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بازخوانی نحوة بروز زنانگی در معماری دورة تیموری با تمرکز
بر مؤلفههای بصری (نمونة موردی :مسجد گوهرشاد مشهد)
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چکیده
زنان ،به گواهی تاریخ ،هرگاه فرصت یافتهاند شایستگیهای خویش را در حوزههای فرهنگی ،هنرری عماراری بره
ناایش گذاشتهاند .زنانِ بانی ،به یژه در د رة تیاوری ،در ایجاد گسترش تزئینات عوتیفهای عرتبط برا عاراهیم
زنانه نقش پررنگی داشتهاند .هدف اصلی این پژ هش بازنارایی خوانیری از عماراری ایرانریرر اسرمعی براسرا
عؤلاههای بصری جنسیت با عحوریت زنانگی در عمااری است .بنابراین ،به عنظور نزدیکشدن به اهداف پژ هش،
ابتدا عر ر عااهیم عرتبط با عوضوع جنسیت در ر ندِ تاریخی آن عورد نیاز بود که در اداعه سرنجههرای جنسریت
زنانگی در ناونهعوردی انتخابی استخراج شده عورد بررسی قرار گرفته اسرت .شرایان ذکرر اسرت کره در راسرتای
تمیین هویت جنسیتیِ شاخصهای بصری ،گریزی به حوزههای فلسای ،ر انشناسی تکاعلی ،ر انکا ی ،عسرتندات
شواهد تاریخی پژ هشهای عتأخرتر در عورد جنسیت اشیا عحصوالت صورت گرفته است .یافتههای پرژ هش
حاکی از آن است که در عسجد گوهرشاد از داللتهای بصریِ عرتبط با عااهیم عردانه به ناع زنرانگی کاسرته شرده
است که یکی از دالیل عهم این عوضوع عیتواند حضور پررنگ زنان در عرصة سیاست عمااری باشرد کره سررآعد
آنها «گوهرشادآغا» بود.

کلیدواژگان
د رة تیاوری ،زنانگی ،عسجد گوهرشاد عیهد ،عمااری ایرانیر اسمعی ،عؤلاههای بصری جنسیت.

 .استادیار دانیکدة عمااری شهرسازی ،دانیگاه هنر اسمعی تبریز
 .دانیجوی ارشد عمااری دانیگاه هنر اسمعی تبریز
این عقاله عستخرج از پایانناعة کارشناسی ارشد با عنوان «بازخوانی نحروة برر ز زنرانگی در آررار عماراری تراریخی
ایران از د رة ایلخانی تا قاجار» است که با راهناایی دکتر عسمود حدتطلب در دانیگاه هنرر اسرمعی تبریرز
انجام گرفته است.
تاریخ دریافت ، 921/7/ 2 :تاریخ پذیرش921/ / 1 :
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بیان مسئله
عسئلة جنسیت در عمااری ،با توجه به عاهیت بینرشتهای آن ،عبحثری گسرترده اسرت کره از
عنظر اجتااعی ،سیاسی ،علای ،هنری  ...قابل بررسی است .عقیرده برر آن اسرت کره عاهیرت
عمااری چیزی بیش از عوجودیتی حجمدار از طبیمت بیجان است .بنابراین ،ابرژة جنسریت در
عمااری بهعنزلة بخیی از ساختار تکاعلی هویتیِ آن عیتوانرد بره کارک جرن عؤلارههرای
بنیادیِ عمااری شاعل :فرم ،شکل ،رنگ عصالح عطالمه شود .در کنار آن ،تمیین جنسیت یرک
بنای عمااری عیتواند فرایندی باشد که از ادراک فرد ،ر یدادها ،عاراهیم ناادها،کره برهطرور
سنتی زنانه یا عردانه در نظر گرفته عیشود ،تأریر بپذیرد.
عبانی عااهیم جنسیتی به اصولی از طراحی برای عمااری (به یژه غربی) تبدیل شردهانرد
که در زعینة تاریخیِ خود هاواره بر عناسبات اجتااعی چارچوبی فلسای استوار بودهانرد ،اعرا
انگارههای جنسیتی در عمااری ایرانی عوضوعی است که جای عطالمة آن در ادبیات ایرن حروزه
خالی است .بازناایی خوانش جنبههای عینی تاریخی جنسیت با تارکز بر زنانگی در بستری
که هاواره با تحلیل تااسیری از عااهیم قدسی هاراه بروده اسرت عرم ه برر آنکره در کیرف
ز ایای پنهان با نگاهی عتاا ت به عماراری ایرانریرر اسرمعی یراریرسران اسرت ،عریتوانرد در
عاهومسازی گسترش دایرة زبانی ادبیات عمااری ایرانی نیز ایاای نقش کند .این عوضوع که
عااهیم جنسیتی به چه نحوی بر شکلگیری هنر عمااری تأریر عیگذارد ضر رت پرداختن به
عقولة جنسیت اهایت آگاهی بره آن را آشرکار عریکنرد .یرک پرسرش بنیرادی در رابطره برا
کیایتهای بصری جنسیت در عمااری به این شکل عطرح است که آیا عاکن است فرایندی از
ادراکِ عولاههای عمااری را در یک بنار در این نوشتار عسجد گوهرشاد عیهدر بازشرناخت کره
به صورت تجریدی آغاز عیشود درنهایت در شخصیت اقمی بنا بهعنوان غلبه یک جرن برر
دیگری ناود پیدا کند؟ به عبارتی ،آیا عیتوان یژگیها عؤلارههرای عینری عررتبط برا عقولرة
جنسیت را در ارر عمااری بازشرناخت؟ بره دنبران آن عاراهیم ،انگیرزههرای پنهران آشرکارِ
شکلدهندة این عینیت را بازگو یا حتی تولید کرد؟ در این زعینه ،پیش از پرداختن به هریک از
عؤلاههای عؤ رر در طراحی عمااری از عنظر عااهیم عرتبط با جنسریت زنرانگی ،ترمش شرده
است همزعان با ارجاع به سویههای شکلی جنسریت داللرتهرای ضرانی آن در آررار عررتبطِ
هنری عمااری ،به زعینههای بوعی تاریخی د رة تیاوری عسجد گوهرشاد نیز توجه شرود.
بنابراین ،پرسشهای تحقیق به طور خمصه به شرح ذیل عطرح عیشود:

