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چكيده
دولت صفويه، هويت جديدى را براى سرزمين و مردم ايران به وجود آورد كه محوريت 
آن بر پايه مذهب تشيّع بود. آموزه هاى اين مذهب به مرور در گفتار ورفتار جامعه تجلى 
پيدا كرد؛ با اين وجود، برخى از گروه هاى غيرمسلمان در شهر ها و مناطق مختلف ساكن 
بودند كه به شكل معمول، به اعتقادات دينى خود و باور ها و رفتارهاى مذهبى خويش 
پايبند بودند. زرتشتى ها از مهم ترين اين گروه ها بودند كه نوع زندگى و آداب و رسوم و 
اعتقادات آنها مورد توجه تاريخ نگاران به ويژه سياحان اروپايى عصر صفوى قرار گرفته 
است. توجه به نوع پوشش و حجاب زنان زرتشتى و تصويرى كه از اين رفتار اجتماعى 
آنها در منابع اين دوره وجود دارد، اين پرسش را ايجاد مى كند كه چه متغيرهايى در نوع 
حجاب و پوشش زنان زرتشتى عصر صفوى نقش داشته اند؟ براى پاسخگويى به اين 
پرسش كه هدف اصلى اين مقاله است، فرضيه ذيل به آزمون گذاشته شد: «آموزه هاى دينى 
زرتشت و تأكيد بر حجاب در اين آيين و جايگاه حجاب در ايران به عنوان يك ضرورت 
براى زنان، همراه با آموزه هاى شيعى رايج در عصر صفوى در انتخاب نوع حجاب و 

پوشش زنان زرتشتى آن دوره نقش اساسى داشته است».
بررسى  اين  قرار مى گيرد. در  تاريخى  بررسى در حوزه جامعه شناسى  اين  موضوع 
از روش تحقيق تاريخى استفاده شده و جمع آورى داده ها بر اساس نوشته هاى سياحان 
اروپايى و مورخان ايرانى عصر صفوى صورت پذيرفته است. در تحليل نظرى موضوع نيز 
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يافته هاى تاريخى با استفاده از نظريات كاركرد گرايى در حوزه جامعه شناسى مورد بررسى 
قرار گرفته است. 

واژه هاى كليدى: حجاب، پوشش، زنان زرتشتى، عصر صفوى، جامعه شناسى تاريخى، 
كاركردگرايى.

مقدمه
در ميان موضوعات تحقيقى در تاريخ اجتماعى ايران، به ندرت مى توان موضوعى را به پراكندگى 
موقعيت و عملكرد اقليت ها يافت. اين گروه ها كه معموالً با عناوين مختلف اما به طوركلى به 
نام اقليت هاى قومى و مذهبى شناخته مى شوند، به دليل نقش و عملكرد و روابط خود با 
حاكميت ها و با مردم و نيز با مخالفان و دشمنان حكومت هاى زمان خود، نمونه مناسبى براى 
مطالعات موردى در حوزه جامعه شناسى تاريخى هستند؛ از سوى ديگر وابستگى هاى ديرينه 
آنها با فرهنگ و تمدن و زيست بوم هايى كه در آنجا زندگى مى كنند، همراه با تأثيرپذيرى و 
اثرگذارى آنها بر اين مقوله ها موجب شده كه در مطالعات تاريخى با رويكرد به مسائل اجتماعى 
به عنوان موضوعات مهم و كليدى مورد توجه واقع شوند. اگرچه همه اين گروه ها و در تمام 
دوران هاى تاريخى در ايران، نمونه هاى قابل بررسى و مطالعه هستند، اما اقليت «زرتشتى ها» و 

دوره صفوى از جهاتى مهم تر به نظر مى رسند.
صفويان در ميان سلسله هاى حكومتى ايران در دوره اسالمى از اهميت ويژه اى برخوردارند. 
احياى دوباره دولت و هويت ملى ايران، تشكيل دولت متمركز و قدرتمند، برقرارى ارتباطات 
جهانى، رسميت مذهب تشيّع و سازماندهى هويت ملى ايرانى بر مبناى اين مذهب و تداوم 
اين ويژگى ها و هويت تا زمان حاضر، از داليل و اهميت آنها محسوب مى شود؛ از سوى ديگر، 
زرتشتيان به عنوان تنها اقليتى كه اساساً متعلق به اين سرزمين بوده و هويت قومى و مذهبى 
آنها در چهارچوب مرزهاى ايران معنا پيدا مى كند و نيز به عنوان اقليتى كه بيشترين جمعيت را 
به خود اختصاص مى دادند، در دوره مورد مطالعه از اهميت خاصى برخوردارند. در اين ميان 
ميزان تأثيرگذارى حاكميت صفويان و آموزه هاى مذهبى آنها بر اقليت زرتشتى به ويژه در حوزه 
اعتقادات دينى و باورهاى مذهبى آنها و به طور مشخص، پيرامون آداب و رسوم و سنت ها و 
به ويژه لباس و پوشش و حجاب زنان زرتشتى مى تواند به عنوان موضوع مهمى در مطالعات 
جامعه شناسى تاريخى مورد توجه قرار گيرد و از اين رهگذر، الگويى براى تعامل فرهنگى بين 

جامعه و اقليت ها را ارائه دهد. مقاله حاضر به بررسى اين موضوع مى پردازد.
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روش مطالعه
در اين مقاله تالش شده با ديد و روش جامعه شناسى به بررسى حجاب و پوشش زنان زرتشتى 
در ايران عصر صفوى پرداخته شود؛ اما از آنجا كه جامعه اقليت مورد مطالعه اكنون وجود ندارد، 
تالش شد با استفاده از مدارك و شواهد تاريخى قابل اطمينان، به بازسازى شرايط اجتماعى و 
سياسى جامعه زرتشتيان دوره صفوى پرداخته شود. سپس با استفاده از نظريات جامعه شناسى 
كه به شرايط آن زمان نزديك است، به علل داشتن نوع حجاب و پوشش زنان زرتشتى اشاره 
كرده و تا اندازه اى منطبق بر آموزه هاى دينى عصر صفوى تبيين شده است؛ از آنجا كه جامعه مورد 
مطالعه در اين موضوع، با استفاده از منابع و شواهد تاريخى مورد بازشناسى قرار مى گيرند، روش 

كار، روش تاريخى بوده و اين مطالعه در حوزه مطالعات جامعه شناسى تاريخى قرار مى گيرد.

