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چكيده
پوشش در دوران مختلف نمادي از فرهنگ و نشان دهنده جايگاه اجتماعي افراد و جامعه بوده است و از لحاظ 
واژه اي به جنبه هاي مختلفي اشاره دارد. ايران با توجه به تاريخ چندهزارساله در مورد پوشش ها از لحاظ 
شکل و هندسه، از غناي بااليي برخوردار است که مي توان آن را در نگاره هاي دوره هاي مختلف نظاره گر بود. 
نکته قابل تأمل در بحث پوشش ها عواملي است که از جهات مختلفي بر آنها تأثير داشته که يکي از مهم ترين و 
اساسي ترين آنها جنسيت است. مطالعات پيشين نشانگر آن است که جنسيت در پوشش انسان ها تأثيرگذار 
بوده وليکن چگونه مي توان اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را در پوشش نگاره هاي دوره صفوي نيز مشاهده 
کرد؟ هدف اين تحقيق بررسي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري پوشش هاي انساني و معماري بر يکديگر در نگاره 
هاست. لذا سؤال هاي اصلي چنين خواهد بود: ١- آيا تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ميان سرپوش ها و آسمانه ها 
در نگاره هاي دوره صفوي ديده مي شود؟ ٢-کدام عوامل باعث تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ميان سرپوش ها 
و آسمانه ها مي شود؟ ٣-جنسيت چه نقشي در اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ايفاء مي کند؟ روش تحقيق اين 
پژوهش، از نوع کيفي و توصيفي-تحليلي با رويکردي تطبيقي است و شيوه جمع آوري اطالعات به صورت 
کتابخانه اي است. نتايج تحقيق در نگاره ها حاکي از آن است که عوامل متعددي در تأثيرپذيري آن دو بر 
يکديگر وجود دارد و جنسيت هم به عنوان يکي از اين عوامل نقش پررنگي ايفاء کرده که اين را به صورت 
محسوس در پوشش بناها مي توان مشاهده کرد و اين نشان دهنده روابط تنگاتنگي ما بين آنهاست. در اين 
مقاله پوشش ها از لحاظ فرم و هندسه مورد بررسي قرار گرفته اند و با توجه به وسعت مطالب مي توان آنها 

را از جنبه هاي ديگري نيز (از جمله رنگ) مورد مطالعه قرار داد. 
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مقدمه
پوشش واژه اي است که محتويات گوناگوني در خود دارد 
و نيز از اهميت فراواني برخوردار است. پوشش نشانه اي بر 
فرهنگ بوده و جايگاه اجتماعي، در دوره هاي مختلف تحت 
تأثير آن قرار گرفته است و در برگيرنده اجزاي گوناگوني 
هست که در اين مقاله به دو جنبه آن - که دربرگيرنده 
عنصر انساني يا همان «سرپوش» و نيز عنصر معماري که 

در اصطالح به آن «آسمانه» مي گويند- اشاره شده است.
سرپوش و آسمانه در فرهنگ ايراني-اسالمي با توجه به 
وجود اديان هاي متعدد از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار 
را  تمدن ها  غني ترين  از  يکي  ايران  سرزمين  که  هستند 
در جهان داشته و به سبب آن،از پوشش هاي متنوع و با 
اصالت برخوردار بوده چنانکه مايه الهام هنرمندان غرب 
در شکل  زيادي  است.عوامل  بوده  مختلفي  دوره هاي  در 
گيري اين پوشش ها تأثيرگذار بوده اند که يکي از مهمترين 
شکل  باعث  جنسيت  است.  جنسيت  آنها  اساسي ترين  و 
گيري پوشش ها با فرم ها و هندسه هاي متنوعي شده که اين 
تغييرات را در عنصر انساني مي توان مشاهده کرد، بهترين 
راه براي جمع آوري اين اطالعات مراجعه به نگاره هايي 
از دوره هاي مختلف است که در اين پژوهش سعي شده 
است با انتخاب نگاره هايي با محتواهايي متنوع به مقايسه 
سرپوش ها و آسمانه ها پرداخته و به بررسي اين تأثيرگذاري 
نگاره ها در  بپردازد.  بين آن ها  و رابطه هندسي و فرمي 
تصويري  اسناد  از شاخص ترين  يکي  مختلف  دوره هاي 
بوده که نگارگر با استفاده از خالقيت و تصويرگري خاص 
با ساده  اسليمي  و  هندسي  اشکال  از  استفاده  با  البته  و 
سازي رويدادهاي تاريخي به شناخت دوره هاي مختلف 
کمک فراواني داشته است. فرم ها و هندسه ها نقش مهمي 
در بيانات نگارگر ايفا کرده که نسبت به زمينه تغيير مي کند 
و باعث ايجاد احساسات متفاوتي مي گردددر برخي موارد 
از فرم هاي شکسته و تيز و در ديگر موضوع ها از فرم هاي 
نرم و خميده استفاده شده است. نگارگر سعي داشته با 
استفاده از ساده ترين اشکال و گاهي اوقات تشابه به ارائه 
را در  اين  کند که  احساسات و شناخت آن دوران کمک 
پوشش ها و نيز بناها مي توان مشاهده کرد. الزم به توضيح 
است که با توجه به ماهيت اين مقاله،در اين پژوهش تمرکز 

اصلي بر پوشش هاي تصويرشده در نگاره ها است.
 اهدف اين تحقيق به شرح ذيل است:

-مشخص نمودن وجوه اشتراک سرپوش و آسمانه در 
نگاره هاي دوره صفوي

-بررسي تأثيرگذاري جنسيت در آسمانه هاي تصويرشده 
در نگاره هاي دوره صفوي 

سواالت اين تحقيق عبارتند از:
۱.آيا تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ميان سرپوش ها و آسمانه ها 

در نگاره هاي دوره صفوي ديده مي شود؟
ميان  تأثيرپذيري  و  تأثيرگذاري  باعث  عوامل  ۲.کدام 

سرپوش ها و آسمانه ها مي شود؟
۳.جنسيت چه نقشي در اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ايفاء 

مي کند؟
درباره ضرورت و اهميت اين پژوهش داليل متقني وجود 
دارد که با توجه به تمدن و فرهنگ ايراني-اسالمي،پوشش 
يکي از شاخص ترين مباحث فرهنگي -چه از نظر سرپوش 
وشخصيت  جايگاه  نشانگر  که  آسمانه-  منظر  از  چه  و 
اجتماعي و... بوده که در طول تاريخ تغييرات زيادي را در 
خود ديده که امروزه با مدرنيته شدن جامعه توجه کمتري 
به ويژگي ها و خصلت هاي جنسيتي شده است و ضرورت 
ايجاب مي کند در طراحي هاي آينده با شناخت دقيق آنها 
به طرحي کامل تر و موشکافانه تري نسبت به اين مسئله 
پرداخته شود.به اين نکته هم مي شود اشاره کرد که لباس 
به عنوان محافظ حريم شخصي افراد و معماري به عنوان 
محافظ حريم اجتماعي جامعه عمل مي کند وسرپوش يکي 
اجزاء اصلي  از  لباس و آسمانه هم يکي  اجزاء اصلي  از 
معماري شناخته مي شوند. هر دوي آنها با انسان در ارتباط 
هستند به خاطر همين نمي شود ارتباط آن دو را با هم 

ناديده گرفت.

