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  ي و صفويموري عصر تينقش زنان باني در گسترش معمار

  ∗فر مهناز شایستهدکتر 
  دهيچک

 یت خاصـ یـ ان، از اهمیان و صفویموری دوران حکومت تران، به خصوصی هنر ایفیر تحول ک  د يمعمار
 ۀنکتـ .  زمان مشاهده کـرد آن مانده از ير به جا ی در آثار چشمگ   یتوان به خوب   ین امر را م   یبرخوردار است و ا   

ـ ییها در خلق بناها   م آن یر مستق یثأر زنان و ت   ینظ یها، حضور ب   ن حکومت ی ا يان توجه در معمار   یشا ماننـد   ی ب
  .خورد یران به چشم نمی ايخ معماری از تاريا چ دورهی که در هاست
هـا در حکومـت    ر آنی و تأثي و صفويموری زنان دوران تةژیگاه وی جایبررسن مقاله بر آن است، تا با     یا

 يهـا  یژگی گذرا به ویپس از نگاه. ن دوران را نشان دهدی ايش، حضور فعال زنان در هنر معمار      یوقت خو 
ز  مانده اي به جاين عرصه و بناهای زنان فعال در ایان، به معرفیان و صفویموری تۀ در زمان سلطيبارز معمار

  .میپرداز یها م آن
  
   ها هد واژيکل

   .ی اسالميان، معماریان، صفویموری، تیزنان بان
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  مقدمه 
 از ،نیها منع کند، بنـابرا  یست که زنان را از تملک امالك و دارایی ن یچ قانون یدر اسالم ه  

ـ در عمل، ا.  بسازندیی زنان وجود داشت که بناها ين امکان برا  ی ا يلحاظ نظر  ن امکـان بـه   ی
 يهـا  ییشد که دارا   یک خانوادة سلطان حاکم مانند مادر، همسران، دختران محدود م         ی نزد ياعضا

  ).171: 1386 اوکین،(  سلطان بودیا ملک شخصی خاصه ي اعطاۀجیها نت  آنیشخص
نکـه  ی برخوردار است؛ به خـصوص ا بسیار از اهمیت یرانی هنر ایفی در تحول ک   يمعمار
بـه  .  بودند یرانیان فرهنگ ا  ین حام یتر  مهم ي صفو ةل دور یان اوا ی و فرمانروا  يموری ت حاکمان

 و حاکمـان    ي، قانونگـذار  یاست مذهب ی، س ياست هنر یسمیان  ک  ی نزد يا رسد رابطه  ینظر م 
 ی اسالميها در هنر و معمار م که در خالل حکومت آنی شاهدیحت. ن دوران وجود داشتیا
 ازدهم ه ق، همچونیهشتم تا  /م م چهاردهم تا هفدهةران در سد  ین ا ی سرزم ين بناها یباتریز

ت زنـان از  یسنّت حما. ت زنان در آن عصر استیگوهرشاد در مشهد و هرات، حاصل حما    
  .  داردياری، سوابق بسي و صفويموری به خصوص عهد تی در جامعه اسالميمعمار
 ی خود، آثار باشکوهی باهمت بودند که در طول زندگیانی مدبر و بانیانین زنان، کارفرمایا

 محسوب  ی دوران اسالم  ي مهم معمار  يها ادمانیها جزء      از آن  يبرپا کردند که امروزه تعداد    
 ف و ذوق موزونیشه در احساسات ظرین دوران، ری اي معمارییباید ظرافت و زیشا. شود یم
  .ران شدندی در ايوه معمارین شیت از ای حمایپسند زنانی دارد که خود بان 

  دورانيرز معمار بايها یژگی بر وی اجمالینگاهو ژة زنان یه وگای جایبررسدر ادامه، با 
ـ حمابا  که کنیم زنانی را معرفی می،  ي و صفو  يموریت  يبـا در معمـار  ی زییهـا، بناهـا   ت آنی

  . پا به عرصه حضور گذاشتندیاسالم
  

  ي و صفويموري دوران تي در معمارياهميت حضور زنان بان
  از خود انجام داده بود، در سراسريری تصوی معرفيمور برای که تيا ی فرهنگيها تیفعال

، کـامالً   ییسندگان مـسلمان و اروپـا     ینو. شرفت خود ادامه داد   ینهم ه ق به پ    / سده پانزدهم م  
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 در سمرقند   يموریت دربار ت  یق و حما  یار مورد تشو  ی بس ي و معمار  یاند که نقاش   د داشته یتأک
 دشیگر شهرها به اقامتگاه جدید از بغداد و د را همراه با خویتیمور هنرمندان بوم. بوده است

م ی از غنايادیر ز ی و مقاد  ي معمار يها به فرمان او منابع، مواد، طرح     . داد یدر سمرقند انتقال م   
  .(Roemer, 1986: 55) ن شهر منتقل شدیشده به ا  فتحيکشورها
 موریوافر ت را بتوان در عالقۀ يموریر زنان در دوران تیل حضور چشمگی از دالیکید یشا

ت بـانوان  یـ  فعالي باشکوه دانست که موجب شد راه بـرا ي به خلق آثار معمار  شنانیو جانش 
  . ز باز باشدین

ق ی تـشو یخی تـار ي سـاخت بناهـا    يژه همسرانش را، بـرا    یو  خاندانش، به  يمور اعضا یت
همـسر  . مور در سمرقند سـاخت    ی مقابل مسجد جامع ت    يا مدرسه» سارا ملک خانم  «. کرد یم
ز یـ گر از همسران و خواهرانش نی دیبرخ.  خانقاهی بنا نهاد1زنده در شاه» تومان آغا«او  گر  ید

  خاندانشيمور اعضای ت از اینکه مهم استيا شاه زنده نمونه.  ساختندییها در آن مکان مقبره
 درب یـ ن ترتیبـد . کـرد  یق مـ ی تشو یگر مؤسسات رسم  ی و د  ی مذهب ي ساختن بناها  يرا برا 
 ست مقبره ساختند  یزنده، ب  مور در شاه  ی ق خاندان ت   ـ ه 772 ـ 808/ م 1370 ـ 1405 يها سال

  ). 29 ،30: 1384فر،  شایسته(
 ) قـ ه808 ـ 851/م1405 ـ 1447( ه ق، شاهرخ 808/م1405مور در سال یبعد از مرگ ت

  سال حکومت، قلمرو15 ید و طی خراسان و ماوراءالنهر به حکومت رسییای جغرافةدر حوز
 ياز جملـه دسـتاوردها  . ر دادییـ تخت را از سمرقند به هرات تغیترش داد و پا   ش را گس  یخو
شده در دوران  رانی وی باشکوه و مرمت شهرها و نواح   ي آثار معمار  ساخت،  ي زمان و  يهنر

ت و نظارت خـود و    یحمابا  ،  ي معمار ۀنیع و پرخرج در زم    ی وس يا شاهرخ برنامه . مور بود یت
  ساخت راهتوان از یان نسبت به مذهب را میموریتوجه ت.  کرديزیر هیهمسرش گوهرشاد، پا

ـ ن در اوایهمچنـ . دیشمار به اثبات رسـان  ی بيها ارتگاهی چون مساجد، مدارس و ز   ییبناها ل ی
 ي ابـداع معمـار  ۀنـ ی در زميپانزدهم ه ق، گوهرشاد خاتون خراسان را به مرکـز   / سده نهم م  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)۶۱: آزموده(هاي آن نظير ندارد  ها و طالكاري زنده در سمرقند است كه بناها و معماري و كاشيكاري  آرامگاهي شاهة مجموع.١
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  ). 33 ،34: همان( ل کردیتبد
 یی و فـضا ي، اقتصادی، مذهبیاسی سيها یمش  خطۀرخ، با توسعدر دوران حکومت شاه   

 ی خاندان حکومتي اعضامیانالعاده   فوقی توازنۀی بر پايت هنریکه در آن حما شکل گرفت   
   1.دی رسییبه شکوفا
ران، نقـش  یدهم ه ق ا/  شانزدهم مةز در سدی نيز خاندان صفویانگ رتی از زنان ح یبعض

