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Abstract 

To distinguish and recognize various ethnicities and nations, their values including 

religion, believes, traditions, history, geography, education, business, and customs 

are studied. Dressing is the most salient manifestation for distinguishing ethnicities 

and studying nations. Many elements, including culture, believes, religious faith, 

traditions, customs, climate, public strategies and policies etc., affect dressing and 

development and evolution of its structures. Addressing dressing issues, this 

research investigates various dimensions including dressing and development of 

national and ethnic identities using dressing and the main contributor factor. Here, 

visual elements of female people from religious minorities were focused on. Also in 

relation to national and ethnic identity, we investigated that to what extent religious 

minorities consider dressing important. The research sample is consisted of 

Zoroastrian women .Results showed that Zoroastrians, as one of the Iranian 

religious minorities, with united dressing not only insist on conserving the ethnic 

identity, but also they have a robust national identity and pay more attention to their 

dressing  

Keywords: dressing, Zoroastrians women, national identity, ethnical identity, 

identity building.  
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 مطالعه پوشش زنان زرتشتی ایران و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی در دوران معاصر

 1رامونا محمدی

 2محمدرضا شریف زاده

 3ابوالفضل داودی رکن آبادی

 4حسین اردالنی

 چکیده

فرهنگييی، امامييا ی، هييای به بررسييی و لحلیييل ارز معموال  برای شناخت اقوام و ملل،       

های بسييیاری پوشاک از نمودهای  ینی فرهنگ هر مامعه است و مولفهپردازند.  می  قومی و...

گیری و لغییر ساخاارهای وهوا و ... بر شکلرسوم، اقلیم و آبومانند فرهنگ، ا اقادات، آداب

سازی از طریييپ پوشيياک هویت سازی دارد و پوشش نیز نقش مهمی در هویت   آن لاثیرگذارند.

بييا اشيياره بييه مطالعييه حاضيير  ،  سرزمین ایران، حضييوری گسييارده دارد  قومی و ملی در کلیت 

 بييه وسييیلهی  سييازهویييت   در مييوردهای اساسی در این زمینه، باب بحث و لفحيي   سرفصل

ها و فلسفه این مقاله کوششی است برای مطالعه ویژگی  .دهدمورد بررسی قرار میپوشاک را،  

 میييزان اهمیييت همچنييین سازی از طریييپ آن. اسافاده از پوشاک در میان اقوام مذهبی و هویت 

زنييان   سازی قومی و ملی مورد بررسييی قييرار گرفاييه اسييت.در بحث هویت ش زرلشایان  پوش

بييه  نييوان  زرلشييایان،ناایج حکایت از آن دارد که مامعه آماری لحقیپ را لشکیل و  زرلشای،  

دارند، بلکه گييرایش خود  هویت قومی    حفظ  گرایش باالئی به  لنهانه  مذهبی،  -ای قومیمامعه

-مييذهبی-بندی آنان به پوشش قييومیباالست و همین امر سبب پاینیز در آنها   به هویت ملی

   سازی از طریپ پوشاک شده است.شان و درنایجه هویت 

 سازیپوشش، زنان زرلشای، هویت ملی، هویت قومی، هویت  ها:واژه كلید 

 

 

 
 گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ، ایران1

)نویسنده تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ، ایرانعضو هیات علمی گروه پژوهش هنر،دانشکده هنر، واحد  2

  Moh.sharifzade@iauctb.ac.irادرس ایمیل:  مسئول(
 عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر،دانشکده هنر، واحد یزد،دانشگاه آزاد اسالمی، یزد ، ایران3
 همدان،دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایرانعضو هیات علمی گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد  4

 12/1400/ 14تاریخ دریافت :

 02/02/1400تاریخ پذیرش: 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.332023.3181


 

 

588

588 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

 1مقدمه و بیان مسئله

حفييايای داشيياه و پوششييی و بشری، صييرفاج منبيي    اتگیری اماماپوشاک در آغاز شکل     

رفاييه اسييتي ولييی به کار می  موی وامل  سرما و گرما و  برای مصون نگهداشان بدن در برابر  

کارکرد ها،  مذهبی و پیدایش قومیت -گسار  باورهای دینیها و نیز  افزایش مهامرتبعدها با  

 از طریييپ  ناصيير بصييری خييود،  ،پوشييشلر و  اماما ی و فرهنگی و نمادین پوشاک، برمساه

