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چكيده
مجموعه شيخ جام در شهرستان تربت جام موزه اي ست که از دوران سلجوقي تا قاجار آثاري به يادگار 
دارد. بخشي از آن درهاي چوبي مجموعه به طور اخص درهاي گنبدخانه و يکي در آب انبار محفوظ است. 
هدف مقاله بررسي فني و هنري درهاي مذکور و تعيين تاريخ ساخت درها (پنج َدر) با توجه به نقش و 
تکنيک منبت کاري َدرهاست. بنابراين، سؤال اين است که تزيينات َدرهاي داخلي گنبدخانه و َدِر موجود در 
انبار مجموعه شيخ جام چيست و متعلق به کدام دوره تاريخي است؟ روش تحقيق توصيفي- تحليلي و 
تاريخي است. شيوه جمع آوري اطالعات بر اساس مطالعات کتابخانه اي و پژوهش هاي ميداني، مصاحبه 
وعکس مي باشد. َدرها پس از توصيف از نظر کتيبه، نقش و تکنيک اجرا مطالعه شده و جهت تاريخ يابي 
تطبيق و مقايسه مي شوند. نتايج تحقيق نشان مي دهد: تزئينات َدرها شامل کتيبه هاي روي دو َدر گنبدخانه 
و َدِر آب انبار،نام پروردگار (الملک) به خط کوفي تزئيني و نقوشي با گردش هاي اسليمي ها و قاب اسليمي 
و تک اسليمي ها که يک قاب را تشکيل مي دهد و ختايي هاي که شامل گل ها وغنچه ها و برگ ها روي تمامي 
َدرها چشم نوازي مي کند. تطبيق نقوش اين پنج َدر با آثار شاخص تيموري، شيوه منبت َجست نقوش و 
کتيبه نشان از آن دارد که اين آثار را مي توان متعلق به دوره اول تيموري (نيمه اول قرن ٩ هجري قمري) 

دانست. 
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مقدمه
مجموعه شيخ جام چون نگيني بر شهر تربت جام، استوار 
است و يادگارهايي در خود محفوظ داردکه از دستبرد و 
گزند حوادث روزگار جاني نسبتا سالم بدر برده است. 
تزيينات وابسته به معماري قابل توجهي در اين بنا انجام 
شده که مي توان از آثار چوبي شامل َدرها ياد کرد. به 
بر  ثلث  خط  به  کتيبه اي  که  گنبدخانه  اصلي  َدِر  از  غير 
ِکش ١ هاي لنگه هاي َدر بجاي مانده و از سال ٧٣٣ هجري 
قمري سخن مي سرايد، چهار َدِر کوچک، يک َدِر بزرگ و 
همچنين َدري در انبار است که معلوم نيست متعلق به کدام 

دوره تاريخي است. 
هدف اصلي اين پژوهش، تکميل شناسنامه تاريخي آثار 
منبت کاري نفيس موجود در مجموعه  شيخ جام، واقع در 
تربت جام، به روش تطبيق و مقايسه درهاي ديگر موجود 
در اين مجموعه و نقوش و فنون اجراي اثر و ترکيب بندي 
خاص آن است. در اين راستا درهاي سالن اصلي و چهار 
در اندروني مورد پژوهش قرار گرفته است که با ترکيب 
بندي، نوع تکنيک و جايگاه عناصر کتيبه و نقش پرداخته 

مي شود. 
١.ويژگي هاي  که  مي شود  آغاز  پرسش  اين  با  نوشتار 
تزيينات َدرهاي مذکور چيست؟٢. اين َدرها از کدام دوره 
مختصر  توصيف  پس  از  است؟  مانده  بجاي  تاريخي 
مجموعه شيخ جام به محل درها در پالن اشاره شده و 
نقوش و تزيينات ترسيم شده اند و سپس تحليل و تطبيق 
نقش و کتيبه منجر به يافتن تاريخ ساخت َدرها گرديده 
است. باشد تا نگاه هنرمندان سرزمينمان و نگرش آنها به 
هنر ايراني_اسالمي بتواند دريچه نو وآگاهانه به پيشينه 
تاريخي فرهنگي اين سرزمين باز کند و دقت در نگاهداشت 
مقاله  از سويي دگر  کند.  را دو چندان  ميراث گذشتگان 
روشن کننده بخشي از تاريخ هنر منبت ايران و مفاخر آن 
تاريخي  ارزشمند  آثار  با معرفي  پژوهش  اين  در  باشد. 
تربت جام  در  واقع  چوبي موجود درمجموعه شيخ جام 
بر ضرورت توجه و حفظ آثار به ياد مانده از گذشتگان 

تأکيد شده است.

روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي-تحليلي و تاريخي و شيوه جمع آوري 
پژوهش هاي  و  کتابخانه اي  مطالعات  اساس  بر  اطالعات 
ميداني، مصاحبه و عکس است. جامعه آماري كليه درهاي 
موجود (پنج در)  در مجموعه شيخ جام  و شيوة تجزيه 

و تحليل كيفي است. 
انجام شده و به  از مجموعه  ابتدا معرفي مختصري  در 
جايگاه َدرهاي مورد مطالعه در پالن اشاره شده است. 
آنها و کتيبه و در  به ترسيم نقوش و بررسي  با توجه 
نهايت مقايسه- با توجه به پيش فرض که آثار متعلق به 
اواخر ايلخاني ودوره تيموري است، با آثار شاخص اين 

دوره مقايسه شده و در نهايت با تحليل اطالعات موجود، 
تاريخ يابي َدرهاي گنبدخانه واقع در مجموعه شيخ جام 
حاصل گرديد. يادآوري مي شود تمامي اسناد تصويري 

ارائه  شده توسط نگارندگان عکاسي شده است. 