هاي بسیاري براي مـصارف فرهنگـی و    موقوفه ها آن. داشتند يشرفت هنر معمار  ی در پ  یمهم
  . اند مذهبی از خود به جاي گذاشته

. رگذار بودیار تأثی موفق و بس ی، مشوق »سلطان خانم «خواهر شاه طهماسب،    به طور مثال،    
  ق، امر وقف به نام چهارده معصوم را رواجـ ه962 ـ  963/م1554 ـ  1555 يها  در ساليو

 اند  هنرمندان بودهیگرند که حام ی د ةدو شاهزاد » گمیرالنساء ب یخ«و  »  خانم يپر«ن  یهمچن. داد
  ). 50 ـ 51: همان(

ن دوران، توجه زنان به امر احداث مدرسه و از سوي دیگر، اختیاري کـه در خـرج     یدر ا 
وقف براي امامـان و امـاکن مقدسـه و سـاخت      . توجه است  جالباموال خود داشتند، بسیار     

  .  صفوي پنهان نمانده استةموردي دیگر است که از دید زنان دور ییچنین بناها
ـ با توجه به اطالعات کسب شده و د         و يمـور ین از حـضور زنـان دوران ت  ی نـو یدگاهی

تشان ی ساخته شده تحت حما    ين بانوان و بناها   ی از ا  ی برخ ین قسمت به معرف   ی، در ا  يصفو
  .میپرداز یم

 
  ها ايت آنزنان عهد تيموري و آثار معماري تحت حم

  گوهرشادآغا
ـ ، نام گوهرشـادآغا  ي هنر معمارۀان همۀ زنان فعال در عرصید از م  یشا گم یا گوهرشـادب ی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /م۱۴۱۴ ـ ۱۴۳۵( پس از وي ابراهيم سلطان .ر اديب بود تا جنگجوبايسنقر، پسر شاهرخ، که پس از او به سلطنت رسيد، بيشت. ١

، سلطان حسين )ق  ه۸۵۱ ـ ۸۵۳/م۱۴۴۷ ـ ۱۴۴۹(، الغ بيگ)ق  ه۷۸۶ ـ ۸۱۸/م۱۳۸۴ ـ ۱۴۱۵(، اسکندر سلطان)ه ق۸۱۷ ـ ۸۳۹
اميان فرهنگ و هنر به الزمان، آخرين حاکم تيموري در ايران، همگي، ح ، و پسرش بديع)ق ه ۸۷۵ ـ ۹۱۲/م۱۴۷۰ ـ ۱۵۰۶(بايقرا 

 . معماري بودند و آثار چشمگيري را از خود به يادگار گذاشتندةخصوص در زمين
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ن یالـد  اثیـ ر غ یـ گوهرشاد خاتون دختر ام   . جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده است       
ـ مور پادشاه هنرپرور و حاکم هرات بود که در زمان ایترخان و همسر شاهرخ پسر ت  ن زوج ی

 و يا  و مدرسهی مذهبي بناهاساختن به  یگوهرشاد عالقۀ فراوان  .  احداث شد  یمی عظ يابناه
  دريو.  مانده استی باقي در هرات و خراسان از وياریها داشت و موقوفات بس س باغیتأس
د شهر هرات بـه  ید در باغ سفی ق به دستور سلطان ابوسع ـ ه 861/ م1453خ نهم رمضان    یتار

  ). 73: 1385فدائیان، ( قتل رسید
 ، دارالحافظ)1تصویر(توان به مسجد جامع گوهرشاد مشهد  ی مانده از او م ياز آثار به جا   

، مسجد جامع و مدرسه گوهرشـاد در هـرات اشـاره          )ع( مجاور مرقد امام رضا    1ادهیو دارالس 
  ).165: 1371عطاردي، ( کرد

  

 
  

  مسجد گوهرشاد.1تصویر
  

 پانزدهم /م  همـ نةران از سدی ایخی تارياـن بنیتر ن و بزرگیمسجد جامع گوهرشاد، نخست
ـ معمـار ا  . در شهر مقدس مشهد قرار دارد     ) ع(ق است که در مجاورت مرقد امام رضا        هـ ن ی

 مـساحت  بـا  اسـت  ي باشکوه مسجدين بنایا. )1366پوپ،  ( نام دارد يرازین ش یالد بنا قوام 
  متنوعيها  معرق با طرحياه ی کاشکهوان و هفت شبستان   ی مترمربع مشتمل بر چهار ا     9410

کـه   ن بنا، چنانیساختمان ا ). 60: 1385لباف خانیکی،   (  دارد يری چشمگ ی گچ يها و مقرنس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است که از طرف شرق به مسجد باالسر، از جنوب به ) ع( مقدس حرم امام رضاةاين رواق دومين رواق بزرگ آستان. ١
 .)۱۵۴: ۱۳۷۱عطاردي، ( دارالحفاظ و از غرب به مسجد گوهرشاد ارتباط دارد
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 هـاي گونـاگون   دورهده و در ی ق به اتمام رسـ ه821/م1418وان آن آمده، در سال  ی ا ۀبیدر کت 
نـاگون   گو يها در مسجد گوهرشاد از شکل    ). 1357داوودي،  (  شده است  يمرمت و بازساز  

 مکـرر   يها ير و بازساز  ی از خطوط با تعم    ياری بس با اینکه  . است خط در تزیین استفاده شده    
 است کـه    ییها ن مکان ی از بهتر  یکی گوهرشاد   ۀاند، مجموع   خود را از دست داده     ۀیشکل اول 

  ). 70 :1384مصدقیان، (  داده استيانواع خطوط را در خود جا
اده مجـاور   یتوان از دارالحفـاظ و دارالـس       یگم م یاد ب  مانده از گوهرش   يگر آثار برجا  یاز د 

اند،   به گوهرشاد نسبت داده شده     ین دو بنا از لحاظ سنت     یهرچند ا . نام برد ) ع(مرقد امام رضا  
 رسد، ی به نظر ميمورین موجود که تییتنها تز. خورد یها به چشم نم  در آنيموریبۀ تیچ کتیه

رق با طرح شش ضلعی از کاشینیی تزيبندهااده است که مشتمل بر قابیازارة دارالسزی و نی مع 
 دارالحفّـاظ . هاسـت   در کنج  مقرنسيها له ستون و سرستونین با گلدان، م   ی توکار مرمر  يها ستون

، صدرالمتألهین الهیجانی( شکل است که در جنب حرم مطهر قرار دارد مستطیل ز بنایی مربعین
  ). 55  و56: 1385

تـوان   یم. رندیگ ین گروه قرار م   یز در ا  ی در هرات ن   درشامسجد جامع و مدرسه گوه    
 یدگیچی پين حد، دارای که تا ادارد وجود يموری تا عهد تیگفت کمتر مجتمع ساختمان

 /م1432خ ی مدرسه گوهرشاد در هرات در تاري عبدالرزاق بناۀطبق نوشت.  باشدییبایو ز
 از يموریمورخان ت). 645: 1383الرزاق سمرقندي،  عبد( ده استی ق به اتمام رسـ ه836

 انـد  اد کردهیشتر به مدفن اخالف شاهرخ و گوهرشاد     ی آن ب  ۀژه مدرس یو ن مجتمع و به   یا
  ).728: 1380 ،میرخواند(

  

  آغا تومان
ـ زیر بایـ  و آرزوملک، دختر امیر موسیمور و دختر امیآغا همسر ششم ت    تومان ـ د جالی  ،ری
آغـا در کوشـان    مـور، تومـان  یپس از فوت ت. رد ه ق با تیمور ازدواج ک  779/ م1396در سال   

  درییبای ق مدرسه زـ ه844/ م1440 در سال يو. ستیز یها در آنجا م د و مدتیخلوت گز
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 ن مسجد به خاك سپرده شدیز در همیناو و خود ) 2تصویر (داشت يآنجا ساخت که مسجد
   .)363: 1386اوکین، (