روش تحقيق
روش اين مقاله، توصيفي-تحليلي و از نوع كيفي است و 
شيوة گردآوري اطالعات به صورت كتابخانه اي است. اين 
پژوهش در حوزه مطالعات تاريخي بوده و به دنبال کشف 
حقايق معماري از اسناد و مدارک تصويري موثق همچون 
نگاره هاست که يکي از مهمترين منابع معماري به شمار 
مي روند. جامعه آماري، با توجه به ماهيت پژوهش شامل 
نگاره هايي است که بيشترين تصويرگري از بناهاي معماري 
را داشته و همچنين داراي محتواهاي متفاوت بوده است.لذا 
تعداد جامعه آماري شامل نگاره هاي "شاهنامه رشيدا" و 
"هفت اورنگ جامي" بوده که هر يک از آنها مربوط به دوره 
عرفاني  و  حماسي  بترتيب  محتواهايي  داراي  و  صفوي 
مي باشند که باعث تنوع بيشتري جهت انتخاب نمونه ها، 
براي تحليل بهتر و دقيق تري خواهند شد. روش تجزيه و 

تحليل کيفي است.

پيشينه تحقيق
اخير در مورد پوشش و همچنين مقايسه  در سال هاي   
تطبيقي آن چه داخلي و چه به صورت التين مقاالت متعددي 
چاپ شده است که در اين قسمت به بخشي از اين مقاالت 

پرداخته شده است.
جليليان و فاطمى در مقاله اي تحت عنوان" پوشش زنان در 
ايران باستان (مطالعة موردى دورة هخامنشيان) " که در 
سال۱۳۹۰ با رويكرد مطالعه تاريخى توصيفى در شماره 
سوم فصلنامه تحقيقات فرهنگ ايران چاپ شد به مطالعه 
نوع پوشش زنان ايران در دوره هخامنشيان مي پردازند. در 

و  سرپوش ها  تطبيقي  مطالعه   
آسمانه هاي تصويرشده در نگاره هاي 
جنسيت  بر  تأکيد  با  صفوي  دوره 
(نمونه هاي موردي:  شاهنامه رشيدا و 

هفت اورنگ جامي) /١٥٧- ١٧١
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در معماري عصر صفوي " که در سال ۱۳۹۱ در شماره 
يکم مجله هنرهاي زيبا به تاليف رسيد با گردآوري اطالعات 
کتابخانه اي و ميداني شش نمونه موردي از پوشش هاي 
هر  است.در  شده  بررسي  صفوي  مدارس  و  مساجد 
نمونه، نمادهاي به کاررفته در شکل، آرايه، منظر شهري 
و جلوه هاي نور پوشش معرفي و سپس براساس مطالعات 
تاريخي کتابخان هاي، معنايي که قراين و شواهد معرف 
و  «آسمان»  معناي  دو  بر  افزون  ترتيب،  بدين  است،  آن 
«توحيد» که از معاني پيشيني گنبد و متعلق به ديگر ادوار 
معماري اسالمي است، دو معناي «بهشت » و «انسان کامل 

» بروز مي يابد.
انصاري يکتا و احمدي پيام در مقاله اي تحت عنوان "بررسي 
تطبيقي پوشش زنان تصوير شده در شاهنامه بايسنقري و 
شاه طهماسبي" درسال ۱۳۹۳ که در شماره چهارم نشريه 
زن در فرهنگ و هنر چاپ شد به بررسي تحليلي- تطبيقي 
پوشاک زنان دوره تيموري و صفوي پرداخته است،وجه 

اشتراک هر دو زمان توجه به جايگاه واالي زنان است.
تقوي و موسوي نيز در مقاله تحت عنوان " بررسي حضور 
اجتماعي زنان و سير تحول پوشش در نگاره هاي عصر 
صفوي" در سال۱۳۹۲ در شماره هجدهم فصلنامه علمي 
پژوهشي زن و فرهنگ چاپ شد به گونه بندي پوشش زنان 

و تأثير آن در نقش اجتماعي آنان پرداخته است.
تحت  را  مقاله اي   ،  ۲۰۱۷ سال  در  هاتلينگ1   سيلويا 
عنوان«لباس هاي فروتن امپراتور»2 به چاپ رساند که به 
نقش پوشش بر جايگاه فردي اشاره داشته که اين را در 
مغول  امپراطوري  دوره  به  هند  در  نگاره هايي  از  برخي 

مربوط مي شود نشان داده است.
از ديگر افرادي که در اين زمينه فعاليت داشته اند مي توان 
به باهر اسماعيل فرهات3 اشاره کرد که در سال ۲۰۱۴ 
درمقاله تحت عنوان«ارتباط بين مد و معماري»4 به رابطه 
تنگاتنگي که بين مد پوشاک با معماري دارد اشاره داشت 
است واين روابط به از جنبه هاي مقياس و روند طراحي و 
همچنين جنس مصالح بررسي کرده است که در آخر به 

تأثيرگذاري اين دو بر يکديگر اشاره دارد.5
با عنوان« فضاهاي معماري  سلطان زاده در کتاب خود 
پيام در  انتشارات  ايراني» که در  نگارگري  و شهري در 
سال۱۳۸۷ به چاپ رساند به دسته بندي فضايي مکان هاي 
اشاره شده در نگاره ها پرداخته و به هندسه هاي گنبدي، 

شش وجهي و هشت وجهي اشاره مي کند.
جنسيت يکي از عوامل قابل تامل در بحث پوشش و عاملي 
بر تأثيرگذاري پوشش هاي انساني و معماري بر يکديگر 
است اگرچه در مقاالت التين به روابط اين دو از جنبه هاي 
متفاوتي پرداخته شده اما به جنسيت که عامل کليدي در 
شکل گيري فرم و هندسه آنهاست هيچگونه اشاره اي نشده 
است.مطالعات پيشين، آن را در پوشش هاي انساني و بناهاي 
معماري به صورت مجزا مورد بررسي قرار داده وليکن 

اين پژوهش كوشش شده با نگاهى تحليلى به همه منابعى كه 
آگاهي هايى را درباره پوشش و نوع جامه زنان هخامنشى 

به دست مي دهند باشد.
صفايي پور و پورمند در مقاله اي با عنوان" معناي پوشش 
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در اين مقاله سعي شده است با نگاهي متفاوت و تحليلي 
و با استفاده از نگاره ها به عنوان منابع تصويري موثق 
به صورت اختصاصي به تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين 
سرپوش ها و آسمانه ها از لحاظ جنسيتي در دوره صفوي 

که در نگاره ها به تصوير کشيده شده است بپردازد.