پيشينه تحقيق
با وجود غناي بسياري که در اين آثار نفيس نهفته َدرهاي 
چوبي مجموعه شيخ جام مورد توجه پژوهشگران قرار 
نگرفته است. مطالعات انجام شده بيشتر به حوزه معماري 
َدرها  اين  از  نامي  ذکر  به  و  پرداخته  مجموعه  اين  در 
اکتفا شده است. برنارد اوکين (١٣٨٦) در کتاب معماري 
تيموري در خراسان به روند معماري و عناصر و روش 
ساخت بنا ها در اين دوره اشاره مي کند و کمتر به تزئينات 
گلمبک و دونالد  ليزا  است.  پرداخته  به معماري  وابسته 
و  ايران  در  تيموري  معماري  کتاب  در   (١٣٧٤) ويلبر 
توران، تمامي عناصر و اجزا معماري در دوره تيموري را 
مفصل بررسي کرده است و مجموعه شيخ جام را تحليل 
کرده و بخش هاي معماري مجموعه مورد نقد و بررسي 

قرار گرفته است.
فرامرز صابر مقدم (١٣٨٣) در کتاب مجموعه شيخ جام 
تزئينات  در  برجامانده  کتيبه هاي  و  معماري  نظر  از  را 
در هاي  به  مختصر  اشاره اي  و  نموده  مطالعه  معماري 
کتاب  در  است.  کرده  درها  از  يکي  روي  کتيبه  و  منبت 
نامه حاجي قاسمي (١٣٨٩) در قسمت مسجد جام  گنج 
با نگاهي کلي به معماري و عناصر وابسته به آن تاريخ 
درهاي داخل گنبدخانه را قرن هشت هجري خوانده است. 
از اين بابت اين مطالعه، گونه اي مستند نگاري و تاريخ 

يابي از درهاي اين مجموعه است.
شيخي و همکاران (١٣٩٤) در مقاله خود يکي از درهاي 
تيموري موجود در آستان قدس را مورد نقد و بررسي 
اين دوره مقايسه کرده اند.  با آثار شاخص  قرار داده و 
شيخي و همکاران (١٣٩٠) به هنر منبت کاري در ايران به 

طور مبسوط پرداخته اند. 

معرفي مجموعه شيخ جام 
در مسيرمشهد و هرات شهري است که به دليل وجود 
است.  گرفته  نام  جام  تربت  جام  به شيخ  معروف  مزار 
احمد جام (٤٤١- به شيخ  ابوالحسن، معروف  بن  احمد 

٥٣٦ هجري قمري) در قرن پنجم و ششم هجري قمري 
مي زيسته است و از عرفاي اين دوره محسوب مي شود. 
احمد  است.  (كاشمر)  ترشيز  نامق  زادگاه وي روستاي 
جام را بنا به درخواست خودش در بيرون ده «معد آباد» 
به خاك سپردند. معد آباد در زمان احمد دهي بوده است 
در نزديكي جام و هم اكنون نام محل و كوچه اي بسيار 
قديمي در تربت جام است. بعدها بر اثر وجود آرامگاه شيخ 
و نفوذ خاندان و بازماندگانش و تردد زوار و ارادتمندان 

١. کش: قطعات افقی چوب که باهوها 
و  کش  بنام  می کند،  متصل  هم  به 
نيا،  (پير  است  معروف  کش  ميان 

 .(١٣٨١:٣٥١
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تدريجًا جاي  و  افزوده شد  آن  اهميت  بر  شيخ هر روز 
«جام » را گرفت و با اسم جام كه در اصل در كنار آن 

واقع بود شهرت يافت. 
نوزدهم  قرن  اروپايي  سياحان  توسط  زيارتگاه  اين   
ميالدي بازديد و توصيف شده است. مزار شيخ جام در 
انتهاي حياطي قرار دارد که بناهايي از قرن (سيزدهم تا 
اين  دارد.  وجود  ١٣هجري)  ٧تا  ميالدي-  نوزدهم  قرن 
احيانًا  و  آب انبار  خانقاه،  مدارس،  مساجد،  شامل  بناها 
نوع  از  مزار  طرح  است.  ديگر  افراد  براي  آرامگاه هايي 
و  دارد  وجود  مجموعه  اين  در  بنا  ده  است.  حظيره١  
(از  در حدود دويست سال  اين مجموعه  بنا هاي  احداث 