پوشيياک از راه مجمو ييه  وئييم و  ناصيير خييود یيي  ن ييام .  و ملی شييدهویت قومی    معرف

هيير  هييایو قومیت  ا ضاکند. قرار میفرهنگی در میان مردم موامع و اقوام مخالف بر-ارلباطی

-میان خود ن ييام فرهنگييینه لنها  لن دارند،    هکه ب  پوشاکیهای نمادین  از راه نشانهنیز  مامعه  

شييوند کييه شييناخت بلکه با پوشاک خود از سایرین مامایز می  ،نمایندمی  ای برقرارویژه  هویای

هييای بعييد اسييامرار آن بييرای نسييلسازی و این  ناصر نهفاه در پوشاک نقش مهمی در هویت 

  دارد.

، نقييش مامایزکننييده آیييدمييیملای به میان  قوم یا  هرگاه سخن از شناسایی، لفکی  یا لمیز       

ها و پوشش هر قوم و ملای دارای ویژگیلوان دید.ها به وضوح میرا در شناخت قوم  «پوشاک »

ها، طراحی خيياآ آن، الگييو، لباس پارچه ای است که از طریپ نقو ، بافت، رنگ ناصر ویژه

ها از پوشش سایر اقوام بندی این امزا با هم شناخاه شده و از طریپ این ویژگیریام و لرکیب 

دهد.برای گردد و مجموع این  وامل است که در کنار هم فلسفه پوشش را شکل میمامایز می

ن لبيياس را بييه  وامييل و سازی، بایييد اباييدا آدرک و فهم بهار مایگاه پوشش در مسئله هویت 

 ناصر لشکیل دهنده آن که در باال اشاره شد، لجزیييه و سييحل لحلیييل نمييود کييه هييم سييبب 

 گردد. شناخت بهار آن اقوام شده و هم شناسه هویای آن اقوام در موامع می

ه شده ن ریييه ئهای اراآخرین ن ریهیکی از  در مطالعات پوشاک از دیدگاه لاریخ اماما ی،       

هييویای -بصييریبه  نييوان شناسييه    پوششکه در آن انواع خاآ  پوشاک« استي    قومی  »هویت 

 ها یا زرلشييایان و ...یا لرکمن  گردند. مثوج لباس لقریباج یکسانِ کردهامن ور می  های قومیگروه

در  بلوکباشييیگیرد.)در قالييب ایيين ن ریييه مييای مييی هييویای ایيين اقييوام نييوان شناسييه  بييه

قييومی، فرهنگی زیاد است. موامع مانوع قومی و  ایران کشوری با لنوع    (18و17  :1382،ایرانیکا

-های فرهنگی، زبانی، مذهبی و نژادی گوناگونی را در خود مای دادهموامعی هساند که گروه

آنچه در اینگونه موامع اهمیت دارد، ایجاد احساس دلبساگی و لعلپ خاطر اقوام به هویت  د.ان

ایابی به وحدت ملی است. برخی از محققین  قیده دارند کييه لمایييل بييه ملی و به دنبال آن دس

 
و تحلیلی هنر اسالمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد  رشته تاریخ تطبیقی دکتری ه مقاله فوق مستخرج از رسال . 1

مذهبی   هایهای تاثیرگذار بر نظام ساختاری پوشش زنان اقلیتمطالـعه تحلیلی مولفهاسالمی واحد تهران مرکزی با عنوان »

 باشد. ایران در مراسم آئینی مذهبی« می
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ورسييوم، مغييایر بييا گييرایش بييه زبييان و آدابپوشييش،  قومی مانند  و هویت  های فرهنگ  مؤلفه

ملی بييا برخييی لمييایوت اند که لمایل به هویت بر این  قیدهنیز برخی دیگر   و  ملی است هویت 

قومی در طول هویت ملی   مغایر نیستي زیرا هویت   ورسوم و مذهب،آدابپوشش،  ن یر  قومی  

-زنييدگی مييی هازرلشایاز ممله  قومی و مذهبی در ایران اقوام ماعدد .آن لقابل بانه در    است 

مشارک با سایر قدیمی و  اندي لاریخی  ساکن  و شهرهای مخالفی  هاکه در اساان  هازرلشایکنند.  

