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  چكيده

بـه  - خـود   تمدن زيستي است كه در طي زمان عالوه بر كاركرد اوليـه  پوشاك مردمان هر سرزميني بيانگر فرهنگ و
هـايي   نيز يافته اسـت و بـا مقولـه    از نظر جنس پارچه، نوع دوخت و رنگ، درمجموع وجه زيبايي- عنوان پوشش بدن

هـا   طوركلي با ساختارهاي اجتماعي متناظر شده است. پوشش رنگ لباس نظير مردانگي يا زنانگي، طبقه، منزلت و به
اي است. از اين منظر در اين مقاله بـراي درك نمادهـا    هاي نشانه عنوان يك عنصر معنايي و نمادين، داراي خصلت به

هـاي مختلـف    هاي قراردادي نمادها در گروه هاي صفوي و توجه به ويژگي اك بر روي نگارهو كشف معاني رنگ پوش
تحليلـي بـوده و    - شـده اسـت. روش پـژوهش حاضـر از نـوع توصـيفي       هاي گوناگون جامعـه اشـاره   فرهنگ و خرده
ـ  اي و مطالعه ي كتابخانه آوري اطالعات با شيوه جمع ر ايـن اسـت كـه    اي انجام گرفت. پرسش اصلي تحقيق مبتني ب

تـوان بـه    ها، چگونه است؟ با توجه به منـابع مكتـوب و تصـويري مـي     هاي لباس با تيپ شخصيتي نگاره روابط رنگ
ط طبقـه يـا گـروه       توجهي در اين خصوص پي برد. ازآنجايي ها و نتايج جالب ويژگي كه هويت و منزلت هر فـرد توسـ

ها معلوم گردد. لذا هر فرد بسته به طبقـه   ميان طبقات و گروهگرديد؛ الزم بود به طريقي تفاوت  مربوطه مشخص مي
هـاي گـرم    اي خاص از نوع و رنگ پوشش بود. استفاده از رنگ يا گروهي كه در آن قرار داشت، ملزم به رعايت نحوه

ي هـا  هـا و خـدمتكاران و رنـگ    هايي مثل شاه و شاهزادگان، اشرافيان، رقّاصان، عاشقان و معشـوق  و روشن در گروه
شود اما بـه علّـت تفـاوت     هايي چون: صوفيان و عارفان، كارگران، دراويش و فقرا و غيره ديده مي سرد و تيره در گروه

تـوان از همـديگر متمـايز     هاي مختلـف را مـي   ها در كنار يكديگر روابط گروه اقشار و طبقات و با در نظر گرفتن رنگ
  ساخت.
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  جتماعي، البسه، رنگ لباس.صفوي، جايگاه ا  نگارگري
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  مقدمه 
  

هـاي ظـاهري و محتـوايي     نگارگري ايراني مملو از ظرايف و پيچيدگي
ييدي بر اين مسـئله  أتواند ت مياين هنر،  مختلف وجوهكنكاش در  است
كه هنرمند عالوه بر حفظ اصالت موضوع و با دقّت تمام بـر   آنجا باشد،
هـا،   از آن جملـه، معمـاري، كتيبـه    هاي ديگر نيز تسـلّط داشـت؛   جنبه

ها در  از اين هركدامچيدمان اشخاص و عناصر، رنگ و نسبت و معناي 
ي روابط رنـگ لبـاس بـا     در مطالعه و پژوهش درباره نسبت با يكديگر.

هاي صفوي، لحاظ داشتن اصول و مبـاني   در آثار نگاره شخصيتيتيپ 
رسد، زيرا تفسـير   عنصر رنگ ضروري به نظر مي ازجملهعنصر بصري 

، مشـخص و ارزيابي رنگ لباس فيگورها بدون در نظـر گـرفتن معيـار    
در هنـر نگـارگري   ارزش اسـت.   نادرسـت و بـي   درنتيجـه فاقد دقّت و 

وجـودي و بصـري    خاصهاي  متنوعي با ظرافت هاي شخصيتايراني، 
بـا عنـاوين    كلـي  صورت بهتوان  را مي ها شخصيت. اين اند تصوير شده
هـا و   اي و واقعي، عاشق ، خيالي، موجودات اسطورهشرير و موجودات خ

ها، شاهان و گدايان، انبياء و فرشتگان، اهريمن و ديوان بررسي  معشوق
 بودهاز يك نگاه سنتي  برخاستهانتخاب رنگ در نگارگري ايراني  .نمود
 شـده  با تغييراتي به دوره بعدي منتقل مـي  هرچندتوالي و  صورت بهكه 
 الـدين  كمـال  توان در مكتب هرات و آثار اين رويكرد را مي. تغيير است

 »(ع) از دسـت زليخـا   گريختن حضرت يوسف« ي در نگارهبهزاد يافت 
عالوه بر نمود بصري و زيباشناسانه خود، وجـه نمـادين بـه خـود      رنگ

گرفته و رنگ سبز لباس حضرت يوسف(ع) در تقابل با رنگ آتشـين و  
اين نوع از برخـورد و كاربسـت رنـگ در    . زميني زليخا قرار گرفته است

ادامـه   نسبت با جايگاه اجتمـاعي و تيـپ شخصـيتي در دوره صـفويه     
د را اردر مقاله آورده شده اسـت برخـي از ايـن مـو     كه چنان آنيابد و  مي
 توان در تغييرات جامعه صفوي و نگـاه پادشـاهان آن دوره دانسـت.    مي

مفاهيم نمادهاي رنگي  اساس برآيا «پرسش در اين مقاله آن است كه 
هـا در  رتـوان بـر روي لبـاس فيگو    يـك عنصـر بصـري مـي     عنوان به

و » د؟رهـا اسـتفاده كـ    آن شخصيتيهاي صفوي براي بيان تيپ  نگاره
هـا موجـب    در نگاره جايگاه اجتماعييا اين روابط بين رنگ لباس با آ«

هـدف اصـلي ايـن     »شـود؟  ها در طبقات جامعـه مـي  رتشخيص فيگو
هـا در   نشـيني رنـگ   پژوهش شناسايي با درك نمادهـا و معـاني و هـم   

هـا اسـت و    آن جايگـاه اجتمـاعي  استفاده از لباس فيگورها براي بيـان  
ي  هدف فرعي براي بيان طبقات اجتماعي توسط رنـگ لبـاس در دوره  

صفوي است. براي تحقّق اهداف تحقيق توجه به اين نكـات ضـروري   
  است:

هـا در فرهنـگ اسـالمي و     ي از مبـاني نظـري رنـگ   آگاه .1
 ايراني.

بيـاني  يكي از عوامل  عنوان به شخصيتيهاي  شناخت تيپ .2
 ي صفوي. طبقات اجتماعي در دوره

  
  
  
  تحقيق ي پيشينه .1

ـ اشـخاص   شخصـيت لباس و ارتباط رنگ آن با  ي درزمينه اي بـا   همقال
 »مجنـون « شخصيتآبي در تصويرسازي  رنگتحليل كاربرد « عنوان

از ديـد عرفـاني    كـه » هاي تيموري و صـفوي  در نگارگري ايراني دوره
داليل استفاده از رنگ آبي در اكثـر  نويسندگان به ، شده واقع موردبحث

هاي صوفيانه  و علت آن را تبعيت از آموزه اند پرداختهمجنون  هاي نگاره
 نيـز  در مقـاالت ديگـر   ؛انـد  و نشانگر عشق فرازميني مجنـون دانسـته  

 ,Marathi(انـد  و عارفان پرداخته صوفيانعرفاني به رنگ لباس  ازلحاظ

 تطبيق تصويرآرايي نقّاشي يوسـف « ي توان به مقاله مي ازجمله ؛)2015
 خـواه  ي زينـب مظفّـري   نوشـته  »و زليخا با شعري از بوسـتان سـعدي  

)Mozafari Khah, 2010(، هـا در  شناسي تطبيقي نماد مفهوم« ي مقاله
ي خلقت انسان از مجموعه منتخبـات مثنـوي بـا داسـتان ديـدار       نگاره

 ي نوشـته ، »القدس(ع) از دفتر مثنوي معنـوي  وححضرت مريم(س) و ر
)Kiani et al., 2012(  رنـگ در  س و نمادهـاي  نـوع لبـا  « ي و مقالـه

 ,Monsey, Talib Poor and Goodarzi(ي  نوشـته  »عرفان اسـالمي 

هـاي دوران   پوش ايرانيان در نگـاره  پاي« ي در مقاله .اشاره كرد )2010
 ,Dadvar & Pourkazemi(ي  نوشـته  »ايلخـاني، تيمـوري و صـفوي   

 Khalaj(ي  نوشـته » رموز نهفتـه در هنـر نگـارگري   « و كتاب )2009

Amir Hosseini, 2008( ــه ــاس در  صــورت ب ــه نقــش لب مختصــر ب
 صـورت  بـه در مقالـه حاضـر نگارنـدگان    اسـت.   شده پرداختهنگارگري 
هاي مختلف اجتماعي دوران صفويه، به بررسـي   و در گروه شده تفكيك

رابطه مابين جايگاه اجتماعي و انتخاب رنگ لبـاس در نگـارگري دوره   
در مقـاالت و كتـب    تـاكنون اند و اين وجه از موضـوع   صفويه پرداخته

  قرار نگرفته است. مدنظر مورداشاره
  

  روش تحقيق .2
ي  شـيوه  وتحليلـي صـورت گرفتـه    - بـه روش توصـيفي   تحقيـق اين 

هـاي نگـارگري    اي است. در آغـاز، نمونـه   كتابخانه تاطّالعاگردآوري 
در طبقـات اجتمـاعي    شخصـيتي هـاي   تيپدر تناظر با  ي صفوي دوره

. سپس، بـا  اند اهداف تحقيق انتخاب شده اساس برمختلف شناسايي و 
مراجعه به منابع مكتوب، هماهنگي بـين مـتن و تصـاوير فيگورهـا در     

شود. با توجه به مفاهيم نمادين  مختلف بررسي مي شخصيتيهاي  تيپ
فيگورها و تطبيق اين روابـط بـا    شخصيتيرنگ لباس در رابطه با تيپ 

نهايي حاصل شده  طالعاتيهاي م نمونه در نظر گرفتن طبقات اجتماعي
  است.

