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هاي آغازین اسالمهویت زنان در نقوش آثار هنري سدهبررسی 
قزوینیپریسا شاد

یکی از مستندات معتبري هاي آغارین حکومت اسالمی جاي مانده از آثار هنري سدهمنابع تصویري به:چکیده

هاي نقوش پیکره. آن دوران دست یافتهویت و جایگاه اجتماعی زنان دربه توان با بررسی آن است که می
ل در این خصوص را از دو قرن اولین اطالعات بصري مستد،هاي امویان و عباسیانهاي کاخزنان در دیوارنگاره

ها در نگارگري نسخ  هاي بعدي گسترة نقوش را عالوه بر دیوارنگارهدر سده. دهنداولیۀ اسالم به ما ارائه می
ششم به بعد با استحکام باور اسالمی در میان سایراز سدة. توان مشاهده کردهنري میهاي دیگر شاخهخطی و

، گراتزئینها گاه جنبۀاین پیکرهپردازد؛ یم که به وجوه مختلف شخصیت زن میملل شاهد حضور تصاویري هست
پرنــده،نقوش گل و گیاهدر کنار پیکر زنان اکثراًدر این دوران تصویر .انداي پیدا کردهگاه نمادین و گاه اسطوره

کید ها تأتوان به پوشش و یا حاالت پیکرهبراي بازیابی هویت و شخصیت زنان میظاهر وو یا حیوانات دیگر 
ویر شود که بعضی از این تصابه این مهم پرداخته میعی زنان، در این مقاله عالوه بر معرفی جایگاه اجتما. کرد

هاي ها و آرایشها که با پوششاین پیکره. بخشدبرخی دیگر هویتی اساطیري به آنان میآرمانی دارد و اي جنبه
اي فردي آنان نیز هان از باورها و تمایالت و موقعیتاند، عالوه بر زیباشناسی دورکشیده شدهمتنوع به تصویر

توان هویت آنان مین است که در بررسی تحلیلی قابل توجه در تمایزات این تصاویر آنکتۀ. سخن دارند
.عنوان مقدسه، حاکم، خنیاگر، مادر و یا همسر باز شناختاجتماعی زنان را به

.هویت زنان،نقش و نگار، نمادینموقعیت اجتماعی،هاي آغازین اسالم، سدهاي، اسطوره:واژگانکلید

مقدمه
ناپذیر است، اما حقیقت انکارهاي اولیۀ حاکمیت اسالم امري شناخت هویت اجتماعی زنان در سدهضرورت
و گاه غیر قابل هاي آغازین با منابع بسیار محدودن است که براي یافتن هویت گمشدة زنان در سدهمطلب آ

یکی از اسناد . افزایدتوب در این زمینه بر محدودیت حوزة پژوهشی ما میاسناد مک. استنادي مواجه هستیم

س(استادیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(shadparisa@yahoo.com
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. ي استجاي مانده در آثار هنرن دوران، منابع تصویري و نقوش بهکید براي یافتن هویت زنان در ایأقابل ت
.بهره گیریمعنوان مدارك بصري مستدل در نظر است در این مقاله از این آثار بتوانیم  به

یافت که دین اسالم از نظر جغرافیایی به گسـترش موصورت مشخص آن زمانی رشد و نهنر اسالمی به
قیده و تفکر اسالمی با فرهنگ و هنر مللی که به اسالم گرویده بودند به چشمگیري دست یافته بود و ع

هنر اسالمی در راستاي درهم بافته شدن باور و عقاید ،به بیانی دیگر.زیبایی و لطافت درهم تنیده شد
زیربناي هنر ،از این رو. هاي ملی این اقوام و قبایل ایجاد شدها، آداب و رسوم و فرهنگاسالمی بـا سنت

ها و ها، تمدنسنتۀاسالمی و از طرف دیگر بر پایاسالمی از یک طرف براساس جهان بینی مذهبی عقاید
هاي ها و  سلیقههمین سنت. ها شکل گرفته استتانی و سلیقه و تمایالت قومی ملتهاي ملی و باسفرهنگ

ها بود و هویت مستقلی به آنثیرگذارتأر نوع هنمتهـاي شاخهاجرا و ایجادةمختلف ملی است که در شیو
.داد

نقش در هنر اسالمی دهی نقوش انتزاعی و ساده شدن فیگورها در شکلدیگري که یکی از عوامل مهم
به اید اسالمی عقاحترام به هنرمند با باعث شد تا این عامل .است» ممنوعیت تصویرگري«داشت،اساسی 

عینیت جهان شهودي بهره نگیرد و بیش از آن به نشانه و معناها بپردازد و از آثاري بپردازد که تنها از خلق 
نگـاهی  و با،مادي و طبیعی جهان ملموسصورگذر ازبا هنرمند مسلمان. ه محتوي توجه کندصورت ب

دودیت تصویرگرياین مح.را در آثارش به ظهور رساندهتوجه به دنیاي غیب و ماوراءالطبیع،پاالیش یافته
شت و به ساده و تجریدي جاي گذادیدگاه هنرمند بهثیر عمیقی بر أت،گیري هنر اسالمیدر طول تاریخ شکل

