
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  21ـ42، صص 1392 تابستان، شانزدهمي  اره، شمچهارمسال 
  

  ي اشكانيان پوشش زنان در دوره
  

  **سيدعلي فاطمي *،شهرام جليليان
  

  چكيده

هـاي زنـان    ـ توصيفي، به مطالعه نوع پوشش و جامه اين مقاله با رويكرد تاريخي
شـود پـس از    رو، كوشش مـي  از اين. ي اشكانيان خواهد پرداخت ايراني در دوره

، با نگاهي ي اشكاني اجتماعي زنان در جامعهكوتاه به موقعيت سياسي و  اي اشاره
مـه  ي تاريخ اشكانيان، و نوع جا هايي را درباره هايي كه آگاهي تحليلي به گزارش
هــاي  هــاي زنــان در داده ي بازنمــايي همــه دهنــد، دســت مــي  زنــان اشــكاني بــه

گيرد، و توصـيفي   ه قرار شناختي و يادگارهاي هنري اشكانيان مورد مطالع باستان
  . ي زنان اين دوره ارائه شود واقعيت از چگونگي پوشش و نوع جامه  نزديك به

هـاي هنـري و    هاي گوناگون زنـان در داده  ي منابع تاريخي و بازنمايي مطالعه
هـا، و   هـاي زنـان روي سـكه    ها، نگـاره  شناختي اشكانيان همچون مجسمه باستان
ي زيـادي   دهند كه زنان اشكاني، تـا انـدازه    نشان مي هاي ديواري، آشكارا نقاشي

هـاي گونـاگون اقتصـادي و     همچون زنـان ايرانـي دوره هخامنشـيان در فعاليـت    
هـاي بلنـد،    اند، اما همواره جامـه  ي خود، حضور چشمگير داشته اجتماعي جامعه

هگـاه  پوشـانيد، و حتـي گ   پوشيدند كه كامالً اندام آنها را مي دار و گشادي مي چين
  .افكندند ي نازك و بلندي همانند چادر را روي سر خود مي پارچه

هـا،   نگـاره  ايـران باسـتان، اشـكانيان، يونانيـان، زنـان، سـنگ      : هاي كليـدي  واژه
  .هاي زنان مهرها، پوشش، جامه نقش

  

                                                
  )jalilianshahram@yahoo.com. (استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز* 

. و فنـاوري  وزارت علـوم، تحقيقـات   عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگـي و اجتمـاعي  ** 
)safatemi2006@gmail.com(  

  05/09/92: ـ تاريخ تاييد 21/04/92: تاريخ دريافت
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  مقدمه

دهد كـه ايرانيـان در    تاريخ تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران نشان مي
دوره  1.قائـل بودنـد  ها و آرايش خود ارزش فـراوان   امهباستاني تاريخ خود، به ج  ي ارههز

ماهيت منـابع موجـود، دامنـه     بدليلآلود است و  و ابهام  اشكانيان، تا اندازه زيادي ناشناخته
سياسي، اقتصادي ايگاه ي موقعيت و ج درباره. ي آن بسيار اندك است هاي ما درباره آگاهي

هاي آنها، كه موضوع  ايراني در دوره اشكانيان، و البته نوع پوشش و جامهي زنان اجتماعو 
شـناختي نـاچيزي    هاي تاريخي و باستان مورد مطالعه ما در اين جستار خواهد بود، آگاهي

گيـرد، حتـي بازنمـايي     هايي كه از سوي پژوهندگان انجام مي وجود دارد، و با همه كوشش
رو،  از اين. هايشان بسيار دشوار است اشكاني، و پوشش و جامهي زنان انخطوط كلّي زندگ

هايي را درباره پوشش و  هاي تاريخي كه آگاهي در اين پژوهش با تجزيه و تحليل گزارش
هـاي   هـاي لبـاس زنـان در داده    ي بازنمايي دهند، و مطالعه همه جامه زنان اشكاني ارائه مي

واهد شد توصـيفي دقيـق از نـوع پوشـش و     شناختي متعلق به اشكانيان، كوشش خ باستان
  . ي زنان اشكاني ارائه شود جامه

ي اشكانيان چگونه بـوده،   پرسش مهم اين جستار آن است كه پوشش زنان ايراني دوره
شـود كـه    در پاسخ به اين پرسش اين فرض مطرح مياند؟  هايي بوده  و داراي چه نوع جامه

به ايران، چندان تغييري در پوشـش ايرانيـان بـه     پيروزي اسكندر مقدوني و ورود يونانيان
ان    ي زنان اشكاني تا اندازه زيادي ادامه وجود نياورد، و نوع پوشش و جامه ي پوشـش زـن

  .ي هخامنشيان بوده است ايراني دوره
  

  اي به دنياي زنان اشكاني دريچه

شناسـي   خ و باسـتان ر تاريخ ايران باستان دارد، تارياشكانيان د ي هتي كه دوراهميي  هبا هم
ي هـا  آگاهي ي هبايد از ديدگاه ُگستر راه دوراين زيادي ناشناخته است و  ههنوز تا اندازآن 

در  .هاي تاريخ ايران باسـتان خوانـد   دورهآلودترين  ابهاميكي از ، شناختي تاريخي و باستان
اي از  ه، بـدون ترديـد پـار   اشـكاني زنان  ي هدرباربخش  سودمند و آگاهيهاي  نبود گزارش

                                                
مطالعـه مـوردي دوره   (پوشـش زنـان در ايـران باسـتان     «، )1390(سيدعلي فاطمي،  و شهرام جليليان. 1

 .1ـ22، ص3، ش4تحقيقات فرهنگي ايران، س ، فصلنامه»)انهخامنشي
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جـاي   برهخامنشيان  ي هموقعيت و جايگاه اجتماعي زنان در دور ي ههايي كه دربار آگاهي
  .را نشان دهداشكاني تواند خطوط كلّي زندگي زنان  ميمانده است، 

ــا ايرانيــان داشــتند، از  ،هخامنشــيان ي هيونانيــان كــه در دور ــدهاي تنگــاتنگي ب پيون
د و گزارش نگوي ود و گرفتن آزادي زنان سخن ميگيري زياد مردان نسبت به زنان خ سخت

سـختي   اند بـه  ديگر زناني را هم كه خريده ،گذشته از زنان قانوني خودايرانيان، د كه نده مي
كننـد و   دور از چشـم ديگـران زنـدگي مـي     پايند، و زنان آنها پشت ديوارهاي خانه و به مي

امروزه آگاهيم كه اين عقيده كامالً  1.نندنشي اي مي هاي كامالً پوشيده درون ارابه ،هنگام سفر
دهند كه زنان  شناختي خود هخامنشيان نشان مي هاي باستان مغرضانه و اشتباه است، و داده

هاي كوچك زنـداني و آمـاده    هايي نبودند كه در خانه گاه همانند راهبه ايراني آن دوره، هيچ
هـا   اي اشـاره  هاي بابلي و پاره متنجمشيد،  الواح گلي تخت. گيرانه باشند يك زندگي گوشه

ت  هاي يوناني نشان دهنـده  در متن هـاي   هـاي اقتصـادي شـاهبانوها و شـاهدخت     ي فعاليـ
دگي و رفـت   وآمـدهاي آزادانـه آنهـا     هخامنشي و قدرت سياسي چشمگير آنها، و البته زـن

د، بـا وجـود   وردان و دشمنان ايرانيان هخامنشي بودنآ با اين همه، يونانيان كه هم. باشند مي
انـد، همـواره نفـوذ و     ي زندگي واقعي زنان هخامنشـي داشـته   هاي زيادي كه درباره آگاهي

د و آنهـا را چهـره    قدرت زنان دودمان سلطنتي را وارونه و اهريمنـي بازتـاب داده   هـايي   اـن
ان و     جو خوانده چين، ستمگر و انتقام دسيسه اند، تا پادشاه بزرگ هخامنشـي را بازيچـه زـن
   2.نظم و ثبات نشان دهند سلطنتي هخامنشيان را بي دستگاه

ــه ــين مطالع ــاريخي و بازنمــايي همچن ــابع ت ــان در داده ي من ــاگون زن هــاي  هــاي گون
دهنـد    روشني نشـان مـي   مهرها به ها و نقش نگاره شناختي هخامنشيان همچون سنگ باستان

ت  زنان ايراني بـا همـه   دگي و  ي خـ  هـاي سياسـي و اقتصـادي ُگسـترده     ي فعاليـ ود، و زـن
نمـايي   چون برهنگي و تـن  3اند، اي كه در شاهنشاهي هخامنشي داشته وآمدهاي آزادانه رفت