پيشينه تحقيق
بررسى و تحقيق پيرامون حجاب و نوع پوشش زنان زرتشتى در دوره صفويه در مطالعات 
صورت گرفته پيرامون حجاب و پوشش در ايران بسيار كم و محدود است. كمبود اين دست از 
تحقيقات به دليل كمتر پرداختن به اين مقوله و فقدان اطالعات است. محدود بودن آنها نيز به 
نوع نگاه محققان باز مى گردد. در واقع در معدود تحقيقات صورت گرفته، تنها به توصيف اجزا 
و شكل لباس هاى زنان زرتشتى پرداخته شده كه عموما نيز شامل بيان نقل قول هاى مستقيمى 
است كه از سفرنامه ها گرفته شده است. بر اين اساس، علل نوع پوشش اين زنان و ميزان 
تأثير پذيرى و ارتباط آن با عقايدشان و شرايط جامعه و دولت صفوى مورد توجه و بررسى قرار 
نگرفته است؛ عالوه بر اين، پايين آمدن موقعيت زرتشتى ها و محدوديت هايى كه اين اقليت به 

مرور زمان پيدا كردند، دليل ديگرى بر بى توجهى تحقيقات به اين موضوع است.
شريعت پناهى (1372) با نگاهى فرهنگى و اقتصادى، به بررسى ارتباط ميان اروپايى ها و 
لباس ايرانيان پرداخته است. در اين تحقيق جز اينكه تصويرى از پوشش يك زن زرتشتى را در 
كنار تصاوير ديگر گروه ها و طبقات جامعه صفوى آورده، هيچ اشاره اى به موضوع حجاب و 
پوشش زنان زرتشتى دوره صفويه نمى شود؛ در حالى كه توضيح جامعى از پوشش زنان اكثريت 
جامعه ارائه مى كند. موسوى (1385) نيز در يك گزارش بسيار كوتاه تنها به وجود حجاب در 
آيين زرتشت اشاره مى كند و در ادامه، تصاويرى را از پوشش زنان زرتشتى ضميمه كرده كه 
هيچ كدام نيز متعلق به زنان زرتشتى دوره صفويه نيست. نيكويى (1389) در صفحة فيس بوك 
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شخصى خود و در مقاله «پوشش زن ايرانى در دوره صفويه» تنها با نقل يك پاراگراف شش 
سطرى از سفرنامه فيگوئروا، به پوشش زنان زرتشتى اين دوره اشاره مى كند و از هرگونه 

توضيح و بررسى و علت يابى موضوع خوددارى كرده است.
ديگر تحقيقات صورت گرفته در مورد تاريخ پوشاك و لباس ايرانيان و به ويژه تحقيقات 
تاريخ اجتماعى نيز شرايط مشابهى دارند. اين دسته از تحقيقات تنها به توصيف شكل پوشش 
زنان پرداخته و يا با ذكر سابقه حجاب در بين زنان زرتشتى، تنها اشارة مختصرى به وجوب 
پوشش و حجابى خاص در دين زرتشت كرده اند. اين دسته از تحقيقات نيز بدون بررسى علل 
و حتى در مواقعى بدون ذكر يك گزارش، به آرامى از كنار موضوع گذشته اند؛ لذا اين پژوهش 
با رويكردِ بررسى علل و تبيين نوع حجاب و پوشش زنان زرتشتى در دوره صفويه مى تواند 

در نوع خود، نخستين تحقيق تخصصى محسوب شود.

جامعه شناسى تاريخى و تفاوت آن با تحليل تاريخى
روش تحليلى، يكى از قالب هاى تاريخ نگارى مورد توجه مورخان است. در تحليل تاريخى، 
مورخ مى كوشد با شناسايى و مقايسة جريان هاى مؤثر بر يك رويداد تاريخى، از طريق استنتاج 
عقلى، به علت يابى در مورد موضوع تاريخى بپردازد؛ به عبارت ديگر، در اين دست از نوشته ها، 
مورخ عالوه بر نقل و شرح موضوع، به مقايسه نيز دست مى زند. در اين صورت، عنصر ذهن 
هم مدخليت پيدا مى كند؛ لذا گفته شده «بيان نكات مثبت و منفى، نتايج و آثار و ارزيابى سلسله 
علل و عواملى كه در وقايع و جريان ها موجود است، در قالب نوع تاريخ تحليلى مى گنجد» 

(ميرجعفرى و نورايى، 1388: 117).
جامعه شناسى تاريخى نيز اين مراحل را طى مى كند، اما به همين مقدار بسنده نمى كند. در 
تعريف جامعه شناسى تاريخى به عنوان يك نوع مطالعه بين رشته اى هنوز توافق جامعى وجود 
ندارد. درمورد آن گفته شده «مطالعه گذشته براى پى بردن به اين امر كه جوامع چگونه كار 
مى كنند و چگونه تغيير مى يابند» (اسميت، 1386: 16). همچنين اگر جامعه شناسان در مطالعات 
تخصصى خود عالوه بر تكنيك هاى كّمى و يا كار ميدانى، با پرسش هاى تاريخى و با استفاده 
از مدارك و شواهد و شيوه هاى استدالل تاريخى به موضوعى بپردازند، روش جامعه شناسى 
تاريخى را برگزيده اند (اسكاچپول، 1388: 492). ناگفته پيداست در جامعه شناسى تاريخى با 
استفاده از مدارك و شواهد تاريخى قابل اطمينان، تالش مى شود از نظريات جامعه شناسى، 
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عالوه بر علت يابى عقالنى واقعه، به تبيين عّلى و دقيق تر و جامع ترى از واقعه تاريخى دست 
يافت زيرا نظريات جامعه شناسى، حاصل مطالعه كنش هاى اجتماعى متعدد و مكّرر است و 
مورد تجربه و آزمون قرار گرفته و به همين دليل نسبت به تحليل تاريخى كه حاصل مطالعه 
يك كنش اجتماعى تاريخى است، دقت و جامعيّت بيشترى دارد. بر اين اساس مى توان تشابه 

و تفاوت اين دو نوع مطالعه را به شكل زير نشان داد:

(براى اطالع بيشتر نگاه كنيد به: ساروخانى، ج 2، 1378: 212).