  
  شخصيتي لباس و تيپ .3

ه و اشـكال و  ي لباس از مصدر لبس كه در عربي به معناي (شـبه  كلمه
لباس به  ي در ميان اعراب تمام كشورها، كلمه. عدم وضوح) آمده است

ايـن كلمـه در فارسـي    Dzi, 2012, p.371). ( تشـاك اسـ  معنـاي پو 
كنـد و همچنـين در    را تداعي مـي پوش و پوشاك  هاي پوشش، تن واژه
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گونه معني شده است: هر چـه در پوشـند،    ي دهخدا لباس اين نامه لغت
كه  شخصيتلفظ  پوشيدن، پوشاك، پوشش، باالپوش، جامه و كسوت.

رود به معنـاي شـخص نيسـت. شـخص      داستاني به كار مي ادبياتدر 
بـريم، امـا    هاي واقعي به كـار مـي   لفظي است كه براي اشاره به انسان

كه يكي از عناصر داستاني است، لزوماً انسـان نيسـت، بلكـه     شخصيت
 ,.Nabiloo et al( باشـد  غيـره ممكن است يك مكان، شـيء، گيـاه و   

2015, p.2055(.  2پرسونا )به معنـاي  »توپس«يوناني  ي از كلمه )تيپ 
 ي ات ويـژه شناسي، به معناي خصوصي نقش يا اثر گرفته شده و در روان

ا هـا را از همـديگر مجـزّ    اسـت كـه آدم   خاصيشناختي  جسمي و روان
 »تيـپ «هـا كـه تحـت يـك      اي از آدم ، مجموعـه ديگر بيان بهكند.  مي

اي تقريبـاً مشـابهي دارنـد و    هـ  شـوند، رفتارهـا و انديشـه    شناسايي مي
 ,Barzkar( يكسـان اسـت   بـاهم  وبيش كمنيز  ها آنهاي بدني  واكنش

2013.(  
  

  شخصيتيهاي  در ساخت تيپنقش پوشاك  .4
بـه شـمار    ايرانـي فرهنگ و تمدن  ازلحاظي عطفي  عصر صفوي نقطه

پوشي اسـت از   ها تن مظاهر اين تمدن و فرهنگ كه يكي از آن ،آيد مي
 .)Rang Dust, 2008, p.137( يابـد  نفـوذ مـي   تـدريج  بـه همـين دوره  

شـرايط مختلـف اجتمـاعي،     اساس بري صفوي  پوشاك ايران در دوره
كه با در نظـر گـرفتن ايـن     ،مذهبي، سياسي و اقتصادي به وجود آمده

،  افراد طبقـات مختلـف جامعـه    شخصيتضمن تأثيرگذاري بر  شرايط
فرهنگي بـا محـيط طبيعـي و اجتمـاعي آن دوره در      عنصري عنوان به

پوشـش سـر، جـواهر،     شـامل انـواع  ايـن پوشـاك   « است.بوده  ارتباط
پوشـاك اصـلي مـردان و     وآالت و ساير تزئينات نيز همراه بـوده   زينت

هـاي   و كـاله  ها عمامهزنان تا حدودي قابل تعويض بود؛ مگر سربندها، 
 طبقاتي نظيـر مهتـران و درويشـان.    استثناي بهمردان و روبندهاي زنان 

توان گفت كه سبك اصلي لباسي كـه طبقـات مختلـف     مي وجود بااين
 Rang(» پوشي همراه بـوده اسـت   مختلف از سادهپوشند با درجات  مي

Dust, 2008, p.131-132(. مقولـه از پوشـاك    ترين مشخصترديد  بي
ها داللت داشت بلكه  مردانه آن جنسيتبر  تنها نه، سربند بود كه مردان

 Rang( نمـود  مـي  مشـخص سياسي و مذهبي ايشـان را نيـز    موقعيت

Dust, 2008, p.134(.  ــاره ــژوهش درب ــاس و    ي پ ــگ لب ــاد رن نم
ــر  صــفويه ي هــاي آن در طــول دوره دگرگــوني ــه آگــاهي ب منجــر ب
ـ  ها و نگرش اي از دانستني مجموعه ي، دينـي و مـذهبي   هاي قومي، ملّ

ارتباط اقتصادي و تجاري با ملـل اروپـايي از ايـن دوره آغـاز      .گردد مي
و آغـاز سـلطنت پهلـوي بـه اوج      قاجاريهي  در دوره تدريج بهشود و  مي

زنـان را در قـرن    ويژه بهپوش مردان  تحول تن درنتيجهرسد و  خود مي
بـا اروپائيـان    صـفويه اخير بايد در روابط اقتصادي و تجـاري حكومـت   

    ).Rang Dust, 2008, p.137( جستجو كرد
فيگورهـا از طريـق رنـگ     شناسـي  اساس مطالعه در تيپ رو ازاين
  ندي نمود:ب در قالب عوامل زير دسته توان لباس را مي

 و فرهنگي اعتقادها و باورهاي ديني .1
 يرگذار از كشورهاي ديگرعوامل تأث .2
 شرايط و روابط اجتماعي مليتي .3

  
  ي صفوي در دوره نوع و سبك پوشش ي مشخصه  .5

ل از توان متشـكّ  مي طوركلي به .قـ ه 907در قرن  را صفويانپوشاك 

ـ   از پارچه شده دوختهو  چنداليهي هاي پوش تن  .S( دانسـت ل هـاي مجلّ

Diba, 2003, p.196(. ــن دوره، پو ــواع پوشــاك اي ــراهن ان شــش پي
يـا شـنل    عبـا ، ردا، مـانتو يـا   قبـا كوتـاه،   ي تنه (تونيك)، كليجه يا نيم

(كـادبي)،   كمر و كمربند و دستكش، كـردي يـا كـاتبي    دار، شال آستين
چشـمگيري وجـود    صـورت  بـه  صفويان ي ار و پوشش سر در دورهشلو
كه راجـع   يدسته از قواعدبه يك  توان مي را هر سبكي از لباس« دارد.

هر سبكي  ،گفتتوان  ميو  دادق ها هستند، تعلّ اي از ارزش به مجموعه
گفتمـاني را بـه نـام     آن،باورهـاي   هـا و  ي پيـام  از لباس به همراه همه

 ,Javadi Yegane & Kashfi( »دهـد  تشـكيل مـي  » گفتمان پوشش«

2007, p.80(. »در ارتبـاط بـا   توانـد   مـي  ن پوششنشانه و نمادين بود
 Javadi( »القـي و سياسـي را نماينـدگي كنـد    اخي  دهنده نشان لباس،

Yegane & Kashfi, 2007, p.68(.    وضـعيت شايد بتوان گفـت كـه در 
توان انواع  مي كه با اينواجه خواهيم بود. م »ب قراردادهاتصلّ«تي، با سنّ

اس و سـاختارهاي اجتمـاعي   و روابط نمادين، ميان لبمختلفي از لباس 
، لبـاس  روحانيون(مانند لباس نظاميان، لباس كشاورزان، لباس پيدا كرد 

و مطربـان، لبـاس زنـان شـريف، لبـاس       هـا  رقاصـه پادشاهان، لبـاس  
ـ  اندروني) ام ي لباس نيمهاندروني، لباس بيروني و حتّ اظر ا قراردادهـاي ن

 وضـعيت  ثابـت مانـدن  و  سخت شدن تأثير تحتبر اين روابط، شديداً 
قات اجتماعي گوياي طب 1كاستي وضعيتو ثابت هستند.  محكمتي، سنّ

كاسـتي آن   وضعيته به در توج اهميتقابل  ي نكته .اين ويژگي است
، درواقـع اي بـراي تمـايز ميـان افـراد اسـت.       است كـه لبـاس وسـيله   

 مشـخص ط طبقه يا گروهش و منزلت هر فرد توس هويت كه ازآنجايي
هـا معلـوم    ز طريقي تفاوت ميـان طبقـات و گـروه   گرديد، الزم بود ا مي
  .)Javadi Yegane & Kashfi, 2007, p.69( دگرد

  
  ها نماد رنگ و تزئينات نقوش بر روي لباس مشخصات.6
  رنگ در لباس ينمفاهيم نماد 1- 6
، اين عنصر گاهي بيشـتر  بدانيم فرهنگيگر نماد را يك عنصر ديني و ا

 ,Nezhat( كند ، عمر مييافته پرورشه در بطن آن از دين يا فرهنگي ك

2009, p.156(. ي تأثيرگذاري بر روان انسـان،   بارزترين نمادها از جنبه
بنا به اين نـوع از   ).Monsei Sorkh et al., 2010, p.8( هستندها  رنگ

شـود. ايـن وجـه از رنـگ را      مطـرح مـي  مفهوم رنگ، جنبه ثانويـه آن  
 رو ازآن، انساني متغير دانسـت  جوامعِتوان نسبت به شرايط حاكم بر  مي

ها را برتـر از   كه هر جامعه انساني بنا بر عقايد و سنن خود برخي از رنگ
مواردي را همچـون رنـگ   ها دانسته و در نسبت با آن رنگ  ساير رنگ

بـق ايـن رويكـرد    بـر ط  كند. مطرح مي غيره مردانه، دخترانه، جوانانه و
نمـادي از جايگـاه اجتمـاعي اشـخاص      عنـوان  بـه  تواند رنگ لباس مي

جايگاه اجتماعي خود رنـگ   درخورشمرده شود. لذا هر شخص بايستي 
انتخاب رنگ در نگارگري ايرانـي   اگرچهمناسب پوشش را انتخاب كند. 

