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چكيده
اين مقاله با رويكرد مطالعه تاريخى ـ توصيفى، به مطالعة نوع پوشش زنان ايران در دورة 
هخامنشيان مى پردازد. در اين پژوهش كوشش شده با نگاهى تحليلى به همة منابعى كه 
آگاهى هايى را دربارة پوشش و نوع جامة زنان هخامنشى به دست مى دهند، پس از طرح 
پيش زمينة تاريخى قدرت گرفتن هخامنشيان و پرداختن به تضاد ديدگاه يونانيان و ايرانيان 
دربارة زندگى زنان هخامنشى، همة بازنمايى هاى زنان در داده هاى باستان شناختى هخامنشيان 
مورد مطالعه قرار گرفته و توصيف دقيقى از پوشش و جامة زنان هخامنشى ارائه شود. 
يافته هاى پژوهش كه بر اساس مطالعه و واكاوى منابع تاريخى و بازنمايى هاى گوناگون زنان در 
داده هاى باستان شناختى هخامنشيان همچون سنگ نگاره ها و نقش ُمهرها انجام گرفته، به روشنى 
نشان مى دهد زنان ايرانى با وجود برخوردارى از همة فعاليت هاى سياسى و اقتصادى گسترده 
و همچنين آزادى هاى بسيار در زندگى، از پوشش و جامه هاى ويژه اى استفاده مى كردند كه 
كامَال بدن آنها را مى پوشانيده است. وجود چنين پوششى، برخاسته از اين نگرش بوده كه در 
حقيقت زنان ايرانى دورة هخامنشيان چون برهنگى و تن نمايى را زشت و ناروا مى شمردند، 

از جامه اى استفاده مى كردند كه بدن آنها را به خوبى مى پوشانيد.
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jalilianshahram@yahoo.com                                     1. استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز؛

2. عضو هيئت علمى پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى؛
a_fatemi@iscs.ac.ir 



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

2

پيش زمينة تاريخى
در سده هاى پايانى هزارة دوم و سده هاى نخستين هزارة نخست پيش از ميالد، گروه هايى از 
مردمان نژادة هندواروپايى از آسياى ميانه گذشتند، و در گسترة جغرافيايى ايران پراكنده شدند 
(اومستد، 1372: 39-26؛ گيرشمن، 1374: 87-65). گروه نيرومند و بزرگى از آنها كه در تاريخ 
ايران، مادها نام گرفته اند، در غرب و شمال غرب فالت ايران فرود آمدند، و به زودى پهنة 
جغرافيايى زيستگاه آنها سرزمين ماد نام گرفت (اومستد، 1372: 39-26؛ فراى، 1368: 85-103؛ 
گيرشمن، 1374: 87-65). پارس  ها گروه ديگرى از تازه واردان نژادة آريايى بودند كه دوشادوش 
مادها از آسياى ميانه تا كوه هاى زاگرس پيش تاختند و در بخش هاى غربى و جنوب غربى درياچة 
اروميه جاى گرفتند. قبيله هاى گوناگون پارسى در سدة هشتم پيش از ميالد، در نتيجة فشار 
آشورى ها و اورارتويى ها به سوى جنوب ايران كوچيدند، و در سرزمينى پراكنده شدند كه از آن 
هنگام، به نام اين تازه واردان، سرزمين پارس نام گرفته است (هينتس، 1380: 63-51؛ داندامايف، 
1381: 18-17). پارس ها اتحاديه اى از چند قبيلة بزرگ به نام هاى پاسارگادى ها،1 مارافى ها،2 
ماسپى ها،3 پانتالى ها،4 دروسى يان ها،5 گرمانى ها،6 مردها،7 داهه ها،8 دروپيك ها9 و سا گارتيان10 
بودند (هرودوت، 1368: 211؛ شاپور شهبازى، 1349: 122-116). در ده هاى نخستين سدة 
هفتم پيش از ميالد، پارس ها به فرماندهى هخامنش از هموندان قبيلة نيرومند پاسارگادى ها، در 
منطقة انشان (تپة َمليان امروزى در 46 كيلومترى شمال شيراز) فرمانروايى كوچكى را به وجود 
آوردند. تاريخ هخامنشيان از دورة هخامنش نياى نام دهندة دودمان هخامنشيان، تا آغاز پادشاهى 
كوروش دوم (550-530 پيش از ميالد)، بنيان گذار دوره هخامنشيان، هنوز هم ابهام آلود بوده و 
پژوهندگان دربارة اين دوره از تاريخ هخامنشيان چندان همداستان نيستند (داندامايف، 1381: 

27-18؛ شاپور شهبازى، 1349: 38-27؛ بيانى، 1384: 93-95).
در نيمة دوم سدة ششم پيش از ميالد، كوروش دوم كه در تاريخ جهانى به نام كوروش بزرگ 
1. Pasargadians
2. Mraphians
3. Maspians
4. Panthialaeans
5. Derusiaeans
6. Germanians
7. Mardians
8. Dahans
9. Dropicans
10. Sagartians
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شناخته مى شود، با جنگ هاى شگفت انگيز خود، هخامنشيان را به روشنايى تاريخ جهان كشانيد. در 
سال 550 جنگاوران كوروش، شهر هگمتانه تختگاه مادها را گرفتند، و آنگاه در سال 547 دروازه هاى 
شهر سارديس،1 تختگاه ثروتمند پادشاهى ليديه2 در جنوب غربى آسياى كوچك را گشودند. 
كوروش و جنگاوران او، ديگر شاهك نشين هاى آسياى كوچك را هم گرفتند و در بازگشت به ايران، 
در ميانة سال هاى 546 تا 540 همة سرزمين هاى شرقى را تا رودخانة جيحون گشودند. پارس ها كه 
در روزهاى نيرومندى خود بودند، در سال 539 پ. م. از كوه هاى زاگرس گذشتند و همة دنياى 
ميان رودان (بين النهرين) را به سلطة خود درآوردند. كوروش در سال 530 پ. م. در نبرد با َسكاها، 
جنگاوران ايرانى نژادى كه گهگاه به بخش هاى شمال و شمال شرقى قلمرو هخامنشيان يورش 
مى آورند، به زانو درآمد و در ميدان جنگ كشته شد (شاپور شهبازى، 1349: 119-102؛ داندامايف، 
1381: 135-101؛ اومستد، 1372: 80-46؛ بريان، 1385: ج1، 75-47). كمبوجيه (522-530)، 
فرزند و جانشين كوروش، در ميانة سال هاى 530 تا 522، جنگاوران پارس را به افريقا كشانيد و 
سرزمين هاى مصر، ليبى و حبشه را به گستره ُمرده ريگ پدرش افزود (داندامايف، 1381: 131-103؛ 

اومستد، 1372: 128-118؛ بريان، 1385: ج1، 76-94).