                                                
قطـره،   ـ  فـروزان روز : ناهيد فروغان، تهـران  ه، ترجم1، جامپراتوري هخامنشي، )1385(ير بريان،  پي. 1

 .440ص

 .140ـ164هرمس، ص: هايده مشايخ، تهران ه، ترجمزنان هخامنشي، )1381(ماريا بروسيوس، . 2

 .165ـ236همان، ص. 3
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پوشيدند و حتـي   دار و گشادي مي هاي دو تكّة بلند، چين شمردند، جامه را زشت و ناروا مي
دار خـود   ي بلنـد و چـين   ي نازك و بلندي همانند چادر را روي سر و جامـه  گهگاه پارچه

  1.افكندند مي
ان هخامنشـي در سياسـت و      اي كه يونانيـان دربـاره   انتقادها و نگاه بدبينانه ي نفـوذ زـن

ي اشـكانيان ديـده    ي نفوذ زنـان دوره  دستگاه فرمانروايي هخامنشيان داشتند، ديگر درباره
هاي سياسي، چندان دخالتي نداشـتند،   رو بود كه زنان در فعاليت شود، كه احتماالً از اين نمي

ي پايگاه و موقعيـت   دهنده هاي تاريخي نشان گزارش 2.يافتند و كمتر به دنياي مردان راه مي
هـا چنـان    باشند، اما اين گزارش ويژه شاهبانو و مادرشاه مي چشمگير زنان شاه اشكاني، به

توان يـك تصـوير واقعـي و روشـن از جايگـاه آنهـا در        وار هستند كه نمي پراكنده و اشاره
ت  شاهي اشكانيان به دست آورد، و يا دربارهدستگاه شاهن هـا، نيرومنـدي آنهـا در     ي فعاليـ

 ي ههمچـون دور  3.، چيـزي گفـت   آمدهاي آنها در جامعـه  و  هاي درباري، و يا رفت سياست
ان و دختـران او،   سلطنتي اشكانيانهخامنشيان، زنان خود دودمان  ، يعني مادرپادشاه، و زـن

هـاي   گرفتنـد و در گـزارش   پادشاهان اشـكاني چنـد زن مـي   . اي بودند داراي جايگاه ويژه
آنهـا  . انـد  بازتاب يافته... تاريخي با نام زنان پادشاهان همچون مهرداد دوم، فرهاد چهارم و

خـواهران و دختـران پادشـاه،    . گرفتنـد  زاده مـي  هاي نژاده و بزرگ زنان خود را از خانواده

                                                
وزارت : ، تهرانترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي پوشاك زنان ايران از كُهن، )1347(پور،  يل ضياءجل .1

، پوشاك زنان ايران از آغـاز تـا امـروز   ، )1382(؛ ابوالقاسم آقاحسين شيرازي، 65ـ72فرهنگ و هنر، ص
؛ 28ـ30بهار علم، ص: ن، اصفهاپوشش زن ايراني، )1381(؛ منيژه شيرخاني، 55ـ60اوستا فراهاني، : تهران

از سـري  (زمين   ، پوشاك در ايران»پوشاك دوران مادها و هخامنشيان«، )1382(شهبازي،  عليرضا شاپور
ـ 74اميركبير، ص: ، ترجمه پيمان متين، تهران)مقاالت دانشنامه ايرانيكا ، )1386(؛ فريـدون پـوربهمن،   41ـ
ـ 87اميركبيـر، ص : هـران سيكارودي، ت ، ترجمه هاجر ضياءپوشاك در ايران باستان زاده،  ؛ فـرخ ملـك  56ـ

، 2، 1ش  ،16انشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني، س    ، مجلـه د »نقوش زن در هنـر هخامنشـي  «، )1347(
 .94ـ134ص

، )1381(؛ مهرداد بهـار،  2661دنياي كتاب، ص: ، تهران3، جتاريخ ايران باستان، )1375(حسن پيرنيا،  .2
 .90ـ91چشمه، ص: ردآورنده و ويراستار ابوالقاسم پاينده، تهران، از اسطوره تا تاريخ، گ»اشكانيان«

 .145ماهي، ص: عيسي عبدي، تهران ه، ترجمايران باستان، )1388(ماريا بروسيوس، . 3
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ـ   ويژه در ازدواج به ان محلّـي، نژادگـان اشـكاني و بيگانـه، نقـش      هاي سياسي بـا فرمانرواي
زادگان نيرومند را به  اي كه بزرگ وجود آوردن و گسترش شبكه رو، در به اند، و از اين داشته
موقعيت و پايگاه شاهبانو، نسبت به ديگر زنـاني   1.پيوست، مؤثر بودند ي اشكانيان مي تخمه

  . آمدند، برتري داشت شاه در نميدودمان سلطنتي بودند، اما به همسري  2هموندانكه 
زاده، اگرچه در كاخ  ي هخامنشيان، زنان و دختران اشراف بايد پنداشت كه همچون دوره

ي يـك   اي بودنـد، هيچگـاه آمـاده    ي همسر خود داراي سـراهاي ويـژه   سلطنتي يا در خانه
اشـتند و  ُگمـان آزادي آمـدورفت د   ها بي شاهبانوها و شاهدخت .گيرانه نبودند زندگي گوشه

ان حرمسـراي  بيشـتر   3.ها نبودند گاه همچون زندانياني درون كاخ هيچ پادشـاه اشـكاني    زـن
ي هخامنشيان، در سياست نفوذ  نژاد بودند و زنان و خواجگان حرمسرا كمتر از دوره يوناني
نژاد را در دربار اشـكانيان نبايـد ناديـده گرفـت؛ آنهـا از       البته اهميت زنان يوناني 4.داشتند

شدند و گاه كنيزكاني بودند كه از سوي روم بـه پادشـاه    هاي گوناگوني به دربار وارد مي اهر
با وجود اين، پادشاهان اشكاني همچنان خوي مردانگي خـود  . شدند اشكاني هديه داده مي

ي چادرنشيني نياكـان خـود را از    ي زندگي دوره ها و شيوه را نگاه داشتند، و هيچگاه سّنت
ت    اجازه ،كمتر به زنان و خواجگانياد نبردند و  هـاي سياسـي    ي نفـوذ و مداخلـه در فعاليـ

نفوذ نداشتن زنان و خواجگان در سياست و دسـتگاه شاهنشـاهي    يكه حت چنان 5دادند، مي
ي اشـكانيان در   هاي نيرومندي و ماندگاري نزديك به پانصد ساله اشكانيان را يكي از علت

   6!اند  تاريخ انگاشته
                                                

 .146ـ147همان، ص .1

 .اعضا .2

 .441ـ443، ص1، جامپراتوري هخامنشي .3

، »اخالق ايرانيان در پيش از اسالم«، )1378(؛ محمد جواد مشكور، 2661، ص3، جتاريخ ايران باستان .4
مجموعه مقاالت دكتر محمد جواد مشكور، به كوشش سعيد ميرمحمد صادق، نادره جاللي، : در: نامه باستان

 .65پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص: تهران

ساساني و چند مقاله  ، دين و دولت در عهد»نگاهي به وضع زن در ايران باستان«، )1380(شيرين بياني،  .5
 .84جامي، ص: ديگر، تهران

ترين ازمنـه تـا    تاريخ سكه از قديم، )1385(؛ شيرين بياني، 2386ـ2381، ص3، جتاريخ ايران باستان .6
تاريخ سياسـي و  ، )1374(؛ محمد جواد مشكور، 98ـ103دانشگاه تهران، ص: ، تهران2، جدوره ساسانيان
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هـاي   كـدام از ملكـه   بانو موزا ـ كنيز و همسر رومي فرهاد چهارم ـ هـيچ    شاهگذشته از 
مـوزا  . ي هخامنشيان قدرت و اسـتيالي سياسـي نداشـتند    بانوهاي دوره اشكاني همانند شاه

، )فرهـاد پـنجم  (كنيزي رومي بود، كه چنان نفوذي يافت كه با همدستي پسـرش فرهـادك   
. ي پدر به تخـت شـهرياري نشسـت    مراه اين كشندهپادشاه را از پاي درآوردند و خود به ه

ان   1.اند دهند، شناخته شده ي او را همراه با موزا نشان مي هاي فرهاد پنجم كه نگاره سكه زـن
درباري جزئي از دستگاه شاهانه بودند و حضور آنها در جامعه، بخشـي از نمـايش شـكوه    