زرتشتيان، اقليت مذهبى عصر صفوى
اصطالح «اقليت» غالباً به صورت مترادفى براى گروه هاى قومى، نژادى و دينى به كار برده 
مى شود. چنين به نظر مى رسد هنگامى كه تمايالت غرض آلود مورد نظر نباشد، اصطالح گروه 
قومى استفاده مى شود، و زمانى كه تمايالت مغرضانه در كار باشد، از اصطالح گروه اقليت. 
هر دو اصطالح از مصداق ها يا ويژگى هاى فيزيكى، دينى، نژادى وغيره برخوردارند (گولد و 
كولب، 1376: 88). جامعه شناسان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه اقليت را نبايد مفهومى آمارى 
تلقى كرد. همچنين در مورد اقليت ها گفته شده: «اقليت را مى توان گروهى از مردم تعريف 
كرد كه به واسطه خصوصيت هاى جسمانى يا فرهنگى شان، در جامعه اى كه زندگى مى كنند، 
به خاطر رفتار اختالفى و نابرابر، از ديگران متمايز مى شوند و بنابراين، خود را مورد تبعيض 
دسته جمعى مى دانند. كناره گيرى از مشاركت در زندگى جامعه با پايگاه اجتماعى اقليت ها، 
مالزمت دارد» (گولد و كولب، 1376: 89). همچنين گفته شده، اقليت ها بر پايه نژاد مشخص 

مى شوند يا بر پايه دين و مذهب (كوئن، 1371: 265).
برخى از مهم ترين ويژگى هاى اقليت ها از نظر جامعه شناسان عبارت است از:
ـ وضع نامساعد آنها به دليل آنكه توسط ديگران مورد تبعيض قرار مى گيرند؛

ـ داشتن نوعى حس همبستگى گروهى و احساس تعّلق به هم به دليل موقعيت اجتماعى 
ضعيف آنها در جامعه؛

 

تحليل تاريخي و 
جامعه شناسي تاريخي 

����� 
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 استنتاج عقالني
 بازسازي گذشته و مطالعه پديده تاريخي در بستر زماني خود

 تحليل تاريخي: تنها از شواهد و مدارك تاريخي استفاده مي كند

جامعه شناسي تاريخي: عالوه بر شواهد و مدارك تاريخي 
 از نظريات جامعه شناسي نيز استفاده مي كند
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ـ گروه اقليت معموالً تا اندازه اى از نظر فيزيكى و اجتماعى از اجتماع بزرگ تر جدا هستند 
(ر.ك: گيدنز، 1361: 261).

يك مطالعه تحقيقى از نوع جامعه شناسى تاريخى پيرامون زرتشتى ها در دوره صفوى نشان 
مى دهد اين گروه در بيشتر دوران صفويه از ويژگى هاى بيان شده براى اقليت ها برخوردار بودند؛ 
به عبارت ديگر، به رغم پيشينة تاريخى آنها در ايران و با وجود پراكندگى جمعيت زياد آنها 
در آن دوره، مصداق بارزى از اقليت تحت فشار دولت و جامعه صفوى محسوب مى شدند. 
مجبور كردن آنها براى پذيرش اسالم، تخريب معابد و آتشكده ها و فشار هاى مالياتى بر آنها 
در زمان برخى شاهان صفوى، نمونه هايى از اين مسائل است (لكهارت، 1383: 63). اگرچه در 
اين مورد، بيشتر گزارش هاى باقى مانده بر اساس موقعيت زرتشتى هاى ساكن اصفهان است، 
ليكن به وضوح مى توان آن را براى ديگر شهرها و مناطق نيز در نظر گرفت. ناگفته نماند در 
بررسى تحليلى كّلى، زرتشتيان به همراه ديگر اقليت ها در ايران عصر صفوى، پويا و بانشاط 
بوده و در امور بازار و تجارت، پيشه ورى، واسطه گرى و... مشاركت فعالى داشتند (گودرزى، 
1387: 315). اصفهان، يزد و كرمان، سه كانون اصلى زندگى زرتشتيان در دوره صفوى بودند. 
در اصفهان، محله زرتشتى ها در آن سوى زاينده رود و در كنار محله جلفا قرار داشت. اين محله 
كه ابتدا بسيار زيبا بوده و خيابان هاى عريض و مستقيم آن، زيباتر از محله جلفا بود (دالواله، 
1370: 78)، بعدها به طور محسوسى تحت تأثير محله آباد و مشهور جلفا واقع شد تا جايى كه 
بنا به گفته برخى، محله سنگ تراشان جلفا، همان محله گبرآباد بوده كه به دستور شاه عبّاس، 
گبرها آن را تخليه كردند تا در اختيار ارامنه قرار گيرد (فلسفى، ج 3، 1371: 1126). با اين 
وجود، تاورنيه سياح فرانسوى، از آنها به عنوان دومين اقليت مهم شهر اصفهان بعد از ارامنه 
ياد مى كند (تاورنيه، 1369: 409). يك نكته اساسى در مورد اين گروه، گزارش هاى مهم اما 
متفاوت از ميزان پايبندى آنها به اصول و قواعد و سنت هاى قومى و دينى خود و تأثيرپذيرى 
از شرايط آن زمان است. اگرچه پايبندى اين عده به آداب و رسوم و سنت هاى قديمى كامًال 
مشهود است، اما در گزارشى از دوره صفويه در مورد پايبندى آنها به مسائل دينى شان آمده 
است: «... از رسوم نياكانى خويش، جز پرستش خورشيد هنگام طلوع و مراقبت از آتش كه آن 
را عنصرى جاودانه مى دانند و شيوه خاك سپارى مردگان را، حفظ نكرده اند» (فيگوئروا، 1363: 
206). در گزارش ديگرى، ضمن توصيف برخى از آداب مذهبى آنها كه نشان دهندة پايبندى 
آنها به حفظ آداب و رسوم دينى و قومى خود است، تأكيد مى شود «عقايد مذهبى خاصى 
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دارند» (اولئاريوس، ج 2، 1369: 615). اين ويژگى زرتشتيان در ديگر گزارش هاى اروپاييان در 
دوره صفوى به گونه ديگرى نيز تعبير شده است. تاورنيه در اين مورد مى نويسد: «هيچ ملت 
و جماعتى مثل گبرها مقيد به اختفاى اسرار مذهب خود نيستند» (تاورنيه، 1369: 424). اين 
گروه در منابع ايرانى عصر صفوى با عنوان «گبر» نامبرده شده اند. اگرچه اين عنوان پيش از اين 
نيز مرسوم بود، اما اطالق اين عنوان به آنها در اين دوره به معناى بت پرست و كافر، بى دين و 
المذهب هم بود (فيگوئروا، 1363: 204) كه بسيار با تمايالت مغرضانة اكثريت جامعه تطبيق 
داشت. اين صفت كه بسيار هم براى آنها آزار دهنده بود، تا دوره قاجاريه نيز مرسوم بود به 
گونه اى كه سياحى اروپايى كه در دوره قاجاريه در ايران بوده در سفرنامه خود مى نويسد: «... 
اينها كه تصور مى شد بت پرست هستند...» و در ادامه مى نويسد «... زرتشتى ها كه طبق قوانين 
دينى ايران نجس و ناپاك محسوب مى شوند حق ندارند به گرمابه هاى مسلمان وارد شوند» 
(پوالك، 1361: 31). بى شك نگاه اين گونه اى و عملكرد نادرست برخى از كارگزاران صفوى با 
اقليت زرتشتى موجب شد تا در جريان حمله غلزايى هاى قندهار به اصفهان به رهبرى محمود، 
در مراتب مختلف، شاهد همكارى و مساعدت زرتشتى ها با آنها بوده ايم؛ به گونه اى كه بنا بر 
نظر برخى، خيانت اين اقليت و همكارى آنها با دشمنان دولت صفوى سقوط اين دولت را 

