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تیموری با تمرکز بازخوانی نحوة بروز زنانگی در معماری دورة 
 (مسجد گوهرشاد مشهد :نمونة موردی)های بصری  بر مؤلفه

 * ، شهرام حیدری طلب مسعود وحدت

 چکیده
های فرهنگی، هنرری   عماراری بره     های خویش را در حوزه اند شایستگی هرگاه فرصت یافته ،گواهی تاریخبه  ،زنان

م یهای عرتبط برا عاراه   ینات   عوتیفئزدر ایجاد   گسترش ت ،تیاوری ة یژه در د ر به ،بانی زنانِ. اند ناایش گذاشته
اسرمعی براسرا    رر   هدف اصلی این پژ هش بازنارایی   خوانیری از عماراری ایرانری     .اند نقش پررنگی داشتهزنانه 

 ،شدن به اهداف پژ هش به عنظور نزدیک ،بنابراین. است در عمااریزنانگی   با عحوریت جنسیت بصری  های لاهؤع
هرای جنسریت      سرنجه  بود که در اداعه نیاز عوردتاریخی آن  در ر ندِجنسیت عرتبط با عوضوع  عااهیمعر ر ابتدا 

اسرت کره در راسرتای      ذکرر  شرایان  .اسرت  عورد بررسی قرار گرفته استخراج شده    عوردی انتخابی زنانگی در ناونه
کا ی، عسرتندات   ر ان ،شناسی تکاعلی سای، ر انهای فل های بصری، گریزی به حوزه تمیین هویت جنسیتیِ شاخص

های پرژ هش   یافته.   عحصوالت صورت گرفته است های عتأخرتر در عورد جنسیت اشیا   شواهد تاریخی   پژ هش
به ناع زنرانگی کاسرته شرده     های بصریِ عرتبط با عااهیم عردانه حاکی از آن است که در عسجد گوهرشاد از داللت

سیاست   عمااری باشرد کره سررآعد     ةتواند حضور پررنگ زنان در عرص عهم این عوضوع عی یلاست که یکی از دال
 .بود« گوهرشادآغا»ها  آن

 کلیدواژگان
 .های بصری جنسیت لاهؤ، عر اسمعی ایرانیعسجد گوهرشاد عیهد، عمااری ، تیاوری، زنانگی ةد ر

  

                                                           
 m.wahdattalab@tabriziau.ac.ir  تبریز اسمعی هنر دانیگاه شهرسازی،   عمااری دانیکدة استادیار.  
 shahram68h@gmail.com  دانیجوی ارشد عمااری دانیگاه هنر اسمعی تبریز.  

برر ز زنرانگی در آررار عماراری تراریخی       ةبازخوانی نحرو » کارشناسی ارشد با عنوان ةناع ین عقاله عستخرج از پایانا
تبریرز   طلب در دانیگاه هنرر اسرمعی   که با راهناایی دکتر عسمود  حدت است «ایلخانی تا قاجار ةایران از د ر

 .انجام گرفته است
 921 /  /1 : ، تاریخ پذیرش921 /2/7 : تاریخ دریافت

mailto:shahram68h@gmail.com


 1931زمستان  ،4، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   464

 بیان مسئله
عبحثری گسرترده اسرت کره از      ،آنای  رشته با توجه به عاهیت بین ،جنسیت در عمااری ةعسئل

 عاهیرت عقیرده برر آن اسرت کره     . قابل بررسی است... عنظر اجتااعی، سیاسی، علای، هنری  
 در جنسریت  ةابرژ  ،بنابراین .است جان بی طبیمت از دار حجم عوجودیتی از بیش چیزی عمااری
 هرای  لاره ؤع جرن   کارک  بره  توانرد  عی آن هویتیِ   تکاعلی ساختار از بخیی عنزلة به عمااری

یرک   جنسیت تمییندر کنار آن،  .شود فرم، شکل، رنگ   عصالح عطالمه :شاعل بنیادیِ عمااری
 طرور  بره  کره ،ناادها   عاراهیم  ر یدادها، فرد، ادراک از که فرایندی باشد تواند عی بنای عمااری

 .بپذیرد تأریر ،شود عی گرفته نظر در عردانه یا زنانه سنتی
 انرد  شرده  تبدیل ( یژه غربی به)عمااری  برای طراحی از اصولی عااهیم جنسیتی بهعبانی   
اعرا   ،انرد  استوار بوده فلسای چارچوبی   اجتااعی عناسبات بر تاریخیِ خود هاواره ةکه در زعین

آن در ادبیات ایرن حروزه    ةعوضوعی است که جای عطالم یهای جنسیتی در عمااری ایران انگاره
در بستری  های عینی   تاریخی جنسیت با تارکز بر زنانگی بازناایی   خوانش جنبه. خالی است

برر آنکره در کیرف     که هاواره با تحلیل   تااسیری از عااهیم قدسی هاراه بروده اسرت عرم ه    
توانرد در   عری  ،رسران اسرت   یراری  رر اسرمعی   ایرانری ز ایای پنهان با نگاهی عتاا ت به عماراری  

این عوضوع که . زبانی   ادبیات عمااری ایرانی نیز ایاای نقش کند ة دایرسازی   گسترش  عاهوم
ضر رت پرداختن به  گذارد عی تأریرگیری هنر   عمااری  عااهیم جنسیتی به چه نحوی بر شکل

یرک پرسرش بنیرادی در رابطره برا      . کنرد  را آشرکار عری    جنسیت   اهایت آگاهی بره آن  ةعقول
 از یندیافر عاکن است ی به این شکل عطرح است که آیاهای بصری جنسیت در عماار کیایت
 کره  بازشرناخت ر  نوشتار عسجد گوهرشاد عیهد  در اینر  بنا های عمااری را در یک عولاه ادراکِ

 برر  جرن   یک غلبه عنوان به بنا  اقمی شخصیت در درنهایت   شود عی آغاز تجریدی صورت به
 ةهرای عینری عررتبط برا عقولر      لاره ؤها   ع توان  یژگی آیا عی ،ناود پیدا کند؟ به عبارتی دیگری

 هرای پنهران   آشرکارِ    انگیرزه  ،جنسیت را در ارر عمااری بازشرناخت؟   بره دنبران آن عاراهیم    
ک از یپیش از پرداختن به هر زعینه،در این  یا حتی تولید کرد؟ این عینیت را بازگو ةدهند شکل
 شرده رر در طراحی عمااری از عنظر عااهیم عرتبط با جنسریت   زنرانگی، ترمش    ؤهای ع عؤلاه
هرای ضرانی آن در آررار عررتبطِ      های شکلی جنسریت   داللرت   زعان با ارجاع به سویه هم است

 .دشرو تیاوری   عسجد گوهرشاد نیز توجه  ةهای بوعی   تاریخی د ر هنری   عمااری، به زعینه
 :شود عطرح عی ذیلخمصه به شرح  ه طورهای تحقیق ب پرسش ،بنابراین

 های تحقیق پرسش

 حضور داشته   بر ز یافته است؟ د ران تیاوریبه چه شکلی در    عااهیم زنانه زن.  
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عسرجدِ   هرای بصرری عماراری    آیا بازخوانی آرراری از زنرانگی   عاراهیم زنانره در عؤلاره     .  
هرایی از   چه عؤلاهدر انگی چگونه     زنجنسیت  ةعقول ،گوهرشاد عیهد عیسر است؟ به عبارتی