٦٣٣ تا ٨٤٦ هجري قمري) به طول انجاميده است (حاجي 
قاسمي،١٣٨٩: ٢١٢). «گنبدخانة اصلي در مرکز مجموعه 
است و ايواني در سوي شمالي آن قرار دارد که به صحن 
وسيع مقبره رو کرده است. دوگنبدخانه کوچکتر به نام 
گنبد سفيد و مسجد کرماني به ترتيب، در غرب و شرق 
نام  به  شبستاني  گنبدخانه،  شرق  در  است.  واقع  ايوان 
مسجد عتيق و در غرب آن حياط کوچکي به نام سراچه 
قرار دارد. در جنوب مجموعه، مسجد نو جاي گرفته است. 
از  بقايايي  و  گنبدخانه  مقبره، يک  در ضلع غربي حياط 
مدرسه فيروز شاهي باقي است « (حاجي قاسمي،١٣٨٩: 
حياط  يادگار  احتماال  جام  شيخ  مجموعه  حياط   .(٢١٢
اسماعيل،  الدين  تدفين شهاب  اي است که محل  مدرسه 
دارد  قرار  گنبد سفيد  ايوان و  بين  باني خانقاه در معبر 
(گلمبک،ويلبر، ١٣٧٤: ٤٨٧). مرقد شيخ، به صورت روباز 
قراردارد.  عظيم  ايواني  مقابل  در  بناها،  اين  از  خارج  و 
حياط کوچکي در غرب گنبدخانه موجود است که دو ايوان 
در جبهه هاي شرقي و غربي و طاق نما هايي در پيرامون 
دارد. در اين قسمت، يک خانقاه و يک مدرسه وجود داشته 
است. امير جالل الدين فيروزشاه، مسجد جامع را در ضلع 
غربي و مدرسه و گنبد سبز را در ضلع شمالي مزار بنا 
کرد. اين بناها در طول فرمانروايي شاهرخ سلطان و طي 
آمد  وجود  به  م)   ١٤٤٢-١٤٤٣) ٨٦٣-٨٦٤ق  سال هاي 

(اوکين،١٣٨٦: ٣٩١).  تصوير ١. برش سه بعدي از مجموعه، مأخذ: حاجي قاسمي، ١٣٨٩:٢٢٤ 

اي  محوطه  در  قبر  حظيره:   .١
صورت  به  گرفته  قرار  محصور 
آرامگاهي خاص را حظيره مي گويند 
چهار ديواري، ديوار بست، زيارتگاه 

در فضاي باز (فالح فر،١٣٧٩). تصوير٢ و پالن ١. قرارگيري درهاي مورد پژوهش مجموعه شيخ جام، تربت جام، مأخذ:  همان: ٢١٥.



معرفي درهاي چوبي محفوظ در بنا
در ابتداي ورود به مجموعه شيخ جام در چوبي قديمي 
مجموعه آراسته به کتيبه هاي کوفي است که به دليل محو 
شدن بيشتر قسمت هاي آن قابل خواندن نيست اما ظاهر 
آن نشان از قدمت اين اثر دارد (صابر مقدم،١٣٨٣:٢٩). 

اولين دري که  در اين مجموعه مشاهده مي کنيم دري است 
تزئين شده،  ايلخاني  نقوش  با  آن  يک طرف  تکه،که  يک 
اين نقوش دورتادور کتيبه هاي بااليي و دو قاب مياني و 
پاييني را در برگرفته است. دو کتيبه بااليي به خط کوفي 
است.  پرداخت شده  به صورت محدب  و  مورق  موشح 

ترسيم  عکس  نوع روسازي 
منبت 

محل  اسم نقش 

روسازي مقعر

منبت جست

قسمت باالي 
دماغه

 ----

 روسازي مقعر

منبت جست

دور تا دور 
قاب هاي 
مياني 

نقوش ساده دايره وار 
با گل اي ختايي ساده و 

گل شبدري 

روسازي مقعر

منبت جست

قسمت مياني 
دماغه 

ستاره شش پر سلي 
ساق و زبانه

جدول ١. ترسيم نقوش َدِر شماره ٣ از پالن شماره ١،مجموعه شيخ جام، مأخذ: همان

تصوير ٣، ٤ و ٥. درهاي شمار٣، ٤و ٥ در پالن١، مجموعه شيخ احمد جام، مأخذ: نگارندگان .
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ترسيم عکس زمينه نوع روسازي محل قرار گيري نوع خط کتيبه

روسازي 
مقعر

منبت جست

پيشاني حامل 

سمت راست و چپ

کوفي معقد 
مورق مزهر 

مشبک 

الملک 

روسازي 
مقعر

منبت جست

کوفي  قسمت هفتم دماغه در  الملک 

ترسيم  عکس  نوع 
روسازي 

محل قرارگيري  اسم نقش 

روسازي 
مقعر

منبت 
جست

قاب مياني هر دو لنگه در  پنج کند 
سرمه دان 

مقعر قاب مياني هر دو لنگه در  اسليمي 

روسازي 
مقعر

منبت 
جست

دماغه  اسليمي 

جدول ٢.کتيبه و ترسيم، در شماره ٤ از پالن ١ مجموعه شيخ جام. مأخذ : همان.

جدول ٣. ترسیم نقوش َدِر شماره ٤ از پالن ١ مجموعه شیخ جام. مأخذ: همان

ترسيم  عکس  نوع 
روسازي 

محل 
قرارگيري 

اسم نقش 

 روسازي 
مقعر

منبت جست

دماغه  اسليمي نقوش مربع 

روسازي 
مقعر

منبت جست

حاشيه 
قاب هاي هر 

دو لنگه 

سربند اسليمي 
گره چيني به صورت 
ساق و زبانه کار شده 

ست

. روسازي 
مقعر

منبت جست

قاب مياني  پنج کند سرمه دان 

. روسازي 
مقعر

منبت جست

دماغه دايره هاي درهم پيچيده 
با نقطه هاي کوچک 

جدول ٤. نقوش و ترسیم در شماره ٥ از پالن ١،مجموعه شیخ جام. مأخذ: همان.



