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قوش زنان بر سفال دوران اسالمیهایی از نتحلیل نمونه
حسینیهاشمدیس

هاي دوران اسالمی است که حاوي نقوش تحقیق پیشِ رو، بررسی و تحلیل تعدادي از سفالینهموضوع: چکیده

به و پاسخاز این نوع نقوشکنندة استفاده این مقاله، شناساییِ عوامل تعیینهدف اصلی . باشندتزیینی زنان می
وران اسالمی نقوش زن بیشتر در کدامیک از مقاطع تاریخیِ هنر سفالگريِ د:استقبیلاین از سؤاالت مهمی 

بوده است؟ رگذاریتأثهاآنبوده و چه عواملی در کاربرد ییهایژگیواین نقوش داراي چه شود؟مشاهده می
موقعیت و جایگاه سیاسی، اجتماعی ر شناخت هرچه بیشترا دتواند ما ربدیهی است که پاسخ به سؤاالت فوق می

در همین راستا پس از بررسی . یاري کندآن با دوران قبل از اسالم يهاتفاوتزنِ مسلمان ایرانی و ... و
و گویاترینِ نیترمهمقرون میانی، تعدادي از يهاسفالبه خصوصایران هاي متعدد سفال دوران اسالمیِ نمونه

بنا بر. مورد تحقیق قرار گرفتمؤثر بودندو سپس سایر عواملی که در کاربرد این نقوش شد انتخاب هاآن
تحت خاص طی ادوار سلجوقی و ایلخانی، به طورهاي تحقیق، کاربرد نقوش زنان بر سفال دوران اسالمی یافته

يهاداستانفاییِ ادبیات در قالبِ شکوبه زن، نو يهانگرشبا ورود اقوام جدید:جملهعوامل متعددي ازریتأث
با نمادهاي مؤنث، توأمو رواجِ مفاهیم خاص نجومیِ مانند شاهنامۀ فردوسی و خمسۀ نظامی ملیِ ایرانیان

.صورت گرفته است

.قرون میانی،زن، نقوش تزیینی، سفال ایران، دوران اسالمی: هاي کلیديواژه

مقدمه
او را است؛ گاه آنقدر مرتبۀ باالیی یافته که هاي فراوانی بودهفراز و نشیبزن و جایگاه آن در تاریخ، دچار 

حقی براي گونههیچیافته که جامعه اي تنزلِنیز به چنان مرتبهکردند و گاهخدا دانسته و پرستش می-مادر
توان این فراز و که میهاییراهیکی از . استنداشتهامور شخصی خویش را ی اختیاراو قائل نبوده و حت
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آثار هنري هر را در عرصۀ تاریخ مورد بررسی قرار داد؛ هنر و هاآنگیري ها و عوامل مؤثر در شکلنشیب
. استو تحوالتی است که در ادوار مختلف رخ دادهدهندة تغییربه درستی آیینۀ بازتاباست، زیرا هنردوره 

نقوش تزیینیِ مربوط به هنر سفالگري و در زندگی بشر، با سابقۀ طوالنی این هنرها ترینِمهمیکی از 
ایران و مطرح شدن مسائل خاص شرعی همچون محرم و نامحرم هرچند با ورود اسالم به. استزنان در آن

نقش زنان در تزیینِ بعبالتاز این نوع نقوش و هامدتو نیز نهیِ کاربرد نقوش انسانی بر روي آثار هنري، تا 
شاهد رواج گستردة این مضامین طی قرون میانیِ اسالمی مجدداًدیگر هنرها استفاده نشد ولی آثار سفالی و

هايحالتشاخص هنر سفالگري این دوران، تصاویر متعدد زنان در هايویژگیاز که طوريه هستیم؛ ب
توجهبا. استشیدهبخاي خاص و متفاوت با ادوار قبلی اسالمی هنر این دوران جلوهباشد که به مختلف می

و اهمیت نقوش مزبور در ردیابی ابعاد مختلف جایگاه زنان در دوران اسالمی، تحقیق کنونی به بررسیبه 
و عوامل مؤثر در هاویژگییِ رواج،مقاطع تاریخترینمهماز این نقوش پرداخته تا هایی منتخبتحلیل نمونه

. را بهتر دریابدهاآنکاربرد 

زن بر روي سفالینهسابقۀ نقش -1
چنانچه بخواهیم سابقۀ حضور نقش زن را در هنر سفالگري بررسی کنیم باید ابتدا به نقش او در سفال 

خود قبلِماهايدورانعنصري مستقل از اسالمی ةدورسفالِ برنقش زن پیش از اسالم بپردازیم؛ زیرا
د استفادة هنرمندان ایران قرار گرفته و در آثار از دیرزمان مورنقوشی است که اصوالً تصویر زن جزو. نیست

نه چند نقش روي اشیاء براي نموشود،ایران نیز فراوان دیده میهاي اولیۀ مناطق مختلف ابتداییِ تمدن
. نماییمذکر میمختلف راهايدورانمربوط به سفالی

چون سیلک کاشان، ییخپیش از تارهاي از این نقوش در محوطههاي مکشوفه ترین نمونهقدیمی
مختلف نیایش، شکار، عروسی، ضیافت، رقص، دعا و نواختن هايحالتانسان را در ... شوش، چشمه علی و

از تپۀ سیلک کاشان به سفالی که از جمله در قطعۀ.)65: 1374کیانی، وکریمی(ددهموسیقی نشان می
چهارم پیش از میالد است؛ نقش چهار زن دیده اواخر هزارة پنجم و اوایل هزارةو مربوط به دست آمده 

حاکی از آن است که هاآنطرز ایستادن و نرمشِ بدن .)1تصویر (دانشود که دست یکدیگر را گرفتهمی
علیِ شهر ري نیز دو تکه سفالِ از چشمه.دباشنداراي لباس بلندي بوده و مشغول اجراي رقص آیینی می

که در آن چند زن که ) 2تصویر (تاکنون در موزة لوور اسهمهاآناز شناسیم که یکیبسیار مشهور می
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اي گرفته و مشغول باشند دست یکدیگر را شاید به وسیلۀ پارچهتنگ میهايلباسداراي کاله یا سربند و 
- 30: 1347زاده، ملک(دباشاین سفال هم مربوط به نیمۀ هزارة چهارم پیش از میالد میباشند کهرقص می

گرفت پایۀ این تصور مذهبی صورت میهاي این دوره براز نقوشِ مربوط به رقص بر سفالینهاستفاده .)26
الزم به ذکر است که در .)65: 1374و کیانی، کریمی (دکه خدایان نیز در زمین و آسمان به رقص مشغولن