پرسشهای تحقیق
 .زن عااهیم زنانه به چه شکلی در د ران تیاوری حضور داشته بر ز یافته است؟
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 .آیا بازخوانی آرراری از زنرانگی عاراهیم زنانره در عؤلارههرای بصرری عماراری عسرجدِ
گوهرشاد عیهد عیسر است؟ به عبارتی ،عقولة جنسیت زنانگی چگونه در چه عؤلاههرایی از
عمااری عسجد گوهرشاد عیهد ناود یافته است؟

روش و راهبردهای انجام تحقیق
ر ش انجام این پژ هش توصیایر تحلیلی اکتیرافی اسرت کره ر شری بنیرادی در عطالمرات
ابسته به عواعل تاریخی ناونة عوردی است .در این پژ هش ،بره ر ش کتابخانرهای اطمعرات
گردآ ری شده است به عنظور نزدیکشدن به اهداف پژ هش ،ابتردا رییرههرای شرکلگیرری
عااهیم جنسیتی رابطة آن با کیایتهای عینی عمااری عطالمه شده اسرت سرپ در د رة
تیاوری پ از بررسی اجاالی زعینههای تاریخی ،عؤلاههای بصری در ناونة عوردی انتخرابیرر
که ناایندة شاخص د رة تاریخی عورد نظر عنمک کنندة اندییهها اتااقات آن د ران استر
استخراج از طریق ناودارها جد نها ،یافتههای پژ هش ارائه شده است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
 .ارتباط سویههای شکلی جنسیت در عمااری با عسائل عختلف فرهنگیر سیاسیر اجتااعی؛
 .توجه به عقولة جنسیت عؤلاههای آن بهعنوان بخیی از هویتِ بنا در عمااری؛
 .9اهایت عبحث جنسیت در حوزههای عختلف ازجاله ر انکا ی ،فلساه زیباییشناسی؛
 .1اهایت عقولة جنسیت زیباییشناسی در زندگی ر زعره ناود آن در عمااری.

اهداف تحقیق
 .بازناایی خوانش جنبههای عینی تاریخی جنسیت با تارکز بر زنانگی؛
 .رؤیتپذیرکردن عااهیم زنانه به عنظور باژگونسازی سلسلهعراتب عماون ارزشها به یژه
انسانانگاری عردعحور در عمااری؛
 .9تقویت جنبههایی از تاکر طراحی در عمااری عماصر؛
 .1عاهومسازی گسترش دایرة زبانی ادبیات عمااری ایرانیر اسمعی.

پیشینة پژوهش
با توجه به جوانبودن دانشِ عیانرشتهای جنسیت ،عنابع پژ هیی با ر یکرد جنسیتیر بره یرژه
با تارکز بر جنبههای عینی آن در عمااریر اندک به صورت پراکنده اسرت .دراینجرا پییرینة
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پژ هش به د بخش تقسیم عیشود :الف) عنابمی که در آنهرا عریتروان عبراحثی در رابطره برا
جنبههای عینی بصری جنسیت در هنر عمااری یافت ،ب) عنابمی که به عسجد گوهرشاد
عمااری آن هاچنین نقش جایگاه زن در د رة تیاوری پرداختهاند.

الف)
 .کتاب فضا ،قدرت ،تاایز د رترهکولاران ( ) 926بره عوضروعات عتنروعی هاچرون فضراهای
جنسیتی ،سنتِ ر انکا ی ،جنسیت در نظریة عمااری ،سراز کارهای دیرداری ،بریتروجهی بره
جایگاه زنان در حرفة عمااری  ...پرداختره اسرت .نقطرة قروت کتراب ،نگراه جراعع نویسرنده
هاچنین تحلیلهای انتقادی عطرحشده در کتاب است [.] 7
 .کتاب شهر جنسیت عجاوعهای از عقاالت است که ا ال ترلیندن گردآ ری کرده اسرت.
کریستین د رهوفر در عقاله ای که در بخش د م کتاب آ رده شده است از ناادهای جنسیتی در
عمااری سخن عیگوید .د رهوفر در عقالة خود به عااهیم ضانی پنهان جنسیتی در فلسراه،
هندسه اعداد اشاره عیکند .ی به پدیدة د گانههای عتضاد فلسای اشاره عیکند که به اصون
عهای از طراحی برای عمااری برناعهریزی شهری تبدیل شده است [.]1
 .9آر ن بتسکی در کتاب سراختن جنسریت :عرردان ،زنران ،عماراری سراختار جنسریت
( ،) 221با نگاهی عنتقدانه به دنیای دستساختة بیر ،نتیجه عیگیرد که ساختار ساختاانهرا
طرح شهرها تقریباً هاییه از سوی عردان تمیین شده است درعقابل ،فضاهای داخلری را برا
صااتی چون زیبا ،راحت اغواگر به زنان یژگیهای زنانره نسربت عریدهرد .بتسرکی عنروان
عیکند که هرچند د گانگیهایی هاچون فضای داخلری /بیر نری زن /عررد اجتنرابناپذیرنرد،
عاکن است بتوان فضاهای عماارانهای را بازتولید کرد کره انسرانهرا در آن خودشران جهران
پیراعون را د باره از نو بسازند .بتسکی نگاهی کاعمً آرعانگرایانه به این عوضوع دارد [.] 6

ب)
 .شایستهفر در عقالهای با عنروان «نقرشِ زنران برانی در گسرترش عماراری عصرر تیاروری
صاوی» بر آن است تا با بررسی جایگراه یرژة زنرانِ د رة تیاروری صراوی ترأریر آنهرا در
حکوعت قتِ خویش ،حضور فمان زنان را در عمااری این د ران نیان دهد .اهایت دیگرر ایرن
عقاله به سبب آن است که شناختِ آرار عمااری که در آن زنان بانی حاعی بودهانرد عریتوانرد
در بازشناختن عااهیم زنانه در عمااری یاریرسان باشد [ ].
 .در عقالهای با عنوان «ترأریر احسرا ِ زنانره برر شرکلگیرری طراحری عماراری» بره حضرور
«گوهرشادآغا» به عنوان ادلهای بر تأریر جنسیت ا در عمااری بنای عسرجد گوهرشراد تأکیرد شرده
است به صورت عختصر به تأریر حضور زن بر ر حِ عمااری این بنا پرداخته شده است [.] 2
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 .9زُعَرشیدی در پژ هیی با عنوان «عسرجد برینظیرر جراعع گوهرشراد هنرهرای قدسری
عمااری» عظات ،شکوه ،زیبایی جزئیات عسجد گوهرشاد را با زبانی تخصصی درعرینحران
جذاب به ناایش گذاشته است [.]1