تسريع كرد (ر.ك: لكهارت، 1383: 64).
با عنايت به مسائل پيش گفته، زرتشتى ها در دوره صفويه به طور مشخص به عنوان يك 
اقليت قابل توجه در شهرهايى مى زيستند و همواره مجبور بودند به عنوان يك گروه اقليت، 
از  از دستورات و فرامين دولت و كارگزاران دولت صفوى اطاعت محض كنند. گزارشى 
شورش و اعتراض دسته جمعى آنها عليه شرايط اعمال شده بر خود را در منابع نمى توان 
يافت جز همراهى جدى آنها با شورشيان غلزايى قندهار. به رغم اين شرايط نابرابر كه نظرات 
و  يكسو  از  منافع دولت صفوى  تأييد مى كند،  آنها  بودن  اقليت  مورد  در  را  جامعه شناسان 
تعديل شرايط اجتماعى در برخى از زمان هاى حاكميت صفويان موجب شده تا گاهى شاهد 
رونق زندگى و فعاليت اقليت زرتشتى ها نيز باشيم. به همين دليل آنها توانستند به رغم تمام 
ناماليمت هاى زندگى اجتماعى، جامعه و توان خود را حفظ و حتى ارتقا بخشند به گونه اى 
كه در وخيم ترين شرايط اجتماعى ايران در اواخر دوره صفويه و روزگار بعد از آن، باقى مانده 
و در دوره قاجاريه «به عنوان بازرگان و اقتصاددان از شهرت بسيار» برخوردار بودند و «در 
كار تجارت با هندوستان» دّاللى كرده و «صاحب چند كاروانسرا در تهران، اصفهان و شيراز» 
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شدند (پوالك، 1361: 31). اين تعامل دوسويه، اين پرسش را در ذهن ايجاد مى كند كه آزادى 
مذهبى زرتشتى ها در اين دوره به چه ميزان بوده است؟ تأثيرپذيرى آنها از شرايط جديد به ويژه 
با رسميت مذهب تشيع چگونه بوده است؟ در پاسخ به اين پرسش ها و به طور مشخص در 
مورد وضعيت حجاب و پوشش زنان زرتشتى در اين دوره، ناگزير به پيگيرى موضوع بر اساس 

گزارش هاى تاريخى هستيم.

آزادى مذهبى و پوشش زنان زرتشتى در دوره صفوى
اين گروه  اقليت دينى در دوره صفويه شناخته مى شدند.  باسابقه ترين  به عنوان  زرتشتى ها 
شامل بازماندگان آن دسته از ايرانيانى بود كه پس از ورود اسالم به ايران نيز همچنان به آيين 
نياكان خود باقى ماندند. آنان از آغازين روزهاى ورود اسالم به ايران به دليل شرايط خاص 
سياسى و دينى كه از سوى فاتحان به وجود آمده بود، هم به ميزان زيادى همچنان باقى ماندند 
و هم تا اندازة زيادى، آزادى عمل داشتند. اين دو مسئله موجب شد تا نسبت به حفظ عقايد 
و سنت ها و نيز آثار خود كوشا باشند (ر.ك: محمدى، 1374: 49). بررسى روابط زرتشتى ها 
با حكومت هاى متعددى كه در ايران دوران اسالمى تشكيل شد، خارج از موضوع اين مقاله 
است ولى چشم انداز كّلى اين روابط نشانگر واقعيت مهمى است كه پيش از اين و در چند 
نوبت گفته شد. زرتشتى ها مهم ترين اقليت دينى ايران عصر صفوى بودند و اين اهميت متأثر 
از سابقه حضور، پايدارى در عقايد و نقش مؤثر آنها در مسائل تاريخى پيش از تشكيل دولت 
صفوى بود. پايبندى آنها به اصول دينى خود و همسان سازى برخى از اين اصول با شرايط 
حكومت ها در دوران طوالنى قبل از تشكيل صفويه، رمز ماندگارى آنها محسوب مى شود. به 
همين دليل، پذيرش آنها به عنوان يك اقليت داراى حقوق اجتماعى و توانمند در فعاليت هاى 
اجتماعى، اقتصادى و سياسى در دوره صفويه امرى سهل و آسان به نظر مى رسيد. زرتشتيان در 
دوره صفويه از حقوقى مشابه ديگران و البته با در نظر گرفتن ضوابط حاكم بر گروه هاى اقليت 
برخوردار بودند. گزارش مسيحيان كرملى در دوره صفويه نشان مى دهد در مواقع ارتكاب 
جرمى از سوى اين اقليت، همان گونه با آنها رفتار مى شد كه با مجرمى از عموم جامعه. در نامه 
يكى از پادريان هاى كرملى به امام قلى خان حاكم فارس در دوره شاه عباس آمده است: «نواب 
اشرف امر فرمودند اگر يكى از مردم فرنگ گناهى كرده باشد به ممالك محروسه آيند، ايشان 
را گرفته، پيش كپتان بفرستند و اگر يهودى و اگر گبر و رعيت نّواب شما بوده باشد، به پيش 
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پادشاه فرستد...» (اسناد پادريان كرملى، 1383: 140). يك نكته اساسى كه بايد به آن توجه كرد، 
بررسى ميزان تعامل آنها با دولت صفويه و اعطاى آزادى مذهبى به آنها از سوى دولت صفوى 

و چرايى آن است. حدود اين آزادى را به صورت زير مى توان نشان داد:
    

آنان  با سياست مذهبى دولت صفوى هماهنگى ندارد.  اين آزادى مذهبى در نگاه اول 
مبارزه با كسانى را كه آرا و عقايد مذهبِى مخالف مذهب رسمى كشور داشتند را به عنوان 
سياست مستمر پيگيرى مى كردند. اين مبارزه و مقابله تنها شامل بيگانگان و نيز اهل سنّت 
نمى شد، بلكه ايرانيان غيرمسلمان را نيز دربرمى گرفت (ميراحمدى، 1369: 100). همچنين 
شدت سخت گيرى به اقليت ها و به ويژه زرتشتيان در دوره پادشاهى شاه سلطان حسين مورد 
توافق در گزارش هاى موجود است. اما گزارش هاى اروپاييان از ايران عصر صفوى، به وضوح 
نشانگر وجود اين مقدار از آزادى مذهبى براى زرتشتيان است. در تبيين چرايى اعطاى آزادى 

مذهبى به زرتشتيان نيز مى توان آنها را به صورت زير نشان دارد.
    

