب،  مرکز  است..  پوشيده شده  گياهي 
گل هاي سه َپر محاط در اسليمي، در چهار جهت هستند. 
ساير بخش ها نامفهوم و فقط قسمت پايين و باالي قاب، 

سوي سوي زنان نشانه هايي از طرحي ختايي دارند.

پيکره قاب مياني َدِر شماره۳، محرابي است که قنديلي به 
فرم لوزي از باالي قاب، توسط فرم ترنجي آويزان شده 
است و درون آن را شکلي گره مانند، با پنج چشمه مزين 
نموده است. وجوه پايين لوز، فضاي مستطيل را به دو 
قسمت باال و پايين تقسيم کرده است. فضاي باال را طرح 
گياهي با گل اناري هشت َپر و گل گرد پنج َپر متداخلمزين 
نموده که ساقه، به گل هاي پنج و سه برگي ختم مي شود. 
قسمت پايين قاب مستطيل با طرح سينه باز (ترقه سه َپر) 
فضاسازي شده است. طرح به صورت قرينه انعکاسي در 
اين قسمت انتشار يافته و درون ترقه، گل سه َپر درشتي، 

متناسب با فضاي محيطي انجام شده است.
پيکره قاب مياني َدِر شماره۴؛ ترنج افقي در مرکز است که 
از طرفين با دو ترنج پنج ُلپي ادامه مي يابد و در نهايت به 
سر ترنج هايي به صورت نيمه در حاشيه منتهي مي شود 
و تا نيمه قاب مستطيل برمي گردد. ترنج مرکزي،به مانند 
فرم ترنج َدِر شماره ۲ بوده و در راستاي عمودي، با سر 
ترنج  به سر  نهايت  يافته است ودر  ادامه  ُلپي  پنج  ترنج 
و  تزيين  اسليمي هاي سه بخشي  با  که  انتهايي مي رسد 
آراسته شده اند. فرم تزييني از باال و پايين کادر، برگشته 
و بخش منفي قاب را با نقش سر ترنج شش ُلپي و سه لپي 

(به صورت نيمه) ُپر کرده است.

مطالعه و تطبيق کتيبه ها و نقوش َدرهاي محفوظ در 
مخزن موزه بزرگ خراسان با آثار شاخص کاشيکاري 

و منبت دوره تيموري
توضيح اين موضوع ضروري به نظر مي آيد که انتخاب 
به  وابسته  جزءتزئينات  که  آن روست  از  کاشي  آثار 
معماري است و لذا نوع طراحي عناصر تزئيني آن، نزديک 
به آثار چوبي است.کليد خالقيت هنري عصر تيموري در 

سنجش تاريخي و تطبيقي ويژگي هاي 
فني و نقش پردازي َدرهاي چوبي 

موزه بزرگ خراسان

تصوير٢. َدر هاي شمار٢، ٣ و ٤، محل نگهداري: موزه خراسان 
بزرگ، مشهد،مأخذ: همان.



