ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
پوشش زنان در ايران باستان ھم بنا به شرايطی که ذکر شد ھميشه سبک و اسلوب خاصی داشتهاست .بررسیھا نشان
میدھد که پوشش تمام بدن در دورهھای مختلف تاريخی چه نزد زنان و چه نزد مردان در ايران يک حقيقت بودهاست و
به ھيچ وجه ايرانيان در برھنگی به سر نمی بردهاند.
برخی معتقد ھستند که اين پوشش کامل و آراسته به نوعی ريشه به وجود آمدن حجاب در دنيا است.
ويل دورانت معتقد است نقش پوشش و حجاب زنان در ايران باستان چنان برجستهاست که میتوان ايران را منشاء
][ ١
اصلی پراکندن حجاب در جھان دانست.
دائرةالمعارف الروس نيز به وجود حجاب زنان در ايران باستان اشاره میکند [٢].در تفسير اثنی عشری چنين آمدهاست:
][ ٣
»تاريخ نشان میدھد که حجاب در فرس )فارس( قديم وجود داشتهاست«.
تاريخ پوشاک به طور کلی بخشی از تاريخ تمدن و فرھنگ انسان است و برای آگاھی از پوشش در ايران ،بايد فرھنگ
][ ۴
مردم ايران را ھم بررسی کرد.
روند تاريخ تمدن و فرھنگ انسانی از زمانی آغاز شد که انسانھا زندگی فردی و غارنشينی را رھا کرده و ھستهھای
ابتدايی نخستين جامعه بشری را پديد آوردند .از اين رو در ھر جامعهای بنا به شرايط زير نوع پوشاک و پوشش زنان و
مردان متفاوت شد:







آب و ھوا و شرايط اقليمی
پديده شھرنشينی
کار و پيشه
کشف منابعی چون مس و فلزات
پيدايش اديان و مذاھب )جھان بينی(
وقوع جنگھا

شاھنامه و زنان
برای نمونه در جنگھا بانوان مبارز ايرانی پوششی ھمچون مردان میپوشيدند که گواه اين سخن جنگ سھراب با
گردآفريد است که تا زمانی که کالھخود از سر گردآفريد نيفتادهبود ،سھراب به زن بودن او پی نبرده بود.

دين زرتشتی
زرتشت در حدود بيش از ھزار سال )و به رواياتی بيش از ھزاران سال( پيش از ميالد مسيح ،در کتاب يسنا بر عفت
][ ۵
سرشتين در کنار پوشش ظاھری پافشاری کردهاست.
بر پايهٔ آنچه موبد »رستم شھرزادی« گفتهاست ،پوشش زن بايد به گونهای باشد که حتی يک تار موی او نيز آشکار
نگردد .در خرده اوستا ،چنين آمدهاست» :ھمگان نامی ز تو بر گوييم و ھمگان سر خود را میپوشيم و آن گاه به درگاه
][ ۶
دادار اھورمزدا نماز میکنيم«.
در کتاب پوشاک باستانی ايرانيان در ذيل عنوان »پوشاک اقليتھای ميھن ما« در مورد حجاب زنان زرتشتی چنين
میخوانيم» :اين پوشاک که بانوان زرتشتی از آن استفاده میکنند ،شباھتی بسيار نزديک به پوشاک بانوان نقاط ديگر
کشور ما دارد .چنان که روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده ،نظير روسری بانوان بختياری است و پيراھن ،شبيه

پيراھن بانوان لُر در گذشته نزديک است و شلوار ،از لحاظ شکل و بُرش ،ھمان شلوار بانوان ُکرد آذربايجان غربی
است و کالھک ،ھمان کالھک بانوان بندری است«.
در کتاب دينی زرتشتيان اوستا و گاتھا لباس يا کيفيت خاصی برای حجاب زنان واجب نشدهاست و قانون نامهای وجود
ندارد که زرتشتيان را ملزم به پوشانيدن سر و موی خود کند.
کوروش نيکنام دارای دکترای فلسفه زرتشت از دانشکده ھندوستان و نماينده سابق زرتشيان در مجلس چندين پرسش را
][ ٧
پاسخ دادهاست:


آيا در اوستا قانون حجاب برای زن وجود دارد؟

زن و مرد در تاريخ ايران باستان ھمواره با پوشش مناسب و زيبا در کنار يکديگر زندگی کردهاند و اين قانونی در
اوستا نيست.