. استشدهمیساختهو نیایشیبه منظورهاي عبادي انزنگلی و سفالی متعددي از هاي دوران مجسمهاین 
سفالگري، نقش تزیینی به رواج گستردة هنر فلزکاري و اهمیت کمتر هنرتوجهبادر دوران تاریخی 

دیواري هاينقاشیاز زنان و مردان بر روي سفال برجاي نمانده و به جاي آن در ظروف فلزي و چندانی 
.از بحث ما خارج استشود کههاي متعددي از حضور زنان مشاهده مینمونه

نقاشی و ،دهیلعابسفالگري، هايتکنیکبه پیشرفت توجهباهاي اسالمی اما نقوش زنان در سفالینه
از نقش انسان در هرچند در قرون اولیۀ اسالمی . ابعاد زیبایی شناختیِ آن، اهمیت بیشتري یافتنیز توجه به 

یا طرحِ که داراي نقش انسان بودند غیر اسالمی یاء و ظروفیشد و اشاستفاده میتزیینِ آثار سفالی کمتر 
متعاقبِ رونق خصوصبهاما این وضعیت دوام چندانی نداشت و ) 268: 1378توحیدي، (دنامیدنگبري می

ادبی و هايداستاناز نقش زن در ادبیات در قرون میانی اسالمی، هنرمندان سفالگر، عرصه را براي استفاده 
مناسب یافتند و زیباترین نقوش کل تاریخِ هنر سفالگري شاعران بزرگی چون فردوسی و نظامیاياسطوره

.)65-66: 1374و کیانی، کریمی(دایران را عرضه کردن

تپۀ سیلک ازنقوش قطعه سفالی مکشوفه -1تصویر 
)1347زاده، ملک(م.قچهارم کاشان حدود اوایل هزارة

علی، حدود سال سفالی از چشمهنقوش تکه -2تصویر 
)1347زاده، ملک(م.ق3600
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هامعرفی نمونه-2
خاص به طورجا به لحاظ تاریخی مربوط به قرون میانی اسالمیهاي ارائه شده در اینترین نمونهعمده

تزیینیِ هنر سفالگري و نقوش باشد که می)ق. ه750تا 654(یو ایلخان) ق. ه700تا 429(یادوار سلجوق

که عصرِ خیزشِ هنرهاي مختلف و دورة سلجوقی طی . آن طی این ادوار، از وضعیت خاصی برخوردار بود
هاي پیشرفتسفالگريدر هنر ایران و از جمله هاي هنريِدر همۀ زمینههاستآنهویت ایرانی یافتنِ 

به شمار هنریی این ن ششم و هفتم هجري را باید عصر طالوقرکه طوريهب؛صورت گرفتهیباشکو
. ]1[آورد

نژادي و مذهبی خاستگاه جغرافیایی،دلیل که به نداي را در هنر ایران آغاز کرد، دورهنیزایلخانان مغول
مختلف هنرهاي این طریق بر زیادي از تأثیرداشت و در نتیجه شرق دور اي با هنرِ گستردهروابط ، هاآن

.)77: 1384ن،سحمحمد(]2[ایران گذاشتسایر هنرهاي تزئینی و سفالگرينگاري، نگارگري،شمایل
یا فامنیزریعنیکل دوران اسالمی هاي سفالِگونهنیترتیفیبا کزیباترین و ار فوق یکی ازدوادر 
ارغوانی و يهالعاباز ترکیب به دلیل درخشندگی و شفافیت لعاب و استفاده کهشدمیتولید ]3[طالیی

این نوع ظروف از قرن سوم هجري دهد کهشواهد نشان میهرچند . استاین نام شهرت یافتهاي بهقهوه
سلجوقیان، خوارزمشاهیان اما اوج ساخت این ظروف طی ادوار،سازي متداول بودهدر هنر سفالگري و شیشه

.)274: 1378توحیدي، (تصورت گرفته اسو ایلخانیان 
]4[میناییبهظروف مشهورو اوایل دورة ایلخانی سلجوقیةدورواخر در ااز دیگر انواع ظروف سفالین 

کیفیت نقوشِ تکنیک .دنشوشمرده میاسالمیان دورکلِ هاي از زیباترین سفالینهنیز هاآنهستند که 
برخی از روهمیناست و از قابل مقایسهکامالًمینایی آنقدر باال است که با مینیاتورهاي همان دوره 

اند مسئولیت نقاشی و تزیین ظروف دارِ تصویرسازيِ نُسخ خطی بودهکه عهدههاییقین معتقدند نقاشمحق
هنرمندان نقاش و سفالگر شهر کاشان بنا به سنت خصوصبه.)280همان، (دانداشتهعهدهبرمینایی را نیز 

دلدادگانِ باریک اندام را با خورده و جالدار،هاي نازك پیچهایی مزین به شاخهمینیاتورها در زمینه
.)466: 1383فرد، کامبخش(داننقش کردهگرد و چشمان بادامی هايصورت

ساخته شده ولی سفالگران بیش از همه ساخت کاسه و بشقاب را یی در اشکال مختلفیظروف مینا
بندرت دیده شدهاینکه براي چه کسی ساخته شده ساخت ومحلِ،چگونگی ساختکه البتهدادند ترجیح می
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هاي منتخب مورد را در نمونهموضوعات مرتبط با حضور زنان بر سفال اسالمی نیترمهمدر ذیل .است
.دهیمبررسی قرار می

:نقوش زنان و ادبیات-2-1
ادبی و ملی بوده يهاداستانایران بازگوکنندة بعضی از برخی از نقوش زنان در سفال دوران اسالمی 

اند زیرا هنرور و سخنورِ مسلمان هردو ذاتی داشتهیِخوانهمو هنر ایرانی پیوند درونی و ادبیات فارسی. است
فلسفی و مذهبی هايتها و حکایافسانه. اندزدهآفرینش میبینشی یگانه و ذهنیتی مشابه دست بهبر اساس
ابور، ري، کاشان، گرگان هاي چهارم تا هفتم هجري در مکاتب مختلف نیشهاي سدهبر روي سفالینهو علمی

اما در میان منابع مختلف ادبی، شاهنامۀ فردوسی و .)6: 1382اکبري، (دو ساوه حقیقت و تجسم یافتن
. قرار گرفته استبیش از سایرین محل رجوع و استفادة هنرمندان و سفالگران دوران اسالمیخمسۀ نظامی 

خمسۀ نظامیيهاداستانو آزاده و نیز بیژن و منیژه و از توان به داستان بهرام شاهنامه میيهاداستاناز 
این هایی از نقوشِ مربوط به توان به داستان خسرو و شیرین و لیلی و مجنون اشاره کرد که نمونهمی