ـ . ي فرمانروايان اشكاني بود شاهانه هـاي سـلطنتي در شـهرهاي     ه كـاخ آنها همراه پادشاه ب
اين سّنت را فرمانروايـان  . ها همراه پادشاه بودند شدند، و حتي در جنگ گوناگون روانه مي

ها زنـان را همـراه خـود     گرفتند و در جنگ زادگان اشكاني هم در پيش مي محّلي و بزرگ
   2.بردند مي

هاي دوستانه  همبستگيي پيوندهاي سلطنتي يا  زنان حرمسراي پادشاه اشكاني، نماينده
ي  دهـد كـه سـورنا، فرمانـده     نويس يوناني گزارش مي پلوتارك، تاريخ 3.او با ديگران بودند

بزرگ اُرد پادشاه اشكاني، هنگامي كه با سپاهيان خود به جنـگ كراسـوس امپراتـور روم    
و ايـن در   4رفت، دويست ارابه براي آوردن حرمسـراي خـويش اختصـاص داده بـود،     مي

توانست امنيت جان زنان و يا دختران  اگر پادشاه نمي 5.نمايشي از قدرت سورنا بودحقيقت 
كه نگذارد به دست دشمنان بيفتند و به گروگان گرفته شوند، بهتر  خود را حفظ كند، براي آن

ورد خـود  آ هنگامي كه فرهاد چهارم در نبرد بـا هـم  ! ديد كه به زندگي آنها پايان بخشد مي
كـه   ي زناني را كه همراه خود داشـت از تـرس آن   د، پيش از گريختن، همهتيرداد ناتوان ش

   6.مبادا به دست دشمن افتند، به كام مرگ فرستاد
                                                                                                              

، تاريخ مردم ايران، )1373(كوب،  ؛ عبدالحسين زرين291ـ293كتاب، صدنياي : ، تهراناجتماعي اشكانيان
 .373اميركبير، ص: ايران قبل از اسالم، تهران: 1ج

 .2661، ص3، جتاريخ ايران باستان .1

 .147، صايران باستان .2

 .54سحر، ص: نيا، تهران ، ترجمه مسعود رجبپارتيان ،)1357(مالكوم كالج،  .3

 .89ـ90علمي و فرهنگي، ص: ، ترجمه رضا مشايخي، تهران3، جحيات مردان نامي ،)1369(پلوتارك،  .4

 .55، صپارتيان .5

، ايران باسـتان ؛ 278ـ279، صتاريخ سياسي و اجتماعي اشكانيان؛ 2378ص، 3، جتاريخ ايران باستان. 6
 .147ـ149ص
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 27   ي اشكانيان پوشش زنان در دوره

زاده همچون خود دودمان سلطنتي اشكانيان، سّنت چنـد   هاي نژاده و اشراف در خانواده
ايـن زن، كـه   . زني وجود داشت، اما تنها يك زن نگاهباني كانون خانواده را به عهده داشت

توانست از همسر خود جـدا   زن قانوني مرد بود، در شرايطي ويژه و در چارچوب قانون مي
هاي خـانوادگي گذشـته    ي اشكانيان، كه به سّنت هاي فرودست جامعه احتماالً در رده. شود

توان پنداشت كه شرايط اقتصادي هم  خو گرفته بودند، چند زني عموميت نداشت، و البته مي
   1.داد ي گرفتن چند زن را به مردان نمي ان اجازهچند

زنان درباري . هاي اجتماعي حضور چشمگيري نداشتند زنان اشكاني چندان در فعاليت
رفتـه،   هم روي 2.كردند سراي نگاهباني مي زادگان را نگاهبانان و خواجگان در پرده و اشراف

تر بوده و در  ها و هخامنشيان، پستپايگاه و موقعيت زنان در چشم اشكانيان، نسبت به ماد
هـاي سياسـي، و نفـوذ حرمسـرا و      ي چنداني از نيرومندي زنان در فعاليت اين دوره، نشانه

ي كاخ هاترا، و همچنين كاخ بالش سوم  نقشه 3.شود ها در دستگاه سلطنت ديده نمي خواجه
هـا   وني جدا بوده و زنها كامالً از بخش بير دهند كه اندروني اين كاخ در تيسفون، نشان مي

ي  هـا، زنـان ايـران در دوره    به گـزارش رومـي   4.كردند ي خود زندگي مي در سراهاي ويژه
اما اين  5،زيستند ها مي شدند و پشت ديوارهاي خانه اشكانيان، با همسران خود همسفره نمي

ـ  اي محدوديت رهاگر در شهرها پا يتواند درست باشد، و حت ها هرگز نمي داده ان  ها ب راي زـن
تحميـل   زنـان هايي بر  ي روستايي و در ميان چادرنشينان، چنين محدويت ، در جامعهبوده
زنان همدوش مردان در و هخامنشيان، مادها ي  اشكانيان همچون دوره ي هدر دور 6.دش نمي

                                                
هـاي نـور،    زيـر آسـمانه   ،»نقش اجتمـاعي زنـان در ايـران باسـتان    «، )1382(پور،  ابوالقاسم اسماعيل .1

مردان اشكاني ؛ 183شناسي و افكار، ص پژوهشكده مردم: ، تهرانشناسي پژوهي و ايران جستارهاي اسطوره
. 3پرداختن زن بـه جـادوگري؛   . 2نازايي زن؛ . 1: توانستند زن خود را طالق دهند تنها در چهار مورد مي

، 3، جتاريخ ايران باستان؛ دچار فساد اخالقي باشد اگر زن. 4ي قاعدگي از مرد خويش؛  پنهان داشتن دوره
 .2693ص

 .77ـ78، صپارتيان. 2

 .48، ص»اخالق ايرانيان در پيش از اسالم«؛ 2694، ص3، جتاريخ ايران باستان. 3

 .2712ـ2714ص، 3، جتاريخ ايران باستان. 4

 .77ـ78، صپارتيان. 5

 .91، ص»اشكانيان«. 6
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دگي   با توجـه بـه سـاختار قبيلـه    . فعاليت داشتندداري و دامپروري  كشاورزي و گله اي زـن
   .هاي گوناگون قبيله داشتند تيد زنان نقش چشمگيري در فعاليددون تر، باشكانيان

اشكانيان را نبايد مردماني چادرنشين، بيابانگرد و بيگانـه بـا فرهنـگ و تمـدن ايرانـي      
هـاي تـاريخ و فرهنـگ اشـكانيان پرتـو       شناختي كه بر تـاريكي  هاي باستان داده. انگاشت

دگي       دهنـد كـه آنهـا داراي    افكنند، نشان مي مي فرهنـگ و تمـدني درخشـان بودنـد و زـن
ي هخامنشـيان و   ي اشكانيان در شكوه و زيبايي و آراستگي، چيـزي هماننـد دوره   روزمره

هاي خـود   اي به جنس و ريخت جامه ي اشكاني، نگاه ويژه زنان دوره. ساسانيان بوده است
يادگارهـا و  . دكوشـيدن  هـاي زيبـا و مجلـل مـي     داشتند و در پيراستگي و استفاده از جامه

ان   ي اشكانيان، تفاوت ي بازمانده از دوره هاي زنانه نگاره هاي چشمگيري را در پوشش زـن
دهنـد كـه آنهـا توجـه      ها نشان مي اين داده. دهد اشكاني نسبت به زنان هخامنشي نشان مي
ن ي هخامنشيان، زنان و مـردا  و اگر در دوره 1اند بيشتري به زيبايي و آراستگي زنانه داشته

هاي كامالً متفـاوتي بـراي    ي اشكانيان زنان جامه پوشيدند، در دوره هاي همانندي مي جامه
ها كه همانا زاينـدگي   ها و خويشكاري شتي، بهترين ويژگيتهاي زر در آموزه 2.خود داشتند

شود، و اين خـود   باشد، به امشاسپندان مؤنث داده مي ها و گياهان مي و نگهباني زمين و آب
  3.ايراني به زنان باشد ي هبازتاب موقعيت و ارزش زن و نگاه نژاد تواند مي

بـا ايزدبـانو   ي اشكاني همچون زنان مادي و هخامنشي،  ايران دورهبايد گفت كه زنان  
اروري و     هاي وي كامالً آشنا بوده آناهيتا و خويشكاري انوي ـب اند، و آناهيتا همچـون ايزدـب

زنان ايراني انگاشـته   ي هيقت فرمانروايي خدايي همخيزي، و ايزدبانوي مادر، در حق حاصل
                                                