 ؟است  ناود یافته عسجد گوهرشاد عیهد عمااری

 راهبردهای انجام تحقیقروش و 
تحلیلی   اکتیرافی اسرت کره ر شری بنیرادی در عطالمرات       ر  ر ش انجام این پژ هش توصیای
طمعرات  ای ا بره ر ش کتابخانره   ،در این پژ هش. استعوردی  ة  ابسته به عواعل تاریخی   ناون

گیرری   هرای شرکل   رییره ابتردا   ،شدن به اهداف پژ هش به عنظور نزدیکگردآ ری شده است   
  ةسرپ  در د ر  شده اسرت   های عینی عمااری عطالمه  آن با کیایت ةعااهیم جنسیتی   رابط

رر    عوردی انتخرابی   ةهای بصری در ناون های تاریخی، عؤلاه پ  از بررسی اجاالی زعینه تیاوری
ر  استها   اتااقات آن د ران  اندییه ةکنند نظر   عنمک  تاریخی عورد ةشاخص د ر ةناایندکه 

 .ه شده استئارا های پژ هش یافته ،ها از طریق ناودارها   جد ناستخراج   

 ضرورت و اهمیت تحقیق
 ؛اجتااعیر  سیاسیر  های شکلی جنسیت در عمااری با عسائل عختلف فرهنگی ارتباط سویه.  

 ؛هویتِ بنا در عمااری از عنوان بخیی به های آن لاهؤجنسیت   عة توجه به عقول.  
 ؛شناسی کا ی، فلساه   زیبایی های عختلف ازجاله ر ان اهایت عبحث جنسیت در حوزه. 9
 .شناسی در زندگی ر زعره   ناود آن در عمااری جنسیت   زیباییة اهایت عقول. 1

 اهداف تحقیق
 ؛های عینی   تاریخی جنسیت با تارکز بر زنانگی جنبهبازناایی   خوانش .  

  یژه ها به عراتب عماون ارزش سازی سلسله کردن عااهیم زنانه به عنظور باژگون پذیر یتؤر.  
 ؛عمااری عحور در عرد انگاری انسان
 ؛هایی از تاکر   طراحی در عمااری عماصر تقویت جنبه. 9
 .ر اسمعی ایرانیزبانی   ادبیات عمااری  ةسازی   گسترش دایر عاهوم. 1

 پژوهش ةپیشین

 یرژه   بره ر  ای جنسیت، عنابع پژ هیی با ر یکرد جنسیتی رشته عیان بودن دانشِ با توجه به جوان
 ةدراینجرا پییرین  . اندک   به صورت پراکنده اسرت ر  در عمااری های عینی آن با تارکز بر جنبه
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تروان عبراحثی در رابطره برا      هرا عری   عنابمی که در آن( الف: دشو پژ هش به د  بخش تقسیم عی 
گوهرشاد    عنابمی که به عسجد( ب ،های عینی   بصری جنسیت در هنر   عمااری یافت جنبه

 .اند تیاوری پرداخته ةعمااری آن   هاچنین نقش   جایگاه زن در د ر

 (الف

فضراهای   هاچرون تنروعی  بره عوضروعات ع   (926 )کولاران   د رتره  فضا، قدرت، تاایزکتاب .  
تروجهی بره    ، بری دیرداری سراز کارهای   ،عمااری ةجنسیت در نظری، کا ی ر ان سنتِ جنسیتی،

قروت کتراب، نگراه جراعع نویسرنده         ةنقطر . پرداختره اسرت   ...عمااری   ةجایگاه زنان در حرف
 [.7 ] شده در کتاب است های انتقادی عطرح هاچنین تحلیل

 .ده اسرت کرگردآ ری  ا ال ترلیندن است که ای از عقاالت عجاوعه شهر   جنسیتکتاب .  
ای که در بخش د م کتاب آ رده شده است از ناادهای جنسیتی در  در عقاله د رهوفر  کریستین

در فلسراه،  جنسیتی خود به عااهیم ضانی   پنهان  ةدر عقال د رهوفر. گوید عمااری سخن عی
به اصون  که کند های عتضاد فلسای اشاره عی  گانهد ة ی به پدید. کند هندسه   اعداد اشاره عی

 [.1] ریزی شهری تبدیل شده است عهای از طراحی برای عمااری   برناعه

 عرردان، زنران، عماراری   سراختار جنسریت     : سراختن جنسریت  آر ن بتسکی در کتاب . 9
هرا   ختاانگیرد که ساختار سا بیر، نتیجه عی ةساخت با نگاهی عنتقدانه به دنیای دست ،(221 )

فضاهای داخلری را برا    ،عردان تمیین شده است   درعقابل از سویهاییه  تقریباً   طرح شهرها
عنروان  بتسرکی  . دهرد  های زنانره نسربت عری    اغواگر به زنان    یژگی   صااتی چون زیبا، راحت

ناپذیرنرد،   عررد اجتنراب   /بیر نری   زن  /هایی هاچون فضای داخلری  که هرچند د گانگی کند عی
خودشران   جهران    هرا در آن  ای را بازتولید کرد کره انسران   عاکن است بتوان فضاهای عماارانه

 [.6 ] دارد عوضوعگرایانه به این  آرعان نگاهی کاعمً بتسکی. پیراعون را د باره از نو بسازند

 (ب

زنران برانی در گسرترش عماراری عصرر تیاروری          نقرشِ » عنروان  باای  فر در عقاله شایسته.  
هرا در   آن ترأریر    تیاروری   صراوی   ةد ر زنرانِ  ةآن است تا با بررسی جایگراه  یرژ   بر« یصاو

اهایت دیگرر ایرن   . در عمااری این د ران نیان دهد را خویش، حضور فمان زنان حکوعت  قتِ
 توانرد  عری  انرد    حاعی بودهبانی  آن زنان که درآرار عمااری  عقاله به سبب آن است که شناختِ

 [.  ] رسان باشد در عمااری یاریه ن عااهیم زناندر بازشناخت

بره حضرور   « گیرری طراحری عماراری    ترأریر احسرا ِ زنانره برر شرکل     »ای با عنوان  در عقاله . 
ای بر تأریر جنسیت ا  در عمااری بنای عسرجد گوهرشراد تأکیرد شرده      به عنوان ادله« گوهرشادآغا»

 [.2 ]است   به صورت عختصر به تأریر حضور زن بر ر حِ عمااری این بنا پرداخته شده است 
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 قدسری  هنرهرای    گوهرشراد  جراعع  رنظیر   بری  عسرجد »در پژ هیی با عنوان  زُعَرشیدی. 9
حران   عرین  عظات، شکوه، زیبایی   جزئیات عسجد گوهرشاد را با زبانی تخصصی   در« عمااری

 [.1]جذاب به ناایش گذاشته است 

 مقدمه
نیز از  بینی آن تادن عتکی است   ا ن به جهان ة هلدر  عمااری هر قوم، نژاد، فرهنگ   تادنی