در باور زرتشتی حجاب برای بانوان چگونه تعريف شدهاست؟

واژه حجاب در فرھنگ واژگان پارسی نيست ،اگر پرسش شما در مورد پوشش بانوان است .در ايران باستان زنان
ومردان را ھيچگاه برھنه نمیبينيم ،نسبت به محل زندگی ،آب وھوا وشيوه کار و زندگی ھر شھر و روستا پوششھای
گوناگونی وجود داشته که نمونه آن را ھم اکنون در پوشش زنان گيلکی ،مازندرانی ،کرد ،لر ،بلوچ ،بختياری ،اقوام
ديگر و زرتشتيان مشاھده میکنيم .از ويژگیھايی که در اينگونه پوششھا به شکل يکسان وجود دارد دو چيز است،
نخست اينکه اين پوششھا با رنگھای طبيعت ھمگون است يعنی رنگھای سرخ ،سبز ،ارغوانی ،زرد وديگر زنگھا
در پوشش آنان بوده وکمتر از رنگھای تيره به ويژه سياه استفاده می شده چون باور داشتند رنگھای کبود ،افسردگی
آور وغم انگيز است .دوم اينکه در ھمه پوششھا دستان زن و مرد برای انجام کارھا به ويژه برای کشاورزی آزاد بود،
نمونه پوششھا را در اقوام لر ،کرد ،بلوچ ،گيلکی و ...میتوان يافت.


چرا در ھنگام نيايش بايد کاله يا روسری بر سر داشته باشيم؟

در باور سنتی و گزارش اوستا ،ھالهٔ از روشنايی به نام ُخ َو ِرنَه )فر( پيرامون تن انسان را فرا گرفتهاست اين ھالة نور
در انسانھايی که نيکوکار باشند و به خداوند نزديکتر شوند با شعاع بيشتری ھمراهاست چون اين ھاله نور ،پيرامون سر
انسان بيشتر است عقيده بر اين است که به ھنگام نيايش و برای ايجاد تمرکز حواس به ھنگام راز و نياز با خداوند
بايستی سرھا پوشيده باشند از سوی ديگر پوشيدن سر به ھنگام نيايش ھماھنگی در چھرهھا ايجاد میکند و چھرة انسان
روحانی تر خواھد بود.

مادھا
برپاي ٔه پذيرفتهشدهترين نظري ٔه کنونی ،آرياييانی که به فالت ايران آمدند ،به سه دست ٔه اصلی تقسيم شدند :مادھا ،پارسھا و
پارتھا .مادھا نخستين دودمان ايرانی را در ايران تشکيل دادند .دولت ماد را میتوان پيشاھنگ دولت آريايی و دولت
بزرگ ھخامنشی دانست چه »ھووخشتر« دولتھای نيرومند آن زمان يعنی آشور و بابل را ضعيف ساخت و بر ارمنستان
و آسيای صغير تا رود ھاليس دست يافت .عيالم ،پارس ،ھيرکانی ،طبرستان و باکتری از دولت ماد اطاعت میکردند.
اين دولت اصول کشورداری قبايل متحد و فنون نوين جنگ را بوجود آورد .چنانکه کوروش بزرگ پس از فتح ماد
ھمدان را که پايتخت دولت ماد بود ،مرکز پادشاھی خود قرار داد و پارسيان از آداب و رسوم و حتی طرز پوشاک
][ ٨
مادھا بھرهمند شدند.
درباره پوشش زنان در دوران مادھا با تکيه بر نقوش برجستهٔ برجا مانده میگويد که
کتاب »پوشاک باستانی ايرانيان«
ٔ
درباره آن نقوش چنين مینويسد»:مرد و
ادامه
در
است.
يکسان
مردان
پوشاک
با
شکل
پوشاک زنان آن دوران از ديد
ٔ
زن به واسطه اختالفی که ميان پوشش سرشان وجود دارد ،از ھم تميز داده میشوند .به نظر میرسد که زنان پوششی
][ ٩
نيز روی سر خود گذاردهاند و از زير آن گيسوھای بلندشان نمايان است«.