شماره۴۵  بهار۹۷
۱۱۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چنانکه  بود.  کتابخانه  جماعت  دستاوردهاي  و  شيوه ها 
محمد  نصيرالدين  خواجه  منشور  در  سلطان  ابراهيم 
مذّهب، مبني بر کالنتري کتابخانه سلطنتي برکشيده است؛ 
القلم و ما يسطرون  با اشاره به آيه ن و  هنر کتابت را 
از  را  تجليد  و  نقاشي  تذهيب،  هنرهاي  و  مي نهد  وقع 
آنجا که در آرايش قرآن کريم به کار مي روند بر ساير 
(آژند،  مي داند.  شرف  و  عّزت  داراي  حرفه ها  و  صنايع 
۱۳۸۷: ۱۸۳) در اين سند وظايف رئيس کتابخانه سلطنتي 
مزّوقيان  و  نّقاشان  مذّهبان،  بر  که  مي گردد  روشن 
در  که  همان طور  مي يابد،  رهبري  سمت  و...)  (طراحان 
است.  صريح  مسئله  اين  بايسنقري  جعفر  عرضه داشت 
اين عرضه داشت مشاغلي چون رنگ آميزي خيمه و  در 
و  طراحي  کاشي تراشان،  خيمه دوزان،  طراحي  خرگاه، 
نقاشي صندوقچه و طراحي زين و برگ، در زمره کار 
مزّوقيان است. (آژند،۱۳۸۷: ۱۸۶) اصطالح صورت خانه 
براي اولين بار در اين عرضه داشت ديده مي شود که از 
ظاهر امر چنين پيداست که نقوش، طراحي ها و نقاشي ها 
در آنجا نگهداري مي گردد و شماري از نقاشان و طراحان 
اين  در  اينکه  ذکر  قابل  نکته  کارند.  به  آنجا مشغول  در 
کارگاه هنري، طرح هايي از استادان پيشين وجود داشته 
همچنين  سمرقندي  الرزاق  عبد   (۴۴ (آژند،۱۳۸۷:  است. 
اشاره دارد که هنرمندان به دربار بايسنقر حاضر شده 
مي نمودند.  عجائب  و  غرائب  خود،  ذهن  قوت  به  همه  و 
(۱۳۸۳،ج۲: ۱۳۰۴) به طور کلي کتابخانه هرات شامل دو 
قسمت بوده است: کتابت خانه و صورت خانه. بر امور اين 
دو محل، کالنتر کتابخانه نظارت داشته است. همان طور 
که در عرضه داشت آمده، طراحي جهت تزئينات وابسته 
به معماري، زير نظر طراحان صورت مي گرفته است، لذا 
نوع طراحي و ترکيب بندي در آثار تزئيني وابسته، بايد از 

يک اصول کلي و واحدي پيروي نمايد.
و  کاتبان  چون  هنرمنداني  بر  افزون  کتابخانه  رئيس   
از  بعضي  بر  و...  مجلدان  مذهبان،  طراحان،  نقاشان، 
با صنايع ظريفه داشت مثل  هنرهايي که رابطه مستقيم 
معماري تزييني اعم از کاشي پزي، صدف تراشي و حکاکي 

و... هم نظارت داشته است. (آژند،۱۳۸۷: ۴۸) 
آنها  تعلق  که  قرار گرفته اند  نظر  مد  آثاري  اينکه،  ديگر   
در  مهم  اين  است.  مسٌجل  آنها  در  تيموري  دوره  به 
تطبيق پيکره بندي کتيبه و نقش َدرها و آثار منتخب براي 
حصول نتيجه، بايسته و شايسته به عمل مي آيد.درجداول 
َدِر شماره ۱ و عناصر تزييني َدرهاي  شماره۳و۴،کتيبه 
شماره۱ تا ۴، با آثار شاخص دوره تيموري تطبيق داده 
رساند.  سامان  به  را  تحقيق  فرضيه  بتواند  شده اندتا 
همچنين از نقوش و عناصر تزئيني آثار چوبي مازندران، 
هم عصر با دوره شاهرخ، در جدول شماره ۵ استفاده شد 
تا تکنيک و نگاره بر َدرهاي موردمطالعه بتوانند کامل تر و 

جامع تر مقايسه شوند.