متن کتيبه باالي سمت راست «الدنيا ساعته» ومتن کتيبه 
لنگه سمت چپ «فاجعلنا طاعه» است. قاب مياني دو لنگه 
در به چرخش اسپيرال هايي مزين شده که تمامي قاب را 
پوشش داده است و يک طرح مياني را در بر گرفته که 
در حال حاضر نقش مياني ديده نمي شود. پشت َدر فقط 
کالف بندي شده و نقشي روي آن ديده نمي شود. اين َدر 
روي پالن شماره يک َدر يک نامگذاري شده است. ورودي 
بناي گنبدخانه يا «آستانه درگاه ورودي» که در فضاي 
که  است  قديمي  َدري  دارد،  قرار  مزار  بلند  ايوان  داخلي 
تزئينات منبت هنرمندانه به هيئت کتيبه و نقوش دارد. بنا 
به کتيبه، تاريخ ساخت َدر به سال ٧٣٣ هجري برمي گردد: 
«تمت هذه الباب في شهر االصم رجب سنه ثالث و ثالثين 
نوع  تبريزي».  فرخ  استاد  عمل  الباب  هذا  سبعمائه،  و 
نقوش به کار رفته در آن مربوط به دوره ايلخاني است 
(صابر مقدم،١٣٨٣: ٤٨). اين َدر روي پالن شماره يک َدر 
شماره ٢ نام گذاري شده است. از َدر اصلي ايوان که وارد 
گنبدخانه شويم، سمت چپ سه َدر خودنمايي مي کند و َدِر 
چهارم ورودي جنوبي گنبدخانه است که کامبيز حاجي 
قاسمي در کتاب گنج نامه اين گونه مي نويسد «سه جفت 
از َدرهاي گنبدخانه متعلق به قرن هشتم هجري قمري و 
َدر ورودي جنوبي گنبدخانه قرار  َدر شماره چهارم که 
قاسمي  (حاجي   » است  نهم هجري  قرن  به  متعلق  دارد 
١٣٨٩،٢١٣) که البته محل تأمل است و دغدغه پژوهش. َدِر 
شماره سه يک تکه است و ابعاد ١٠٧/٥×١٧٣ سانتي متر، 
داراي دو لنگه و يک دماغه است. روي هر لنگه يک قاب 
مستطيل شکل ٦٩×٣٠ سانتيمتر در بخش مياني و دو قاب 
مستطيل شکل در باال و پايين با ابعاد ٣٠×٢٠ سانتي متر 
خودنمايي مي کند. داخل قاب مياني با استفاده از حرکت 
ساده نيم دايره و دايره هاي کوچک که براي پر کردن فضا 
از آن استفاده شده است، قاب را به چهار قسمت به ابعاد 
که  دماغه  تزيينات  است.  کرده  تقسيم  سانتيمتر   ٢٨×٩
روي لنگه چپ َدر با چهار گل ميخ سوار شده، به چهار 
داراي  دماغه،  بااليي  ذوزنقه  است.  شده  تقسيم  قسمت 
نقش ساده دو نيم دايره روي هم و نقطه اي در ميان است. 

قسمت دوم دماغه، کره اي با گره هندسي ستاره شش پر و 
شش ضلعي، قسمت سوم با همين نقش و مستطيل پايين 
َدِر  دومين  است.  شده  تزيين  نيم دايره  نقوش  با  دماغه 
داخل گنبدخانه، يک تکه به ابعاد ١٨٦×١٢٩سانتي متر و 
دولنگه است. روي هر لنگه سه قاب وجود دارد. قاب باال و 
پايين با ابعاد٣٧×٣١ سانتي متر، حاوي کتيبه الملک به خط 
کوفي معقد مورق مزهر مشبک است. قاب مياني َدر با گره 
هندسي پنج کند و سرمه دان ترکيب هماهنگي ايجاد کرده 
است و اين گره ها به صورت ساق و زبانه کار شده است. 
باالي  تقسيم شده است. قسمت  به هشت قسمت  دماغه 
دماغه به شکل ذوزنقه با نقوش سر بند اسليمي، قسمت 
دوم نيمکره اي که نقش روي آن محو شده است. قسمت 
سوم و چهارم با اسليمي گردان تزئين شده، قسمت پنجم 
و هفتم کتيبه اي به خط کوفي الملک، قسمت ششم نقوش 
هندسي و آخرين قسمت که احتماًال با نقوش ساده ختايي 
تزيين بوده، در حال حاضر محو شده است. باالي لنگه 
سمت راست َدر جاي کتيبه الملک بوده که در حال حاضر 
استحکام   آهن محکم  و  تکه چوب  دو  با  و  ندارد  وجود 
بخشي شده است. اين چهار کتيبه در باال و پايين دو لنگه 
َدر قرينه است. دور تا دور قاب هاي َدر، حاشيه اي  بدون 
نقش دارد. َدِر شماره٥ يک تکه، به ابعاد١٢٩×١٢٨ سانتي 
اندازه قاب  لنگه سه قاب دارد.  لنگه است. هر  متر و دو 
بااليي و پاييني٣٣×٢٧سانتي متر است که با کتيبه الملک 
آراسته شده اند. اين کتيبه به خط کوفي معقد مورق مزهر 
متر  مياني ٩٨×٣٧ سانتي  قاب  منبت شده است.  مشبک 
بوده و با نقوش هندسي سلي و سرمه دان تزئين شده 
است. دور تا دور قاب هاي هر دو لنگه َدر را حاشيه اي از 
سر بند اسليمي آراسته داده است. دماغه سوار شده روي 
در سمت چپ داراي چند قسمت است باالي دماغه ذوزنقه 
اي است منقوش به اسليمي، نيمکره اي با نقوش لوزي و 
سپس تا پايين دماغه نقوش هندسي و اسليمي قرار دارد. 