 

  
  

  ان مسجد و مدرسه تومان آغا در کوش.2تصویر
  

 مـشهد  ــ   ران در کوشان بر سر راه هـرات     ی شرق مرز ا   يلومتریآغا در ده ک     تومان ۀمدرس
ـ شود، در شمال هر    یده م ین شهر، که کوهستان هم نام     یا. واقع است    اسـت  شـده رود واقـع  ی

(Adamec, 1975: 279) .ش از آمـدنش بـه خراسـان    ی، پيآغا از معمار  تومانيت هنریحما
آغا در کوشان باقی مانـده    تومانۀوار مدرسی که بر دیخی تار)Shishkin: 63-5( آغاز شده بود

 ساله 74 مدرسه يد در زمان بنای بايرساند که و ی ه ق، م844/ م1441 ـ   1440 یعنی ،است
 گر آثار یاز د ). 364 :1386اوکین،  ( اند د کرده ییز تأ یگر ن ی او را منابع د    یعمر طوالن . بوده باشد 

  ). 173 :همان(  در کوشان اشاره کردیتوان به رباط و خانقاه یا مآغ  مانده از تومانيبرجا
  

  آغا ترکان
 ،1 مرگ نابهنگام دخترش، اولجاشـادملک     يمور بود که برا   یآغا خواهر بزرگ ت    ترکان

 از همـۀ  ) 3تـصویر (ملک   آرامگاه اولجاشاد . زنده برپا کرد    شاه ۀ در سمرقند، مجموع   یآرامگاه
  را نـشان   يموری اوائل عهد ت   ین پوشش کاش  یتر  درخشان  مجموعه بهتر حفظ شده و     يبناها

ن یا. ده شده استی پوشی متنوع از کاشيها  داخل و خارج با سبکيۀ نماهایکل. دهد یم
کند،  یبه، که به افزارمندان و استادان اشاره می و سرکتيادی بنۀبیک کتین با یآرامگاه همچن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق ـه ۷۷۳الثاني   جمادي۲۰/م۱۳۷۱ دسامبر ۲۹متوفي .١
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 پس از فوت ید کمید آرامگاه بایآ یبه برمیهمان طور که از کت. صاحب مدرك شده است
 ینـ یی فقط نما پوشش تزیاز سطوح خارج.  ه ق بنا شده باشد1095/م1683مادرش در سال  

ک رشته ی با نما يجرزها.  استشدهن یواحد تزی کی به صورت يوان ورودینما و ا. دارد
. شود ی ادامه داشت مخطط می به طور افقي که در عرض طاق ورودي عمودياز نوارها
شود کـه از   یده میک ستارة هشت پر دیدر رأس گنبد  . ن نوارها متفاوت است   یعرض ا 

 گلمبـک و ویلبـر،  ( افته استی تا قاعدة گنبد امتداد 1ي به صورت کاربند  ییها رئوس آن خط  
  ).317 و 318: 1374

  

 
  

  سمرقند  آرامگاه اولجاشادملک،.3تصویر
  
  به سلطان يحب
  بنا کرددرگذشت، ی که در جواني دختري برای آرامگاهد،یبه سلطان، زن ارشد ابوسعیحب

 ه ق به اتمـام  869/م1464ست در سال   یبا یم) 4تصویر(ن بنا   یا. خانه است  که نام آن عشرت   
  اسناد مربوطیافت که بعضیس ی آن تأسي نگهداري برایده باشد، چه در همان سال وقفیرس

ن به محل دفن زنان و اطفال خانـدان     ن ساختما ید که ا  ی نکش یطول.  مانده است  يبه آن برجا  
ـ  یهفدهم ا/ازدهمیدر اواخر قرن    . افتی اختصاص   يموریت  ین بنا کامالً متروك مانـد و خراب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصغر شعرباف، (آيد   ستاره به وجود ميشود و از تركيب تعداد قوس و بعضاً كاربندي پوششي است كه در زير تاق اجرا مي .١

۱۳۸۵ :۵(. 
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  ). 336 :همان( افتی ق ادامه ـ ه1321/ م1903 در سال 1ویختن گنبد و گریآن با فرور
 یات فضایمی در سطح همکف و تنظیهای  مرکب از اطاقی بزرگۀ مجموعیخین اثر تاریا

  .  دوم استۀنسبتاً متفاوتی در طبق
  

 
  

  خانه  عشرت.4تصویر
  

. اي قـرار دارد   مخروبهي در وسط نما  يار بلند یوان طاقدار بس  ی، ا یدر سمت جنوب شرق   
ـ  ينما چهار طاق . ابدی یشکل راه م    بزرگ مربع  ۀم به داخل گنبدخان   یوان مستق ین ا یا  ه گنبدخان

نات بـه وفـور بـه کـار     ییل داده و تزینا را آجر پخته تشکبافت ب. دهند ی م یبیبه آن شکل صل   
 ی آب يها مانند به رنگ    معرق ی کاش ي که با اسپرها   دارد 2يا  ازاره ي مرکز ۀگنبدخان. رفته است 
ـ      یاهیف گ ی آن اشکال ظر   ير، و سبز که بر رو     ی س یروشن، آب  ده و ی کـش  ی بـا خطـوط طالی

 یاهیـ ز گچ، گل سـرخ، و چـسب گ    ا ی مخلوط ي سطح ازاره، بر رو    يباال. ن شده است  یتزی
 طـال  ۀ ورقـ ي طال نصب و بر روۀن سطوح ورق ی ا يبر رو . خورد ی به چشم م   ینینقوش تزی 
شه نـازك بـا     یـ  ش يهـا  هـا تکـه    يحفار. م شده است  ید ترس یبه با سرب سف   ی کت  و گل، ساقه، 

 انۀ گنبدخيها  که پنجره شهی شيها ر و زرد و جامی روشن، سبز سی، آبی قرمز ارغوانيها رنگ
  ).338  و367: 1374گلمبک و ویلبر، ( کرد آشکار ساخت ی را پر ميمرکز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).۹۹: ۱۳۸۰ و معروف، مرزبان( گنبد استوانه ساختماني که چون گريبان يا ساقه در زير گنبد قرار دارد ة ساق.١
 .)۸۷: ۱۳۸۰مرزبان و معروف، ( تزييني يا روکش حفاظتي ديوار از کف اتاق تا بلندي طاقچه يا تا کمررس انسان ة حاشي.٢
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  خانم  تورابگ
 ین صوفی حسيها ان به نامیااورگنج آرامگاه که معتقدند مقبرة دو تن از فرمانروایبناي کون

ـ ت عامـه ا یروا. دش ه ق برپا 772/م1370 يها  است در سال  یوسف صوف یو   ن آرامگـاه را  ی
 /م1330 حدود یعنی جلوتر ی بنا را به زمانخِین انتساب تاریدهد و ا ی نسبت مخانم به تورابگ

ـ    ی از خـصوص   ياریبـس ) 5تـصویر    (یخین اثر تار  یا. برد ی ه ق م   731 ش از دورة   یات مهـم پ
 را یالعادة هندسـ   فوقيزیر ده، گنبد دوپوش، و طرحیچی معرق کامل و پی مانند کاش يموریت

بـه آنجـا   )  ه ق781/م1379(ها را پس از فتح اورگنج    مور آن یتکه   یدهد که استادان   ینشان م 
   . کردنديموری تيوارد اصطالحات معمار آورده بود

  

 
  

  ااورگنجی بناي کون.5 تصویر
  

ـ  ايشتر از نـوع معمـار    یـ ات ب ین خصوص ی همۀ ا  ،در هر حال    در اواسـط قـرن   يران مرکـز ی
ـ ، زاست بنا هنوز نامشخص نیتاریخ ا.  خوارزمي معمار يها یژگیچهاردهم است تا از و     را ی