 دیپد یدر عماار یدیجد یها حرکت اش   خانواده اوریت .[   ص ، ]هنرهاست  ترینِ پیچیده
 ؛استوار اسرت  یسلجوق ةد ر یها ساختارها   ساختاان ةیبر پا زین تیاوری ةد ر یعماار. آ ردند

تراریخ تیاوریران،    در .[117، ص1 ] شرد  عری توجره   اریبناهرا بسر   نیئترز  بره تاا ت کره   نیبا ا
بین ایرن زنران   . بینیم درباری را در سیاست   در بمضی دیگر از اعور عی هایی از ناوذ زنانِ ناونه
هاسرر سرلطان خلیرل       ،  شراد علرک   ،هاسران تیارور  ،آغا خانم   توعان علک  اراتوان از س عی

 بیگم زن سلطان حسین بایقرا نرام بررد   بیگم، عادر   خدیجه گوهرشادآغا، هاسر شاهرخ   فیر زه
را بررای سراخت بناهرای تراریخی      ، یرژه هاسررانش   اور اعضای خاندانش، بهیت[. 22 ، ص9 ]

هاسرر  . ای عقابل عسجد جاعع تیاور در سارقند ساخت عدرسه خانم سارا علک. کرد تیویق عی
برخی دیگر از هاسران   خرواهرانش نیرز در آن   . زند خانقاهی بنا نهاد در شاه ،آغا توعان ،دیگر ا 
سیاست   عمااری  ةاین حجم از  ر د زنان به حیط .[92ر 2 ص ،  ] هایی ساختند عقبرهعکان 

اررگذار در تولید عااهیم زنانه درنظر گرفته شرود کره     قوی های یکی از شاخص عنزلة تواند به عی
 ةنکتر ر  گونه که در اداعه نیز خواهد آعد آنر  در بنا، ظرافت   زیبایی تزئینتوجه بسیار به رنگ   

 .ترین ناود عینی آن عااهیم بود کانونی   عهم

 آن بر معماری آن دوران تأثیرو  تیموری ةنقش زن در دور

 تیموری ةجایگاه زن در دور

ای، زنان از حقوق   اعتیازات بییتری برخوردار  به علت خصلت قبیله ،در عصر عغون   تیاوریان
  عررد از حقروق   اعتیرازات عسرا ی     زن  .احتراعی خراص داشرتند   خود ةزنان نزد جاعم .بودند

جالره عیرارکت در    از ،اعور خانواده، عمییرت   عسرائل گونراگون    ةزنان در ادار. برخوردار بودند
کره در   ،بطوطره  ابرن . پای آنان در تمش   تکاپو بودنرد   به قبیله   پا جنگ، هاراه   هاکار عردانِ

: نویسرد  ایلخانان   ر ی کار آعدن تیاوریان از جواعع آنان دیدن کرده اسرت، عری   انقراضِ ةفاصل
در هرر عرتبره      زنران  [.  ] «هرا خیلری بلنرد   عحتررم اسرت      ها   عغون عقام زن پیش ترک»

یرک از اد ار دیگرر نیسرت     ای از طبقات جاعمه نزد عغوالن   تیاوریان قابل عقایسه با هیچ طبقه
زنران در هنرر      انمکا  چنین جایگراه   عنزلرت اجتاراعیِ    ،شرایطی در چنین [.22 ، ص9 ]
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ات، ظرافت   رنگ با سراختار عماراری   تزئین آن هانواییِ ةناپذیر است که نتیج عمااری اجتناب
بخیی از ساختار برود     تزئینات هاةا یغلب اتیاوری  ةتا قبل از د رذکر است که  شایان. است

هویتی عستقل یافت   به صورت جردا   تزئینات ،تیاوری ةر د رد. شد زعان کار عی به صورت هم
 .دش ساخته به بنا اضافه عی در حالتی پیش

 و آثار معماری تحت حمایت او «گوهرشادآغا»

جایگراهی   گوهرشرادبیگم  یرا  گوهرشرادآغا  عمااری، نام هنرِ ةفمان در عرص زنانِ ةاز عیان ها
تردبیر     هوشریار، برا   یزنر  گوهرشراد [. 79 ، ص1 ] اسرت   اختصراص داده  خرود   خاص را بره 

عیررزا   به شراهرخ  حکوعتی   د لتی اعور در دانیاند زنِ این که شود عی گاته. د ست بود علم
ا  بمرد از ازد اج برا    .تداشر  ای فماالنره  سرهم  اجرایی اعور در   داد عی ای سازنده های عیورت

گر هی از عماراران     ،(ق.ه  16ر712)در د ران حیات خود  .ایران شد ةشاهرخ تیاوری علک
الدین شیرازی  توان به قوام این افراد عی ترینِ از شاخص. ده بودکرهنرعندان را گرد خود جاع 

چرون عسرجد    را الدین   سایر هنرعندان بناهای باشکوهی گوهرشاد به کاک قوام. دکراشاره 
کوتاه از نقش  شرحِ بمد از این .ساخت هرات   عسجد گوهرشاد عیهد جاعع، عدرسه   خانقاهِ

چنردان بیرراه    ناعیرده   اقمی قلارر  سرلطنتی   حاکمِ ا  را بارتولد توان دریافت اگر این زن عی
عرالی گوهرشراد    ةهجری به دستور   هزین   1در سان گوهرشاد عیهد  عسجد .نگاته است

 گوهرشرادِ  جاععِ عسجد عجاوعه. بناهای آستان قد  رضوی است علحقاتِ ء  جزشد احداث 
بره   .داردالماده زیبرا   جالرب    فوق یهای ها   کتیبه کاری کاشی، سبک عمااری بریهد عم ه ع

کره بناهرای    چنینری  حاایت ایرن . شود یکی از شاهکارهای عمااری عحسوب عی ،هاین علت
قردر کایراب اسرت کره بررسری        الیماع قررار دهرد آن   عرد را تحت بناهای عماصرانِ گوهرشاد

در سراخت ایرن    شاد عسرتقیااً  گوهر ذکر استشایان [.   ] طلبد  ی عیاز جایگاه را  ای  یژه
تاریخ عمااری ایران برا نرام زنرانی     ةر عطالمبنابراین د[. 62ص ،1 ]بناها نظارت داشته است 

 ایرن زنران  [.   ]انرد   عواجهیم کره تأریرگرذار   بانیران بناهرای عهاری از عماراری عرا بروده        
آرار باشکوهی برپا کردند که  بودند که در طون زندگی خود کارفرعایانی عدبر   بانیانی باهات

شراید  . شرود  های عهم عمااری د ران اسمعی عحسوب عی ها جزء یادعان اعر زه تمدادی از آن
پسند زنانی  احساسات ظریف   ذ ق عوز ن در ،[تیاوری] ظرافت   زیبایی عمااری این د ران

گوهرشراد در عیرهد     . عمااری در ایران شردند  ةرییه دارد که خود بانی حاایت از این شیو
 [.  ] حاصل حاایت زنان در آن عصر است هرات

 شکوفایی هنر تیموری
در شررق ایرران ر اج یافرت     ،گوهرشراد  ،سبکی جدید در عمااری با حاایت شاهرخ   هاسرش