دنياى زنان هخامنشى؛ تضاد ديدگاه يونانى و ايرانى
يونانيان كه در دورة هخامنشيان پيوندهاى تنگاتنگى با ايرانيان داشتند، بيشتر با شگفتى به دنياى 
زنان هخامنشى مى نگريسته اند، و گهگاه آگاهى هاى ُمغرضانه و اشتباه آلودى را دربارة زندگى 
زنان ايرانى به دست داده اند، چنانكه پلوتارك3 تاريخ نويس يونانى، حتى سفرهاى شاهدخت ها 
و شاهبانوان دودمان سلطنتى با اربه هاى پوشيده را كه مى توانست آسايش و امنيت بيشترى 
براى آنها به همراه داشته باشد، نشانة سخت گيرى مردان نسبت به زنان خود و گرفتن آزادى 
زنان مى خواند. وى گزارش مى دهد كه پارسياْن گذشته از زنان قانونى خود، ديگر زنانى را 
هم كه خريده اند به سختى مى پايند، و زنان آنها پُشت ديوارهاى خانه و به دور از چشم ديگران 
زندگى مى كنند و هنگام سفر درون ارابه هاى كامًال پوشيده اى مى نشينند (بريان، 1385: ج1، 
440). البته خود پلوتارك در گزارش ديگرى مى گويد كه شاهبانو استاتيرا4 همسر اردشير دوم 
هخامنشى، (404-359) همواره در سفرهاى خود پرده هاى ارابه اش را باال مى زد و همة زنان 
1. Sardis
2. Lydia
3. Plutarchus
4. Statira
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مى توانستند شاهبانو را ببينند و با او ُسخن گويند، و از اين رو وى محبوبيّت بيشترى يافته 
بود (پلوتارك، 1369: ج 4، 483). او همچنين يادآور مى شود كه در مهمانى ها زنان قانونى 
فرمانرواى هخامنشى، با ورود رامشگران و همبستران شاه كه هنگام ميگسارى بود، از تاالر 
مهمانى بيرون مى رفتند، چراكه پادشاهان دوست نمى داشتند كه همسران قانونى خود را در 

ميگسارى ها و رفتارهاى مستانة خويش سهيم كنند (بريان، 1385: ج 1، 430).
با اين همه، الواح ِگلى تخت جمشيد و پاره اى از متن هاى بابلى بُنگاه بازرگانى موراشو در 
بابل، در تضاد با اين ديدگاه يونانى و گواه فعاليت هاى اقتصادى زنان دربارى در دورة هخامنشيان 
هستند (بروسيوس، 1381: 236-165؛ بروسيوس، 1388: 211-210). در حقيقت، فعاليت هاى 
اقتصادى و امالك فراوان و دارايى هاى زنان هخامنشى يونانيان را شگفت زده ساخته بود؛ افالطون 
در كوچك ُشمردن الكبياديس،1 ثروت وى را با زمين ها و دارايى هاى آمستريس2 همسر خشايارشا 
مى سنجيد كه هم بيگانه بود و هم زن! و همگان مى دانستند كه ثروت او بيشتر از الكبيادس 
است (افالطون، 1354: 329). گزنفون3 هم در آناباسيس4 از زمين ها و امالك شاهبانو پَريساتيس 
(پُروشات) در سوريه و روستاهاى او در ماد ُسخن گفته است (كسنوفون، 1375: 99 و 176-

175). در يوناِن هم روزگار هخامنشيان، داشتن امالك زياد براى زنان يونانى پديده اى شگفت انگيز 
بود، و آنها نمى توانستند داراى زمين باشند، چنان كه حتى ارسطو دربارة قدرت گرفتن زنان در 
اين زمينه به هم ميهنان خود هشدار داده بود (بروسيوس، 1381: 166-165؛ بروسيوس، 1388: 
211-210). با اين همه، زنان هخامنشى حتى بيرون از استان پارس، در سرزمين هايى همچون 
ماد، سوريه و بابل زمين و دارايى هايى داشتند و چنان كه الواح تخت جمشيد، متن هاى بابلى و 
گزارش هاى يونانى نشان مى دهند، آنها در چهارچوب قوانين دولتى، كامًال آزادانه به ادارة اين 

امالك مى پرداخته اند (بروسيوس، 1381: 236-165؛ بروسيوس، 1388: 210-211).
دربار هخامنشيان  زنان  دربارة  يونانيان  كه  نشان مى دهند  افالطون و گزنفون  اشاره هاى 
به  تنها  كه  بوده اند  عالقه مند  همواره  يونانى،  تاريخ نويسان  اّما  داشته اند،  زيادى  آگاهى هاى 
دسيسه چينى ها و نفوذ سياسى زنان در دربار هخامنشيان بپردازند (بروسيوس، 1381: 166). 
الواح به دست آمده از تخت جمشيد، آشكارا نشان دهندة آمدورفت و زندگى آزاد اين زنان است. 
آنها در سفرها، جيره هايى مى گرفته اند كه با جيرة مردانى كه گهگاه با آنها بوده اند، تفاوتى ندارد 
1. Alekbiades
2. Amestris
3. Xenophon
4. Anabasis
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(بريان، 1385: ج1، 442؛ بروسيوس، 1388: 212-211). همچنين اين الواح نشان مى دهند 
زنانى كه فرزندى به دنيا مى آوردند، براى مدتى جيره هاى ويژه اى مى گرفتند، و حتى زنانى كه 
پسر مى زاييدند دو برابر آذوقه اى را دريافت مى كردند كه زنانى كه دختر به دنيا آورده بودند 

(بروسيوس، 1388: 206؛ بريان، 1385: ج1، 680).
گزارش هاى كتزياس،1 پزشك يونانى دربار داريوش دوم (423-404) و اردشير دوم (404-
359) پادشاهان هخامنشى هم دربارة بى پروايى هاى زنانى همچون آميتيس2 دختر داريوش اول و 
خواهر خشايارشا، و آمستريس همسر خشايارشا در همنشينى و آميزش با مردان، نشان مى دهد 
شاهبانوها و شاهدخت ها و زنان دربار هخامنشى هيچ گاه همانند راهبه هايى نبوده اند كه در خانه هاى 
كوچك خود زندانى باشند. حتى گزارش هاى يونانى نشان مى دهند در دورة هخامنشيان، زنان 
اشراف زاده آموزش هاى ويژه اى مى ديده اند و هنرها و دانش هاى سنتى ايرانى را مى آموخته اند؛ از 
اين رو بايد گفت زنان و دختران اشراف زاده اگرچه در كاخ سلطنتى يا در خانة همسر خود داراى 
سراهاى ويژه اى بوده اند، هيچ گاه آمادة يك زندگى گوشه گيرانه نبودند و از اصطالح حرمسرا بايد 
تنها در پيوند با همبستران شاه استفاده شود، نه همة شاهبانوها و شاهدخت ها (بريان، 1385: ج 
1، 443-442). شيوة زندگى همة زنان كاخ را نبايد همانند انگاشت؛ همبستران شاه در سراهاى 
ويژة خود مى زيستند، اّما شاهبانوها و شاهدخت ها بى ُگمان آزادى آمدورفت داشته اند و هيچ گاه 

