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بررسی نقش زنان معمار در معماری معاصر ایران
( 1320تا  1357خورشیدی)
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چکیده
فعالی حرفها زنان در ایران قب از قاتار چندان مرسوم نبوده اس  ،ولی از نیمهها دورة قاتار فرص برا حضنور
زنان در تامعه فراهم شد .با توته به این ه حضور زنان معمار در معمار معاصر ایران اغلب نادیده ماننده ،هندفا اینن
پژوهش معرفی زنان معمار در دورة پهلو و بررسی اثرگذار آنها در حوزهها معمار اس  .پرسش اصلی پژوهش
این اس که عمل رد زنان معمار در دورة پهلو در کدام حوزهها معمار صورت گرفته و تأثیرگذار آنهنا چگوننه
بوده اس  .فرض بر آن اس که فعالی زنان در حوزة حرفها اثرگذار بیشتر داشته اس  .به این منظنور ،مقالنه از
نود کیفی ،روش پژوهش تاری ین تف یر و تاریخ شفاهی و شیوة گردآور دادهها ،اسناد و کتاب انها و معناحبه
بنا پننیشک ننوتان معمننار اسن  .در ایننن زمینننه ،عمل ننرد زنننان معمننار مت؛یننر م ننتق و میننزان فعالین و آثننار و
دستاوردهایشان در حوزهها معمار مت؛یر واب ته اس  .نتایر بیانگر آن اس که همزمانی تحعی در دانشگاه و کار
در دفاتر معمار و توسعة ساخ وساز در کشور علتی بوده که زنان معمار بتوانند در حوزة حرفها بیشتر از آکادمیک
فعالی داشته باشند ،ولی ،با وتود این ،آنها در حوزة آکادمیک تأثیرگذار و در حوزة حرفها تأثیرپذیر بودند.
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مقدمه و بیان مسئله
مدرنیته عاملی ب یار مهم بر دگرگونی زندگی اتتماعی بشر از تمله هوی زن بنوده اسن [،8
ص2ن .]3در ایران ،فنارف از رخدادن ینا نندادن مدرنیتنه ،منیتنوان اذعنان داشن رویندادها
اتتماعین فرهنگی از نیمهها دورة قاتار و با شدت بیشتر در دورة پهلو به بنازتعریف نقنش
زنان در تامعه منور شده اس [ ،2ص .]15درواقع ،ی ی از سیاس هنا ح ومن پهلنو در
ته اصالح و نوساز  ،ت؛ییر تایگناه زن و نمنایش ش عنی تدیند از زن بنهعننوان نمناد
مدرنیته بود .بهوورکلی ،توته ویژها که این ح ومن بنه بحنث ننوگرایی داشن باعنث شند
ت؛ییرات مهمی در زندگی زنان ایران رخ دهد [ ،14ص .]9اتفاقاتی که در ایران رخ داد و حضور
زنان در تامعه و پذیرفتن مشاغ از سو آنان و ت؛ییر تایگاه اتتماعی آنها را به دنبال داش
در تدول  1شرح داده شده و در نمودار  1قاب مشاهده اس
جدول  .1رخدادهایی که در ایران باعث تغییر جایگاه زنان شد ،مأخذ :نگارندگان
نام رخدادها

شرح چگونگی تغییر جایگاه زنان

اعزام دانشوو به
اروپا

دانشوویان اعزامی ،بعد از بازگش به ایران ،متوته عقبماندگی زنان ایران ن ب به زنان
اروپا میشدند و درنتیوه فعالی هایی را برا آگاهیب شی و تبران عقبافتادگی زنان انوام
دادند و انومنهایی را برا تبران حقوق خود تش ی دادند [ ،31ص.]18

انقالب مشرووه

بعد از انقالب مشرووه ،لزوم آموزش ،آگاهی و مشارک و بهبود ووعی زنان مطرح شد و
وی تعویب قانونی تحعیالت ابتدایی برا زنان اتبار شد [ ،21ص.]15

ورود مدرنیته به
ایران

ی ی از سیاس هایی که دول پهلو برا ایواد ایران مدرن در نظر گرف ت؛ییر تایگاه و
سطح اتتماعی زن و متودد ساختن او بهعنوان نماد مدرنیته در ایران اس [ ،14ص53؛ ،31
ص.]22

تأسیا دانشگاه
تهران

بعد از تأسیا دانشگاه تهران ،زنان توان تند به دانشگاه راه پیدا کنند و برا ک ب ش؛ در
کنار مردان آموزش ببینند [ ،21ص.]166

انقالب سفید

به دنبال این انقالب ،زنان از حو رأ برخوردار شدند و میتوان تند مناصب انت ابی را
برعهده گیرند و تحعیالت ابتدایی برا دختران اتبار شد [ ،21ص.]175
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نمودار  .1مدل تأثیرگذاری عوامل اجتماعی بر میزان فعالیت زنان معمار در دورة پهلوی:1398 ،
نگارندگان

پژوهشها متعدد دربارة معمار معاصر ایران نوشنته شنده اسن کنه برخنی از آنهنا
بهعنوان منبع مطالعة دانشوویان رشتة معمار کاربرد گ تردها دارد ،اما در هنیچتنا اینن
کتابها زنان معمار ایرانی دیده نمیشوند و این خن باعنث تعرینف پنژوهش حاونر بنا هندف
پاسخگویی به این پرسش شد زنان معمار ععر پهلو در چنه حنوزههنایی فعالین داشنتند و
عمل رد آنها بر کدام حوزهها معمار اثرگذار بوده اس ؟

تاریخچة آموزش معماری در ایران
آموزش معمار تا دورة قاتار در ایران به ش شاگرد استاد ادامه یافن  ،ولنی در اینن دوره
اولین مدرسة معمار به نام مدرسة دارالفنون با محتوا آموزشی غربی از سو امیرکبیر بنیان
نهاده شد .در اواخر دورة قاتار و اوای دورة پهلو  ،بهتندریر عندة دیگنر از معمناران ایراننی
تحعی کرده در اروپا به ایران آمدند و همراه با برخنی از مهندسنان غربنی ن نتین پاینههنا
تأسیا مدرسة عالی معمار و سپا دانش دة هنرها زیبنا را بنینان نهادنند [ ،17ص .]7در
سننال  ،1319دانش ن دة هنرهننا زیبننا در دانشننگاه تهننران ب نا سننه رشننتة معمننار  ،نقاشننی،
مو مهساز تأسیا شد [ ،25ص .]60درنتیوه ،دانش دة هنرها زیبا اولنین دانشنگاه بنرا
تدریا رشتة معمار و دومی آن دانشگاه ملی بود .در دانشگاه ملنی ،از معمنارانی کنه توربنة
تحعی در دانش دة هنرها زیبا و دانشگاهها اروپا داشتند به هم ار دعوت شد [ ،4ص.]7
با تأسیا دانشگاه تهران ،آموزش معمار برا زنان نیز فراهم شد و بعد از مدتی زننان نینز در
این دو دانشگاه تدریا کردند و اینگونه عرصها برا حضور و فعالی آنها فراهم شد.
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پیشینة پژوهش
پیشینة پژوهش حاور در دو حوزه قاب بررسی اس  .حوزة ی م ،پژوهشهنایی کنه منرتبط بنا
ت؛ییر تایگاه زن در ایران اس که ب شی از این پژوهشها به زمینههنا اتتمناعی و فرهنگنی
تأثیرگذار بر حضور زنان در تامعه و فعالی زنان پرداخته اس  .از این نود پژوهش میتوان بنه
موارد ذی (تدول )2اشاره کرد
جدول  .2پیشینة پژوهش مرتبط با تغییر جایگاه و هویت زن در ایران ،مأخذ :نگارندگان
ردیف

1

عنوان پژوهش

رسالة دکتر «مطالعة زمینهها
اتتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالی
زنان نقاش دوران پهلو
(1304ن21[ »)1351؛ ]22

نویسنده

موارد مطرحشده

آزاده علیپور
هریا
راهنما ابوالقاسم
دادور1394 ،

این رساله به بررسی زمینهها اتتماعی
ته ارتقا حضور زنان نقاش در دوران
پهلو میپردازد.

2

رسالة دکتر «برساخ هوی زن در
مدرنیتة ایرانی و نمود آن در
مشرووه» []8

اندیشه اکبر
راهنما مهران
سهرابزاده،
1397

3

مقالة «فرایند ش گیر هوی زن
در ایران از دوران ناصر تا پایان
پهلو اول» []16

ابراهیم توفیو
فاومه دعاگویی،
1392

4

مقالة «هوی زنانه در پهلو دوم»
[]23

م عود کوثر ،
امیرعلی تفرشی،
1396

5

پایاننامة کارشناسی ارشد تاریخ
«تأثیر اقدامات پهلو اول در ووعی
زنان لرستان» []14

خدیوه
ح نوند1394 ،

6

پایاننامة کارشناسی ارشد
تامعهشناسی «فرایند ش گیر
هوی تدید زن در ایران از دورة
ناصر تا پایان پهلو اول» []15