 465   ...بازخوانی نحوة بروز زنانگی در معماری دورة تیموری

 .[2  ص، 9 ]تیاروری در عصرر شراهرخ اتاراق افتراد       شکوفایی هنرر ،  اقع در. [9 9، ص6 ]
عثرل گوهرشراد    ،هرا  از آن یبمضر . شهره بودنرد  یدر هنرپر ر زین یاوریچندتن از بازعاندگان ت

جالره اسرکندر    ا  از نوادگرانِ  یپرداختند   برخ یاز آرار عماار تیبه حاا ،[شاهرخ]ی هاسر  
، 2] نیران دادنرد   یری آرا   کتراب  یبره خطراط   یادیر ز ةعمقر  سنقریم سلطان   بایسلطان، ابراه

هاچرون ارزش   عرتبرت    یگرر یعواعرل د  ،عرذهب  ةدر عرص ی  دگرگون ریینار تغک در .[97ص
هرا، حضرور    آن ةانر یگرا مرت یطب متیتارا  ،یعغرول رر   یترک لیها   قبا حکوعت انیزن در ع اریبس

   یشررق  یایآسر  یهرا  انگراره  لی ر د سر  زیر   ن یهنر   عمارار  است،یس ةپررنگ زنان در عرص
عنمطرف   ر ان برا    یدر اسرتااده از هنرهرا   یررفت یباعرث پ  یهاگر ... االصل   ینیچ یها طرح
خرط رلرث در عقابرل    از  یرتر ی  اسرتااده ب خیک  یهندس یها در عقابل گره یایاسل تیعحور

 یافرراد  ةدیر شد که بره عق  تیاوری ةدر د ر دست نیاز ا یگرید راتیی  تغ ییبنا ی خطوط کوف
باعرث   یبه نوع یاسمع اتتزئیندر جوهر  یدگرگون نیا آرتور اپهام پوپ   ا غلو بیگلر  نج چون

 یقردرت خمقانره در برار ر    ونیرا عرد  آن هرتسرالد   کونرل   کره  شرد  زیر نجات آن از رخوت ن
 شیسان پر  722ر622به  طعربو یعوضوع که در د ران نای[. 1 ؛ 6؛ 9] دانند عی تازه یها انگاره
 یعانردگار از عمارار   یا به گونهآخر  در ،نبوده است یعماار ةطیزنان در ح تیسر فمال بر یعانم

 .دیرس شیخو تِیبه نها ییبایظرافت   ز آن که در دیانجاع

 مسجد گوهرشادمعماری در  زنانگی و مفاهیم زنانه
هرای عینری    لاره ؤدر بخش د م از پژ هش به بررسی ع تیاوری ةنقش زن در د رپ  از بررسی 

 .پردازیم عی ،دشو عیاهده عی   ناودارکه در  نحوی به ،عمااری عسجد گوهرشاد عیهد
 

 
 های معماری مورد بررسی در مسجد گوهرشاد مشهد لفهؤم .1 نمودار
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 سردر ورودی و منار ةمفهومی؛ رابطـ  محتوایی ةمؤلف
   دیعانند فر  یخصوص پ  از ظهور افراد قبل به یها سده دیها   شا ها از دهه ی  غرب انییار پا

 یگذشرته بررا   کره در  ییجرا  ترا ؛ انرد  داشرته  ییتریتوجه ب تیجنس یشکل یها هیبه سو ونگ،ی
 یرا بره نروع   عردانه قائرل شردند   آن   یزبان ها خراش آساان یبرا دیجد یای  در دن  ها سکیبلاُ

 .پنداشتند یاقتدار   صمبت ع یِناادپرداز
رم    یهاچرون شرهرها   ییجرا  ؛کنرد  یغرب اشاره ع یعماار خیدر تار جیرا به سنتِ  عاعاورد

تارکرز قردرت    یهرا  عکران  یگرذار  نیانه یفرا ان برا اقیبا اشت ها سکیبلها از اُ آن  اشنگتن که در
   بارهرا  عا ار پا، در[. 97 ، ص7 ] شده است دیعهم تأک دِید یاستااده شده   بر عحورها( عردانه)

 در ر شرنگری    د ران طری  هجردهم  سدة در آستانة شویم؛ عثمً، عی ر  ر به ها انتساب این با بارها
 عونردریان  پیت هلندی، نقاش. کند عی پیدا اداعه ها توصیف گونه این نیز بیستم سدة عدرن عمااری

 زن   عجررد  اندییرة    عارودی  حالرت  عمنویرت،  بازناود عرد که بود با ر این بر ،(211 ر  17 )
 در را عیرابهی  هرای  اندییره  بتسرکی [. 2  ، ص1] اسرت  ناسرانیت    افقی حالت عادیت، بازناود
 در زنران  کره  اسرت  طبیمی کاعمً نویسد عی ا  .کند عی دنبان عمااری در جنسیت عنوان با کتابش

 تاراعی عرردان   بره  را خیابان این زیرا عمااری باشند، نداشته احسا  خوشایندی پاری  شانزلیزة
 بره . اسرت  عردانره  پیکرر  تناسربات    اجزا دهندة انمکا    اند ساخته شان عندی قدرت ناایش برای

 ناادهرای    اش هندسری    عتقارن عناصر با عوزة لو ر انگارانة عحوطة انسان ترکیب بتسکی، عقیدة
عنروان   در عمااری گذشته ایران نیرز، عنرار بره   [. 1  ، ص7 ]دارد  اشاره عسلح عردی عاودی به

آنچره از   توانرد خوانیری عیرابه    ای   عرذهبی خرود، عری    عنصری عاودی، جدای از عالکرد نیانه
 .ها عنوان شد در ناادپردازی قدرت   زبانِ عردانه داشته باشد خراش ها   آساان اُبلیسک
برا د  در ازه اسرت کره     ییهرا  یتوجره بره سراختن  ر د   ی ارور یت یعماار یها یژگی  نیتر عهم

  در عقایسره برا   بره عرر ر زعران     [.22 ، ص ] اسرت  یرتر یشکل ب یبرج بلندِ ةعظات آن از د  عنار
 نره یتک یعنوان عنصر عنار به ی  ستبر یاز آن عظات، زعخت یژه د رة سلجوقی  های پییین، به هد ر

هرای بنرا انتقران       عرکزیت توجه از عنار بره  ر دی  عردانه در د ران گذشته کاسته شد یری  با تااس
ر د رة د توجره بره عنرار    کاسرتن از عرکزیرتِ   هرا   بره دنبران آن    یافتن  ر دی عظاتبنابراین،  .یافت

 (.9    ،  تصا یر )های عردانه به ناع زنانگی خوانده شود  تواند به کاستن از داللت تیاوری عی
تیاروری آگراهی    ةسیاست، هنر   عمااری در د ر ةزعانی که از حضور پررنگ زنان در عرص

نگارندگان، عمااران   بانیران   ةبه عقید. یمشو یابیم، بیش از پیش نیز بر این عوضوع  اقف عی عی
ای  از چنران درایرت   اندییره    ،اند های گذشته ایران اسمعی که چنین شاهکارهایی آفریده د ره