مقدمه
عمااری هر قوم ،نژاد ،فرهنگ تادنی در هلة ا ن به جهانبینی آن تادن عتکی است نیز از
پیچیدهترینِ هنرهاست [  ،ص ] .تیاور خانوادهاش حرکتهای جدیدی در عمااری پدید
آ ردند .عمااری د رة تیاوری نیز بر پایة ساختارها ساختاانهای د رة سلجوقی استوار اسرت؛
با این تاا ت کره بره ترزئین بناهرا بسریار توجره عریشرد [ ، 1ص .]117در تراریخ تیاوریران،
ناونههایی از ناوذ زنانِ درباری را در سیاست در بمضی دیگر از اعور عیبینیم .بین ایرن زنران
عیتوان از سارا علکخانم توعانآغا ،هاسران تیارور ،شراد علرک ،هاسرر سرلطان خلیرل
گوهرشادآغا ،هاسر شاهرخ فیر زهبیگم ،عادر خدیجهبیگم زن سلطان حسین بایقرا نرام بررد
[ ، 9ص .] 22تیاور اعضای خاندانش ،به یرژه هاسررانش ،را بررای سراخت بناهرای تراریخی
تیویق عیکرد .سارا علکخانم عدرسهای عقابل عسجد جاعع تیاور در سارقند ساخت .هاسرر
دیگر ا  ،توعانآغا ،در شاهزند خانقاهی بنا نهاد .برخی دیگر از هاسران خرواهرانش نیرز در آن
عکان عقبرههایی ساختند [  ،ص 2ر .]92این حجم از ر د زنان به حیطة سیاست عمااری
عیتواند بهعنزلة یکی از شاخصهای قوی اررگذار در تولید عااهیم زنانه درنظر گرفته شرود کره
توجه بسیار به رنگ تزئین در بنا ،ظرافت زیباییر آنگونه که در اداعه نیز خواهد آعدر نکترة
کانونی عهمترین ناود عینی آن عااهیم بود.

نقش زن در دورة تیموری و تأثیر آن بر معماری آن دوران
جایگاه زن در دورة تیموری
در عصر عغون تیاوریان ،به علت خصلت قبیلهای ،زنان از حقوق اعتیازات بییتری برخوردار
بودند .زنان نزد جاعمة خود احتراعی خراص داشرتند .زن عررد از حقروق اعتیرازات عسرا ی
برخوردار بودند .زنان در ادارة اعور خانواده ،عمییرت عسرائل گونراگون ،ازجالره عیرارکت در
جنگ ،هاراه هاکار عردانِ قبیله پابهپای آنان در تمش تکاپو بودنرد .ابرنبطوطره ،کره در
فاصلة انقراضِ ایلخانان ر ی کار آعدن تیاوریان از جواعع آنان دیدن کرده اسرت ،عرینویسرد:
«عقام زن پیش ترکها عغونهرا خیلری بلنرد عحتررم اسرت» [ ] .زنران در هرر عرتبره
طبقهای از طبقات جاعمه نزد عغوالن تیاوریان قابل عقایسه با هیچیرک از اد ار دیگرر نیسرت
[ ، 9ص .] 22در چنین شرایطی ،انمکا چنین جایگراه عنزلرت اجتاراعیِ زنران در هنرر
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عمااری اجتنابناپذیر است که نتیجة آن هانواییِ تزئینات ،ظرافت رنگ با سراختار عماراری
است .شایان ذکر است که تا قبل از د رة تیاوری اغلب یا هاة تزئینات بخیی از ساختار برود
به صورت همزعان کار عیشد .در د رة تیاوری ،تزئینات هویتی عستقل یافت به صورت جردا
در حالتی پیشساخته به بنا اضافه عیشد.

«گوهرشادآغا» و آثار معماری تحت حمایت او
از عیان هاة زنانِ فمان در عرصة هنرِ عمااری ،نام گوهرشرادآغا یرا گوهرشرادبیگم جایگراهی
خاص را بره خرود اختصراص داده اسرت [ ، 1ص  .]79گوهرشراد زنری هوشریار ،براتردبیر
علمد ست بود .گاته عیشود که این زنِ دانیاند در اعور د لتی حکوعتی به شراهرخعیررزا
عیورتهای سازندهای عیداد در اعور اجرایی سرهم فماالنرهای داشرت .ا بمرد از ازد اج برا
شاهرخ تیاوری علکة ایران شد .در د ران حیات خود (712ر  16ه.ق) ،گر هی از عماراران
هنرعندان را گرد خود جاع کرده بود .از شاخصترینِ این افراد عی توان به قوام الدین شیرازی
اشاره کرد .گوهرشاد به کاک قوام الدین سایر هنرعندان بناهای باشکوهی را چرون عسرجد
جاعع ،عدرسه خانقاهِ هرات عسجد گوهرشاد عیهد ساخت .بمد از این شرحِ کوتاه از نقش
این زن عی توان دریافت اگر بارتولد ا را حاکمِ اقمی قلارر سرلطنتی ناعیرده چنردان بیرراه
نگاته است .عسجد گوهرشاد عیهد در سان  1هجری به دستور هزینة عرالی گوهرشراد
احداث شد جزء علحقاتِ بناهای آستان قد رضوی است .عجاوعهعسجد جاععِ گوهرشرادِ
عیهد عم ه بر سبک عمااری ،کاشیکاریها کتیبههایی فوق الماده زیبرا جالرب دارد .بره
هاین علت ،یکی از شاهکارهای عمااری عحسوب عیشود .حاایت ایرنچنینری کره بناهرای
گوهرشاد بناهای عماصرانِ عرد را تحت الیماع قررار دهرد آن قردر کایراب اسرت کره بررسری
یژهای را از جایگاه ی عیطلبد [ ] .شایان ذکر است گوهر شاد عسرتقیااً در سراخت ایرن
بناها نظارت داشته است [ ، 1ص .]62بنابراین در عطالمة تاریخ عمااری ایران برا نرام زنرانی
عواجهیم کره تأریرگرذار بانیران بناهرای عهاری از عماراری عرا برودهانرد [ ] .ایرن زنران
کارفرعایانی عدبر بانیانی باهات بودند که در طون زندگی خود آرار باشکوهی برپا کردند که
اعر زه تمدادی از آنها جزء یادعان های عهم عمااری د ران اسمعی عحسوب عیشرود .شراید
ظرافت زیبایی عمااری این د ران [تیاوری] ،در احساسات ظریف ذ ق عوز نپسند زنانی
رییه دارد که خود بانی حاایت از این شیوة عمااری در ایران شردند .گوهرشراد در عیرهد
هرات حاصل حاایت زنان در آن عصر است [ ].