این پدیده که در م،منع تجسم صورت و هیکل انسان و حیوان در جهان هنري اسال«.منجر شدشدن نقوش 
مدت چند قرن سیر هنرهاي کم سابقه بود توانست که دستویژه آسیاي مرکزي و خراسان بیزمین، بهمشرق

هاي در پی این ممنوعیت شاخه].23، ص 8[».هاي شرقی جهان اسالم کندتر سازدتجسمی را در سرزمین
ی ویهم تنیده و پر تحرك ختاینی هندسی و یا نقوش درینقوش تز(، تذهیب هنري چون خوشنویسی

ی مطابق باتوان تصاویر و نقوشسختی میبهيهنرهاي شاخهدر این .دنو نگارگري رشد یافت) اسلیمی
.یافتیت ظاهري اشیا واقع

ها اجین با خواستگاه ملتوهنر اسالمی شکل مشخصی به خود گرفتهجري به بعد تقریبا4ًاز قرن 
سوي وحدت رویه رفت د، هنر اسالمی از تکثر و تنوع بهکه حکومت عباسی مضمحل شآنتنها پس از «.شد

اي، رسوم باستانی هر ملت دوباره ظهور پیدا کرد و شکل خاص هر و منطقههاي بومیو تحت تأثیر سنت



61هاي آغازین اسالم آثار هنري سدهبررسی هویت زنان در نقوش 

ي، تجریدصورت بهاکثر نقوش .آثار قوت گرفتجنبۀ نمادپردازانۀاز این پس].8[».ملت را به خود گرفت
این ند، پیکرنگاري زنان نیز از هم آمیختنرمند درو ذهن خالق هخیالو با تصویر شدند ینی یتزهندسی و

.  قاعده مستثنی نبود
ی بودند که یانه و نمادهااي نشو سایر موجودات افسانه، سیمرغاژدها،، عقابویر حیواناتی چون شیراتص
.ها و یا وسایل نظامی خویش نقش بستند، لباسهامچهاي حاکم بر پرحکومت،هاي مختلفدر دوره

زن، هم نماد . نمادینی را در بر داشتندخطی بیانیهاي نسخ فیگورهاي انسانی نیز در غیر از صحنه پردازي
در  کنندة درخت زندگی، نمونۀ این آثار را زایش و در کنار مرد تکمیلباروري شد و هم نماد زندگی و 

.کنیممشاهده می8و 5تصاویر شمارة

اسالمهاي آغازینسدهپیکرنگاري زنان در
ین یدیواري براي تزیصورت نقاشاز اوایل قرن دوم هجري بهنگاري زنان گونه که بیان شد، پیکرهمان

ها بیشتر نگارهدر این دیوار. مرسوم بودو عراقدر شاماتامویان و عباسیان قصرهاي خلفا و سالطین
. دشوو ساقی مشاهده می، نوازندهزنان رقصنده،)گرفت و گیر(نبرد میان حیوانات ،هاي شکارصحنهمضامین 

و بعدتر ساسانی را هنر بیزانسات ثیرأتتوان ساختار بصري ها به وضوح میبرخورد اولیه با این نگارهدر
شان، آرایش مو و زیورآالتهاپوشش، سربندها، چین و شکن لباسدراین عناصر بصري خود را . مالحظه کرد

اند ولی کمتر از روح و معنویت ه شدهها در دورة اسالمی به تصویر کشیدکرهاگرچه این پی. اندساختهنمایان 
.  شودها اثري دیده میباور اسالمی در آن

نزدیکی مرکز حکومتی امویان به مراکز : نفوذ هنر و فرهنگ دولت بیزانس«: خوانیمباره میدر این
سبب شد که در زندگی ،اموي و عباسی به تجملةزانس و توجه خلفا و امراي غنی شدفرهنگی امپراتوري بی

هاي اقتها، اهاي کاخدیوارهۀباشد، نقاشی بدنانس نفوذ داشتهاشرافی این فرمانروایان مظاهر هنري بیز
موقعیت خاص جنوب : زمیننفوذ هنر جنوب آسیا و مشرق.جمله استها از آنی و نشیمن و حمامیپذیرا
ها مرکز ند و غناي فرهنگی این سرزمین که خود سالالنهرین در تسلط به دریاي آزاد و نزدیکی با هبین

شد سوي مشرق باز میهها پیش باي را که از قرنحکومت ساسانی بود و با مشرق ارتباط داشت، دریچه
نگاري تاي میان هنر شرقی و هنر بومی بعمل آید و نخستین مکتب صورگشاده نگهداشت تا تلفیق گونه

.]45ص ، 8[» .شودین سرزمین زاده ااسالمی در
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با اصوالًینی داشت و اي تزیبنا به خواستۀ والیان حکومتی بیشتر جنبهها نقاشی این کاخموضوعات 
هاي هاي مختلف گیاهی و طرحنقش انسان و انواع حیوانات و نمونه«.اسالمی ارتباطی نداشتو روحعقاید