اند کره بنرا برر عقتضریات زعرانی   عکرانی، برخوردهرای عتناسرب   عتمرادلی از           برخوردار بوده
 .نیز ارائه دهندر  حتی در رابطه با عقوله جنسیتر  های بصری سویه

                                                           
1. Obelisks 
2. Lewis Mumford 
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عسجد گوهرشاد، .  تصویر
 [91]عیهد 

عدرسة شیردر، سارقند .  تصویر
[1] 

عدرسة طمکاری، . 9تصویر
 [1]سارقند 

 

 تیموری ةیافتن ورودی بنا در دور عظمت. 9و  4، 1تصاویر 

 فرم ةمؤلف

 اصطالح سروته باریک مقصوره به ایوان . 
عنوان عردن   که هاواره بدن عرد است که به دشو یعیاهده ع ی،عماار یتئور خیبا عراجمه به تار

د گانره عنجرر    یها از تقابل یا به عجاوعه ،عدن نیا. است  شدهکار گرفته   به یعماار ةاستمار ای
 یدکرارت  یبرا توجره بره د گرانگ    . تا اعر ز عسلط است یعماار یشده است که هاچنان بر تئور

 ییبه جات عاهوم فضا که شود یع مینث تقسؤبه د  بخش عذکر   ع ییفضا میعااه ،بدن/ ذهن
 ةحرفر  کیر  عنزلرة  به یکه عماار ییجاتا  ؛دشو عیعنجر  نیتزئ/ ساختار ای یر نیب/ یعانند داخل

هرم   دیر فر  یهرا  هیر نظر[. 2 ] شرود  یزنانه شناخته ع یا حرفه عنزلة به یداخل یعردانه   طراح
کره   یاتیر آن نظر ژهی  بهر  شدند تیجنس یبر عبنا یدر خوانش عماار یا عوجب ظهور عصر تازه

 ی  برداشرت زنانره از فضراها    یعاروع  یعردانه از فضراها  یهاچون تلقی ات قرن هجدهایفرض
توان گارت   یع ونگی ای دیبراسا  نگاه فر [. 1  ، ص7 ] کردند یع دییتأ  را ی  خصوص یدر ن
[. 21 ، ص7 ] شرود  یزنانه عر  یالگوها کهن ایها  ارزش دیعوجب بازتول یداخل ید بر فضاهایتأک
 ر انیدارد   از پ یتوخال یزنانه از فضاها یاست که برداشت یشناسان ر ان گریاز د  اانینو شیار

 اچره، یدر ،عارق، دره  ،یگرود »عادر را برا   یالگو کهنة ا  انگار. است یشناس در ر ان ونگیسنت 

                                                           
1. Erich Neumann 
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، 7 ] دانرد  یعترادف عر « اعوات، غار، خانه   شهر یایدن ن،یزع ،برکه ا،یچیاه، در اچه،یبستر در
 ریزی برناعه   عمااری برای طراحی از اصولی به عبانی   عااهیم جنسیتی ،به هر ر ی[. 92 ص

 چرارچوبی    اجتاراعی  عناسربات  برر  هارواره  تاریخی خرود  ةکه در زعین اند شده تبدیل شهری
 [.1]اند  استوار بوده فلسای

 1/91   ایوانی بره عارق   عتر 6 / ای به عرض عسجد جاعع گوهرشاد با دهانه ةایوان عقصور
دلیرل ایرن اعرر    . یک استثناسرت  های آرار عمااری ایران   حتی جهان اسمم ایوان هاةبین  عتر

پرایین   ةکره دهانر   ابه ایرن عمنر  . غیرقائم بودن د  دیوار طولی آن در حالت سر   ته باریک است
شاقولی بودن دیوارهای طولی  غیر. باالی ایوان در پاطاق است ةدهان ةاصلعتر کاتر از ف  /1ایوان

هرای   اندازی هرچه زیباتر   سرشار از ارزش سبب چیم عتر از هر طرف سانتی 71 ایوان به عیزان
عنروان   را بره   آنعرم ه برر آنکره    در ایوان عقصوره این خمقیت [. 1] هنری این ایوان شده است

توانررد برره  کاهررد، عرری از عرررز عیرران در ن   بیررر ن عرریکنررد    عنصررری شرراخص عمرفرری عرری
هرای در نری نیرز     های عادرانه   زنانه در به ناایش گذاشتن هرچه بییرتر زیبرایی   دلبازی   دست
عنرار   .ه اسرت شرد هرای کنراری ترا حرد دی تمردیل       به کاک عناره ایوانعاق زیاد  .دشوتمبیر 

د   شرر ع آن از برام   یرو آغاز ن نیزع یعردانه از ر  یها کاستن از داللت دلیلتوانست که به  یع
کرارکرد   برر   عم ه گاناعا به نظر نگارند ،(یاوریت ةد ر جیرسم رابه )آن باشد  یها کناره ای وانیا

بره   یبررا  یفرصت نجایدر اعنار  ة، بدنکیاصطمح سر ته بار عقصوره به وانیا یآن برا یا پیتوانه
 میعسرتق  هیبنرابر توصر   ات،تزئینر ها به کاک  یکار ی  کاش ییبایز یتریگذاشتن هرچه ب شیناا

 .آن بوده است یشدن نااساز گوهرشادآغا در شاخص
 لیشرک  ة  برا د  گلدسرت    ینار  یهرا  بهی  کت یعاتاز کاش اتتزئینصحن با  یاز سو وانیا

 یسرت یعسجد با یبنا»: دیگو عی [گوهرشاد آغا]عسجد  ری  خ یبان .شده است ی  نااساز تزئین
 یآن از هنرهرا  یبر قاعت خرود اسرتوار بروده   نااسراز     استیدن ایساخته شود تا دن یا به گونه

به کرار گرفتره نیرده     یبنا   عسجد چیباشد که تاکنون در ه یی  خدا یاسمع یشاخص عماار
 دیر دائم با عیا ران خود از عراحل ساخت عسجد بازد طورگاته شده که گوهرشاد آغا به « .باشد

 [.1] نظارت کاعل داشت یارر بزرگ جهان نیبر اجرا   ساخت اکرد    یع
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عسجد گوهرشاد  ةایوان عقصور. 1تصویر
 [91]عیهد 

عسجد  ةناایی دیگر از ایوان عقصور .1تصویر
 [91]گوهرشاد عیهد 

 (آوگون)دار  گنبد شکم ةقوس نرم و فرم خالقان.   
ای سراخته   از کاشی به رنرگ فیرر زه   ،عقصوره قرار گرفته که ر ی ایوانِ ،گنبد عسجد گوهرشاد
نررم     یگنبد با قوس یقسات اصل[. 9 ] عتر است 2 عتر   قطر آن 12شده   ارتااع این گنبد

 عیبد یدارد   شکل یا دهیکه قطب کی دیآ یع در یا کره میسپ  به صورت ن. دشو یجالب آغاز ع
 [.1، ص  ] آ رد یع دیرا پد بای  ز

عصرداق   گنبرد  ةبره انرداز   یفرعر  چیتوان گات که ه یر اسمعی ع ایرانی یعمااربارة در
در عسرجد   دار آن کره  شرکم  ایر آ گرون   در نروعِ  ژهیر   بره  ؛سرت یآن ن   انمطاف در تیالیس