همچون زندانيانى در درون كاخ ها نبوده اند (بريان، 1385: ج 1، 441-442).
همچنين شاهبانوها و شاهدخت هاى هخامنشى قدرت و نفوذ سياسى چشمگيرى داشته اند 
و گهگاه مى توانستند خود را نشان دهند. البته يونانيان كه هماوردان و دشمنان ايرانيان هخامنشى 
آنها  داده اند.  بازتاب  اهريمنى  و  وارونه  را  زنان دودمان سلطنتى  قدرت  نفوذ و  اين  بودند، 
زنان هخامنشى را چهره هايى ستم گر، خون خوار، دسيسه چين و انتقام جو خوانده اند، تا پادشاه 
هخامنشى را بازيچة زنان و دستگاه سلطنتى هخامنشيان را بى نظم و ثبات نشان دهند. با اين 
وجود، مطالعة همة جانبة تاريخ هخامنشيان نشان مى دهد شاهبانوها و شاهدخت هاى هخامنشى، 
به ويژه مادر و همسر شاه، بيش از همه هنگامى كه منافع دودمان سلطنتى و دستگاه پادشاهى 
مورد تهديد قرار مى گرفت، از نفوذ و قدرت خود استفاده مى كردند و بيشتر نقش ميانجى گرى 
داشتند. چنانكه در هنگام توطئة شاهزاده كوروش كوچك براى نابود كردن برادرش اردشير 
مرگ  از  را  كوچك  كوروش  نفوذ خود،  از  استفاده  با  پروشات  مادرش   ،(359-404) دوم 
1. Ctesias
2 Amitis



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

6

رهايى بخشيد. در دورة هخامنشيان هم شاهبانوها و شاهدخت هاى دودمان سلطنتى و هم زنان 
دودمان هاى نژاده و اشراف زادگان در جشن ها و مهمانى هاى دربارى حضور مى يافتند. در يونان 
هم روزگار هخامنشيان، جشن ها و مهمانى ها، رخدادهاى مهم اجتماعى انگاشته مى شدند و از 
اين رو تنها ويژة مردان يونانى بود، و زنان هيچ گاه نمى توانستند در آنها راه يابند. زنان هخامنشى 
همچنين در سفرهاى پادشاه و حتى جنگ هاى او با ُدشمنان همراه بودند و در حقيقت بخشى 
از هويت و پايگاه اجتماعى شاه بودند. البته سفرهاى زنان دربارى هميشه به همراه پادشاه نبود 
و گهگاه جداگانه انجام مى گرفت و با وظيفه اى رسمى همراه بود. چنان كه آمى تيس دختر 
خشايارشا و آمستريس، به سوريه رفت تا همسرش را كه به رويارويى با اردشير اول (465-
424) دست گشوده بود، به دوستى و صلح با پادشاه بخواند (بروسيوس، 1381: 140-164).

منابِع شناخت جامة زنان هخامنشى
چون از دورة هخامنشيان هيچ جامه و تن پوشى به دست نيامده است، پژوهندگان بايد براى 
توصيف جامة پارسيان و به ويژه جامة زنان، از گزارش هاى نويسندگان باستانى و بازنمايى هاى 
البته  جويند.  سود  باستان شناختى  داده هاى  ديگر  و  سنگ نگاره ها  در  هخامنشيان  جامه هاى 
گهگاه آميختن اين گزارش هاى باستانى و داده هاى باستان شناختى با همديگر، و به دست 
دادن توصيفى واقعى از پوشش و جامه هاى هخامنشيان بسيار دشوار است؛ از سوى ديگر، 
توصيف جامه ها از روى داده هاى باستان شناختى دورة هخامنشيان هنگامى پيچيده تر مى شود 
كه به دشوارى مى توان مطمئن شد آيا پوشش و جامه هايى كه در سنگ نگاره ها، نقش مهرها و 
ديگر داده هاى باستان شناختى ديده مى شود، دقيقاً همان پوشاك واقعى است كه در زندگى 
روزمره مى پوشيده اند يا نه؟ همچنين در بيشتر گزارش ها و نوشته  هاى در پيوند با تاريخ باستانى 
ايران، تنها به رخدادهاى سياسى و تاريخ دودمان هاى سلطنتى پرداخته شده و تا اندازة زيادى 
همة چهره هاى اين متن ها مردها هستند و چيز زيادى دربارة دنياى زنان شنيده نمى شود. بيشتر 
سنگ نگاره ها، ديوارنگاره ها، سّكه ها و نگاره هاى روى اشياى فلزى آگاهى هاى چندانى دربارة 
پوشاك و پوشش زنان جامعة ايرانى دورة هخامنشيان و روى هم رفته تاريخ باستانى ايران به 

دست نمى دهند، و بيش از همه پوشاك زنان اشراف زاده و دربارى را بازتاب مى دهند.
روى هم رفته براى پژوهش دربارة جامة زنان ايرانى در دورة هخامنشيان گزارش هاى تاريخ نويسان 
يونانى، سنگ نگاره هاى گوناگون هخامنشيان در تخت جمشيد، نقش رستم، پاسارگاد، بيستون، و 
آسياى كوچك، مجسمه هاى به دست آمده از مصر، شوش و ديگر سرزمين هاى قلمرو هخامنشى؛ 
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نگاره هاى گوناگون روى گلدان هاى كوچك يونانى، سكه هاى مصرى دورة هخامنشيان، نقاشى ها 
و نقش مهرهاى يونانىـ  ايرانى؛ و پارچه هاى به دست آمده از گورهاى پازيريك1 كه با نقش مايه هاى 

هخامنشى آراسته شده اند، مهم ترين منابع پژوهندگان هستند (شاپور شهبازى، 1382: 42-41).

طرح شناسى جامه هاى مردان و زنان هخامنشى
ايرانيان در هزاره هاى باستانى تاريخ خود، به جامه ها و آرايش خود ارج فراوان مى نهاده اند و همة 
كوشش و ذوق هنرى خود را براى ساخت جامه هاى زيبا و زيورهاى گوناگون نشان مى داده اند. 
در دورة هخامنشيان، مردمان گسترة سرزمين ايران جامه هاى قومى خود را مى پوشيدند و چنان كه 
داده هاى گوناگون باستان شناختى نشان مى دهند، پارس ها كه بنيان گذاران پادشاهى هخامنشى 
بودند، همچون ديگران جامة زيباى ويژة خود را داشته اند. پيش از همه بايد يادآورى شود كه 
جامه هاى مردان و زنان هخامنشى در ساختار خود همانندى زيادى به همديگر داشته اند، و گويا 
تفاوت اين جامه ها بيشتر در رنگ پارچه ها و آرايش ها و زيورهاى آنها بوده است (ضياء پور، 
1343: 79-75؛ همو، 1347: 68؛ پوربهمن، 1386: 75). در زين فرش به دست آمده از پازيريك، 
زنانى ديده مى شوند كه جامة چين دار مردان مادى و پارسى پوشيده اند، و چيزى همچون چادرى 
كوتاه و نازك با دامن نيم گرد روى سر خود انداخته اند و كفش هاى آنها همان كفش هاى مردان 
ماد و پارس است. تنها تفاوتى كه در جامة زنان و مردان ديده مى شود در آرايش هاى پيش سينة 