) کاخ معروف معتصم به نام جوسق الخاقانی(قصرهاي دیواري این گوناگون به فراوانی در نقاشیینیتزی
و دیگري بانویی کند یکی مجلس رقص نقوش متعدد دو نمونه جلب توجه میاز میان این ... نموده شده است

.]49، ص 1[» .کنداي را بر دوش حمل میکه گوسالهدر حالی

زنان رقاص، خنیاگر، نوازنده و هایی از نقاشی پیکر زنان  با مضامین نمونه3تا 1تصاویر شمارة

.شودمه به تحلیل این آثار پرداخته میها است که در اداساقی در این کاخ

)بغداد(مکتب عباسی
ی که در زمان حکومت اشکانیان و ساسانیان در تصرف ایرانیان یپس از ظهور اسالم تمام کشورهادانیم می
سقوط امویان با .قابل توجه استنفوذ معنوي ایرانیان در این دوران . نددست مسلمانان افتادتدریج بههبندبود

این . شدعلم هنر و ،جدیدي از لحاظ فرهنگۀخلفاي عباسی، عالم اسالم وارد مرحلو با روي کار آمدن 
نفوذ امیران و سرداران خراسان که در تقویت بنیان خالفت ۀرگ فرهنگی بیش از هر چیز در نتیجنهضت بز

زیرا با وجود اینکه مردم ایران تا ظهور عباسیان متجاوز از یک صد سال . د به وقوع پیوستنعباسی مؤثر بود
و همین طرز ندی خود را همچنان محفوظ داشتیب بودند ولی فکر و ذوق آریااعراتحت استیالي حکومت 

ب پیدایش تحول و تطور بزرگی در سیر تحقیقات فلسفی و علمی و هنري حکومت تفکر و تصور موج
امیه اساس حکومت بر مدار امور نظامی و اداري گذاشته بنیةدر دور. شدسالمی در دوران خالفت عباسی ا

آسایش بهجنگ و تسخیر اراضی سپري شده و دوران فراغ بال ةد ولی در آغاز خالفت عباسیان دورشده بو
و سیاقی متفاوت شکلو ی درآمدیآرادر خدمت فن کتابعباسیاناز اوایل دورةنقاشی . آرامش رسیده بودو 

ن مکتب بغداد یا اولین مکتب نگارگري در کارگاه هنري بغداد شکل گرفت که تحت عنوا. یافتاز گذشته 
موضوعات نسخ خطی شکل آراییها مربوط به صحنهدر این مکتب اولین نگارگري. شودعباسی خوانده می

.گرفت
ولی . زدوان و ارتباطشان با طبیعت دور میغالب موضوعات حول محور انسان حیي مکتب بغداددر ابتدا

حماسی ، تاریخی وادبی،علمیکتب مختلفيتصویرگروخود گرفتبهتري منسجمشکل هاي بعدسدهدر 
در تصاویر بعضی . آمیزي درخشان بودرنگنقوش باکردن در سادهنگارگري این دورانویژگی کلی .شدرایج 



63هاي آغازین اسالم آثار هنري سدهبررسی هویت زنان در نقوش 

هاي از کتب تفاوت پیکر زن از مرد به سختی قابل تشخیص است و این امر بیانگر آن است که تفاوت
ینی و برآورندة نیاز عنوان یک مضمون تزیها زن نه بهدر این نگاره.دوران کمتر مد نظر بودجنسیتی در این

- کمل زندگی است به تصویر کشیده میمیک انسان که داراي هویتی مستقل وعنوان جسمانی مرد بلکه به
.شد

نهاده شد و نهضت ترجمه رواج ارج و علوم طبیعی ادبیات ،، کالمسفهارزش فلبه که دوره به بعداز این
،ادبیعلمی،کتب .پرداخته شدبه نگارش و تصویرگري نسخی معتبر هاي هنري بغداد نیز یافت، در کارگاه

این نسخ که دربردارندة در بسیاري از.به تصویر درآمدندهااین کارگاه، پزشکی و نجوم بارها درتاریخی
، بیشتر از منظر هویت انسانی و وقایعی اگر پیکر زنان به تصویرکشیده شدهو عاشقانه است قصص عارفانه 

زنان   . ه استاهی الوهی بر آنان حاکم بودنگ. زن داراي جایگاهی مستقل استواست که بر زنان رفته
رکشیدن آن هاي اساطیري و حماسی شاهنامه نیز از مضامین دیگري بود که هنرمند در به تصویداستان

ویت تاریخی و اي اجتماعی داشته و بیش از آن هها کمتر جنبهاین نگاره. کردحریم زنان را رعایت می
.بخشیداساطیري به زنان می

ی ینمادگرا. استنگارگري اسالمی موارد مضمونیدیگراي و نمادپردازانه از ورهاسطاز مضامین استفاده 
شونق.هاي مختلف در آثار هنري ملل مسلمان داریمرا به گونههاي سمبلیکرنگوهاو استفاده از فرم