اندي که گاه با منگ و نزاع و گاه نیز با الحاد و همييدلی و مبييارزه  لیييه بیگانگييان ایرانیان داشاه

و فلسييفه آن و نیييز ارلبييار  ناصيير پوشيياک  همقولسعی شده لا در این مقاله .  است   بودههمراه  

لأثیرگييذار بيير آن    وامييلسازی و ابعاد هویای مقوله لبيياس زنييان زرلشييای و  هویت   پوشش با

سييرزمین  سازی از طریپ پوشش قومی و ملييی در کلیييت ه به اینکه هویت . با لومشود  پرداخاه

در فرهنگ ایرانييی، مصييدا  ملی  پوشش    لوان اذ ان نمود که، میایران، حضوری گسارده دارد

رو از ایيين  « و پوشش قومی در فرهنگ ایرانی، مصدا  »هویت قومی« است.ایرانیملی  هویت  »

  يياملی لاثیرگييذاررا به مثاب     باید پوششر پوشاک،  از طریپ  ناص  سازیهویت   هدر طرحِ مسأل

مقوله پوشييش بيير هویييت و لمييام لمام  وامل لأثیرگذار بر   در نایجهدر بحث هویت پذیرفتي  

یعنييی   ،لييوان ایيين دو راو مييی  لاثیرگذار خواهند بودنیز    شهویت، بر پوش وامل لاثیرگذار بر  

به   یملاقوم و  هر    شبا شناخت پوشو    مااثر از هم دانست در ی  گروه و  هویت و پوشش، را  

پوشيياک یکييی از   کييه. الباييه از آنجيياییلوان بييه هویييت آن ملييت نیييز دسييت یافييت خوبی می

لاثیر  وامل راحای لحت به  فرهنگی است که  و نمودهای  هاملوهلاثیرگذارلرین و لاثیرپذیرلرین  

را به   ملی و قومیلوان هویت  با اسافادة سودمویانه از آن حای می  گیرد،پذیری قرار میفرهنگ

ضرورت پرداخان به فلسفه پوشش   و از آن اسافاده سو نمود و همین امر  دیگر نمایاند  ایهگون

     .سازدآشکار میسازی از طریپ آن پوشش را در میان هر قوم و هویت 

رهنگ و باورها، ا اقييادات مييذهبی، سيينت و های بسیاری مانند فرسد که مولفهبه ن ر می     

قييومی  گیييری و یييا لغییيير سيياخاارهای پوشييش، بخصييوآ پوشييشاقلیم و... هری  بر شکل

گیييری هویييت نیييز پوشيياک در شييکلگیری  در شکللمام  وامل لأثیرگذار  لاثیرگذار هساند و  

وام نیييز دهييد، بيير پوشيياک اقيي همچنین فرهنگ غنی ایران که هویت ملی را شييکل مييی  .مؤثرند

های مخالف، همواره فرهنييگ و لاثیرالی داشاه است. زیرا در ی  سرزمین با فرهنگ و قومیت 

دهد. در لاثیر قرار میلر، هویت قومی را با خود همراه کرده و یا لحت هویت قدرلمندلر و غنی

ایييران، لاثیر هویييت ملييی  نایجه پوشاک زنان زرلشای که سازنده هویت قومی آنان است لحت 

 امروزه کمار کاربرد دارد.

در این میان، سوااللی از ابادای مسیر در ذهن ومود داشت که سعی شد برای آنهييا پاسييخی    

دهنييده پوشييش شایساه ارائه گردد. برخی از این سواالت  بارت بودند از اینکه  ناصر لشکیل
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چييه   شوداقوام مامایز میها پوشش آنان از پوشش سایر  از طریپ این ویژگیزنان زرلشای، که  

-پوشش زنان زرلشای که فلسفه پوشش آنان را شييکل مييیگیری بر شکل موثر وامل  هساند؟  

-لاثیر مثبت و بر هویييت ، قومی هویت  گیریشکل این  وامل بر  ناصری هساند که  چه،  دهند

هييای لاثیرگييذار بيير سيياخاارهای هييویای در  رصييه مولفييهملييی ليياثیری معکييوس دارند؟

زرلشای پوشاک،بخصوآ در پوشش زنان چه  واملی هساند و کدامی  در رصه پوشاک زنان

 اند؟ در دوران معاصر بیشارین لاثیر را داشاه

  روش پژوهش

بصييری -که در آن مباحث هویای  کیفی است -رو  لحقیپ از نوع لفسیریدر این پژوهش      

وری مطالييب در آن بييه شييیوه رو  گييردآگیييرد. لباس زنان زرلشای مييورد بررسييی قييرار مييی