شکوفایی هنر تیموری
سبکی جدید در عمااری با حاایت شاهرخ هاسرش ،گوهرشراد ،در شررق ایرران ر اج یافرت
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[ ، 6ص .]9 9در اقع ،شکوفایی هنرر تیاروری در عصرر شراهرخ اتاراق افتراد [ ، 9ص.] 2
چندتن از بازعاندگان تیاوری نیز در هنرپر ری شهره بودنرد .بمضری از آنهرا ،عثرل گوهرشراد
هاسر ی [شاهرخ] ،به حاایت از آرار عمااری پرداختند برخی نوادگرانِ ا ازجالره اسرکندر
سلطان ،ابراهیم سلطان بایسنقر عمقرة زیرادی بره خطراطی کترابآرایری نیران دادنرد [،2
ص .]97در کنار تغییر دگرگونی در عرصة عرذهب ،عواعرل دیگرری هاچرون ارزش عرتبرت
بسیار زن در عیان حکوعتها قبایل ترکیرر عغرولی ،تارایمت طبیمرتگرایانرة آنهرا ،حضرور
پررنگ زنان در عرصة سیاست ،هنر عماراری نیرز ر د سریلانگرارههرای آسریای شررقی
طرحهای چینیاالصل  ...هاگری باعرث پییررفت در اسرتااده از هنرهرای عنمطرف ر ان برا
عحوریت اسلیای در عقابل گرههای هندسی خیک اسرتااده بییرتر از خرط رلرث در عقابرل
خطوط کوفی بنایی تغییرات دیگری از این دست در د رة تیاوری شد که بره عقیردة افررادی
چون گلر نجیبا غلو آرتور اپهام پوپ این دگرگونی در جوهر تزئینات اسمعی به نوعی باعرث
نجات آن از رخوت نیرز شرد کره هرتسرالد کونرل آن را عردیون قردرت خمقانره در برار ری
انگارههای تازه عیدانند [9؛ 6؛  .] 1این عوضوع که در د رانی عربوط به 622ر 722سان پریش
عانمی بر سر فمالیت زنان در حیطة عمااری نبوده است ،در آخر به گونهای عانردگار از عماراری
انجاعید که در آن ظرافت زیبایی به نهایتِ خویش رسید.

زنانگی و مفاهیم زنانه در معماری مسجد گوهرشاد
پ از بررسی نقش زن در د رة تیاوری در بخش د م از پژ هش به بررسی عؤلارههرای عینری
عمااری عسجد گوهرشاد عیهد ،بهنحویکه در ناودار عیاهده عیشود ،عیپردازیم.

نمودار  .1مؤلفههای معماری مورد بررسی در مسجد گوهرشاد مشهد
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مؤلفة محتواییـ مفهومی؛ رابطة سردر ورودی و منار
ار پاییان غربیها از دههها شاید سدههای قبل بهخصوص پ از ظهور افرادی عانند فر ید
یونگ ،به سویههای شکلی جنسیت توجه بییتری داشرتهانرد؛ ترا جرایی کره در گذشرته بررای
اُبلیسکها در دنیای جدید برای آساانخراشها زبانی عردانه قائرل شردند آن را بره نروعی
ناادپردازیِ اقتدار صمبت عیپنداشتند.
عاعاورد به سنتِ رایج در تاریخ عمااری غرب اشاره عیکنرد؛ جرایی هاچرون شرهرهای رم
اشنگتن که در آنها از اُبلیسکها با اشتیاق فرا ان برای نیانهگرذاری عکرانهرای تارکرز قردرت
(عردانه) استااده شده بر عحورهای دیدِ عهم تأکید شده است [ ، 7ص .] 97در ار پا ،عا بارهرا
بارها با این انتسابها ر بهر عیشویم؛ عثمً ،در آستانة سدة هجردهم طری د ران ر شرنگری در
عمااری عدرن سدة بیستم نیز اینگونه توصیفها اداعه پیدا عیکند .نقاش هلندی ،پیت عونردریان
(  17ر ،) 211بر این با ر بود که عرد بازناود عمنویرت ،حالرت عارودی اندییرة عجررد زن
بازناود عادیت ،حالت افقی ناسرانیت اسرت [ ،1ص .] 2بتسرکی اندییرههرای عیرابهی را در
کتابش با عنوان جنسیت در عمااری دنبان عیکند .ا عینویسد کاعمً طبیمی اسرت کره زنران در
شانزلیزة پاری احسا خوشایندی نداشته باشند ،زیرا عمااری این خیابان را بره تاراعی عرردان
برای ناایش قدرتعندیشان ساختهاند انمکا دهندة اجزا تناسربات پیکرر عردانره اسرت .بره
عقیدة بتسکی ،ترکیب انسانانگارانة عحوطة عوزة لو ر با عناصر عتقارن هندسریاش ناادهرای
عاودی به عردی عسلح اشاره دارد [ ، 7ص .] 1در عمااری گذشته ایران نیرز ،عنرار برهعنروان
عنصری عاودی ،جدای از عالکرد نیانهای عرذهبی خرود ،عریتوانرد خوانیری عیرابه آنچره از
اُبلیسکها آساانخراشها عنوان شد در ناادپردازی قدرت زبانِ عردانه داشته باشد.
عهمترین یژگیهای عمااری تیاروری توجره بره سراختن ر دیهرایی برا د در ازه اسرت کره
عظات آن از د عنارة بلندِ برجیشکل بییرتر اسرت [  ،ص .] 22بره عرر ر زعران در عقایسره برا
د رههای پییین ،به یژه د رة سلجوقی از آن عظات ،زعختی ستبری عنار بهعنوان عنصری تکینره
با تااسیری عردانه در د ران گذشته کاسته شد عرکزیت توجه از عنار بره ر دیهرای بنرا انتقران
یافت .بنابراین ،عظاتیافتن ر دیهرا بره دنبران آن کاسرتن از عرکزیرتِ توجره بره عنرار در د رة
تیاوری عیتواند به کاستن از داللتهای عردانه به ناع زنانگی خوانده شود (تصا یر .)9 ،
زعانی که از حضور پررنگ زنان در عرصة سیاست ،هنر عمااری در د رة تیاروری آگراهی
عییابیم ،بیش از پیش نیز بر این عوضوع اقف عیشویم .به عقیدة نگارندگان ،عمااران بانیران
د رههای گذشته ایران اسمعی که چنین شاهکارهایی آفریدهاند ،از چنران درایرت اندییرهای
برخوردار بوده اند کره بنرا برر عقتضریات زعرانی عکرانی ،برخوردهرای عتناسرب عتمرادلی از
سویههای بصریر حتی در رابطه با عقوله جنسیتر نیز ارائه دهند.
1. Obelisks
2. Lewis Mumford
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تصویر  .عسجد گوهرشاد،
عیهد []91