فاومه دعاگویی،
1390

این رساله حاکمی سیاسی (دول )،
نگارش کتب و نشریات را بهعنوان
گفتمانها اصلی و اثرگذار در ش گیر
هوی زن از دورة مشرووه تا پایان پهلو
معرفی میکند.
نتایر نشان میدهد که ماهی اصالحات،
تریان توددخواهی در آموزش ،اقتعاد،
در
سیاس در دورة پهلو توان
ش گیر هوی زن ایرانی مؤثر باشد.
این مقاله بیان میکند که از گفتمانها
دورة پهلو برداش میشود امروز بودن و
اتتماعیبودن زنان از اهداف دول پهلو
بوده اس .
این پژوهش به بیان فعالی ها زنان در
دورة پهلو  ،که باعث ت؛ییر تایگاه
اتتماعی آنان در کشور و به ش
اختعاصی در استان لرستان شده اس ،
پرداخته اس .
در این پژوهش ،به تشریح مدرنیته و ت؛ییر
تایگاه و هوی زن بهعنوان دستاورد
مدرنیته و شرح فعالی زنان برا ت؛ییر
تایگاه خود در دورة ناصر و پهلو
میپردازد.
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حوزة دوم مربوط به پژوهشهایی اسن کنه بنه «معرفنی زننان معمنار در ععنر پهلنو و
حوزهها فعالی آنان» میپردازد؛ متأسفانه تاکنون هیچگونه پژوهشی در ارتباط با این مووود
انوام نشده اس و زنان معمار در دورة پهلو هرگز مورد توته پژوهشنگران واقنع نشندهانند و
اسناد مرتبط با آن ب یار محدود بوده و اوالعات مرتبط با آن ب یار پراکننده و م تعنر اسن .
ی ی از پژوهشها مهم در این حوزه رسالة دکتر بهارک وبیبی اس کنه در سنال ()2014
در دانشگاه آن ارا ،با عنوان Propagating "modernities" Art and Architectural Patronage
 Shahbanu Farah Pahlaviنوشننته شننده اسن و بننه شننرح اتفنناق ورود مدرنیتننه در ایننران و
فعالی هایی که در زمینة اتتماعی ،قانونگذار و سیاس گذار در هننر و فرهننگ در تهن
ورود مدرنیته انوام شده پرداخته اس و در ب شی از این رساله بنه معرفنی م تعنر برخنی از
زنان معمار در ععر پهلو میپردازد که در زمینة ورود مدرنیته تأثیرگذار بودند ،ولی این رساله
به بررسی و تحلی ت ععی فعالی زنان معمار در حوزهها م تلف معمار در ععر پهلو و
دستاوردها آنها در هریک از حوزهها نپرداخته اس  .از دیگر پژوهشها در این حوزه میتنوان
به موارد ذی (تدول  )3اشاره کرد.
جدول .3پیشینة پژوهش مرتبط با زنان معمار در عصر پهلوی دوم ،مأخذ :نگارندگان
ردیف

عنوان پژوهش و تاریخ آن

1

رسالة دکتر با عنوان
Propagating
"modernities" Art and
Architectural Patronage
Shahbanu Farah Pahlavi
][31

نویسنده
Baharak
tabibi 2014

2

Womens Creativity Since
The Modern Movement
](1918-2018) [30

serazin 2018

3

کتاب معماران ایران []9

انومن مفاخر
معمار ایران،
1386

موارد مطرحشده

این رساله ،به شرح ورود مدرنیته در ایران و
فعالی هایی که در زمینة اتتماعی ،قانونگذار
و سیاس گذار در هنر و فرهنگ برا ورود
مدرنیته انوام شده پرداخته اس و به معرفی
م تعر برخی از زنان معمار در ععر پهلو
میپردازد.
این کتاب به معرفی ب یار م تعر در مورد
فعالی زنان در تنبش مدرن در هر کشور
پرداخته اس  .در این کتاب نام برخی از زنان
معمار در ععر پهلو نوشته شده اس .
این کتاب به معرفی برخی زنان معمار در ععر
پهلو و فعالی آنها پرداخته شده اس .

همانوور که بررسی پیشینهها نشان میدهد ،در هریک از این پژوهشها به صورت م تعر
به معرفی زنان معمار در دورة پهلو اشاره شده اس و حتی به وور کام زنان معمنار معرفنی
نشدهاند و به ش ت ععی به تحلین فعالین هنا آننان و مینزان حضورشنان در هنرینک از
حوزهها معمار و معرفی عوام تأثیرگذار بر این مووود تاکنون پرداخته نشده اس .
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روش تحقیق
تامعة معمار ایران در شناخ و معرفی کام معماران زن دورة پهلو با خن پنژوهش مواتنه
اس و اوالعاتی در ارتباط با تحلی آثار آنها و تأثیر فعالی آنها بر معمار معاصر ایران وتنود
ندارد و با وتود نقش فعال زنان در معمار معاصر ایران حضور آنها در تاریخ معمنار بنهشندت
نادیده گرفته شده اس و درواقع بنه دلین کمبنود اوالعنات در اینن موونود ،از معناحبه بنرا
گردآور اوالعات پژوهش استفاده شده اس و چون معناحبه بنهعننوان ابنزار تحقینو در زمنان
معاصر برا بررسی مووود اس  ،تحقیو حاور از ننود کیفنی اسن [ ،24ص .]136از آنونا کنه
هدف از مطالعة حاور بررسی و تحلی فعالی زنان معمار در دورة پهلو دوم اس  ،اینن تحقینو
به بررسی دادههایی میپردازد که در گذشته وتود داشته اس و میتواند به روشنکنردن روینداد
کنونی کمک کند .درنتیوه ،روش تحقیو از نود تاری ی و تف یر اسن [ ،18ص .]22و از آنونا
که اسناد م توب مرتبط با مووود ب یار محدود و پراکنده اس  ،ناگزیر ب نش عمندة اوالعنات از
البهال خاورات معمارانی که در دورة پهلو حضور داشنتند ت ن وتنو شنده اسن  .درنتیونه،
روی رد غالبی که در روش تاری ی از آن بهره گرفته شد تاریخ شفاهی اس  .تاریخ شنفاهی بنه آن
دسته از پژوهشهایی گفته میشود که گزارشگران منبنع تناری ی آن ،خنود بنه ونور م نتقیم و
بیواسطه رویداد را دیده باشند و درواقع از ک ی نق قول ن رده باشند و اوالعات بهدس آمنده
ب شی از خاورات یا توربیات آنان را ساخته باشد [ ،29ص .]11تامعة آمنار تحقینو را «زننان
معمار» تش ی میدهند که تامعة نمونه محدود میشود به زنان معمنار در ععنر پهلنو کنه در
ایران دارا کار و فعالی اترایی ه تند .این زنان میتوانند معماران ایراننی و غینرایراننی باشنند.
گردآور دادهها به روش اسناد و کتاب اننها از ورینو ت ن وتنو در مونالت معمنار دورة
پهلو و کتاب و پژوهشهایی که بنه معمناران دورة پهلنو منیپنردازد و از ورینو معناحبه بنا
معماران پیشک وت دورة پهلو یا معمارانی که ب شی از تامعة نمونه را تش ی میدهند انونام
پذیرفته اس  .در انتها مقاله ،آثار چهار نفر از زنان معمار کنه در مولنة هننر و معمنار منتشنر
شده بود براساس روش نمونهگیر با معیار کیفین تعناویر انت ناب شند و از روش کدگنذار و
دستهبند دادهها برا توزیهوتحلی اوالعات استفاده شده اس .

مبانی نظری
در مبانی نظر این مقاله ،آنچه حائز اهمی اس مووود «اشت؛ال زنان و بیان وونعی آنهنا
در تهان و ایران دورة پهلو » اس که در چند ب ش قاب شرح اس تاری چة اشنت؛ال زننان
در تهان و بیان ووعی تهانی آنها ،تنبشها تهانی در راستا حمای و توتنه بنه زن و
توته و حمای از زنان در دورة پهلو (روح زنانگی در پهلو و ورود زنان در همة عرصهها).
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تاریخچة اشتغال زنان در جهان و بیان وضعیت آنها
برا بررسی تاری چة کار زنان باید به ارتباط بین کار در خانه و بیرون از خانه اشاره کرد .قبن
از انقالب صنعتی ،در بریتانیا تف ی ی بین کار در خانه و بیرون از خانه وتنود نداشن و تولیند
اقتعاد در کارخانهها و دیگر مراکز متمرکز نبود و بیشتر در خانه انونام منیشند و همچننین
تدایی تن یتی برا انوامدادن کار در نظر گرفته نمیشد ،ولی با انقنالب صننعتی در سندة
نوزدهم ،کار مزد از خانه تدا و به کارخانهها منتق شد و منردان و زننان بنرا کنار از خاننه
بیرون میرفتند و کار مولد مطرح شد .کار مولد (درآمدزا) کار بود که در بیرون از خانه انونام
میشد و اغلب مردان عهدهدار آن بودند و کار غیرمولد (کار بدون مزد) کار بنود کنه در خاننه
انوام میشد و زنان آن را برعهده داشتند .مدتها گذش و اینن امنر بنه شن آداب و رسنوم
نهادینهشده در تامعه بر ذهن توامع سلطه پیدا کرد؛ تا تایی کنه وقتنی زننان بنرا برعهنده
گرفتن ش؛ مولد وارد تامعه شدند ،اغلب از سم تامعه با آرا ب یار خعمانه روبهرو بودنند؛
مثالً ،آنان را افراد غیروبیعی ،غیراخالقی و والدینی سنه انگنار بنه شنمار منیآوردنند و منتهم
میشدند به این ه کار را از دس مردان درمنیآوردنند [ ،1ص .]174و ننوعی نگناه وند زن در
تامعه رواج داش تا این ه اولین تنبشها تهانی در ته حمای از زنان ایواد شد.