(تصاوير٣، ٤، ٥ و جداول١تا٥)
َدِر  جام  شيخ  مجموعه  گنبدخانه  ورودي  َدِر  روبروي 
شماره ٦ دولنگه با ابعاد١٧٢×٢٤٠ سانتي متر قرار دارد. 

ترسيم  عکس
نوع 

روسازي

محل قرار 
گيري  کتيبه نوع خط

 روسازي 
مقعر

منبت جست

قاب باال و پايين 
َدر

کوفي معقد
مورق مزهر 

 الملک مشبک

جدول ٥. کتيبه هاي در شماره ٥ از پالن ١، مجموعه شيخ جام. مأخذ: مأخذ: همان.
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تصوير ٦. تصوير و ترسيم َدر شماره ٦، (آفتاب خور) تصوير شماره ٧:تصوير و ترسيم َدر شماره ٦، (پشت در) َدر پالن١، مجموعه شيخ جام (مأخذ: 
نگارندگان) َدر پالن ١. مجموعه شيخ جام،  مأخذ: همان.

هرلنگه َدر با سه قاب ساخته شده، دو قاب باال و پايين و 
قاب مياني؛ قاب باال و پايين ٣٤×٢٨ سانتي متر است و با 
نقش ترنج منبت شده است. قاب مياني يک طرح ترنج کامل 
با سر ترنج ها خودنمايي مي کند. داخل ترنج با سربندهاي 
اسليمي دهن اژدري، اسليمي هاي توپر و تو خالي که تمامي 
فضاي داخل ترنج را پوشش داده، ُپر شده است. دور تا 
دور قاب هاي هر دو لنگه َدر با حاشيه نقش هندسي شش 

طوالني و شش چشم گاوي مزين شده است. 
اين َدر که به حياط مسجد نو باز مي شود به ابعاد ١٧٢×٢٤٠ 
سانتيمتر است. سه قاب روي هر دو لنگه َدر وجود دارد که 
قاب بااليي ٣٤×٢٨ سانتيمتر و قاب مياني ١١٥×٣٤ سانتيمتر 

است. قاب اصلي لنگه َدر به اندازه ٥٧×٢٠٩ سانتيمتر بوده 
با  ترنج  قابهاي  طرح  مي زند.  دور  را  آن  اي  حاشيه  که 
اسليمي ها و سربند ها و دماغه هم با ترنج و ختايي پر شده 
است. اين در بسيار فرسوده با قطعات فلزي محکم شده 
است. قسمت بزرگي از َدر ترک برداشته و تا نيمه ترنج قاب 
مياني پيش آمده است. دور حاشيه ها و ترنج توسط هنرمند 
طراح و منبت کار سفيد گذاشته شده که باعث حرکت چشم 

روي قسمت هاي ديگر َدر مي شود.

در موجود در آب انبار در مجموعه شيخ جام
در حال حاضر اين َدر روي يک چهار چوب با داشتن دو 



زنجير متصل ايستاده است. سه لت با کتيبه الملک به خط 
تا دور کتيبه،  َدر منبت شده است. دور  کوفي در باالي 
حاشيه اي است با حرکت پيوسته اسليمي. در اين ترکيب 
بازوبندي شمسه اي کشيده شده در يک زاويه به نقوش 
ختايي، اسليمي و گره آذين داده شده است. جالب آنکه 
نقش گره در بسياري از نقوش نگارگري دوره تيموري 

قابل مشاهده مي باشد (تصوير ۸). 

تاريخ درهاي مورد مطالعه با توجه به ويژگي نقوش 
و ساختار منبت دوره تيموري 

پيشرفت و تکامل نقوش در دوره تيموري تصادفي نبوده 
تيموريان  هنردوستي  واسطه  به  هنري  جهش  اين  بلکه 
توسط نوادگان و شاهزادگان و فرزندان تيمور صورت 
بوته،  و  گل  هندسي،  اشکال  ستارگان،  است.  پذيرفته 
از  بادامي  و  لوزي  اشکال  ها،  ترنج  انواع  برگ  و  شاخه 
کارگاه هاي  در  است.  بوده  دوره  اين  در  متداول  نقوش 
سازه ها  و  پارچه  قالي،  در  اسليمي  نقوش  از  بايسنقر 
(چوبي، تخت شاهي و َدر) و انواع ظروف استفاده مي شد. 