و ريخت يقة جامة آنهاست (ضياء پور، 1343: 79؛ همو، 1347: 64) 

تصوير شمارة 1
1. Pazirik
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به نام  بانويى  كه  مى دهد  گزارش  هم  هخامنشيان  هم روزگارِ  يونانى  تاريخ نويس  هرودوت1 
آرتااينت2 كه خشايارشا به او دل باخته بود، از وى خواسته بود تا جامة زيبايى را كه آمستريس 
همسر خشايارشا به دست خود براى شاه بافته بود، به وى ببخشد. هنگامى كه خشايارشا جامة 
خود را به آرتااينت داد، وى با خوشحالى جامه را پوشيد (هرودوت، 1368: 236). اين گزارش 
هرودوت به روشنى نشان دهندة همانندى زياد جامه هاى مردان و زنان پارسى است. همچنين 
نيك رفتارى  دربارة  خود  گزارش  در  هخامنشيان،  دورة  يونانى  تاريخ نويس  ديگر  گزنفون، 
كوروش دوم با زنى اشراف زاده به نام پانته آ كه در جنگ گرفتار شده بود، مى گويد كه پانته آ در 
خيمه گاه اسيران جامه اى همانند جامة بندگان پوشيده، و روبند نازكى روى چهرة خود كشيده 
بود، و از اين رو در آغاز فرستادگان كوروش درنيافته بودند كه او يك زن است (گزنفون، 
1386: 132-127). شايد از اشارة گزنفون به پوشش پانته آ بتوان نتيجه گرفت جامة مردان و 
زنان همانند بوده، و اگر اين گونه نمى بود، تنها وجود روبند روى چهرة اين زن، فرستادگان 
پادشاه را به اشتباه نمى افكند، و آنها بايد به سادگى مى فهميدند كه او يك زن است (مشيرپور، 
1345: 31). با وجود اشارة داستان گونة گزنفون به روبند چهرة پانته آ، در بازنمايى هاى زنان در 
داده هاى باستان شناختى چهرة زنان هميشه بدون پوشش و موهاى آنها بيشتر بافته شده و در 

پشت آويزان شده، نشان داده مى شود (شاپور شهبازى، 1382: 64).
چين دار  و  فراخ  و  بلند  جامه هاى  باستانى،  مردمان  از  ديگر  پاره اى  همچون  پارس ها 
مى پوشيدند. زنان و مردان پارسى چون نمى خواستند ديگران آنها را برهنه ببينند، و نه همانند 
يونانياِن آن روزگار، برهنگى و تن نمايى را زشت و ناروا مى شمردند، جامه هايى بلند، گشاده و 
چين دار مى پوشيدند تا گذشته از پوشاندن همة تنشان، برجستگى هاى طبيعى اندام ها هم پيدا 
نباشد. در دورة هخامنشيان جامه هاى رنگارنگ و گلدار رواج داشته و حتى پارچة جامه هاى 
مردان همچون جامة زنان با گل و برگ، و نقش هاى هنرى و رمزى و نگارة جانوران آراسته 
مى شده است (براى جامه هاى پارسيان به طوركلى نگاه شود به: ضياء پور، 1343: 79-32؛ همو، 
1348: 129-73؛ همو، 1350: 137-11؛ ذكاء، 1342 الف: 13-7؛ همو، 1342 ب: 17-9؛ همو، 
1343 الف: 19-11؛ همو، 1343 ب: 31-25؛ همو، 1343 ج: 9-16؛ شاپور شهبازى، 1382: 

74-41؛ پوربهمن، 1386: 56-87).
1. Herodotus
2. Artainta
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بازنمايى هاى جامة زنان در هنر هخامنشى
در داده هاى باستان شناختى متعلق به دنياى هخامنشيان، نگاره هاى زيادى از زنان ديده نمى شود 
و از اين رو پوشش و جامه هاى زنان ايرانى در دورة هخامنشيان چندان شناخته شده نيست؛ 
با اين همه، نگاره هاى اندكى از زنان در پارچه هاى پازيريك، نقش مهرهاى يونانى ـ ايرانى، 
اشياى ساخته شده از عاج، تابوت سنگى آوازه يافته به تابوت ساتراپ، سنگ نگارة ارگيلى1 در 
شمال غربى آناتولى و گلدان هاى فلزى كوچك به چشم مى آيد. پاره اى گزارش ها و اشاره هاى 
نويسندگان كهن يونانى، همچون هرودوت و كتزياس به جامه هاى هخامنشى آگاهى هايى به 

دست مى دهند (شاپور شهبازى، 1382: 61-63).
1. جامه ها و پوشش زنان هخامنشى در يافته هاى پازيريك: در كاوش هاى سال هاى 1947 تا 
1949 ميالدى در گورهاى َسكايى پازيريك در منطقة شمالى كوه آلتايى در جنوب سيبرى، 
مذهبى،  و  هنرى  اشياى  جنگ افزارها،  اسب ها،  برگ  و  زين  همچون  گوناگونى  يافته هاى 
اسكلت هاى مردها و اسب ها، تكه هاى پارچه ها، زين فرش ها و چند قطعه فرش به دست آمد كه 
آگاهى هاى زيادى را دربارة جامة زنان هخامنشى به دست مى دهند. اگرچه هنوز گفت وگوهايى 
دربارة خاستگاه و ماهيت فرش پازيريك وجود دارد، بيشتر پژوهندگان هم عقيده اند كه اين 
فرش ايرانى است و اگرچه در منطقة َسكايى پيدا شده آميزه اى از هنر سكايى و هخامنشى را 
نشان مى دهد (پوربهمن، 1386: 74-73؛ شاپور شهبازى، 1382: 64-63). همچنين در پازيريك 
زين فرش هاى فراوان دستبافتى وجود دارند كه با همان زيبايى و ظرافت فرش پازيريك بافته 
شده اند و بهترين منبع شناخته شده براى توصيف جامة زنان در دورة هخامنشيان هستند (شاپور 