ھخامنشيان

به نظر میرسد که پوشش زنان در دوران ھخامنشيان با دوران مادھا چندان تفاوتی نکرده باشد .پيرامون پوشاک زنان
در اين دوره چنين نوشته شدهاند» :از روی برخی نقوش مانده ازآن زمان ،به زنان بومی بر میخوريم که پوششی جالب
دارند .پيراھن آنان پوششی ساده و بلند يا دارای راسته چين و آستين کوتاهاست .به زنان ديگر آن دوره نيز برمی خوريم
که ازپھلو به اسب سوارند .اينان چادری مستطيل شکل بر روی ھمه لباس خود افکنده و در زير آن ،يک پيراھن با دامن
][١٠
بلند و در زير آن نيز ،پيراھن بلند ديگری تا به مچ پا نمايان است«.
درباره زنان در دوران ھخامنشيان میگويد» :زنان طبقات باالی اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز
ويل دورانت
ٔ
درتخت روان روپوش دار از خانه بيرون بيايند .ھرگز به آنان اجازه داده نمیشد که آشکارا با مردان آميزش )اختالط(
کنند .زنان شوھردار حق نداشتند ھيچ مردی را ،حتی پدر يا برادرشان باشد ،ببينند .در نقشھايی که درايران باستان
][١١
برجای مانده ،ھيچ صورت زنی ديده نمیشود و نامی از ايشان به نظر نمیرسد«.
ھمچنين توسط يک ھيئت روس در دره پازيريک قطعه فرشی کشف شدهاست که مراسم مذھبی را ترسيم میکنند که
توسط چھار زن جشن گرفته شدهاست .آنھا ايرانی االصل ھستند و لباس ھخامنشی به تن دارند .رنگ پوست شخصيتھا
سفيد ،چشم ھايشان قھوهای و موھايشان آبی است .در اين فرش شباھت لباس زنان با مردان بسيار قابل توجهاست،
][١٢
فرضيهای که توسط ھرودوت پيش از اين تاييد شدهاست.
پلوتارک مورخ يونانی در مورد شرايط ايران در زمان ھخامنشيان مینويسد که »ھر گاه الزم است زنان ايران از خانه
خارج شوند و به سفر روند ،درون چادرھای در بستهای مینشينند و چادر را بر روی گردونهای قرار میدھند و حمل
مینمايند «.احمد کسروی نتيجه میگيرد که استفاده از چنين چادری ويژه توانگران بوده و افراد عادی جھت رفتوآمد
مشابه کوچکتر آن را بر سر میگرفتهاند و به تدريج ظاھر آن تغيير کرده و به صورت امروز در آمده ولی نام چادر
][١٣
ھمچنان بر آن باقی ماندهاست.

زن در ھنر ھخامنشی
باستان شناسان حفار در قطعه ای شکسته ای از يک آجر لعاب دار که از بنايی ايرانی در بابل به دست آمده،چھری زنی
را ميبينند که با رنگ سفيد نقاشی شده است.قطعه آجری از شوش دست سفيدی مزين به دست بند را نشان می دھد که
نيزه ای را حمل می کند.البته اين دست نمیتواند از آن زنی باشد.حتی گفته شده که ايرانی ھا ھيچ زنی را نقش نکرده
اند.اما ما طبعا ً بايد به اسنادی کھبه تصادف به دست می ايند نيز بھا دھيم.ظاھراً زن در چارچوبی که برنامه ھای بزرگ
امپراتوری و قدرت فرمانروايی آن را به نمايش در می آورد،نقشی نداشته است.اما در ميان آثار ھنری کوچک به نقش
ھای بی شماری برمی خوريم که به کمک آنھا ميتوان به تصوير کاملی از ظاھر زنان امپراتوری بزرگ ايران دست
يافت .نخستين موضوعی که بی درنگ جلب توجه ميکند لباس زنان است،که ھمان لباس چين دار ھخامنشی و ھمان
][١۴
کالھی است که مردھا بر سر دارند.