رر ؤای عر  لاره ؤتواند ع ظرافت عی. آن یک زن بود یکه بان ییبنا. گوهرشاد عیهد اتااق افتاد
ظریرف   الزم نیست که حتااً «زنانه» نِساختاا ، اعاعمااری باشد در زنانگی درجةدر تمین 

توانرد بیران     ار   سیان آن نیز عی های عنحنی ساختاان در فرم «زنانگیِ» به عبارتی .باشد
پررذیری، سرریالیت   دیگررر عارراهیم عیررابه در اندییررة   فضرراهای نرراعتمین، انمطرراف .دشررو

پردازان فاینیست عانند الن سیسکو    نظریهعدرن هاچون هوعی بابا    پردازانِ پست نظریه
 .اند لو  ایریگاری با زنانگی پیوند خورده

بره   حسب خودش بازناایی کرد   نره صررفاً   آن را بر بتوانکه ،  زنانه ةبرانگیختن سوبژکتیویت
ایریگاری  ةفلسا اگرچه. ایریگاری است ة، جزئی از فلساه   اندییغیابی در ساحت ناادین ةعثاب

 در کروچکی  هرای  تنراق   هاییره  نظرر ا   بره هاچنان  را دارد،ها   ابهام خاص خود  پیچیدگی
 بره  زنانره  عنطرق  ،ا  نظرر  بره . گذارنرد  عری  صرحه  زنانه تاکر قدرت بر که دارند  جود ها گاتاان

 برر  عردانه تاکر که درحالی ؛کند عی داللت عتمدد عمانی دارای   سیان ناعملوم، عبهم، گوهرهای
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های بصرری   لاهؤدر رابطه با اهایت ع ،در اداعه[. 16 ، ص7 ]است  استوار ساده   قطمی اصون
رسد گریرزی   های بصری به نظر عی ید هویت جنسیتیِ شاخصأیت جهتعرتبط با جنسیت   در 

انرد       عحصوالت صرورت گرفتره   هایی که در چند سان اخیر در عورد جنسیت اشیا به پژ هش
 .تواند راهگیا باشد تری نیز هستند عی های جوان نسبت رشته به

گررد برا    یها که فرم وندش یادآ ر عی ایاش تیجنس ةدربار یا در عقاله ( 22 )آدشورن   لی 
  خطروط   رهیر ت یهرا  بره رنرگ   ییرتر یترند، اعا عردان توجه ب زنان جذاب یبرا میعم یها رنگ

در  یتیجنسر  یهنجارهرا تجسرم  » برا عنروان   یدر پژ هی[.  9] عحصوالت دارند یر  یتهاجا
بره صرورت عردانره   زنانره      راتیخرواص   تاسر   ،یشناس ییبایز یبا استااده از د گانگ «یطراح

ر شرن   یهرا  نررم   رنرگ   یهرا  که عدنظر زنان است، با شرکل  یعحصوالت. شده است یکدگذار
برداشرت   یبرنرد برر ر    یطراحر  ترأریر »برا عنروان    دیگری در پژ هش[. 1 ]شوند  یعیخص ع

 ؛گرذارد  یعر  تأریرشده  درک برندِ جنسیتشکل لوگو بر : آعده است که« برند حی  ترج یتیجنس
آرم    برنرد  یعردانگر  تیدار باعث تقو هیتر، برجسته   زا  نیآرم سنگ ایلوگو  کی کهنحو  نیبه ا
د کره زنرانگی برا    شو عیاهده عی، بنابراین .[92] دشو یبرند ع یزنانگ شی  گرد باعث افزا کیبار

 .گوشه قرابت بییتری دارد دار   راست های زا یه د   فرم عنحنی   سیان نسبت به شکلشکل گر
 

  

ای  گنبد آ گون   رنگ غالب فیر زه .6تصویر
 [91]آن 

فرم عسجد جاعع  دار خوش گنبد شکم .7تصویر
 [1]گوهرشاد عیهد 
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 هاونگار نقشظرافت بیش از حد و پیچیدگی شکل؛  ةمؤلف

 ی  آراسرتگ  نرت یزنانره برا ظرافرت، ز   سراختار     یخین ی  با عضله، قدرت، زبر عردانه ساختار
در  ی راتیجنسر  یهرا  نسربت  ،برار   بره صرورت عکتروب     نیا ل یبرا[. 99] شود یع یگذار ارزش
 .جو کرد   جست ی  کرنت کیونی ک،ید ر ةویاز سه ش و یتر  ی  ااتیتوان در توص یع یعماار

زن نسربت   کرر یرا بره پ  ی  کرنتر  کیر ونی یهرا  وهیعرد   ش کریرا به پ کید رة ویش و یتر  ی 
 شده از شکلِ را عیتق کیستون د ر ،و یتر  یاز   تیبه تبم نیز  لتیگ[. 61 ، ص7 ] داد یع

دارای  یکر ی ؛د  عجاوعره از تناسربات اسرت    آنة جر ینت. نستدا یزن ع را از شکلِ کیونیعرد   
 هآراسرت  ؛زن کی کریپ تناسباتِ به کینزد یها یژگی با  یگرید نت،یبد ن ز   عردانه یتیشخص

 [.99]یف ظر  
 یعبنرا  عنروان شرده برود کره برر      نیچن [نیز]ی آلاان هنر   تزئینة یدر نیر، 1 2 در سان

 یهرا  زشیر زنانره   انگ  یا یژگر یرا   یدر عمارار  یتزئین یها زشیتوان انگ یع یعاوع یا هیفرض
کره   شود عیاهده عی ،بنابراین[. 16، ص7 ]  شاار آ رد  عردانه به یا یژگیعرتبط با ساختن را  

به صورت سنتی از د ران کمسیک تا عدرن، تزئین در عقابل سراختار، عاهروعی زنانره انگاشرته     
 ،آخرِ قررن بیسرتم   ةدر سه ده. زعانی قرار دارد ةآن باز ةعسجد گوهرشاد نیز در عیان. شده است

بره شرکلی کره در د      ؛ای صورت گرفرت  د گانه های هایی به جهت گسست از چنین تقابل تمش
ای بره نرام    برای ناونره در پرر ژه  . سبک دیکانستراکین   فولدینگ در عمااری شاهد آن بودیم

گرایی،  پذیری به افقی عراتب   عدم انمطاف عاودگرایی، سلسله گرِگ لین سرنگونی برج سیرز ارر
سرازی   براژگون تروان   نین اقداعاتی را عری یکی از اهداف چ. پذیری تبدیل شد ترازی   انمطاف هم

 .کردن عااهیم عتقابل آن برشارد پذیر یتؤرعااهیم عادتاً عردانه   

                                                           
1. Joseph Gwilt 

گونه که در د ة عدرن در  آن ر ای که در اینجا الزم است به آن اشاره شود رفع اتهام از تنزنِ جایگاهِ تزئین نکته.  
اطمق . در هنر اسمعی برای بیان فضای قدسی است تزئین». ار پا باب بودر در پیوندِ با زنانگی است