شهبازى، 1382: 64).
در يكى از زين فرش ها كه براى استفاده به عنوان زين اسب بافته شده، چهار مربع ديده 
مى شود كه روى هر مربع چهار زن روبه روى آتشدان مقدسى كه كامًال همانند آتشدان هاى 
سنگ نگاره هاى تخت جمشيد است، مشغول انجام همان آيين هاى مذهبى هستند كه ديگر 
از هم جدا  آتشدان مقدس  با  نمايش گذاشته اند. شاهبانوها كه  به  نقش مهرهاى هخامنشى 
شده اند، دست راست خود را باال آورده اند، و بلندى آنها از آدم هايى كه به دنبال آنها هستند، 
تاج ها و  زنان  نشان مى دهد چراكه همة  را  آنها  پايگاه  بر ترى  است. چنين جزئياتى  بيشتر 
جامه هايى همانندى پوشيده اند، و تنها تفاوت تاج هاى شاهبانوها با تاج هاى دو زن ديگر، وجود 
1. Ergili
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پارچة نازكى همانند چادر روى تاج شاهبانوهاست (پوربهمن، 1386: 75-74). پارچة نازك 
چادر مانند روى تاج شاهبانوها، تا زانو آويخته شده و در زير آن جامة آستين بلندى كه از چانه 
تا مچ پا امتداد داشته پوشيده اند كه بخش انتهايى آن چين دار است. جامة دو زنى كه با اندازة 
كوچك  ترى نشان داده شده اند، كامًال همانند آن دو ديگرى است، اما چادر ندارند و با يك 
دست حوله يا دستمالى گرفته و دست ديگر را روى آن گذاشته اند (ملك زاده، 1347: 102-99؛ 
پوربهمن، 1386: 74). در چهار مربع اين زين فرش، رنگ ها هماهنگ با رنگ زمينة نقش هاى 
مربع ها پخش شده اند. زمانى كه زمينة آنها قهوه اى است، جامه هاى زنان زرد يا قرمز، و هنگامى 
كه زمينة آنها آبى است، جامه هاى زنان زرد يا قهوه اى مى شوند و به آتشدان ها هم رنگ آبى يا 
قهوه اى داده اند. بدن زنان سفيد، چشم هاى شان قهوه اى و موى آنها به رنگ آبى است، و روى 
جامه هاى آنها تزئيناتى ديده مى شود (سامى، 1388: ج 2، 247-246؛ پوربهمن، 1386: 73-74) 

تصوير شمارة 2

در كاوش هاى پازيريك، شنل يا خفتان زنانة كوتاهى به دست آمده كه از پوست سنجاب 
ساخته شده و درون آن با خز پوشيده شده و لبه هاى آن با نوارى از پوست سياه كره اسب 
دوخته شده و داراى آستين هاى باريكى است كه با تكه هايى از چرم دباغى شده آراسته شده اند. 
همچنين باشلقى زنانه به دست آمده كه از دو اليه چرم نازك ساخته شده و با پوست سياه كره 
اسب، پوشانده شده و با تكه هاى چرمى متوازى االضالع آراسته شده كه روى شانه ها مى افتد 

(شاپور شهبازى، 1382: 64) 
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تصوير شمارة 3

2. جامه هاى زنان هخامنشى در تابوت ساتراپ: در سال 1887 ميالدى، باستان شناسان در سيدون1 
در جنوب تركيه تابوتى سنگى يافتند كه امروزه آن را تابوت ساتراپ مى خوانند و در موزة استانبول 
نگهدارى مى شود. در چهار سوى اين تابوت، نگاره هاى زيبايى به چشم مى آيد كه صحنه هايى 
از زندگى روزانة ساتراپ را نشان مى دهد. در يكى از نگاره ها، ساتراپ با ريش بلند روى تختى 
دراز كشيده ، و دو بالش زير آرنج دست چپ او گذاشته اند، و پيشخدمتى مشغول ريختن مايعى از 
ظرفى به ريتونى مى باشد كه وى با دست راست خود آن را گرفته است. روبه روى ساتراپ، زنى 
روى چهارپاية بزرگى نشسته و پاهاى خود را روى چهارپاية كوتاهى گذارده است. اين زن همچون 
زنان هخامنشى در فرش پازيريك و پاره اى نقش مهرها چيزى همانند چادر روى سر افكنده، اما 
جامه هاى او چندان پيدا نيست، و تنها در پايين تنة زن، جامة بلند ترى از زير چادر ديده مى شود كه 
روى پاهاى او افتاده است. پشت سر ساتراپ، همچون آنچه در نگاره هاى پادشاهان هخامنشى ديده 

مى شود، پيشخدمتى ايستاده كه با دست چپ حوله اى را گرفته است.

تصوير شمارة  4-1
1. Sidon
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تصوير شماره 4-2                تصوير شماره 4-3 

اگرچه نگاره هاى تابوت ساتراپ در پاره اى ويژگى ها، تأثير هنر يونانى را نشان مى دهد و 
شايد اين تابوت سنگى به دست هنرمندى يونانى ساخته شده باشد، با اين وجود نشانه هاى 
هنر هخامنشى هم در آن ديده مى شود، و خواست هنرمند به وجود آوردن نگاره اى با استفاده از 

بُن مايه ها و صحنه هاى هخامنشى بوده است (ملك زاده، 1347: 103-106).
3. جامه ها و پوشش زنان هخامنشى در سنگ نگاره هاى ارگيلى: در سال 1907م، در غرب تركيه، 
در تپه اى از دهكدة ارگيلى كه در دو كيلومترى درياچة مانياس1 جاى گرفته است، سنگ نگاره اى 
پيدا شده كه امروزه در موزة استانبول نگهدارى مى شود. در دورة هخامنشيان اين منطقه داسكيليون2 
خوانده مى شده و پايتخت ساتراپى هخامنشى فريگيه3 بوده است. اين سنگ نگاره، قطعه سنگى 
مستطيلى شكل به پهناى 1/22 متر، و درازاى 2/30 متر است كه در سه سوى آن نگاره هايى ديده 
مى شود. در نگارة اصلى، سه زن اسب سوار و دو مرد پياده به چشم مى آيند. جامة دو مرد پياده، 
همان جامة زيباى مادهاست كه در دورة هخامنشيان همچنان از آنها استفاده مى شد، و به ويژه در 
سنگ نگاره هاى تخت جمشيد اين جامة مادى به فراوانى ديده مى شود. زنان در سنگ نگارة ارگيلى، 
جامة آستين بلند ساده اى پوشيده اند كه از گردن تا مچ پا مى رسد، و چيزى همانند چادر روى سر 

انداخته اند كه اندكى از جامة اولى كوتاه تر بوده و تا پايين  تر از زانوى آنها مى رسيد.