با مطالعه طراحي و ترکيب بندي حروف به کاررفته بر َدِر 
کتيبه هاي  با  آن  مقايسه  و  (َدِر شماره۱)  مدرسهباالسر 
َدِر  و  کاشي  حوزه  در  شاه  مسجد  گوهرشاد،  مسجد 
به  چوب  حوزه  در  ازقد،  جامع  مسجد  باالسر،  مسجد 
اين مساله دست مي يابيم که نوع طراحي حروف يکسان 
است. در کتيبه لنگه سمت راست از چهارکرسي استفاده 
را  باشد و خطاط آن  دليل کمبود فضا  به  بايد  شده که 
لنگه سمت چپ  در  و  سانتيمتري  گنجانده   ۱۹ کادر  در 
کرسي بندي  يعني شيوه   است؛  برده  بهره  کرسي  دو  از 
که در ساير نمونه ها بکار رفته است. ساختار کلي کتيبه، 
عمودي است و همانطور که در جدول ۳ مشاهده مي شود، 
حروف افراشته الف و الم، نقش استواري و عظمت را در 
کادر کتيبه ها برعهده دارند و اين موضوعي است که در 
ساير آثار اشاره شده، مورد استفاده بوده و واضح است. 
حرف (ک) در کلمه (کار و درگاه) بر َدِرمدرسه باالسر 
(َدِر شماره۱) دقيقا با کلمات (يا حکيم، فلنولينک... وجهک، 
شاهرخ تيموري گورکاني) در کاشي هاي مسجد گوهرشاد 
و کلمات (کان، المسلهين، ملکشاه،شکور) در کاشي هاي 
انکون، خشکي،  که،  کند،  دگر،  ياري؛  (کز  و  مسجد شاه 
ازقد و همچنين  کتيبه چوبي مسجد جامع  کرم، کز) در 
حروف  دارد.  همخواني  مسجدباالسر  َدِر  روي  (فلک) 
افراشته و مورب، ترکيب هاي مستطيل و مثلثي پنهان در 
کتيبه هاي آثار معرفي شده ايجاد نموده است که کتيبه َدِر 
شماره ۱ هم از اين موضوع استثناء نيست. اگرچه حروف 
مورب مثل سرکش کاف و صوت فتحه، بواسطه پويايي 
ترکيب کتيبه استفاده شده و فضايي، فعال در کل ايجاد 
افراشته،  باصالبت  حروف  بکارگيري  اما  است؛  نموده 
اين کتيبه را در حال و هواي کتيبه نويسي تيموري حفظ 
مي نمايد.زاويه ديگر کتيبه َدِر مدرسه باالسر چون ساير 
کتيبه ها،نقش حروف گرداندام (هـ،ه،و،د،ر،س،ق و...) در 
نوشتاري  همانندي  بر  عالوه  که  است  اثر  کلي  ترکيب 
را  توانسته مالحت و ظرافت  کتيبه ها، بخوبي  تمامي  در 
به ساختار کتيبه، ارزاني دارد.در جمع بندي نوع نوشتار، 
مي توان چنين بيان داشت که طبق جدول شماره۳،شيوة 
نگارش حروف، ساختار و ترکيب بندي کتيبه َدِر مدرسه 
باالسر، همانندي و تشابه ويژه اي با کتيبه هاي تاريخ دار 
دوره تيموري داشته و اين موضوع، با استفاده از نقوش 

گياهي که پس زمينه را در برگرفته، تقويت مي شود. 
در  منبت  تزيينات و شيوة  نوعطراحي  مطالعه وبررسي 
اين آثار و مقابله آن با نوع طراحي آثار شاخص دوره 
شاهرخ، شباهت هاي زياد و در برخي موارد عينًا با آثار 
شاخص داراي تاريخ را نشان مي دهد. دراين راستا عالوه 
داراي  چوبي  آثار  به   ۵ جدول  در   ،۴ شماره  جدول  بر 
در  فراواني  اشتراکات  که  شده  استناد  تاريخمازندران 
اين حوزه را عيان کرده است و بنابراين در مورد تاريخ 
نمود.  نتيجه  حصول  مي توان  مستدل تر  مذکور  َدرهاي 



با  است  آراسته  را   ۱ َدِر شماره  مياني  قاب  که  سروي 
سرونقش شده بر ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد، قاب 
تزييني ايوان مسجد شاه و ايوانآرامگاه شيخ زين الدين 
ابوبکر تايبادي، همچنين نوع طراحي اين نقش در قاب هاي 
تزييني کاشي کاري مدرسه غياثيه خرگرد تطابق دارد. 
(تصوير۲ و جدول۴) نقش سينه باز که متن َدِر شماره ۳ 
را مزين نموده،عينًا مطابق با نقشي است که قاب تزييني 
داخل ايوان مقصوره و فتيله کاشي ورودي ايوان را در 
مسجد گوهرشاد خود نمايي مي کند. قابل توجه اين که 
نقش ياد شده بر صندوق امام زاده عبدالصالح مرزرود 
و دو َدِرمحفوظ در انبار امام زاده عباس ساري مشاهده 
َدِر  مياني  قاب  ترنج  جدول۴و۵)  و  (تصوير۲  مي شود. 
و  همانند  دوره،  آن  آثار  از  بسياري  روي   ،۲ شماره 
يکسان، طراحي و انجام شده است. مي توان اين پيکره بندي 

سنجش تاريخي و تطبيقي ويژگي هاي 
فني و نقش پردازي َدرهاي چوبي 

موزه بزرگ خراسان

(مدرسه  شماره۱  َدر  لنگه  چپ:  به  راست  از  تصوير۳. 
باالسر) ، َدر شمار۲-۳و۴،ترسيم: همان.

