
  در خرگرد و سنگانِ خوافمساجد و مدارس چهار ايواني و دوايواني 

  بخش چهارم –خواف  گزارش سفر

  قديمي ترين بناي چهار ايواني در ايران و مدرسة غياثية خرگرد

مي رويم از بناهاي چهارايواني دورة سلجوقي كه  مدرسة غياثية خرگردصبح به  9ساعت  21/11/91 روز شنبه
. دورتا دور بنا خود نمايي مي كند اشته و تزيينات بيروني آن همچون تزيينات درونيش درحالت ميدانگاهي د

  .ديده مانده استته ترميم شده است و بخشهايي آسيببخشهايي الب

 :اشاره مي كند و مي گويد ،غياثيه است ياي سيماني كه كمي دورتر از مدرسةپيش از هرچيز آقاي لباف به بقا
بررسي  1319كه وقتي آندره گدار در  -از لعبتهاي فرهنگي فرهنگ ما -خرگرد بوده آنجا مدرسه نظاميه 

اولين بناي چهار ايواني ايران بوده كه در اين بنا به اين نتيجه رسيد كه  و نقشه اش را ترسيم كرد، كرد
جا ن مدرسه به آثار اندكي از اي). تا آن زمان بناها به صورت يك يا دو ايواني بوده(دوره سلجوقي بنا شده 

از جمله كتيبه اي با ابعاد حيرت . آثار اسالمي تهران نگهداري مي شودمانده كه در حال حاضر در موزة 
. ، قرار داردكه بدينترتيب در شمار بلندترين كتيبه ها ،متر طول و يك متر و ده سانت عرض 40 در انگيز

  .شده ساخته شده استريزياين كتيبه از گل قالب

  



كه از تركيب  گفتند،خرگرد وجه تسمية در مورد  آقاي توكلي -جمعه–وزي كه به خواف رسيده بوديم صبح ر 
    .استمعني شهر آفتاب به  به اين تعبير خرگردو  استبه معني شهر » گرد«خورشيد و / به معني خور» خر«

مت پيراحمد خوافي و به دست در زمان شاهرخ تيموري به هاين بنا  كهنوشته در مورد مدرسه غياثيه  روي تابلو
  . ق بنا شده است 848در شيرازي برادر شيرازي به نام قوام الدين و غياث الدين  تواناي دو

  
پايين اين كتيبه جلب  849تاريخِ را به بقاياي زرد و كمرنگ  انداخل مسجد كه مي رويم دكتر صادقي توجهم

  :مي كند



  
  :ه استمدرسه اشاره شد بازسازيزمان به  -كه از جنس چوب است–ورودي هم  بباالي در

 1348آثار باستاني در خراسان از سال  حفاظتملي تعميرات مدرسه غياثيه خرگرد توسط دفتر فني سازمان «
   .»شمسي تهيه و نصب شده است 1363اين در چوبي نيز ضمن تعميرات در سال . آغاز گرديد

   :مي دهنددر مورد اين بنا دي اطالعات ارزشمن ،آقاي لبافراهنماي داناي خواف، 

گذاري كنيم زوزن ارزش تاريخي باال و خرگرد ارزش علمي اگر بخواهيم شهرهاي مختلف خراسان را ارزش
  . نسبت به ديگر نواحي خراسان دارند - به دليل بقاياي مؤسسات علمي–بااليي 

اكه به عنوان يك نماد در چر هم بناي مطرحي بوده،غياثيه در زمان خودش  شواهد نشان مي دهد مدرسة
   .زيبايي دارد اتهم تزيين بناديواره هاي بيروني عالوه بر تزيينات داخلي،  ي قرار داشته وگاهميدان

حجره دارد كه هركدام خوابگاهي  36اند، ساخته  دو طبقهرا اين بنا به دليل ايجاد فضاهاي اقامتي زياد 
  ،يك تاالر اجتماعات .ستي بناهازاويه السهايي هم در ك .است هبود يا طلبهدانشجو  5تا  3كوچك براي 