این در هنر اسالمی نیز.داردها ملتنیز ریشه در تاریخ هنر همۀحیوان ترکیبی از بدن انسان با اساطیري با

. ي متفاوتی یافته استی و سنتی ملل این موضوع کاربردهامتناسب با باورهاي ملقاعده مستثنی نیست و
.هایی از کاربرد اساطیري  پیکرزن با بدن حیوانات استنمونه7تا 6تصویر شمارة

. گرفتبهره میتجریديحتی نقوش کامالً، پرندگان وها، گلدرختانهنرمند از نقوش پردازي نیزدر نماد
، تصاویري چون شیر، غزال، عقاب، اسب. آرمانی و ملی بودندبیانگر مفهومی یک هراین نقوش نمادپردازانه 

. سازندرا بیان میهاتمدنبینی و نگرش ها و مفاهیمی را دربردارند که جهانبیان،الله و باغدرخت سرو،
شق و ، عییو سمبل زیباهحاکمیت است در حالی که غزال نشان، قدرت و گیدنجنۀبراي مثال شیر نشان

.گنجاندرا نیز میعمق و محتوایی عرفانیمعموالًدر بیان آرمانی ن امسلمنگارگر . ارتباطی لطیف و شاعرانه است
ی را در یبیانی ماورا،وابط عادي، معمولی و زمینی باشندبیش از آنکه بیانگر رانسانی همنقوش و تصاویر

دهد زندگی است؛ زایش میاو عامل رشد و نمو. در این بیان زن نماد رویش و بالندگی بود. ددنپرورانمیخود
کنار دیگر و در زندگی ها در درختدهد و همۀ این نشانهپرورش میکند وبخشد، زندگی را حفظ میمی
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نوع نقاشی نمادگرایانه است که دو ناي از اینمونه8و 5تصاویر شمارة . نمایدموجودات زمینی رخ می

.یکدیگرند و در کنار درخت زندگی به رشد و پرورش آن مشغول هستندکنندة، کاملفیگور زن و مرد
هاي خطی مصور بسیار با ارزش بودند تا نسخهآخرین خلفاي عباسی بغداد حامیان خوبی براي هنرمندان

خالفت الناصرویژه در دورةدر اواخر قرن ششم هجري، به«. آورندپدیدزیبا و متون ادبی عربی زیادي راو
هاي نقاشی دورة خلفاي عباسی در قرن شاخصه... ار عباسی شکوه خاصی یافته بوددرب) .ق. هـ622- 576(

النهرینی یر هنر مسیحیت بینوعی آزادي حقیقی در آفرینش و نیز تأثیر انکارناپذن... ششم و هفتم هجري،
و یا به تصاویر بسیار هاي بیدپاي پردازي روایات فارسی افسانهر این مورد کافی است که به شمایلد... است

توان از میاسالمی ر دورةشده دنخستین کتب تصویراز ].45، ص 4[توجه کنیم يغنی مقامات حریر
کتابت محمودشخصی به نام وسیلۀبهنام برد که)580هاي حدود سال(.ق. قرن ششم هـاز التریاقنسخۀ
در اولین نگارة این نسخه، پیکر نمادین . شودداري مینگهملی پاریس ۀکتابخاندر حال حاضر درشده و

نقش نخستین این کتاب بسیار «.ینی دارده بیشتر جنبۀ تزیاثر به تصویر کشیده شده است کدختري در میانۀ
دست دارد و دورش را یبا نشسته است که هالل ماه را بهث است، در وسط صحنه دختري زجالب و قابل بح

اي ایشان را هالهۀاند که دور صورت همتر تصویر شدهدر چهار سمت وي چهار دخ. انددو اژدها احاطه کرده
.]4[» .ینی استیتزۀست و اژدها نیز کامالً داراي جنبچهره و پیکره از یک دختر ا...از نور احاطه کرده است

.تقدس و الوهی داردنقوش زنان در این نسخه بیشتر جنبۀ
داریم که در آن ی اسالمییآراترین اثر کتابیعنوان قدیمبهرا کلیله و دمنهما نسخۀ،ین کتاباپس از
92آندر واست رسیدهبه چاپدر قرن ششم هجرياین کتاب.پیکرنگاري زنان داریمهایی بانیز صحنه

ها زنان این نگارهدر. کشیده شده استکه تصاویر بسیار زیادي از پیکرزنان در آن به تصویر نگاره وجود دارد
.هویت داستانی ایشان به تصویر درآمده استاي شهوانی و خنیاگر نداشته بلکه بیشتربه هیچ عنوان جنبه

.ه استزنانه حریمی واال قائل بوداین امر بیانگر آن است که جامعه در این زمان براي هویت 
. هاي آن نقش زنان وجود داردعباسی است که در نگارهاز دیگر نسخ دورةاغانی ابوالفرج اصفهانیکتاب

از بیست جلد آن امروز فقط شش جلد «. استدر موصل تهیه شدهاواخر قرن ششم هجرياین نسخه حدود 
اولشان ۀاسالمبول که هر کدام فقط یک صفحو سه عدد درتا در قاهره دو،برجاي مانده یکی در کپنهاك