جنبشهایی برای توجه و حمایت از زنان
در دهة  ،1960گروهی این مووود را مطرح میکنند که ب شی از افراد تامعه به واسطة برخی
ویژگیها مانند تن ی و نژاد و ...سرکوب میشوند و مووود تن یتی قاب توته میشود .ی ی
از این تنبش ها اتتماعی متولدشده از این تف نر «فمنی نم» اسن [ ،28ص .]56فمنی نم
ی ی از تنبشها تنوالبرانگیز اتتماعی ،سیاسی ،حقوقی در وول قرن بی تم بوده اسن و
ت؛ییر ووعی زنان توامع م تلف را میتوان ناشنی از اینن تننبش دان ن ؛ بنهونور کنه در
سالها اخیر ،نیروها اتتماعی گ تردة زنان در همة عرصهها خنود را نمایانندهانند و حضنور
زنان در عرصهها عمومی به صور م تلف مانند اشت؛ال ،حوزة اقتعناد  ،عضنوی در کابیننه،
دول و قوة قضاییه ،بهرهمند شدن از حقوق مدنی ،حو رأ و ...از تملنه اینن ت؛یینرات اسن
[ ،10ص .]102فمنی م بهمنزلة دستورالعم سیاسی در مقابله با سلطهگنر مرداننه در دوران
پ امدرن مطرح شند [ ،28ص .]57سنیر تناری ی اهنداف تن نی گراینان ،دو منوج را دنبنال
میکرد موج اول در دهة  1980بود که اهداف اصالحات حقوقی و سیاسی به نفع زنان و احقاق
حقوق زنان اس و موج دوم از دهة  1960با ورح اف ار ایندئولوژیک و تحلین علن فرودسنتی
زنان و ترسیم آرمانهنا فمنی نتی آغناز شند کنه در ادامنه در دهنة  1980معرفن شناسنی
فمنی تی شن گرفن و بنه نقند کلنی فل نفه ،معرفن شناسنی و تولیند داننش پرداخن و
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علمی ش گرف  .آنچه اهمی دارد این اس کنه در اینن زمنان همنة
نظریهپرداز مش
تنبهها علمی نظیر فل فه ،هنر ،علم ،اتتماد و حتی نود پوشش نقد شد و همة این حوزههنا
عرصة مبارزة فمنی تی قلمداد شد [ ،26ص .]309ورفداران موج دوم ،که هدف تولیند داننش
در زمینة تن یتی را دنبال میکردند ،تالش کردند تحلی ووعی زنان ،عل فرودستی آننان و
راهبردها خود را در قالب عام و تهانشمول ارائه دهند.

وضعیت زنان و روح زنانگی در عصر پهلوی
تبدی تامعة سنتی به تامعة مدرن از اهدافی بود که رواشاه در دورة پهلو دنبال منیکنرد و
به منظور دستیابی به آن سیاس ها فرهنگی و اتتماعی سازماندهی شد .زنان بنیش از سنایر
اقشار تامعه در معرض این سیاس ها قرار گرفتند و مطابو وراحیها کنارگزاران فرهنگنی و
سیاسی تامعه ،زنان باید از نظر تربیتی ،آموزشی ،اتتماعی و ظاهر ت؛یینر منیکردنند و اینن
ک تامعه را تح تأثیر قرار دهد و تامعة شنبهمندرنی را در
ت؛ییرات در موقعی زنان توان
ایران نو ایواد کند .در نتیوه ته گیر ها سیاس ها فرهنگی بر حضنور زننان در اتتمناد
تأکید میکرد و به دنبال آن باعث افزایش تحعیالت زنان و حضور زنان در اتتماد شد .درواقنع
ن لی که در ععر رواشاه متولد شده بودند یا دوران تنوانی خنود را منیگذراندنند در معنرض
سیاس ها آموزشی و فرهنگی حاکمی قرار داشتند و ن ب به ن گذشته ،که در تامعها
کامالً سنتی بودند ،ت؛ییراتی یافته بودند و ش اف ن لی ایواد شد؛ شن افی کنه ناشنی از ت؛یینر
فرهنگی تامعة سنتی ایران به شبهمدرن بود.
و در این میان ،مطبوعات آن زمان نیز سعی داش نگرش تامعه را ن ب بنه زننان ت؛یینر
دهد و به م ائلی میپرداخ که باعث افزایش احترام زنان در تامعه میشد [ ،12ص25ن.]26

در دورة محمدرواشاه ،به عل نقش کلید فرح پهلو و با توته بنه این نه ایشنان مندتی
توربة تحعی در رشتة معمار را داشتند ،از پروژهها هنر و معمار حمای ب یار کردنند
و در هدای هنر و معمار و ایواد اصالحات در اینن زمیننه نقنش عمندها داشنتند و تحنول
عمیقی در مدرنیتة فرهنگی ایران ایواد کردند .او در برگزار تشنواره ،سمپوزیوم و کنفنرانا
در زمینة هنر و معمار نقش داش [ ،31ص .]2ی ی از این موارد کنفرانا بینالمللنی زننان
در رام ر سال  1354بود که با هدف تشویو زنان به معمار و اشتراک توارب زنان معمنار در
تهان و نمایش آثار معماران زن ایران برگزار شد [ ،3ص.]16
درنتیوه ،زنان در دورة پهلو در رشتهها م تلنف علمنی تحعنی کردنند و در مشناغ
گوناگون تایگاهها ویژها پیدا کردند که در اینن مینان در حنوزة هننر و معمنار بنه علن
حمای ها فرح پهلو اصالحات ویژها انوام شد.
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چارچوب نظری
در پژوهشهایی با روی رد تن یتی ،دو هدف حائز اهمی بود که در قالب دو موج بیان شد که
شام موج اول احقاق حقوق زنان و اصالحات و موج دوم تحلی عل و موانع رشد و پیشرف
زنان .از ورفی ،در پژوهش حاور به معرفی زنان معمار در ععر پهلو و حوزهها فعالی آنان
شدن حوزها کنه زننان بیشنترین فعالین را در آن
پرداخته میشود و درنهای بعد از مش
دارند ،به عل ها اتتماعی تأثیرگذار بر فعالی زنان در دورة پهلو وبو نظنر پنیشک نوتان
معمار اشاره میشود؛ یعنی تأثیر علن هنا اتتمناعی در دورة پهلنو  ،بنر مینزان فعالین و
تأثیرگذار زنان بیان میشود و همچنین در ادامه ،آثار و دستاوردها زنان معمار در هرینک از
میشود و از این وریو میتوان نحنوة تأثیرگنذار و تأثیرپنذیر
حوزهها فعالیتشان مش
آنها را بر معمار معاصر ایران بررسی کرد .چارچوب نظر این مقاله در قالب نمنودار  2ارائنه
شده که قاب مشاهده اس .

اهداف
جنبشهای
جنسیتی
نظیر
فمینیسم

موج :1احقاق
حقوق زنان و
اصالحات

حوزههای فعالیت
زنان معمار

موج :2تحلیل
علل
فرودستی
زنان و
تشخیص
موانع رشد
زنان

حرفهای و
ساختو
ساز

آکادمیک

نمودار 2

بررسی نقش زنان و نحوة
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر
معماری معاصر ایران

آثار
حرفهای

تأثیرگذاری

معماری
معاصر
ایران

آثار
آکادمیک

تأثیرپذیری

 28زن در فرهنگ و هنر ،دورة  ،12شمارة  ،1بهار 1399

آغاز ثبتنام زنان در رشتة معماری
آمار منتشرشده در تلد دوم نشریة هنرها زیبا ،بیانگر این اس که بعند از تأسنیا دانشن دة
هنرها زیبا ،در سال  ،1319تا سه سال هیچ دختر در رشتة معمار ثب نام ن رده اسن و
اولین دختر در سال 1323ن 1324وارد رشتة معمار این دانشگاه شنده اسن و تنا سنه سنال
دیگر (یعنی سالها  1324تا  )1326او تنها دختر ثب نامشده در رشتة معمار بنوده اسن .
پا از سال  ،1326به صورت متوالی دختران در رشتة معمار ثب ننام کردنند و بنهونورکلنی
تمعی دانشوویان زن در رشتة معمار ن ب به دانشوویان مرد ب یار اندک بوده اس [.]5
گفتنی اس که عدها از زنان دانشوو موفو به اتمام تحعنی خنود نشندند و درواقنع همگنی
نتوان تند تز تامعة آمار زنان معمار در دورة پهلنو باشنند و همچننین عندها هنم بنرا
ت می تحعیالت خود بنه اروپنا رفتنند و در دورة پهلنو در اینران حضنور نداشنته و فعالین
حرفها نداشتند و به همین عل این گروه نیز تز تامعة آمار مح وب نمیشوند.