شاهد تغييـر ايـن آداب     دارد اما در دوره صفويه صدسالهي چند  پيشينه
در نسـبت بـا   زبـان نمـادين    عنـوان  بههستيم، آنجا كه نگارگر از رنگ 

  كند. عي اشخاص استفاده ميجايگاه اجتما
  

  ها نقوش در لباس ين ازنماد ي استفاده 2- 6
از تزئينـات روي لبـاس    شخصـيتي هاي  رنگ براي بيان تيپ عالوه بر

ــز  ــده اســت ني ــتفاده ش ــرح .اس ــود ط ــا و  وج ــاس ه ــوش روي لب نق
  ي آداب و سنن و باورهايي است كه با زندگي آن دوران كننده منعكس
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  نگارندگان)پيكرهاي انساني (  البسه طرح نقوش بر روي :1جدول 
Table 1: Pattern of designs on human clothes  

  
  نام هنرمند

Artist Name  
 فيگورهاتزئينات لباس

Decorate the figurine dress 
  تصاوير

Representations  
 

  
  يعباسرضا 

Reza Abbasi  

 حيوانات و درختان و بته و سنگ به حالت تشعيريعناصر طبيعت، چون
Elements of nature, such as animals and trees, and pebbles, and 

stones in a florally decorated borders state 
  يدي براي تزئين لباسنقوش تجر

Abstracted designs for decorating clothes  
 ا هم تزئيناتي بر روي لباستركيب سه برگ ب

Composition of three leaves with decorations on the clothes 
(KhajehAhmad Attari, 2007: 187).   

 
  

  معين مصور
Moein Mosavar  

 هااز نقش پرندگان و درختان و بتهبا حالتي تشعيرگونه
With a florally decorated borders form of the role of birds and trees 

and plants  
  ترنج صورتهاي اسليمي به  مايه هاي تجريدي و نقش شكل

The abstract forms and the role of arabesques in the form of torang 
  ورت گل چهارپرصهاي گرد يا به  طرح دكمه

Design of rounded or flowered buttons 
(KhajehAhmad Attari, 2007: 189).   

 
  محمدقاسم

Mohammad 
Qasem  

 استفاده از عناصر ابر و بته.
Use of cloud and bush elements  

 يوهاي پاپ استفاده از دكمه
Using the popup buttons (KhajehAhmad Attari, 2007: 192).  

  
  

به سه هنرمند كه چگونه لباس فيگورها را  1در ارتباط است. در جدول 
  كردند اشاره شده است. تزئين مي

در و عارفـان و   انيصـوف روي لبـاس   بر تزئينات گفتني است كه
شود و نداشتن ايـن تزئينـات    الهي ديده نمي و اولياء انبياءبرخي تصاوير 

 يكرنگـ يآاليشي و  است به روحاني بودن آن اشخاص. اين بياي  اشاره
ي صـفوي   نگـارگران دوره  ها اسـت.  آن تيمعنواي بر  ها اشاره نگاره رد

هــا داشــته در  هــا و مفــاهيم آن طبــق دانشــي كــه نســبت بــه رنــگ
هاي فيگورها با انتخاب رنگ لباس تأثيرگذاري را در بيان تيپ  پوش تن

هـاي   چنـين بـراي بيـان تيـپ     همكردند.  فيگورها بيشتر مي شخصيتي
شـده در تصـوير، بـر روي رنـگ      كـاربرده  بـه از رنگ اشياء  شخصيتي
 آن شخصـيت كردند تا بـا همـاهنگي آن شـيء و     استفاده مي لباسشان

   ،  1ي تصوير  فيگور برخورداري الزم را نشان دهند. براي نمونه در نگاره
  

  
  

  ، اصفهانعباسي، رضا ساقي :1تصوير 
, 1998& Siker,  KevorkianSaghee, Reza Abbasi, Isfahan ( :1 Fig.

p.156)  

اي ميـان   ي ساقي و تنگ، معادله هنرمند با هماهنگ كردن رنگ جامه
  ).Mohebbi, 2011, p.66( آشاميدني و ساقي آفريده است

  
  ي صفوي در دوره پوشش اروپايي. 7

ي صفوي برقراري ارتباط نزديك ايـران بـا    دوره هاي مشخصهيكي از 
دربارهـاي سـلطنتي آن    وپـا و ر، نظير چين، اشرق و غربساير ممالك 

ي  است. اما اوج قدرت سياسـي و فرهنگـي اروپائيـان مربـوط بـه دوره     
 ).Dadour et al., 2009, p. 34( اول اســت عبــاس شــاهســلطنت 

 جمعيـت و حضـور   وآمـد  رفـت شدن تصاوير اروپـايي و همچنـين    رايج
كثيري از آنان در اصفهان، به رواج نـوعي سـليقه در تقليـد از پوشـش     

ي شاه و درباريان انجاميـد. ايـن موضـوع    اروپايي در ميان ايرانيان و حتّ
هـا نمايـان    پاها از زير جامگان پيكره ويژه بهعاملي شد تا اندام انساني و 

هـم فراتـر رفتنـد و بـه      ز ايني ااشان حتّهاي ديگر، نقّ گردند. در نمونه
 وآمـد  رفـت بـا   .)Mohebbi, 2011, p.63( نمايي بدن پرداختنـد  عريان

كـامالً   ان، مخصوصاً بـه دربـار ايرانيـان داشـتند،    اي كه اروپائي گسترده
قلـم   زرا ا چيـز  هـيچ كـه  -  كنجكـاوي  حـس طبيعي بود كه ايرانيان با 

خـود در  هـاي   هـا و حتّـي شـنيده    سـعي در نمـايش ديـده    - اندازد نمي
انـواع پوشـاك،    ها كرده باشند و عيناً به همين علّـت اسـت كـه    نقّاشي

از ايـن   مانده برجاي اشيآموز اروپايي، در آثار نقّ هاي دست كاله و سگ
جـدول  در  .)Karimian & Jayz, 2007, p.72-73( شوند عصر ديده مي

هاي ايراني نشـان   سنّتبا  تلفيق و دربا ظاهر اروپايي  پوشش ايرانيان 2
  .داده شده است

  
  هاي اجتماعي زن و مرد .تيپ شخصيت8

  ي خاص و عام هاي اجتماعي زن و مرد به دو دسته تيپ شخصيت
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  (نگارندگان) پوشش اروپايي با التقاط سنّت ايراني :2جدول 
Table 2: European coverage with the Iranian eternal ecstasy  

  

    
، امضاي ميريوسف،»سرووضعجوان خوش «

  ي بريتانيا. اصفهان، موزه
Handsome young man, signed by Mir 

Yusuf, Isfahan, British Museum  

درباري نشسته در بالكن، اصفهان،برگي از يك
روسيه،  مرقع، انستيتوي شرقي آكادمي علوم

  پطرزبورگ. سن
Court man sitting on the balcony, Isfahan, 
East Institute of the Russian Academy of 

Sciences, St. Petersburg 

مرد فرنگي در لباس پياده نظام، مكتب 
  .اصفهان

 Man in infantry clothes, Isfahan 
school.  

  
هـاي   هاي عـام در نگـاره   شوند و بسامد استفاده از شخصيت تقسيم مي
بيشتر است. در اين مقالـه بـه    مراتب به خاص هاي شخصيت صفوي، از

زن و مـرد در اجتمـاع، مشـتمل بـر      شخصـيتي هـاي   بررسي اين تيپ
، ن و درباريــان، مــالزم و خدمــهي شــاه و شــاهزادگان، اشــرافيا طبقــه

شـاعران و  هـا، انبيـاء و اوليـاء،     هو معشـوق  عاشـق ، پهلوانان و اسـاطير 
و فقـرا، رقّاصـان، نوازنـدگان،     دراويـش كـارگران،  ، صوفيان و عارفـان 

ان، ديـوان و اشـخاص   مـردم، فرشـتگ   ي عامـه  ن،اويجسربازان و جنگ
 معرفـي بندي گرديده اسـت. گفتنـي اسـت كـه ارائـه و       نامعلوم تقسيم

از طريق رنـگ لبـاس   هاي صفوي عمدتاً  در نگاره شخصيتيهاي  تيپ
در  شـده  مطرحاجتماعي  هاي شخصيتگيرد. برخي از  ها صورت مي آن

ها عناصر مربوط در هر داستاني پويايي چنداني ندارد و بيشـتر   اين نگاره
فقـط   شده ارائهي آثار  مجموعه شود. مي مشاهدهعام  هاي شخصيتدر 

ي  يوهشـ  معـرف هـا   اي برگزيده از آثاري است كه هر يـك از آن  نمونه
هـاي صـفوي اسـت. ايـن آثـار       در نگـاره  شخصيتيهاي  نمايش تيپ

