مسجد گوهرشاداز بناهایدورهتیموری
محسوبمیشود کهنظربیشترمحققانهنر
و معماری اسالمی را در سطح جهان به خود
جلب کرده است .چه ویژگیهایی برای آثار
بهجایمانده از این دوره میتوان متصور شد؟

دکترمهدیصحراگرددر گفتوگوبانشریهحرمتشریحکرد

ویژگیهایمنحصربهفرد
معماریمسجدگوهرشاد
[بهروز کریمپور]
عظمت و شــکوه مســجد گوهرشــاد ســبب شــده اســت تا بســیاری از شرقشناســان
و محققــان هنــر اســامی در سراســر جهــان در بررســی نمون ههــای شــاخص ایــن
هنرهــا ،توجهــی ویــژه بــه ایــن بنــای تاریخــی داشــته باشــند .امــا از میــان حاصــل ایــن کوشـشها،
یتــوان یافــت کــه بــه کنــه حقایــق مربــوط آن پــی بــرده و بــا توجــه بــه جزئیــات،
آ ثــار اندکــی را م 
بــه نتایــج منطقــی و راهگشــا دســت یابنــد .دکتــر «مهــدی صحرا گــرد» کــه فار غالتحصیــل مقطــع
دکتــری تاریــخ تحلیلــی هنــر اســامی اســت ،از جملــه پژوهشــگرانی اســت کــه تحقیقــات علمــی
و دقیقــی دربــاره مســجد گوهرشــاد داشــته و بــه وا کاوی هنرهــای بــکار رفتــه در ایــن بنــا پرداختــه
اســت .از جملــه تألیفــات وی در ایــن زمینــه کتــاب ارزشــمند «کتیبههای مســجد گوهرشــاد» اســت
لهــای ســودمندی را در اختیــار
کــه عــاوه بــر کســب عنــوان کتــاب فصــل کشــور ،اطالعــات و تحلی 
عالقهمنــدان و پژوهشــگران هنرهــای اســامی قــرار داده اســت .بــه مناســبت ســالروز شــروع
ســاخت بنــای مســجد گوهرشــاد بــا ایــن کارشــناس تاریــخ گفتوگــو کردهایــم.
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دورة تیمــوری دورة مهمــی در تاریــخ هنــر و معماری
کطــرف
ایــران اســت زیــرا هنــر ایــن دوره از ی 
تکامــل ســنن هنــری ادوار پیشــین اســت و از
ســوی دیگــر پایــه و مبنــای شــکوفایی هنــر دورة
یشــود .یعنــی
بعــد [دورة صفــوی] نیــز تلقــی م 
بیشــتر شــیوههای هنــری عصــر صفویــان ریشــه در
ابداعــات هنرمنــدان عصــر تیمــوری دارد .عــاوه بــر
مســئله ســنتهای هنــری کــه عــرض شــد ،در ایــن
دوره تحــت حمایــت شــاهان و درباریــان تیمــوری
آثار بســیار باشــکوه و فراوانی ســاخته شــد که برخی
از آنهــا امــروزه بهجــا مانــده اســت .ترکیــب ایــن
دو موضــوع کــه رابط ـهای دو ســویه دارنــد ،یعنــی
تکامــل ســنتهای هنــری و حمایــت حاکمــان
تیمــوری ســبب شــد عصــر تیموریــان در تاریــخ هنــر
و معمــاری دورهای خــاص باشــد و توجــه بیشــتر
محققــان را بــه خــود جلــب کنــد .البتــه مــواردی
خنــگاری در ایــن دوره
دیگــر مثــل شــکوفایی تاری 
کــه ســبب شــد منابــع تاریخــی زیــادی از آن بهجــا
بمانــد و اطالعــات مــا را دربــاره هنرمنــدان ،حامیــان
و روابــط هنــری آن عصــر افزایــش دهــد نیــز در توجه
زیــاد محققــان بــه ایــن دوره مؤثــر بــوده اســت.
مسجد گوهرشاد چه جایگاهی در میان
آثار همدورۀ خود دارد و تشابهات و تمایزات آن
چیست؟
چنــد دلیــل ســبب شــده کــه ایــن مســجد جایــگاه
ً
ویــژهای در تاریــخ معمــاری ایــران بیابــد .اوال معمــار
ایــن مســجد قوامالدیــن شــیرازی معمــار برجســته
تاریــخ ایــران بــود .قوامالدیــن تنهــا معمــاری
اســت کــه نامــش در تاریخنامههــای ایــران (البتــه
تاریخنامههــای پیــش از ســدة یازدهــم) ذکــر شــده
اســت و ایــن نشــاندهندة جایــگاه ایــن معمــار در
نزد دســتگاه تیموریان اســت .عالوه براین او معمار
مخصــوص گوهرشــاد و شــاهرخ بــود و آرزوهــای
آنــان را در قالــب ســاخت بناهــای معظــم تحقــق
میبخشــید .از او چنــد بنــای دیگــر از جمله مســجد
و مدرســۀ گوهرشــاد در هــرات ســراغ داریــم کــه البتــه
تخریــب شــدهاند .دیگــر اینکــه مســجد گوهرشــاد
جــزو معــدود بناهــای تاریــخ ایــران و بــه گمانــم
تنهــا بنــای دوره تیمــوری اســت کــه ســاختارش