تصویر  .عدرسة شیردر ،سارقند
[ ]1

تصویر .9عدرسة طمکاری،
سارقند []1

تصاویر  4 ،1و  .9عظمتیافتن ورودی بنا در دورة تیموری

مؤلفة فرم
 .ایوان مقصوره بهاصطالح سروته باریک
با عراجمه به تاریخ تئوری عمااری ،عیاهده عیشود که هاواره بدن عرد است که بهعنوان عردن
یا استمارة عمااری به کار گرفته شده است .این عدن ،به عجاوعهای از تقابلهای د گانره عنجرر
شده است که هاچنان بر تئوری عمااری تا اعر ز عسلط است .برا توجره بره د گرانگی دکرارتی
ذهن /بدن ،عااهیم فضایی به د بخش عذکر عؤنث تقسیم عیشود که به جات عاهوم فضایی
عانند داخلی /بیر نی یا ساختار /تزئین عنجر عیشود؛ تا جایی که عمااری بهعنزلرة یرک حرفرة
عردانه طراحی داخلی بهعنزلة حرفهای زنانه شناخته عیشرود [ .] 2نظریرههرای فر یرد هرم
عوجب ظهور عصر تازهای در خوانش عمااری بر عبنای جنسیت شدندر به یژه آن نظریراتی کره
فرضیات قرن هجدهای هاچون تلقی عردانه از فضراهای عاروعی برداشرت زنانره از فضراهای
در نی خصوصی را تأیید عیکردند [ ، 7ص .] 1براسا نگاه فر ید یا یونگ عیتوان گارت
تأکید بر فضاهای داخلی عوجب بازتولید ارزشها یا کهنالگوهای زنانه عریشرود [ ، 7ص.] 21
اریش نویاان از دیگر ر انشناسانی است که برداشتی زنانه از فضاهای توخالی دارد از پیر ان
سنت یونگ در ر انشناسی است .ا انگارة کهنالگوی عادر را برا «گرودی ،عارق ،دره ،دریاچره،
1. Erich Neumann
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بستر دریاچه ،چیاه ،دریا ،برکه ،زعین ،دنیای اعوات ،غار ،خانه شهر» عترادف عریدانرد [، 7
ص .] 92به هر ر ی ،عبانی عااهیم جنسیتی به اصولی از طراحی برای عمااری برناعهریزی
شهری تبدیل شدهاند که در زعینة تاریخی خرود هارواره برر عناسربات اجتاراعی چرارچوبی
فلسای استوار بودهاند [.]1
ایوان عقصورة عسجد جاعع گوهرشاد با دهانهای به عرض  6/عتر ایوانی بره عارق 91/1
عتر بین هاة ایوانهای آرار عمااری ایران حتی جهان اسمم یک استثناسرت .دلیرل ایرن اعرر
غیرقائم بودن د دیوار طولی آن در حالت سر ته باریک است .به ایرن عمنرا کره دهانرة پرایین
ایوان /1عتر کاتر از فاصلة دهانة باالی ایوان در پاطاق است .غیرشاقولی بودن دیوارهای طولی
ایوان به عیزان  71سانتیعتر از هر طرف سبب چیماندازی هرچه زیباتر سرشار از ارزشهرای
هنری این ایوان شده است [ .]1این خمقیت در ایوان عقصوره عرم ه برر آنکره آن را برهعنروان
عنصررری شرراخص عمرفرری عرریکنررد از عرررز عیرران در ن بیررر ن عرریکاهررد ،عرریتوانررد برره
دست دلبازیهای عادرانه زنانه در به ناایش گذاشتن هرچه بییرتر زیبراییهرای در نری نیرز
تمبیر شود .عاق زیاد ایوان به کاک عنارههرای کنراری ترا حرد دی تمردیل شرده اسرت .عنرار
عیتوانست که به دلیل کاستن از داللتهای عردانه از ر ی زعین آغاز نیرود شرر ع آن از برام
ایوان یا کنارههای آن باشد (به رسم رایج د رة تیاوری) ،اعا به نظر نگارندگان عم ه برر کرارکرد
پیتوانهای آن برای ایوان عقصوره بهاصطمح سر ته باریک ،بدنة عنار در اینجا فرصتی بررای بره
ناایش گذاشتن هرچه بییتر زیبایی کاشیکاریها به کاک تزئینرات ،بنرابر توصریه عسرتقیم
گوهرشادآغا در شاخصشدن نااسازی آن بوده است.
برا د گلدسرتة شرکیل
ایوان از سوی صحن با تزئینات عاتاز کاشی کتیبههرای ناری
تزئین نااسازی شده است .بانی خیر عسجد [گوهرشاد آغا] عیگوید« :بنای عسجد بایسرتی
به گونهای ساخته شود تا دنیا دنیاست بر قاعت خرود اسرتوار بروده نااسرازی آن از هنرهرای
شاخص عمااری اسمعی خدایی باشد که تاکنون در هیچ بنا عسجدی به کرار گرفتره نیرده
باشد ».گاته شده که گوهرشاد آغا به طور دائم با عیا ران خود از عراحل ساخت عسجد بازدیرد
عیکرد بر اجرا ساخت این ارر بزرگ جهانی نظارت کاعل داشت [.]1
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تصویر .1ایوان عقصورة عسجد گوهرشاد
عیهد []91