بندهاي اسليمي اسليمي هاي هستند که به يکديگر مرتبط 
شده اند. حلقه اتصال اسليمي ها، بندهاي اسليمي ها هستند. 
اسليمي اسکلت کار بود و با يک بند اسليمي انواع گردش 
نظر  مد  محدوده  بستن  و  فضا  پرکردن  از  بعد  و  آغاز 
دوره  در  مي شود.  محدود  کادر  به  کوچکتر  بند هاي  با 
تيموري بند هاي اسليمي تنوع زيادي دارد، کليه نقش هاي 
اسليمي در ٣ دسته قاب اسليمي، نقوش اسليمي و گردش 
نقوش  از  نيز  اسليمي  قاب  است.  گرفته  قرار  اسليمي ها 
قاب  يک  شکل  مجموع  در  که  شده  تشکيل  اسليمي  تک 
را تشکيل داده است (اثني عشري، شايسته فر، ١٣٩٠). 
از نقوش هستند که  تيموري گروهي  ختايي ها در دوره 
بر روي ساقه ها هستند  برگ ها  شامل گل ها، غنچه ها و 
يا حرکت  به وسيله تکرار تک نقش ها و  و مانند اسليمي 
بروي ساقه هاي دوراني ترکيبات بي نظيري از خود ايجاد 
مي کنند. تجريد طرح هاي ختايي از اسليمي ها کمتر است. 
نمونه هاي از گل هاي شاه عباسي و الله عباسي (گل اناري) 
در نقش برجسته هاي ساساني ديده مي شود گرايش به اين 
طرح ها در آثار مانوي هم وجود دارد، با حضور مغول ها 

ترسيم  عکس  نوع منبت  محل قرارگيري  اسم 
نقش 

روسازي مقعر، 

منبت جست

دور تا دور حاشيه  برگ

روسازي مقعر

منبت جست

قاب مياني ترنج 
اسليمي 

روسازي مقعر

منبت جست

قاب مياني باالي 
ترنج اصلي 

سرترنچ 

روسازي مقعر

منبت جست

حاشيه دور قابها 

جدول ٦. ترسيم نقوش و ترسيم در شماره ٦ از پالن ١ مجموعه شيخ جام. مأخذ: همان.
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بيشتري  کاربرد  طرح ها  اين  تيموري  دوره  در  بعد ها  و 
ساقه هاي  روي  گل ها  جوش-جوانه  برگ،  انواع  دارند. 
عشقه در طرح هاي ختايي سوار مي شوند- در نگاره هاي 
هرات انواع برگ هاي چنار، پيچ، گل هاي نرگس، سه وچهار 
اي- سه  کنگره  ترکيبي،  گل هاي  غنچه  گرد،  لوتوس  پر، 
وچهار پر بادامي را شاهديم. ختايي ها نقش هايي گياهي و 
گل و بوته هستند که در بين نقوش اسليمي حرکت مي کنند 
که  اذعان داشت  بايد  فر، ١٣٩٠)  (اثني عشري، شايسته 
کتيبه نويسي هادر  تزئينات و  نقوش و  تکامل  حرکت و 
دوره تيموري ترکيبات بي نظيري ايجاد کرده اند که قدرت 

هنري خود را به رخ مي کشد. 
گونه  اين  را  تيموري  دوره  چوبي  آثار  ويژگي  همچنين 
تقسيم بندي کرده اند. «١.دنباله روي و تاثير نقوش دوره 
ايلخاني برآثار اين دوره ٢.پرداخت و روسازي مقعر آثار 

چوبي و شکل گيري منبت در بيش از يک سطح ٣.استفاده 
لقاط گره چيني و رو سازي  داخل  نقوش گردان در  از 
گياهي  فرم هاي  از  ٤.استفاده  مقعر  صورت  به  کتيبه 
از  بر زمينه مملو  کتيبه  اجراي  اسليمي ٥.  با  ترکيب  در 
اسليمي هاي گردان با نقوش گياهي ٦.استفاده از فرم هاي 
پيچک و گل هاي چند پر بويژه گل شبدري يا همان سه لپي 
٧.گره چيني با نقطه هايي صرفا سرشار از نقوش گياهي 
و ترنج هاي پشت سر هم. ٨. تبديل کادر محرابي به ترنج 
(شيخي و تندي،١٣٩٤:٨٧). «روسازي مقعر دوره تيموري 
اختصاص به شرق دارد و اغلب آثار ايراني با اين شيوه 
کار شده اند روسازي مقعر به صورت روشن،»عمق منفي 
زمينه آثار زياد و ديوارهها،عمودي و هرمي شکل هستند 
که عمق زمينه امکان دو يا سه سطح را براي امنيت آماده 

مي کند « (همان، ٨٧:١٣٩٤). 

ترسيم  عکس  نوع منبت  محل قرارگيري  اسم نقش 

روسازي مقعر

منبت جست

روي دماغه سربند 
اسليمي 

روسازي مقعر

منبت جست

روي قاب مياتي  سر ترنج 

روسازي مقعر

منبت جست

قاب پاببن در  ترنج 

روسازي مقعر

منبت جست

حاشيه دور قاب  سربند 
اسليمي

روسازي مقعر

منبت جست

نقوش 
هندسي 

جدول ٧. ترسيم نقوش َدِر شماره٦ مجموعه شيخ جام، مأخذ: همان.