دن یش از بـه قـدرت رسـ   ی پیرانیان ا ید بنّا یشا. ن آن وجود ندارد   یی تع ي برا یچ منبع داخل  یه
ن بنا ممکن است در طرح      ی ا ی شناسای يد راهنما یکل. اند  مرکز حضور داشته   يایمور در آس  یت

  و بازگویعیش ی آرامگاهيها  برجي برای که شکل فرع  یدوازده وجه ی  طرح. آن نهفته باشد  
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 آن را از همـه طـرف    شده کـه بتـوان  يزیر  طرحيبنا طور . کنندة اعتقاد به دوازده امام است     
ـ در گر. ار جالب و برجسته اسـت ی فراوان بسيها يها و اسپرها و جادر     درگاه از نظر . دید و ی

بـه  مانند کوتاه که در سـمت خـارج گنبـد     غهی تيوارهاید. شود یده می اسپر تزیینی د 24گنبد  
ـ  گرياسپرها.  وجود داشته استیک گنبد خارجی از آن است که     یمانده حاک  يجا و گنبـد  ی
. ل با سفال درست شده اسـت    یدهد که به طور متناوب متما      ی از ستاره را نشان م     یهای فیرد

 را در برنـدارد و  يا بـه یچ نـوع کت ی برخالف انتظار، نشانۀ هـ  ، سردر بلند  ي نما ي رو ياسپرها
 هاي یگنبد با کاش. شود یده نمیها د دار و درگاه  قوسيها ي در جادرینییچ نوع پوشش تزیه

ده شده و فواصل خطوط طـرح بـا    ی، کامل پوش  دارد ی از اشکال هندس   ی کل یمعرق که طرح  
 ی کاشيها رنگ. افته و با کلمات پر شده استیل ی تعدیاهی و اشکال گل و گیاشکال هندس

ـ یل به سبز، زرد یروشن متما یر، آبی سیاه، آبید، سیمعرق شامل سف   قرمـز  نـوعی  و یا اخرای
  ).306، 307: همان ( رنگ است کم

  
  گم سلطاني بهعيرب
رخان اوزبک حاکم ترکستان است کـه  یگ و همسر ابوالخیگم سلطان، دختر الغ ب    یعه ب یرب

ارتگـاه خواجـه   یدر جنـوب ز   ) 6تصویر   (ی ه ق آرامگاهی هشت ضلع     891/م1485در سال   
  . در ترکستان بنا کرد)  ه ق799 ـ 801/م1397 ـ 1399( يواسیاحمد 

  

 
  

   زیارتگاه خواجه احمد یساوي.6 تصویر
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، یسی مشهور به يا  در داخل قلعه خجند، در شهري واحه      يواسیارتگاه خواجه احمد    یز
  است مرکب از آرامگاهيادبودیا قرار دارد و یر دریرو شمال تاشکند به مس در کنار راه کاروان

مور برپا شد، اما سـردر بـزرگ   یم، که به فرمان تیخ ابراهی فرزند ش  ی صوف يواسید  احمخ  یش
 ).392 :همان( ساخت یآرامگاهگم در آنجا ی بهعیافت و ربیان نیآن در سمت جنوب هرگز پا

 گـورش، در سـال    ي رو ۀبـ ی کـرد و مطـابق کت      یوسه سال در ترکستان زندگ     یگم س یعه ب یرب
  ). 397 :همان(  ه ق درگذشت861/م1458
  
  زادخانميپر
ـ ری گوهرشاد است که آثـار خ      ۀمی و ند  يموریزاد خانم دختر شاهرخ ت    یپر  در  ياریه بـس  ی

س علـوم   ی تدر برايه،  ی علم ۀس مدرس ی تأس ياز جمله آثار و   .  گذاشته است  یشهر مشهد باق  
. زادخانم شهرت داردی پر ۀ، واقع در بازار مشهد است که به نام مدرس         ی و معارف اسالم   ینید
 از یکـ ی يمان صفوی ه ق، در عصر شاه سل1101/ م1689در سال ) 7تصویر  (درسه را   ن م یا

  . د بنا کرده استیگلر تجدیخان ب یامراء به نام نجف قل
  

 
  

   مدرسه پریزاد.7 تصویر
  

 ۀاده، از جنـوب بـه مدرسـ       یزاد از شمال به مدرسۀ باالسر، از شرق به دارالـس          ی پر ۀمدرس
شـود، راه دارد و همزمـان بـا     یق باز می که به صحن عت   ،یمیگوهرشاد و از غرب به بازار قد      

 ،اش مـه یگفته شده، چون گوهرشـاد نـسبت بـه ند   . اتمام مسجد گوهرشاد ساخته شده است 
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 گذاشـت تـا   يار ویـ  مصالح مسجد گوهرشـاد را در اخت يای داشت، بقا ي وافر ۀ عالق ،زادیپر
  ). 1377 :دهخدا( مدرسه را بسازد

  
  صالحه خاتون

 ۀفین طاین پادشاه از سالطیوسف ترکمن، سومیقرا  رزا جهانشاه بنیاتون، دختر مصالحه خ
ـ  شـمال غـرب ا  یجان و نـواح ی ه ق در آذربا   839/ م1435ونلو است که در سال      یقراقو ران ی

 )رزا جهانـشاه  یگم خاتون همسر م   ی جان ب  یاتیبر روا  ا بنا ی(صالح خاتون   . کرده است  یحکومت م 
  به شماری دوران اسالمي معماري از شاهکارهایکی بنا کرد که يز، مسجدیدر مرکز شهر تبر

به موجـود سـاخت     ی کت يایبر بقا  بنا. معروف است ) 9 و   8تصاویر  (د و به مسجد کبود      یآ یم
  ). 28 :1379مالزاده و محمدي، ( ده استیان رسی ه ق به پا870/م1466آن در سال 

  

      
  

   مسجد کبود تبریز.9 و 8تصاویر 
  

 يهـا  بـه ینات به کار رفته در آن، منحصر به فرد است و کت        ی و تزی  يجد به لحاظ معمار   ن مس یا
ها و اشکال مرکب از   با طرح  ییها یدر مسجد کبود کاش   . اند  نوشته شده  یآن با خط ثلث عال    
 توان یم.  آن افزوده استییبایخورد که بر ز  ی معرق الوان به چشم م     يها یگل و بوته و کاش    

 ينـات موجـود در بناهـا   ین تزییتـر  ی از غنـ یکین بنا در حد کمال     یهاي ا  يکار  یگفت کاش 
 ی آبۀنی بر زمییا طالید ی سفيها  در رنگیمی مالیمی اسليها  که با طرح   استران  ی ا یاسالم
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  ). 1382بلوم،  جاناتان و بلرشیال ( ر تا سبز اجرا شده استیس
  

  روزشاهين فيالد رجالليزن ام
 وپنج سال در خدمت یراالمراء شاهرخ، که به مدت سیوزشاه، امرین فیالد رجاللیامهمسر 

ن بنا که در تربـت  یا. کنند یذکر م) 10تصویر ( مدرسه و گنبد سبز یشاهرخ بوده است را بان  
ن، یالـد  رجاللیـ باً همزمان با فوت ام    ی ه ق، تقر   846/م1444-45خ جام قرار دارد، در سال       یش

  . باشديده و ممکن است آرامگاه ویبه اتمام رس

  
  

   گنبد سبز.10 تصویر
  

رنـگ   اي که برفراز آن گنبدي مرتفع و فیروزهدارد پایی و چهار ایوانی     یاي چل  این بنا نقشه  
نمـا در   نشین و دو اتاق  متر چهار فضاي شاه    5/10 ×5/10گنبدخانه به ابعاد    . قرار گرفته است  

وجود داشته که امـروزه از      نماي غربی آن محرابی      هاي شرقی و غربی دارد که در اتاق        بخش
 از عناصر مهم معماري این بنا، پوشش.  قوس برجاي مانده استۀآن همه تنها بخشی از حاشی

اي بسیار بدیع و زیبا سـاخته       ها و کاربندي به شیوه     کنج سقف آن است که با به کارگیري سه       
   .)فاروجی (شده است