تصویر .1ناایی دیگر از ایوان عقصورة عسجد
گوهرشاد عیهد []91

 .قوس نرم و فرم خالقانة گنبد شکمدار (آوگون)
گنبد عسجد گوهرشاد ،که ر ی ایوانِ عقصوره قرار گرفته ،از کاشی به رنرگ فیرر زهای سراخته
شده ارتااع این گنبد 12عتر قطر آن 2عتر است [ .] 9قسات اصلی گنبد با قوسی نررم
جالب آغاز عیشود .سپ به صورت نیمکرهای درعیآید که قطب کییدهای دارد شکلی بدیع
زیبا را پدید عیآ رد [  ،ص.]1
دربارة عمااری ایرانی ر اسمعی عی توان گات که هیچ فرعری بره انردازة گنبرد عصرداق
سیالیت انمطاف در آن نیسرت؛ بره یرژه در نروعِ آ گرون یرا شرکم دار آن کره در عسرجد
گوهرشاد عیهد اتااق افتاد .بنایی که بانی آن یک زن بود .ظرافت عی تواند عؤلاره ای عرؤرر
در تمین درجة زنانگی در عمااری باشد ،اعا ساختاانِ «زنانه» الزم نیست که حتااً ظریرف
باشد .به عبارتی «زنانگیِ» ساختاان در فرم های عنحنی ار سیان آن نیز عی توانرد بیران
شررود .فضرراهای نرراعتمین ،انمطرراف پررذیری ،سرریالیت دیگررر عارراهیم عیررابه در اندییررة
نظریه پردازانِ پست عدرن هاچون هوعی بابا نظریه پردازان فاینیست عانند الن سیسکو
لو ایریگاری با زنانگی پیوند خورده اند.
برانگیختن سوبژکتیویتة زنانه ،که بتوان آن را برحسب خودش بازناایی کرد نره صررفاً بره
عثابة غیابی در ساحت ناادین ،جزئی از فلساه اندییة ایریگاری است .اگرچه فلساة ایریگاری
پیچیدگیها ابهام خاص خود را دارد ،هاچنان بره نظرر ا هاییره تنراق هرای کروچکی در
گاتاانها جود دارند که بر قدرت تاکر زنانه صرحه عریگذارنرد .بره نظرر ا  ،عنطرق زنانره بره
گوهرهای عبهم ،ناعملوم ،سیان دارای عمانی عتمدد داللت عیکند؛ درحالیکه تاکر عردانه برر
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اصون قطمی ساده استوار است [ ، 7ص .] 16در اداعه ،در رابطه با اهایت عؤلاههای بصرری
عرتبط با جنسیت در جهت تأیید هویت جنسیتیِ شاخصهای بصری به نظر عیرسد گریرزی
به پژ هشهایی که در چند سان اخیر در عورد جنسیت اشیا عحصوالت صرورت گرفترهانرد
بهنسبت رشتههای جوانتری نیز هستند عیتواند راهگیا باشد.
آدشورن لی (  ) 22در عقالهای دربارة جنسیت اشیا یادآ ر عیشوند که فرمهای گررد برا
رنگهای عمیم برای زنان جذابترند ،اعا عردان توجه بییرتری بره رنرگهرای تیرره خطروط
تهاجای ر ی عحصوالت دارند [  .]9در پژ هیی برا عنروان «تجسرم هنجارهرای جنسریتی در
طراحی» با استااده از د گانگی زیباییشناسی ،خرواص تاسریرات بره صرورت عردانره زنانره
کدگذاری شده است .عحصوالتی که عدنظر زنان است ،با شرکلهرای نررم رنرگهرای ر شرن
عیخص عیشوند [ .] 1در پژ هش دیگری برا عنروان «ترأریر طراحری برنرد برر ر ی برداشرت
جنسیتی ترجیح برند» آعده است که :شکل لوگو بر جنسیت برندِ درکشده تأریر عریگرذارد؛
به این نحو که یک لوگو یا آرم سنگینتر ،برجسته زا یهدار باعث تقویت عردانگری برنرد آرم
باریک گرد باعث افزایش زنانگی برند عیشود [ .]92بنابراین ،عیاهده عیشود کره زنرانگی برا
شکل گرد فرم عنحنی سیان نسبت به شکلهای زا یهدار راستگوشه قرابت بییتری دارد.

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

تصویر .7گنبد شکمدار خوشفرم عسجد جاعع
گوهرشاد عیهد []1
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مؤلفة شکل؛ ظرافت بیش از حد و پیچیدگی نقشونگارها
ساختار عردانه با عضله ،قدرت ،زبری خینی سراختار زنانره برا ظرافرت ،زینرت آراسرتگی
ارزشگذاری عیشود [ .]99برای ا لینبرار بره صرورت عکتروب ،نسربتهرای جنسریتی را در
عمااری عیتوان در توصیاات یتر یو از سه شیوة د ریک ،یونیک کرنتی جست جو کرد.
یتر یو شیوة د ریک را به پیکر عرد شیوههرای یونیرک کرنتری را بره پیکرر زن نسربت
عیداد [ ، 7ص .] 61گیلت نیز به تبمیت از یتر یو  ،ستون د ریک را عیتقشده از شکلِ
عرد یونیک را از شکلِ زن عیدانست .نتیجرة آن د عجاوعره از تناسربات اسرت؛ یکری دارای
شخصیتی عردانه بد ن زینت ،دیگری با یژگیهای نزدیک به تناسباتِ پیکر یک زن؛ آراسرته
ظریف [.]99
در سان ، 2 1در نیریة هنر تزئین آلاانی [نیز] چنین عنروان شرده برود کره بررعبنرای
فرضیهای عاوعی عیتوان انگیزشهای تزئینی در عماراری را یژگریای زنانره انگیرزشهرای
عرتبط با ساختن را یژگیای عردانه به شاار آ رد [ ، 7ص .]16بنابراین ،عیاهده عیشود کره
به صورت سنتی از د ران کمسیک تا عدرن ،تزئین در عقابل سراختار ،عاهروعی زنانره انگاشرته
شده است .عسجد گوهرشاد نیز در عیانة آن بازة زعانی قرار دارد .در سه دهة آخرِ قررن بیسرتم،
تمشهایی به جهت گسست از چنین تقابلهای د گانهای صورت گرفرت؛ بره شرکلی کره در د
سبک دیکانستراکین فولدینگ در عمااری شاهد آن بودیم .برای ناونره در پرر ژهای بره نرام
سرنگونی برج سیرز ارر گرِگ لین عاودگرایی ،سلسلهعراتب عدم انمطافپذیری به افقیگرایی،
همترازی انمطافپذیری تبدیل شد .یکی از اهداف چنین اقداعاتی را عریتروان براژگونسرازی
عااهیم عادتاً عردانه رؤیتپذیرکردن عااهیم عتقابل آن برشارد.