ها بـراي   دهد كه در نگارگري صفوي استفاده از رنگ نشان مي خوبي به
  شود. ها همانند اصلي واحد و ثابت متابعت مي پوش تن
  
  شاه و شاهزادگان.9
كه از طبقات بـاالي   اجتماعي خود موقعيتشاه و شاهزادگان به دليل «

كردنـد و   هايي فاخر و مجلّل بر تـن مـي   لباس رفتند جامعه به شمار مي
شد تا خود را نسبت بـه ديگـر    مي اي گونه بهبايد  لباسشانجنس و نوع 

مربـوط بـه    درمجمـوع ايـن طبقـه    اشخاص جامعه متمايز نشان دهند.
(در سـيرت  در بـاب نخسـت    تنهـا  نـه دربـاري اسـت و    هاي شخصيت

 Nabiloo(» گيري دارنـد  نمود چشم ها نيز پادشاهان) بلكه در ساير باب

et al., 2015, p.2059(. شخصـيتي هاي  هاي صفوي اين تيپ در نگاره 
طبق آثاري كـه در   بندي شده است. تقسيم خاصي عام و  به دو دسته

(شاه و  شخصيتيهاي  گونه تيپ در لباس ايني صفوي  هاي دوره نگاره
آورده  3از تصـاوير در جـدول    هايي بخش .شاهزادگان) ديده شده است

 قرمـز، آبـي، صـورتي   سبز، هاي طاليي،  رنگ دهد از شده كه نشان مي

در اكثر فيگورهـا رنـگ طاليـي     كاربردكه بيشترين  است شده استفاده
 بيـاني از  طاليـي  رنـگ  طاليي نمايانگر شـهرت و آبـرو اسـت.    .است

و جـوراب   دار طـرح  پوشش كفش دارايي است.هوشمندي و  روشنايي،
احتماالً در آغاز ميـان طبقـات مختلـف مـردم حتّـي      زربفت يا مخملي 

كاربرد آن در ميـان روسـتائيان و    تدريج بهپادشاهان رايج بوده است. اما 
ها نيز كماكـان در ميـان    پوش شود. تزئينات در پاي دهقانان محدود مي

 ,Dadvar et al., 2009( شـود  ديـده مـي   رتبـه  عـالي پادشاهان و افراد 

p.39-40(. هاي سلطنتي، مانند تاج، نماد فرمانروايي است جامه )Hall, 

2011, p.235( .شــاهان و   تــاج ن يافتــه و دركــه بــا زيــورآالت تــزئي
هـاي سـلطنتي،    در لبـاس اسـت.   كاررفته بهشاهزادگان از رنگ طاليي 

هـاي روشـن    عمدتاً از پنبه يا ابريشم ساده يا زربفـت و بـه رنـگ    رداها
اي از حيوانـات و   هاي ماهرانه طرح شد). پوشيده مي ندرت به(سياه  بودند
 ,S. Diba, 2003( شـد  مـي  كـاربرده  بهها براي تزئين منسوجات  پيكره

p.198( هـاي طاليـي،    به رنگ ها آن  رداكه  چنداليهپوشي  ها با تن آن
آميـزي شـده اسـت.     هايي به رنگ طاليـي رنـگ   سبز و با دكمهقرمز، 

تشعيرگونه از عناصر طبيعت و نقوش تجريـدي   باحالتي ينات نقوشتزئ
شـود. رنـگ لبـاس     شـان ديـده مـي    پوشالبر روي كاله و كمربند و با

يـي، آبـي و   الهـا ط  آبي، قرمز و نخودي و رنگ كمربند آن ها زيرين آن
هاي پادشاهان با ديگر طبقـات جامعـه    تفاوت نشانه ازجمله قرمز است.

هـا و حتّـي    و كمربنـد و پـاپوش   ردانقـوش روي  نوع و جـنس كـاله،   
كنـد بـا ايـن     با ديگر اقشار جامعه فـرق مـي   رنگشان طالييهاي  دكمه

 2 در تصـوير  سعي در قدرتمند نشان دادن خـود بودنـد.   ظاهر بهتفاوت 
اند، همـين رنـگ را    انتخاب كردهرا صورتي دوم  عباس شاهرنگ لباس 

تصـوير قـرار    مركزيتتوان در فيگورهاي ديگر ديد و چون شاه در  مي
ها رنگ صـورتي را در لبـاس    بندي رنگ دارد براي هماهنگي و تركيب
كه شاه ابهت خود را حفظ كند  اند. براي اين فيگورهاي ديگر رنگ كرده

و كـاله انتخـاب   هـا، كمربنـد، شمشـير     رنگ طاليي را بر روي دكمـه 
تـرين رنگـي اسـت كـه      ترين و مناسـب  رنگ صورتي مطمئن اند. كرده
، حـامي، شـفقت تواند با انرژي خود، احساسات مربوط بـه مهربـاني،    مي



   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  

     
     

    
    

     
    

    
     

     
   

ال
س

 
وم
س

، 
اره

شم
 1، 

ان
ست

 زم
ز و

ايي
پ

 
13

97
 

 132

–––  

نا 
�

ی
�

  (نگارندگان) صفوياني  هاي دوره تصاوير شاه و شاهزادگان در نگاره :3جدول 
Table 3: Representations of the King and Princes of the Safavid  

  

        
شاه سلطان حسين در حال 
ء توزيع هداياي سال نو، امضا

ي  وزه، اصفهان، ممحمدعلي
  بريتانيا

King Soltan Hussein is 
distributing New Year 

gifts, signed by 
Mohammad Ali, Isfahan, 

British Museum 

ي شاهزاده، محمدچهره
يز، هروي، تبر

ي  واشينگتن، نگارخانه
  ير فري

Prince's Face, 
Mohammad Heroi, 

Tabriz, 
Washington, Freier 

Gallery 

پذيرايي از شاهزاده در صحرا،
مدقاسم، منسوب به مح
  ي بريتانيا اصفهان موزه

Catering from Prince to 
Desert, attributed to 
Mohammad Qasem, 

Isfahan, British Museum  

اي يك مرد  شاهزاده
مقدس را مالقات 

االنوار  عكند، مطل مي
اميرخسرو دهلوي، 

   قزوين
The prince meets a 

holy man,  
Matlaol- Anvar, 

Khosrow Dehlavi, 
Qazvin  

شاه سليمان و درباريان، 
ه امضاي علي قلي ب

  جبادار، اصفهان
King Solomon and 
the courtiers, signed 

by Ali Gholib 
Jabadar, Isfahan  

  

  
  

عباس سفير گوركاني را، منسوب به  : به حضور پذيرفتن شاه2تصوير 
  محمدزمان 

Fig. 2: Accepting Shah Abbas Ambassador Gurkani, Mohammad 
Zaman 

 (Anthony Welsh, 2006, p.96) 
  

الزم اسـت را   آنچـه رنگي، صراحت، عشـق، اعتمـاد و ايمـان بـه      يك
  كند. مي تقويت

شـود كـه    ديـده مـي   قرمز سيرلباس زيرين شاه سليمان به رنگ 
اسـت.   ليتجمو  برقراركنندها مسئوليت، ارتباط برهبر،  ثروت،نمادي از 

با پوشش ردا به رنگ طاليي در كنار رنگ قرمز سير بيشتر براي نشان 
كند و قدرت و بزرگي و عزت شـاه   دادن تيپ شخصيتي شاه كمك مي

كـه جـزء    كند. تزئينات لباس روي ردا شاه نيز براي ايـن  را دوچندان مي
شده. پادشاهان وقتي بـر روي تخـت    طبقات باالي جامعه است استفاده

كننـد و وقتـي    هاي فاخري بر تن مي ها و تاج نشينند لباس ميپادشاهي 
هـايي كـه    برنـد از لبـاس   بيرون از دربار براي شكار و تفريح به سر مـي 
  شده بر تن دارند. رنگ طاليي كمتر و نقوش كمتري استفاده

  
  اشرافيان و درباريان.10

عـام در   هـاي  شخصـيت ي  گونه از طبقات جامعه از نـوع دسـته   در اين
هاي صفوي هستند كه همواره ميـان زنـان و مـردان ثروتمنـد و      نگاره

سـعي   مرفهـان حاالن و فقرا تفاوتي در سبك لباس بود.  ميانه اشرافي با

 Javadi( هايي در سـبك پوشـش ايجـاد كننـد     كردند براي خود نشانه

Yegane & Kashfi, 2007, p.70-71.(  
زرشـكي،   سـو  يـك از  هـا  از رنـگ  پرتضـاد ي ي گوناگون در رابطه

هاي اشرافي و نماينده ثـروت   رنگ عنوان بهاي، يشمي با طاليي  سرمه
هـاي درخشـان    كنند از سويي ديگر طيف وسيعي از رنگ خودنمايي مي

ي  نماينـده  ي اثاثيـه در پوشـاك و   غيرهمانند زرد، قرمز، نارنجي، آبي و 
 ).Bakhtiarifard, 2016, p.76( بخــش خواهنــد بــود ثــروت شــادي

زنان ثروتمند بوده  ي مورداستفادهدار،  هاي طرح نيم چكمه زياد احتمال به
از ايـن   درمجمـوع  ).Dadvar & Pourkazemi, 2009, p.38( اسـت 

تمنـدان از  وثر ويـژه  بـه گونه استنباط كرد كه زنان  توان اين سخنان مي
 بهـا  گـران ي  نـوعي پارچـه   درواقـع نوعي جوراب زربفت يا مخملي، كه 