در اين ميان، وضعيت حجاب و پوشش زنان زرتشتى به عنوان يك شاخص مهم در مسائل 
اجتماعى ـ مذهبى براى زرتشتيان قابل بررسى است. اصوالً بحث حجاب و نوع پوشش از 
آن جهت كه امرى فطرى است و براى زندگى اجتماعى بشريت ضرورت دارد، در اديان الهى 
مورد توجه ويژه قرار گرفته به گونه اى كه حكم وجوب حجاب را براى زن در تمامى اين اديان 
مى توان استنباط كرد (ر.ك: موسوى، 1385: 5، 15، 39 و 45). در آيين زرتشت نيز اگرچه 
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سابقه حضور آنها در ايران 
دريافت جزيه و ماليات در مقابل آزادي ها 

تساهل و تسامحي كه برخي شاهان صفوي داشتند 
برخورد يكسان و مشابه صفويان با تمام اقليت ها 
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به صراحت نوع خاصى از پوشش را به عنوان حجاب الزامى زنان تعريف نكرده، اما از مجموع 
آموزه هاى اين دين مى توان چنين برداشت كرد كه:

ـ توصيه هاى زرتشت به زنان براى حفظ پاكى، حيا و عفت، ناظر بر موضوع حجاب 
آنهاست.

ـ نوع پوشش و حجابى كه زنان و مردان براى ورود به مراكز عبادى اين آيين داشتند، 
نشانگر تأكيد بر حجاب و پوشش در دين زرتشت است.

ـ زرتشت نيز به مانند ديگر پيامبران الهى بر تقويت نكات مثبت جامعه مى كوشيد لذا وجود 
پوشش و حجاب معقول براى زنان در آستانة ظهور زرتشت موجب شد تا ايشان به تأييد و 
تحكيم همان پوشش و حجاب مرسوم كه كمبودى نداشت، بپردازد و اين امر، دليل مضاعفى 

بر موضوع ضرورت پوشش در آيين زرتشت است.
اين نگاه آيين زرتشت به زن و حجاب او موجب شد تا در دوران رسميت اين دين، 
پايبندى به آن به شكل ملموس ديده شود. گزارش ها و تصاوير باقى مانده از روزگار هخامنشيان 
و به ويژه ساسانيان اين موضوع را تأييد مى نمايد. همچنين فردوسى در شاهنامه و به هنگام 
توصيف برخى از زنان دوران اسطوره اى تاريخ ايران، نشانه هايى از پايبندى زنان را به حجاب 
و پوشش مناسب ارائه مى دهد كه به عنوان ارزش هاى انسانى براى جامعه و به ويژه زنان، بعدها 

توسط زرتشت مورد تأكيد قرار گرفت (ر.ك: سجادى، 1380: 174).
بنابراين پوشش زنان زرتشتى، در دوره صفويه به عنوان يك آموزه دينى مورد قبول آنها 
مرسوم بود؛ به عبارت ديگر، چنانچه در اين دوره نسبت به پوشش زنان تأكيد و سخت گيرى 
هم شده باشد، منافاتى با رسوم زنان زرتشتى نداشته و پذيراى آن بودند؛ از سوى ديگر، ايرانى 
بودن اين گروه اقليت و سابقه طوالنى حضور آنها در ايران موجب شده تا نه تنها تعارض 
آشكارى بين باورهاى دينى و سنت هاى اجتماعى آنها با اكثريت ساكنان اين سرزمين وجود 
نداشته باشد، بلكه نوعى همخوانى هم ديده شود. اروپاييان در توصيف لباس زنان ايرانى در 
دوره صفويه به رغم دشوارى هايى كه داشتند و علت آن نيز، پرده نشين بودن زنان و زندگى 
در اندرونى بود و حتى در زمانى كه در انظار عمومى ظاهر مى شدند نيز چادرى بر سر داشتند 
كه همه جاى بدنشان را مى پوشاند (شريعت پناهى، 1372: 43)، توضيحات كاملى مى دهند. از 
اين گزارش ها چنين برمى آيد كه: زنان عموماً لباس تميز، فاخر و نازك تر از مردان مى پوشيدند؛ 
لباس يك سره اى داشته و باالتنه و پايين تنه مجّزايى نداشتند؛ لباس ها داراى آستين هاى بلندى 
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بود؛ زيرشلوارى، يكى از اجزاى اصلى لباس آنان بود؛ داراى سربند، مقنعه، چارقد و يا دستارى 
بدن و  پا،  تا  از سر  به گونه اى كه  از خانه  به هنگام خروج  داشتن چادر  بودند؛  كاله مانند 
صورتشان را مى پوشاند؛  برخى از آنان، گيسوان بافتة خود را بر روى شانه هاى خود مى ريختند 
(براى اطالع بيشتر ر.ك: تاورنيه، 1369: 642-627؛ شاردن، ج 4، 1336: 220-217؛ دلند، بى تا: 

7-5؛ سفرنامه برادران شرلى، 1357: 87؛ سانسون، 1377: 79-80).
گزارش هاى توصيفى از نوع پوشش زنان زرتشتى نيز ضمن تأييد ويژگى هاى فوق، استحكام 
بيشتر پوشش اين عده را نشان مى دهند. دالواله در مورد لباس زنان زرتشتى مى نويسد: «لباس 
زنان نيز يكسان است و بيش از آنكه به لباس زن هاى ايرانى فعلى شباهت داشته باشد، شبيه 
عرب ها و كلدانى ها و همان ردايى است كه من از ناپل به قصد اورشليم همراه آوردم، يعنى 
بدون كمربند پوشيده مى شود و بر تن فراخ است. چيزى كه به لباس زن هاى گبْر لطف و 
مالحت خاصى مى بخشد، روسرى آنان است كه رنگى بين سبز و زرد دارد ولى بيشتر مايل 
به زرد است. زن هاى گبر، اين دستار را مانند عرب ها و كلدانى ها دور صورت خود مى بندند 
در حالى كه يك سر آن از جلو تا كمر و انتهاى ديگر آن از عقب به طرف زمين آويزان است و 