اي بزرگتر از بینیم که جثهارزش است، در دو کتاب مردي ریشدار و سوار بر اسب میحاوي یک نقاشی پر
در و کندیکی با دو نفر مشاور صحبت میدیگران دارد در دو مجلس همان شخص بر تخت نشسته است در 
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اي وجود دارد که در آن نسخه نگارهدر این].4[» .ختر رقاص نشسته استدر وسط گروهی ددیگریکی
) گونه دارندفرشتهکه جنبۀ(هاي دیگر موجود در صحنه بزرگتر نشان داده و دو دختر قهرمان از شخصیت

در . نور وجود داردۀدر صورت این دو فرشته است که هالاند، فقط هالل ماهی را به باالي سر بدرالدین گرفته
ۀهمها، حالت و نگاهدختران و امیر، لباسةاند، چهرهاي رنگی ایستادهردیف جلو هفت دختر با لباس

دهندة تأثیرات نگارگران شانکه این خود نحاضران در مجلس به کارهاي هنرمندان مانوي شباهت دارد
ها از ستند ولی غالب زنان در این نگارهتی ههاي متفاواگرچه زنان در این نسخه داراي هویت. مانوي است

.ها قابل توجه استواالیی جایگاه زنان در این نگارهقداست و پاکی برخورداراند عالوه بر آن جالل و 
این . ستاکسفورد آلیان بودۀدر کتابخان، مضبوطمقامات حریريدیگرهاي مهم و معتبر از کتابیکی 

نظر تصویرنگاري اسالمی از آثار مهم و قابل بحث است، اگرچه نقطهکه سی و نه تصویر دارد از«کتاب
النهرین است، اما مینیاتورهاي این هاي بینها بیشتر تحت تأثیر نفوذ هنر بیزانس نسطوريها و لباسچهره

فرعی ینات یر است، در اینجا تزالنهرین از هنر ساسانی متأثکتاب نیز همانند هر کتاب دیگر، تهیه شده در بین
شرح ی است که به کتابمقامات حریري.]36، ص8[»ها کامالً تقلیدي است از هنر ساسانیویژه گلبه

را تلف آنولی به علت بوالهوسی کردیدا که پول هنگفتی از راه تجارت پپردازد میماجراهاي زندگی ابوزید

بینیم که در سمت راست تصویر حالی میوانش در پیررا در کنار یاران و ابوزید9شمارة تصویردر. کرد

هاي ینی لباسیتزهايطرح. استاو شدهابوزید شیفتۀکهیک زن خنیاگر در حال نواختن آلت موسیقی است 
هاي کامالً از طرحاند،مجلسی که در آن گرد آمدهو ثیرات بیزانسی دارد تأحاضر در مجلس و زن مردان 
.اقتباس شده استهاي ظریف ایرانیها و آجرکاريکاشی

منقوش به پیکر زنانتحلیل آثار
جایگاه هویتی طور شاخص به پردازیم تا بتوانیم بهلیل تصاویر پیکر زنان در آثار میبه تحدر ادامۀ مقاله 

اي که بر اساس باورها ودسته. لی از هم قابل تفکیک هستندکاین آثار در دو دستۀ.ایشان بهتر دست یابیم
، شاهداند و متعلق به دو سدة اول حاکمیت اسالم هستند و در دستۀ دومالمی شکل نگرفتهمعیارهاي اس

.دو باورهاي اسالمی را مشاهده کرها  احترام به اعتقاداتتوان در آنآثاري هستیم که می

این اثر مربوط . دریزنمیدهد که در جام یکدیگر شراب، دو زن رقصنده را نشان می1صویر شمارةت

گیري آن اثر مشخص نیست ولی حرم دارالخلیفه در سامرا است که تاریخ دقیق شکلاي ازدیوارنگارهبه 
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وي از بغداد به سامرا رفت و در آنجا . به خالفت رسیدهجري218سال معتصم عباسی در دانیم کهمی
قاشی دیواري که دو این ن.سالم مانده استکمی از آنبسیارآثاردر حال حاضر قصري براي خود ساخت که 

هنرمندان غیر عرب به وسیلۀبهبه احتمال قوي ،دهدشرقی نشان میهاي کامالًفهها و قیاساقی را با لباس
معتصم که به ترکان روي خوش نشان داده بود، برخی نقاشان اند در تاریخ آورده. ر کشیده شده استتصوی

.ین حرم خود گماشته بودیاند به کار تزالنهرین آمده بودهنمانوي آسیاي مرکزي را نیز که همراه ترکان به بی
از نقاشی یکیاین . ین شده بودنددیواري تزیکاري و نقاشی ینات کندهداخلی قصر سامرا با تزیفضاهاي 

ايهدر این اثر دو زن ساقی را با لباس. استدست ما رسیدههاي بزمی اسالمی است که بهترین نقاشییقدیم
و ها و آرایشپوشش لباس. ریزددهد که یکی در جام دیگري شراب میپر چین و شکن در حالی نشان می