ها بـه لحـاظ شـكل و     كردند و اين جوراب شد، استفاده مي محسوب مي
 ,Dadvar & Pourkazemi( رسيدند قالبي كه داشتند چكمه به نظر مي

2009, p.39.(  م،   گذاري تاجنمايندگان طهماسب برايسلطان مراد سـو
هـاي شـير، ببـر، اسـب و تصـاوير انسـان        هاي ابريشمي با طرح لباس

دهـد كـه    نشان مـي  4جدول  .)S. Diba, 2003, p.197( پوشيده بودند
هـاي شـاهان و    رنگ لباس اشرافيان تقريباً نزديك به استفاده از رنـگ 

گان داشرافيان هم مانند پادشـاهان و شـاهزا   چراكهشاهزادگان هستند 
دربـاري   هـاي  شخصـيت جزء ثروتمندان و طبقات باالي جامعه و جزء 

عـام   هـاي  شخصـيت ي  از دسته كه شوند. اما به خاطر اين محسوب مي
هـا در   و جايگـاه آن   اشخاص دربـاري را بـا نـوع كـاله    نگارگر  ،هستند
و نسبت فرمانروايي را با اميران و وزيـران  اند  بندي اثر نشان داده تركيب

  .اند و اشرافيان درباري تمايز قائل شده
  

  .پهلوانان و اساطير11
هاي خاص هسـتند.   ها از طبقات باالي جامعه و جزء شخصيت اسطوره

اسطوره از مفاهيمي است كه همواره با ادبيات پيوند تنگـاتنگي داشـته   
كه به باور برخي سرنوشت يكي وابسـته بـه ديگـري اسـت      است چنان

)Hassanpour Alasti & Ismaili, 2009, p.90.(   در پيكرهاي انسـاني
اي و قهرمانـان  هاي اسطوره رتري با شخصيتهاي تبريز، هنوز ب نقّاشي
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  (نگارندگان) ي صفوي تصاويري از اشرافيان درباري دوره :4جدول 
Table 4: Representations of the aristocracy of the Safavid period  

  
  

  

 

     
 عباس شاهبه حضور پذيرفتن 

سفير گوركاني را، منسوب به 
ي  محمدزمان، مجموعه

  آقاخان صدرالدين
The presence of 

KingAbbas,Ambassador 
Gurkani, attributed to 

MohammadZaman, the 
Sadr al-Din Aga Khan 

هشاه سليمان و درباريان، ب
امضاي علي قلي جبادار، 

  اصفهان
King Soleman and the 
courtiers, signed by Ali 
Gholib Jabadar, Isfahan  

اروپايي پسر سلطانايلچيان
دهد،  مراد عثماني را ارائه مي

الدين علي  نامه شرفظفر
  يزدي، تبريز

The European 
ambassadors offer the 
son of Sultan Murad 

Ottoman, Shaf al-Din 
Ali Yazdi, Tabriz.  

هايي از  تك چهره
زنان اصفهان، 
ي  اصفهان، سده

  يازدهم هجري
Single Faces of 

Isfahan Women, 
Isfahan, 11th 
Century AH  

بانويي فرنگي در 
ي ايراني، مكتب  جامه

  اصفهان
Foreign lady in 

Iranian costume, 
Isfahan school  

  
اي  هميشه پيروز است. آنان جملگـي پيشـينه   ناپذيرِ شكست و پهلوانانِ

شان اسـت. آنـان مظهـر     فرا زمانيهاي  ي ويژگي كننده دارند كه تعيين
بينـي   وبـيش پـيش   انـد كـه كـم    اي همگاني وظيفه نوعي قانون يا انجام

هـا   كـه آن  همين خاطر آنان معموالً تغييرناپذيرند. اين شدني است و به
در  خـاص و در فضـايي عـاري از زمـان و مكـان      كليهاي  در ويژگي

هـاي   و تفاوت وعتنشوند و  ر كهن به تصوير كشيده ميهاي مكرّ روايت
ند از اين زاويـه نيـز تعبيـر    توا خورد، مي چنداني ميان آنان به چشم نمي

و  نفـس  عـزت جـوانمردي، شـجاعت،    .)Mohebi, 2011, p.72( گردد
، ديگـر  عبارت بهجنگيدن با ديو كه نمادي از مبارزه با نفس اماره است و 

دنياست، هاي  همه انسان موردعنايتي فضايل كه  انسان كامل با همه
 ,Toghyani & Heydari, 2012( كنـد  ي رستم نمود پيدا مي در چهره

p.15(. ه به رنگ و نقوش انپهلوان شخصيتهـا   ي كه در نگـاره را با توج
  گردد.   بررسي ميبه تصوير كشيده شده 

هاي مختلـف   از رستم و سهراب در صحنهتصاويري كه  اساس بر
، زره، بازوبنـد  خـود  كالههايي از  پوش تن ؛شود ميدر جنگ ديده  ازجمله

ايـن   آن از رنگ طاليي استفاده شده است. همچنين اگر در تنو امثال 
رنگ  بازهم ها در اكثر صحنه دوجود نداشته باشلباس رزمي  ها، اسطوره

 هـاي  شخصـيت  اساس بر چراكه ،شود ديده مي شان پوششطاليي در 
دار و الگوهاي تعليمـي   معني هاي فعاليتهاي ازلي  ي، كه نمونهاساطير

ادي از رنـگ طاليـي را نمـ    كه ازآنجايي .براي رفتارهاي همگاني است
از  يهـاي  اند هنرمنـد بـراي چنـين تيـپ     دانسته ازخودگذشتگيقدرت و 

هـا از   پـوش  در تن شده استفادهنقوش  رنگ طاليي استفاده كرده است.
ــهعناصــر طبيعــت  ــر روي  صــورت ب تشــعيري و نقــوش تجريــدي ب

پوش و زانوبنـدها، زره، كمربنـد، كـاله و شـلوار ديـده       ها، پاي باالپوش
هـا تأكيـدي    كه اين نقوش عالوه بر تزئين بر روي پوشاك آن ،شود مي

كـه   آن وجه زاهاست.  براي نمايش دادن قدرت و نشان دادن ابهت آن
پـوش رسـتم را از بافـت پوسـت      دانند تـن  پلنگ را نمادي از قدرت مي

بـراي بيـان قـدرتش اسـتفاده     به رنگ طاليي با خطوط مشكي پلنگ 
دانـش،  كـه مفـاهيمي از   آبي تيره و لباس زيرينش را به رنگ اند  كرده
  .)5(جدول  اند نشان داده دهد را نويد مي است ت، كمال و جديقدرت

  
  (نگارندگان) تصاوير فيگورهايي از اساطير داستاني :5جدول 

Table 5: Representations of mythological figures  
  

    
  

رستم در خواب است و رخش در حال جنگيدن
ي  اهنامه، شمحمدي سلطان  با شير، شيوه

  فردوسي، تبريز
Rostam is asleep and Rakhsh is fighting 

with Lion, Sultan Mohammad, 
Ferdowsi Shahnameh, Tabriz  

ي گنگكيخسرو و رستم در حمله بر قله
  صفويهخان،  ي قرچقاي بهشت، شاهنامه

Kheykhsrou and Rostam in the attack 
on the dangers of Paradise, Qaraheqi-

Khan, Safavid Shahnameh  

 رشيدا، ي شاهنامه را، سپيد ديو رستم كشتن
 كاخ ي كتابخانه محمديوسف، به منسوب اصفهان،

  تهران گلستان،
Killing Rustam Dave Sepid, Rashida 

Shahnameh, Isfahan, Mohammadiyosof, 
Golestan Palace Library, Tehran.  
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طهماسبي،  نامه شاه كند، فال القمر مي حضرت محمد(ص) شق :3تصوير 
  كتابخانه دولتي ساكسون. ه.ق، 985صفويه، مكتب تبريز يا قزوين، حدود 

Fig. 3: Miracle of Prophet Muhammad (peace be upon him), 
FalaNama Shah Tahmasebi, Safavid, Tabriz or Qazvin School, 

about 985. AH, Saxon State Library (www.wikimedia.org) 
  

  انبياء و اولياء.12
و اجتمـاع هسـتند    خـاص  هـاي  شخصـيت انبيـاء و اوليـاء الهـي جـزء     

اغلب از اسـباب مـادي و   روحاني و معنوي دارند  شخصيتي كه ازآنجايي
كردنـد.   دنيوي دوري كرده و بـا طبقـات پـايين جامعـه همراهـي مـي      

ــااين ــود ب ــين  وج ــاي شخصــيتچن ــه   ه ــورد توج ــتر م ــي بيش حقيق
انبياء هر يـك   شخصيتدر رابطه با  گرفت. عام قرار مي هاي شخصيت
سـازند كـه    مـي  مشخصحال و مقام خود نيكوترين وجهي را  برحسب

بـا توجـه بـه     از ديد عرفاني و ديني است. ها شخصيتگوياي واالترين 
نوع رويكرد حاكمان صفوي در جهت كسـب هـر دو جايگـاه مـادي و     

 الهي پيامبر نقش در رسول اكرم(ص) حضرت جايگاه بر مبتني معنوي،
لـذا در   اسـت،  بـوده  سياسـي  و اجتمـاعي  رهبـري  نقش بر تأكيد نيز و

در پوشـش همـان رنـگ     مورداسـتفاده ترسيم انبياء و اولياء الهي رنگ 
 عنـوان  به. شخص شاه هست خصوص بهبكار رفته در لباس درباريان و 