مباني نظري
بازشناخت مفاهيم پوشش، سرپوش و آسمانه

اشاره  اينطور  پوشش  واژه  مورد  در  دهخدا  پوشش: 
مي کند:«اسم مصدر پوشيدن،ستر، حجاب، مستر ،جامه و 
پوشاک» (دهخدا،۱۳۸۴).با توجه به اين تعريف مي توان آن را 
به دو عنصر انساني و معماري طبقه بندي کرد. با نگاهي کلي 
به پوشش زنان و مردان در نگاره ها از لحاظ عنصر انساني، 
ميتوان آن را به" سرپوش، تن پوش و پاي پوش" تقسيم بندي 
کرد (انصاري يکتا و احمدي پيام،۱۳۹۳)که اين مقاله به طور 

اختصار به بررسي و مطالعه "سرپوش ها" پرداخته است. 
سرپوش (عنصر انساني): 

فرهنگ عميد در مورد واژه سرپوش مي نويسد:«پارچه اي 

که زنان با آن سر خود را بپوشانند،آنچه که باالي چيزي 
بگذارند که روي آن پوشيده شود» و نيز در فرهنگ معين 
چنين اشاره شده است:«مقنعه زنان، سرانداز» بنابر اين 
تعريف هر چيزي را که براي پوشش سر به كار رود، 
مي توان «سرپوش» ناميد.به همين دليل، در اين مقاله به 
عام« سرپوش»  به طور  هاي سر  پوشش  انواع  تمامي 
کننده  تداعي  مختلف  دوره هاي  در  که  شود  مي  گفته 
جايگاه اجتماعي افراد و داراي ارزش و اهميت خاصي 
تعويض  قابل  حدودي  تا  اصلي  پوشاک  چنانکه  بود 
طبقاتي  استثناي  به  ها،  روبنده  و  سربندها  مگر  بود، 
گفت  مي توان  اين،  وجود  با  درويشان.  و  مهتران  نظير 
که سبک اصلي سرپوش در طبقات مختلف، با درجات 
(جعفرپور  است  بوده  همراه  پوشي  ساده  از  مختلفي 
در  تصويرشده  ۵۱).سرپوش هاي  مجيدي،۱۳۸۵،  و 
اجتماعي مرفه، عادي و  اين طبقات  نگاره ها نشاندهنده 

تهيدست شده است.
آسمانه (عنصر معماري):

 عالمه دهخدا آسمانه را اينگونه تعريف مي کند: «سقف، 

تصوير٥ . نمونه از آسمانه هاي تصوير شده در نسخه نگاره «هفت 
اورنگ جامي»، ماخذ: همان.

تصوير٤. نمونه از آسكانه هاي  تصويرشده  در نسخه نگاره« هفت اورنگ 
جامي ». مأخذ: همان.

و  سرپوش ها  تطبيقي  مطالعه   
آسمانه هاي تصويرشده در نگاره هاي 
جنسيت  بر  تأکيد  با  صفوي  دوره 
(نمونه هاي موردي:  شاهنامه رشيدا و 

هفت اورنگ جامي) /١٥٧- ١٧١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۶۱

فصلنامة علمي نگره

از  ايراني،  معماري  در  آشکوب».آسمانه  و  سمک،عرش 
اولويت و اهميت زيادي نسبت به ديگر اندام هاي معماري 
مختلف  نقاط  معماري  با  مقايسه  در  است.  برخوردار 
تنوع و غناي آن در معماري  جهان در اعصار مختلف، 
سقف  به  چنان  ايراني  معمار  است.  كننده  خيره  ايراني 
مي پردازد كه گويي دغدغه اي به جز آن ندارد. وي به 
پاييني مي گذرد و توجه خاصش را  از سطوح  سادگي 
به آسمانه مي کند (صفايي پورو پورمند،۱۳۹۱). انتخاب 
و  زيبا  بسيار  نشان هاي  پوشش،  براي  «آسمانه»  واژه 
گويا از پشتوانه هاي معنايي اين عنصر معماري دارد. اين 
واژه، جايگاه پوشش را از سقفي و سرپناهي عملکردي، 
ارتقا  فضا  باشندگان  و  طراحان  معنايي  آسماني  به 
فراواني چون «خيمه دهر»  مي دهد. وجود اصطالحات 
،« چترمينا»و«کاسه سرنگون »و«گنبد دهر » در شعر و 
دهنده  نشان  آسمانه،  و  آسمان  براي  ايراني  ادبيات 
است  پوشش  باطني  معناي  به  ايراني  نياکان  اعتقاد 
از  بسياري  در  كه  است  چنين  اين  (اردالن،۷۵،۱۳۸۰). 

بناهاي دوران اسالمي، آسمانه اهميتي ويژه مي يابد.

سرپوش ها در سفرنامه هاي عصر صفوي
پوشاک خود نماد هويت و نشان دهنده جايگاه اجتماعي 
افراد بوده و اين را ميتوان از نگاه مسافران خارجي که با 
ديدگاهي متفاوت در سفرنامه هاي خود بيان کردند مشاهده 
کرد البته الزم به ذکر است که نه تنها اين سفرنامه ها بلکه 

افراد شاخص داخلي هم به اين نکات اشاره داشته اند.
پيترو دالواله1 راجع به روسري زنان در دوره شاه عباس 
مي نويسد: «روسري زنان شبيه پارچه اي است که زنان 
بغداد هم به کار مي بردند. رنگ روسري ها متفاوت است و 
دنباله آن از عقب تا روي زمين ادامه پيدا مي کند. چند رشته 
مرواريد، به طول چهار انگشت به بند پيشاني آنان آويزان 
است که با حرکت سر به اطراف حرکت مي کند و به غالوه 
دو رشته موي بلند نيز از طرفين صورتشان پايين ريخته 

و چهره آنان را در بر مي گيرد» (دالواله،۱۳۷۰ ،۱۴۷).
ژان باپتيست تاورنيه2مي نويسد: «زنان کاله کوچکي به 
شکل برج به سر مي گذارند و هر کس به اندازه بضاعت 
و  مي دهد  زينت  جواهرات،  به  را  خود  کاله  شانش،  و 
پشت  طرف  به  ابريشمي  مقنعه اي  کاله،  زير  از  بعضي 
مي افزايد».  آنها  زيبايي  و  حسن  بر  که  دارند  آويخته 

(تاورنيه،۱۳۶۱،۶۲۷).
دوره  در  زنان  پوشاک  وضعيت  درباره  شاردن3  جان 
شه سليمان صفوي مي نويسد:« شاهزاده خانم هايي که از 
دودمان شاهي مي باشند، اين امتياز را دارند که مي توانند 
خنجر بر کمر خويش ببندند. زنان سر خويش را کامال 
مي پوشانند و از روي آن چارقدي دارند که به شانه شان 
مي رسد و گلو و سينه شان را از جلو مستور مي سازد.