     تصوير شمارة 5
1. Manias
2. Dascylion
3. Frighia
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در اين سنگ نگاره، نيم رخ بودن زنان، مردان و اسب ها، و گام برداشتن آرام و آهستة آنها، 
شيوة بازنمايى چشم ها از روبه رو، روش قرار گرفتن پاها پشت هم، بزرگ تر نشان دادن زنان 
سواره نسبت به پياده ها، جامة مردان پياده و چگونگى اندام اسب ها و نداشتن ركاب، همگى از 
ويژگى هاى هنر هخامنشى هستند (ملك زاده، 1347: 99-96). در سنگ نگارة ديگرى در ارگيلى 
مردى ديده مى شود كه باالتنة او لخت بوده و روى تختى دراز كشيده و دو بالش در زير آرنج او 
نهاده اند. روى همان تخت، نزديك پاى او، زنى تاج دار با جامة هخامنشى، به پهلو نشسته، و در دو 
سوى تخت، دو خدمتكار با پوشش و جامة پارسيان ايستاده اند كه همچون خود آن زن، مشغول 

پذيرايى از مرد هستند (ملك زاده، 1347: 103-111)

تصوير شمارة 6

اگرچه نگاره هاى مهماني كه در آنها زنان هم ديده مى شوند، در يادمان هاى بيشتر مردمان 
باستانى و به ويژه در هنر آشوريان شناخته شده است، و البته تاكنون چنين نگاره هايى از دورة 
هخامنشيان در خود سرزمين ايران به دست نيامده، نبايد پنداشت كه هنرمندان هخامنشى هم 
با چنين بُن مايه اى آشنايى نداشته اند و هنرمندان آناتولى در ساخت سنگ نگاره هاى خود و 
نشان دادن نگارة زنان از هنر آشوريان الگو گرفته اند. سنگ نگاره هاى آناتولى، متعلق به دورة 
هخامنشيان و متأثر از هنر هخامنشى است و در پايتخت ساتراپ نشين هخامنشى فريگيه، شايد 
به خواست ساتراپ ايرانِى اين سرزمين پديد آمده اند. از اين رو، در ساخت چنين نگاره هايى 
هنرمندان مى كوشيده اند از كانون هاى هنرهاى سلطنتى دورة خود، به ويژه تخت جمشيد و شوش 
الهام گيرند، نه يادمان هاى هنرى مردمانى چون آشوريان كه چند سدة پيش از پهنة سياست و 
هنر جهانى ناپديد شده بودند (ملك زاده، 1347: 111). در يك سنگ نگارة ديگر ارگيلى، دو قاطر 
نشان داده شده كه مرد و زنى سوار آنها هستند. زن از پهلو سوار قاطر بوده و چيزى همچون 
چادرى مستطيلى روى همة بدن خود افكنده است، و در زير آن جامه اى بلند پوشيده اند كه تا 

مچ پا مى رسد (ملك زاده، 1347: 117-115؛ ضياء پور، 1347: 64؛ پوربهمن، 1386: 76)
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تصوير شمارة 7

4. بازنمايى هاى پوشش و جامة زنان در نقش مهرهاى هخامنشى��چنان كه همگان مى دانند در 
سنگ نگاره هاى هخامنشيان در تخت جمشيد، نقش رستم، پاسارگاد و شوش، نگارة هيچ زنى 
ديده نمى شود، اما در پاره اى از نقش مهرهاى به دست آمده از دورة هخامنشيان، نگاره هايى از زنان 
به چشم مى آيند كه آگاهى هاى ارزنده اى را دربارة جامه ها و پوشش زنان ايرانى در اين دوره، پيش 
روى ما مى گذارند. در نمونة زيبايى از نقش مهرهاى هخامنشى كه در موزة لوور پاريس نگهدارى 
مى شود، زنى نژاده روى يك صندلى نشسته و پاهاى خود را روى چهارپايه اى گذاشته و گل 
نيلوفرى به دست گرفته است. جامة او همان جامة دربار هخامنشيان است، و كامًال با جامة زنان 
تاج دار در فرش پازيريك همانند است. چيزى همچون چادر روى كاله تاج مانند او افكنده شده 
است. پيش روى او، نديمه اى با موى بافته شدة بلند ايستاده و پرنده اى در دستان خود دارد. در اين 
نگاره، آتشدانى ديده مى شود كه كامًال همانند آتشدان هاى سنگ نگاره هاى تخت جمشيد است. 
زن تاج دار ديگرى ايستاده با جامة بلند و چين دار پارسى روبه روى زِن نشسته، ديده مى شود كه او 
هم همچون نديمه هاى نقش شده روى فرش پازيريك، داراى جامة چين دار و كاله كنگره دار است 

(كخ، 1379: 283؛ ملك زاده، 1347: 102-103) 

تصوير شمارة 8
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در ديگر نقش ُمهرها هم بانوان با جامه هاى چين دار و گشاده نشان داده شده اند؛ در يك ُمهر، 
زنى با جامة بلند و چين دار هخامنشى، با موهاى بلند آويخته شده در پشت و گل نيلوفرى در 
دست ديده مى شود. در مهر ديگرى، مردى ايرانى با جامة اسب سواران و كاله روى چارپايه اى 
نشسته و پيش روى او، زنى با همان پوشش شناخته شدة زنان هخامنشى جام به دست، سوى 

او گام مى نهد. 

        تصوير شمارة 9                تصوير شمارة 10

در يك نقش مهر ديگر، زنى با جامة چين دار هخامنشى با دو دست خود غرابه، جام و 
مالقه اى گرفته است (كخ، 1379: 284) 

تصوير شمارة 11
نقش مهر ديگرى از دورة هخامنشيان، زن تاج دارى را نشان مى دهد كه روى يك صندلى 
زيبا ـ همانند صندلى داريوش يكم در سنگ نگاره هاى تخت جمشيد ـ نشسته و گيسوان بلند 
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او در پشت سر آويخته شده است. اين زن، جامه اى چين دار و زيبا همانند جامة مردان پارس 
و جامة بانوان فرش پازيريك پوشيده است (ضياء پور، 1347: 64) 

تصوير شمارة 12

همچنين نگارة زنى از سنگ آهك كه از مصر به دست آمده و در موزة بروكلين نگهدارى 
مى شود، وى را با جامة چين دار زنان هخامنشى نشان مى دهد و دوخت جامه آشكارا همانند 
جامه هاى هخامنشيان در سنگ نگاره هاى تخت جمشيد است. اجزاى نگاره به خوبى نشان 
مى دهد كه متعلق به يك زن است. جامة اين زن، برش زيبايى دارد و در پشت آن تا روى زمين 
آويخته است. آستين هاى جامه هم برشى گشاد و آويخته دارد. زن دست هاى خود را باالتر 
از كمربند به هم گره زده، و گردن بند بزرگى از مرواريد، همانند گردن بندى كه از پاسارگاد به 
دست آمده، به گردن خود افكنده است. گوشواره هاى حلقه اى بزرگى، زينت بخش گوش ها 
شده و موها را نوارى با نقش نيلوفر كه در سنگ نگارة داريوش يكم در كوه بيستون هم ديده 

مى شود، نگه داشته است.