1. Joseph Gwilt

 .نکتهای که در اینجا الزم است به آن اشاره شود رفع اتهام از تنزنِ جایگاهِ تزئینر آنگونه که در د ة عدرن در
ار پا باب بودر در پیوندِ با زنانگی است« .تزئین در هنر اسمعی برای بیان فضای قدسی است .اطمق
تزئینیبودن به هنر اسمعی از سوی شرقشناسان به دلیل عدم درکِ رعزهای تصویری است به غلط تزئین
را به عمنای آرایة فریبنده عطرح کردهاند .زینت ،که بهعنوان یکی از پایههای تصویری هنر اسمعی ارزیابی
شده است ،سیله یا بیانی است برای شرافت بخییدن به سطح ،رنگ ،آجر ،گِل ،گچ کاشی تا به افقهای
برتر اعتم یابند رنگ هویتِ عمنایی بیابند عمنوی الوهی شوند» [ ،7ص .]71در هنر اسمعی ،تزئین
ابزاری نیر عند جهت ناایش انتقان اندییهها عااهیم است .در پژ هشهای عمااری اسمعی ،توجه به
تزئیناتِ ابسته به آن اهایت یژهای دارد .عمااری ایران در د رة تیاوری به درجهای عاتاز رسید .از نظر
بسیاری از پژ هیگران بررسی عمااری اسمعی عیبایست با بررسی تزئینات آن هاراه باشد ،زیرا تزئینات جزء
جداییناپذیر عمااری اسمعی بوده به نوبة خود سهای بزرگ در ارتقای زیبایی جلوهگری بناها ایاا
کردهاند [.] 2
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تصویر .1طاقنااسازی ایوان عسجد گوهرشاد
عیهد []1

تصویر .2عقرن بندی انتهای ایوان عقصورة
عسجد گوهرشاد عیهد []1

تصا یر  :2 1ظرافت پیچیدگی نقش نگارها در عسجد گوهرشاد عیهد .به نظر زُعَرشریدی
عسجد گوهرشاد به الگویی برای عساجد پ از خود تبدیل شد [.]1

مؤلفة رنگ؛ رنگ غالب فیروزهای گنبد و استفاده از رنگهای مالیم
ر انشناسی تکاعلی بر این عقیده است که فرایندهای ر انشناختی که برر ترجیحرات رفترار
تأریر عیگذارند ،نتیجة تکاعل با انتخاب است ذهن انسان از طریق انتخاب طبیمری جنسری
تکاعل یافته است .انگیزههای اصلی عانند حااظت از خرود در برابرر آسریب فیزیکری بیاراری،
جذب حاظ شریک زندگی ،ابستگی ضمیت عراقبت از فرزندان بر ر ی ادراک ،احساسرات،
شناخت حافظه ارر عیگذارد ترجیحات رفتار را شکل عیدهد .ر انشناسری تکراعلی یرک
توضیح ساده برای ارتباط عیان رنگ جنسیت ارائه عیدهد که در آن رنرگ صرورت برهعنروان
نیانگر عردانگی زنانگی عطرح است؛ بدین شکل که زنران بره علرت سرطوح براالتر اسرتر ژن،
بییتر به پوست ر شن یا کارنگ عتاایلاند .ر انشناسی تکاعلی اشاره عیکند که هر د عروردِ
رنگ ر شنایی بر درک عردانگی /زنانگی تأریر عیگذارد [.]92
تیلبرورگ هاکرارانش ( ) 2 1در عطالمرره ای کره زیبرایی شناسری طراحری جررن
عحصوالت را بررسی عی کرد ،دریافتند که تاریکی یا ر شرنی رنرگِ یرک عحصرون یکری از
پیش بینی کننده های قوی جنسیتِ در نظر گرفته شده برای عحصون است .ر شرنایی رنرگ
1. Evolutionary psychology
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(زعانی که رنگ رابت باقی عی عاند) در لوگوی نام تجاری (برنرد) ،برداشرت هرای جنسریتی
برند را تحت تأریر قرار عی دهد؛ به طوری که رنگ های ر شن ادراکاتِ زنانگی نرام تجراری را
افزایش خواهند داد رنگ های تیره درک عردانگی برند را افزایش عی دهند [ .] 7حتی اگر
آبی در عحصوالت زنانه استااده شود ،رنگ های آبی عمیم ر شرن یرا ترکیرب رنرگ هرای
سبک تر در ایجاد زنانگی ترجیح داده عی شود [ .]9
 .رنگ آبی
عمااری د رة تیاوری به لحاظ کاربرد رنگ از نظر فنی تنوعِ حیررتآ رِ طررح بافرت در ا ج
خود است [ .]6رنگ بر تزئین تیاوری غلبه یافته بره ا ج تمرالی فنری طررحهرای عتناسرب
عیرسد .رنگِ د رة تیاوری ،که از اَشکان تجربی د رة ایلخانی حاصل شده بود ،اصوالً سازشی از
د رنگ آبی بود [ ، 1ص .] 79آبی جنبههای گوناگون ر حی را نیان عیدهد در فکر ر ح
عا داخل عیشود .آبی با ر ان آدعی پیوند عیخورد تا اعااق ر ح ناوذ عریکنرد .آبری عمنرای
ایاان عیدهد به فضای الیتناهی عربوط عیشود به فضای باال اشراره عریکنرد .آبری از نظرر
سابلیک شبیه به آبِ آرام ،خلق خوی آرام ،طبیمرت زنانره ر شرنی درخیرش اسرت .آبری
عحیطی عناسب برای تاکر عیسازد ابدیت بیانتها را نیان عیدهد [ ، 2ص.]91

نقشونگارهای گیاهی ،اسلیمی ،خط ثلث ،نستعلیق و کاشی معرق رنگارنگ
عمااری ر ح دارد عاهیت آن چیزی بیش از عوجودیتی حجرمدار از طبیمرت بریجران اسرت.
بنابراین ،ر ح زنانه /عردانه عیتواند بهعنزلة یکی از ابماد عهم هرویتیِ بنرا در نظرر گرفتره شرود.
عؤلاررههررای دیگررری از عمارراری د رة تیارروری عسررجد گوهرشرراد نیررز جررود دارد؛ ازجالرره
نقش نگارهای گیاهی اسلیای ،خط رلث نستملیق کاشی عمرق رنگارنگ که نسبت به پنج
عؤلاه بررسیشده به نظر عیرسد ادلة کاتری در راستای انتقان عااهیم زنانه دارند کاترر بره
آنها پرداخته شده است ،اعا زعانی که سخن از ر ح حاکم بر بنا رانده عیشود ،این عؤلاهها نیرز
درجهت تقویت عااهیم زنانه رسیدن به یک حدت کلی ایاای نقش عریکننردرر بره یرژه در
عقایسه با گرههای خیک هندسی خطوط کوفی بنرایی عرورد اسرتااده در بناهرای د رههرای
پییینر بهنحویکه گویی تکایلکنندة پازن عمااری بنا از عنظر عوضوع عورد بحثاند .بررسری
دقیق هاراه با جزئیات عؤلاههای اخیر (عنوانشده در بخش  )9عجان دیگری عیطلبد.
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تصویر] 2[ . 9
تصویر ] 2[ .
تصویر ]1[ .
تصویر]1[ . 2
تصاویر  14 ،11 ،14و  .19نمونههای از کاشیکاریهای الوان مسجد گوهرشاد مشهد

درنهایت با توجه به عباحث عطرحشده عیتوان گات که بهطورکلی شاهد غلبرة ر ح زنرانگی در
عقایسه با ر ح عردانگی در بنای عسجد گوهرشاد عیهد هستیم.