جدول٣. خط و فرم آن بر در مسجد باالسر و آثار شاخص کشيکاري و منبت دوره تيموري،مأخذ:همان.
محل کتيبه تلث نام اثر

و سال
تصوير

دِر مدرسه 
باالسر

قاب باالي در

     

راست: منارهمسجد گوهرشاد
وسط: داخل 

ايوان مقصوره
چپ: کيبه هاي 

اصلي ايوان 
مقصوره

سال۸۲۱ ه
       

راست:ازاره مسجد شاه
درون بنا

وسط: کتيبه 
ايوان

چپ: مناره
        سال۸۵۵ ه

ازقد  مسجد  دِر 
طرقبه

کتيبه روي 
ستون روبروي 

محراب

         سال۸۳۴ ه

    

َدِر مسجد 
باالسر

قاب باالي 
لنگه هاي َدر
۸۲۱-۸۲۹ ه

      



شماره۴۵  بهار۹۷
۱۱۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

و ترکيب طرح ترنجي رابرپيشاني َدِر مسجد جامع ازقد، 
صندوق موزه ويراني مشهد، ايوان مقبره ابوبکر تايبادي 
(قسمت بااليي تاريخ کتيبه پاطاق) قاب پاييني َدِر ورودي 
اين آرامگاه و مطابق جدول۵، روي آثار چوبي مازندران 
يافت. از ديگر مستندات در اين باب مي توان به نقش لچکي 
قاب مياني َدِر شماره ۳ اشاره داشت که نقشي گياهي، با 
گل هاي چند پري است که به طور يکسان و همانند در 
بناي ابوبکر تايبادي، بر لچکي قوس هاي محوطه با کاشي 
َدِر آرامگاه ديده مي شود. روي  نيز لچکي قاب مياني  و 
َدرهاي موزه کوه سنگي تعداد دو حاشيه منبت شده، اولي 
فلس  نقش  دومي،  و  َپر  گل سه  با  دوبرگي  گياهي  بوته 
آثار  تيموريمثل  دوره  آثار  روي  طرح  اين  است.  ماهي 
چوبي مازندران،َدِر مسجد ازقد، ايوان مساجد گوهرشاد 

و شاه مشهد، مدرسه غياثيه و... کار شده است.
بيان  تيموري  دوره  منبت  ويژگي هاي  که  همان طور 
شيوه  با  و  مقعر  دوره،  اين  در  منبت  گرديد،روسازي 
نوع  و  منبت  شيوة  بررسي  است.با  شده  اجرا  َجست 
منفي،  زمينه  عمق  مطالعه،  مورد  چوبي  آثار  روسازي 

دوسطحي بودن منبت در کتيبه را موجب شده است. طرح 
روي َدرها با روسازي مقعر صريحي انجام گرفته که اين 
روسازي در همه طرح، هماهنگي و آواي بصري زيبايي را 
براي َدرها به ارمغان آورده است.همچنين وجوه اشتراک 
َدرهاي مّد نظر، با آثار چوبي چون َدِر مسجد ازقد، َدِر 
مسجد باالسر، تطابق فنون و اصول هنري آثار، با منبت 

تيموري آشکار مي شود.
با توجه به مستندات تاريخي دوره شاهرخ،وجوه اشتراک 
در سه بخش: طراحي و ساختار حروف در کتيبه هاي َدِر 
شماره۱با آثار شاخص دوره تيموري،بررسي طرح، نقش 
و ترکيب بندي نگاره َدرها و مقايسه با تزئينات وابسته به 
معماري و شيوة منبت و روسازي آثار، گمانه زني تاريخي 
ساخت َدرها در دوره شاهرخرا تقويت مي کند. در پايان 
ذکر اين موضوع ضروري جلوه مي کند که با توجه به سال 
ساخت مدرسه باالسر، مسجد گوهرشاد و مسجد شاه، 
َدرهاي مورد بحث، از نظر تزيينات، کاربرد و اندازه،يکسان 
رخ نموده، اين موضوع را به ذهن متبادر مي کند که ساختاين 

َدرهابايد احتماًال به سه دهه اول قرن نهم هجري برگردد.