دادند، و  ي زيادي به زيورآالت و جواهرات نشان مي ي اشكانيان، عالقه دورهي  زاده زنان نژاده و اشراف .1
ها رنگ سرخ  شود كه براي لب گفته مي. نويسان رومي به شيفتگي آنها براي آرايش خود اشاره دارند تاريخ

؛ حتـي بـه   92همان، صكردند؛  ها سرخاب استفاده مي و براي پشت چشمان خود رنگ سياه، و براي گونه
هـا و   ي كراسوس امپراتور روم، گونـه  ي بزرگ اشكانيان و شكست دهنده رش پلوتارك، سورنا فرماندهگزا

زده بودند كه چگونه سورنا با ايـن همـه    ها شگفت آراسته و رومي موهاي خويش را همچون زنان خود مي
 .89ـ90ص، 3، جحيات مردان ناميخودآرايي زنانه، در ميدان نبرد جنگاوري بزرگ و نيرومند بوده است؛ 

 .189هيرمند، ص: ، تهرانهشت هزار سال تاريخ پوشاك قوم ايراني، )1378(مهرآسا غيبي، . 2

قبل از اسـالم،  : ، حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران، دفتر اول»زن در اساطير ايراني«عبدالوهاب ولي،  .3
 .167ـ168، ص1369هاي فرهنگي،  دفتر پژوهش: تهران
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 29   ي اشكانيان پوشش زنان در دوره

خود را به زيبايي و آراسـتگي چهـره و انديشـه،     ي هزنان ستايند ي هشده است، و او هم مي
تـرين و   آبان يشت، كه يكي از ُكهـن  1.خوانده است باروري و نگهباني از كانون خانواده مي

پيش از هر  2آناهيتا سروده شده است، هاي اوستا بوده و در ستايش ايزدبانو زيباترين يشت
ايراني به دنياي زنانه را در ايران كهـن بازتـاب    ي هچيز، موقعيت اجتماعي زنان و نگاه نژاد

خيزي و بـاروري اسـت، نـه     آاليشي، حاصل آناهيتا، كه تجسم پاكي، بي يايزدبانو. دهد مي
هـاي كشـاورزي    نهـا و زمـي   خيـزي را بـه دشـت    هاي خود، باروري و حاصل فقط با آب

گرداند، زنان را در زايمان خود،  زنان را پاك مي  ي همردان و زهدان هم ي هبخشد، كه نطف مي
 همچوناوستا آناهيتا در آبان يشت  يايزدبانو. گذارد دهد و شير در پستان آنها مي ياري مي

اده، بزرگـوار،  اي زيبا، برومند، برزمند، كمر بر ميان بسـته، راسـت بـاال، آزاده، نـژ     دوشيزه«
بازوان زيبـا  «، با »بستهزرين درخشان تا مچ پا پوشيده و به استواري با بندهاي هايي  موزه

ـ   ي هجام«، كه »و سپيد كه به زيورهاي باشكوه ديدني آراسته شده  يزرين گرانبهـاي پرچين
بـر  بنـدي   ها آويختـه و گـردن   اي از گوش هاي زرين چهار گوشه گوشواره«، و »به تن دارد

هـايش زيبـاتر بنمايـد و     كمر بر ميان بسته است، تا پستان«، و »گردن نازنين خويش بسته
تاجي آراسته با يكصد ستاره جاي دارد؛ «توصيف شده، كه بر فراز سرِ وي » تر شود دلنشين

ي بـا اي كه بسان چرخي ساخته شده و با نوارها زيور يافته؛ تاج زي تاج زرين هشت گوشه
ـ   ويسور آناهيتا جامهاَرِد. نبري از آن پيش آمده استساختي كه چ خوش ر اي از پوسـت بب

برِ ماده، ببپوشيده است؛ از پوست سيصد ماده  ر كه هر يك چهار بچه زايد؛ از آن روي كه ب
ببر جـانوري آبـزي اسـت كـه اگـر پوسـتش       . زيباترين جانوري است كه مويي انبوه دارد

در اين توصـيف   3،»آيد بسيار درخشان به چشم ميهنگام آماده شود، همچون سيم و زر  به
ـ    ،آناهيتا ابتـدايي ديـده    ي ههم آراستگي و آرايش زنانه و زيورآالت زنـان در چنـان جامع

                                                
 .78، ص»زن در ايران باستاننگاهي به وضع « .1

؛ 158ـ303، صدانشگاه تهران: وشي، تهران ، به كوشش بهرام فره1، جها يشت ،)1356(پورداود،  ابراهيم .2
سـخن،  : ، بـه كوشـش ژالـه آموزگـار، تهـران     تاريخ ادبيات ايران پيش از اسـالم ، )1378(تفضلي، احمد 

 .49ـ51ص

، 1، جترين سرودها و متنهاي ايراني اوستا، كهن، )1379(جليل دوستخواه، ؛ 267ـ295ص ،1، جها يشت .3
 .298ـ321صمرواريد، : تهران
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ي اشـكانيان سـاختار    چون اين عقيده وجود دارد كه آبان يشـت اوسـتا، در دوره   .شود مي
ي شناخت پوشش زنان كنوني خود را يافته است، اشاره به توصيف جامه و پوشش وي برا

ي  تواند نشان دهنده توصيف زيباي آناهيتا در آبان يشت مي. تواند سودمند باشد اشكاني مي
  .هنجار است برداشت مردمان اشكاني از يك زن خوش

  

  ي زنان در هنر اشكانيان هاي جامه بازنمايي

 .شـود  ه نمـي هـاي زيـادي از زنـان ديـد     اشكانيان، نگاره دورهشناختي  هاي باستان در داده
ا    هاي زنان ايراني در اين دوره رو نوع پوشش و جامه ازاين چندان شناخته شده نيستند، امـ

نبايد پنداشت كه با نابودي هخامنشيان به دست اسكندر مقـدوني، پوشـش زنـان و مـردان     
وتازهاي اسكندر و يونانيـان، نتوانسـت تغييـري در     تاخت. ايراني كامالً دگرگون شده است

هاي پوشـش   شيوه يي مردم پديد آورد و حت هاي ايرانيان، به ويژه توده وشش و جامهنوع پ
يادگارهاي هنري اشـكانيان در   1.ي ايرانيان، در نوع پوشش يونانيان تأثير گذاشت و جامه

كيلومتري جنوب غربي موصل، پالميرا در شمال شـرقي   110هايي همچون هاترا در  منطقه
كيلـومتري   18ي ابوكمال سوريه، نسـا در   ي فرات و در دره نهدمشق، دورا اروپوس در كرا

هاي رنگـي روي ديوارهـاي كـاخي در كـوه      غرب عشق آباد پايتخت تركمنستان، و نّقاشي
ترين منابع  ، مهمها هاي روي سكه هر زابل، و نگارهكيلومتري جنوب غربي ش 30 خواجه در

  . ي اشكانيان هستند هپژوهندگان براي شناخت و توصيف پوشش زنان در دور
هاي نويسندگان كُهن يوناني  ها و اشاره اي گزارش ي هخامنشيان كه پاره متفاوت با دوره    

دهنـد،   دسـت مـي   هايي به هاي زنان هخامنشي آگاهي همچون هرودوت و كتزياس به جامه
ان ي زن ي پوشش و جامه گونه توصيف و گزارشي درباره نويسان يوناني و رومي هيچ تاريخ

دسـت نيامـده اسـت،     اي بـه   جامـه   ي اشكانيان هـيچ  چون از دوره. دهند اشكاني به ما نمي
هـاي آنـان در    هـاي جامـه   ي زنان اشكاني، از بازنمايي پژوهندگان بايد براي توصيف جامه 

شناختي سود  هاي باستان ها و ديگر داده ي روي سكه هاي ديواري و نگاره ها، نّقاشي مجسمه
هاي زنان اشـكاني بـا    ه به دست دادن توصيفي واقعي و دقيق از پوشش و جامهالبت. جويند

                                                
از سـري مقـاالت   (زمـين    ، پوشـاك در ايـران  »پوشاك دوره اشـكانيان «، )1382(ترودي قوامي، . س .1

 .75اميركبير، ص: رجمه پيمان متين، تهرانت، )دانشنامه ايرانيكا
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 31   ي اشكانيان پوشش زنان در دوره