به سر  خانه  در  تا  دو  دارند:  چهار حجاب  زنان  عموما 
مي کنند و دوتاي ديگر را هنگام خروج از منزل بر روي 
آنها مي افزايند. نخست روسري است که براي آرايش تا 
پشت بدن آويزان است. دوم پارقد است که از زير ذقن 
مي گذرد و سينه را مي پوشاند. سوم حجاب سفيدي ايت 
که تمام بدن را مستور مي کند و چهارم به شکل دستمالي 
مخصوص  و  نهند  صورت  روي  بر  که  است  (روبند) 

مساجد و معابد است.» (شاردن،۱۳۳۵،۲۱۸).
هيچ  که  دارند  اشاره  نکته  اين  به  سفرنامه ها  بيشتر  در 
تفاوت چنداني در پوشش مردان و زنان ديده نمي شود 
به  توجه  با  زنان  براي  بيشتر  اليه هاي  از  استفاده  مگر 
پوشش متفاوتي نسبت به مردان دارند و همچنين توجه 
به تاج ها و نيم تاج ها که زنان متمول و شاهزاده ها بر سر 
بر  زير روسري  از  گاه  که  و کاله کوچکي،  مي گذاشتند 
سر مي نهادند و گاه روسري را سر مي کردند و سپس 

سرپوش را بر سر مي گذاشتند.
معرفي نگاره هاي مطالعه شده
 نسخه- نگاره شاهنامه رشيدا

تصوير٦ . نمونه اي آسمانه هاي تصوير شده در نسخه نگاره «شاهنامه 
www.golestanpalace.ir :رشيدا»،  ماخذ

6.Pietro Della Valle
و  سياحان  مشهورترين  از  يکي 
زمان  در  که  ايتاليايي  جهانگردان 
شاه عباس اول به ايران سفر کرده 

است.
7.Jean Baptist Tavernier

سياح فرانسوي که بيش از نه بار 
ايران را ديده است. اولين سفر وي 
سفرهاي  و  صفي  شاه  زمان  در 
ديگرش درزمان شاه عباس دوم و 

شاه سليمان انجام گرفت.
8.John Chardin 

در  که  فرانسوي  مشهور  سياح 
دوره شاه عباس دوم و فرزندش 
بر  و  بوده  ايران  در  شاه سليمان 

زبان فارسي تسلط داشت.



نسخة خطي شاهنامة رشيدا در قطع ۲۶,۷ * ۴۴,۵ سانتيمتر 
و متعلق به موزة کاخ گلستان تهران است. ۹۳ نگارة اين 
شاهنامه، داستانهاي حماسي شاهنامه را با موضوع هاي 
اند.  کشيده  تصوير  به  تاريخي  و  پهلواني  اساطيري، 
نگاره هاي آن به سبکي يکدست و هماهنگ که مي توان از 
تعبير کرد، کارشده اند  پرداز»  به «سبک هاشوري و  آن 

(حسيني راد،۱۳۸۴،۲۳۷). 
از  آماري  ارائه  و  جنسيتي  طبقه بندي  به   ۱ جدول  در 
نگاره هاي مورد مطالعه شاهنامه رشيدا انجام گرفته است 
بيشتر  زنان  به  نسبت  مردان  آمار  که  مي دهد  نشان  که 
بوده و از لحاظ آماري بيشتر از ۲,۵ برابر است.بررسي ها 
حاکي از آن است که تعدد سربازان و خدمه دربار نسبت 

به پادشاهان بيشتر بوده و اين اهميت آنها را نشان مي دهد 
(نمودار۱).

نسخه- نگاره هفت اورنگ جامي
از آثار منظوم جامي است که از هفت  هفت اورنگ يکي 
و  قصه ها  از  سرشار  اثر  اين  شده  است.  تشکيل  بخش 
داستان هاي تعليمي و تمثيلي است. تعداد کل بيت هاي هفت 

اورنگ جامي حدود ۲۳۶۴۰ بيت است.
در دوره سلطنت صفويان،پس از شاهنامه شاه تهماسبي 
با ۲۵۸ نگاره، شايد يکي از برجسته ترين و در عين حال 
دوره  اين  از  مانده  جا  به  نگارگري  آثار  درخشان ترين 
پررونق فرهنگي (و در عين حال سياسي و اقتصادي)، هفت 

جدول ١. طبقه بندي مردان و زنان تصوير شده در نگاره هاي شاهنامه رشيدا، مأخذ: نگارنگان

تعداد 
نگاره ها

طبقه بندي مردان تصوير شده در 
نگاره ها

تعداد 
نگاره ها

طبقه بندي زنان تصوير شده 
در نگاره ها

خدمه سربازانپادشاهان
خدمه دربارزنان پادشاهدربار

۱۶۲۳۱۱۶۱۰۱۶۱۴۵

تعداد 
مردان 

تصوير 
شده در 
نگاره ها

 ۱۵,۴
۶,۶ درصد۷۸ درصددرصد

تعداد زنان 
تصوير 
شده در 
نگاره ها

۹۹,۹۸ ۰,۰۲ درصد
درصد

جمع کلجمع کل

۱۴۹۴۶

۲۳,۵ درصد۷۶,۵ درصد

نمودار ١. پراکندگي شخصيت هاي تصويرشده در نگاره هاي شاهنامه رشيدا ، ماخذ:نگارندگان

و  سرپوش ها  تطبيقي  مطالعه   
آسمانه هاي تصويرشده در نگاره هاي 
جنسيت  بر  تأکيد  با  صفوي  دوره 
(نمونه هاي موردي:  شاهنامه رشيدا و 

هفت اورنگ جامي) /١٥٧- ١٧١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۶۳

فصلنامة علمي نگره

اورنگ ابراهيم ميرزا است. هفت اورنگ شامل هفت مثنوي 
است که به تقليد از خمسه نظامي،توسط موالنا نورالدين 
عبدالرحمن جامي (۸۹۷-۸۱۷ ه.ق.)بين سال هاي ۸۷۵-۸۹۲ 

ه.ق. تصنيف شده است (حسيني،۱۳۸۵). 
از  آماري  ارائه  و  جنسيتي  طبقه بندي  به   ۲ جدول  در 
انجام گرفته است  اورنگ  نگاره هاي مورد مطالعه هفت 
که نشان مي دهد که آمار مردان نسبت به زنان بيشتر 
بوده و از لحاظ آماري بيشتر از ۸ برابر است. بررسي ها 
حاکي از آن است که تعدد رعيت عادي و تهيدست نسبت 
به مرفه بيشتر بوده و اين اهميت آنها را نشان مي دهد 

(نمودار۲).
سرپوش ها در نگاره ها 

در پژوهش حاضر سعي شده است که از لحاظ پوشاک 

با  و  پرداخته  مردان  و  زنان  سرپوش  بخش  به  بيشتر 
مطابقت آن ها با پوشش بناهاي (آسمانه ها) تصوير شده در 
نگاره هاي مذکور به تحليل محتوايي بيانجامد.براي رسيدن 
به اهداف مذکور سرپوش ها را در هر يک از نسخه هاي« 
شاهنامه رشيدا» و «هفت اورنگ جامي» مورد مطالعه قرار 

خواهيم داد.