  
  فاطمه خاتون يست

وان، در صحن مـسجد جـامع   ین ای طرفيها ستون ي معرق که بر رو    ی کاش ۀبیمضمون کت 
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 ...فاطمه  ... یر چخماق شامی امۀزوج... شاهرخ... در دوران «: ن شرح استیزد قرار دارد بدی
ـ بنـابراین سـاخت و   » 836 شهرسنه  یف... ن عمارت کرد  ی ا ی المبان ی اعل يامر به بنا   د یا شـا ی

 يموری تين بانوی ه ق را ا836/م1432  ـ33ن قسمت در سال ی ايها ا ستونیوان باال ین ایتزی
گلمبـک و  ( رشمس، صورت داده است   یزد و دختر م   یر حاکم   ی فاطمه خاتون، همسر ام    یعنی

  ).597: 1374 ویلبر،
، یر چخماق شـام ی امیعنیزد از طرف شاهرخ ی آمده است زن حاکم     زدیخ  یتاردر کتاب   

اط را با   یوان ح ین ا ی طرف زد را با سنگ مرمر مفروش و دو ستون        یاط صحن مسجد جامع     یح
 از جنس ي را با منبر ین زن که فاطمه خاتون نام داشت، منبر چوب        یا. ن کرد ی معرق مز  یکاش

  ). 1345 افشار،( ض کردی شده تعويسنگ حجار
 شامل)  ه ق841/م1437( زدیرچخماق ی مجموعه مين فاطمه خاتون در ساخت بنایهمچن

 ن مجموعهیا. )11تصویر (  سرد شرکت داشته استانبار، و چاه آب مسجد، خانقاه، قنات، آب
ج در ی که به تـدر يا هی در ناحیعنی،  است در محلۀ دهوك واقع شده  یدر سمت جنوب شرق   

  . و بازار شدیاي مسکون ل به محلهیهشتم ه ق ساخته و تبد/  آخر قرن چهاردهم ميها سال
  

  
  

   امیرچخماق یزدۀ مجموع.11 تصویر
  

 وان، قبله، داخلی ايشتر بر روی ب کهینات کاشیتزی و  شدهيکار ن بنا با خشت خام گچ    یا
 يها ی، گنبد با کاشیخیمطابق متون تار. ده استیوان و گنبدخانه متمرکز شده، بنا گردیا
ـ کار رفته در اه  بيها ی غالب کاش  يها رنگ. افته بود ی روشن پوشش    یآب : ن بنـا عبارتنـد از  ی
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 ی کمۀدر فاصل). 605 ـ 609 :1374گلمبک و ویلبر، ( اهید، زرد و سی روشن، سفیر، آبی سیآب
رود مدفن فاطمه خـاتون   ی وجود دارد که تصور می کوچکۀر چخماق، گنبدخان یاز مسجد ام  

  ).610 :همان( ده شده استی پوشی گنبد کوتاه مقرنسدرون بنا با. باشدان آن ی از بانیکی
  

  ها  و آثار معماري تحت حمايت آنيزنان عهد صفو
 گميلوبتاج

کوکاري بود که شوهرش، در مواقع حساس       ی از زنان ن   ،لیتاجلو خانم، همسر شاه اسماع    
 یاسـ یان اعتبـار س   یگم، در دربـار صـفو     یتاجلوب. کرد ی مشورت م  ي، با و  ی و اجتماع  یاسیس
 ی ه ق وقتـ 930/ م1526ل در رجـب سـال   یدن مرگ شـاه اسـماع     یبا فرارس .  داشت ياریبس
 کـار  ين شد که شاه طهماسب رو     ی او قرار بر ا    ي کردند، با رأ    مشورت يران قزلباش با و   یام
دار بـود،  ر برخـو یگم همچنان از احترام خاصی شاه طهماسب، تاجلوب يدر آغاز زمامدار  . دیآ

 روي ي ه ق از و940/ م1536 در هراس بـود، در سـال       يت و یاما از آنجا که شاه از شخص      
راز دفـن  ی دختـران شـ  یب ی بۀ و در بقعن درگذشتیخاطر و غمگ تاجلوخانم آزرده . برگرداند

ـ ورز ی وافـر مـ   یع اهتمام ی تش ي معمار يای و اح  ی عمران يها تیبه فعال او  . شد د و در سـال  ی
 و  يدر قم بازسـاز   ) س( گنبد حرم حضرت فاطمه معصومه     وي ه ق به دستور      925/ م1521

ه راه زنجـان و  انیاوزن در م  قزلۀ رودخاني بر روی پلين بازساز یهمچن.  بنا شد  یوان شمال یا
  .از آثار اوست) 12تصویر(دختر  به پل  ه ق موسوم933/ م1529خ یانه در تاریشهرستان م

  

  
  

  اوزن میان راه زنجان و میانه  دختر بر روي رودخانه قزل  پل.12 تصویر
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ل معـروف بـه     یـ  در اردب  ی عمارت گنبد عال   يتوان به بنا   یگم، م یگر اقدامات تاجلوب  یاز د 
  ).396:  1313فسائی،(کرد ر اشاره ی سادات فقيآباد برا  حسنيوقف آبادز یسرا و ن جنت
  

 گم ي سلطان بيخدمعل
استمدار یکوکار، دانشور، و سیگم، از همسران شاه طهماسب، از زنان ن      ی سلطان ب  یخدمعل
  توجهی به خصوص ساختن اماکن مذهبي مقتدر به امور معمارين بانویا.  استيدربار صفو

 ی موقوفـات کردند ور یتعمرا ) ع(نی بارگاه مطهر امام حس   ي و به دستور و    داد یخاص نشان م  
 صدرحاج سید( اختصاص داده شد) ع(ز مرقد حضرت ابوالفضلی حرم امام و نیی روشنايبرا

  ). 96: 1375جوادي و دیگران، 
  

 گميشاه ب
 ورکوروش است که به دستیر و نیگم، از بانوان خی، شاه بيل صفویگر شاه اسماعیهمسر د

 ،را) 13تصویر) (س(گ بارگاه حضرت فاطمه معصومهی عمادب، ه ق925/ م1521 در سال يو
  . د بنا کردیپهلو با هشت صفه، تجد  هشتییبه صورت بنا

  

  
  

   حرم حضرت معصومه در قم.13 تصویر
  

 اي ی با دو مناره احداث کـرد و منحنـ  یوانی آن اي معرق آراست و در جلو یوارها را با کاش   ید
  ). 359: 1367موسوي بجنوردي، ( وان در آن طراحی کردی بقعه و ابا چند
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 ي سراسـر يا بـه یده شده و پس از آن، کتی متر از سنگ مرمر پوش5/1ازاره حرم به ارتفاع  
 یه از کاشـ  یان دو حاشـ   یـ  م ي الجـورد  ۀنید در زم  ی و سف  یی معرق به خط ثلث طال     یاز کاش 

. امبر اسـت یروان خاندان پیش پی در ستايبوث نیشود که متن آن چند حد  یده م ی د يا روزهیف
  شده که متن آن، مدح حضرتي به خط ثلث برجسته گچبريا بهین قسمت کتین در ایهمچن

  ).363: 1378عقابی، (  از قرآن استیاتیو آ) ع(یعل
  
  خان خانم يپر
.  استيز از جمله زنان قدرتمند عصر صفوین دختر شاه طهماسب، نیخان خانم، دوم يپر

 و یستگیل شای به دل او. ا آمد ی شهر اهر به دن    ی ه ق در حوال    955/ م1551 رجب سال     در يو
 نیزتری را، که عز خانم خان پري شاه . خود، مورد توجه خاص پدر قرار گرفتی ذاتيها اقتیل

ستان را بـه  یـ رزا درآورد و حکومـت س    یـ الزمـان م   عیاش بد  دخترش بود، به ازدواج برادرزاده    
ان عمرش هرگز اجازه نداد که دخترش  ی تا پا  ،ستی که روشن ن   یلی دال شوهرش سپرد، اما به   