دشـواري    شناختي بسيار دشوار خواهد بود، و از سوي ديگر، بـه  هاي باستان استفاده از داده
شـناختي ديـده    هاي باسـتان  هايي كه در اين داده توان مطمئن شد كه آيا پوشش و جامه مي
  پوشيدند يا نه؟  ي است كه در زندگي روزمره ميشود، دقيقاً همان چيزهاي مي
پيوند با تـاريخ باسـتاني ايـران، تنهـا بـه       هاي هم  ها و نوشته تر گزارش همچنين در بيش    

ي  ي زيادي همـه  هاي سلطنتي پرداخته شده، و تا اندازه رخدادهاي سياسي و تاريخ دودمان
. شـود  ي دنياي زنان شنيده نمـي  درباره باشند و چيز زيادي ها، مردها مي هاي اين متن چهره

هـاي   هـاي روي اشـياء فلـزي آگـاهي     ها و نگاره ها، سّكه ها، ديوارنگاره نگاره بيشتر سنگ
رفتـه   هـم  ي اشـكانيان و روي  ي ايراني دوره ي پوشاك و پوشش زنان جامعه چنداني درباره

زاده و درباري را  اشراف از همه پوشاك زنان  دهند، و بيش دست نمي تاريخ باستاني ايران به
نگاره، پادشاه و  ي طوالني فرمانروايي اشكانيان، تنها در يك سنگ از دوره. دهند بازتاب مي

سـازي حـذف    ي مردمان از هنر پيكره ي عامه اند، و نگاره يك مرد روستايي نشان داده شده
و تنهـا كمـابيش   ي مردم اين دوره، ناممكن اسـت   ي پوشش توده رو، مطالعه اين از. اند شده
شدند، و تفاوتي  هاي ديگر ساخته مي تر و از پارچه هاي آنها ساده توان پنداشت كه جامه مي

هاي زنان در يادگارهاي  ي بازنمايي در ادامه با استفاده از همه 1.در برش و دوخت نداشتند
ت هاي زنان به دس هنري اشكانيان، كوشش خواهد شد كه توصيفي دقيق از پوشش و جامه

  دهيم؛
هـاي دوم تـا چهـارم     ي سـده  اي به دست آمده از شهر پالميرا، كـه در ميانـه   نگاره سنگ. 1

ي يـك زن از   شـود، نگـاره   ي لوور فرانسـه نگهـداري مـي    ميالدي ساخته شده، و در موزه
. اي كه به زيبايي بافته شـده بـر سـر دارد    اين زن، عمامه. دهد ي اشكانيان را نشان مي دوره

در . ها دارد فلزي مستطيلي و تزيين شده با نگاره ي ين زن، در بخش جلو، صفحهي ا عمامه
ي جواهرنشان وجود دارد و اين سه صفحه با همديگر،  دو سوي اين صفحه، دو تكّه صفحه

ي گيسوان ايـن زن، در   بازمانده. اند به مانند كمربندي بخش پايين و باالي پيشاني را گرفته
اي روي هـم   خود عمامه از چنـد رج، كـالف حلقـه   . شده استدو سوي سر به پشت برده 

ي دو پهلو و پشـت عمامـه را چـادري ُگشـاد در خـود       همه. چيده شده، ساخته شده است

                                                
 .107، صپوشاك در ايران باستان .1
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اي از  وي با دست چـپ گوشـه   1.باشد ي اين زن كامالً گشاده و آزاد مي پوشانده، اما چهره
بـه زيبـايي چـادر بخـش     ي چپ جمع كـرده، و بـا دسـت راسـت      چادر را در پايين سينه

ا در نتيجـه   يقه. اش را گرفته است روي چهره روبه ي گشـادي   ي پيراهن وي راست بوده، امـ
هاي اين بخـش از چـادر كـه     روي چين. دار شده است ها، زاويه پيراهن و پهناي زياد شانه

ـ  ي چپ، صفحه روي شانه. شود ريز ديده مي ي زن افتاده، گردنبند و سينه روي سينه رد اي گ
ي چادر به آن آويخته شـده   هايي برجسته وجود دارد كه گوشه و فلزي، زينت شده با نگاره

 سـينه  چـپ را پوشـانده، از زيـر    سينهكه روي  از اين نقطه، چادر اين زن پس از آن. است
راست به سوي زير بازو و به پشت، و روي سر رفته، و شـانه و پهلـوي چـپ را فراگرفتـه     

را در اين بخش با دست چپ خود چسبيده، و بقيه را رها ساخته و وي بلندي چادر . است
با دست راست خود هم سمت راست چادر را براي بهتر ماندن و حفظ كردن صورت، گرفته 

كه زنان اشكاني در استفاده از چادر داشتند   ي اشكاني، دقت و ظرافتي را تنه اين نيم 2.است
ايـن زن اشـكاني، از يـك گردنبنـد     . دهد ان ميو همچنين گرايش آنها را به زيورآالت نش

مرواريد، گوشواره و يك انگشتر در انگشت كوچك دست چپ بـه عنـوان زيـور اسـتفاده     
ديـده    سـازي ايـن دوره   هـاي پيكـره   همچنين در اين مجسمه، آشكارا ويژگـي . كرده است

از، همگـي        شود؛ نمايش چهره از روبه مي رو، سادگي خطـوط چهـره و چشـمان درشـت ـب
اي احساس عميق آرامش و هماهنگي را به وجـود   دهند كه گونه اي را تشكيل مي مجموعه

  3.آورد مي
ي دوم ميالدي به دسـت آمـده از    اي ساخته شده از سنگ مرمر، و متعلق به سده مجسمه. 2

شود، كه گفته شده دختـر   ي بغداد نگهداري مي شهر هاترا، به نام شاهزاده واشفاري در موزه
اين شاهدخت، روي سكوئي نشسته، كالهي بـه  . پادشاه اشكاني هاترا بوده استسناتروك، 

                                                
، ترين زمان تـا پايـان شاهنشـاهي ساسـانيان     پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن، )1343(پور،  جليل ضياء .1

، ترين زمان تا آغاز شاهنشـاهي پهلـوي   پوشاك زنان ايران از كُهن؛ 199وزارت فرهنگ و هنر، ص :تهران
 .85ص

پوشاك زنان ايران از ؛ 197، صسانيانترين زمان تا پايان شاهنشاهي سا پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .2
 .85ـ87، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي كُهن

 .143، صپوشاك در ايران باستان .3
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در باالي كاله، از يـك  . شكل مخروط ناقص و ساخته شده از پنج بخش بر سر نهاده است
نشان، دو رشته جواهر گرد به دو سوي پيشاني شـاهدخت فـرود    قطعه فلز تخت و گرد دانه

ريـز   گردنبندي نازك بر گردن، و دو رشـته سـينه  . ردهايي زيبا و سنگين دا آمده و گوشواره
ها  ريزها به ميان پستان اش گسترده شده، و زنجيري از دو سوي اين سينه گرانبها روي سينه

رچين   . باشد به خود آويخته دارد راه يافته و يك تكه جواهر را كه به شكل دل مي دامـن پـ
ـ  پيراهن بلند و آستين همچنـين، شـاهدخت   . شـود  و ديـده مـي  دار وي، از زير چادر در جل

ي پشتي پيـراهن   اي به تكه ي چب با دكمه واشفاري پيراهن ديگري پوشيده كه در سر شانه
ي سـتايش و احتـرام بـاال آورده و بـا      وي دست راست خود را به نشانه. دوخته شده است

كـه   چنـان  1.اش آويخته شـده، گرفتـه اسـت    دست چپ، بند چادر خود را كه از روي شانه
شود تفاوت دارد؛  ي پيشين ديده مي تنه پيداست پايگاه اجتماعي اين زن با بانويي كه در نيم

ي ستايش و احتـرام بـاال آورده، و يـك كـاله بـزرگ و       وي دست راست خود را به نشانه
هـاي   دهد كه وي بـه رده  ي فراوان از جواهرات نشان مي شكوهمند دارد و همچنين استفاده

يك دستبند در دسـت راسـت كـه بـا گردنبنـد      . شكانيان تعلق داشته استي ا باالي جامعه
هماهنگي دارد، دو گردنبند گرانبها و يك زنجير بلند و سنگين كه با يك گوشواره باشـكوه  

ي اشكانيان را پوشيده  ي شناخته شده ي زنانه اين شاهدخت اشكاني، جامه 2.هماهنگ است
روي ايـن  . د كه بلنـدي آن تـا روي زمـين اسـت    دار، بلند و گشا است؛ يك پيراهن آستين