.استذیل قابل مشاهدهيهاسفالبر روي هاداستان

:بهرام و آزاده
به نام آزادهدهند داستان دلدادگی او به دختري رومیکه به بهرام پنجم نسبت میییهاداستاناز جمله 

از شاهحرمِاش موجب شد تا در میان زنانِبه روایت شاهنامه مهارت آزاده در نواختن چنگ و زیبایی. است
زاده سوار بر آهمراهبهرام بهروزي. باشدبهرامهمراه و در کنار موقعیتی خاص برخوردار شده و همیشه

نوازد و بهرام آزاده چنگ می. خورنددر دشت به تعدادي آهو برمی. شونداي شکار از کاخ خارج میشتري بر
پرسد از آزاده میآنگاه مغرورانه. آوردچنگ، آهوان گریزپاي را یکایک با تیر از پاي در میۀسرمست از نغم

ست، آزمونی سخت را به شاه پیشنهاد از غرور و خودخواهی بهرام ناخرسند اکدام آهو را شکار کنم؟ آزاده که
در هم شکستن آزاده با این پیشنهاد قصد. تواند گوش آهو را نشانه رودگوید اگر میدهد و به بهرام میمی

پذیرد تیر بر کمان گذاشته به بهرام می. غرور کاذب بهرام را دارد اما از مهارت شاه در تیراندازي غافل است
اما بهرام این را براي نشان دادن مهارت خود در . نشیندیر بر گوش آهو میت. کندسوي آهو پرتاب می
کند، تیري دیگر در هو پایش را براي خاراندن به گوش نزدیک میآداند و زمانی کهتیراندازي کافی نمی

متأثراي سخت از دیدن چنین صحنهآزاده. دوزدرود و پا را به گوش و سر میکمان کرده و آهو را نشانه می
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هزاران شکار را با چنین مهارتی از پاي در خواهد آورد، تاب : گویدرجزخوانی شاه که میشده و در مقابلِ
.خواند و نه مهارت و شجاعتلی را نشان از خوي اهریمنی میدآشوبد و چنین سختآورد، بر شاه مینمی

اندازد و شتر بر زمین میاو را از پشت، ادهزآاش بهشاه که تاب شنیدن چنین گستاخی را ندارد علیرغم عالقه
معشوق نگاه ۀبه خون نشستبهرام بر پیکرِ. بازدزاده جان میو در نتیجه آکنددر زیر پاي حیوان لگدکوب می

شود که دیگر کند و از این که به ننگ کشتن یک زن بی دفاع آلوده شده چنان آزرده و شرمگین میمی
اي قدرت مردانهماجرا را بیانگر نمادینِبرخی از محققین این.بردمیبه شکار نگاه زنی را با خود هیچ

ستاره شناختی، نشانۀ محو نور زهره، ستارة چنگ خود است و در نمادگراییِاند که نابودکنندة عشقِدانسته
-890، 2ج: 1977پاپ، (دبرآمدن صبح و خورشید یا مهر است که با بهرام مالزمت داربه هنگامنواز فلک، 

728(.
صحنۀ این داستان از منظر هنرمندان سفالگر ایرانی لحظۀ پرتاب تیر توسط بهرام به آهو نیترجذاب

. شودهاي مختلف جهان دیده میهاي متعددي از این صحنه بر روي آثار سفالینِ واقع در موزهاست که نمونه
و نیز کاسۀ مینایی دیگري با نقشی ) 3ریتصو(ن کاسۀ مینایی ساخت شهر ري واقع در موزة برلیاز جمله در 

هر دو به نیمۀ اول قرن هفتم هجري تعلق داشته و بهرام و آزاده را سوار مشابه واقع در موزة لوور پاریس که 
)4ریتصو. (ددهبر شتر در حال شکار و نوازندگی نشان می

م و استان بهرااي دیگر از کاسۀ مینایی با دنمونه-4تصویر 
اینترنتیدرگاه(.واقع در موزة لوور پاریسآزاده ساخت کاشان

)موزة لوور

کاسۀ مینایی تصویر بهرام و آزاده سوار بر شتر - 3تصویر 
)موزة برلیناینترنتیدرگاه(. ساخت ري واقع در موزة برلین
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خسرو و شیرین
رو پرویز پادشاه ساسانی به پنج گنج نظامی، داستان عشق خسۀاز مجموعخسرو و شیرینۀمنظوم

کنکوهعشق جوانی ةتري هم وجود دارد؛ دربارداستان کوچکدر این منظومه. ارمنی استةشاهزاد؛شیرین
در پایان، خسرو و شیرین با . شودنیرنگ خسرو کشته میشیرین است که عاقبت بهۀنام فرهاد که دلباختبه

رسد و به دست پسر خود کشته است میکه بر فرهاد کردهظلمیمجازاتکنند اما خسرو بههم ازدواج می

زنان داستان و . استو عرف جامعهبه فرهنگنظامیاي که در این داستان وجود دارد، توجه نکته. شودمی

وجه حاضر هیچشیرین حتی با اصرار خسرو و قول او مبنی بر ازدواج به. هستنددامنپاك،مخصوصاً شیرین
این کار، بارها باعث عصبانیت خسرو گشته و براي او او برسد کهی، دست خسرو بهیشود قبل از پیمان زناشونمی

.)1386، يگنجوینظام(دآوربار میغم هجران را به
هاي این داستان تماشاي آبتنی شیرین توسط خسرو است که روایت تصویري صحنهنیترمعروفیکی از 

از است که اي داشتهبازتاب گستردههاسفالایران از جمله نقوش روي جسمی این صحنه در هنرهاي ت
سی اشاره کرد که شیرین را واقع در موزة فریر گالريِ واشنگتن ديفامِنیزربشقاب توان به هاي آن مینمونه

به وجود توجهبا . دهدمجزا در کنار جوي آب نشان میبه صورتدر حال آبتنی و خسرو و ندیمانِ شیرین را 
از مشهورترین سفالگران که » الحسینینیالدشمسسید «نام سازنده تحت عنوان و ق.ه607تاریخ ساخت 

. دباشایران نیز میشهر کاشان بوده، این ظرف داراي اهمیتی خاص در تاریخ سفالگري دوران اسالمی 
) 5ریتصو(

بیژن و منیژه
فردوسی است که روایتگر عشق بیژن هاي معروف شاهنامۀتانکی دیگر از داسداستان بیژن و منیژه ی