هييا و فلسييفه پوشييش برای رسیدن به نایج  بهار، به لحلیل ویژگیای و میدانی بوده و  کاابخانه

 است.   پرداخاه شدههای فرهنگی و هویای این قوم،  زنان زرلشای براساس ویژگی

  پژوهش هپیشین

 هييایمشخ  شد که پژوهشملی  و هویت   قومیهویت   هدربارانجام شده    هایدر بررسی     

سازی از طریپ پوشاک، در زمینه  ناصر و فلسفه پوشش زنان و هویت   اما  بسیاری انجام شده

هييای نمييادین و ارز زنان  شپوشفلسفه هیچ ی  از این آثار به موضوع مشخ  گردید که  

و پژوهشی که به ارلبار بييین مسييئله هویييت ملييی و قييومی و اند  داشاهلومهی نو هویای آن  

مسئله پوشاک اقوام اقلیت مذهبی زرلشای پرداخاييه باشييد و یييا پوشييش قومیييت خاصييی را 

 و لو  حاضر شاید که نخساین گام در انجام این مهم باشد. بررسی نموده باشد، دیده نشده 

ملی با هویت قومی در میان اقييوام« ای با  نوان »نسبت هویت ( در مقاله1388حامیانی) -

شود و بین ابعيياد هر دو نوع هویت در میان اقوام ایرانی دیده می  به این نایجه رسیده که

 ای مثبت و لاثیرگذار ومود دارد.هویت قومی و ملی رابطه

ها و پیوسيياگی آن بييا هویييت پوشاک محلی بلوچای با  نوان »( در مقاله1393موسوی) -

خصوصیات پوشاک آنها ها و ارلبار آن با نوع زندگیشان و  ملّی« به پوشاک محلی بلوچ

 و معرفی آن پرداخاه است.

شناسييی ( در مقاله »لباس به مثابه هویت« بیشار بييه مباحييث رنييگ و نشييانه1389الهی) -

     ملی پرداخاه است.سازی و بحث هویت در پوشاک پوشاک و ارلبار آن با مسئله هویت 

 

   قومي  ، هویتمليهویتتعاریف هویت،  

داشييان یعنييی هویت و    همه شرایطدر  در هر زمان و    داشانیعنی کیفیت یکسان    «هویت »      

لشکیل شده که در ساخاار آن   یهویت از  ناصر گوناگون(224:  1381ی،محمد)گل.بودنیگانه
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در بييوده کييه ...  پوشييش و  دین، زبان، مغرافیا، فرهنگ وشامل  ها  نقش مهمی دارند. این مؤلفه

بصييری هييای  یکييی از مهماييرین مؤلفييه.  دهندملت را شکل می  ی کنار یکدیگر بنیان هویت  

دیگيير  ناصيير، ارلبيياطی هييای خييود بييا  ویژگييیش  بييا  است که بیپوشش    مرلبط با هویت،

هييا اقوام و قومیت  بخشیپوشاک در هویت ها و فلسفه مولفهبرای درک  ملکرد  لنگالنگ دارد.

 گیييری آنهيياقومی و لاثیرات پوشاک در شييکلملی و هویت الزم است که ابادا با مفهوم هویت 

 شویم.  آشنا 

است کييه سييبب لفيياوت موامييع ملييی از   بصری  هایای از مشخصهمجمو ه  «ملیهویت »     

ملی فراگیرلرین هویت اماما ی در سطح مامعييه و  بييارت اسييت از شود. هویت یکدیگر می

ی، فرهنگييی، حماسييی و و پیونييدهای مغرافیييایی، ليياریخو  ناصر بصری  ها  یمجمو ه ویژگ 

هویييت ایرانييی (  22:  1383،االمینی)روح.دنکنبالد و افاخار میمامعه به آن می  ا ضا  که  ،قومی

پييرچم، سييرود،   چييون  شود. برخی نمادهای ملیدارای  ناصری است که با آن شناخاه مینیز  

هساند که ن  ها و مانند آن، معرف کشوری به نام ایرا ید نوروز، اسطورهحجاب،  زبان فارسی،  