ان داراي هویتی اسالمی شخصیت زندر اینجا. ان در دارالخالفه داردین موها نشان از خدمت این ساقیتزی
اي این اثر هویت زن جنبهدر . اندت دارالخالفه به تصویر کشیده شدهصورت یک خنیاگر در خدمنیست و به

.دارد و وابسته به حکومت است و فاقد استقالل هویتی استگونه لعب

ن رقصنده در خلفاي عباسی، دو زدورةفه در سامرا، احتماالًنقاشی دیواري از حرم دارلخال.1تصویر شمارة 
.ق. اول قرن سوم هـریزند، نیمۀجام یکدیگر شراب  می

از هم است که در سطوحی جداگانه حمام قصر امرا از اردننقاشی دیواري بر دیوار، 2تصویر شمارة

. قرن دوم هـاین قصر احتماالً در زمان خالفت امویان در. نداپیکر زنان رقاص و نوازنده را به تصویر کشیده
غزال پیکر زنان، پرندگان و حیوانات دیگري چون تمام سطح سقف حمام با نقوش. استساخته شده. ق

.هاي تصویري بیزانس را در خود دارندثیرات سنتها تأاین نقاشی. پوشانده شده است
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، زن ایگاه اجتماعی معتبري براي زنان مشخص نشده استهاي این زنان نیز هویت مستقل و جدر پیکره
کار گرفته شده و بیشتر جنبۀبراي زیباتر کردن فضا بههاآنموجودي در کنار دیگر موجودات است که پیکر

.ینی داردتزی

مرا، اردن، پیکر زن رقاص و زن نوازنده، اوایل قرن نقاشی دیواري بر دیوار حمام قصر ا. 2تصویر شمارة 
.ق. دوم هـ

فرسک از نقاشیاین نقاشی جزئی . شودبا دستمالی پر از  میوه دیده میزن جوانی، 3تصویر شمارة

نیک هاي با تکاین اثر از نادر نقاشی. است. ق. کف زمین قصر الحیرالغربی از سوریه از نیمۀ دوم قرن دوم هـ
زن جوانی کشیده شده که در میانۀ این نقاشی پرترة. ه استکار گرفته شدفرسک است که براي کف زمین به
رات هلنیستی چون آرایش موي و چهرةثیکور تأدر نقاشی مذ. از میوه داردبا شادابی در دستانش دستمالی پر

هویت این زن . شوددر این نقاشی نیز اثري از باور اسالمی دیده نمی. قابل توجه استگرا زن و نگاه واقع
.ینی دارد و از استقالل شخصیتی برخوردار نیستتزیاي شهوانی ندارد ولی بیشتر جنبۀر اینجا جنبهاگرچه د

از نقاشی فرسک کف زمین قصر الحیرالغربی از قسمتی ،جوان با دستمال پر میوهزن . 3تصویر شمارة 
ملیدمشق موزة. ق. سوریه، نیمۀ دوم قرن دوم هـ
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. هددی را در حال نواختن فلوت نشان میاي از مرمر است زننقش برجسته، که 4تصویر شمارة 

امویان در هاي بنایی از دورةنقش برجستهشود ازمکان دقیق خلق اثر مشخص نیست و احتمال زیاد داده می
حبانشان با نقوش انسانی هاي اشراف از طرف صاهاي اولیۀ حاکمیت اسالم خانهدر سال. مصر یا تونس باشد

ین نقش برجسته زنی را بدون در ا. ها داشتینات این خانهاي در تزیپیکرنگاري کاربرد گسترده. شدندتزیین می
انگر بیتوانداین اثر می. کنیمعادي و بدون تجمل در حال نواختن فلوت مشاهده میحجاب و در پوششی کامالً

اي موسیقیایی هزنان در ارائۀ هنرواین مدعا باشد که مردم منطقه عالقۀ وافري به هنر موسیقی داشتند 
سازهاي موسیقیایی جایگاهی عنوان نوازندةزنان در آن دوران بهپس احتماالً. کردندنقشی اساسی بازي می

.اجتماعی داشتند

، تونس موزة.ق.هـ3یا تونس، قرن مصراي از مرمر، اززن نوازندة فلوت، نقش برجسته. 4تصویر شمارة 
باردو

تصویر  در این . قرن چهارم استاي سرامیک ازکاسهنقش درخت زندگی در درون، 5رةتصویر شما

. کنیمتجریدي را مشاهده میبدن پرنده در کنار درخت زندگی به صورت کامالًنقش نمادین زن و مردي با 
. ضوع استظرف با این نقوش نشانگر اهمیت مونمایی و پرشدن سطح بندي قرینۀ این نقوش و بزرگترکیب