نبرد با شکایت مردم ارمان و اعزام بیژن بهاین داستان شامل .گیو به منیژه دختر افراسیاب استپسر 
عزیمت رستم به سوي ؛شدنشفاش شدن حضور بیژن و تنبیه؛کاخآشنایی با منیژه و رفتن به؛گرازان

آزاد شدن بیژن و حمله به ؛رستم از داستان بیژندیدار منیژه با رستم و آگاه شدن؛بیژنتوران براي نجات
.)1389، صادقیمدرس(تاسایرانبازگشت بیژن بهو در نهایت افراسیابکاخ

هاي است اغلبِ صحنهباشند، سعی شدهبیژن و منیژه میهاي سفالی که حاوي داستاندر اغلب نمونه
از جمله در گلدان مینایی واقع در .متعدد به نمایش درآیديهاقابک ظرف ولی در این داستان بر روي ی
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هاي ابراز عشق بیژن به منیژه، هاي ششم تا هفتم هجري که صحنهموزة فریر گالري و متعلق به سده
ر دستگیري و افتادن بیژن به چاه و نجات وي به دست رستم در بدنۀ بیرونی ظرف به زیبایی تمام به تصوی

)6ریتصو. (تاسکشیده شده

هایی از داستان بیژن و منیژه بر روي گلدان صحنه- 6تصویر 
هجري واقع در موزة فریر 6اواخر قرن ه مینایی متعلق ب

)1374، و کیانیکریمی. (گالري منسوب به شهر کاشان

از مثنوي ته داراي نقوش الهام گرففامنیزربشقاب - 5تصویر 
واقع در موزة فریر -ساخت شهر کاشانین نظامی،خسرو و شیر

)1377رفیعی، . (گالري

نلیلی و مجنو
ۀلیلی دختري زیبا از قبیل. استيگنجوینظامحکیم هاي از منظومهدیگر مجنون نام یکی لیلی و

را مجنون نام اصلی او قیس بود و بعد از آشنایی با لیلی او. عامریان بود و مجنون پسري زیبا از دیار عرب
قیس با لیلی . کردلیلی در آنجا بود طواف میۀکوه نجد که قبیلورِار دواو دیوانهیعنی دیوانه خواندند چرا که 

دل را ۀابتدا عشقشان مخفی بود اما از آنجا که قص. یکدیگر شدندۀدر راه مکتب آشنا شد و این دو شیفت
پدر مجنون به . همه جا رسیدن دو بهآدلدادگی ۀصقورسواي عالم شدندتوان مخفی نگاه داشت،نمی

مجنون . قبیله عامریان با این وصلت مخالفت کردندۀهمخواستگاري لیلی رفت اما نه تنها پدر لیلی بلکه
لیلی قصد آزار او را کردند و او ۀقبیل؛ها کرد ولی دست بردار نبودو گریههايزارچون جواب رد شنید 

ابن سالم کهتا این.ابن سالم دادندبه نام بنی اسد ۀبه مردي از قبیلشرا بر خالف میلبعدها لیلی.گریخت
در کنار را مدتی و آن دو این خبر به دیدار لیلی شتافتبا شنیدن مجنون.پس از مدتی جان سپردبیمار شد و
لیلی خاموش شد و مجنون ها بردند ولی افسوس که دیري نپایید که چراغ عمر از عشق هم بهرههم بودند و
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او پیوست و او را در کنار لیلی دفن کردند و نچنان گریه و زاري کرد تا بهآمجنون بر سر قبر لیلی . تنها شد
.)1385، يگنجوینظام(دعاشق بار دیگر در کنار هم آرمیدنةاین دو دلداد

ساخت شهر کاشان در قرن ششم فامِنیزرهاي جالبِ روایت این داستان مربوط به بشقاب یکی از نمونه
شود و اولین دیدار لیلی و مجنون در هجري است که در مجموعۀ خصوصی دیوید در دانمارك نگهداري می

، هم به لحاظ ابعاد و هم به لحاظ تزیینات متراکمش غیر فامنیزراین بشقاب . کندخانه را روایت میمکتب
شاگرد دختر و پسر است که در مکتبخانه و در اطراف 24جزییات طرح تزیینی مشتمل بر . معمول است

از آن براي احتماالًاستاد مربوطه چیزي شبیه به چوب باریکی را در دست دارد که . انداستادشان نشسته
هاي همچنین یک رحل و تعدادي لوحه با نوشته. استشدهساکت کردن یا تنبیه شاگردان استفاده می

نکتۀ جالب توجه در این صحنه، . ردیگیدر برمرا هاآنتکالیف احتماالًقرار دارد که مختلف در جلو شاگردان 
ف جهت دیگر شاگردان به طرف راست یعنی به لیلی است که برخالخانهدر مکتبجهت نشستن مجنون

داراي اند اما لیلی برخالف مجنون مشابه و خندان تصویر شدهيهالباسلیلی و مجنون با . کندنگاه می
) 8و 7تصاویر . (داناز دو طرف جلو سر آویزان شدهگیسوان بلندي است که 

خانه نماي نزدیک از تصویر لیلی و مجنون در مکتب- 8تصویر 
روي لیلی که مجنون در جهت مخالف سایر شاگردان و روبه

اینترنتی مجموعۀ دیوید در درگاه: (تصویرمأخذ. استنشسته
)ماركکپنهاك دان

ساخت کاشان با نقوش لیلی و فامزرینبشقاب -7تصویر 
هجري واقع در مجموعۀ دیوید در 6اواخر قرن -مجنون
اینترنتی مجموعۀ دیوید در درگاه: (تصویرمأخذ. کپنهاك

)کپنهاك دانمارك

نقوش زنان و نمادهاي نجومی-2
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ایران مرتبط با نمادهاي ستارگان و سیارات و هاي دوران اسالمی اي دیگر از نقوش زنان بر سفالینهدسته
در نجومیيهاپژوهشاز وجود یک پیشینۀ غنی در مورد است زیرا گذشته بازگوکنندة مفاهیم خاص نجومی

وجود آیات مختلف در . نجوم داشتت وهیامثبت در زمینۀ پیشرفت علومِ يریتأثایران، ظهور اسالم نیز 
هاانسانبراي همۀ هاآنن از سودي است که خدا در اجرام آسمانی و حرکات سخهاآنقرآن کریم که در 

عاملی بود تا شدیندیبهاآنها نظاره کند و در ست تا بشر به نیکی بداناکه الزماینقرار داده و توصیه به 
يهازماندر از سوي دیگر ارتباط انجام فرایضی چون گزاردن نماز. توجه جامعه را به مسایل فلکی جلب کند