رسد، و روي هر شانه  ي آن تا زانو مي تر و بدون آستين كه اندازه پيراهن، يك پيراهن كوتاه
هاي زياد و نـامنظمي را بـه    ي چفت و بست، چين اين شيوه. داشته است با يك سنجاق نگه

سـازد و   ها فشرده مـي  سينه آورد و كمربندي باريك، گشادي پيراهن را در پايين وجود مي
ي  اين پيراهن بااليي در حقيقت از دو پاره. كند هاي پيراهن بااليي را بيشتر آشكار مي چين

                                                
پوشاك زنـان  ؛ 195ـ196، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .1

 .143ـ146، صپوشاك در ايران باستان؛ 85، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي ايران از كُهن

وزارت فرهنـگ و هنـر،   : ، تهـران زيورهاي زنان ايـران از ديربـاز تـا كنـون    ، )1349(پور،  جليل ضياء .2
 .143ـ146، صپوشاك در ايران باستان؛ 277ـ279
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بـا توجـه بـه    . مستطيلي تشكيل شده است كه از يك طرف آرنج به آرنج ديگر امتداد دارد
اگـر  . ردتـوان آن را بـه دو شـكل درآو    گيـريم، مـي   ها در نظر مي وضعيتي كه براي سنجاق

ها سر  ي بيروني اين دو مستطيل قرار گرفته باشند، و سپس روي شانه ها روي گوشه سنجاق
رچين       خورده باشند، در مجموع به صورت يك دكلتـه  ي هاللـي شـكل و يـك تونيـك پـ

اگـر  . شـود  تـر مـي   ي دو سر تونيك بيشتر باشد، دور يقـه عميـق   آيد، و هرچه فاصله درمي
هاي مستطيلي باز شـده باشـند،    ها قرار گرفته باشند، و تكه پارچه نهها در امتداد شا سنجاق

در اين . شود هاي پيراهن بااليي كمتر آشكار مي آيد، و چين دور يقه كمي گرد و گشاد درمي
ها ضروري  سينهنمونه، استفاده از يك كمربند باريك براي فشرده ساختن پيراهن در پايين 

هايي كه بين سنجاق و دوخت هر طرف باز هسـتند بـه    اخها از سور ي آستين است، و حلقه
  1.آيد وجود مي

. ي خود اسـتفاده كننـد   توانستند آزادانه اين دو شكل را در جامه ي زنان اشكاني مي همه. 3
ي ساخته شده از سنگ آهك به دست آمده از هاترا كه در قـرن دوم مـيالدي    يك مجسمه

ي اوبال، دختر جابال را با پوشـش   شود، پيكره ميي بغداد نگهداري  ساخته شده و در موزه
اي باشكوه تـزيين   اين زن، با تاجي بلند و چند تكّه به گونه. دهد ي اشكانيان نشان مي دوره

وي . افتد ها مي شود و چادر به روي شانه شده، و نشان داده شده كه تاج از چادر خارج مي
هايي است كـه در وسـط و    كه به شكل مربع دار پوشيده، ي طرح پيراهني تهيه شده از پارچه

روي پيراهن زيرين، يك پيراهن كوتـاه  . هاي گرانبها استفاده شده است هاي آن سنگ كناره
انـد و   هاي مستطيل قـرار گرفتـه   ها همتراز با گوشه سنجاق. بدون آستين پوشيده شده است

بـه پيـراهن بـااليي    ي هاللـي بـاز    گردد، و اين شكل يك دور يقه ها برمي سپس روي شانه
ريز پهن كه يك مـدال جواهرنشـان بـه آن متصـل اسـت، بـا طـرح آن         يك سينه. دهد مي

تـر و   اوبال يك دور گردني متناسـب بـا دسـتبند، يـك گردنبنـد دوم پهـن      . هماهنگي دارد
  2.ي اول، اما با همان طرح به گردن آويخته دارد تر از گونه ريز ساده همچنين يك سينه

                                                
 .146، صپوشاك در ايران باستان .1

 .150، صايران باستانپوشاك در ؛ 281، صزيورهاي زنان ايران از ديرباز تا كنون .2
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 35   ي اشكانيان پوشش زنان در دوره

شود كه زن ديگري  ي لوور فرانسه نگهداري مي ي ديگري از پالميرا، در موزه رهنگا سنگ. 4
اش، كه بـه   اين زن چادري پوشيده و از زير آن عمامه. دهد ي اشكانيان نشان مي را از دوره

يافته  در باالي پيشاني و پايين عمامه، فلزي پهن و زينت. آيد زيبايي بافته شده، به چشم مي
ي گيسوان در دو سوي سر به  هاي جلوي سر وي را پوشانده، و بازماندههمچون نواري، مو

هـايي بـه    هاي گرد بـه گـردن، و گوشـواره    اين زن، گردنبندي با دانه. پشت برده شده است
گوش روي سينه ريخته شده، پيداسـت   ي راست پيراهن وي كه به شكل سه يقه. گوش دارد

ي چپ آويزان شـده   يوان بسته شده، از شانهي چادر كه زير يه تكه فلز به شكل ح و گوشه
  1.است

شود كه  پالمير شهر دمشق نگهداري ميي  موزهي اشكانيان در  ي ديگري از دوره مجسمه. 5
دهـد كـه    دهد؛ اين مجسمه، زني را نشـان مـي   تر نشان مي پوشاك زنان اين دوره را روشن

شكل و تزيين  كه فلزي بيضيي چادر، در زير ت گوشه. نشسته و چادري او را پوشانده است
اي بـر سـر نهـاده، و نـواري      شده، كه با زنجيري به گردن وي، نگهداري شده است و عمامه

هايي از جـواهر، عمامـه و مـوي وي را     فلزي موي باالي پيشاني او را نگه داشته، و رشته
ي  دور يقـه  تـر از آن،  اين زن، يك رشته گردنبند چسبيده به گردن دارد، و پايين. اند آراسته

شـود و ميـان    ريز گرانبها ديده مـي  روي اين پيراهن، دو رشته سينه. پيراهن زيرين پيداست
ي چـپ   اي بر سر شانه ي پيراهن بااليي كه معموالً با دكمه ي پايين و زنجير چادر، يقه رشته

  2.شود، پيداست ي پشتي پيراهن دوخته مي به تكه
ي  ي چهـارده سـانتيمتر، در مـوزه    رب به اندازهي كوچك زني ساخته شده از س مجسمه. 6

ي زنـان در   شود كـه پوشـش آن هماننـدي زيـادي بـا جامـه       دولتي استاندال نگهداري مي
ي  دهد كه گردنبندي پهن در دو رشته اين مجسمه، زني را نشان مي. هاي اشكانيان دارد سكه
وي از گـردنش   سينهدو  ي ميان ريزي پيوسته به دو سوي آن، در فاصله حلقه، و سينه حلقه

ُلخت بوده  سينهاش تا زير  داري پوشيده، اما باالتنه اين زن، پيراهن چين. آويخته شده است
ها را گرفته، كه ايـن خـود يـادآور ايشـتار،      سينهو با دو دست خود به شكل ضربدري زير 

ي  دو گوشـه جلوي دامن پيراهن تا پايين شكم، بـاال بـرده شـده و بـا     . باشد ي مادر مي الهه

                                                
 .198ـ199، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .1

 .87، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي پوشاك زنان ايران از ُكهن؛ 199صهمان،  .2
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پاهاي لخت زن همـان  . اند چادري كه از پشت به جلو آورده شده، با همديگر گره زده شده
  1.شود اندازه كه دامن باال زده شده، ديده مي

هـاي بازمانـده روي ديوارهـاي پرستشـگاه زوس در شـهر دورا اوروپــوس،       در نقاشـي . 7
يكـي از  . شـوند  ذهبي ديده مـي آميزي شده در يك آيين م هاي رنگ ي زناني با جامه نگاره

وي دست راست خود را . شود اي بر سر نهاده و موهاي وي از زير آن ديده مي زنان، عمامه
همچنين . ي ستايش و احترام باال آورده و چند رشته گردنبند به گردن آويخته است به نشانه

در  2.سـت ي بـدن وي را پوشـانده ا   چادري ارغواني و بزرگ روي سر خود افكنده كه همه
شود كه روي پيراهن ارغواني خود چادري سفيد پوشيده،  ها، زن ديگري ديده مي اين نقاشي

اي و  از زير چادر، كاله بلند، استوانه. ي ارغواني افكنده است و روي آن هم يك تّكه پارچه
هايي در بخش پايين دارد و از باالي آن هـم   كاله، حاشيه. ي وي كامالً پيداست تزيين شده