معرفی و طبقهبندی زنان معمار در دورة پهلوی
مدت کوتاهی از تأسیا اولین دانش دة معمار در ایران میگذرد که اولین زن در رشنتة معمنار
این دانش ده ثب نام میکند .ن تار پاپازیان اولین زن ایرانی ارمنیتبنار بنود کنه در سنال  1923در
دانشگاه تهران ثب نام کرد [ ،31ص ]141و از این پا هرچند به میزان اندک ،زننانی بنه تحعنی
رشتة معمار در ایران پرداختند .اما با وتود این ه ام ان تحعی در اینران کنموبنیش بنرا زننان
فراهم آمد ،عدها ترتیح دادند که برا تحعی به خارج از ایران عازم شنوند .ی نی از دالیلنی کنه
میتوان به آن اشاره کرد این اس که سی تم آموزشی دانش دة هنرها زیبا در دورة مدیری گدار
و فروغی ،قب از مدیری سیحون ،سی تم آموزش بوزار فران ه بنود کنه سی نتم ب نیار خشنک و
س تی مح وب میشد .درنتیوه وتود سی تم آموزشی خشک ناروایتی بعضی افراد را بنه دنبنال
داش و این مووود باعث شد عدها برا تحعی به خارج از کشور عازم شوند [ ،30ص .]366در
نتیوه نحوة تحعیالت زنان ایران در رشتة معمار  ،به دو دسته تق یم منیشنود  .1زننانی کنه در
ایران تحعی کردند؛  .2زنانی که در خارج از ایران تحعی کردند و بعد از مدتی به ایران بازگشنتند
و فعالی حرفها داشتند .عالوه بر آن ،عدها از معماران زن امری ایی و اروپایی به ایران آمدند و در
ایران به فعالی پرداختند .در این بین ،بعضنی از معمنارانی کنه در اینران تحعنی کنردهانند بنرا
ادامهتحعی به خارج از کشور رفتند و پا از ت می تحعیالت خود به ایران بازگشنتند و فعالین
خود را آغاز کردند .در نتیوه زنان معمار ایران در دورة پهلو را میتوان به چهار دسته وبقهبنند
کرد  .1زنان ایرانی که در ایران تحعی کردند؛  .2زنان ایرانی که در ایران تحعی کردند و در اروپا
ادامهتحعی دادند؛  .3زنان ایرانی که در خارج از ایران تحعی کردند و در اینران فعالین حرفنها
داشتند؛  .4زنان خارتی که در خارج از ایران تحعی کردند و در اینران فعالین معمنار داشنتند.
وبقهبند زنان معمار در نمودار  3قاب مشاهده اس .
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معرفی زنان معمار در دورة پهلوی دوم
نکتار پاپازیان (اندروف) :در سال  1303در اراک متولد شند و تحعنیالتش را در شنهر تهنران
گذراند و بعد از گرفتن دیپلم ریاوی وارد رشتة معمار دانشگاه تهران شد( .پاپازیان اولین زنی
اس که دیپلم ریاوی گرف  ).بعد از دو سال تحعی در این دانشگاه ،برا ادامهتحعی عنازم
فران ه شد( .ن تار پاپازیان اولین زن معمار و اولین دانشوو معمار دانشگاه تهران اس ؛ همان
دختر که در سال  1323در رشتة معمار ثب ننام کنرد ).بعند از م نافرت بنه فران نه ،وارد
دانشگاه بوزار شد و حدود ده سال در پاریا عالوه بر تحعی  ،در دفاتر معمار فعالی کنرد و
بعد از ازدواج با مهندس آندروف به ایران بازگش [ ،3ص27ن.]29
ویکتوریا اوهانجانیان فـرد :او در سنال  1308در تبرینز بنه دنینا آمند و بعند از گذرانندن
تحعیالت در معمار دانشگاه تهران پذیرش شد .ایشان با دکتر ایرج اعتعام هم نالس بودنند
[ .]6در سال  ،1343از دانش دة هنرها زیبا دانشگاه تهران فنارفالتحعنی شند [ ،9ص ]50و
پا از فارفالتحعیلی از دانشگاه تهران بهعنوان رئیا دفتر فنی وزارت توسعه و م ن قبن از
فعالی خعوصی خود در آرتک ،مش؛ول به کار بود [ ،31ص.]143
لیال فرهاد معتمد :لیال فرهاد معتمد در ایران متولد شد و در ششسالگی به انگل تان رف .
بعد از به اتمام رساندن تحعیالت متوسطه وارد رشنتة معمنار دانشنگاه لنندن شند و مندرک
کارشناسی ارشدش را از دانشگاه لندن گرف  .او در سال  1343به ایران آمد و در شنرکتی کنه
هم رش (امیرعلی سردار اف می) نیز در آنوا کار میکرد مش؛ول به فعالین شند و بعند از دو
سال کار در این شرک با مهندس امیرعلی سردار اف می به وور مشترک دفتر سردار اف می و
هم اران را تأسیا کرد [ ،3ص.]70
فرانکا گرگوریو حسامیان :از معماران ایتالیایی اس که در ععر پهلو در حرفنة معمنار
مش؛ول به فعالی بود .او در سال  1320در رم بنه دنینا آمند و بعند از پاینان تحعنیالت ،وارد
دانش دة معمار دانشگاه رم شد و در سال  1346با درتة دکتر معمار فارفالتحعی شند.
بعد از مدت یک سال و نیم کار در دفاتر معمار رم ،در سنال 1348همنراه هم نر ایراننیاش،
دکتر ح امیان ،به ایران آمد .بعد از آمدن به ایران ،مدتی در دفتر کنه خنود و شنوهرش تنز
مؤس ان آن بودند کار کرد و سپا در دفتر معمار «داض» مش؛ول به کار شد [ ،3ص.]47
نسرین فقیه :ن رین فقیه در سال  1323در تهران متولد شد .او درتة دکتنر خنود را در
سال  1348از دانش دة معمار دانشگاه ونینز گرفن و در سنال  1353فنوق لی ان نش را در
رشتة وراحی محیط از امری ا دریاف کرد و پا از بازگش به ایران با امیرعلی سردار اف منی
در دفتر سردار اف می و هم اران مشارک کرد [ ،13ص369ن.]371
مویرا موزر خلیلی :او معمار امری ایی بود که تحعیالت معمار خنود را در سنال  1348از
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دانشگاه ایالتی کالیفرنیا گرف و در آنوا به همراه هم رش ،نادر خلیلی ،بنه فعالین در عرصنة
معمار مش؛ول شد .او در سال 1349به ایران آمد و در سازمان م ن و توسعة شنهر اینران
فعالی کرد و سپا همراه هم رش در شنرک معمنار فعالین کنرد .او فعالین هنایی را بنا
روی رد مطالعاتی در ایران انوام داد که شام تنألیف کتناب وراحنی شنهر و زنندگی زننان،
شمارة م عوص ایران در مولی هنر و معمار (شنمارة 18نن )19بنا هم نار ننادر خلیلنی و
هم ار در تألیف کتاب معمار مدرن ایران که هرگز چا نشد [ ،3ص.]60
رزماری گریفونه آزمون :او ملی ایرانین ایتالیایی داشن و در سنال 1316در رم ،پایت ن
ایتالیا ،به دنیا آمد .او در سال  1333وارد دانش دة معمار دانشگاه رم شد و کارشناسنی ارشند
معمار را گرف و پا از گذراندن پنر سال در دانش ده با هم ر ایرانی خود ،خ نرو آزمنون،
عازم ایران شد و پا از آمدن به ایران در ی ی از دفاتر مهندسان مشاور (دکتر اعتعام) مش؛ول
به کار شد و به مدت سه سال در دانشگاه ملی معمار تدریا کرد [ ،3ص.]19
مهوش حمیدی نظامی :مهوش حمید نظامی در سال  1320در زاهدان متولد شد و بعد از
اتمام تحعیالت متوسطه برا ادامه تحعی به ایتالیا رف  .او در سنال  1349مندرک دکتنر
معمار را از دانشگاه فلورانا ایتالیا گرف و سپا به ایران آمد و پا از بازگش به اینران در
دورة پهلو بین سالها 1349ن 1355در سازمانها دولتی نظیر شهردار و وزارت م ن ن
فعالی کرد [ ،9ص145؛  ،31ص.]145
کیهاندخت رادپور :او در قم متولد شد و تحعیالت متوسطه را در تهران وی کرد و در سال
 1332وارد دانش دة معمار دانشگاه تهران شد .بعد از یک سال و نیم تحعی در این دانشگاه،
به عل سی تم خشک آموزش معمار در ایران ،تعمیم گرف برا تحعی بنه امری نا بنرود.
درنتیوه تحعیالتش را در ایران ناتمام گذاش و رواننة کالیفرنینا شند و مندرک معمنار را از
امری ا گرف  .و تحعیالتش را برا گرفتن فوق لی انا در معمنار داخلنی ادامنه داد و دو
سال بعد از پایان تحعیالت نیز در دفاتر معمار امری ا مش؛ول به کار شد .او در سال  1342به
ایران بازگش و فعالی حرفها خود را در ایران آغاز کرد .عالوه بر آن ،در دانش دة فنی شیراز
تدریا میکرد [ ،3ص.]78
شهرزاد سراج شهرزاد سراج در سال  1319در تهران به دنیا آمد و بعند از پاینان تحعنیالت
متوسطه در سال  1338عازم اتریش شد .بعد از اتمام دورة فوق لی انا معمار به ایران برگش
و چند ماهی در دفتر «ارگانیک» در تهران کار کرد .بعند از اینن مندت ،بنا هم نرش ،کنه معمنار
اتریشی بود ،به آلمان رف و در دفتر مش؛ول به کار شد .بعد از دو سال توربة حرفها در آلمان
به ایران بازگش و در دفتر شهرساز شهردار مش؛ول به کار شد .او در سال  1353با هم نار
رادپور و سمیعی شرک مهندسان مشاور بانو را تأسیا کرد [ ،3ص78؛  ،31ص.]146
مینا سمیعی :مینا سمیعی در رش متولد شد و دیپلم خود را در رشن گرفن  .و در سنال
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 1338به اتریش رف و تحعیالت معمار اش را در آنوا گذراند .بعد از پایان تحعیالت بنه اینران
بازگش و مدت سه سال در شورا عالی شهرساز م ئولی اترا ورحهنا تنامع شنهرها
شمالی ایران ،مانند رش و آستارا ،را برعهده داش  .سپا در سنال  1353بنه ونور مشنترک بنا
کیهاندخ رادپور و شهرزاد سراج دفتر مهندسان مشاور بانو را تأسیا کردند [ ،3ص.]79
گیتی افروز کاردان :گیتی افروز کناردان در سنال  1321در تهنران متولند شند و در سنال
1339در دانش دة معمنار دانشنگاه تهنران پذیرفتنه شند .او در سنال  1345بنا درتنة عنالی
فارفالتحعی شد .افروز کاردان از دوران دانش ده در دفتر مهندس حیدر غیائی به کار معمار
مش؛ول شد و پا از پایان تحعیالت نیز بالفاصله در دفتر ارگانینک شنرود بنه کنار کنرد و در
پروژهها ادارا و فرهنگی و شهرساز م تلفی هم ار داش [ ،3ص.]83
نوشین احسان :نوشین اح ان در سال  1323در تهران به دنیا آمند و در سنال  1340وارد
دانش دة هنرها تزئینی شد و بعد از دو سال تحعی در اینن دانشن ده بنا قبنولی در کن نور
دانش دة هنرها زیبا ،تحعیالت خود را در رشتة معمار آغاز کرد و همزمان در دفاتر م تلف
فعالی خود را در این رشته دنبال کرد .سپا در سال  1347برا ادامهتحعی روانة کالیفرنیا
شد .او در امری ا عالوه بر کار در دفاتر معمار به تحعی پرداخ و بعد از اتمنام تحعنیالتش
بهعنوان استادیار دانش دة معمار دانشگاه  R.P.Iنیوینورک فعالین کنرد .و در سنال 1351
بهعنوان استاد مهمان دانشگاه هاروارد انت اب شد و همزمان بنا شنهردار نیوینورک بنهعننوان
مشاور ورحها شهرساز هم ار کنرد .سنپا در سنال  1353بنه اینران بازگشن و دفتنر
خعوصی خود ،به نام «بادبادک» را تأسیا کرد [ ،3ص33؛  ،31ص146ن.]147
ثریا بیرشک :ثریا بیرشک در سال  1324در شهر تهران متولد شد .او مدرک معمار خنود
را در سال  1350از دانش دة هنرها زیبا دانشگاه تهران گرف و فعالین حرفنها خنود را از
سال  1351بهعنوان کارشناس م ئول ساختمانها دولتی در سنازمان برنامنه و بودتنه آغناز
کرد .او در سال  1352کارشناس م ئول گروه بررسی ورحهنا تنامع و تفضنیلی در سنازمان
مدیری عمران شهر و م ن و در سال  1353عضو کمیتة فنی شنورا عنالی شهرسناز و
معمار در سازمان برنامه و بودته بود .بیرشک در سال  1354عضو شنورا عنالی نظنارت بنر
گ ترش شهر تهران در وزارت م ن و شهرساز شند و دفتنر مهندسنی مشناور شارسنتان را
تأسیا کرد [ ،9ص248ن249؛  ،31ص.]145
ناهید دینبلی :ناهید دینبلی در سال  1319در اسالمآباد غرب متولند شند و بعند از اتمنام
تحعیالتش ،در آزمون معمار دانش دة هنرها زیبا دانشگاه تهران پذیرفتنه شند .او در سنال
 1347مدرک معمار خود را از دانشگاه تهران گرف و کار حرفنها خنود را آغناز کنرد .از آن
پا بهعنوان کارشناس ارشد در سازمان م ن ن و شنهردار اصنفهان و همچننین ذوب آهنن
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اصفهان و شهردار تهران و با دفتر مهندسان مشاور معمار و شهرساز هم ار میکنرد .او
عالوه بر معمار ،نقناش هنم بنود و نمایشنگاههنا تمعنی نقاشنی برگنزار کنرده اسن [ ،9ص
138ن139؛  ،31ص .]145و در م ن و شهرساز تهران نیز کار کرده اس [.]19
زهره قراگزلو :زهره قراگزلو در سال  1330در تهران به دنیا آمد .او بعد از پایان تحعنیالت
متوسطه در دبیرستان روا شاه ،وارد رشتة معمار دانش دة هنرها زیبا دانشگاه تهنران شند.
و در سال  1354موفو به گرفتن مدرک مهندسی معمار با درتة ممتاز شد [ ،3ص.]97
گیتی اعتماد :گیتی اعتماد در سال  1322در شیراز متولد شد و بعد از اتمام دورة متوسطه
در آزمون ورود دانشگاه فنی پذیرفته شد ،ولی بعد از مدتی از دانشگاه فننی انعنراف داد و در
رشتة معمار دانش دة هنرها زیبا ثب نام کنرد [ .]7او در سنال  1345در مندت پننر سنال
دانش دة معمار را تمام کرد و موفو به گرفتن مدرک معمار شند و سنپا مندرک دکتنر
شهرساز اش را در سال  1352گرف  .او موفنو بنه دریافن بنورس تحعنیلی بنرا گذرانندن
دورها با عنوان «شهرنشینی در کشورها تهان سوم» در انگل تان شند [ .]7او هنمزمنان بنا
تحعی در دفاتر معمار  ،فعالی حرفها خود را شرود کرد که شرح فعالی هایش در تندول
 4قاب مشاهده اس [ ،9ص200ن.]201
برازنده شـاهنده :برازننده شناهنده در سنال  1315در تهنران متولند شند و بعند از اتمنام
تحعیالت دورة متوسطه وارد رشتة معمار دانش دة هنرها زیبا شد .و همزمان با تحعنی
در دفاتر مهندسی کار هم میکرد و سپا در بانک و پا از آن در وزارت م ن و شهرسناز
به وراحی معمار مش؛ول شد .سپا به است دام سنازمان م ن ن درآمند .ایشنان عنالوه بنر
معمار به ش حرفها ورزش را دنبال میکرد [.]19
هما ادیبزاده :او در سال  1327در تهران متولد شد و در سال  1353مدرک معمار خود
را از دانش دة هنرها زیبا دانشگاه تهران گرف و بنهعننوان مشناور پنروژة هنرسنتان صننعتی
اصفهان در سازمان وزارت فرهنگ شرود به کار کرد .او در سنالهنا 1354نن 1359بنهعننوان
«وراح و مدیر پروژه» در دفتر مشاور کنن و هم ناران فعالین کنرد و در پنروژههنایی نظینر
آبانبارها بندرعباس و موزة کرمان ،بازار بندرعباس ،ورحهنا هناد و تنامعشنهر گلشنهر
بندرعباس ،خمیر ،قشم ،تاسک ،حاتیآباد و خرمدره شرک داش [ ،9ص280ن.]283
مهر آذر سهیل :مهرآذر سهی در سنال  1326در تهنران متولند شند و در سنال 1352
مدرک معمار خنود را از دانشن دة هنرهنا زیبنا دانشنگاه تهنران گرفن و سنپا بنرا
گذراندن دوره ها معمار بنه ایتالینا رفن  .او در سنال  1354گنواهی نامنة دورة حفاظن
معمار ای روم را در ایتالیا گرف و همچنین دورة سازه ها تاری ی را در دانشنگاه پنورک
انگل تان گذرانند .ایشنان در سنال  1380مندرک دکتنر حفاظن مینرام معمنار را از
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دانش دة تاریخ معمار دانشگاه رم گرف  .مهرآذر سهی در سال ها 1355ن 1384دربنارة
حفاظن معمنار و شهرسناز تناری ی در تنونا ،ت ن تمشنید ،تنالین ،اسنتانبول ،در
کنفرانا ها بین المللی و دوره ها آموزشی سن نرانی هنا متعندد را برگنزار کنرد [،9
ص274ن.]275
آذر فریدی :آذر فرید فارفالتحعی معمار دانشگاه تهنران اسن و پنا از آن در سنال
 1349مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشنتة برنامنهرینز شنهر و منطقنها از دانشنگاه
استراکلید دریاف کرد .او در کنگرة معمار زنان در رام ر ،سنال  ،1354بنهعننوان دبینرکن
فعالی داش [ ،31ص .]162او بعد از بازگش به ایران در سالها 1348نن 1352بنهعننوان
مدیر برنامهریز شهر در مهندسان مشاور «راز» فعالی کرد و ورح تامع برخی از شنهرها
ایران ماحع فعالی آذر فرید اس [ ،31ص.]145
فتانه نراقی (خانم میرفندرسکی) :او هم ر محمدامین میرفندرس ی بود که بعند از پاینان
دورة اول معمار دانش دة هنرها زیبا دانشنگاه تهنران ،راهنی ایتالینا شند و درتنة دکتنر
معمار را از دانش دة معمار دانشگاه فلورانا در سنال  1343اخنذ کنرد .سنپا بنه اتفناق
هم رشان به ایران بازگش و تا سال  1346در دانش دة ملی تدریا داشن  .او اولنین بنانویی
اس که در ایران در معمار درتة استاد دارد [ ،11ص 1369ن.]1371
زهرا ترانه یلدا :او در سال 1333متولد میشود و فارف التحعی دکتر معمار از دانشگاه
پلی ت نیک تورینو ایتالیا و دکتر شهرساز از دانشگاه پاریا اس [ ،13ص.]271
مینا معرفت :او از پیشگامان توته به معمار مندرن از منظنر تناری ی اسن کنه در سنال
 1356به تمعآور و برداش نقشه و اسناد خانهها دوران مدرن پرداخ  .رسالة او در منورد
معمار مدرن را در همین سال نگاش [ ،27ص.]240
زنانی چون ملیحه دینبلی ،شهال مالک ،مهوش مهرافشار ،مینا م بر  ،رزا میرزائیان ،سیما
کوبان ،مهوش عالمی ،اما هاروونیان ،ورونیک واروانیان ،ترانه ذبیح و فاومه کاتب تامعة آمار
ما را تش ی میدهند که به دلی کافی نبودن اوالعات تزء نمونهها مورد بررسی نشدهاند.