سرپوش ها در نگاره شاهنامه رشيدا 
در پوشش هاي سر تصويرشده در شاهنامه رشيدا مي توان 
با توجه به قرارگيري در فضاي عمومي و خصوصي به 
تقسيم بندي کلي دست يافت،در ادامه با توجه به جايگاه 
اجتماعي افراد سرپوش ها به حالت هاي هندسي متفاوتي 
تقسيم شده اند.که با توجه به جنسيت به بررسي هريک از 

تعداد 
نگاره ها

طبقه بندي مردان تصوير شده در 
نگاره ها

تعداد 
نگاره ها

طبقه بندي زنان تصوير شده در 
نگاره ها

تهيدسترعيتمرفهتهيدسترعيتمرفه

۹۴۲۱۳۲۳۰۹۸۱۶۱

تعداد 
مردان 

تصوير 
شده در 
نگاره ها

 ۲۰,۶
درصد

 ۶۴,۷
درصد

 ۱۴,۷
درصد

تعداد زنان 
تصوير 
شده در 
نگاره ها

 ۳۲
۴ ۶۴ درصددرصد

درصد

جمع کلجمع کل

۲۰۴۲۵

۱۱ درصد۸۹ درصد

جدول ٢. طبقه بندي مردان و زنان تصوير شده در نگاره هاي هفت اورنگ جامي، مأخذ: نگارندگان

نمودار ٢. پراکندگي شخصيت هاي تصويرشده در نگاره هاي هفت اورنگ جامي، ماخذ: نگارندگان



دسته بندي و تحليل سرپوش هاي مردان و زنان در نگاره هاي شاهنامه رشيدا 
شده

صوير 
ي مردان ت

ش ها
سرپو

ش ها
سرپو

ي 
سيم بند

تق
خدمه دربارسربازانپادشاهان

 

تصاوير۷- مردان با سرپوش هاي متنوع تصوير شده در نسخه نگاره «شاهنامه رشيدا»، ماخذ:
www.golestanpalace.ir

ش ها
سرپو

ي 
تحليل مورد

استفاده از هندسه هاي چهار ضلعي ،شش 
ضلعي و هشت ضلعي و همچنين دايره که 

ميتوان جايگاه اجتماعي افراد را هم در هندسه و 
هم در ارتفاع سرپوش ها مشاهده کرد. 

استفاده از سرپوش هاي 
ايستا براي نشان دادن 

ابهت مردان،چه در زمان 
جنگ و چه از لحاظ 

اجتماعي ،اين در بناها نيز 
قابل رويت است.

در خدمه دربار نيز مي توان 
گفت هندسه سرپوش جايگاه 

و طبقه اجتماعي را به 
گونه اي که در شکل ديده ايد 

مشخص مي کند.

شده
صوير 

ي زنان ت
ش ها

سرپو

ش ها
سرپو

ي 
سيم بند

تق

همسر 
گروه خدمه درباريانپادشاهان

تصاوير۸- زنان با سرپوش هاي متنوع تصوير شده در نسخه نگاره 
www.golestanpalace.ir:شاهنامه رشيدا»، ماخذ»

ش ها
سرپو

ي 
تحليل مورد

هندسه 
ماليم و 

دوار
هندسه 
ماليم و 
چادري

هندسه دوار و 
پيچشي

استفاده از 
هندسه چهار 

ضلعي.

در سرپوش هاي استفاده شده در گروه خدمه دربار بيشتر آنها هندسه ماليم و نرمي 
استفاده شده است که اين بر گرفته از خصلت زنانگي را نشان ميدهند و با توجه به 

محرميت و لطافتي که در جنسيت زنانه وجود دارد برگرفته از آن بوده است.

جدول ٣. دسته بندي و تحليل سرپوش هاي مردان و زنان در نگاره هاي شاهنامه رشيدا، ماخذ: نگارندگان

و  سرپوش ها  تطبيقي  مطالعه   
آسمانه هاي تصويرشده در نگاره هاي 
جنسيت  بر  تأکيد  با  صفوي  دوره 
(نمونه هاي موردي:  شاهنامه رشيدا و 

هفت اورنگ جامي) /١٥٧- ١٧١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۶۵

فصلنامة علمي نگره

 جدول ٤. دسته بندی و تحلیل سرپوش های مردان و زنان در نگاره های هفت اورنگ جامی، ماخذ: نگارندگان.

شده
صوير 

ي مردان ت
ش ها

سرپو

ش ها
سرپو

ي 
سيم بند

تق

تهيدسترعيتمرفه
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ش ها
سرپو

ي 
تحليل مورد

هندسه 
دواري 

شکل و با 
ارتفاعي بلند 

که نشانه 
جايگاه 

اجتماعي فرد 
است.

هندسه 
دواري 
شکل و 

استفاده 
از 

تزئينات 
پر که 

جايگاه 

هندسه 
دواري شکل 

ولي بدون 
تزئينات 

که از طبقه 
مرفه جدا 

شده است.

هندسه 
دواري 

شکل و با 
ارتفاعي کم 

که نشانه 
جايگاه 

اجتماعي 
متوسط 
را نشان 
مي دهد.

هندسه 
دواري 

شکل 
و با 

هندسه 
دواري 

شکل و با 
ارتفاعي 
بلند که 
نشانه 
جايگاه 

اجتماعي 
فرد 

است.

هندسه 
دواري 

شکل و با 
ارتفاعي 

کوتاه که 
نشانه 
جايگاه 

اجتماعي 
فرد است.

هندسه 
دواري 

شکل 
و با 

ارتفاعي 
نسبتا 

بلند که 
نشانه 
جايگاه 

هندسه 
دواري شکل 
و با ارتفاعي 
کم که نشانه 

جايگاه 
اجتماعي فرد 

است.

هندسه 
دواري 

شکل و با 
ارتفاعي 
بلند که 
نشانه 
جايگاه 

اجتماعي 
فرد است.

دايره ختم شده است،البته ميتوان 
جايگاه اجتماعي را هم در هندسه 
سرپوش ها  ارتفاع  در  هم  و 

مشاهده کرد. 

استفاده از سرپوش هاي ايستا براي نشان دادن ابهت مردان، 
از لحاظ اجتماعي ،اين در بناها نيز قابل رويت است.

در گروه تهيدست نيز مي توان گفت هندسه سرپوش 
جايگاه و طبقه اجتماعي را به گونه اي که در شکل 

ديده ايد مشخص مي کند.