ین ئرعزهای تصویری است   به غلط تز شناسان به دلیل عدم درکِ بودن به هنر اسمعی از سوی شرق ینیئتز
های تصویری هنر اسمعی ارزیابی  عنوان یکی از پایه که به ،زینت. اند فریبنده عطرح کرده ةرا به عمنای آرای

های  ل، گچ   کاشی تا به افقشده است،  سیله یا بیانی است برای شرافت بخییدن به سطح، رنگ، آجر، گِ
در هنر اسمعی، تزئین  [.71، ص7]« عمنایی بیابند   عمنوی   الوهی شوند اعتم یابند   رنگ   هویتِ برتر

های عمااری اسمعی، توجه به  در پژ هش. ها   عااهیم است عند جهت ناایش   انتقان اندییهابزاری نیر 
از نظر . ای عاتاز رسید عمااری ایران در د رة تیاوری به درجه. ای دارد تزئیناتِ  ابسته به آن اهایت  یژه

ه باشد، زیرا تزئینات جزء بایست با بررسی تزئینات آن هارا بسیاری از پژ هیگران بررسی عمااری اسمعی عی
 اایبناها ا یگر   جلوه ییبایز یبزرگ در ارتقا یسها خود ة  به نوبناپذیر عمااری اسمعی بوده  جدایی
 [.2 ]اند کرده
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سازی ایوان عسجد گوهرشاد  ناا طاق. 1تصویر
 [1]عیهد 

 ةبندی انتهای ایوان عقصور عقرن . 2تصویر
 [1]عسجد گوهرشاد عیهد 

 

به نظر زُعَرشریدی  . در عسجد گوهرشاد عیهد ها نگار نقشظرافت   پیچیدگی : 2 1 تصا یر
 [.1] شدعسجد گوهرشاد به الگویی برای عساجد پ  از خود تبدیل 

 های مالیم رنگای گنبد و استفاده از  رنگ غالب فیروزهرنگ؛  ةمؤلف
  رفترار   حرات یکه برر ترج  یشناخت ر ان یندهایاست که فرا دهیعق نیا بر  یتکاعل یشناس ر ان
 ی  جنسر  یمر یانتخاب طب قیذهن انسان از طر   تکاعل با انتخاب است ةجیگذارند، نت یع تأریر

 ،یارار ی  ب یکر یزیف بیبرابرر آسر   عانند حااظت از خرود در  یاصل یها زهیانگ. است افتهیتکاعل 
ادراک، احساسرات،   ر ی برعراقبت از فرزندان  تی ضم ی   ابستگ ،یزندگ کیجذب   حاظ شر

 کیر  شناسری تکراعلی   ر ان .دهد ی  رفتار را شکل ع حاتی  ترج گذارد یشناخت   حافظه ارر ع
عنروان   دهد که در آن رنرگ صرورت بره    یارائه ع جنسیترنگ    انیارتباط ع یساده برا حیتوض

 ،زنران بره علرت سرطوح براالتر اسرتر ژن       بدین شکل که ؛استعطرح  ی  زنانگ ینیانگر عردانگ
 کند که هر د  عروردِ  یاشاره ع شناسی تکاعلی ر ان. ندا لیکارنگ عتاا ای به پوست ر شن یتریب

 [.92] گذارد تأریر عی یزنانگ/ یدرک عردانگ بر ییرنگ   ر شنا
  جررن   یطراحر  یشناسرر ییبرا یکره ز  یا در عطالمرره( 1 2 )  هاکرارانش   لبرورگ یت

 از یکر ی عحصرون  کیر  رنرگِ  یر شرن  ای یکیکه تار افتندی، درردک عی یرا بررس تعحصوال
رنرگ   ییر شرنا  .عحصون است یدر نظر گرفته شده برا تِیجنس یقو یها کننده ینیب شیپ

                                                           
1. Evolutionary psychology 
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 یتیجنسر  هرای  برداشرت  ،(برنرد )ی نام تجار یدر لوگو( عاند یع یکه رنگ رابت باق یزعان)
را  ینرام تجرار   یزنانگ ادراکاتِ ر شن یها که رنگ یطور بهدهد؛  عیتأریر قرار  برند را تحت

اگر  یحت[. 7 ]دهند  عی شیبرند را افزا یدرک عردانگ رهیت یها خواهند داد   رنگ شیافزا
 یهرا  رنرگ  بیر ترک ایر  عمیم   ر شرن  یآب یها نگردر عحصوالت زنانه استااده شود،  یآب

 [. 9] شود یداده ع حیترج یزنانگ جادیتر در ا سبک

 رنگ آبی.   
طررح   بافرت در ا ج    آ رِ رتیر ح   تنوعِ یاز نظر فن نگبه لحاظ کاربرد ر یاوریتة د ر یعماار

عتناسرب   یهرا    طررح  یفنر  ی  بره ا ج تمرال   افتهیغلبه  یاوریت تزئینبر  رنگ [.6] خود است
از  یسازش حاصل شده بود، اصوالً یلخانیا ةد ر یشکان تجربکه از اَ ،یاوریت ةد ر رنگِ. رسد یع

  در فکر   ر ح دهد  های گوناگون ر حی را نیان عی آبی جنبه[. 79 ، ص1 ] بود ید  رنگ آب
آبری عمنرای   . کنرد  خورد   تا اعااق ر ح ناوذ عری  آبی با ر ان آدعی پیوند عی. شود عا داخل عی

آبری از نظرر   . کنرد  شود   به فضای باال اشراره عری   دهد   به فضای الیتناهی عربوط عی ایاان عی
آبری  . اسرت خوی آرام، طبیمرت زنانره   ر شرنی   درخیرش        آرام، خلق سابلیک شبیه به آبِ

 [.91، ص2 ] دهد انتها را نیان عی سازد   ابدیت بی عحیطی عناسب برای تاکر عی

 ونگارهای گیاهی، اسلیمی، خط ثلث، نستعلیق و کاشی معرق رنگارنگ نقش
. جران اسرت   یبر  مرت یدار از طب حجرم  یتیاز عوجود شیب یزیچ آن تیعاه   داردعمااری ر ح 

. نظرر گرفتره شرود    بنرا در  یکی از ابماد عهم هرویتیِ نزلة ع اند بهتو عردانه عی /ر ح زنانه ،بنابراین
ازجالرره  ؛تیارروری   عسررجد گوهرشرراد نیررز  جررود دارد ةهررای دیگررری از عمارراری د ر لاررهؤع

های گیاهی   اسلیای، خط رلث   نستملیق   کاشی عمرق رنگارنگ که نسبت به پنج  نگار نقش
کاتری در راستای انتقان عااهیم زنانه دارند   کاترر بره    ةرسد ادل شده به نظر عی لاه بررسیؤع

ها نیرز   لاهؤاین ع، شود اعا زعانی که سخن از ر ح حاکم بر بنا رانده عی ،ها پرداخته شده است آن
 یرژه در   بره رر   کننرد  تقویت عااهیم زنانه   رسیدن به یک  حدت کلی ایاای نقش عری جهت در

هرای   کوفی بنرایی عرورد اسرتااده در بناهرای د ره     های خیک هندسی   خطوط عقایسه با گره
بررسری  . ندا پازن عمااری بنا از عنظر عوضوع عورد بحث ةکنند که گویی تکایل نحوی بهر  پییین