زمینههای فعالیت زنان معمار در دورة پهلوی
زمینهها فعالی زنان معمار در دورة پهلو را میتوان به دو ب ش بزرگ تق یم کنرد ب نش
اول شام فعالی حرفنها اسن کنه دربرگیرنندة هم نار و فعالین زننان معمنار در دفناتر
خعوصی معماران دیگر بهعنوان کارمند اس یا به وور م تق خود دفتر خعوصی تأسنیا و
آن را اداره کردند .عنالوه بنر آن ،گنروه بزرگنی از زننان معمنار در سنازمانهنا دولتنی نظینر
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شهردار  ،سازمان م ن ،بانک و ...در زمینة وراحی معمار فعالین منیکردنند و همچننین
زنان وراحی تامع ب یار از شهرها را در آن دوره بنرعهنده داشنتند و در پنروژههنا شنهر
مشارک میکردند .به عالوه این ه بعضی از زنان (مانند خانم ملیحه دینبلی) م ئولی ریاستی
را در ب ش دولتی برعهده داشتند .اگرچه ب ش عمدها از فعالی ها ساختمانی آن زمنان در
ب ش خعوصی انوام میشد ،معماران زن در دورة پهلو به وور گ تردها در نهادها دولتی
و سازمانها برنامهریز دولتی مانند شهردار ها ،سازمان برنامهریز و بودته ،وزارت م ن
و برنامهریز شهر و شورا عالی توسعه و معمار شهر و ...فعالی میکردنند .ب نش دوم
شام فعالی آکادمیک اسن کنه در اینن ب نش فعالین هنایی نظینر تندریا و آمنوزش در
دانشگاهها یا فعالی در زمینة ترتمه و تألیف کتب علمی یا برگزار اتتماعات نظیر کنگرههنا،
همایش و سمپوزیوم علمی را دربر میگیرد .در زمینة معمار داخلنی ،منیتنوان گفن کنه در
دورة پهلو شاخها موزا به نام معمار داخلی در دانشگاهها تدریا نمیشد ،بل ه این شاخه
از علم با نام دکور یا هنر تزئینی ب شی از کار معمناران ینا پنروژههنا وراحنیشنده از سنو
دانشننوویان معمننار را تش ن ی داده اس ن [6؛ 7؛ 19؛  .]20در دورة پهلننو دو مولننه بننرا
معمار چا و منتشر میشده اس که ی ی از آنها مولة آرشنیت و دیگنر مولنة هننر و
معمار بوده اس و خانمها نیز مانند مردان در آنوا فعالی و مقاالت و مباحث علمی خنارتی
را به زبان فارسی ترتمه میکردند [3؛ 7؛ 19؛  .]20در نمودار  4بهاختعار زمینههنا فعالین
زنان معمار در ععر پهلو قاب مشاهده اس و در تدول  4فعالی زنان معمار در حنوزههنا
م تلف معمار وبقهبند شده اس .
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فعالیت در سازمانهای دولتی