ها و زير روسري ارغـواني   و رشته زيور آويخته شده كه در دو سوي چهره، به سوي گوشد
 3.ي اشكانيان اسـت  ي شناخته شده هاي ساده كفش اين زن، همانند كفش. اند رنگ فرو رفته
شـود، و   هـا ديـده مـي    ها النگوهـايي سـاخته شـده از مهـره     ها، در مچ دست در اين نقاشي

  4.خته دارندگردنبندهايي به گردن آوي
هاي رنگي ديـواري روي گـچ در كـاخي در كـوه خواجـه سيسـتان،        در يكي از نقاشي. 8

ي اول  شـود كـه متعلـق بـه سـده      ي يك فرمانرواي اشكاني همراه با زن وي ديده مي نگاره
  5.ميالدي است

                                                
پوشاك زنـان  ؛ 204ـ205، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .1

 .90ـ94، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي ايران از كُهن

پوشاك زنـان  ؛ 199ـ201، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .2
 .87ـ90، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي ايران از كُهن

پوشاك زنـان  ؛ 202ـ203، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .3
 .90، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي ايران از كُهن

 .281، صزيورهاي زنان ايران از ديرباز تا كنون .4

علمـي و  : وشي، تهران ، ترجمه بهرام فرههنر ايران در دوران پارتي و ساساني، )1370(رومن گيرشمن،  .5
 .42ـ43هنگي، صفر
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شود كـه تـاجي بـا     ي وي ديده مي ي ملكه اي از بالش پادشاه اشكاني، نگاره روي سكه. 9
ي روي آنها وجود دارد، بر سر نهـاده  يها گوش كه گردي هاي تيز سه ي باريك و كنگره دوره
موهاي شاهبانو بـه شـكل   . اي دارد كه در پشت سر آويخته شده است اين تاج دنباله. است
اي به باال و به سوي پشت سر جمع شده و نواري همچون كمربنـدي باريـك، پيـراهن     ساده

گوش  ملكه چادري بزرگ و سه. بسته است سينهن وي را در زير آستي بلند، پرچين و بدون 
 1.كه از پشت بدن به جلو آورده شده، به خود پيچيده، كه در جلوي بدن گره زده شده است

هاي ايـن دوره از تـاريخ    هاي بالش سوم، پادشاه اشكاني، و شُمار ديگري از سكه در سكه
   2.اند ده شدههايي نشان دا ايران، شاهبانوها با چنين پوشش

هـاي باستانشـناختي    هـاي زنـان اشـكاني در داده    روي هم رفته با استفاده از بازنمـايي 
  :توان چهار گونه پيراهن از زنان اين دوره را توصيف نمود مي
. ي راست، كه بلندي آن تا روي زمين اسـت  پيراهني بلند و گشاد با يقه: ي نخست گونه. 1

هـا نـواري روي آن گـره     ستطيلي است، و در زيـر پسـتان  ي م ي اين پيراهن دو تكه پارچه
كنـد و در نتيجـه    ها جمع مـي  ي پيراهن را در پايين پستان خورده كه گشادي ساده و راسته

  3.گيرد هاي عمودي زيادي به خود مي ي پارچه، چين همه
ي  سيلهپيراهني بدون آستين و سر شانه، كه فقط دو انتهاي باالي پارچه به و: ي دوم گونه. 2

ي پهنـاي پارچـه، بـه     ي همـه  ي پيراهن به اندازه شوند، و يقه اي به همديگر دوخته مي دكمه
ـ  ي سر شانه باز مي زير دكمه هاي پيراهن، از ي آستين حلقه. شكل افقي باز است و در  شود 

روي  -گيرد دار به خود مي اي آستين حقيقت، درز باال و پهلويي پارچه است كه شكل حلقه
ها تا بـاالي   گيرد و جلوي پيراهن، پس از پوشاندن پستان تر قرار مي و يا اندكي پايين شانه

  4.شود ناف، آويخته مي

                                                
پوشاك زنان ايران از ؛ 205، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .1

 .94، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي كُهن

پوشاك زنان ايران از ؛ 205، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .2
 .94، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي هنُك

پوشاك زنان ايران از ؛ 208، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .3
 .96، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي كُهن

پوشاك زنان ايران از ؛ 208ص، ترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .4
 .96ـ99، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي كُهن
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ي مستطيلي است و در زيـر   پيراهني گشاد و ساخته شده از دو تّكه پارچه: ي سوم گونه. 3
يـن  در ا. كنـد  جمـع مـي   آنها نواري روي آن گره خورده كه گشادي آن را در پايين  سينه

اند و تيزي يقـه   ها را در باالي پارچه قرار داده ي آستين تر گرفتن يقه، حلقه پيراهن، با تنگ
ي اين پيراهن كه پيراهن بااليي است نسبت بـه   اندازه. ايستد مي سينهجمع شده تا ميان دو 

هاي ديگر، گشاد و ساخته شـده از دو تكـه    تر بوده، اما همچون پيراهن پيراهن زيري كوتاه
  1.ي مستطيلي است پارچه

ي مسـتطيلي و   پيراهني بلند و گشاد و سـاخته شـده از دو تكّـه پارچـه    : ي چهارم گونه. 4
هاي اين پيراهن  آستين 2.كند ها جمع مي سينهداراي نواري است كه گشادي آن را در پايين 

م آسـتيني  ها بلند ساخته شده و د ي پيراهن دار شدن افقي آن، بيش از ديگر گونه براي چين
  3.دوزند تنگ و چسبان به آن مي

اي  شوند، پارچه ي اشكانيان ديده مي هاي زنان دوره ها و نگاره چادرهايي كه در مجسمه
ي بـاالي درز اسـتوانه را كـه در     تكّه. آوردند اي درمي اند كه به شكل استوانه مستطيلي بوده

د و يا بـه شـكل ديگـري سـاخته     اي فلز كه معموالً گر گرفته، زير تّكه جلوي بدن قرار مي
 ـ  هاي نخ ابريشمي احتماالً زنجير يا بافته ـاي از بندها   كردند، و حلقه اند، محكم مي شده مي

قـه گذرانـده و آن را روي   ساختند و هنگام پوشيدن چادر دسـت چـپ از حل   روي آن مي
  4.كشيدند كردند و در اين هنگام چادر را روي سر مي بند مي شانه

                                                
پوشاك زنان ايران از ؛ 213، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .1

 .99، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي كُهن

 .99، صآغاز شاهنشاهي پهلويترين زمان تا  پوشاك زنان ايران از ُكهن .2

پوشاك زنان ايران از ؛ 213، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .3
 .99، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي كُهن

ايران از  پوشاك زنان؛ 208، صترين زمان تا پايان شاهنشاهي ساسانيان پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن .4
 .95ـ96، صترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي كُهن
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 39   ي اشكانيان پوشش زنان در دوره

دهد كه ايرانيـان در ايـن    ي اشكانيان نشان مي هاي مردان و زنان دوره پوششي  مطالعه
هاي ساقه بلنـد چرمـي و    ها، كفش يك گونه از اين كفش 1.اند داشته  دوره، چند گونه كفش

رود منتهـي   اي كه تا ساق پـا بـاال مـي    بنددار كه از دو بخش تشكيل شده است، كه به زبانه
ا، كه زنان نگاره در پالمير اي ديواري دورا اروپوس و يك سنگه با توجه به نقاشي. شود مي

  2.دادنـد  هم مردان مـورد اسـتفاده قـرار مـي     گونه كفش را هم زنان و دهند، اين را نشان مي
ا   3شـوند،  هاي ديواري پرستشـگاه زئـوس ديـده مـي     كفش زنان اشكاني تنها در نقاشي امـ

  .كردند ن هم به دلخواه خود استفاده ميهاي ديگر مردما احتماالً زنان اشكاني از كفش

 

                                                
، پوشـاك در ايـران باسـتان   ؛ 99، صترين زمان تا آغاز شاهنشـاهي پهلـوي   پوشاك زنان ايران از كُهن .1

 .140ـ141ص

 .79، ص»پوشاك دوره اشكانيان«؛ 140، صپوشاك در ايران باستان .2

 .103، صا آغاز شاهنشاهي پهلويترين زمان ت پوشاك زنان ايران از ُكهن .3
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   نتيجه

دهند آنان همچون مادها و  شناختي و يادگارهاي هنري اشكانيان، نشان مي هاي باستان داده
ي اشـكاني،   پوشيدند و زنان و مردان جامعـه  دار مي هاي بلند و فراخ و چين ها، جامه پارس