تصوير شمارة 13
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در سرزمين سوريه مجسمه هاى كوچك الهه هايى به دست آمده كه لباس نمونه هايى از آن 
الهه ها، كامًال جامة زنان دربار هخامنشيان است. از دورة هخامنشيان، سرمه دان هايى از برنز به 
دست آمده اند كه در ريخت يك زن ساخته شده اند. يكى از آنها، زنى كه به ريخت سرمه دان 
ساخته شده، جامة هخامنشى پوشيده، و به ويژه آستين هاى آن زيبايى چشمگيرى دارد. گيسوان 
بلند زن در پشت وى آويخته شده و گردن بند بزرگى از مرورايد دورِ گردن او ديده مى شود 

(كخ، 1379: 278-282) 

تصوير شمارة 14

در فضاى درونى در يك قوطى نقره اى كوچك، از يافته هاى گنجينة شناخته شدة جيحون، 
زنى با همان جامة بلند و چين دار هخامنشى و مردى با پوشش اسب سوارن ايرانى ديده مى شود 

تصوير شمارة 15

همچنين در شمارى از ورقه هاى طاليى كه شايد براى امور نذرى استفاده مى شده اند، 
زن هايى با پوشش هخامنشى و گل هاى نيلوفر در دست، به چشم مى آيند (كخ، 1379: 284). 



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

18

نكته اى كه بايد يادآورى شود آن است كه در اين نقش مهرها هيچ نگارة شهوت انگيزانه اى ديده 
نمى شود و اين خود پيوند تنگاتنگى با نگاه ايرانيان هخامنشى به پاكدامنى و پارسايى زنان 
دارد، چنان كه گزنفون هم مى گويد كه كوروش دوم به دوستان خود گفته بود بايد حرمت زنان 

پرهيزگار و پاكدامن را نگاه دارند (گزنفون، 1386: 232).

بازسازى و توصيف جامة زنان هخامنشى
در مجموع با مطالعة بازنمايى هاى زنان در داده هاى گوناگون باستان شناختى همچون نقش مهرها، 
سنگ نگاره ها و يافته هاى پازيريك مى توان توصيفى از جامة زنان ايران در دورة هخامنشيان به 
دست داد. جامة زنان هخامنشى از دو بخش باالپوش و دامن ساخته مى شده است. باالپوش 
داراى يقه اى به شكل 7 است. بخش پايين باالپوش، در جلو آزاد بوده و در روبه روى ناف آزاد 
و افتاده است. بلندى آن، به كمرگاه مى رسد و كمرليفى كه همچون كمربند دور كمر مى پيچد، 
بخش پايين پشت باالپوش را در خود مى گيرد. در باالى شانه ها درزى وجود دارد كه در آنجا 
تكة پشت باالپوش به بخش جلو مى پيوندد. تكة جلويى، آن اندازه دراز است كه بعد از اتصال 
به تكة پشتى در روى شانه ها، ادامة آن در دوطرف به سوى پشت آويخته شده، به پهلوهاى 
تكة پشتى دوخته مى شوند، و نرسيده به ليفة كمر، بعد از چهار رج چين دار شدن و رسيدن به 
كمرليف، انتهاى بقية پارچه در هر طرف، همچنان چين دار، در درون ليفة كمر باالپوش دوخته 
مى شود. دامن جامة زنان هخامنشى دو گونه است؛ يكراستة چينى، و ديگر دوراستة چينى. 
يكراسته چينى، دامنى است كه در جلو بدن و از قسمت ناف، داراى يك راسته چين مرتب 
چهارتايى است، و دو پهلوى پارچة دامن كه گرداگرد نيم تنة پايين بدن را مى پوشاند، به دو 
پهلوى اين راسته چين، چين دار دوخته مى شود و به اين شكل، دامن در پشْت داراى چين هاى 
كج فراوانى مى شود، و شكل زيبايى به خود مى گيرد. دوراستة چينى دامنى همانند دامن يكراسته 
چينى است، اما در جلوى بدن، به جاى يك راسته چين چهاراليى، دو راسته چين چهار اليى 
دارد، و به وسيلة يك پارچة با چين هاى افقى در وسط كه از باال تا پايين به آنها وصل است، 
از همديگر فاصله مى گيرند (ضياء پور، 1347: 72-65؛ آقاحسين شيرازى، 1382: 60-55؛ 

شيرخانى، 1381: 28-30).
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        تصوير شماره 16       تصوير شماره 17

تصوير شماره 18

كفش بانوان در فرش پازيريك، همانند كفش هاى معمول دورة هخامنشيان است، و احتماالً كفش 
بانوان هخامنشى، بايد از همان كفش هايى بوده باشد كه مردان مى پوشيدند. پارس ها دو گونه كفش 
داشته اند؛ يكى از آنها، كفشى ساده و از درون پاشنه دار بوده و همچون جورابى پوشيده مى شد. 
گونة ديگر، كفشى دو تكه و بنددار و داراى پاشنه اى پنهانى از درون بوده است. اين كفش زبانه اى 
بلند در جلوى خود و در زير بندها دارد، و روية كفش به وسيلة سه بند كه هريك از سوراخ هاى 
روبه روى خود مى گذرند، به همديگر گره زده مى شود. اين كفش ها به رنگ هاى گوناگون زرد، 
حنائى و ارغوانى ساخته مى شده اند (ضياء پور، 1343: 74-69؛ همو، 1347: 76-72؛ پوربهمن، 

 .(67-68 :1386

تصوير شمارة 19
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نتيجه گيرى
ايرانيان در هزاره هاى باستانى تاريخ خود، به جامه ها و آرايش خود ارج فراوان مى نهاده اند و همة 
كوشش و ذوق هنرى خود را براى ساخت جامه هاى زيبا و زيورهاى گوناگون نشان مى داده اند. 
در دورة هخامنشيان، مردمان گسترة سرزمين ايران جامه هاى قومى خود را مى پوشيدند، و چنان كه 
داده هاى گوناگون باستان شناختى نشان مى دهند، پارس ها كه بنيان گذاران شاهنشاهى هخامنشى 
بودند، همچون ديگران جامة زيباى ويژة خود را داشته اند. نگارة زنان در پاره اى از داده هاى 
باستان شناختى دورة هخامنشيان همچون نقش مهرهاى يونانىـ  ايرانى، سنگ نگاره هاى ارگيلى 
در شمال غربى آناتولى، تابوت ساتراپ، گلدان ها، نقاشى ها، اشياى فلزى كوچك، و يافته هاى 
پازيريك به روشنى نشان مى دهند كه شاهبانوها، شاهدخت ها و ديگر زنان پارسى چون برهنگى 
و تن نمايى را زشت و ناروا مى شمرده اند، جامه هاى دوتكة بلند، چين دار و گشاده مى پوشيده اند 