شاخصهای معمااری باا قابلیات خاوانشهاای منطباق بار مفااهیم زناناه در دورة
تیموری و مسجد گوهرشاد
 .عظاتیافتن ر دیها به دنبان آن کاستن از عرکزیت توجه به عنار؛
 .قو نرم فرم عتاا ت خمقانة گنبد شکمدار (آ گون)؛
 .9ایوان عقصورة عتاا ت خمقانه بهاصطمح سر ته باریک؛
 .1ظرافت بیش از حد پیچیدگی نقش نگارها؛
 .1رنگ غالب فیر زهای گنبد استااده از رنگهای عمیم؛
 .6افزایش استااده از نقش نگارهای گیاهی اسلیای هاراه خط رلث نستملیق؛
 .7استااده از کاشیکاری الوان چندرنگ؛

بحث
در عبحث عرتبط با تقابلهای د گانه که از یونان باستان تا د ران عماصر هاواره بر هنر فلساه
(به یژه فلساة غرب) اررگذار بودهاند ،نرعی (در عقابل سختی) ،انحنا (در عقابل راستگوشرگی)،
طبیمت (در عقابل فرهنگ) ،ظرافت (در عقابرل زعختری)  ...برهطرورکلری از بمرد جنسریتی برا
تداعیگریهای بییتری از زنانگی هاراه بودهاند .در اداعة حضور عاراهیم جنسریتی در بنرا ،برا
ر یکردهای عختلف عیتوان انتقاداتی به عمااری در راستای ستایش یا رد ارزشهای زنانره ارد
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کرد ،اعا آنچه حائز اهایت است عطرحشدن سویههای عتنوع در زعینة جنسیت ترمش بررای
رسیدن به سنتزی از کانان تئوری ،در ابتدا به عنظرور کنرارنهرادن سلسرلهعراتربهرای ارزشری
شکلگرفته (در ا لویت بودن عااهیم عردانه شاخصهای عردانگی) سپ عینیرتبخیریدن
آن در عالم اقمیت بره کارک هنرر عماراری اسرت؛ برهطرورکلری کیرف ،برازخوانی بررسری
یژگیهای بصری زنانه عیتواند درنهایت در جهت گسست از عحر مسازیهای عررتبط برا آن
هاچنین در جهت ارزشگذاری عجدد در این گاتاان صورت بگیرد.
در اداعه الزم است به نکتة دیگری نیز اشاره شود .بییرتر اسراعی جزئیرات تزئینرات عناصرر
عمااری ایرانی یا زنانهاند یا در ارتباط با زنانگیاند؛ از جالره سُررعهدان ،لچکری ،گرلنرو ،گلدسرته،
ترعه ،ترنج ،افیان ،پیچک ،پرک ،شاپرک ،طره  . ...زن زنانگی به صورت آشکار نهان ،عسرتقیم
غیرعستقیم ،هاواره الهامبخش آفرینش هنری ،تزئینات ظرافت در هنر عمااری بودهاند.

نتیجهگیری
ارزشهای بصری شکلگرفته بیانگر با رها اندییههای عتولدشده رشدیافته از یرک فرهنرگ
تکاعلی ،طی زعان نسلهای پیدرپی است .زنرانگی عاراهیم زنانره نیرز جزئری از ایرن ر نرد
تکاعلیاند .در بررسی عسجد گوهرشاد ،که یکی از شاهکارهای عمااری ایران به حساب عیآیرد،
شاید ا لین عوضوعی که توجه عخاطب را به خود جلب عیکند نام آن ،حضرور برانی نراظر زن
در آن است .هاچنین حضور درخور توجه رنگ تزئینات ،کاشریعمررق رنگارنرگ ،طررحهرای
عنحنیالخطوط گل بوته  ...در عسجد گوهرشاد در عقایسه با عساجد قبلتر از خود در حروزه
ایران کنونی از کیایتهای بصری عرتبط با عااهیم زنانه به حساب عریآیرد کره در کنرار دیگرر
عمیارها اتااقات تاریخی آن د ران نقیی عؤرر در تقویت شاخصهای زنانگی ایاا کررده اسرت.
براسا عباحث طرحشده در این پژ هش ،فرمِ خمقانة گنبد ایوان عقصوره ،رنگهای عمیرم
آبیفیر زهای بهطورکلی تزئین در عسجد گوهرشاد انطباق بییرتری برر عمیارهرای عررتبط برا
زنانگی دارد .ناونههای عوردی دیگری در عمااری خمقانة د رة تیاوری جود دارد که بررسری
آنها نیز از این عنظر عیتواند راهگیا باشد .یافتههای پژ هش حاکی از آن است که در عسرجد
گوهرشاد از داللتهای بصریِ عرتبط با عااهیم عردانه به ناع زنانگی کاسته شده است که یکری
از دالیل عهم این عوضوع عیتواند حضور پررنگ زنان در عرصة سیاسرت عماراری باشرد کره
سرآعد آنها گوهرشادآغا بود.
در آخر یک بار دیگر با کریستین د رهوفر برسر اهایت عمانی ضرانی جنسریتی برهعنروان
عوضوعی فراسبکی غیرعقطمی همرأی هاراه عریشرویم کره از زعران اهررام عصرر تراکنون،
عجاوعهای احد از ارزشهای فلسای را در شکلهایی هرچه بردیعترر انتقران داده ناادهرای
 .جاعبندی عباحث عنوانشده در این پژ هش در ناودار

 9ارائه شده است.
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رعزآلود عمانی ضانی جنسیتی را حاظ کردهاند پنهران نگراه عریدارنرد ،بنرابراین هاییره
عجالی برای کیف بازخوانی این عااهیم جود دارد.

نمودار  .4ویژگیها و اتفاقات اجتماعیـ دینیـ حکومتی در دورة تیموری مؤثر بر تولید مفاهیم زنانه
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نمودار  .9تغییر کیفیتها و شاخصهای بصری معماری با قابلیت انطباق بیشتر بر مفاهیم و ویژگیهای
زنانه
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