نمـايي را زشـت و نـاروا     برهنگي و تـن هاي آن روزگار،  ها و رومي چون متفاوت با يوناني
ي تـن خـود را    كردند تـا همـه   دار استفاده مي هايي بلند، گشاده و چين شمردند، از جامه مي

همچـون  ي اشـكانيان   شـناختي دوره  هاي باسـتان  اي از داده ي زنان در پاره نگاره. بپوشانند
دهند كـه   روشني نشان مي  هاي ديواري، به ها و نقاشي هاي زنان روي سكه ها، نگاره مجسمه

اي كـه در شاهنشـاهي    هاي روزانه و زندگي اجتماعي آزادانـه  زنان ايران ، با وجود فعاليت
نمـايي را زشـت و    ي هخامنشيان، برهنگـي و تـن   اشكاني داشتند، همانند زنان ايراني دوره

اراي آسـتين و  دار و د پوشاك زنان اين دوره، پيراهني بلند، گشاد و چـين . ُشمردند ناروا مي
اين پيراهن دوم، از پيـراهن  . پوشيدند ي راست بوده است و پيراهن ديگري روي آن مي يقه

ي باز بوده است و البته گهگاه روي اين دو پيراهن، چادري  تر بوده و داراي يقه زيرين كوتاه
ان  ي  شدند، يك گونه از جامـه  هاي رنگارنگ ساخته مي ها از پارچه پيراهن. افكندند مي زـن

ي  كوتاهي است كه هماننـدي زيـادي بـا جامـه     ي اشكاني، شليته و پيراهن نيمه ايراني دوره
ي بانوان ايرانـي،   آراستگي و شكوه زنانه. نشين امروزي در ايران دارد زنان روستايي و كوچ

ي آنها از زيـورآالت زيـاد و    دوزي شده، و استفاده هاي پرچين دست ي پوشيدن جامه نتيجه
اي زينت يافته و زيبـا، موهـاي زنـان را     عمامه. اي زيباي اين زنان بوده استه ه كالگهگاه 

ي زنـان اشـكاني    شـناختي چهـره   هاي باستان هاي زنان در داده پوشانده، اما در بازنمايي مي
توان نتيجه گرفت كـه نـابودي    رو، مي ازاين. شود هميشه بدون پوشش و آزاد نشان داده مي

هـاي ايرانـي،    ن به دست اسكندر مقدوني و ورود يونانيان به سرزمينشاهنشاهي هخامنشيا
ي  چندان تغييري در پوشش زنان و مردان ايراني به وجود نياورد، و نـوع پوشـش و جامـه   

  .ي هخامنشيان بوده است ي پوشش زنان ايراني دوره ي زيادي ادامه زنان اشكاني تا اندازه
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 41   ي اشكانيان پوشش زنان در دوره

  فهرست منابع و مĤخذ

  .اوستا فراهاني: پوشاك زنان ايران از آغاز تا امروز، تهران، )1382(ازي، ابوالقاسم، ـ آقاحسين شير
هـاي نـور،    ، زيـر آسـمانه  »نقـش اجتمـاعي زنـان در ايـران باسـتان     «، )1382(پور، ابوالقاسم،  ـ اسماعيل

  .179ـ189شناسي و افكار، ص پژوهشكده مردم: جستارهاي اسطوره پژوهي و ايران شناسي، تهران
  .هرمس: ، ترجمه هايده مشايخ، تهرانزنان هخامنشي، )1381(بروسيوس، ماريا، ـ 
  .ماهي: ، ترجمه عيسي عبدي، تهرانايران باستان، )1388(، ــــــــــــ ـ 

  .فروزان روزـ قطره: ، ترجمه ناهيد فروغان، تهرانامپراتوري هخامنشي، )1385(ير،  ـ بريان، پي
: ، از اسطوره تا تاريخ، گردآورنده و ويراستار ابوالقاسم پاينده، تهـران »نياناشكا«، )1381(ـ بهار، مهرداد، 

  .65ـ 133چشمه، ص
، دين و دولت در عهد ساساني و چند مقاله »نگاهي به وضع زن در ايران باستان«، )1380(ـ بياني، شيرين، 

  .66ـ 89، ص1380 جامي،: ديگر، تهران
  .دانشگاه تهران: ، تهرانترين ازمنه تا دوره ساسانيان ديمتاريخ سكه از ق، )1385(،  ـ ــــــــــ

  .علمي و فرهنگي: ، ترجمه رضا مشايخي، تهرانحيات مردان نامي، )1369(ـ پلوتارك، 
  .اميركبير: سيكارودي، تهران  ، ترجمه هاجر ضياءپوشاك در ايران باستان، )1386(ـ پوربهمن، فريدون، 
  .دانشگاه تهران: وشي، تهران ، به كوشش بهرام فرهها يشت ،)1356(ـ پورداود، ابراهيم، 

  .دنياي كتاب: ، تهرانتاريخ ايران باستان، )1375(ـ پيرنيا، حسن، 
  .سخن: ، به كوشش ژاله آموزگار، تهرانتاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، )1378(ـ تفضلي، احمد، 
مطالعـه مـوردي دوره   (ايـران باسـتان    پوشـش زنـان در  «، )1390(فاطمي،  و سيدعلي ـ جليليان، شهرام

  .1-22، ص3، ش4س، فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، »)هخامنشيان
  .مرواريد: ، تهرانترين سرودها و متنهاي ايراني اوستا، كهن، )1379(ـ دوستخواه، جليل، 

  .يراميركب: ، تهرانتاريخ مردم ايران، ايران قبل از اسالم، )1373(كوب، عبدالحسين،  ـ زرين
از سري (زمين   ، پوشاك در ايران»پوشاك دوران مادها و هخامنشيان«، )1382(شهبازي، عليرضا،  ـ شاپور

  .41ـ74اميركبير، ص: ، ترجمه پيمان متين، با مقدمه علي بلوكباشي، تهران)مقاالت دانشنامه ايرانيكا
  .بهار علم: ، اصفهانپوشش زن ايراني، )1381(ـ شيرخاني، منيژه، 

، ترين زمان تـا پايـان شاهنشـاهي ساسـانيان     پوشاك باستاني ايرانيان از كُهن، )1343(پور، جليل،  ءـ ضيا
  .وزارت فرهنگ و هنر: تهران

وزارت : ، تهرانترين زمان تا آغاز شاهنشاهي پهلوي پوشاك زنان ايران از كُهن، )1347(، ـ ـــــــــــ 
  .فرهنگ و هنر

  .وزارت فرهنگ و هنر: زنان ايران از ديرباز تا كنون، تهران زيورهاي، )1349(، ـ ـــــــــــ 
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  .هيرمند: ، تهرانهشت هزار سال تاريخ پوشاك قوم ايراني، )1378(ـ غيبي، مهرآسا، 
از سري مقاالت دانشنامه (زمين  ، پوشاك در ايران»پوشاك دوره اشكانيان«، )1382(ترودي، . ـ قوامي، س

  .75ـ  81اميركبير، ص: با مقدمه علي بلوكباشي، تهران، ترجمه پيمان متين، )ايرانيكا
  .سحر: نيا، تهران ، پارتيان، ترجمه مسعود رجب)1357(ـ كالج، مالكوم، 

علمـي و  : وشي، تهران ، ترجمه بهرام فرههنر ايران در دوران پارتي و ساساني، )1370(ـ گيرشمن، رومن، 
  .فرهنگي

  .دنياي كتاب: ، تهراني و اجتماعي اشكانيانتاريخ سياس، )1374(ـ مشكور، محمد جواد، 
مجموعـه مقـاالت دكتـر    : در: ، نامه باستان»اخالق ايرانيان در پيش از اسالم«، )1378(، ـ ـــــــــــ 

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : جواد مشكور، به اهتمام سعيد ميرمحمد صادق، نـادره جاللـي، تهـران   محمد
  .37ـ 58مطالعات فرهنگي، ص

، 16دبيات و علوم انساني، س، مجله دانشكده ا»نقوش زن در هنر هخامنشي«، )1347(ده، فرخ، زا ـ ملك
  .94ـ134، ص2، 1ش

قبل از : ، حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران، دفتر اول»زن در اساطير ايراني«، )1369(ـ ولي، عبدالوهاب، 
  .113ـ168هاي فرهنگي، ص دفتر پژوهش: اسالم، تهران
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