حرفة طراحی و
ساختوساز

مشارکت در پروژههای شهری
فعالیت در دفاتر خصوصی (مشارکت و
همکاری با تأسیس دفتر خصوصی خود
به شکل مستقل)

زمینههای
فعالیت
زنان
معمار در
عصر
پهلوی

حوزة
معماری

تدریس در دانشگاهها
تألیف و ترجمة کتابهای علمی

آکادمیک

فعالیت و همکاری در مجالت معماری
برگزاری اجتماعات علمی نظیر
کنگرهها ،سمپوزیومهای علمی و...

فعالیت در زمینة برگزاری گالریهای نقاشی :ناهید دینبلی

حوزههای
هنری

فعالیت در زمینة هنرهای تزئینی مربوط به
ساختمان نظیر آینهکاری

نمودار  .4زمینههای فعالیت زنان معمار در عصر پهلوی :1398 ،نگارندگان
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جدول  .4طبقهبندی حوزة فعالیت معماران زن در دورة پهلوی1398 ،؛ نگارندگان
حرفهای (طراحی و ساختوساز)

نام معمار

ن تار پاپازیان
آندروف

وی توریا
اوهانوانیان
فرد

لیال فرهاد
معتمد
فران ا گرگوریو
ح امیان

ن رین فقیه

ملیحه دینبلی

فعالیت در
سازمانهای
دولتی *

مشارکت
در پروژة
شهری**

فعالیت در دفاتر
خصوصی***

تأسیا مهندسی مشاور «مقتدر آندروف»
و «مدام» ***
کارشناس بانک 1331
ن کارشناس وزارت آبادانی و م ن 1343
*
ن رئیا دفتر فنی وزارت آبادانی و م ن
* 1356
مؤسا دفتر مهندسی مشاور «آرتک»
همراه با پاپازیان *** 1348
تأسیا دفتر سردار اف می و هم اران
(عمدة فعالی در زمینة وراحی خانه
اس *** ).
تأسیا دفتر معمار «داض» به همراه
هم رش خ رو عظیمون *** 1339
ن کار در دفتر*** Habitat
ن م ئول پروژة ورح تامع اصفهان **
ن مرم شهر در محلة سردش اصفهان
**
ن مشارک با دفتر سردار اف می و هم اران
***
ن مشارک در دفتر مشاور ارگانیک بهعنوان
مدیر پروژه ***
ن تأسیا دفتر معمار خعوصی خود
***
ریاس یا معاون سازمان م ن *

تدریس در
دانشگاه
*

تألیف
و
ترجمة
کتاب
علمی
**

فعالیت
در
مجالت
معماری
***

برگزاری
اجتماعات
علمی نظیر
کنگره و...
****

رئیا کنگرة زنان در رام ر ****

عضو کمیتة اترایی کنگرة زنان در رام ر
**** 1355

عضو کمیتة اترایی کنگرة زنان در رام ر ****
فعالی در مولة هنر و معمار ***

تدریا در دانش دة هنرها زیبا دانشگاه تهران
(رشتة هنرها تزئینی) *
پژوهشهایی در زمینة هنر و معمار ایران انوام
دادهاند **

سیما کوبان
شهال مالک
مینا سمیعی

آکادمیک

فعالی در وزارت م ن *
ن فعالی در شورا عالی شهرساز و
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حرفهای (طراحی و ساختوساز)

نام معمار

فعالیت در
سازمانهای
دولتی *

مشارکت
در پروژة
شهری**

فعالیت در دفاتر
خصوصی***

آکادمیک
تدریس در
دانشگاه
*

تألیف
و
ترجمة
کتاب
علمی
**

فعالیت
در
مجالت
معماری
***

برگزاری
اجتماعات
علمی نظیر
کنگره و...
****

معمار به مدت سه سال *
ن انوام ورحها تامع شهرها شمالی
ایران مانند رش و آستارا **
ن تأسیا دفتر مهندسان مشاور «بانو» به
وور مشترک با شهرزاد سراج و کیهاندخ
رادپور در سال *** 1353

مهوش نظامی

ن کارشناس م ن و شهرساز * 1354
ن سرپرس کمیتة فنی شورا عالی
شهرساز و معمار ایران * 1354
ن معاون دفتر ورحها توسعة شهر ،
وزارت م ن و شهرساز * 1355

شهرزاد سراج

ن فعالی در دفتر شهرساز شهردار
تهران *
ن فعالی در دفتر معمار «ارگانیک» به
مدت چند ماه ***
ن تأسیا مهندسان مشاور «بانو» در سال
 1353به همراه رادپور و سمیعی ***
ی ی از دانشوویانی بودند که در گروه مطالعاتی و
تحقیقاتی دانشگاه ملی در زمینة ترتمة کتاب
هم ار میکردند **

زهرا ترانه یلدا

مینا م بر

ن فعالی در سازمان م

ن و شهرساز *

فعالی در گروه مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه
ملی در زمینة ترتمه و تألیف کتابها گوناگون
**
تدریا در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) *
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حرفهای (طراحی و ساختوساز)

نام معمار

کیهاندخ
رادپور

گیتی افروز
کاردان

ثریا بیرشک

فعالیت در
سازمانهای
دولتی *

مشارکت
در پروژة
شهری**

فعالیت در دفاتر
خصوصی***

ن فعالی معمار در دفتر ساختمانی
دانشگاه پهلو به مدت سه سال *
ن هم ار در ورح اولیة شهرک غرب **
ن فعالی در دفتر معمار امری ایی
ایرانی***
ن تأسیا دفتر مهندسان مشاور «بانو» در
سال  1353به همراه سراج و سمیعی ***
فعالی در دفتر معمار مهندس حیدر
غیائی ***
ن فعالی در دفتر معمار «ارگانیک»
***
ن هم ار در زمینة معمار با مهندس
ح ین امان از سال *** 1353
ن وراحی شهر صنعتی اراک **
ن وراحی ورح کلی شهرک قرهملک در
تبریز بهخعوص مرکز آن **
ن کارشناس م ئول ساختمانها دولتی،
سازمان برنامه و بودته * 1351
ن کارشناس م ئول گروه بررسی ورحها
تامع و تفضیلی ،مدیری عمران شهر و
م ن *1352
ن عضو کمیتة فنی شورا عالی شهرساز
و معمار  ،سازمان برنامه و بودته *1353
ن عضو شورا عالی نظارت بر گ ترش
شهر تهران ،وزارت م ن و شهرساز
*1354

آکادمیک
تدریس در
دانشگاه
*

تألیف
و
ترجمة
کتاب
علمی
**

فعالیت
در
مجالت
معماری
***

برگزاری
اجتماعات
علمی نظیر
کنگره و...
****

تدریا در دانش دة فنی دانشگاه پهلو شیراز به
مدت سه سال (1970ن* )1964

عضو کمیتة اترایی کنگرة زنان در رام ر ****
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حرفهای (طراحی و ساختوساز)

نام معمار

فعالیت در
سازمانهای
دولتی *

مشارکت
در پروژة
شهری**

فعالیت در دفاتر
خصوصی***

آکادمیک
تدریس در
دانشگاه
*

تألیف
و
ترجمة
کتاب
علمی
**

فعالیت
در
مجالت
معماری
***

برگزاری
اجتماعات
علمی نظیر
کنگره و...
****

کار در چند دفتر مشاور و ساختمانی ایران
1352ن*** 1347
ن عضو مؤسا مهندسان مشاور اکر ایران
*** 1352

س نرانی دربارة حفاظ معمار و شهرها
تاری ی در دورهها آموزشی و کنفراناها
تمشید ،تالین،
بینالمللی (ب؛داد ،تونا ،ت
استانبول) 1384ن****1355

(میرفندرس ی)

فعالی حرفها معمار و تأسیا دفتر
مهندسی مشاور «ابردش » ***

تدریا در دانش دة هنرها زیبا دانشگاه تهران
*
ن تدریا در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) *

برازنده
شاهنده

فعالی در وزارت م ن و شهرساز *
ن فعالی در سازمان م ن *
فعالی در شرک و دفاتر معمار ***

مهرآذر سهی

فتانه نراقی

ناهید دینبلی

فعالی در سازمانهایی نظیر *
 .1سازمان م ن .2 ،شهردار اصفهان،
 .3ذوب آهن اصفهان .4 ،شهردار تهران
هم ار با مهندسان مشاور معمار و
شهرساز ***

ایشان ورزش را به ش
میکردند.