ـ  ادرار فعال بود و شاه را یه بسیرین زن در امور خیا. دربار را ترك کند و نزد همسر برود     ن ی
ز در یـ  ندیگـران د تا ش نزد پدر موجب يالعادة و اعتبار فوق . کرد یق م ی و تشو  ییامور راهنما 

ز داشت، مورد مدح شـاعران      ی ن ي شاعر ۀحیخانم که قر    يپر. نند ک ی نظرخواه اوامور مهم از    
خان در اصفهان از     ي مدرسۀ پر  يبنا.  قرار گرفته است   ی از جمله محتشم کاشان    يعصر صفو 

  ).88: 1386مهدوي، ( رود ی به شمار ميجمله اقدامات و
  

  خانم سلطان
  سـاخت ین، ربـاط  ی قزو ی معتقد بود که در حوال     یخانم، جده شاه عباس اول، زن      سلطان

 شـاهزاده  :همچنین در منـابع داریـم     ). 674: ساز ایران و جهان، ج اول      دانشنامه زنان فرهنگ  (
ـتان )  ه ق930 ـ  984/م1526ـ  1576(، يخانم، خواهر شاه طهماسب اول صفو سلطان  در شهرس

 بنا کرد که به مـسجد جـامع کاخـک    يکاخک گناباد، واقع در جنوب استان خراسان مسجد     
  ).156:  1374مجتبی، ( داردشهرت 
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  گميب  نبيز
در .  را برعهده داشتيت و ی ترب یگم، عمه شاه عباس اول بود که در زمان کودک         یب نبیز

 ی امـور مملکتـ   ادارةي بـود و شـاه را بـرا    ین زن حکمران واقع   ی شاه عباس، ا   یدوران جوان 
دربار خود دور کنـد   موجب شد تا شاه او را از    ي و يها دخالت. کرد ی و مشاوره م   ییراهنما

بار  کردند و بانو به اصفهان بازگشت و ی بعد آشتي چندین بفرستد، ولیو از اصفهان به قزو   
.  شـد یگذار امـور سـلطنت    محرم و مشاور شاه و مصلحت ، ه ق  1027/ م1617گر در سال    ید
ـ  . ه ق در حرمخانه معزّز بود      1041/ م1631گم پس از مرگ شاه عباس تا سال         ینب ب یز  ی ول

 تا سالاو . رون راندی را از دربار بيان سلطنت را برکنار کرد، و  ی مدع یکه شاه صف   نی از ا  پس
گم یب نبیز.  ه ق به دور از دستگاه حکومت و در انزوا به سر برد و درگذشت        1051/ م1641

 ين را بنا کرد کـه بـه نـام و   ی قزوي از جمله کاروانسراي متعدديها و کاروانسراها ها، پل  راه
  ). 204: 1375  بالن،( ستمعروف ا

دختـر  بیگم،   همچنین، یکی از زنان نیکوکار زمان شاه سلطان حسین صفوي به نام زینب            
، یکـی از      ه ق  1117/ م1605الملک اردستانی، در سـال       همسر حکیم امیر محمد اردستانی و     

روف آورد را در بازار و در یکی از محالت شهر مع       نیم ۀمدارس قدیمی اصفهان به نام مدرس     
ایوانه بنا شده و از نظر تزیینـات   آورد، به صورت چهار  نیمۀمدرس. به همین نام بنا کرده است    
 سردر مدرسه شامل آیاتی     ۀخطوط بنایی موجود در کتیب    . نظیر است  کاشیکاري و گچبري بی   
 مرزبان و معروف،( آورد نیز بر قطارهاي گچبري  نیمۀدر داخل مدرس. از قرآن و احادیث است

ها ابوالفتـوح گلـستانه       به خط نستعلیق مشکی اشعاري نوشته شده که کاتب آن         ) 291: 1380
 این مدرسه عالوه بر شهرت از نظر تزیینات به لحاظ وجود بزرگان و علماء و فضالیی. است

مرزبان  (اند ها سال در آن به کسب علم و یا تدریس مشغول بوده       آور است که در طول ده      نام
  .)291: 1380و معروف، 

  

  جان خاتون يب يب
 موجود در مسجد مهرآبـاد شـهر   ۀبیگ است که طبق کتیجان خاتون دختر منصور ب   یب یب
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 ينمـا . شـود  ی بنـا محـسوب مـ   ین منطقه است، بانی اي توجه معمارجالببناب، که از آثار   
  متوسـط، ين نام، از شمال به جنوب عبارت است از سردری به همیدانی مسجد در کنار م   یخارج

، سبز و ی زرد، آب  يها  نره به رنگ   ی از کاش  ی با روکش  اي  دار و مناره   زهی با قوس ن   ي ورود کی
ـ    ةن مسجد در کنار   ی ا ی اصل يورود. يا روزهیف  بـه  ی مناره قرار دارد که پـس از گـذر از داالن

مـسجد مهرآبـاد    . میرس یکن و سپس داخل شبستان م       کفش ۀ از آنجا به محوط    یصحن شمال 
 آن نصب یوار شمالی از سنگ مرمر به خط ثلث که در د        یخی تار يا بهیتبناب از نظر وجود ک    

 جان خانم یب ی از سوي بيشده است و اشاره به ساخت مسجد در زمان شاه طهماسب صفو
  ).33، 44: 1379مالزاده، (دارد ت خاص و استثنائی ی ه ق دارد، اهم951/ م1543در سال 

  
  ه شاه خانميحاج
بـه موجـود در مـسجد    ی است که طبـق کت یک نمکیا احمد برزیه شاه خانم دختر م  یحاج

ایزدپنـاه،  ( ر و کوچه واقع شده استیدان مین بنا در حدود م  یا.  است آن ی اصفهان، بان  ینمک
  ).131 ـ 132: 1350
  

  پرورسلطان شاه
 ه ق به    970/ م1562گ از اتابکان لرستان است که در سال         یپرور سلطان دختر اغورب    شاه

ر و یـ  بعد مرتب مرمـت و تعم يها  بنا شد که در دوره   یآباد مسجد جامع    در خرم  يدستور و 
  در جانبیوانیآباد مشتمل بر ا  مسجد جامع خرمی کنونيبنا.  به آن اضافه شده استیحجرات

 هفت ي متر است که پوشش طاق و گنبد آن بر رو 30×9 ستوندار به ابعاد     ی و شبستان  یشرق
 ي صفوة از دوری فرامینشاملنوشته  ن مسجد سه سنگیدر ا. ردیگ ی قرار م  یضلع ستون چهار 

  ).همان( کشف شده است
  

  گميخانش ب
ن مـسجد  یا. زد استی مسجد شاه طهماسب در ی بان،گم، خواهر شاه طهماسبیخانش ب 
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 ی، فرمـان يگـر ی و بر دیاهی، نقوش گیکی است که بر     ي صفو ة دو سنگ مرمر از دور     يدارا
  ). 207 ـ 209: 1348افشار، (  شده استش ه ق نق969 / م1561 به خط نسخ، مورخ یوانید

  
   يجده شاه صف
م یرزا مقـ یعهد است که در زمان شاه عباس دوم، م  ی ول يرزایم ی مادر صف  یجده شاه صف  

ـ  نسبتاً کوچک به نام مسجد وز   ي اصفهان کاشان، مسجد   ة درواز ي در کو  ،ي به امر و   ریوز ر ی
 ییو از جمله بناهادارد  مناره، گلدسته و شبستان وان،ی، ا يکارین مسجد سردر کاش   یا. کردبنا  

 سـردر مـسجد   يباال. ه آن تاکنون محفوظ مانده استی اوليات معمار ی که همۀ خصوص   دارد
 مسجد مزبور به ي از بنای که حاک ي اشعار ي ه ق حاو   1055/ م1645خ  ی است به تار   يا بهیکت