   شود.اسومی شناخاه می-با آنها هویت ملی ایرانی

از نييوع هویييت نیييز  هویت قومی  .  ملی قرار داردلری از هویت در مرلبه پائین  «قومیهویت »    

 قیدلی است کييه  و فرهنگی، اماما یو  ناصر بصری، اماما ی و مجمو ه خاصی از  وامل 

 1382،)الطائی.سييازدها مامایز مینسبت به دیگر گروهو آن را  شده  ماجلی  قومی  در ی  گروه  

به  نوان مثال در مامعه آميياری   .در این نوع هویت، روابط  اطفی ا ضا بیشار است ( اما  158:

خييود قييومی  هييای خيياآ  و شاخصييه  ،  ناصر بصييریهادارای ویژگی  هامورد بحث، زرلشای

 هيياد ممکن است برخی از ایيين شاخصييهسازد. هرچنرا از سایر اقوام مامایز می  هاهساند که آن

، ولی قرارگرفان آنهييا در کنييار هييم، لنهييا معييرف دیده شوددیگر نیز    ای مشابه در اقوامگونهبه

ایيين که یادآور   اندمواردیو مانند آنها    آئین زرلشت ،  پوشش خاآاست.    زرلشایقومی با نام  

 قوم هساند. 

 موثر هساند  بارلند از:  ی و هویت قومیگرایگیری قوم واملی که در شکل

اکثریييت های قومی برای خود مایگاهی فرولر از وقای ا ضای گروهایجاد بسیج قومي:   -

 ماصور شوند، این لصور منجر به نارضایای و  املی برای همبساگی بیشار قومیمامعه  

(در این حال اقوام اقلیت 171:  1399،)احمدیگردد.و سبب نو ی ناسیونالیسم قومی می

لکیه بر  ناصر بصييری  ، باو اماما ی برای کسب قدرت سیاسیدر برابر اکثریت مامعه  

، ماننييد پوشييش قييومی دادن موارد کوچيي  لبعييی بزرگ ملوه  مومود در قوم خود و  

-بييا بهييره  زده و، دست به بسیج قومی  قومی خودکنند برای دسایابی به منافع  لو  می

بييه خلييپ ناسیونالیسييم قييومی و گييویش    زبيياننميياد،  سيينت،    پوشش،  ،گیری از مذهب 
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بييا  منييافع وقومی برای دسایابی به برخی (درواقع موامع  385:  1380ی،)مقصود.حردازندب

و لاکید بيير  ناصيير شيياخ  بصييری خييود چييون زبييان،   گیری از احساسات قومیبهره

ونالیسم قومی ایجاد ،لا با کم  ناسیزنندقومی میلحری   دست به    مذهب، پوشش و ...

 بصری خاآ قوم خود را ایجاد کنند.  شده، هویت 

گرایی،احسيياس گیييری قييوماز  وامييل شييکلدیگيير  یکييی  :احساس محرومیتتت بستت ي -

های قومی برای خود وقای ا ضای گروه(  204:  1380ی،)مقصود.  محرومیت نسبی است 

 يياملی بييرای  یای ومنجر به نارضييا امراین  اقوام ماصور شوند،دیگر مایگاهی فرولر از 

بنييابراین، احسيياس محرومیييت گردد.و گاه سييبب شييکوفایی مييیهمبساگی بیشار قومی 

 .قابلیت لبیین باالیی در بررسی رابطه هویت ملی و قومی دارد

 

  و قومي و ارت اط آبها با قوم زرتشتي   هاي هویت مليمولفه

فرهنگ ملی، زبان ملی، شامل ، چهار مؤلفه در ن ر گرفاه شده که  ملی  برای سنجش هویت      

 (12-10:  1390پور،باشد.)قنبری ومعفرزادهمی لاریخ ملیو   سرزمین ملی

 الزم است که ارلبار هر ی  از این چهار مولفه در زندگی زرلشایان مورد بررسی قرار گیرد:

سافاده ، اپرچم کشورلوان به  میباشد  که مورد لومه زرلشایان میملی  از  ناصر فرهنگ   -

هييای ملييی های رسمی و دینی(، مراسييمدر مواقع  ادی)غیر از مراسم  از پوشش رسمی

 ... که میان مسلمانان و زرلشایان مشارک است، اشاره نمود.ن نوروز، شب یلدا و چو 

نیييز ا هيي زرلشييای نوان زبان رسمی و ملييی کشييور، در بييین به   وقه به زبان فارسی، که -

 شود.افاده میاس

هييا نشييان داده کييه . بررسييیاسييت  شپ به سرزمین، یکی از ابعاد اصييلی هویييت ملييی   -

زرلشایان خود را از سایر ایرانیان مدا ندانساه و به  نوان ی  ایرانی  وقييه زیييادی بييه 

 سرزمین مادری خود دارند.