پرندة سمت چپ که در قالب زن درآمده داراي همان اهمیتی است که پرندة سمت راست در هیبت مرد  
عنوان یکی از دو قطب زندگی در اینجا زن به. مرد با هم داردامر نشان از جایگاه یکسان زن و این.است
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جایگاه و موقعیت زن در این اثر . در این اثر نگاهی آرمانی استنگاه به شخصیت زن. وجه قرار داردمورد ت
زن در این اثر . کندیان میمعنا و زندگی بخش را باجتماعی و واقعی نیست ولی حقیقتی مثبت، سازنده و پر

.نماد مادر و زایش و رشد است

4سرامیک، زن و مرد در نقش نمادین دو پرنده در کنار درخت زندگی، از مصر قرن کاسۀ. 5تصویر شمارة
، قاهره، موزة هنرهاي اسالمی.ق. هـ

مالحظه . ق. هـ6نیمۀ اول قرن سرامیک ازپیکر زنی اساطیري را در یک کاسۀ، 6تصویر شمارة 

قش موجودي اساطیري نین شده، در میانهها تزیها و حاشیهینی در لبهن کاسه که با خطوط تزیای. کنیممی
در این . ي دارداچهار دست و پاي که هویتی افسانهموجودي نامتعارف با. را داردبا سر انسانی و بدن حیوانی

هویت زن توان اذعان کرد که موجودیت وصورت مستقیم یافت ولی میدینی را بهاثر شاید نتوان تأثیر باور 
ثر بر هویت زن حاکم تفکري که در این ا.  اقتداري فوق زمینی داردواي یافته استاي اسطورهدر اینجا جنبه

المی در این باور اسهنوزرسدبه نظر میو. و ملل غیر اسالمی استاست متأثر از عقاید و باورهاي فرهنگ 
.صورت قوي شکل نگرفته استاثر هنري به
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مجموعۀ،، کپنهاگ.ق. هـ6نیمۀ اول قرن سرامیک، پیکر زنی اساطیري، ازکاسۀ. 6تصویر شمارة 
خصوصی داوید

این ظرف که به . است.38cmفی گلی با روکش لعابی در اندازةمربوط به ظر، 7ویر شمارةتص

این موجود . وق زمینی داردکاربردي اساطیري و ف6گرفته است همانند تصویر شمارةشکل ابوالهولی صورت 
انسانی این موجود، بر سر . گردن غاز تجسم یافته استسر واي با سر زن، بدن شیر، دمی به شکلافسانه

اسالمی است و دور از باور هویت زن در این اثر اگرچه به. ار اوستکند که نشانگر اقتدنمایی میتاجی خود
داده است که و با صالبت به شخصیت و هویت زن اي مقتدرانهتباطی با عقاید مذهبی ندارد ولی جنبهار

.هاي دیگر استثر از تمدنن در این اثر متأهویت واالي ز. حاکمیت بر جهان پیرامون خود دارد

نیمۀ اول ، از.38cm، اندازةاي با سر زن و بدن شیرابوالهول گلی، موجود افسانه. 7تصویر شمارة 
خصوصی داویدمجموعۀ،، کپنهاگ.ق. هـ5قرن 
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ن  ای. دهدزن و مردي را در کنار درخت زندگی نشان میصورت انتزاعی پیکربه، 8تصویر شمارة 

4ن قرل ابریشمی و زربافت و نقره بافت لباس حاکم اموي سیسیل راجر دوم از شننقشینه قسمتی از پارچۀ
دهدرد در دو طرف درخت زندگی نشان میاي نمادین را از حضور یک زن و ماین تصویر صحنه. است. ق. هـ 

ممکن است این دو فیگور . و شکوفایی و باروري این درخت دارندشأن براي رشد که نقشی برابر و هم
ها و ، پوششزن و مردشود چهرةگونه که در تصویر مالحظه میهمان. نشانگر آدم و حوا بوده باشند

آرامش گیریشان در کنار درخت حاکی از ایستایی،نقش شده است و حالت قرارصورت تجریديآرایششان به
.و سکون است

پذیري از ندگی در همۀ ادیان مطرح شده است و نشان از تأثیربا اینکه موضوع آدم و حوا و درخت ز
توان أثیرات نگارگري بیزانس را تا حد زیادي میینی خاص را  در خود ندارد ولی در این تصویر تگ و آیفرهن

.شودی و یا جایگاهی در آن مشاهده نمیبا مرد است و برتري هویتشأنهویت زن در این نقش هم. درآن یافت
توان جایگاه رفیع هویتی را صی براي زن بیان نشده است ولی میاگرچه در این نقشینه جایگاه اجتماعی خا

.براي زن مالحظه کرد

درخت زندگی، نقش قسمتی از پارچۀ شنل ابریشمی و زربافت زن و مردي در کنار . 8تصویر شمارة 
.هـ4لباس حاکم اموي سیسیل راجر دوم، قرن 

را در حال در اینجا زنی . اي از نسخۀ خطی مقامات از مکتب بغداد استنگاره، 9مارة تصویر ش

زید در ابو . آیدلعب میبه نظر مجلس لهو و.اندرا مردان گرفتهیم که پیرامون او کننواختن بربط مشاهده می
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نوازنده مشغول در حالی که با دست دیگر به نوازش زنوسط صحنه با جامی در دست تصویر شده است
از نظر جایگیري در صحنه نشان داده شده است وعنوان یک هنرمند جایگاه زن بهدر این تصویر. است