 حضــرت« اعجــاز حضــرت محمــد (ص) بــا عنــوان: نگــاره در نمونــه
 صـورتي  بـا ) ص(پيـامبر  )3(تصـوير   »كنـد  مـي  القمر شق) ص(محمد

 و راسـت،  دست با كه شده، تصوير سرشان دور نوراني ي هاله و پوشيده
 اشـاره،  ايـن  بـا  و كند مي اشاره ماه سوي به خود، انگشت دو ي اشاره با

 بـه  زمان آن در عموماً كه) ص(پيامبر رداي بار اين. شود مي شكافته ماه
كـه   رو ازآنشـده و   تصـوير  آبي رنگي به شده، مي داده نشان سبز رنگ

 بـه  اول طـراز  درباريـان  و پادشاه لباس در اغلب دوران آن اين رنگ در
 شكوه و گرفته خود به تجملي رفته، رداي پيامبر (ص) نيز رنگ مي كار

  است.   پيداكرده نمود آن رنگ در درباري
شـاهد ايـن    لباس حضـرت موسـي (ع)   ي با مشاهده 6 جدول در

است  رنگي زرد« و شده استفادهرنگ از  باالپوشش كه هستيم كه براي
و هرگـز نمـودار ژرفـا نيسـت و ايـن       »سطحي«و  “زميني”و  “مادي”

 ,Ayatollahi, 2009( »آن اسـت  آفرينـي  شاديسطحي بودن دليل بر 

p.75 .(هـاي   (ع) ويژگـي رد باالپوش حضرت موسـي رنگ ز ،وجود بااين
لبـاس  كـه   اما بـه خـاطر ايـن    ،دهد مادي و زميني بودنش را نشان مي

رنـگ سـبز    كـه  ازآنجـايي و  انـد  زيرينش را به رنگ سبز انتخاب كـرده 
دانـد،   نمادي معنوي دارد و قرآن مجيد رنگ سبز را رنگ بهشـتي مـي  

كـه   سفيدرنگ اي عمامهدهد. با  آسماني و الهي بودن پيامبر را نشان مي
ي مراتـب   اصل همـه «ها قرار دارد و نماد وجود  ي رنگ در باالي همه

 حـال  درعـين  هاسـت  ي رنـگ  ي همـه  و متّحدكننده »كيهاني واقعيت
 ,Mozaffari khah(به دور كمر بسته شـده اسـت    قرمزرنگكمربندي 

2010, p.31.( ها در مجاورت همـديگر معـاني و مفـاهيمي را     اين رنگ
 رو ازآنكه پوشش سـر را در بـردارد و    عمامهرنگ سفيد  ،دنكن بازگو مي

كه سر در باالترين قسمت بدن قرار گرفته رنـگ سـفيد بـا نمـادي از     
همچنين بـا داشـتن    خود باالترين مقام را به پيامبر داده است. معنويت

 واالمقـام ي  اند، بزرگي و درجه ي آتشين كه نمادي مقدس شمرده هاله
دهـد.   به رنگ طاليي اسـت نشـان مـي    خصوص بهبودن پيامبر را كه 

د نگارگر سـعي دارد بـا رنـگ طاليـي و زرد زريـن كـه       هنرمن رو ازاين
ي رنگي براي نمايش نـور اسـت، اتصـال او را بـه منبـع       بهترين گزينه

عظيم نور، حيات و جاودانگي و برخورداري از نهايت معرفت و حكمـت  
  ).Kiani et al., 2012, p.60( نشان دهد

  
  (نگارندگان) فيگورهايي از انبياء و اولياء الهيتصاوير : 6جدول 

Table 6: Representations of prophets 
  

  
        

پيامبر اكرم(ص)، از معراج
ي  ي مصور، خمسه نسخه

ي  نظامي، تبريز، مجموعه
  خصوصي كاير.

(pbuh),  Mi'rajProphet 
from the Illustrated 

version, Nezami  khumsa 
, Tabriz, Kire Private 

Collection.   

اكرم(ص)،پيامبرمعراج
منسوب به سلطان محمد، 

ي شاه طهماسب،  خمسه
  ي بريتانيا. تبريز، كتابخانه

 Mi'rajProphet 
(pbuh), attributed to 
Sultan Muhammad, 

khumsa Shah 
Tahmasb, Tabriz, 

British Library. 

را از دلشترصالح (ع)
سنگ بيرون آورد، قصص 

  االنبياء نيشابوري.
Saleh (AS) brought 
the camel out of the 

rock, Qisas Al-Anbiya 
Nishaburi.  

ي اژدهاي موسي(ع) حمله
به خدمتكار و جادوگران 
فرعون، قصص االنبياء 
  نيشابوري، اثر آقا رضا.

Moses '(AS)  dragon 
attacks the Pharaoh's 
witches and wizards, 

Qisas Al-Anbiya 
Nishaburi, Aqa Reza's 

work  

قرباني كردن اسماعيل(ع) 
توسط ابراهيم(ع)، قصص 

  االنبياء نيشابوري.
The sacrifice of 
Ishmael (AS) by 
Abraham (AS), 
Qisas Al-Anbiya 

Nishaburi, Aqa Reza's 
work 
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  و عارفان صوفيانشاعران، .13
صوف دارد، انـدر صـف    ي صوف خوانند كه: جامه جهت ازآنرا صوفي 

به اصحاب صفّه كند، اين اسم از صـفا مشـتق شـده و     تولياول باشد، 
 Monsei( عاني ايـن طريقـت، لطـايف بسـيار اسـت     را اندر م هركسي

Shorkhe et al., 2010, p.6.( 
 كـه  وجـود دارد  رنگـي  هفتايراني نظام - شناسي اسالمي در رنگ

سفيد، سياه، خاكي، زرد، سـبز، سـرخ و آبـي اسـت. مشـاهدات       :شامل
روحاني عارف در سير و سلوك خويش، متناسـب بـا سـطح معرفـت و     

 شـود  مـي  هـا نمايانـده   پاكي روحش، متفاوت شده و اين تفاوت با رنگ
)Monsei Shorkhe et al., 2010, p.11(.     نمادهـاي رنگـي در لبـاس

(رنـگ خـاك)،    (ازرق)، سـبز، خودرنـگ   اهل تصوف سپيد، سياه، كبود
هـاي   پـوش  (آبي) در تـن  رنگارنگ)، سرخ و نيلي(مصبغ،  عسلي، مملع

ها قدرت نمادين خود را در تبـين حـال عرفـا     رنگ برند. خود به كار مي
ترين معـاني   اسالمي سبز متضمن عاليكنند. مثالً در فرهنگ  حفظ مي

عرفاني است كه صورتش از عالم طبيعت و محسـوس اخـذ شـده امـا     
 ,Monsei Shorkhe et al., 2010( معنايش از عالم معاني و نامحسوس

p.6.( هاي روي آن، هر يك اشارت به معنـايي دارد   ها و وصله رنگ تاج
سفيد، سياه، سبز، كبـود  كه صاحب كسوت بايد به كنه آن رسيده باشد: 

هـايي كـه    رنـگ  ).Monsei Shorkhe et al., 2010, p.8( و خودرنـگ 
گـر نـوعي    عارفان بوده رنگ سفيد است كه الهام ي مورداستفادهبيشتر 

صوفي حقيقي، صفاي بـاطن را   ي بالندگي است. بزرگي پاكي و انديشه
 نيسـت. گزيند و متظاهر به لباس پشمي و خرقه و نوع دوخت آن  برمي
در لباس پوشيدن چنان است كه هميشه پيراهني سـفيد   صوفيانآداب 
 Monsei Shorkhe et( انـد  كـرده  پوشيده و بر يك لباس بسنده مي مي

al., 2010, p.8.( ه به نگاه عرفا به رنگها در اشعار فارسي چنين  با توج
اصـول   رنگـي  بي(هست  ستودند رنگي را مي آيد كه عرفا اساساً بي برمي
عرفا در باب رنگ سـخن گوينـد احتمـاالً     هرگاهها: مثنوي). فلذا  رنگ

 ,.Monsei Shorkhe et al( منظور همان نور است كه بعدي فراتر دارد

2010, p.9(.  ه به جدولهـاي   هـايي كـه در اكثـر تيـپ     رنگ 7با توج
سـبز، آبـي روشـن،     :شامل است شده ديدهو عارفان  صوفيان شخصيتي

هـا،   در كاله رنگ سفيداي زنده و خالص است.  اي و قهوه سفيد، فيروزه
هـاي بـديع    طرح و نقش .تواند عالمت پاكي، خلوص و راستي باشد مي

هاي تـزئين   ترين شكل ها، اسليمي گياهان از اصلي گل و مرغ، شكارگاه
  شوند.   سنّتي محسوب مي ي البسه

  
  عشاق.14

 هـاي  شخصـيت ها جزء  حكايات عاشقان و معشوقها و  در داستان
هاي صـفوي نيـز كـه برگرفتـه از همـين       هستند. در نگاره خاص
به حسـاب   خاص هاي شخصيتشده است جزء  مصورسازيها  داستان

ي عشـق حقيقـي را    آيند. عشق مجازي در برخـي حكايـات زمينـه    مي
ي  رسـد همچـون قصـه    كند و عاشق به معشوق حقيقي مـي  فراهم مي

سـيماي زن   ).Rezaei & Masihi, 2012, p.6( مجنون به ليلـي  عشق
كشد عشق بـه زن   اي زيبا از زن را به تصوير مي در نقش معشوق چهره