پوشاک زنان ھخامنشی
آزادی حقوق اجتماعی زنان درزمان پارسيھا به اندازهای بوده که با وجودی که در ايران تاج و تخت موروثی بوده و
پس از فوت شاه کسی از اوالد ذکور او بر تخت مینشست .در بعضی از جاھا که تابع ايران بودند ،تاج و تخت پس از
فوت شاه به زنش میرسيد نه به پسرش.در ُمھرھای زيادی زنان ايرانی با لباس چين دار ديده شده اند .مثالً بر مھری که
در لندن نگه داری می شود زنی را می بينيم گل نيلوفر بر دست و با موی بلندی که در قسمت پايين چندين گلوله به آن
بافته شده است.از آن جا که مردان نيز از زيورآالت و جواھر زيادی استفاده ميکرده اند ،از اين طريق تشخيص مرد و
زن بسيار دشوار ميشود .حتی عناصر زينتی ،مانند به دست گرفتن نيلوفر نيز،در تصوير زنان و مردان مشابه
است.عالوه بر اين معلوم می شود که در سراسر امپراتوری از »مد« واحدی پيروی می شده است .ظاھراً زنان
اشراف ،چشم به دربار در تخت جمشيد داشته اند و می کوشيدند از لباس پربھای درباری تقليد کنند .برای نمونه به
نگاره ای از سنگ آھک که از مصر به دست آمده و امروز در موزه بروکلين نگه داری ميشود ،نظری می اندازد.
ايرانيان از ديرباز به پاکدامنی اھميت میدادند و زنان ايرانی پوشيده با چادر يا پوششھای ديگری که بخشھايی از
موھا را میپوشاند و تنه را در بر میگرفت ،در ميان مردان ظاھر میشدند .در يک مھر سنگی استوانهای که از
دورهی ھخامنشی برجای مانده و اکنون در موزهی لوور فرانسه نگھداری میشود ،شاھزادهی ايرانی و نديمهھايش ديده
میشود که شاھزاده چادر و نديمهھا سرپوش دارند .در طرحی که روی سنگی در ارگيلی ترکيه نقش بسته است ،زن
ايرانی با پوشش چادر و سوار بر اسب ديده میشود .حتی سرپوشھای پارچهای دورهی ھخامنشی از زير برفھای

منطقهی پازريک روسيه پيدا شده است) .يادآوری میشود ،سرزمينھايی که نام برديم ،بخشی از امپراطوری پھناور
][١۵
پارسھا بودند(.
پوشاک زنان ھخامنشی را با در نظر گرفتن موقعيت اجتماعی به دو دسته تقسيم میکنيم-١ :ملکهھا -٢خدمه ھا

ملکه ھا
نوع پوششی که ملکهھا داشتهاند پنج دسته است:
دوره ماد به آنھا ارث رسيده است .باال تنه لباس ساده و آستين آن
-١لباس چين دار با يک چادر مزين کوتاه:اين لباس از
ٔ
بسيار فراخ و گشاد بوده به طوری که کامل بر روی لباس آويزان است.
-٢لباس مزين و چين دار با يک چادر مزين کوتاه:قسمت جلوی لباس به صورت نقوش تزيينی مزين شده و باال تنه پوش
لباس بر عکس لباس قبلی مجلل میباشد.
-٣لباس چين دار بدون چادر:يکی از از انواع لباسھايی که مورد پوشش آنھا قرار گرفته لباسی است چين دار متشکل
از دو راسته چين که روی آن چادر قرار نگرفته است.
-۴لباس چين دار مزين بدون چادر
-۵لباس ساده با چادر ساده:اين لباس ساده و بلند است و روی آن چادری بلند قرار دارد ،زير چادر و روی سر يک تاج
قرار دارد.