شده
صوير 

ي زنان ت
ش ها

سرپو

ش ها
سرپو

ي 
سيم بند

تق

تهيدسترعيتمرفه
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ش ها
سرپو

ي 
تحليل مورد

هندسه دواري 
شکل و با 

ارتفاعي بلند که 
نشانه جايگاه 
اجتماعي فرد 

است.

هندسه 
دواري شکل 
و با ارتفاعي 

بلند که 
نشانه جايگاه 
اجتماعي فرد 

است.

هندسه 
دواري 

شکل و با 
ارتفاعي 
بلند که 
نشانه 

جايگاه 
اجتماعي 
فرد است.

هندسه دواري 
شکل و با 

ارتفاعي بلند که 
نشانه جايگاه 
اجتماعي فرد 

است.

هندسه 
دواري 

شکل و با 
ارتفاعي 
بلند که 
نشانه 

جايگاه 
اجتماعي 
فرد است.

هندسه دواري 
شکل و با 

ارتفاعي بلند 
که نشانه 

جايگاه 
اجتماعي فرد 

است.

هندسه 
دواري 

شکل 
و با 

ارتفاعي 
بلند که 
نشانه 

جايگاه 
اجتماعي 

فرد 
است.

هندسه خاصي نداشته و جايگاه اجتماعي با توجه به 
تزئينات بوده است.

در سرپوش هاي استفاده شده در گروه رعيت دربار بيشتر 
آنها هندسه مشخصي را نشان نميدهند و با توجه به محرميت و 
لطافتي که در جنسيت زنانه وجود دارد برگرفته از آن بوده است.

در گروه 
تهيدست نيز 
مي توان گفت 

هندسه سرپوش 
جايگاه و طبقه 

اجتماعي را 
به گونه اي که 
در شکل ديده 

ايد مشخص 
مي کند.



دسته بندي و تحليل آسمانه بناهاي تصوير شده در نگاره هاي شاهنامه رشيدا

سمانه ها با توجه به نگاره ها
ي آ

سيم بند
تق

تخت چند وجهي با ارتفاع کم
تخت شش وجهي با ارتفاع زياد

گنبدي شکل
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ي
تحليل مورد

با توجه به اينکه اين بناها مخصوص زنان بوده، آسمانه 
آنها نيز خصلت زنانه بودن آن نيز مشاهده مي شود که 

محرميت در آسمانه نيز ديده مي شود.

در اين نوع بناها و آسمانه براي اينکه ابهت و چيرگي 
بر فضا را داشته باشد نياز به تناسبات ارتفاعي است 

که اين ارتفاع در سرپوش هاي مردانه نيز مشاهده 
مي شود که خود آن نيز نشانه خودنمايي است.

فرم هندسي 
آسمانه بر 

گرفته است از 
سرپوش زرهي 

مردان.

دسته بندي و تحليل آسمانه بناهاي تصوير شده در نگاره هاي هفت اورنگ جامي

تقسيم بندي

 آسمانه ها با 

توجه

 به نگاره ها

گنبدي شکلتخت شش وجهي تخت چند وجهي

خيمهآالچيقکوشکحمامکوشکقلعه و مسجد
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تحليل موردي

نيز  آنها  بوده، آسمانه  زنان  بناها مخصوص  اين  اينکه  به  توجه  با 
خصلت زنانه بودن آن نيز مشاهده مي شود که محرميت در آسمانه 

نيز ديده مي شود.

در اين نوع بناها و آسمانه براي اينکه ابهت و چيرگي بر فضا 
را داشته باشد نياز به تناسبات ارتفاعي است که اين ارتفاع 
در سرپوش هاي مردانه نيز مشاهده مي شود که خود آن نيز 

نشانه خودنمايي است.  

آسمانه  هندسي  فرم 
از  است  گرفته  بر 
سرپوش زنان است.

با توجه به روايت عرفاني در بناهاي عمومي در برخي از هندسه اي 
با ارتفاع زياد جهت برون نمايي و در برخي ديگر از هندسه شش 

وجهي ماليم و با ارتفاع کم استفاده شده است.

وجهي  شش  هندسه  از  استفاده  عرفاني  روايت  به  توجه  با 
ماليم و با ارتفاع کم مي توان در سرپوش ها هم مشاهده کرد.

هندسه دوار و ماليم 
با خصلت زنانگي.

جدول ٥. دسته بندی و تحلیل آسمانه ها در نگاره های شاهنامه رشیدا و هفت اورنگ جامی، ماخذ: نگارندگان

ادامه جدول ٥

و  سرپوش ها  تطبيقي  مطالعه   
آسمانه هاي تصويرشده در نگاره هاي 
جنسيت  بر  تأکيد  با  صفوي  دوره 
(نمونه هاي موردي:  شاهنامه رشيدا و 

هفت اورنگ جامي) /١٥٧- ١٧١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۶۷

فصلنامة علمي نگره

آنها خواهيم پرداخت. 
-سرپوش هاي زنان تصويرشده در اين نگاره که اغلب 
از هندسه نرم و لطيف که برگرفته از خصلت زنانه است 
استفاده شده است. در شاهنامه رشيدا با توجه به محتواي 
حماسي، از تاج ها و همين طور کاله هايي استفاده شده است 
که خود به صورت نمادين جايگاه اجتماعي فرد را به نمايش 

مي گذارد.
-سرپوش هاي مردان تصويرشده در شاهنامه رشيدا با 
توجه به اينکه يک نگاره حماسي بوده بيشتر از هندسه هاي 
چندضلعي و فرم هاي ايستا براي نشان دادن ابهت مردان 
چه در زمان جنگ و چه از لحاظ جايگاه اجتماعي استفاده 

شده است.

سرپوش ها در نگاره هفت اورنگ جامي
هفت  نگاره  در  تصويرشده  سرپوش هاي  کلي  نگاه  در 
اورنگ جامي با حضور در فضاي عمومي و خصوصي 
تقسيم بندي مي گرددد،در ادامه با توجه به جايگاه اجتماعي 
افراد سرپوش ها با توجه به جنسيت مورد بررسي قرار 

خواهند گرفت.
-سرپوش هاي زنان تصويرشده در اين نگاره نيز از هندسه 
نرم و لطيف که برگرفته از خصلت زنانه است استفاده شده 

است ولي با اين تفاوت که از تزئينات بيشتري براي نشان 
دادن جايگاه اجتماعي استفاده شده است چنانچه سر و 

گردن را تزئينات پوشانده اند 
-سرپوش هاي مردان تصويرشده در هفت اورنگ جامي 
با توجه محتواي عرفاني ،از هندسه و فرم هاي دوار همراه 
با تزئينات ولي با ارتفاع هاي متفاوت استفاده شده که خود 

نشانگر جايگاه اجتماعي افراد است.