گنبدخانه، سه  داخل  يک  پالن شماره  َدر شماره٣و٤و٥ 
َدري است که به شيوه روسازي مقعرو منبت جست کار 
از  اين َدرها  شده است. نقوش گياهي تزيين شده روي 
اسليمي ها، ختايي ها و گل برگ و غنچه به ويژه گل شبدري 
است که در حاشيه ها، داخل کتيبه ها به صورت قاب خطي 
توپر و توخالي همراه با گل ها استفاده شده است. کلمه 
«الملک» در بعضي از قسمتهاي بنا مثل باالي َدرها در 
آثار نگارگري دوره تيموري نقش شده که بر روي اين 
سه َدر به طور پيوسته چشم نوازي مي کند. (بر قاب هاي 
َدِر ٤و٥ گنبدخانه چهار بار تکرار شده است.) ترکيب َدِر 
شماره ٦ که رو به مسجد قديم باز مي شود و آفتاب خور 
سر  و  ترنجي  نقوش  قاب،  در  قاب  کادربندي  با  است 
ترنجي روي آن ترکيب بندي دوره تيموري را به صورت 
واضح و آشکار در چنته دارد. داخل ترنج ها سر بندهاي 

اسليمي و پيچ هاي ختايي تمامي فضا را پر کرده است. نيز 
بنا به شيوه منبت معقري که روي َدر انجام شده احتمال 
تاريخ َدر منتسب به قرن ٩ هجري را افزون مي نمايد. روي 
اين َدر کتيبه اي کار نشده است و فقط نقوش و ترنجها 
با حاشيه ساده خودنمايي مي کند. َدِر آب انبار، بيرون از 
گنبدخانه شيخ جام است و از محل نصب آن خبري در 
دست نيست. نقوش اين َدر از اسليمي ها، ختايي ها و نقش 
هندسي بازوبندي استفاده شده که روسازي مقعر و منبت 
جست،ظريف آن خودنمايي مي کند. نقوش اين در مقايسه 
آنها و  اسليمي ها، ريتم  تکرار  َدر هاي ديگر مجموعه  با 
تکرار نقش هندسي متفاوت است. آنچه مهم است نقش 
گره  مانندي است که بر آثار نگارگري تيموري به وفور 
نمايان است و عالوه بر آن شيوه منبت جست و روسازي 

مقعر است. 

جدول ٨. ترسيم نقوش و کتيبه َدِر موجود در انبار مجموعه شيخ جام،مأخذ: همان.

 سنجش تاريخي و تطبيقي ويژگي هاي 
فني و نقش پردازي پنج در موجود در 
مجموعة شيخ جام شهرستان تربت 

جام/٥-١٧
ترسيم  عکس  نوع منبت  محل قرارگيري  اسم نقش 

روسازي مقعر
منبت جست

يک لنگه کامل اسليمي گل 
چهارپر گره
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آثار شاخص کاشيکاري و منبت دوره تيموري تصويرو ترسيممحل نقشنام اثر

روي قاب 
مياني 

   
 (. پهلوي ١٣٥٠، ٥٧١)

 
دماغه چوبي مسجد ازقد ٨٣٤

 
کاشيکاري ايوان مسجد گوهرشاد 

ترنج قاب پايين در مسجد ازقد١

حاشيه َدر منبت کاري شده 
مسجد ازقد

ترنج قاب پايين در مسجد 
ازقد١

 در شماره ۴ 
از داخل دومين 

درگنبدخانه 
مجموعه شيخ جام

     

در شماره ۶ از 
داخل چهارمين 

درگنبدخانه 
مجموعه شيخ جام

روي 
دماغه 

کاشي مناره مسجد گوهرشاد      

مسجد ازغند

 

ترنج قاب
 مياني 

َدر شماره ٦ از پالن شماره 
ترنج قاب پايين در مسجد ازغند١مجموعه مزار 

َدر تيموري مسجد مصلي 
(محفوظ در موزه خراسان 

بزرگ)

 
در امامزاده مير فندرسک علي اباد 

کتول (محفوظ در موزه گرگان 
سال٨٧٥)

در شماره ۳ از پالن شماره ۱در موجد در آب انبار مجموعه جام 
 داخل گنبدخانه

 َدِر بقيه شيخ ابوبکر تايبادي

 ايوان مقصوره گوهرشاد ۸۲۱

نوار تزييني فرم لچکي ايوان هاي نماي 
بيروني مدرسه غياثيه خرگرد

در ٣از پالن ١ اولين در مجموعه 
مزار جام

در شماره ۶ از پالن شماره ۱ 
درمجموعه شيخ جام،

در ۴ روي پالن شماره ۱ از داخل 
دومين در مجموعه شيخ جام 

نقش حاشيه صندوق موزه 
ويراني ٨٣٤

جدول ٩. تطبيق کتيبه، نقوش و طراحي در هاي مجموعه شيخ جام و آثار شاخص منبت و کاشي دوره تيموري،مأخذ: همان.