  . دارددر زواياي بنا هم درس كالس  و كتابخانه ،مسجد



اين بنا ) هم بوده است سازندة مسجد گوهرشاد مشهدكه (دو برادر به نام قوام الدين و غياث الدين شيرازي 
غياث  پسس. استه ش روبروي مدسه غياثيكند كه آرامگاه يقوام الدين فوت مكار  ر ميانةد .را مي سازند

- سازنده به نام يكي  هدشغياثيه ناميده ام مدرسه به دو منظور نبدينترتيب الدين كار را تمام مي كند و 
   .است كه دستور ساخت بنا را دادهغياث الدين پيراحمد خوافي هم به نام  يكي -غياث الدين شيرازي

است كه به خوبي كنار هم در آن تلفيق كاشي و آجر ديگر بناها مدرسه با  -اين مسجديكي از تفاوتهاي 
كه زيبايي آنرا دوچندان كرده با سنگ مرمر  بويژه ،از بدايع اين بناستنيز تلفيق سنگ و كاشي . نشسته اند

تيموري به كاربردن كاشي معرق است كه در اين  همچنين از برجسته ترين مشخصة بناهاي دورة. است
كاشي معرق را كه زخامت چوب كبريت داشته روي . هنرشناسان در حد كمال است مدرسه به تاييد

  .پنلهايي مي ريختند پشتش را دوغاب گچ مي ريختند و روي ديوار نصب مي كردند 

  

است كه به آن مدرس مي  وارد راهرو كه مي شويم سمت راستمان مسجد و سمت چپمان تاالر اجتماعات
و كه نور را به داخل مي آورد  باالي بنا ي زيباي روي ديوار و دريچةنقاشيها. رويم ابتدا به مدرس مي .گفتند

اين فضاي تاالر را زيبا و روحاني كرده است آقاي لباف  ،گوشها شدهفيل نورپردازي برايجاد نور و موجب انعكاس 
  .كندمعرفي مي در نورپردازي و گنبدي شكل ساختن بنا معمار هنرمندانه ترفندهاي را از 



  
يكي در  ،آنتفاوتش با  اما ،س استدركه در نورپردازي مشابه م مسجد است - سدرم قرينة - سمت راست بنا
  . مانده است -ازارة آن–فقط داغي دورش  ظاهراً  كههم داشته كتيبه اي . تزيينات نحوة در ديگرمحراب است و 



  
  

آقاي لباف مي گويد چنين به نظر يم نگاه مي كنيم متوجه كاشيهاي مفقودة آن مي شورا كه  هاديواره هاي ايوان 
آسيب برخي كاشيها هم  -ندكه در خيلي از موزه هاي دنيا هست-اكثر كاشيها را به عمد درآورده اند مي رسد 

  .استباقي مانده در نهايت سعي كردند در بياروند اما نتوانستند و كه احتماال ديده 



  
و  سالم بازسازي شده  يشده و بيرون حجره ها با الگوبرداري از حجره ها - رفع نقص-هايي از بنا ترميم بخش 

  .حفظ شودو اصل آن  يقديمگونة سعي شده 

  



  .يكي ديگر از زيباييهاي بنا به كارگيري مقرنسهاست

وارد يكي . استكتابخانه بوده  ه گفتند احتماالاطاقك تاريك و كوچكي بود ك ،ي ايوان وروديروبرو ي بنا،در انتها
، خيلي تاريك است، آقاي لباف گفتند اين يكي از كالس ها بوده و قرار دارداز حجره ها مي شويم كه در زاويه 

  .از درهايي كه در حال حاضر از مصالح پر شده است نورگيري مي كرده پيشتر 

  »استفرعي داشته  بورودي اصلي و هشت در بمسجد يك دراين «

اندكي فرق مي كند ابتدا  -بانوان ميراث–مسجد گنبد حركت مي كنند، مسير ما به سمت  نوردانخوافدامه در ا
ته پخ، برايمان كه خانمشان لطف كرده – »اشكنة بنه«غذاي محلي به نام تا به منزل آقاي پوريعقوب مي رويم 

 .بخش سفرة صبحانه فرداي آن روز استغذايي كه زينت. را بياوريم -اند

  

  
  

  

  

  

  



  مسجد جامع گنبد 

  