ن و منزلت زن هماهنگی ن مترتب نیست ولی این صحنه از جنبۀ باور اسالمی با شأبر آپستی و حقارتی
تماعی این زن در این اثر به واسطۀموقعیت اج. زندجایگاه مناسبی را براي شخصیت او رقم نمیو. ندارد

.احترام به جایگاه شخصیتی او استدهندةو نشانري او در مرکز کار قابل توجه است قرارگی

اي از مقامات، وین کتابخانۀ ملی اتریشزن نوازنده، نگاره. 9تصویر شمارة 

6ریري از مکتب عباسی، قرن خطی مقامات حاي دیگر از نسخۀمربوط به نگاره، 10تصویر شمارة 

.کنیمریسی در قسمت میانۀ تصویر مشاهده میدر این صحنه زنی را با پوشش اسالمی در حال نخ. است. ق. هـ
شود پوشش و حجاب زن نشان از عامی و غیر درباري بودن او ن در فضاي داخلی یک منزل دیده میاین ز

این نگاره از این جهت داراي اهمیت است که به هویت مستقل و . کنددارد که از زور بازوي خود ارتزاق می
روزمره آن را با ارزش قلمداد گري از یک کار عامیانه و و با تصویر. هاي فردي زن ارج گذاشته استقابلیت

زن در این اثر با هیبت. در این اثر باور اسالمی هنرمند و حرمت او به زن قابل توجه است.کرده است
ام یک کار اجتماعی و زندگی روزمرة خود خود داراي یک مقام ارزشمند انسانی است و در حال انجعوامانۀ

.دیده شده استعنوان یک عضو مؤثر و خدمتگزار در جامعهبهعنوان مادر و هم در این اثر زن هم به. است
.یابیماي میهاي گستردهههاي بعدي نگارگري و در مکاتب هنر اسالمی نموناز این نمونه آثار در دوره
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یحیی الواسطی، مکتب خطی مقامات حریري، تحریراي از یک نسخۀریس، نگارهزن نخ. 10تصویر شمارة 
ق. هـ6عباسی، قرن 

نتیجه
عنوان یک سند و توانند بهطالب اشاره کنیم که آثار هنري میتوانیم به این مبندي کلی میدر یک جمع

هویتی زنان و جایگاه آنان در هاي شخصیتی و در مورد ویژگی. ها مورد استناد قرار گیردمدرك در پژوهش
از این جهت . جاي نمانده استریخ اسالم بههاي آغازین اسالم مستندات مکتوب چندان معتبري در تاسده

ها ها و کاخ، کوشکجا مانده در قصرهاها و تصاویر بهوضعیت زنان در آن دوران به نقاشیبراي پی بردن به 
.استناد کردیمهاي نسخ خطی مکتب عباسی و همچنین نگاره

قیم دستگاه حکومتی بوده اول حاکمیت اسالم چون هنر در خدمت مستجاي مانده از سه سدةدر آثار به
شدند، در نتیجه زنانی پیکرنگاري میاي نداشتندي عمیق اسالمی بهرهاز باورهاو حکومت امویان و عباسیان 

یا زنان از صورتگري زنان عامی ومسلماً. و یا به خنیاگري و لهو مشغول بودندحرمسراها بودند یا درکه 
در بررسی تحلیلی آثار به این نتیجه رسیدیم که . شدمچون گنجی پنهان بودند، پرهیز میمنه که هارسا و مؤپ
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در دستگاه خالفت اموي . وي داشته استو لهاي سرگرم کننده ان در دستگاه حکومتی و خلفا جنبهجایگاه زن
.ثر داشتندؤزنده و ایجادگر لهو و لعب نقشی معنوان خنیاگر، نواو عباسی زنان به

هاي مردمی هاي دیگر شکوفا شد و خواستگاهحکومت اسالمی در میان ملل و تمدنهاي بعد که در سده
ی گسترش یافت، ي صحیح اسالم در میان جوامع اسالمتر به خود گرفت و با باورهاآن شکلی گسترده
کنیم و دیگر کمتر جنبۀ مشاهده میانی پاك و قابل احترامبا بیاي و نمادین صورت اسطورهتصاویر زنان را به

.شودلهوگونه به شخصیت زنان داده می
. گیردمیقداست شخصیت او مورد احترام قرار یابد ور در این دوره استقالل بیشتري میهویت زنان د

و گاه نیزاي به زن بخشیده، گاه جنبۀ نمادپردازانه به هویت او داده است اي اسطورهگاهی هنرمند جنبه
هاي متأخر ین مطلب نشانگر آن است که در سدها.شودی واقعگراي او به تصویر کشیده میموقعیت اجتماع

.اعتنا پیدا کردندهاي خلفا نبودند و حرمت و هویتی مستقل و قابلخودکامگیزنان دیگر بازیچۀ
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