درهاي چوبي موزه تصويرو ترسيممحل نقش و سال ساختنام اثر
خراسان

ترسيم

چپ:١-طرح مسجد گوهرشاد به  راست  از 
گلداني و درخت سرو: ايوان 

مقصوره
۲- قاب در ايوان مقصوره/

سال٨٢١ ه
    

قاب مياني َدِر شماره٣

 طرح درخت سرو بر ايوان مسجد شاه
مقصوره سال٨٥٥ ه

قاب مياني در شماره١

 مدرسه غياثيه 
خرگرد

لچکي قوس هاي طاق ها 
و قاب هاي عمودي 

فضاسازي بين طاق ها 
درداخل مدرسه با نقش 

درخت سرو

   

قاب مياني در شماره 
١ و لچکي باالي قاب 

مياني در شماره٣

      

مجوعه ابوبکر 
تايبادي

 از راست:
١و٢-لچکي طاق 

صحن وايوان/لچکي قاب 
مياني َدِر ورودي٣-پاطاق 

ايوان و قاب پايين َدِر 
ورودي

  

قاب باال و پايين 
درهاي شماره۴-۱

صندوق موزه 
ويراني مشهد

سطوح  روي  تزييني  قاب 
جانبي/٨٣٤هـ

طرح ترنجي در قابهاي 
درهاي چوبي

جدول٤. تطبيق نقوش و طراحي آن بر در مسجد باالسر و آثار شاخص کشيکاري و منبت دوره تيموري،مأخذ:همان.



سنجش تاريخي و تطبيقي ويژگي هاي 
فني و نقش پردازي َدرهاي چوبي 

موزه بزرگ خراسان

َدرهاي چوبي تصويرنقش و تاريخآثار مازندران
موزه خراسان

ترسيم و تصوير

صندوق درويش 
فخرالدين بابل

قاب اسليمي و نقش فلس 
ماهي/۸۲۳ هجري

قاب مياني َدِر 
شماره٤

َدِر امام زاده ابراهيم 
بابلسر

َدِر امام زاده کارکيا 
بابل

ترنج ٤ قابي/٨٤١ هجري
ترنج ٤ قابي روي قاب 
پايين َدر/ ٨٠٧ هجري

قاب مياني َدِر 
شماره۲

ترنج ٤ قابي/ ٨٩٠ امام زاده قاسم بابل
هجري

دو حاشيه فلس ماهي صندوق سفيد چاه
و نقش گياهي/ ٨٨٥ 

هجري

حاشيه تمامي 
َدرهاي چوبي 

موزه

 در شاهزاده حسين 
ساري

صندوق شاهزاده 
حسين ساري

حاشيه فلس ماهي و نقش گياه
ي/ ٨٩٠ هجري 

ترنج ٤ قابي در قالب 
حاشيه و نقش اصلي/ ٨٧٤ 

صندوق امام زاده عبد 
الصالح مرزرود جاده 

فرح آباد- ساري 
و َدري موجود در 

انبار امام زاده عباس 
ساري

فلس ماهي، نقش سينه 
باز،ترنج ٤ قابي/ ٨٤٦ 

هجري
سينه باز با نش گل سه 

پر/ ٨٤٠ هجري

قاب مياني َدِر 
شماره۳

  

َدري موجود در 
انبار امام زاده عباس 

ساري

ترنج ٤ قابي بر دماغه 
َدر/ ٨٦٩ هجري

جدول٥. تطبيق نقوش مشترک آثار چوبي مازندران دوره تيموري و َدرهاي محفوظ در مخزن موزه بزرگ خراسان، مأخذ: همان.