 ر سه طرف سردر به خط ثلث ديگری ديها بهین مضمون در کتیا.  استصفی  شاهةجدفرمان 
  ).418: 1361مصطفوي، (  شده استيبرجسته گچبر

  

  حوري نام خاتون
 حوري نام خاتون و شاید هم حورینا خانم، به احتمال قریب به یقین همسر گرجی صفی

که ) 1387احمدي،  (  بزرگ شاه عباس دوم است     ةو جد ) شاه صفی (میرزا و مادر سام میرزا      
 ة جـد ۀمدرسـ . اي بزرگ و باشکوه از وي باقی مانـده اسـت     مدرسه در بازار بزرگ اصفهان،   

وجه . گذرد بزرگ که در دو طبقه در بازار اصلی اصفهان واقع است و نهر آبی از میان آن می        
اي که بر سر  کتیبه.  بزرگ شاه عباس آن را ساخته است   ةتسمیه آن به این علت است که جد       

/ م1648 کاشـی الجـوردي مـورخ        ۀق بر زمینـ   در مدرسه است، با خط ثلث و با کاشی معر         
  او اشارهةدر این کتیبه به نام شاه عباس دوم و جد.  ه ق به خط محمدرضا امامی است1058

  .)intranet.isfahan, 1387(  بزرگ کاشیکاري استة جدۀتزیینات داخل مدرس. شده است
  

  دالرام خانم
اي بـه     بزرگ اصفهان مدرسه    کوچک شاه عباس دوم است که در بازار        ةدالرام خانم جد  
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هـاي    بر دیوار یکی از غرفـه  ي بزرگی که بر لوح سنگ مرمر      ۀکتیب. نام خویش بنا کرده است    
 ه ق را نـشان      1057/ م1647شمالی مدرسه نصب شده است و با خط ثلث برجسته تـاریخ             

 ه بوده بانی این مدرس،»دالرام خانم «، شاه عباس دومةدهد، بیانگر این مطلب است که جد می
 ها مخصوص اقامت طالب علوم  کوچک دو طبقه است و حجره  ةعمارت مدرسه جد  . است

 ۀمدرس. هاي نماي اطراف سردر این ساختمان تزیینات کاشیکاري دارد پشت بغل. دینی است
 بـزرگ نیـز مـساحت    ة جدۀ کوچک، از مدارس بسیار نفیس اصفهان است که از مدرس  ةجد

  .)همان (بیشتري دارد
  

  ه سلطان حسينمادر شا
 مادرشاه در اصفهان در دورة شاه سلطان  ۀ، موسوم به مدرس   )14تصویر( چهار باغ    ۀمدرس

حسین صفوي، براي تدریس و تعلیم طالب علوم دینی به دستور و همت مادر شاه سـلطان           
  .حسین صفوي بنا شده است

 

  
  

   مدرسه چهارباغ.14 تصویر
  

 در آن به کار رفته، این بنا را از سایر بناهاي   تزیینات نفیس کاشیکاري که    گوناگونیانواع  
شاه سلطان حسین که به مباحثه علوم دینی و معاشرت بـا          . دورة صفوي متمایز ساخته است    

علما و فقها عالقۀ بسیار داشت، در این مدرسه حجرة مخصوصی را به خود اختصاص داده                
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یینـات دو جنـب آن در طـول     توجه در این بنا، سردر نفیس معرق و تز         جالبنکات  از  . بود
 ۀ معرق کاشیکاري نفیس به شکل طـاووس در بـاالي کتیبـ      ۀقسمتی از خیابان چهارباغ، قطع    

هاي گـره و معقلـی      خط در ورودي، انواع کاشیکاري از نوع گره در مدخل مدرسه و کاشی            
 هاي چنار کهنسال همسال ساختمان پوش و طالکاري شده، درخت در اطراف صحن، در نقره

 مرمـري   ۀه در داخل و خارج آن، نقوش بسیار عالی داخل و خارج گنبد، منبر یکپارچ              مدرس
هاي آن، تزیینات مدخل دیگر مدرسه که در وسـط ضـلع     زیر گنبد و محراب نفیس و کاشی      

هـا   ها و نقش  شود، هماهنگی رنگ    بلند منتهی می   ۀ شاهی یا بازارچ   ۀشمالی واقع و به بازارچ    
  1. است انتخاب محل ساختمان و تزیین این بنا به کار رفتهو ذوق و ظرافت خاصی که در

  
  مريم بيگم 

او با . از زنانی بود که تأثیر زیادي بر مسائل سیاسی گذاشت        ،مریم بیگم، دختر شاه صفی    
حمایتش شاه سلطان حسین را به قدرت رساند و با تمارض توانست حکم تحـریم شـراب                

ن در دوران صفوي، زمانی که اعراب در جنوب،         مریم بیگم همچنی  . سلطان حسین را بشکند   
 به دربار صفوي رفت و فریاد بلند کرد کـه مملکـت           ،بحرین را از دولت صفوي جدا کردند      

 جنگ  ۀوقتی به او پاسخ دادند که هزین      . کنید در حال از دست رفتن است اما شما کاري نمی         
ها داد و گفت حـاال    بود، به آن هزار تومان از اموال خود را که مبلغ زیادي هم        20را نداریم،   

  ).12: 1386پور،  غنی(  اما شاه همت جنگ را نداشت؛توانید به جنگ بروید می
 خواجوي اصـفهان و  ۀاي در نزدیکی محل  ه ق، مدرسه1115/ م1703به امر وي در سال   
 ها بعد آن را غیرمسکون و خراب مشاهده الدوله شیرازي سال فرصت. چهارسو بنا شده است   

پـس از عبـور از   .  داردپـیش هـاي   ساختمان مدرسه حکایت از زیبایی آن در سال     . ه بود کرد
 هایی براي سکونت طالب شویم که در اطراف آن حجره داالن درازي، وارد صحن مدرسه می

 قدیمی، امـروز  ۀدر محل این مدرس.  حوض بزرگی قرار داشت در وسط بنا. ساخته شده بود 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://dpp.irib.ir,  ٢٠/١٢/١٣٨٧  

http://dpp.irib.ir
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 بیگم به استثناي دو لوح سنگی مرمري با بناي مدرسۀ تاریخی مریم و از  استدبستانی بنا شده
بـه خـط   ) 15تصویر(کتیبۀ سردر مدرسه .  وقف آن چیزي باقی نمانده است ةهایی دربار  کتیبه

 ه ق 1115/ م1703نقی امامی تاریخ     کاشی خشت الجوردي، به قلم علی      ۀثلث سفید بر زمین   
درسه، در مقابـل در ورودي، اشـعاري بـه خـط     در اطراف ایوان شرقی م   . نگاشته شده است  

  1 .هاي خشتی نوشته شده است نستعلیق و همچنین قسمتی از وقفنامه مدرسه بر کاشی
 

  
  

 نقی امامی بیگم به خط علی  مریمۀلوح سنگی تاریخی مدرس. 15 تصویر
  

  يريگ جهينت
  ومناسبت یقع موی، زنان به لحاظ مشارکت در امور زندگ      يا لهیاز آنجا که در جوامع قب     

شت، و مسائل گونـاگون همـراه و همکـار          ی در ادارة امور خانواده، مع     دارند، خاص   یاحترام
ز به علت ی ني و صفويموریدر عصر ت  . کنند  میها تالش و تکاپو        آن يپا  و پابه   هستند مردان

ـ  که اگر زيا  برخوردار بودند، به گونهيشتریازات بی، زنان از حقوق و امت    يا لهیخصلت قب   ین
ـ ا خوی خود ي جزابارةرفت و از او در  یر وقت م  ینزد ام  خواسـت، بـه    یشاوندانش عفـو مـ  ی
شتر یـ  ب ين در بـاال   یهمچنـ . شـد  ی احترام زنان، اگر آن جرم کوچک بود، بخـشوده مـ           سبب
  ).2009اصفهانیان، ( »...نیبه فرمان سلطان و خوات«: نوشتند ین دوران می ایشاهن یفرام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سسه مطالعات تاريخ معاصر ايرانؤمدرسه مريم بيگم در اصفهان، م: بناهاي تاريخي .١

http ://iichs.org/index.asp?id = 324&doc_cat = 9   ٥٨ : ٢٠/١٢/٨٧  
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 ةش، در اداریاقـت خـو  یل لیـ  توانا بودند، بلکـه بـه دل  یمور خانوادگن زنان نه تنها در ا   یا
ـ ا. کردنـد  ی و دخالـت مـ  تندز سهم داش  ی ن یاسی و امور س   ها  تالیا ـ کارفرماشان ی  مـدبر و  یانی