به سهم کیهر قبله، يبه سومشخص، گرفتن روزه در فاصلۀ دو زمان معین؛ خواندن نماز از هر نقطه 

.)1366:62ورجاوند، (دو ریاضیات توان ببخشنجومیيهاپژوهشخویش عاملی بود تا به کارِ 
واسطۀ هو بطی قرون سوم تا هفتم هجري قمري به خصوصمربوط به علم نجوم يهاتیفعال

هاي درخشانی چون ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا، حکیم عمر خیام و خواجه نصیرالدین توسی عالوه چهره
ریاضی و ستاره شناسی در يهاپژوهشبر ساخت تعداد زیادي رصدخانه، موجب گسترش و اوج گرفتن 

. سرتاسر جهان اسالم شد
شود و مینایی، تعداد زیادي نقش زن مشاهده میفامنیزرهاي تزیین شده با نقاشیبر بسیاري از سفالینه

در دوران به خصوصاز نقوش دستهنیاکاربرد . مرتبط دانسترا با مفاهیم نجومی هاآنتوان که می
و ستاره خریدار از مفاهیم نجومی سلجوقی بسیار متداول بوده و نشانگر این واقعیت است که فرد سفالگر و یا

عمدة این . استیمنی مورد استفاده قرار دادهرا آگاهانه با هدف خاصی چون خوشهاآنشناسی مطلع بوده و 
شش سیارة منظومۀ شمسی در هاي ناهید و ماه و گاهی تمامیِ نقوش دربرگیرندة نمادهاي انسانیِ سیاره

یکی از نمادهاي و معیارهاي به عنواناز گذشته تاکنون نیم سیارة ماه داکه میطورهمان. قالبِ زن است
اما . اندهاي خود را به آن تشبیه کردهها و معشوقهزیبایی مطرح بوده و بسیاري از شاعران و عاشقان، محبوبه

گاهی است که درخشانايسیاره،نامیده شدهفلک ۀطربماز سوي منجمین، که زهره یا]5[سیارة ناهید
کردند و پرستش میراآنحوالی شام و عراق بانِرَعآید و بعضی ازمیکند و گاه شامگاه برمیبامداد طلوع 

ترین جرم آسمانی معموالً درخشنده،خورشید و ماهازبعد . دانستندمیجمالۀ الهراآنگروهی از پیشینیان 
.)ذیل واژة ناهید: 1373دهخدا، (تاصغر اسعدس،احکامیانبه نزدواست

امروزه در موزة اواخر قرن ششم هجري مصادف با دورة سلجوقی که در کف یک کاسۀ میناییِ متعلق به 
شود نقوش تزیینی مشتمل بر نماد خورشید در وسط و نمادهاي شش متروپولیتن نیویورك نگهداري می
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که طورهمان. در اطراف آن قرار داردسیارة منظومۀ شمسی شامل زحل، مشتري، مریخ، زهره، عطارد و ماه
از نماد خورشید که منجمان مسلمان جنسیت خاصی شود گذشته این نقوش مشاهده میدر تصویر مربوط به 

دانزن و سایر سیارات در قالب مرد مجسم شدهبه صورتهاي ناهید و ماه را براي آن قائل نبودند؛ سیاره
]6[ه ملقب به ناهید چنگی یا خُنیاگرِ فلک است در حال نواختن سازِ ربابناهید کمخصوصاً نماد.)9ریتصو(

خود را باال برده و يهادستزنی نشسته نمایان شده که به صورتهمچنین نماد ماه نیز . استمصور شده
.)11و 10ریتصاو(تهالل ماه بر دور گردن او قرار گرفته اس

ري واقع در موزة برلین نیز تصویر دیگري از نماد ناهید در حال ساخت شهرفامِنیزردر کف یک کاسۀ 
ریتصو(تاسجا تمامِ کف ظرف به ناهید و چنگش اختصاص یافتهشود که در اینچنگ نوازي مشاهده می

شناختی یک مالك زیبایی به عنوانتوان تصور نمود که کاربرد نماد ناهید و ماه در قالب نقوش زن، می.)12
این اشاره شدقبالًکه گونههمانیمنی توسط سفالگران مسلمان استفاده شده باشد زیرا نماد خوشنوانبه عو 

.نداالهۀ جمال و نیز سعد اصغر مطرح بودهبه عنواندر نزد پیشینیانناهیدبه خصوصسیارات و 

یحالزنی نشسته در به صورتنماي نزدیک نماد ماه - 10تصویر 
ود را باال برده و هالل ماه بر دور گردن او قرار خيهادستکه

)موزة متروپولیتناینترنتیدرگاه: (تصویرمأخذ. گرفته است

هجري با 6قرن به اواخرکاسه مینایی متعلق - 9تصویر 
مأخذ. مفاهیم و نمادهاي نجومیبرگرفته ازنقوش تزیینی 

)موزة متروپولیتناینترنتیدرگاه: (تصویر
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ستارة ناهید با تصویر نماد نجومیفامنیزرکاسۀ - 12یر تصو
. واقع در موزة برلینهجري 6ساخت شهر ري، متعلق به قرن 

)موزة برلیناینترنتیدرگاه: (تصویرمأخذ

به ستارة ناهید که نماي نزدیک نماد نجومی-11تصویر 
زنی نشسته و در حال نواختن چنگ نمایان شدهصورت

)موزة متروپولیتناینترنتیدرگاه: (تصویرمأخذ. است

هاي منظومۀ شمسی شاملعالوه بر ناهید و ماه، نماد سایر سیارهبرخی از منجمین دوران اسالمی 
یا عروسششتحت عنوانهاآنرا نیز مؤنث در نظر گرفته و از مجموع مریخ و عطارد ،مشتري،زحل

هاي متعددي از نمونهدر سفال دوران اسالمی .)ة شش عروسهمان، ذیل واژ(دانیاد کردهخاتونشش 
از این نوع به تعدد و کثرت استفاده با توجهشود که ظروف با نقش شش بانو در کنار هم مشاهده می

از . شش عروس مد نظر هنرمندان سفالگر بوده استاحتمال فراوان همین مفهوم نجومیِ نقش، به 
اشاره موجود در موزة آشمولین شهر آکسفوردفامنیزرکاسۀ توان به مورد میاین هاي جالب توجه نمونه

کرد که نقش تزیینی کف داخلی ظرف، مشتمل بر شش نفر زن در دو ردیف است که چهار نفرِ ردیف 
بودن ترکوچکبه با توجه.)13ریتصو(دانترسیم شدهترکوچکو دو نفرِ ردیف باالیی تربزرگپایین 