دسته بندي سرپوش ها در نگاره ها
با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در نگاره هايي که زمينه 
حماسي داشته اند سرپوش ها با توجه به جايگاه اجتماعي 
به پادشاهان و همسرهايشان ، سربازان و خدمه درباريان 
زمينه  که  نگاره هايي  در  (جدول۳).  مي شوند  طبقه بندي 
عرفاني داشته اند سرپوش ها با توجه به جايگاه اجتماعي 
مي شوند  طبقه بندي  تهيدست  و  رعيت  مرفه،  دسته  به 

(جدول۴).

آسمانه ها در نگاره ها
در نگاره ها با توجه به فضاهاي مختلفي وجود داشته است 
، به نسبت از آسمانه هاي مختلفي استفاده شده است که از 
فرم و هندسه خاصي بهره برده است براي مثال از هندسه 

جدول ٦. مقایسه تطبیقی آسمانه های بناهای تصویرشده در نگاره های شاهنامه رشیدا و هفت اورنگ ، ماخذ: نگارندگان



مقايسه تطبيقي آسمانه هاي بناهاي تصوير شده در نگاره هاي شاهنامه رشيدا (حماسي) و هفت اورنگ جامي (عرفاني)

سي)
شيدا (حما

شاهنامه ر
ي 

نگاره ها
دسته بندي آسمانه بناهاي تصوير شده در نگاره هاي شاهنامه رشيدا

تخت چند وجهي با ارتفاع کم
تخت شش وجهي با ارتفاع زياد

گنبدي شکل

کوشک
قلعه

خيمه
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گ جامي (عرفاني)
ت اورن

ي هف
نگاره ها

دسته بندي آسمانه بناهاي تصوير شده در نگاره هاي هفت اورنگ جامي

گنبدي شکلتخت شش وجهي تخت چند وجهي

حمامکوشکقلعه و مسجد
کوشک

خيمهآالچيق
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ي
ي مورد

ي نمونه ها
سه ها

سه تطبيقي هند
مقاي

با توجه به روايت عرفاني در 
بناهاي عمومي در برخي از 

هندسه اي با ارتفاع زياد و در 
برخي ديگر از هندسه شش 
وجهي ماليم و با ارتفاع کم 

استفاده شده است.

با توجه به وجود محرميت 
در کوشک استفاده از هندسه 
شش وجهي ماليم و با ارتفاع 

کم با حفظ محرميت.

با توجه به روايت عرفاني 
استفاده از هندسه شش 

وجهي ماليم و با ارتفاع کم 
مي توان در سرپوش ها هم 

مشاهده کرد.

با توجه به روايت حماسي 
استفاده از هندسه شکسته 
با خصلت مردانگي و نشان 
دادن قدرت با ارتفاع زياد.

هندسه تيز 
باخصلت مردانگي

 هندسه نرم با
خصلت زنانگي

ي
جمع بند

تحليل هاي تطبيقي انجام گرفته بين آسمانه ها و سرپوش ها حاکي از آن است که اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري متقابل بين يکديگر وجود داشته و جنسيت 
هم به عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار بوده است که اين را مي توان به صورت بصري مشاهده کرد که در بناهايي که مردان نقش پررنگي را ايفاء مي کنند 
از فرم و هندسه شکسته و با عظمت -خصلت مردانگي- و برعکس در بناهايي که بانوان نقش اصلي را ايفاء مي کنند از فرم و هندسه نرم و ساکن-خصلت 
زنانگي- استفاده شده است که در طراحي سرپوش ها هم صدق مي کند و در برخي موارد اين تأثيرگذاري تا حدي پيش رفته است که از طرح خود سرپوش 

به عنوان آسمانه استفاده شده است.

جدول ٦. مقايسه تطبيقي آسمانه هاي بناهاي تصويرشده در نگاره هاي شاهنامه رشيدا و هفت اورنگ ، ماخذ: نگارندگان

و  سرپوش ها  تطبيقي  مطالعه   
آسمانه هاي تصويرشده در نگاره هاي 
جنسيت  بر  تأکيد  با  صفوي  دوره 
(نمونه هاي موردي:  شاهنامه رشيدا و 

هفت اورنگ جامي) /١٥٧- ١٧١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۶۹

فصلنامة علمي نگره

شش وجهي و هشت وجهي در کوشک ها استفاده شده 
است (سلطان زاده،۱۳۸۷،۸۳) و از فرم گنبدي در فضاهاي 
(سلطان  است  شده  استفاده  خيمه  و  چادر  و  مساجد 

زاده،۱۳۸۷،۹۳).
هاي« شاهنامه  نسخه  از  يک  هر  در  آسمانه ها  ادامه  در 
رشيدا» و «هفت اورنگ جامي» مورد مطالعه قرار خواهد 

گرفت.

آسمانه ها در نگاره شاهنامه رشيدا 
آسمانه هاي تصوير شده در شاهنامه رشيدا به صورت 
تقسيم  فضاهاي خصوصي  و  عمومي  فضاهاي  به  کلي 
بندي مي شوند که با توجه به محتواي حماسي از فرم و 
هندسه هاي تيز و با ارتفاع بلند براي فضاهايي استفاده شده 
است که حضور مردان نقش پررنگي دارند و برعکس در 
فضاهايي که نقش بانوان زياد به چشم مي خورد از فرم هاي 

نرم و تخت با ارتفاعي کوتاه استفاده شده است. 
آسمانه ها در نگاره هفت اورنگ جامي 

با نگاه کلي آسمانه هاي تصوير شده در هفت اورنگ جامي 

به فضاهاي عمومي و خصوصي دسته بندي مي شوند که 
با توجه به محتواي عرفاني از فرم و هندسه هاي نرم و 
با ارتفاع کوتاه استفاده شده است که اين نشانگر حضور 

پررنگ بانوان در اکثر فضاها است.
در کل عنصر " آسمانه" در نگاره هاي مذکور به سه گروه 
تخت چند وجهي، تخت شش وجهي و گنبدي تقسيم شده 

است (جدول ۵).

جدول ۵- دسته بندی
با توجه به بررسي هاي سرپوش ها و آسمانه ها در هر يک 
از نسخه هاي شاهنامه رشيدا و هفت اورنگ جامي مي توان 
با وجود  يافت که  از پوشش ها دست  نمودار کلي  به يک 
محتواهاي حماسي و عرفاني نگاره هاي مورد مطالعه جنسيت 
نقش پررنگي را در شکل گيري فرم و هندسه سرپوش ها و 
آسمانه ها ايفاء کرده و يکي از عوامل کليدي در تأثيرگذاري و 

تأثيرپذيري آنها بر يکديگر است (نمودار ۳).