 چـون مـسجد، مقبـره،    ی خـود، آثـار باشـکوه   یهمت بودند که در طول زندگ     با یسازندگان
 يهـا  ادمـان یها جزء   از آني که امروزه تعدادمدرسه، کاروانسرا، پل، سد، و قنات برپا کردند       

 .شود ی محسوب می دوران اسالميمهم معمار

شود ورود زنان بـه عرصـۀ اجتمـاعی از دورة        همیشه تصور می   برخالف اینکه ن،  یهمچن
اي وجـود دارد کـه    الي متون، گاه جمالت کوتاه و اشارات پراکنده   معاصر آغاز شده، در البه    

نـشین و   شود، خانه چنان هم که تصور می ، آني و صفويموریدوران ت دهد زنان در     نشان می 
 هاست که باعث شده اسمی ده گرفتن آنیاند و شاید این ناد هاي اجتماعی نبوده دور از صحنه

نـویس بـسیاري از زنـان ایـن دوره موجـود       هاي دست براي مثال، کتاب. ها دیده نشود    از آن 
 ن،یهمچن. شود ها یاد می  بانوي ایرانی از آنبا نامالباً مشخصی ندارد و غ  نامنویسندهاست که 

 و کاروانسراها مستقیم اشاره نشده است و       ، بر سر در مساجد، مدارس     ةکنند به نام زنان وقف   
  .  داردزنان و خاتون حکایت از ردپاي ،هیگم، حاجیبی، ب تنها عناوینی چون بی

تـوان   ین دوران مـ ی اي هنر معمار  اثبات حضور زنان در    ي که برا  ي از مدارك معتبر   یکی
 هاي به جا مانده از آن دوران اطالعات وسیعی از وقفنامه .ها هستند ها استناد کرد، وقفنامه بر آن

 اوقاف، اسامی چهارهزار زن موجود اسـت   ة بر اساس آخرین آمار ادار     . است شدنی استخراج
 هـا  تر است؛ چرا که بسیاري از وقفنامـه  یشالبته تعداد این زنان مسلماً ب. اند که اموالی را وقف کرده  

در هـیچ یـک از   . نیست اوقاف   ةاز بین رفته و یا ثبت نشده و برخی دیگر نیز در اختیار ادار             
اي نشده که چه چیزي باعث تشویق زنان بـه مـشارکت در امـور          منابع به این موضوع اشاره    

در ایران، بلکه در همه جاي دنیـا      المنفعه نه تنها     موقوفات شده است، اما معموالً کارهاي عام      
  .)12: 1386پور،  غنی (گیرند در فضاهاي خصوصی شکل می

انـد و در   کنیم که در آن زنان آزادي ورود بـه اجتمـاع را نداشـته         ما از زمانی صحبت می    
آمدند، در حالی که     نظارت خانواده می   باصورت ورود به اجتماع، حتماً باید با پوشش کامل          
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 پس این. کرده است ها دخالت می ن را مورد امر و نهی قرار داده و در تردد آنمحتسب هم زنا
 کردند، پس این توان  و کار نمیندآید که اگر این زنان در اجتماع حضور نداشت ال پیش میؤس

  اند؟ ن را از کجا آوردهیچن نی اياقتصادي براي بنا و وقف کردن آثار
انـد، امـا    ي و صفوي حق کار و مالکیـت داشـته   رسد که زنان در دوران تیمور      به نظر می  

، به طوري که در این دوره. شد ها انجام می  آنۀ بلکه کار با سرمای،کردند خود شخصاً کار نمی
بینیم که مالک چند پارچه آبادي هستند و مباشـرانی   اي از دربار و اشراف را می     زنان برجسته 

خـان   براي مثال، میرزا حـسین . دهند نجام میها فعالیت تجاري خود را ا دارند که از طریق آن    
  .)همان ( آن دوره، وزیر مریم بیگم، زن درباري بوده استۀ از علماي برجست،خاتون آبادي

 کی نزدياند، از اعضا ن دوران حضور داشتهی اي معمارۀ که در عرصین، اکثر زنان  یهمچن
 ییها تین فعالی چناجراي ي برای کافین، قدرت مالیقیسلطان و حاکم وقت بودند که به طور 

  .اند را داشته
م همچـون  ی عظـ یی بناهـا سـاخت ران، موجـب  ی ا ی اسالم ين بانوان در معمار   یحضور ا 

ـ  اسـت، در ا    گفتنی. شد... ها و  مساجد، مدارس، کاروانسراها، پل    ن دوران اهتمـام عمـده و       ی
 ی مجلل و معظّمياه ها، ساختمان  از آنیها معطوف بود که بعض اد بر احداث آرامگاهید زیتأک

  .)23: 1380مانزو،  (درو ی به شمار می درخشان هنر اسالميها  که از نمونهداشتند
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   و مآخذ منابع
  

، ش 10، دورههنر و مردم، »نظري بر دو شهر تاریخی سمرقند و بخارا «ابوالفضل آزموده،   ـ  
110.   

  . 3 و2، ج ی انجمن آثار مل:، تهرانزدی يادگارهای. 1345و 1348رج، یافشار، اـ 
ـ  بن:، مـشهد ینی آخـش  ی علـ  ۀ، ترجمـ   در خراسـان   يمـور ی ت يمعمار .1386 ن، برناد، یاوکـ   اد ی

   .ي آستان قدس رضوی اسالميها پژوهش
  .ی انجمن آثار مل:ج، تهران2،  لرستانیخیآثار تار. 1350د، یزدپناه، حمیاـ 
  .ری اساط: تهران ، شادان اله یول ۀ ترجم اول، ج ،  شاه عباسیزندگ . 1375، ی، لوئ بالنـ 
 :ج اول، ي مرکزيایران و آسی در ای اسالميهنر و معمار .1382ال و جاناتان، بلـوم،    ی ش بلر،ـ  

   .یگانی گلپای هاشمی محمد موسۀ، ترجمانیموری و تیلخانی اةدور
  .ی انزل: افشار، تهرانين صدری غالمحسۀ، ترجمرانی ايمعمار .1366، پوپ، آرتورـ 
  .اول، ج ران و جهانیساز ا دانشنامه زنان فرهنگـ 
  .28، شمسجد، »ن خراسانیمسجد گوهرشاد نگ« .1357، نادر، يداوودـ 
، زیر نظـر محمـد معـین و جعفـر شـهیدي،             2، ج   نامۀ دهخدا  لغت .1377دهخدا، علی اکبر،    ـ  
   .سسه انتشارات و چاپ روزنهؤ م/ دانشگاه تهران:تهران
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 شگاه  پـژوه : تهـران ،  یینوا  نیحسعبدال  اهتمام به، نیمطلع السعد .1383 ، عبدالرزاق ،  يسمرقندـ  
   . یفرهنگ  و مطالعات  یانسان  علوم 

 .ی مؤسسه مطالعات هنر اسالم:، تهرانیعیهنر ش .1384فر، مهناز،  ستهیشاـ 

  .نور  سبحان/ کشوریفرهنگ راثیم  سازمان:تهران، يکاربندگره و  .1385، شعرباف، اصغرـ 
 تصحیح ،تاریخ و جغرافیاي شهر مشهد    .1385،  یصدرالمتالهین الهیجانی، محمدبن محمدعل   ـ  

   . انصار:مشهد محمدرضا قصابیان،
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