این نحوة طراحی متناسب با تصورِ فرد طراح از ابعاد متفاوت احتماالًزن ردیف باالیی، نقوش دو
مشابهی در فامنیزریک نمونۀ دیگر از نقش شش عروس در کاسۀ . سیارگان مزبور صورت گرفته است

ر هجري و در شه600شود که در تاریخ تر مشاهده میتیرهيبندرنگهمین موزة آشمولین البته با 
.)14ریتصو(تاسکاشان ساخته شده
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ساخت شهر ،با نقوش شش خاتونفامنیزرکاسۀ -14تصویر 
. واقع در موزة آشمولین- هجري600ساخت سال - کاشان
)1377رفیعی، : (تصویرمأخذ

ن با نقوش تزیینی شش خاتوفامنیزرکاسۀ -13تصویر 
: تصویرمأخذ. واقع در موزة آشمولین،هجري6متعلق به قرن 

)1387ویلسون، (

نقوش زنان و سیاست-3
هاي مینایی متعلق به دورة ایلخانان تصاویر زنان مغولی را در وسط و دورتادور تعداد فراوانی از کاسه

که در قسمت وسط اغلب زنی بر روي تخت نشسته یا سوار بر اسب است و طوريهدهد بظروف نشان می
دهندة جایگاه نشاناحتماالًایستاده یا در حال سواري هستند و به حالتف زنان دیگري نیز دورتادور ظر

دست کهیدرحالدر تعدادي دیگر از این ظروف، زنان مغولی را . جدید و متفاوت زن در عهد مغول است
این از نقش راهنمایی و مشاورتتواند نشانه یا کنایه اند که میاند به تصویر کشیدهراست خود را باال برده

متعلق به قرن ششم فامِنیزرتوان به کاسۀ از جملۀ این نقوش می. زنان در امور مهم سیاسی آن دوره باشد
در این نقش، زن .)15ریتصو(دهجري و ساخت شهر کاشان اشاره کرد که در مجموعۀ ادسل فورد قرار دار

انگشت اشاره را باز نگه داشته،کهیالدرحاند و زن دست راست خود را و مردي اشرافی در مقابل هم نشسته
. کندرا تداعی میموضوع مهمیدر موردباال برده است که این حالت، صحبت کردن یا مشورت دادن 

همچنین نقشی مشابه در تُنگ سفالی مینایی واقع در مجموعۀ فریر گالري متعلق به قرن هفتم هجري، 
مادر احتماالً(یدهد که زن جلویرا نشان می) شاهزاده مغولیاحتماالً(ن نقش دو زن در مقابل یک پسر جوا

تبه حالت بدن و باال بردن دست راست در حال گوشزد کردن مطالبی به پسر جوان اسبا توجه) شاهزاده
.)16ریتصو(
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مانند حکمرانان کهیدرحالکنیم در مواردي نیز نقش زنانی را در قسمت مرکزي کف ظروف مشاهده می
این طرز قرارگیريِ ،اندقرار گرفتههاآنسواره یا پیاده در اطراف به صورتنشسته و ندیمانشان بر تخت

هم داراي مناصب سیاسی یا نظامی احتماالًمغولی باشد که يهاخانمتواند مربوط به شاهزاده نقوش می
قرن هفتم هجري و ساخت شهر اوایل توان به کاسۀ مینایی متعلق به جملۀ این نوع نقوش میاز. اندبوده

و نیز کاسۀ مینایی دیگري اشاره کرد که ساخت شهر کاشان و ) 17ریتصو(ل ري در موزة لیسبون پرتغا
.)18ریتصو(دهمین محدودة زمانی است و در موزة بریتانیا قرار دارمتعلق به

تنگ سفالی مینایی با تصویر سه زن متعلق به قرن -16تصویر 
18: ي واقع در مجموعۀ فریر گالري واشنگتن با ارتفاعهجر7

)1383فرد، کامبخش: (تصویرمأخذ. سانتی متر

-متعلق به قرن هفتم هجريفامنیزرکاسه -15تصویر 
: قطره واقع در مجموعۀ ادسل فورد ب-ساخت شهر کاشان

)1377رفیعی، : (تصویرمأخذ. سانتیمتر21.2
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لیبه اوامتعلق -نایی ساخت شهر کاشانکاسۀ می-18تصویر 
درگاه: (تصویرمأخذ. واقع در موزة بریتانیايهجر7قرن 

)اینترنتی موزة بریتانیا

-هجري7قرن لیبه اواکاسۀ مینایی متعلق -17تصویر 
: تصویرمأخذ. واقع در موزة لیسبون پرتغال-ساخت شهر ري

)1377رفیعی، (

شکارنقوش زنان و اسب سواري و-4
کنیم که یا یک پرندة مشاهده میرادر برخی از ظروف این دوره نیز تصاویري از زنان سوار بر اسب

در حال شکار حیواناتی چون آهو و کمانریتشکاري مانند قوش را بر روي دست خود نگه داشته یا با 
ع در موزة توکیو و بشقاب توان به کاسۀ مینایی ساخت شهر کاشان واقهاي مورد اول میاز نمونه. هستند

مورد اخیر به لحاظ کیفیت طراحی جزء زیباترین به خصوصمینایی واقع در موزة لوور پاریس اشاره کرد که 
همین به با توجه. شودنُسخ خطی همان زمان محسوب میيهاینقاشهاي مشابه با نمونهنیتریعالو 
شقاب را مربوط به یکی از همسران یا دختران سالطین توان تصویر زنِ واقع بر روي این بمیهایژگیو

.)19ریتصو(تایلخانی دانس
توان به کاسۀ مینایی ساخت شهر هاي بارز شکار حیوانات با تیر و کمان توسط زنان مغولی میاز نمونه

خت و چهار ري واقع در موزة ملی ایران اشاره کرد که بر روي بدنۀ داخلی، نقشِ چهار زن سوار کار در حال تا
و نیز در کف ظرف، نقش یک زن سوارکار با تیر و کمان در حال شکار آهو هاآنزنِ ایستاده در حد فاصل 

.)20ریتصو(تاسطراحی شدهدر میان نقوش اسلیمی 
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مربوط ق. ه7مینایی از ري قرن دارلعابکاسه -20تصویر 
: تصویرذمأخ. به دورة ایلخانی واقع در موزة ملی ایران

)1374، و کیانیکریمی(

بشقاب با تصویر قوش باز یا سوارکار واقع در موزة -19تصویر 
اینترنتی موزة درگاه: (تصویرمأخذ. لوور مربوط به دورة ایلخانی