نتيجه
در مجموعه شيخ جام بناهايي از قرن (13 تا 19 ميالدي،7تا13 هجري قمري) وجود دارد که شامل 
مساجد، مدارس و خانقاه ها و آب انبار و احتماال آرامگاه هايي براي افراد ديگر بوده است. هفت َدِر 
چوبي در اين مقاله معرفي شدند که يکي مشخصًا متعلق به دوره ايلخاني و مابقي تيموري اند که 
از نظرساختار تزئينات مورد بررسي قرار گرفت. چهار َدر موجود در گنبدخانه از نظر ساختار 
تزئينات و منبت کار شده در يک رديف قرار مي گيرنند با در نظر گرفتن اين امر مشخص که َدر 
شماره شش موجود در داخل گنبدخانه از سه َدر ديگر ارتفاع رفيع تري دارد و کتيبه اي روي اين َدر 
و پشت آن ديده نمي شود. اما کتيبه الملک روي سه دَر ديگر و َدر موجود در انبار مجموعه شيخ جام 
خودنمايي مي کند.. نوع تزئينات و نقوش کتيبه هاي آنها با ترسيم جدول نقوش، تجزيه و تحليل ساختار 
نقوش و ترسيم جدول کتيبه ها و محل قرارگيري آنها بررسي شد. با توجه به نقوش روي َدرها و شيوه 
منبت آثار سعي در سنجش تاريخي َدرهاي چوبي بود. نقوش ختايي در دوره تيموري شامل گل ها، غنچه ها، 
برگ و ساقه و تکرار تک نقش و يا حرکت بروي ساقه هاي دوراني همچنين طبيعت گرايي بيشتر اين نقوش 
نسبت به اسليمي با نقوش َدرهاي مذکور تطبيق داده شدند. انواع برگ، جوانه،گل هاي روي ساقه هاي عشقه، 
برگ چنار، گل هاي نرگسي، لوتوس گرد، غنچه ها، گل ها بويژه گل شبدري از نقوش ختايي در اين دوره 
هستند. اسليمي ها در اين دوره با گردش وپيچ هاي تکراري، قرينه وگاه غير قرينه با يک بند اسليمي، گردش 
آغاز وبعد از پرکردن فضا با بند هاي کوچکتربه کادر محدود مي شود. در اين دوره بندهاي اسليمي تنوع 
زيادي دارند. منبت تيموري در بيش از يک سطح به شيوه مقعر و عمدتا شيوه َجست کار مي شده است. 
نقوش هندسي شمسه، هشت وچليپا، سلي، گره ده تند وگره شش بر آثار چوبي درهاي تيموري پرکاربرد 
بوده است. هنرمندان در ساخت مجموعه شيخ جام با تمامي بناهاي زيبايي که کاربردهاي مختلف دارند، با 
استفاده از تزئينات مرسوم در آن دوره چشم بيننده را محصور توانايي و قدرت ترکيب بندي و هنر شناسي 
خود کرده اند. استفاده از کتيبه هاي دعايي و اسماء پروردگار به طور مکرر در روي درها در هنگام ورود 
به هرقسمت از مجموعه و داخل بنا با استفاده از گچبري و نقاشي جلوه و منزلتي عرفاني را بيان مي کنند.

  
 در ۴ روي پالن شماره ۱ از داخل 

دومين در مجموعه شيخ جام

ترنج قاب پايين در مسجد ازقد 
سال۸۳۴ هـ

حاشيه دور 
قاب مياني

در ۵ روي پالن شماره ۱ از داخل 
سومين َدر گنبدخانه مجموعه شيخ 

جام
حاشيه صندوق ويراني سال ۸۳۴هـ۸

ادامه جدول ٩.

 سنجش تاريخي و تطبيقي ويژگي هاي 
فني و نقش پردازي پنج در موجود در 
مجموعة شيخ جام شهرستان تربت 

جام/٥-١٧
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outskirts of Mashhad, the wooden doors of Mosalla preserved in Museum of Khurasan-e Bozorg, wooden 

door and tile works of Abu Bakr Tayyebi Monastery in Taybad cityand Qiasieh School of Khawaf city. 

The structure and the style of inscriptions of these doors, the structure and composition of plant motifsand 

arabesque decorations and the style of embossing were compared with the Khurasan index in terms of 

technique, type of construction, design, design features and structure. In  the article this issue was compared 

in a comparative table. Comparative studies of the technical and artistic principles of the above-mentioned 

works and the wooden doors of Sheikh Jami’s tomb in Torbat-e Jam showed that these works can be 

attributed to the first Timurid period (first half of the 9th century AH).

Keywords: Sheikh Jam tomb, woodwork, door, date and ornament.
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The Sheikh-e Jam tomb in Torbat-e Jam city is a museum that holds in itself works from the Seljuk era to the 

Qajar era. This architectural tomb has many decorations such as brickwork, tile, stone carving, plastering, 

plaster painting and etc. Part of the Sheikh-e Jami tomb are wooden doors, which can be mentioned in 

particular with the doors installed inside and outside of the tomb, as well as one wooden door is in thecellar. 

There is no scientific reference to the date or time of construction of these doors. The purpose of this article 

is to study the technical and artistic specifications of the above mentioned doors and to determine the date 

of construction of the doors (five doors). This theme was investigated by matching the design and motif, 

composition and structure of the door inscriptions with Works of historical index from the 8th and 9th 

century AH in the field of tile and woodwork. So the questionsare, what is the decoration of the wooden 

doors and the Door of cellar in the Sheikh-e Jamtomb?and When do these doorswere made(Which 

historical period)? The research method is descriptive-analytical and historical. The domains studied are 

described in the first step in terms of inscriptions, motives, and execution techniques. In the second step 

due to proper analysis, vector designs were done and in the final step for dating were compared with the 

works of Timurid index in Khurasan. According to the authors’ studies, these works are supposed to have 

been made in the Timurid period. The method of gathering information is based on library studies and 

especially field studies, interviews and photography of works. The results show that decorations of the 

doors consist of two parts: inscriptions and simplified plant motifs. The inscriptions on the twodoors of 

dome and cellar have the name of God (al-Molk): decorative Kufic script. The decorative motifs include 

the arabesque design, the arabesque frames and thePlant motifs(Khatyi)carved  on all parts of the doors.

The motifs are; the flowers and the buds and the leaves. The motifs of the door were compared with the 

works of the Timurid Index to find out the making history of the doors. Timurid index works selected and 

studied include the wooden mosque of Azqad ofTorqabaOn the outskirts of Mashhad, the south porch of 

the Goharshad Mosque of Mashhad, the woodengrave box preserved in the ShandizVirani museum On the 
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