 .طلبد عجان دیگری عی( 9شده در بخش  عنوان)های اخیر  لاهؤدقیق هاراه با جزئیات ع
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 [2 . ]9 تصویر [2 . ]  تصویر [1. ]  تصویر [1. ]2 تصویر

 های الوان مسجد گوهرشاد مشهد کاری های از کاشی نمونه .19و  14، 11، 14 ویراتص
 

ر ح زنرانگی در   ةغلبر شاهد  کلی طور توان گات که به عی شده با توجه به عباحث عطرحدرنهایت 
 .عقایسه با ر ح عردانگی در بنای عسجد گوهرشاد عیهد هستیم

 ةهاای منطباق بار مفااهیم زناناه در دور      خاوانش  های معمااری باا قابلیات    شاخص
 تیموری و مسجد گوهرشاد

 ؛ها   به دنبان آن کاستن از عرکزیت توجه به عنار یافتن  ر دی عظات.  
 ؛(آ گون)دار  گنبد شکم ةقو  نرم   فرم عتاا ت   خمقان.  
 ؛اصطمح سر ته باریک عتاا ت   خمقانه به ةایوان عقصور. 9
 ؛ها نگار نقشظرافت بیش از حد   پیچیدگی . 1
 ؛های عمیم رنگای گنبد   استااده از  رنگ غالب فیر زه. 1
 ؛قیخط رلث   نستمل هاراه های گیاهی   اسلیای نگار نقشاستااده از افزایش . 6
 ؛کاری الوان   چندرنگ استااده از کاشی. 7

 بحث
 ساهباستان تا د ران عماصر هاواره بر هنر   فل ونانید گانه که از  یها در عبحث عرتبط با تقابل

، (یگوشرگ  عقابل راست در)، انحنا (یدر عقابل سخت) ینرع ،اند اررگذار بوده( غرب ةفلسا ژهی  به)
برا   یتیاز بمرد جنسر   یکلر  طرور  بره  ...  (عقابرل زعختری   در)، ظرافت (عقابل فرهنگ در) متیطب

بنرا، برا   در حضور عاراهیم جنسریتی   ة در اداع. اند هاراه بوده گیاز زنان ییتریب یها یگر یتداع
های زنانره  ارد   توان انتقاداتی به عمااری در راستای ستایش یا رد ارزش ر یکردهای عختلف عی
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جنسیت   ترمش بررای    ةهای عتنوع در زعین شدن سویه اعا آنچه حائز اهایت است عطرح ،کرد
هرای ارزشری    عراترب  نهرادن سلسرله   ور کنرار در ابتدا به عنظر  ،رسیدن به سنتزی از کانان تئوری

بخیریدن     سپ  عینیرت  (های عردانگی در ا لویت بودن عااهیم عردانه   شاخص) گرفته شکل
کیرف، برازخوانی   بررسری     کلری  طرور  بره  اسرت؛ آن در عالم  اقمیت بره کارک هنرر عماراری     

های عررتبط برا آن      سازی تواند درنهایت در جهت گسست از عحر م های بصری زنانه عی  یژگی
 .گذاری عجدد در این گاتاان صورت بگیرد ارزش جهتهاچنین در 

عناصرر   نرات ی  تزئ اتیر جزئ یاسراع  یرتر یب .نکتة دیگری نیز اشاره شود  در اداعه الزم است به
نرو، گلدسرته،    گرل  ،یدان، لچکر  رعهسُر  از جالره  ؛اند یدر ارتباط با زنانگ ای ندا زنانه ای ی ایرانیعماار

 میبه صورت آشکار   نهان، عسرتق  یزن   زنانگ ... .چک، پرک، شاپرک، طره  یترعه، ترنج، افیان، پ
 .اند بوده ی  ظرافت در هنر   عماار اتتزئین ی،هنر نشیبخش آفر هاواره الهام م،یرعستقی  غ

 گیری نتیجه
فرهنرگ   کیر از  هافتی شده   رشد عتولد یها یهی  اند با رها انگریگرفته ب شکل بصری یها ارزش
ر نرد   نیر از ا یجزئر  زیر زنانره ن  میعاراه    انگیزنر  .است یپ در یپ یها زعان   نسل یط ی،تکاعل
 ،آیرد  حساب عی عمااری ایران به هایاز شاهکاریکی که ، عسجد گوهرشاد در بررسی .اند یتکاعل
نراظر زن  برانی    نام آن، حضرور  کند  را به خود جلب عی عخاطب ا لین عوضوعی که توجه شاید

هرای   طررح  رنگارنرگ،  عمررق  ات، کاشری تزئینتوجه رنگ    درخورحضور هاچنین . است در آن
تر از خود در حروزه   در عسجد گوهرشاد در عقایسه با عساجد قبل ... بوته     گل الخطوط عنحنی

آیرد کره در کنرار دیگرر      های بصری عرتبط با عااهیم زنانه به حساب عری  از کیایتایران کنونی 
. های زنانگی ایاا کررده اسرت   در تقویت شاخص ررؤع یارها   اتااقات تاریخی آن د ران نقیعمی

های عمیرم     ، رنگگنبد   ایوان عقصورهة خمقان فرمِ ،شده در این پژ هش براسا  عباحث طرح
عررتبط برا   در عسجد گوهرشاد انطباق بییرتری برر عمیارهرای     تزئینطورکلی  به   ای فیر زه آبی

تیاوری  جود دارد که بررسری   ةد ر ةهای عوردی دیگری در عمااری خمقان ناونه. داردزنانگی 
های پژ هش حاکی از آن است که در عسرجد   یافته. تواند راهگیا باشد ها نیز از این عنظر عی آن

به ناع زنانگی کاسته شده است که یکری   های بصریِ عرتبط با عااهیم عردانه گوهرشاد از داللت
سیاسرت   عماراری باشرد کره      ةتواند حضور پررنگ زنان در عرص این عوضوع عی عهم از دالیل

  .بود گوهرشادآغا ها سرآعد آن
عنروان   اهایت عمانی ضرانی جنسریتی بره    برسر کریستین د رهوفر با بار دیگر آخر یک در

کره از زعران اهررام عصرر تراکنون،      شرویم   رأی   هاراه عری  همعقطمی  عوضوعی فراسبکی   غیر
ناادهرای    ترر انتقران داده    هایی هرچه بردیع  های فلسای را در شکل ی  احد از ارزشا عجاوعه

                                                           
 .ارائه شده است 9    شده در این پژ هش در ناودار  بندی عباحث عنوان جاع.  
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بنرابراین هاییره    ،دارنرد  عری    پنهران نگراه   اند رعزآلود   عمانی ضانی جنسیتی را حاظ کرده
 .بازخوانی این عااهیم  جود دارد   عجالی برای کیف

 

 
 ید مفاهیم زنانهتول بر ثرؤم تیموری ةدور در حکومتی ـ ینیـ د اجتماعیها و اتفاقات  ویژگی .4نمودار 
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های  های بصری معماری با قابلیت انطباق بیشتر بر مفاهیم و ویژگی ها و شاخص تغییر کیفیت. 9 نمودار
 زنانه
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