)لوور

بررسی و تحلیل نقوش-5
از دوران ایلخانی تا قبلهاي اسالمی اغلب نقوش زن بر سفالینهشویم که ها متوجه میدر بررسی نمونه

اي در رابطه با این شود اما با ورود مغوالن تحول عمدهمنحصر میادبی و نمادهاي نجومی هايداستانبه 
به جایگاه و توجهباهایی از زندگی واقعی و روزمرة زنان مغول است که نقوش ایجاد شده و آن ارائۀ صحنه

این دوران است که دوشادوش مردان مغول صورت زنانِ... اجتماعی، سیاسی وهاينقشاهمیت ایفاي 
البته نباید فراموش کرد که مغوالن در ابتدا غیر مسلمان بودند و به لحاظ ارائۀ نقوش واقعی . گرفته استمی

.هیچگونه محدودیتی قائل نبودندزنان به
نوع بالطبعو هاآنتوان نتیجۀ شیوة خاص زندگی جایگاه ویژه و متفاوت زن در بین مغوالن را می

اند و بیشتر اوقات، دور از جنگجو بودههاییانساندانیم که مغوالن می. فرهنگ ایجاد شده در اثر آن دانست
برآن دشت در حرکت بودند؛ بنابراین زنان مسئولیت ادارة زندگی را زن و زندگی، از این دشت به،خانواده
مساوي با او برخوردار بود تقریباًکرد، از حقوقی رد کار میدر یک قبیلۀ مغولی، زن دوشادوش م. داشتندعهده

توجهبا.)7: 1382بیانی، (تو هیچ فعالیتی حتی ریاست ایل، شکار و جنگ به تنهایی اختصاص به مرد نداش
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به تحقیقات صورت گرفته در مورد نحوة زندگی مغوالن، زن مسئول فراهم آوردن وسایل آسایش شوهر و به 
.)396-397: 1380اشپولر، (ددار نظارت در وضع سالح و ساز و برگ جنگی او نیز بوعهدهخانچنگیزفرمان 

مشاوران سیاسی مورد اعتمادي براي شوهران خود بودند و در غیاب شوهرانشان غالباًهمچنین زنان مغول 
جوان مغولی به بود که دختران و زنانهامسئولیتهمینبهتوجهبا. بر دوش آنان بودهامسئولیتهمۀ 

بنابراین .)18: 1382هال، (دکردنتاخته و تیراندازي میشدند و چهار نعل میچابکی مردان سوار بر اسب می
.از نقوش زن با موضوعات فوق باشیمچندان عجیب نیست که در سفالگريِ دوران ایلخانی شاهد استفاده 

از یکهیچمغوالن در دوران نان تا قبل از هاي سوارکاري و شکار توسط زالزم به ذکر است که صحنه
البته در قبل از اسالم تصاویري از شکار شاهان . استهنرهاي ادوار قبل و بعد از اسالم نیز مشاهده نشده

.اي جدید استاست اما صحنۀ شکار توسط یک زن پدیدهنقره وجود داشتههايبشقابساسانی بر روي 
اغلب داراي منطبق با مشخصات زنان مغول است کهکامالًش فوق ، نقواما به لحاظ مشخصات نژادي

رو گیسوي سیاه زببزرگيهاگوشگشاد بینی و هايسوراخبرآمدة گونه، هاياستخوانصورتی پهن با 
به لحاظ مشخصات پوششِ زنان نیز تفاوت معناداري بین دوران قبل و بعد از ورود . اندبوده) 23همان، (

پوشیده و سرتاسريِ ردا کامالًهايلباسکنیم؛ بدین معنا که تا قبل از مغوالن زنان با میمغوالن مشاهده 
به مشابهت وظایف زن و مرد مغول، اغلب توجهبااز مردان متمایز هستند اما بعد از ورود مغوالن کامالًمانند 
.اندپوشیده) 17-20تصاویر(نتنه و پوتینیمهايباالپوششبیه به مردان مشتمل بر هاییلباس

یبه صورتاغلبِ نقوش قبل از دورة مغوالن که استهاي زنان دیگر مربوط به حالت چهرهيهاتفاوت
از متأثراحتماالًاند که زیبا و خندان اما طی دورة مغوالن بیشتر متناسب با موضوعِ صحنه ترسیم شده

يهارنگاز اند از تکنیک مینایی که عی کردههمچنین مغوالن س. هاي واقعگرایانۀ این نقوش استجنبه
طی ادوار کهیحالبرخوردار است براي بیان مضامین مورد نظر از جمله نقش زن استفاده کنند در يترمتنوع

.شودمشاهده میفامنیزرهاي سلجوقی و خوارزمشاهی عمدة این نقوش بر روي سفالینه
و مینایی فامزرینمختلف هايفرمو بشقاب در بین انواع که علت انتخاب فرم کاسه الزم به ذکر است 

تر است و فضاي کافی جهت بیان دیگر گستردههايفرمکه سطوح داخلی این ظروف نسبت به این بوده
هنرمند اعطا مسائل مختلف سیاسی، تاریخی، مذهبی و اجتماعی از جمله نقوش مربوط به زنان را به

. استکردهمی

نتیجه 
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به لحاظ مفهوم و محتوارا ایران ان اسالمی دورسفالینآثار بر روي زن نقش حضور به نقوش فوق، توجهبا
منطبق بر نگرش و استنباط جامعه و بندي این تقسیمنمود کهکاربردي تقسیم و تزیینی به دو بخشِتوان می

.سفالگر در این دوران صورت گرفته استهنرمندان 
گردد به قرون سه و چهار هجري برمیبه نقش زن بر روي سفال دوران اسالمی هرچند سابقۀ پرداختن

توان از آن هنر سفالگري که میاز نقش زن در حجم گسترده بر روي آثار هنري مختلف از جمله اما استفاده 
بخش اول این تحول طی ادوار . استتحت عنوان تحول یاد کرد از اختصاصات قرون میانی اسالمی

البته با این . مسلمان و بخش دوم طی اوایل حکومت ایلخانانِ غیر مسلمان رخ دادوقی و خوارزمشاهیِ سلج
این نقوش بیشتر جنبۀ تزیینی و در دورة ایلخانی داراي تفاوت عمده که در ادوار سلجوقی و خوارزمشاهی 

.هاي کاربردي بوده استجنبه
باشد هاآناز نوع نگرش ادوار فوق به متأثراز تصاویر زنان، رسد رونق گرفتن استفادة گسترده به نظر می

ایران و بالتبع ورود ازجمله ورود اقوام جدید بهاین نگرشِ جدید نیز در اثر تحوالت مهم تاریخی این دوره که
. جدید در رابطه با زنان استهاينگرش