اي از عشق به معشوق حقيقي اسـت در مسـير عرفـان بـه يـاري       جلوه
 شـود بـراي رسـيدن بـه عشـق حقيقـي       شتابد و دليلي مـي  سالك مي

)Rezaei & Masihi, 2012, p.7.(  د آثار نگارگري با موضوع ليلي وتعد
ـ  شخصيتتأكيد بر  ويژه بهمجنون و  ت جايگـاه  مجنون حكايت از اهمي

رنـد كـه   نظران بر ايـن باو  صاحب كه طوري بهعرفاني دارد،  ادبياتاو در 
هاي تصـوف   ي آموزه عرفاني و دربردارندهداستان ليلي و مجنون متني 

پـس بايـد    .يك صوفي اسـت  شخصيتمجنون تجسم  درنتيجهاست. 
 جســتجو كــرد صــوفيهنمادهــاي تصــويري مربــوط بــه او را در آداب 

)Marathi, 2015, p.52.(  
در لبـاس عشّـاق    شـده  استفادههاي  اكثر رنگ 8جدول  اساس بر

هـاي مختلفـي اسـت كـه مفهـومي از       رنگ نارنجي و قرمز با توناليتـه 
گرم براي عاشـقاني   هاي پذيري را دارد و از اين رنگ شادابي و تحريك

كه عشق زميني دارند استفاده شده است ولي در لباس مجنـون كـه در   
يـك عـارف و    عنـوان  بـه رسـد و   ها آمده به عشق حقيقي مـي  داستان

  صوفي مطرح شده رنگ لباس او با ديگر دلدادگان متفاوت است.
  

  ها .مالزم و خدمه15
شود، جـايي   ظاهر ميها  هايي كه زن گاهي در آثار نگاره يكي از جايگاه

 عنوان كنيز، در خدمت فرد يا گروهي از افـراد اسـت.   است كه در آن به
ي عـام قـرار دارنـد چراكـه در برخـي از       خادمان مرد بيشـتر در دسـته  

  كننـد و در اينجـا   عنوان يك معشوق بيان مـي  ها زن خدمه را به داستان
  

  : تصاويري از شاعران و صوفيان (نگارندگان)7جدول 
Table 7: Representations of poets and sufis 

  

    
فردوسي و شاعران دربار سلطان 

ي  محمود غزنوي، نسخه
ي  طهماسب، تبريز، مجموعه شاه

  پرنس صدرالدين آقاخان
Ferdowsi and the poets of the 

court of Sultan Mahmud 
Ghaznavi, Shah-Tahmasb's 

version, Tabriz, Prince 
Sadriddin Aqa Khan's 

collection  

فردوسي و شاعران دربار سلطان 
ي  محمود غزنوي، نسخه

ي  طهماسب، تبريز، مجموعه شاه
  پرنس صدرالدين آقاخان

Ferdowsi and the poets of 
the court of Sultan 

Mahmud Ghaznavi, Shah-
Tahmasb's version, Tabriz, 

Prince Sadriddin Aqa 
Khan's collection  

  
  (نگارندگان) عشاقتصاوير  :8جدول 

Table 8: Picture of Lovers  
  

  
  

قدم  خوشبختيدو عاشق به جزيره
  مشهد جامي، اورنگ هفتگذارند،  مي

Two lovers go to the lucrative 
island, Haft Orang Jami, 

Mashhad  

ديدار سليم از مجنون در 
  ي نظامي بيابان، خمسه

Salim's visit to the 
Majnoon in the desert, 

Nezami  khumsa  



   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  

     
     

    
    

     
    

    
     

     
   

ال
س

 
وم
س

، 
اره

شم
 1، 

ان
ست

 زم
ز و

ايي
پ

 
13

97
 

 136

–––  

نا 
�

ی
�

  : تصاويري از خدمتكاران زن و مرد9جدول 
Table 9: Representations of male and female servants  

  

   
رستم در پيشگاه كيخسرو زير 
ي  درخت جواهر نشان، از شاهنامه

  سربزرگ
  Rustam in front of 

Kaykhosro under the jewelry 
tree, from the Sarbozork of 

Shahnameh  

بهرام گور در گنبد زرد، از
  ي نظامي، تبريز ي خمسه نسخه

Bahram Gour in the 
Yellow Dome, from the 
Nezami version of the 

Khums, Tabriz 
  

  
 ,Rezaei & Masihi, 2012(كنـد   پيدا مـي  خاص شخصيتياست كه 

p.8.(  
هاي  جزء رنگ كه نارنجيرنگ  را به لباس كنيزكان  9جدول  در

ر، فـروتن و مردمي متفكّ ي درزمينهرنگ اين  وه است گرم و قابل توج 
 صـورت  بـه مالزم مرد  اين رنگ در پوشش .شود ديده مي اليق هستند

بيشـتر   اسـت. شود و در اكثر فيگورها اسـتفاده نشـده    محدود ديده مي
براي پوشش خادمان رنگ قرمز است كه بيشترين وسـعت   شده استفاده

اي مالزمـان بـا   بـر  شده استفادههاي  . از ديگر رنگبرداردپوشش را در 
در كمتـرين فيگورهـا   آبـي روشـن، بـنفش، آبـي، سـبز (      مرد: جنسيت

 سـت). ا شـده  اسـتفاده هـا   سـفيد (فقـط بـراي كـاله     است) و شده ديده
بـراي كنيزكـان عـالوه بـر نـارنجي، آبـي در        شـده  ادهاسـتف هاي  رنگ

نيـز ديـده    طـور رنـگ قرمـز    و همين شده استفادههاي كمتري  وسعت
  .شود مي

  
  دراويش و فقرا.16

ــمار مــي   ــه ش ــه ب ــائين جامع ــات پ ــرا از طبق ــد و از  دراويــش و فق آين
هـاي   شـوند. در چـارچوب نوشـته    عـام محسـوب مـي    هـاي  شخصيت
ي فقر و درويشي معادل تصوف اسـت   فارسي و عربي، كلمه ي صوفيانه

را در » فقيـر «ي  و فقير يا درويش، صوفي است. موالنا، در مثنوي واژه
 ,Abdi Makvand et al., 2012( اسـت  كـاربرده  بـه » صـوفي «معني 

p.70.(  
شـود   مشـاهده مـي   10رنگ لباس دراويش و فقرا كه در جـدول  

اي و  بـه رنـگ قهـوه    كه از طبقات پائين جامعه هسـتند  صوفيانيمانند 
شـود. ابـزار پوشـش معتقـدات و مشـتقان       ديـده مـي   شان تنخاكي بر 

در آثار نگارگري بر تـن دراويـش و غالـب پيـران      آنچهطريقت همانند 
طـرح و   هرگونـه بينـيم بسـيار سـاده و پشـمينه ماننـد و عـاري از        مي

تـرين   نمـدي از مقبـول   كـاله پشـمي و   اسـت  وبـرق  پرزرقهاي  نقش
ها با  زيستان بوده است. اين كاله ها در نزد اهل معرفت و ساده سرپوش

و دراويـش   صوفيانبر روي سر  خاصيپيرايگي  حداقل تزئينات و با بي
 ,Khalaj Amir Hosseini( ترسـيم شـده اسـت   و افرادي از اين قبيل 

2008, pp. 80-79.( ي البسههاي آبي روشن و سبز ماليم كه در  رنگ 
  اگـر در  ،اسـت  قرارگرفتـه  مورداستفادهنيز  اينجادر  وجود دارد صوفيان

 

  (نگارندگان) تصاويري از فقرا و درويشان: 10جدول 
Table 10: Representations of the poor and darwishes  

  

    
مجنون با زنجيـر در گـردن بـه    

شـود،   ي ليلي كشيده مـي  خيمه
  طهماسبي شاهي  نسخه

Majnoon with Chains, 
Shah Tahmasebi Version  

جــامي،  اورنــگ هفــتاي از  صــحنه
هتـك حرمـت بوسـتان، قـزوين يــا     

ي  هد، واشـــينگتن، نگارخانـــهمشـــ
  ير فري

A scene from Haft Orang 
Jamie, Qazvin or Mashhad, 

Washington, Freer Gallery  
  

اي يا نخودي ديده نشود در كشـكولي   لباس دراويش و فقرا رنگ قهوه
شـان از ايـن رنـگ اسـتفاده      ي كوله كه در دست دارند و يا رنگ پارچه

اي باشـد ميـان اشـياء و وسـايل بـا تيـپ        اند تا آن رنـگ معادلـه   كرده
هـاي سـرد بـه     شخصيتي آن شخص، در اين بخش اسـتفاده از رنـگ  

  خورد. چشم مي
  

  كارگران.17
ديگر از طبقات پائين جامعه  شخصيتيهاي  كارگران نيز مانند اكثر تيپ

ها زيردستان افرادي كه جزء طبقات باالي  آن ي عام هستند. و از دسته
در  هـا را دارنـد.   از فرمـان آن  تبعيتشوند و  جامعه هستند محسوب مي
كمتـر از   شـود  ديـده مـي   11كه در جدول  اين طبقه از گروه اجتماعي

و بيشـتر   اسـت  شده استفاده )البسه(با وسعت كمتري در  هاي گرم رنگ
و هـيچ طـرح و نقشـي در     شده است كاربرده بههاي سرد  از گروه رنگ

هـاي   رنـگ  .هسـتند  و سـاده  يكرنـگ  شـود و  شان ديده نمـي  پوشش
هاي مختلف)، آبـي، بـنفش،    (با توناليته سبز متمايل به آبي شده استفاده
 شــود. هــاي كمــي از جامــه) ديــده مــي (در قســمت ســفيداي،  قهــوه
هـا پـا    آن"و دهقانان به اين طريـق بـود كـه     هاي روستايان پوش پاي