در مجموع نماى خوشى دارد (دالواله، 1370: 78).
فيگوئروا، سفير پادشاه اسپانيا به دربار شاه عباس اول نيز گزارش كاملى از پوشاك زنان زرتشتى 
ارائه مى دهد. چنين مى نمايد كه گزارش او بر اساس مشاهده ها و مطالعاتش در كرمان بوده و بخشى 
از تفاوت هاى گزارش او با دالواله مى تواند متأثر از همين دوگانگى جامعه مورد مطالعه آنها باشد. او 
مى نويسد: «لباس زنانشان هيچ گونه شباهتى با ملبوس ديگر زنان ندارد. با اينكه اينان نيز نوعى شلوار 
نازك بر پا دارند، باالپوش يا قبايى بسيار گشاد مى پوشند كه تا قوزك پاى آنها مى رسد. آستين هاى 
اين باالپوش بسيار دراز و شبيه زن هاى عرب است كه آستين لباسشان به قدرى بلند است كه براى 
گرفتن بازوى يكديگر، قادر نيستند دست را از آستين به در آورند. زن هاى گبر، سر، مو و گردن 
خود را طورى مى پوشانند كه جز صورتشان پيدا نيست و روسرى هاى آنها بى شباهت به سربندهاى 
زنان سالمند اسپانيايى نيست جز اينكه كاله يا سربند زنان گبر، چين دار نيست. اين لباس بدان ها 

نوعى بر ترى و وقار مى بخشد» (فيگوئروا، 1363: 206).
جملى كاررى ايتاليايى نيز كه دراواخر پادشاهى سليمان صفوى (1072-1105 ق) به ايران 
آمده و حتى در مراسم تاج گذارى شاه سلطان حسين شركت داشته، گزارش دقيقى از پوشش 
زنان زرتشتى در آن زمان ارائه مى دهد. او در اين مورد مى نويسد: «لباس زنان بسيار ساده و 
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بى تكلف است. پيراهن و شلوارى دراز و دامنى شبيه دامن زن هاى ايتاليايى دارند. كفش هايى نيز 
نظير كفش هاى ديگر زنان ايرانى به پا مى كنند. آنان با پارچه هاى كتانى يا ابريشمين، سرگيس هاى 
خود را مى بندند و پارچه بزرگ ترى روى سر خود مى اندازند و گوشه هاى آن را زير چانه محكم 

مى كنند به طورى كه سينه و گردن آنها به كلى پوشيده مى شودى» (كاررى، 1383: 117).
آنچه موجب توصيف كامل اجزاى لباس زنان زرتشتى در سفرنامه هاى اروپاييان عصر 
صفوى شده، آزادى نسبتاً مشهودى بود كه اين زنان در محّالت خود داشتند. اين آزادى و 
تعامل آنها با ديگران موجب شده تا توصيف نوع پوشش زنان زرتشتِى آن دوره از دقت بااليى 
برخوردار باشد. دقيق ترين و كامل ترين تصاويرى كه اين اروپاييان از نوع پوشش ايرانى ها ـ 
زن و مرد، اقليت و اكثريت ـ ارائه مى دهند، متعلق به همين زنان زرتشتى است. اين تصاوير 

به خوبى گوياى تركيب و اجزا و شكل پوشش زنان زرتشتِى آن دوره است.

همان گونه كه گفته شد، تعامل اروپاييان با جامعه زرتشتيان موجب اين امر شده است. 
دِريابل از اعضاى هيئت نمايندگى مناطق ژرمن نشين اروپا به دربار شاه عباس در مورد اين 
تعامل مى نويسد: «زنان گبر برخالف زنان ديگر، ابداً از ما دورى نمى جويند و از ديدن ما و 

حرف زدن با ما بسيار خوش وقت مى شوند» (دريابل، 1351: 51).
از بررسى گزارش هاى فوق، حدود پوشش زنان زرتشتى دوره صفويه را مى توان به صورت 

زير نماش داد:
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نكتة مهمى كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه منابع داخلى عصر صفوى كمترين 
نشانه ها و گزارش ها را از وضع پوشش زنان زرتشتى آن دوره در اختيار مى گذارند. مهم ترين 

داليل اين موضوع عبارتند از:
ـ محتواى اين منابع بيشتر پيرامون زندگى پادشاه و تاريخ سياسى و نظامى است، لذا به 

موضوعات اجتماعى و فرهنگى كمتر توجه داشتند (ضعف تاريخ نگارى).
ـ صرف نظر از جايگاه اقليت ها در مقررات دولتى، باورهاى دينى جامعه به گونه اى بود كه 
اقليت ها كمتر مورد توجه و تعامل با ديگر مردم بودند تا جايى كه محله هاى مخصوص خود 

داشتند (باورهاى عمومى).
ـ راه نداشتن زنان زرتشتى به دربار دولت صفوى در حالى كه زنان گرجى و مسيحى از اين 
نظر گوى سبقت را از ديگران ربوده و بنابر گزارش ها، تنها اقليتى محسوب مى شدند كه عنوان 

همسر شاهان صفوى و مادر شاهزادگان آنها را داشته اند (محدوديت زنان زرتشتى).
(در اين مورد ر.ك: دريابل، 1351: 54؛ دوسرسو، 1364: 70؛ شجاع، 1384: 60).

تحليل علل و چرايى نوع پوشش زنان زرتشتى عصر صفوى
نظريات  از  داشته اند،  زرتشتى عصر صفوى  زنان  كه  پوششى  و چرايى  علل  بررسى  براى 
نحوه ساخته شدن  بررسى  پى  در  نظريات  از  دسته  اين  است.  استفاده شده  كاركردگرايان 
الگوهاى رفتارى هستند زيرا الگوهاى رفتارى وقتى شكل مى گيرند كه ازنظر كاركردى مفيد 
نوعى  كاركردگرايان،  نظريات  بر  بر اصول كلى حاكم  بنا  ارمكى، 1381: 21).  (آزاد  باشند 
پيوستگى بين اجزا و عناصر اجتماعى وجود دارد كه براى بررسى آنها بايد همين كليّت مورد 
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 تفاوت محسوسي با ديگر زنان و شباهت به زنان عرب 