ث ملی و فرهنگی ایرانیان در قالب توان در راستاي حفظ مواریدر مجموع کاربرد نقوش زنان را می
ضعیت خاص زنان مغول ایران و وعالوة ورود مغوالن بهه عاشقانه و نیز رشد علم نجوم بهايداستان

و مضامین ادبی در استفاده بیشتر مفاهیم و نمادهاي نجومی از دورة ایلخانیقبلتاکه طوريهبارزیابی نمود،
تأثیراز موقعیت زن مغولی متأثربعد از دورة ایلخانی بیشتر، مفاهیمِ واقعیِ امااز تصاویر زنان نقش داشته

ازايمابهقبل از ایلخانی فاقد هايسفالتوان ادعا نمود اغلبِ تصاویر زنان در بنابراین می. گذار بوده است
.بیرونی بوده است

نقوش، بعد از گذشت چندین ، منظور و تفکر طراح این هدفبهشود که پی بردن در پایان متذکر می
متفاوت بوده کامالًدر آن ادوار با امروز ... وسده، کاري بس دشوار است زیرا شرایط تاریخی، سیاسی، مذهبی 

اطالعات تاریخی و هنري بربنااست که هاییحدسکنیم فقط نظر بیان میعنوانبهاست و آنچه ما امروز 
.گیردآن ادوار صورت می

نوشتپی
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اشاره کرد که ) Frit(ه توان به استفاده از خمیر شیشهاي مهم هنر سفالگري این دوره مییکی از شاخصه عنوانب-١
.فراهم ساخترا دورة سونگسفید رنگ عالی هايچینییی مشابه هاالهیکاسه و پامکان ساخت 

نیبسلسلۀ مغولی یوان(د مت داشتنهمزمان در کشور چین نیز حکوبه طورکه مغوالن با توجه به ایندوره این در -2
چین در هنرطبیعی يهاطرحجمله از. هاي هنري چین در ایران شایع شدبسیاري از شیوه)میالدي1280-1368

.کردریتأثيسازسفالهنرترسیم اشکال حیوانات و پرندگان و مناظر طبیعی به تدریج در 
ی اتفاق نظر وجود ندارد اسالمةبین محققان دور) Luster wares(فامنیزرۀدر مورد منشاء ساخت ظروف اولی-3

وگرچه هنوز مدارك .اندنام بردهفامنیزرمراکز اولیه ساخت ظروف عنوانبهی مثل ایران، مصر و عراق را یو کشورها
وع دهد که این ندر دست نیست ولی شواهد نشان میفامنیزرکافی براي اثبات مرکز اولیه ساخت ظروف لیدال

در سه فامنیزرساخت و تکامل ظروف . سازي متداول بوده استظروف از قرن سوم هجري در هنر سفالگري و شیشه
شکل گرفته و در هر یک از ) هجري10-12(اسالمیمتأخرو ) هجري5-9(، میانی)هجري3-4(هاولیقرونةدور

در ایران از . کشورهاي مختلف عرضه شده استرمشخصی توسط هنرمندان سفالگر اسالمی ديهایژگیواین ادوار با 
آباد و متداول بوده شهرهاي ساوه، کاشان، ري، تخت سلیمان، سلطانهاآندر فامنیزرمراکز مهمی که ساخت ظروف 

نیز یخصوصبهگوناگون هر یک از مراکز نامبرده موجب پیدایش سبک ننقوش و تزیی. بردنامتوان جرجان را می
.گردید

در ساخت و شیشه نتیجۀ استفاده از خمیر دورة سلجوقی نیز اواخر در )Minaii(هفت رنگ یا خت سفال مینایی سا-4
در تزیین سفالینه استفاده مورديهارنگ. اي از نوع مینیاتور در تزیین استنقاشی بر روي لعاب با موضوعات ویژه

ها مخلوط که در مواردي تمام این رنگباشد میقرمز و زرد اي، سفید، سیاه، سبز، مینایی شامل آبی، الجوردي، فیروزه
و تکامل آن در دو دوره ساخت ظروف مینایی. ها استفاده شده استکار رفته و زمانی از بعضی رنگهجا بشده یک

مینایی شامل نقوش هندسی و گل و ۀاول که مقارن با قرن ششم هجري است، تزیین سفالینةدور: شکل گرفته است
خوارزمشاهی و اوایل ةدوم که متعلق به دورةدر دور. پوشانده استبوده که عموماً تمامی سطح داخل ظرف را میهایگ

مراکز ساخت سفالینه ةدربار. قبلی افزوده شده استيهانقوش انسانی و حیوانی به نقشجیایلخانی است به تدر
رهاي کاشان، ساوه، نطنز، سلطان آباد و ري بیشتر مینایی عقاید مختلفی توسط محققان اظهار شد و در مورد شه

.محققان اتفاق نظر دارند
.ونوس،آنائیتیسن،پریدخت،بیدخت،آناهیتا،زاور: ي دیگر آن عبارت است ازهانام-5
.شودرباب نام سازي است تاردار که تنبور هم خوانده می-6
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.ققنوس
.شناسی ایرانمرکز باستانانتشارات:تهران،هنر سفالگري دوره اسالمی ایران)1374(، محمد یوسفو کیانی، فاطمهکریمی

.انتشارات فرهنگستان هنر:تهران،ترجمۀ غالمرضا تهامی،هاي اسالمیچین و هنر)1384(زکی،محمد حسن
.نشر مرکزانتشارات:تهران،منیژهوبیژن)1389(جعفر، صادقیمدرس

آذر (75و 74شمارة ،7، دوره »جمشیددر آثار باستان و علل عدم تصویر زن در نقوش تختنقوش زن «)1347(زاده، فرخملک
.26- 30صص ،)و دي

.اندانشگاه تهرانتشارات:تهران،ح برات زنجانییصحت، به نظامیمجنونولیلی)1385(، الیاس بن یوسفگنجوينظامی
.قدیانیانتشارات:تهران،حسین حدادتمام به اه، شیرینوخسروداستان)1386(________________

انتشارات مؤسسۀ:تهرانشناسی در ایران، کاوش رصدخانۀ مراغه و نگاهی به پیشینۀ دانش ستاره)1366(ورجاوند، پرویز
.امیرکبیر

، فرشایستهمهنازجمۀ، ترآکسفوردآشمولینةسفالگري در خاورمیانه از آغاز تا دوران ایلخانی در موز)1387(ن آلن، جیمزوویلس
.اسالمیهنرمطالعات انتشارات:تهران
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