  
در كوچه اي كهنه و  از زيباترين بناهاي دورة سلجوقي يكيگنبد را ديده اند، مسجد جامع به گروه كه مي رسيم 
 فروريخته كه آيات قرآني بر سردوش محراب آن نقش بسته و داراي يك ايوان روبه آفتابتنگ با ديوارهاي گلي 

  . دارد متفاوت ييناتئهر طاقي زيرش تز ت كهو دو ايوان كوچكتر در طرفين اس

از دكتر صادقي به نقل از . است منتها ديوارها تا زير سقف گچ شده ،از آجر ساخته شده قسمت دروني گنبدها
  . آقاي لباف شنيدم كه اگر اين گچها تراشيده شود كل مسجد آجري و قرينة سقف خواهد بود

م نماز ظهر كه رسيديم امام جماعت در اطاقكي ايستاده بود و افرادي اين مسجد هنوز هم داير است چنانكه هنگا
و جالب اينكه در اين محل يك روز در هفته مثنوي و . با لباس محلي پشتش ايستاده بودند و نماز مي خواندند

  .روزهاي ديگر قرآن تدريس مي شده است

از طرف  559تا  483كه بين است حمد صفاري ي متاج الدين ابولفضل نصر ابن طاهربعضي گويند اين بنا از آثار 
  .سلجوقيان در سسيتان حكومت داشته است

  

  خوارزمشاهيان/ سلجوقيان بنايي بازمانده از دورة سنگانمسجد جامع 



  از دورة سلجوقيست روي تابلو قدمت آن دورة خوارزمشاهي و به گفتة راهنمايان

  
شكل آيا بنا به عمد ذوزنقه. بنا توجهمان را جلب مي كندمسجد جامع سنگان را كه مشاهده مي كنيم ساختار 

بنا شده يا داستان ديگري دارد؟ تلفيق آجر و كاشي را همچنان مشاهده مي كنيم و طاقهايي كه هر كدام 
  :داستان مسجد سنگان را از زبان آقاي لباف مي شنويم. تزيينات متفاوتي دارند

آندره ، لذا بودهشروع آن منحصر به خراسان كه د شوارد ايران  يوانيمساجد دو اق سبك معماري  6اواخر قرن  از
و مسجد فردوس مسجد گدار به آن سبك خراساني مي گويد مسجد جامع گناباد، مسجد سنگان، مسجد زوزن، 



و از خصوصيات اين مساجد اين است كه در دو طرف ايوان قبله . از جمله مساجد دو ايواني خراسان هستند رقه
كتيبه . وني مسجدها براي  اولين بار تلفيق آجر و كاشي استريشبستان است و تزيينات بدو مقابل قبله، ايوان 

  .مسجد گنباباد استر اين مساجد اهميت عمده اي داشته كه نمونه آن كتيبة د

رانش  ني آايوان و غرفه هاپايه هاي  بوده، بر اثر زلزله هاي متعدددر منطقة زلزله خيز واقع چون اين مسجد 
گمانه هاي باستان شناسي مبني بر . به اين شكل درآمده است وشكافها با دوغاب گچ پر شده  پيدا كرده، سپس
 اين مسجدنقه شكل بناشدن فرضيه ذوز ، از اين رورا تاييد مي كندفرضيه اين از دوغاب گچ پر شدن پايه ها 

  .منتفي است

  

  .نايع دستي و گردشگري شهرستان خواف مي رويمبه ادارة ميراث فرهنگي، صبعدازظهر  1:00ساعت 

  



ل موسيقي مجسمة پيرمرد دوتارنواز كه سمبدر اين موزه نمادهايي از اين سرزمين نگهداري مي شود همچون 
و نمونة بازسازي شده كتيبة به  آوردمي  به يادكوچكي كه آسبادهاي نشتيفان را  محلي خراسان است، آسباد

  ؛ گرد كه اصل آن در موزة ايران باستان نگهداري مي شودجاي مانده از نظامية خر

  
  كتيبه بازسازي شده نظامية خرگرد

  

مجسمه هايي از زناني كه به پارچه بافي و نخ ريسي و قالي بافي مشغولند و مرداني كه در حال همچنين 
  گندم و جو هستند آوري آهنگري، تنورمالي و جمع 



  

  



  

  
  :تهيه گزارش

  نفيسه ايراني