نتيجه
نگاره ها يکي از اسناد تصويري قابل استناد در حوزه هنري به شمار مي روند که با استفاده از طرح هاي 
هندسي و اسليمي رويدادهاي تاريخي را به تصوير کشيده است. پوشش در نگاره هاي دوره صفوي 
خود نمادي از جايگاه اجتماعي و نشانه قدرت و حريم بوده است که اين در دوره اي صورت مي گيرد 
که تغييرات گسترده اي در اين زمينه چه از لحاظ تزئيني و چه از لحاظ سازه اي حاصل گرديده است. 
سرپوش به عنوان بخش پر اهميت پوشاک جايگاه ويژه اي را در فرهنگ ايراني –اسالمي داشته چنانکه 
در نگاره هاي دوره صفوي با تنوع زيادي روبرو شده و بر اساس بررسي هاي انجام گرفته ، پوشش از 
جنبه عنصر انساني» سرپوش» از لحاظ هندسي در سه دسته بندي قرار مي گيرد که با توجه به محتواي 
عرفاني به گروه هاي مرفه، رعيت و تهيدست و در حماسي به گروه هاي پادشاهان، سربازان و خدمه 
دربار (نمودار٣) و نيز مي توان اين دسته بندي را در عنصر معماري» آسمانه» نيز مشاهده کرد که به 
سه گروه تخت چند وجهي، تخت شش وجهي و گنبدي تقسيم شده است.در پاسخ به سواالت مطرح 
شده در مقدمه اين پژوهش،درمورد تأثيرپذيري آسمانه ها و سرپوش هاي تصويرشده در نگاره هاي 
دوره صفوي از يکديگر، چنان که اشاره شد عوامل متعددي را ميتوان ذکر کرد که جنسيت يکي از 
اساسي ترين آنهاست با توجه به مطالعات تحليلي، «جنسيت» عاملي براي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري به 
شمار مي رود که در شکل گيري فرم و هندسه هر يک از آنها نقش پر رنگي را ايفاء مي کند. اين تغييرات 
فرمي و هندسه اي به وجود آمده در سرپوش ها و آسمانه ها باعث تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم 
آنها به يکديگر شده است که اين را مي توان در جداول مربوطه مشاهده کرد (جدول ٦).الزم به توضيح 
است طبق مطالعه تطبيقي انجام شده بين سرپوش ها و آسمانه ها، جنسيت يکي از عوامل اشتراکي 
است که در تأثيرگذاري آن دو بر يکديگر نقش اساسي داشته چنانکه در آسمانه هايي که حضور مردان 



پررنگ بوده از فرم هاي شکسته و با عظمت وتيز -که ميتوان آنها را خصلت مردانگي ناميد- استفاده 
شده که اين موضوع در سرپوش ها نيز صدق مي کند و برعکس در فضاهايي که حضور بانوان نقش 
پررنگي داشته اند از فرم و هندسه نرم و ساکن و لطيف-که ميتوان آنها را خصلت زنانگي ناميد- 
استفاده شده است. الزم به ذکر است که در برخي موارد نگارگر به صورت مستقيم از سرپوش هاي 
مردان و بانوان به عنوان آسمانه استفاده کرده است که اين رابطه هندسي موجود موجب خلق آثار 
متنوع و در عين حال با خصلت هاي جنسيتي متفاوت گرديده است. بنابراين جنسيت باعث به وجود 
آمدن رابطه تنگاتنگي بين «سرپوش» و «آسمانه» شده است. دراين پژوهش، پوشش ها از لحاظ فرم و 
هندسه مورد بررسي قرار گرفته اند و با توجه به وسعت مطالب مي توان آنها را از جنبه هاي ديگري نيز 

(از جمله رنگ و ...) مورد مطالعه قرار داد.
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other and also the geometric and formal relationship between them, and finally how to respond to 
this influence. Therefore, in this article, by collecting information and visual documents through 
library research method and selecting the studied samples from Safavid period paintings - with 
different contents such as epic and mystical - various types of coverings have been achieved and 
by the method of Semiotic analysis, which is of qualitative and descriptive-analytical type, they 
have been studied while this influence of human and architectural coverings on each other have 
been examined comparatively.  The results of studies conducted in the above paintings indicate 
that there are several factors regarding the impact of the two on each other, and gender, as one of 
these factors, has played a colorful role which is noticeable in the paintings and can be observed 
which shows close relationship between them. In the Asemaneh-ha the presence of men is bold, 
and rough with majestic forms - which can be called masculine traits - which is also true in the 
Sarpoosh-ha, in contrast to the spaces where the presence of women has played a prominent role, 
soft, static and delicate forms - which can be called feminine traits - are used. It should be noted that 
in this article, coverage has been studied in terms of form and geometry, and due to the breadth of 
the content, they can be studied from other aspects (including color, etc.) as well.
Keywords: Gender, Sarpoosh, Asemaneh, Paintings, Rashida, Haft-Awrang, Safavid
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Coverage has been a symbol of culture in different eras and shows the social status of individuals 
and society. Iran is located in a special region and because of that; it has a people with different 
cultures and religions which has led to diversity in the way of life and coverage. According to the 
history of several thousand years, it has a richness in terms of its shape and geometry that can be 
seen in paintings of different periods. Coverage has many lexical meanings and refers to different 
aspects. In this article, two aspects of it are mentioned - which include the human element or 
the «Sarpoosh», and also the architectural element, which is called «Asemaneh». They have a 
special importance and place in the Iranian-Islamic culture and it is due to the existence of various 
religions that Iran is one of the richest civilizations in the world, and therefore it has various and 
original covers; as inspired by Western artists in different periods. Since clothing is the protector 
of individuals> privacy and architecture is the protector of society>s privacy and the Sarpoosh 
is known as one of the main components of clothing and the Asemaneh is also known as one 
of the main components of architecture; both of them are related to humans, so the relationship 
between them cannot be ignored. The point to consider in the discussion of coverage is the factors 
that have affected them in various ways, one of the most important and fundamental of which is 
gender. Previous studies show that gender has been influential in the coverage of human beings, 
but how can this influence be observed in the coverage of Safavid period paintings? The main 
purpose of this study is to investigate the impact of human and architectural coatings on each 
other in paintings and to find out the answers to these questions: - Is there an influence between 
Sarpoosh-ha and Asemaneh-ha in the paintings of the Safavid period? - Which factors influence 
between them? - What role does gender play in this influence? Paintings in different periods are 
one of the most significant visual documents through which the painter has helped to recognize 
different periods by using creativity and special illustration, and of course, by using geometric and 
Islamic shapes to simplify historical events. Forms and geometries have played an important role 
in the artist>s expressions, which change according to the context, and cause different emotions. 
In some cases, broken and sharp forms, and in other subjects, soft and curved forms are used. The 
painter has tried to help express the feelings and knowledge of that time by using the simplest 
forms and sometimes similarities, which can be seen in the coverings as well as the buildings. It 
should be noted that due to the nature of this article, in this study, the main focus is on the coverage 
depicted in the paintings. The best way to collect this information is to refer to paintings from 
different periods. In this research, we have tried to compare the Sarpoosh and the Asemaneh by 
selecting paintings with different contents and examine the existence of this influence on each 