پيچيدنـد و   رفتند يا پاهايشـان را بـا نوارهـاي كتـان مـي      برهنه راه مي
هـا بنـدهايي    كـه بـه آن   سبزرنگيهاي چرمي  هاي تخت با زيره كفش

 ,Dadvar & Pourkazemi, 2009( كردنـد  ) به پا ميچارقمتّصل بود (

p.39.( 
  

  سربازان و جنگجويان.18
هـا،   اي از حكومت طلبي كه دارند در هر دوره جنگ ي روحيهسربازان با 

اعتقادهـا و   اسـاس  بـر شان  و در هر قوم و ملّتي، پوشش و رنگ لباس
كردند تا بتوانند به دشـمن غلبـه كننـد.     باورهايي كه داشتند انتخاب مي

اسـت، و   گـرا  مـادي  نائـل شـونده و   قرمز رنگي فيزيكـي،  كه ازآنجايي
جـو، شـجاع و    ها اين رنگ است پرهيجان، رقابـت  آن لباس كه افرادي

هسـتند. در بعضـي جاهـا     و داراي توانايي و نيروي خواسـتن  باشهامت
ي  شان را به رنگ قرمز كه اغلـب نشـانه   گروهي از سربازان رنگ لباس

اقتدار است و داللت بر جرأت و جسارت طبيعي  خشم و قدرت و داراي
  اند. در كنار رنگ قرمز لباس اين سربازان، آبي تيـره نيـز   دارد نشان داده
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  : تصاويري از كارگران در حال كار 11جدول 
Table 11: Representations of workers 

  

   
ي عشق، مجلسي از پند پدر درباره

اورنگ جامي، انتساب به  هفت
  ميرزاعلي، قزوين يا مشهد

Father's advice about love, a 
collection of Haft Orang 

Jami, Mirza Ali, Qazvin or 
Mashhad  

ي عشق، مجلسيپند پدر درباره
اورنگ جامي، انتساب به  از هفت

  ميرزاعلي، قزوين يا مشهد
Father's advice about love, a 
collection of Seven Orang 
Jami, Mirza Ali, Qazvin or 

Mashhad 
  
  
  

  (نگارندگان)تصاويري از سربازان در حال جنگ  :12جدول 
Table 12: Representations of soldiers in war 

  

    
رستم در حال ضربه زدن به در 

ي  قصر اسفنديار، از شاهنامه
  سي، اصفهانفردو

Rostam is striking in the 
palace of Esfandiar, from the 

Ferdowsi Shahnameh, 
Isfahan  

ي  جنگ بين اسكندر و دارا، خمسه
ي هنر  ي، تبريز، موزهنظام

  متروپوليتن
War between Alexander and 

Dara, Nezami Khumses, 
Tabriz, Metropolitan 

Museum of Art  
 

دهد. بايد گفت كـه   را نويد مي شود كه نشان از قدرت و جديت ديده مي
هاي بعضي از اين سربازان نقوشي با عناصر طبيعي  ها و زره پوش در تن

ها و زانوبنـدها رنـگ    ها، كاله شود و همچنين در بعضي از زره ديده مي
  ).12كاررفته است (جدول  طاليي به

  
    گيري نتيجه

  
هـاي اجتمـاعي و    ويژگـي  دهنـده  نشـان ، البسـه  ي مورداسـتفاده رنگ 

تحت تأثير خودآگاه انسـان   ها مشخصه. اين نمادين هر سرزميني است
تحـت تـأثير شـرايط اجتمـاعي و      حـدودي خود و تـا   دوران زيستيدر 

هـاي   گـروه هـا و   ممكن است اين نمادهـا در دوره  استمذهبي جامعه 
و  گيـري  شـكل  ها باشد. بـر ايـن اسـاس    ديگري متفاوت و خالف آن

صـورت   اي جامعـه هـر   خـاص به شـرايط  منوط نمادهاي رنگي  بسط
اي از تـاريخ در جامعـه    تمام افرادي كه به يـك دوره  اغلب و پذيرد مي

العمـل مشـابهي دارنـد.     تقريبـاً عكـس   يكرنگوابسته هستند در مورد 
وجـودي صـاحب    واقعيتو هر درفشي گوياي  گويي هر رنگ و نقشي

 اســاس بــر شخصــيترنـگ يــك   در نگــارگري ايرانــي .اســتخـود  
كنـد و دليـل آن    اش تغيير مـي  صحنه رنگ لباس اتفاقاتو  ها موقعيت

 بـر هاي داستاني است تا نگارگر اتّفاقـات را   به خاطر وجود تغيير صحنه
بيان كنـد. امـا يـك    شود را  تأثيرات روحي كه از رنگ گرفته مي اساس

ها وجـود دارد   در رنگ لباس شخصيتيهاي  يا دو رنگ مختص به تيپ
 ريشــه اگرچـه آن فيگــور را نشـان داده باشـد.    شخصـيت تـا بيـاني از   

توان متعلق بـه مكتـب    تغييرات نمادين رنگ در نگارگري ايراني را مي
الدين بهـزاد دانسـت لـيكن در دوره صـفوي شـكل       هرات و آثار كمال

تغييـرات حـاكم بـر جامعـه صـفوي و افـزايش        .كنـد  تري پيدا ميبارز
و نيز نـوع رويكـرد    - اروپايي خصوص به - تعامالت مابين ساير كشورها

تصوير بـا شـكوه مـادي و نيـز      زمان هم ارائهحاكمان صفوي در جهت 
يـابي ايـن نـوع نگـاه      توان از داليـل اصـلي اهميـت    مي رابعد معنوي 

تشابهاتي كه در رنگ لبـاس اشـخاص بـا طبقـات     ها و  تفاوت دانست.
هـاي   ، رنـگ اشـرافيان  مختلف جامعه وجود دارد اين است كه در لباس

ها تقريباً مشابه لبـاس شـاه    در لباس آن شده استفادهو نقوش  كاررفته به
 ازلحـاظ و شاهزادگان اسـت. امـا در لبـاس كـارگران، گـدايان و فقـرا       

هـاي شـاد و    كمتـر از رنـگ   دهسـتن كه جزء طبقات پائين جامعـه   اين
هـا ديـده    لبـاس آن ئينات در زاست و هيچ نقش و ت شده استفادهروشن 
بـر روي   نقـوش  صوفيانياء و شاعران و در لباس انبياء و اول شود و نمي

و  و در برخي عاري از نقـش و نگـار اسـت    شود ها ديده مي برخي نگاره
آراسـته بـودن و   بـه خـاطر    هـا  شخصيتاين نبود نقوش در لباس اين 

زء طبقـات  جـ ها را  كه نگارگر آن ها است نه به خاطر اين آاليشي آن بي
رنـگ لبـاس عاشـقان (عـالوه بـر       پائين جامعه نشان دهـد. در مـورد  

تـوان   اسـت) مـي   شـده  مطرحمجنون كه عشقي حقيقي دارد و صوفي 
هـا را   است همين رنگ شده استفادههاي شاد و روشن  گفت كه از رنگ

مـرد نيـز ديـده     جنسـيت در  نـدرت  بهدر لباس رقّاصان، خادمان زن و 
هـا   هـا را در داسـتان   كـه آن  اي به دليل ايـن  شود. اشخاص اسطوره مي

انـد ماننـد شـاه و شـاهزادگان در      ناپذير بيـان كـرده   پرقدرت و شكست
شان از نقوش و تزئينات طبيعي اسـتفاده شـده اسـت و در مـورد      لباس

شـود و   هايشان ديده مـي  هاي معنوي بر روي بال تر رنگفرشتگان بيش
هـاي   ها برعكس انبياء و اولياء، صوفي و شـاعر از رنـگ   رنگ لباس آن

شان اسـتفاده شـده اسـت. ايـن      روشن و گرم و تزئيناتي بر روي لباس
ها شايد به خاطر نزولي كـه از آسـمان بـه زمـين دارنـد را نشـان        رنگ
طور كـه قـبالً    سربازان، همان شخصيتي دهد. و اما رنگ لباس تيپ مي

عقايد و باور خود نمادهـايي از رنـگ    اساس برگفته شد هر قوم و ملّتي 
كردند كه اين انتخاب رنگ را در بخـش   را براي لباس خود انتخاب مي

يـك معيـار درسـت و سـنجيده      تـوان ديـد.   سربازان و جنگجويان مي
 موقعيـت  اسـاس  بـر آيـد كـه مـا قضـاوت خـود را       مي دست بهزماني 

پـوش و تناسـب آن رنـگ در ارتبـاط بـا       قرارگيري رنگ بخشي از تن
 شخصــيتيهــاي  تيــپي  كليــه ي درزمينـه هــاي مجــاور خــود  رنـگ 

  در اثر، قرار دهيم. كاررفته به
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  است. »رنگ«به معناي  »ورنه« ي هندي ي پرتغالي واژه : ترجمهيكاست.1
ي آن ماسك و نقابي است كه بازيگران تئاتر در يونان و روم قـديم بـه    از لغت التيني پرسونا گرفته شده، كه ترجمه »شخصيت« ي ): كلمهpersona( پرسونا. 2

  اخالقي بازيگران نيز اطالق شد. كيفياتكرد و همچنين به  مي ادازدند؛ كه با گذشت زمان، معاني آن گسترش پيدا كرد و به نقشي كه بازيگر  ي خود مي چهره
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