حرفها دنبال

ایشان نقاش بودند و نمایشگاهها تمعی نقاشی
برگزار میکردند.
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حرفهای (طراحی و ساختوساز)

نام معمار

آذر فرید

رزمار
گریفونه آزمون

گیتی اعتماد

فعالیت در
سازمانهای
دولتی *

مشارکت
در پروژة
شهری**

فعالیت در دفاتر
خصوصی***

مطالعات و تهیة برنامهها تامع برا
شهرها قدیمی و تدید در مناوو
خوزستان ،بوشهر ،کرمان ،زاهدان و
مازندران **
ن فعالی در مهندسان مشاور «راز»
بهعنوان مدیر برنامهریز 1352ن1348
***
ن کار کردن رو ورح تامع تهران در
شهردار ***
ن هم ار و فعالی در دفاتر مهندسان
مشاور (دکتر اعتعام) ***
ن تأسیا دفتر مهندسان مشاور به همراه
هم ر خود خ رو آزمون ***

کارشناس دفتر فنی وزارت کشور
1348ن* 1346
ن کارشناس معمار و شهرساز در
مهندسان مشاور (نظیر ام ون دکتر اعتعام)
1351ن***1346

آکادمیک
تدریس در
دانشگاه
*

تألیف
و
ترجمة
کتاب
علمی
**

فعالیت
در
مجالت
معماری
***

برگزاری
اجتماعات
علمی نظیر
کنگره و...
****

دبیر ک کنگرة زنان در رام ر و عضو کمیتة
اترایی کنگرة زنان در رام ر ****

ن تدریا در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) به
مدت سه سال *
تألیف کتاب موموعهها ورزشی که دستاورد
فعالی در دفاتر مهندسان مشاور اس **
ن مدرس دانشگاه شیراز *1348
ن استادیار و مدیر گروه شهرساز دانشگاه ملی
ایران 1359ن* 1351
ن ی ی از افراد فعال در گروه مطالعاتی و
تحقیقاتی دانشگاه ملی بوده اس که ترتمه و
تألیفات گوناگونی نتیوة فعالی او در آن سالها
بوده اس ** .
ن ترتمة کتاب ت؛رافیا شهر اثر تان ون
ن ترتمة کتاب توسعه و توسعهنیافتگی اثر فورتالو
ن تألیف کتاب شهرنشینی در ایران
ن فعالی در مولة هنر و معمار ***
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حرفهای (طراحی و ساختوساز)

نام معمار

هما ادیب زاده

فعالیت در
سازمانهای
دولتی *

مشارکت
در پروژة
شهری**

فعالیت در دفاتر
خصوصی***

آکادمیک
تدریس در
دانشگاه
*

تألیف
و
ترجمة
کتاب
علمی
**

فعالیت
در
مجالت
معماری
***

برگزاری
اجتماعات
علمی نظیر
کنگره و...
****

ن مشاور پروژه هنرستان صنعتی اصفهان،
وزارت فرهنگ و هنر *
ن ورحها هاد و تامع شهرها
گلشهر ،بندرعباس ،خمیر ،قشم ،تاسک،
حاتیآباد ،خرمآباد ،خرمدره **
فعالی در دفتر مهندسان مشاور کن و
هم اران بهعنوان وراح و مدیر پروژه آب
انبارها بندرعباس و موزة کرمان ،بازار
بندرعباس ،پارک شهر کرمان
***1353

بررسی نقش زنان معمار در دورة پهلووی براسواد دستاوردهایشوان در
حوزههای فعالیت معماری (با نگاهی به آثارشان)
شد این اس که بهوورکلنی زننان معمنار در دورة
آنچه تاکنون براساس دستهبند ها مش
پهلو در دو حوزة حرفها و آکادمیک فعالی داشتند و براساس نظر خودشان و معماران دورة
پهلو به عل تعدد ساخ وساز کنه در دورة پهلنو وتنود داشنته ،همنة معمناران در زمیننة
حرفها بیشتر از آکادمیک فعالی داشتند [ ]6و از آنوا کنه همگنی قندرت انتقنال مفناهیم و
آموزش را ندارند ،عدها در زمیننة حرفنة آکادمینک فعالین کردنند [6؛ 7؛ 19؛  .]20در اینن
ب ش ،تالش بر آن اس که با بیان دستاوردها و آثار زنان معمار در هریک از حوزهها فعالین
معمار  ،در وول فعالیتشان در دورة پهلو  ،بتوانیم نقش زنان معمار را در هریک از زمینهها
معمار و درنتیوه معمار معاصر در دورة پهلو بررسی کنیم.

بررسی آثار حرفهای برخی زنان معمار در دورة پهلوی
با مشاهده و بررسی برخی آثار معماران زن در دورة پهلو روی رد مدرنی نم و ویژگنیهنا آن در
آثار عمدة معماران دیده میشود و به نظر میرسد که برخی از آنها در آثنار معمنار مندرن خنود
سعی در حفظ هوی معمار ایران را دارند و درواقع معمار منطقهگرا را ش دادند کنه در دورة
پهلو بهمنزلة روی رد رایر در معمار مح وب میشد .به نظر میآید که زنان معمار همراستا بنا
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تریان عمدة تامعه در معمار گام برداشتند و خود از روی رد غالب در آن زمان تأثیر پذیرفتنهانند.
تدول  5آثار برخی معماران زن را که در مولة هنر و معمار آورده شده و کیفی تعناویر ،معینار
انت اب آنها و نمونهگیر اس به نمایش میگذارد و ویژگیها آنها را بیان میکند.
جدول  .5بررسی آثار برخی از زنان معمار در عصر پهلوی منتشرشده در مجلة هنر و معماری1398 ،؛
نگارندگان

ن تار پاپازیان

نام
معمار

آثار معماری برخی از زنان معمار منتشرشده در مجلة هنر و معماری

مشاور بانو (مینا سمیعی ،شهرزاد سراج ،کیهاندخ رادپور)

تعویر  .1کتاب انة دانشگاه
پهلو  ،مولة هنر و معمار ،
 ،1354ص ،3[ 38ص.]38

تعویر .4پالن خوابگاه اردوگاه
ییالقی پیام ،موله هنر و
معمار  ،1354 ،ص،3[ 77
ص.]77

تعویر  .2پرسپ تیو
دانشگاه شیراز ،مولة
هنر و معمار ،1354 ،
ص ،3[ 39ص.]39

تعویر  .3دبیرستان تامع
بوعلی سینا همدان ،مولة
هنر و معمار ،1354 ،
ص ،3[ 38ص.]38

تعویر .5پالن خوابگاه
اردوگاه ییالقی پیام،
مولة هنر و معمار ،
 ،1354ص،3[ 77
ص.]77

تعویر .6پرسپ تیو
کتاب انه در لطفآباد،
مولة هنر و معمار ،
 ، 1354ص،3[ 79
ص.]79

ویژگیها

استفاده از
فرمها ساده،
معالح تدید
ویژگیها
معمار مدرن
در آثار معمار
وتود دارد.

بعضی از آثار
زنان معمار با
این ه از
ویژگیها
معمار مدرن
تبعی میکند
ولی با این وتود
ارتباوش را با
معمار ایرانی از
دس نداده و
دارا هندسه و
عناصر ایرانی
اس  .از این
حیث معمار
منطقهگراس
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نوشین اح ان

نام
معمار

آثار معماری برخی از زنان معمار منتشرشده در مجلة هنر و معماری

تعویر .9موتمع برا

تعویر .10موتمع برا 3000
خانواده ،مولة هنر و معمار ،
 ،1354ص ،3[ 43ص.]43

تعویر .11بانک سپه
باب  ،مولة هنر و
معمار ،1354 ،
ص ،3[ 49ص.]49

فران ا دگرگوریو ح امیان

تعویر .7پالن هت ماهشهر،
مولة هنر و معمار ،1354 ،
ص ،3[ 32ص.]32

تعویر .8پالن تاالر
شهر ،مولة هنر و
معمار ،1354 ،
ص ،3[ 35ص.]35

 3000خانواده ،مولة هنر
و معمار  ،1354 ،ص33
[ ،3ص.]33

ویژگیها

آثار دارا
ویژگیها
معمار مدرن
اس و عالوه بر
آن ارتباوش با
معمار ایرانی
قطع نشده و
دارا هندسة
پیچیدهتر از
مدرن اس و
معمار
منطقهگرا را
ش داده اس .