خدمه ھا
يکی ديگر از طبقات اجتماعی پارسیھا که از نظر موقعيت اجتماعی در پايين ترين رديف جامعه قرار داشتهاند ،خدمت
گزاران يا پيش خدمتان میباشند ،معموالً از دير زمان تا به امروز افراد مھم و واال مقام دارای خدمت گذار بوده و
دوره ھخامنشی اين طبقه مورد شناسايی قرار میگيرند و پوشاک اين گروه از زنان شامل يک دسته اصلی
ھستند .در
ٔ
میشود:
لباس ساده:لباسی که به احتمال قوی تنھا افراد خدمه در دورهٔ پارسی می پوشيدهاند ،عبارت است از يک لباس ساده و][١۶
بلند که معموالً روی آن کمربندی ساده قرار می گرفته است.

اشکانيان
پس از ھخامنشيان و تاخت و تاز اسکندر مقدونی به ايران ،ھنگامی که وضعيت سلوکيان آشفته بود ،اشکانيان ايرانی که
از پارتھا بودند ،به حکومت رسيدند].نيازمند منبع[ در اين دوران که نفوذ اديان بودايی و مسيحيت از شرق و غرب ،آيين
زرتشتی را کمرنگ نموده بود ،زنان ايرانی ھمچون گذشته دارای حجاب]نيازمند منبع[ پوشيدهای بودهاند.
در اين باره چنين میخوانيم» :لباس زنان اشکانی پيراھنی بلند تا روی زمين ،گشاد ،پرچين ،آستيندار و يقه راست
بودهاست .پيراھن ديگری داشتهاند که روی اولی میپوشيدند و قد اين يکی نسبت به اولی کوتاه و ضمنا ً يقه باز
][١٧
بودهاست .روی اين دو پيراھن چادری سرمی کردند«.
درجای ديگر آمدهاست» :چادر زنان اشکانی به رنگھای شاد و ارغوانی و يا سفيد بودهاست .گوشه چادر در زير يک
تخته فلزی بيضی منقوش يا دکمه که به وسيله زنجيری به گردن افکنده شده ،بند است .اين چادر به نحوی روی سر
][١٨
میافتاده که عمامه )نوعی کاله زنانه( را در قسمت عقب و پھلوھا میپوشانيدهاست«.

درکتاب »پارتيان« نيزآمدهاست» :زنان عھد اشکانی قبايی تا زانو برتن میکردند ،با شنلی که برافکنده میشد و نيز
]نيازمند منبع[
نقابی داشتند که معموالً به پس سر میآويختند«.
ھمچنين از آثار اين دوره ،روسری ابريشمين خوش رنگ و نگار و نفيس زنان سنگسری به جا ماندهاست که »ساخته
مکنه« نام دارد و سدهھاست که زنان سنگسری آن را میبافند و میآرايند .آنان اين روسری را به ترتيب خاصی بر سر
][١٩
خود میبندند ،که اين خود نمون ٔه کامل پوشش سر زنان در زمان اشکانيان میباشد.
در دورهٔ اشکانيان پوشش زنان شامل پيراھن شلوار و در مراسمھای رسمی و مذھبی ھمراه با شال بلندی بودھذاست که
دوره اشکانيان نمايان است .اين مجسمهھا بانو اوبال و دخترش را با کالھی بلند وجواھر
نمونهھای آن در مجسمهھای
ٔ
نشان ھمراه با شال بلندی که در پشت آويزان است و گيسوان بافته و جمع سده و پيراھنی دراپه )چيندار به صورت
افقی( وشلوار دراپه و جواھرات فراوان نشان میدھد که بسيار يادآور پوشش بانوان ھندی است.