نتيجه
در انجام سنجش تاريخي چهار َدِر موجود در موزه خراسان بزرگمي توان موارد ذيل را بيان نمود:

نوع طراحي کتيبه و حروف افراشته، مورب و گرداندام، با خط ثلث بر روي َدِر شماره يک مذکور، و 
اجراي آن برزمينه گياهي که با استواري، مزين شده و در برخي شاخه ها به گل هاي سه برگي ختم 
مي شوند، با کتيبه هاي مسجد گوهرشاد و مسجد شاه همانندي دارد. حاشيه منبت شده روي َدرها مورد 
مطالعه و قاب هاي مياني آنها، تابع اصول مشترک يکساني در طراحي دوره تيموري اند که نمونه آن را 
در گل هاي سه برگي (گل شبدري) مي توان مشاهده نمود. به طور کلي شباهت و اشتراکات زياد اين 
َدرها، با ساير آثار شاخص تيموري، شيوه تکثير نقوش، همچنين نوع روسازي منبت مقعر (َجست) ، 

کيفيتي را نشان دارد که َدرها متعلق به دوره تيموري است. 
اين آثار در سه بخش کتيبه، تزيين و شيوه منبت،با آثار تاريخ دار شاخص دوره تيموري در دو حوزه 
تزيينات وابسته به معماري، کاشي و چوب مطالعه و تطبيق داده شدند. تحليل اشتراکات در زمينه 
نوع نوشتار و طراحي حروف، فضاسازي و ترکيب بندي نقوش و عناصر تزييني و همانندي آنها با 
آثارشاخصي که ذکر آن رفت، شيوه روسازيو منبت آثار مورد مطالعه، همچنين اسناد تاريخي، در باب 
زمان و باني ساخت مدرسه باالسر،همگي فرضيه مطرح در زمينه تاريخ يابي َدرها را بر اين امر استوار 
نمود که َدرها، مربوط به دوره شاهرخ بوده و احتماال کاربري آن مربوط به حجره هاي اين مدرسه 
است، همچنين نجاري و منبت آن با توجه به تاريخ ساخت مدرسه باالسر و مسجد گوهرشاد،به نظر 

مي رسد مربوط به سه دهة اول قرن نهم هجري  باشد.
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Among the wooden works of the collection of Imam Reza’sHoly Shrine, there have been doors 
that are transferred to the store ofCultural Heritage and Tourism Organization of Khorasan in the 
tomb of Ferdowsi following the implementation of the expansion of the shrine in the contemporary 
period. Those works have been transferred to Mosalla collection and in recent year to the vault of the 
Khorasan museum, following the store fire in 2012 and burning of part of the doors. Studies show that 
there is an inscription on the door of BalasarSchool, according to the findings of Bernard Okin and 
other three doors only have decorative motifs. The doors do not have historical inscriptions and the 
main question is about the historical assessment of wooden doors at the Museum of Great Khorasan 
relying on the technical and artistic information about the works. Following the comparative studies 
of historical documents and dated architectural decorations (specifically tiles due to similarities with 
wooden works in terms of design method as well as noted creation date)the study was based on the 
hypothesis that the works had been made during ShahrukhTimuri period.It became clear after scrutinies 
thatthe similarities between the technique of protruding reliefs in the studied works with other selected 
wooden works in the Timurid-era Khorasan and Mazandaran, letters and composition of inscription on 
the Balasar school door and its decorations as well as the decorations on the other three doors with the 
tile elements of Ghoharshad mosque, Shah mosque, GhiasiyeKhargherd school and Tomb of Sheikh 
Abu Bakr Taybadi, also the door  of AzqhadJamemosque, the box of Mashad Virani museum and the 
door of Balasar mosque help in finding an answer to prove the hypothesis as significant works in the 
field of Timurid-era architectural decoration.
Data collection is based on field study andphotos collected by the author. This study was done using 
descriptive, comparative and analytical methods in two parts. Firstly, analyzing and comparing of style 
of writing of Balasar school door,s inscription and secondly studying similarities of decorative elements 
of four doors with architectural decorations(in two parts of tiling and wood) of outstanding works in 
Shahrukh’s period.Comparative study of these three sections in the article ledto the dating of wooden 
doors of Balasar School, preserved in the Kuhsangi Museum,to the first three decades of the 9th century 
AH.
Keywords:TimuridPeriod, Khorasan Great Museum, WoodenWorks, Tiling,Inscription, Motif 
and Decoration.
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