تا گذشته از پوشاندن همة بدن خود، برجستگى هاى طبيعى اندام هاى آنها پيدا نباشد.
در نمونه هايى از بازنمايى هاى زنان هخامنشى، پارچة نازك و بلندى همانند چادر ديده 
مى شود كه زن آن را روى سر و جامة بلند و چين دار خود افكنده است. موهاى زنان بيشتر 
بافته مى شده و در پشت آنها آويزان بوده و چهرة زنان هميشه بدون پوشش و آزاد بوده 
است؛ از سوى ديگر، اين عقيدة يونانيان كه مردان ايرانى همواره مواظب بوده اند چشم هيچ 
بيگانه اى به زنان آنها نيفتد، و زنان ايرانى همچون زندانيانى در پشت ديوارهاى خانه هاى 
خويش مى زيسته اند، كامًال مغرضانه و اشتباه است، و داده هاى خود هخامنشيان نشان مى دهند 
زنان ايرانى دورة هخامنشيان، هيچ گاه همانند راهبه هايى نبوده اند كه در خانه هاى كوچك زندانى 
و آمادة يك زندگى گوشه گيرانه باشند. الواح ِگلى تخت جمشيد، متنهاى بابلى و پاره اى اشاره ها 
در متنهاى يونانى نشان دهندة فعاليت هاى اقتصادى شاهبانوها و شاهدخت هاى هخامنشى و 
قدرت سياسى چشمگير آنها، و البته زندگى و رفت وآمدهاى آزادانة آنها هستند؛ با اين همه، 
يونانيان كه هماوردان و دشمنان ايرانيان هخامنشى بودند، با وجود آگاهى هاى زيادى كه دربارة 
زندگى واقعى زنان هخامنشى داشته اند، همواره نفوذ و قدرت زنان دودمان سلطنتى را وارونه 
و اهريمنى بازتاب داده اند و آنها را چهره هايى دسيسه چين، ستمگر و انتقام جو خوانده اند كه 

پادشاه هخامنشى را همچون بازيچه اى در دست خود داشته اند.



فصلنامه علمى - پژوهشى

21
پوشش زنان در... 

منابع
آقاحسين شيرازى، ابوالقاسم (1382) پوشاك زنان ايران از آغاز تا امروز، تهران: انتشارات اوستا فراهانى.

افالطون (1354) قوانين، مترجم: محمدحسن لطفى، تهران: بنگاه مطبوعاتى صفى عليشاه.
اومستد. ا. ت (1372) تاريخ شاهنشاهى هخامنشى، مترجم: محمد مقدم، تهران: مؤسسة انتشارات اميركبير.

بروسيوس، ماريا (1381) زنان هخامنشى، مترجم: هايده مشايخ، تهران: انتشارات هرمس.
بروسيوس، ماريا (1388) شاهنشاهى هخامنشى از كوروش بزرگ تا اردشير اول، مترجم: هايده مشايخ، 

تهران: نشر ماهى.
بريان، پى ير (1385) امپراتورى هخامنشى، جلد اول، مترجم: ناهيد فروغان، تهران: نشر و پژوهش فروزان 

روز، نشر قطره.
بيانى، شيرين (1384)، تاريخ ايران باستان (2): از ورود آرياييان تا پايان هخامنشيان، تهران: سازمان مطالعه 

و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت).
پلوتارك (1369) حيات مردان نامى، جلد چهارم، مترجم: رضا مشايخى، تهران: شركت انتشارات علمى 

و فرهنگى.
پوربهمن، فريدون (1386) پوشاك در ايران باستان، هاجر ضياء سيكارودى، تهران: مؤسسة انتشارات اميركبير.

داندامايف، م. آ (1381) تاريخ سياسى هخامنشيان، مترجم: خشايار بهارى، تهران: نشر كارنگ.
ذكاء، يحيى (1342الف) «جامه هاى پارسيان در دورة هخامنشيان»، مجلة هنر و مردم، دورة جديد، شمارة 

15، صص 7-13.
ــــــــ (1342ب) «جامه هاى پارسيان در دورة هخامنشيان»، مجلة هنر و مردم، دورة جديد، شمارة 16، 

صص 9-17.
ــــــــ (1343الف) «جامه هاى پارسيان در دورة هخامنشيان»، مجلة هنر و مردم، دورة جديد، شمارة 18، 

صص 11-19.
ــــــــ (1343ب) «جامه هاى پارسيان در دورة هخامنشيان: جنس و رنگ و آرايش جامه هاى پارسى»، 

مجلة هنر و مردم، دورة جديد، شمارة 19، صص 25-31.
ــــــــ (1343ج) «جامه هاى پارسيان در دورة هخامنشيان: نقش و نگارهاى پارچه هاى هخامنشى»، مجلة 

هنر و مردم، دورة جديد، شمارة 23، صص 9-16.
انسانى  علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان  تهران:  دوم،  هخامنشى، جلد  تمدن   (1388) على  سامى، 

دانشگاه ها (سمت).
شاپور شهبازى، على رضا (1349) كوروش بزرگ، شيراز: انتشارات دانشگاه پهلوى (شيراز).

(از سرى  ايران زمين  پوشاك در  مادها و هخامنشيان»،  «پوشاك دوران   (1382) ---------------
مقاالت دانشنامة ايرانيكا)، مترجم: پيمان متين، با مقدمة على بلوك باشى، تهران: مؤسسة انتشارات اميركبير، 

صص 41-74.



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

22

شيرخانى، منيژه (1381) پوشش زن ايرانى، اصفهان: انتشارات بهار علم.
ضياء پور، جليل (1343) پوشاك باستانى ايرانيان از كهن ترين زمان تا پايان شاهنشاهى ساسانيان، تهران: 

انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
ــــــــ (1347) پوشاك زنان ايران از كهن ترين زمان تا آغاز شاهنشاهى پهلوى، تهران: انتشارات 

وزارت فرهنگ و هنر.
ــــــــ (1348) پوشاك ايرانيان از چهارده قرن پيش تا آغاز دورة شاهنشاهى پهلوى، تهران: انتشارات 

وزارت فرهنگ و هنر.
ــــــــ (1350) پوشاك هخامنشى ها و مادها در تخت جمشيد، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.

فراى، ريچارد نلسون (1368) ميراث باستانى ايران، مترجم: مسعود رجب نيا، تهران: شركت انتشارات 
علمى و فرهنگى.

كخ، هايد مارى (1379) از زبان داريوش، مترجم: پرويز رجبى، تهران: كارنگ.
كسنوفون (1375) آناباسيس، مترجم: احمد بيرشك، تهران: كتاب سرا.

گزنفون (1386) كورش نامه، مترجم: رضا مشايخى، تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى.
گيرشمن، رومن (1374) ايران از آغاز تا اسالم، مترجم: محمد معين، تهران: شركت انتشارات علمى و 

فرهنگى.
مشيرپور، ميرمحمد (1345) تاريخ تحول لباس در ايران از آغاز تا اسالم، مشهد: انتشارات كتابفروشى 

زوار و پسران.
انسانى، سال  ادبيات و علوم  دانشكدة  مجلة  «نقوش زن در هنر هخامنشى»،  ملك زاده، فرخ (1347) 

شانزدهم، شمارة اول و دوم، ص134-94.
هرودوت (1368) تواريخ، مترجم: غالمعلى وحيد مازندرانى، تهران: دنياى كتاب.

مترجم:  هخامنشيان)،  دورة  در  ايران  فرهنگ  و  (تاريخ  پارس ها  و  داريوش   (1380) والتر  هينتس، 
عبدالرحمن صدريه، تهران: مؤسسة انتشارات اميركبير.