 پيراهن و لباس هاي آستين دار بلند
 شلوار و دامن بلند

روسري و چادر عبايي بلند 
 بين زرد و سبز

 بلند، گشاد و غيرچسبان



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

36

توجه قرار گيرد. آنها نظام اجتماعى را داراى تعادل مى دانند و لذا به وحدت اجزا اهميت 
مى دهند. همچنين بنيان كاركردگرايى بر اين واقعيت استوار است كه كليه سنت ها و مناسبات و 
نهادهاى اجتماعى، دوام و بقايشان به كار يا وظيفه اى بستگى دارد كه در نظام اجتماعى بر عهده 
دارند (ر.ك: توسلى، 1373: 212-211)؛ از سوى ديگر، در اين نظريه، جامعه همانند شبكه 
سازمان يافته اى از گروه هاى در حال همكارى و تعاون در نظر گرفته مى شود كه به شيوه اى 
تقريباً منظم و منطبق بر مجموعه اى از قوانين و ارزش ها كه بيشتر اعضا در آن شريكند، عمل 
مى كند. از نظر كاركردگرايان، جامعه سيستمى است ثابت و در عين حال متمايل به تعادل. لذا 
جامعه را داراى شكلى متعادل مى بينند كه متوازن و هماهنگ عمل مى كند (ر.ك: آزاد ارمكى، 
1381: 20). بر اين اساس، نظام اجتماعى مجموعه اى از همه واحدها و عناصر ساختى و 
بخش هاى گوناگون است كه يكپارچه اند و متناسب با هم. در اين شرايط، نظام اجتماعى حتى 
با فرِض داشتن محدوده و مرزهاى داخلى كه از آنها بتوان چندگانگى را برداشت كرد، مثًال 
زبان و آداب و اعتقادات، همچنان كليّت واحد و به هم پيوسته اى است كه كاركردهاى مؤثر بر 
هم و بر كل نظام دارند. در چنين شرايطى، مفهوم انسجام كاركردى معنا پيدا مى كند كه هم از 
سازگارى و هماهنگى عناصر نظام سخن مى گويد و هم از كار كردن مناسب هر چيز در جاى 
خود در نظام ياد مى كند. از نظر كاركردگرايان، اين مفاهيم موجب شكل گيرى سه اصل اساسى 

مى شود كه عبارتند از:
ـ  وحدت كاركردى كه منظور از آن، يكپارچگى و هماهنگى همه عناصر سازندة نظام 

اجتماعى است.
ـ كاركردگرايى عمومى ياعموميت كاركردى كه بر اساس آن، همه عناصر موجود در نظام 

اجتماعى، كارى بر عهده دارند و به خوبى كار مى كنند.
ـ ضرورت كاركردى به اين معنا كه نظام، نيازمند كليه كاركردهاى عناصر متشكله خود 

است (ر.ك: توسلى، 1373: 221 و آزاد ارمكى، 1381: 65 و 69).
نظريه ديگرى كه در تحليل پوشش زنان زرتشتى مورد استفاده قرار خواهد گرفت، نظريه 
وظايف آشكار و پنهان «مرتن» است. از نظر او، برخى از كاركردها، آشكارا در نظام نقش دارند 
و تأييد وجود آنها به هيچ گونه تجسس و تعبير خاصى نياز ندارد؛ در حالى كه كاركردهاى پنهان 
بر نتايج نامرئى و آثار غيرمنتظره و غير قابل رؤيت عادات و رسوم اجتماعى داللت دارند 
(توسلى، 1373: 222 و 232). اين نظريه مرتن در واقع بخشى از عناصر تشكيل دهندة پارادايم 
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تحليل كاركردى را تشكيل مى دهد كه مورد نظر اوست. در اين بخش، او با عنايت به گمراهى 
موجود در انگيزه ها و كاركردهاى پديده هاى اجتماعى، تمايزى بين نتيجه عينى و ذهنى قائل 
شده كه بنا بر اين تفكيك، دو نوع كاركرد ذكرشده را مطرح مى كند. در نظر او، كاركردهاى 
آشكار تحت عنوان نتايج عينى مورد انتظار براى مطابقت سيستم، به وسيله مشاركت كننده ايجاد 
مى شوند درصورتى كه كاركردهاى پنهان، ناشى از نتايج عينى است كه به وسيله مشاركت كننده 
در سيستم ايجادشده، و انتظار دستيابى به آن وجود نداشته است (آزاد ارمكى، 1381: 70 و 71).
سرانجام نظريه «تئورى ارادى رفتار» پارسونز به عنوان نظريه مهم ديگرى از كاركردگرايان 
براى تحليل اين بحث مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اين نظريه كه كنش اجتماعى افراد 
مورد توجه قرار گرفته، خرده نظام هاى مؤثر در شكل گيرى كنش هاى اجتماعى عبارتند از: نهاد 
اقتصادى، نهاد حقوقى، نهاد سياسى و نهاد دينى (ر.ك: توسلى، 1373: 241)؛ به تعبيرى ديگر، 
اين نهادها را مى توان خرده سيستم هاى زيستى، شخصيتى، اجتماعى و فرهنگى دانست كه در 

يك سيستم جامع با هم در ارتباط هستند.
اين چهار نهاد يا خرده سيستم، وابستگى بسيار نزديكى به هم دارند؛ ضمن آنكه، حيات 
اجتماعى به كاركردهاى اين چهار دسته وابسته است. پارسونز همچنين معتقد است حيات هر 
سيستم بستگى به وجود چهار نوع كاركرد دارد كه عبارتند از: سازگارى، دستيابى به هدف، 
از  يكى  دربردارند،  پيش گفته،  يا خرده سيستم هاى  نهادها  از  لذا هريك  پايدارى.  و  انسجام 
اين كاركردها هستند به گونه اى كه نهاد اقتصادى يا خرده سيستم زيستى براى كاركرد تطابق 
به اهداف،  يا سيستم شخصيتى داراى كاركرد تحقق و دستيابى  نهاد حقوقى  و سازگارى، 
نهاد سياسى يا خرده سيستم اجتماعى داراى كاركرد يگانگى و انسجام و سرانجام، نهاد دينى 
يا خرده سيستم فرهنگى داراى كاركرد وضوح بخشى به اهداف و ارائه الگوهاى فرهنگى و 
پايدارى است (آزاد ارمكى، 1381: 44 و 45). بر اين اساس، علل و چرايى گزينش نوع پوشش 

و حجاب زنان زرتشتى در عصر صفوى را مى توان به شكل زير نمايش داد:



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

38

نمودار علل و چرايى نوع پشش زنان زرتشتى عصر صفوى
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بررسى دقيق نمودار ارائه شده نشان مى دهد بر اساس سه اصل اساسى و اصولِى كاركردگرايان، 
علل انتخاب نوع پوشش زنان صفوى در دوره صفويه را بايد به صورت مجموعه اى از علل 
شبكه محور بررسى كرد. در اين شبكه، چهار ركن اساسى عبارتند از: جامعه عصر صفوى، 
جامعه زرتشتيان، زن زرتشتى و نوع پوشش آنها كه ارتباط اين چهار ركن را در اين بخش 

مى توان به صورت زير نمايش داد:

در بخش دوم نمودار، علل از زاويه ديگرى مورد بررسى قرار گرفته است. بر اين اساس 
زنان زرتشتى داراى وظايفى بودند كه در ميانه دو اصل اساس قرار مى گرفت؛ از يك سو آنها 
بخشى از جامعه زرتشتى بوده كه بر اساس اين تعلق مجموعه اى از وظايف را بر عهده داشته 
و انجام اين وظايف يا كوتاهى در انجام آن، بر بقا و نابودى اين جامعه تأثير مى گذاشت؛ از 
سوى ديگر آنها به عنوان يك زن معتقد به آموزه هاى دينى زرتشت، مكّلف به رعايت حدود 
شرعى حجاب و پوشش در آيين خود بودند. اطالق واژه «محبوب و محترم» براى زنان در 
آيين زرتشت مشروط به رعايت پوشش هاى خواسته شده در اين آيين است (موسوى، 1385: 
39). اما در اين ميان، نكته مهم ديگْر حفظ آداب و سننى بود كه زرتشتيان به آن پايبند بودند. 
اين پايبندى در طول تاريخ اين اقليت مذهبى در ايران دوره اسالمى كامًال مشهود است. آنها تا 
قرن چهارم هجرى از امتيازات فراوان و موقعيت مهمى در ميان ساير اقليت ها برخوردار بوده و 
«نزد مردم و حّكام، مقام واال ترى داشته اند» (محمدى، 1374: 48). پس از اين تاريخ و با وجود 
مشكالت فراوانى كه برايشان به وجود آمد، به حفظ آداب و سنن مذهبى خود مقيد بودند. 
لذا در بررسى علل نوع پوشش زنان زرتشتى در دوره صفوى نبايد از اين موضوع غافل ماند، 

هرچند به عنوان وظايف پنهان براى آنها مطرح شود.
در سومين بخش نمودار، موضوع چرايى نوع پوشش زنان زرتشتى در دوره صفوى از منظر 

 جامعه دوره صفوي 

 نوع پوشش

 زن زرتشتي جامعه زرتشتيان
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كنش اجتماعى مورد بررسى قرار گرفته است. در اين بخش، در تبيين نوع پوشش زنان زرتشتى 
زمان صفوى در سطحى باالتر از موارد قبلى، انتخاب اين نوع پوشش را به علت كاركردهايى 
كه هريك از ُخرده سيستم هاى موجود در نظام اجتماعى دارند، نسبت داده و در نهايت اين 
نوع پوشش را به علت ضرورت پايدارى اين اقليت و ارائه الگويى فرهنگى كه نشانگر حضور 
اركان  نيز  اين بخش  در  بر مى شمرد.  است،  در جامعه شيعى دوره صفوى  آنها  فعاليت  و 
چهارگانه اى دخيل هستند كه نحوه ارتباط آنها با يكديگر را به صورت زير مى توان نشان داد:

نهاد اقتصادى     نهاد حقوقى     نهاد اجتماعى     نهاد دينى به منظور ارائه الگويى از زنان 
زرتشتى

از تركيب علل بررسى شده در سه بخش نظرى نيز مى توان به ضرورت هاى دينِى آيين 
زرتشت و الزام زنان به رعايت آن و پذيرش موقعيت اقليتى خود در جامعه شيعى دوره صفوى 

و تالش براى حفظ موقعيت خود با انجام وظايفى كه بر عهده داشته، پى برد.

نتيجه گيرى
و  اعتقادات  زرتشتى  زنان  نه  اينكه  آن،  و  برد  پى  نكته  به يك  مى توان  گفته شد،  آنچه  از 
وظايف دينى خود را فراموش كرده بودند كه در انتخاب و نوع پوشش دچار يك دين زدگى و 
فراموش كارى شده باشند و نه دولت صفوى ـ در بيشتر دوران حاكميت آنها ـ زنان زرتشتى 
را در انتخاب نوع پوشش تحت فشار قرار مى داد. اگرچه نوع پوشش زنان زرتشتى در كليت 
آن منافاتى با اعتقادات رايج در عصر صفوى نداشت، اما همان حدود حجابى كه از نظر دينى 
آنها ملزم به رعايتش بودند به همراه حقوقى كه در اين دوره براى اقليت ها و حداقل در حوزه 
مسائل اعتقادى و دينى آنها وجود داشت، موجب شده بود تا پوشش زنان زرتشتى عصر 
صفوى بيشترين همخوانى را با وضعيت فرهنگى جامعه عصر صفوى داشته باشد. با وجود 
الزام زرتشتيان به پرداخت ماليات اقليت هاى دينى و نيز به رغم جدايى محله آنها از ديگران و 
حتى اگرچه گزارشى از ازدواج زنان زرتشتى با اعضاى خاندان صفوى گزارش نشده، اما زنان 
زرتشتى آن زمان با استناد به داليل پيش گفته و تحت تأثير عوامل دينى، تاريخى و اجتماعى، 
پوشش و حجابى داشتند كه به لحاظ نوع، رنگ، اندازه و كامل بودن آن، مورد توجه اروپاييانى 
نيز قرار گرفته بود كه به ايران سفر كردند. بررسى تاريخِى صورت گرفته از وضعيت حجاب 
و پوشش اين زنان و تطبيق آن با سه دسته از نظريات شاخص در نظريات كاركردگرايى 
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انتخاب نوع  اقليت دينى در  اين  از  به عنوان بخشى  اجتماعى، نشان داد كه زنان زرتشتى 
پوشش و حجاب خود، عملكردى داشته كه مطابقت زيادى با كاركرد اين اقليت به عنوان يك 
خرده نظام در نظام اجتماعى كل يعنى جامعه دوره صفوى داشته است. اين زنان به تأثير از نقش 
و جايگاه خود در خانواده به عنوان يك ركن اقتصادى و در جامعه زرتشتيان به عنوان يك ركن 
اجتماعى و نيز پايبند به اصول دينى و تطبيق آن با آموزه هاى جامعه صفوى به عنوان يك ركن 
فرهنگى، پوششى را برگزيدند كه هرچه بيشتر، آنها را در راستاى كاركرد سيستم اجتماعى كل 
تطبيق دهد. اين گزينش عاقالنه موجب شده تا اعتراض و انتقادى عليه نوع پوشش و حجاب 
آنها از سوى اركان دينى و فرهنگى و نهادهاى اجتماعى ـ ادارى مسئول دوره صفوى صورت 
نگيرد؛ لذا اين زمينه ها و داليل و عملكرد و نوع پوشش مى تواند به عنوان الگويى مناسب براى 
زنان اقليت هاى مذهبى به ويژه هموطنان عزيز زرتشتى مورد توجه، مطالعه و استفاده قرار گيرد، 

اقدامى كه در تقويت حّس همگرايى و هويت ملى ايرانى بسيار مؤثر خواهد بود.
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