آثار معمار
دارا ویژگی
معمار مدرن
نظیر استفاده از
معالح تدید و
فرم ساده اس .
تعویر .12بانک سپه باب ،
مولة هنر و معمار ،
 ،1354ص،3[ 49
ص.]49

بررسی دستاوردهای زنان معمار در حوزة آکادمیک و بیان نقش آنها
(نحوة اثرگذاری) در این حوزه
ـ تدریس در دانشگاهها :با توته به این ه انتظار نمیرف زنان معمار زیاد در حنوزة آمنوزش
شد خانمها فتانه نراقی (میرفندرس ی) ،رزمار گریفونه
در ععر پهلو فعالی کنند ،مش
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آزمون ،گیتی اعتماد ،نوشین اح ان ،مهوش عالمی ،سیما کوبنان ،میننا م بنر و کیهانندخ
رادپور در این زمیننه فعنال بودنند و بنه وبنع در مندت زمنان تندریا ،بنا آمنوزش و تربین
دانشوویان ،بر ذهن و اندیشة اینن افنراد اثرگنذار بودنند و درواقنع از اینن ورینو تأثیرگنذار
غیرم تقیم بر معمار معاصر ایران داشتند [.]19
ـ تألیف و ترجمة کتاب علمی :عدها از بانوان بنا پنژوهش و تنألیف و ترتمنة کتنابهنا ت ععنی
معمار و شهرساز  ،در انتشار مطالب علمی و ش دهی به چارچوبها ف ر معمناران اثرگنذار بودنند.
شایان ذکر اس که در این دوره کمبود کتابها ت ععی وتود داش  .از تمله آثار و کتابهنایی کنه از
سو زنان معمار در این دوره نگارش شد شام ترتمة کتاب ت؛رافیا شهر اثر تان ون ،ترتمة کتناب
توسعه و توسعهنیافتگی اثر فورتالو ،تألیف کتاب شهرنشینی در ایران از سنو گیتنی اعتمناد [ ،9ص،]201
تألیف کتاب موموعة ورزشی از سو رزمار گریفونه آزمون انوام شند [ ،3ص .]23عنالوه بنر اینن افنراد،
پژوهشهایی که سیما کوبان در زمینة هنر و معمار ایران انوام دادند و شایان ذکر اس که ایشنان اولنین
ناشر زن در ایران بودند .خانم مهوش عالمی پژوهشهایی در زمینة معمار داشتند عالوه بر آن خنانم میننا
م بر  ،گیتی اعتماد و زهرا ترانه یلدا از افراد بودند که در زمینة ترتمنه و تنألیف کتنابهنا ت ععنی
التین با گروه مطالعاتی و تحقیقاتی معمار و شهرساز دانشگاه ملی هم ار داشتند [.]7
ـ فعالیت در مجالت معماری :موالت معمار در هنر تامعنها بازگوکنننده و نشنردهندة
رخدادها و اتفاقات معمار در تامعه یا اثرگذار بر تریانها معمار اسن  .در دوران پهلنو ،
عدة کمی از زنان ،مانند گیتی اعتماد و ن رین فقیه ،در زمینة نگارش ب شی از مطالنب مولنة
هنر و معمار فعالی داشتند [ ،]7ولنی فعالین بنانوان در اینن زمیننه کنم بنوده و بنه وبنع
تأثیرگذار آنها از وریو این حوزه کم بوده اس .
ـ برگزاری اجتماعات علمی نظیر کنگره و :...در سال  ،1354کنگرة بینالمللی زنان معمنار
در رام ر برگزار شد که سومین کنگرها بود که در دورة پهلو برگزار شد .انتظار میرف این
کنگره باعث ت؛ییر نگرش تامعه به زنان شده باشند و ترینانهنا ف نر را در معمنار دورة
شد که این کنگره ترینان خاصنی را
پهلو ایواد کند ،ولی بعد از معاحبه با معماران مش
در تامعة معمار ایواد ن رد و به اندازة کنگرة معمار دوم ،که در اصفهان برگزار شد ،اثرگذار
نبود [6؛ 7؛ 19؛ .]20
در تدول  ،6نحوة اثرگذار زنان معماردر دورة پهلو بر معمار معاصر ایران شرح داده میشود.
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جدول .6نحوة اثرگذاری زنان معمار در دورة پهلوی بر معماری معاصر ایران1398 ،؛ نگارندگان
حوزههای
فعالیت در
زمینة معماری

حرفها

فعالی در
سازمانها
دولتی
مشارک در
پروژة شهر
فعالی در دفاتر
خعوصی
تدریا در
دانشگاه
تألیف و ترتمه
کتاب علمی

آکادمیک

فعالی در
موالت معمار
برگزار
اتتماعات علمی
نظیر کنگره و ...

نحوة اثرگذاری معماران زن در دورة پهلوی بر معماری معاصر

ورود مدرنیته در ایران دورة پهلو به ش تد رخ داده اس و معمار مدرن
روی رد غالب در این ععر برا وراحی معمار بوده اس که زنان معمار نیز
مانند سایر معماران ععر پهلو تح تأثیر این تریان قرار داشتند .درنتیوه،
استفاده از سطح وسیع بتن و شیشه در ساختمان از ویژگیها آثار آنها
میباشد .درنتیوه ،زنان معماردر حوزة حرفها بیشتر تح تأثیر روی رد عمدة
تامعه قرار داشتند تا خود صاحب سبک و روی رد خاص باشند.
عدها از زنان معمار دورة پهلو با تربی دانشوویان معمار به وور
غیرم تقیم بر معمار معاصر ایران نقش داشتند.
عدها از بانوان معمار از وریو پژوهش و تألیفات و ترتمة علمی ،به نشر
اوالعات ت ععی در زمینة معمار در تامعه پرداختند و بر وسع دانش
ت ععی معماران اثرگذار بودند.
تعداد زنان فعال در این زمینه کم بودند .درنتیوه ،از این حیث نقش کمتر در
انتشار اوالعات علمی و در نتیوه اثرگذار بر اندیشة معمار داشتند.
اهداف کنفرانا
با این ه برگزار کنفرانا بینالمللی زنان در سال 1354توان
را یعنی اشتراک توارب زنان معمار تهان در عرصة معمار و نمایش آثار
معماران زن تحقو ب شد ،تریان خاصی در تامعه ایواد ن رد و تأثیرگذار
چندانی در تامعة معمار نداش .

نتیجهگیری
نتایر پژوهش پاسخ سؤاالتی اس که پژوهش در راستا آن ش گرف که عبارت اس از زنان
معمار ععر پهلو در چه حوزههایی فعالی داشتند و عمل رد آنها بر کدام حنوزههنا معمنار
اثرگذار بوده اس ؟ در ابتدا باید تأکید شود که قب از شرود این پژوهش انتظنار منیرفن تعنداد
زنان معمار در دورة پهلو ب یار کم باشند ،ولی بعند از انونامدادن پنژوهش 35 ،نفنر معمنار زن
شناسایی شدهاند که برخی اوالعاتشان کافی نبوده و این تعداد غیرقاب تعور بنوده اسن  .ونمناً
این افراد ب شی از تامعة آمار زنان معمار در دورة پهلو را تش ی میدهند زینرا نبنود اسنناد
کافی و م توب ،از بین رفتن ب شی از خاورات معماران پیش وت ،عدم ام نان مالقنات بنا اینن
افراد به دلی مهاترت به خارج از ایران ،ک ال و ،...عدم دسترسی به اوالعات کنافی و تنامع در
مورد این افراد و عدم پژوهش در این زمینه باعث شده اوالعات کام دردسترس نباشد .همچنین
میتوان گف فعالی زنان معمار در دو حوزة کلی حرفها و آکادمیک تق یمبند شده اس که
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حوزة حرفها شام فعالی در سازمان دولتی ،فعالین در دفناتر خعوصنی ،مشنارک در پنروژة
شهر و حوزة آکادمیک شام تدریا در دانشگاه ،تألیف و ترتمه و پنژوهش علمنی ،فعالین در
موالت معمار  ،برگزار اتتماعات علمی اس و ب ش سوم سؤال ،که پرسش اصلی پنژوهش را
تش ی داده اس این بود که «عمل رد زنان معمار در دورة پهلو بنر کندام حنوزههنا معمنار
اثرگذار داشته اس ؟» در پاسخ به این پرسش ابتدا باید بر این مووود تأکید کرد که زنان معمار
تعداد کمتر از تمعی معماران دورة پهلو را تش ی میدادند ،ولی با وتود این میزان حضنور
آنها و فعالیتشان در زمینة معمار درخور توته اس و به نوبة خنود بنه معمنار معاصنر اینران
شد بنه علن
خدم ب یار کردند و همچنین در فرایند پژوهش و معاحبه از معماران مش
همزمانی دورة تحعی و کار دانشوویان و کثنرت تعندد سناخ وسناز در دورة پهلنو  ،معمناران
همچنین زنان معمار در ععر پهلو  ،در حوزة حرفها دارا فعالین بیشنتر ن نب بنه حنوزة
آکادمیک ه تند [6؛ 7؛ 19؛  ]20و همچنین به دلی این ه همة افراد مهارت انتقنال اوالعنات را
ندارند ،درنتیوه افراد کمتر در حوزة آکادمیک فعال بودند [ .]7ولی تالب توته اس کنه نتنایر
پژوهش بیانگر این اس که زنان معمار در ععنر پهلنو از ورینو آمنوزش و پنژوهش و تنألیف و
ترتمه و انتشار مطالب علمی در زمینة معمار و شهرساز به شیوة غیرم تقیم بر شن گینر
اندیشه در معماران اثرگذار بودند و بنا این نه تعنداد بیشنتر از معمناران زن در زمیننة حرفنها
فعالی کردند ،هم و بر تریان معمار مدرن که در تامعه رواج داش گنام برداشنتند و خنود از
این روی رد تأثیرپذیرفتهاند .و به وور خالصه میتوان گف زنان معمار با این ه در حوزة حرفنها
به میزان بیشتر ن ب به حنوزة آکادمینک فعنال بودنند ،از ورینو حنوزة آکادمینک اثرگنذار
بیشتر داشتند و بر معمار معاصر ایران نقشآفرینی کردند .درنتیوه ،فرویة پژوهش که بینانگر
این بود «فعالی زنان در حوزة حرفها اثرگذار بیشتر داشته اس » رد میشود.
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