لاریخ کشور آنان  که  طوریداردي به  مهمیمایگاه    زرلشایانلاریخ ملی کشور نیز در میان   -

 . وقمندند حفظ آنبه  دانند ومیرا سرنوشت مشارک خود و سایر ایرانیان 

شييامل چهار مؤلفه در ن ر گرفاه شييده کييه    نیز  برای سنجش میزان گرایش به هویت قومی    

(کييه 135:  1399باشييد.)احمدی،قييومی مييیليياریخ  مذهب قييومی و  ،  قومی، زبان  قومی  فرهنگ

 گیرد:رد بررسی قرار میدرزندگی زرلشایان مو 

 داشيياه وخييود حساسييیت فراوانييی  و پوشييش قييومی  سنن    ،نسبت به فرهنگ  زرلشایان -

 ها وزنان زرلشای در مشن.  است ماری  های آنان  در مراسم  های قومی ادات و فرهنگ

اسييافاده که حاوی  ناصر بصری هویای قومشان اسييت،    قومی خودهای  از لباس  مراسم
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بندی خاآ و همراه با لعصبی به آداب و رسييوم فرهنگييی و پوشييش آنان پای  .کنندمی

هييای مخالييف نسييبت بييه منبييه  آنانلوان به این نایجه رسید که  میقومی خود دارند و  

اهمیييت فراوانييی قائييل و  ناصر بصری قوم خود)پوشش ماحدالشييکل( میراث فرهنگی 

  .و سعی در حفظ آن دارندبوده  

بييه ایيين و آنان  به شمار آمده  زرلشای  از ارکان مهم مومودیت اماماع  زرلشای نیز  زبان   -

 دارند. نصر مهم قومی،  وقه شدیدی 

مذهبی برای زرلشييایان اهمیييت بسييیاری بندی به ارکان دین زرلشت و انجام مراسمپای -

 دارد.

بودن بييرای زرلشييایان اهمیييت دارد، ليياریخ قييومی و زرلشييای به همان میزان که ایرانی -

 نشان نیز برایشان مهم و نسبت به آن لعصب دارند.بود

 

 سازي قومي  پوشش زبان زرتشتي در دوران معاصر و هویت

سازی از طریپ پوشاک، الزم اسييت کييه اباييدا بييه فلسييفه و برای لحلیل بهار بحث هویت       

یيي    زرلشایاندانیم  که میطورمایگاه پوشش در قوم اقلیت مذهبی زرلشای، اشاره شود. همان

لرین یکييی از قييدیمیاین دیيين،  باور دارند.  را  که دین زرلشای    ،اقلیت مذهبی در ایران هساند

لأثیر مييذهب . گیردسرچشمه می ،زرلشت های رهبر دینی ایرانی،  ادیان مهان است که از آموزه

بخييوبی نمایييان زرلشایان و نیييز در پوشاکشييان  در زندگی فردی و اماما ی  و فلسفه زرلشای  

در دیيين   این  ایگاه، نشان از مآنان  ها و مناس  مخالفدر آئینزرلشت  است. حضور شریعت  

، دین رسمی م ۶50لا   .م ۶00از حدود  این دین    .دارد  زندگی فردی، اماما ی و مذهبی آنان

مایگاه خييود را  ورود مسلمانان به ایرانلا اینکه در نهایت با  های باساانی ایران بوديشاهنشاهی

 ایرانغیر از  زرلشایان    .آمیزی  لیه زرلشایان وضع شدلبعی از آن پل قوانین  و    از دست داد

در ایييران  .انييدسيياکننیييز  کردسيياان  ييرا و  هنييدآیييد، در که زیساگاه اصلیشان به شمار می

کرمان، لهران، اصفهان، شييیراز و اهييواز در مييوار مسييلمانان   شهرهای یزد،  بیشار درزرلشایان  

: 1392.)نیکنام،کننييدزنييدگی مييیبا هييم    خاآ خود  و با فرهنگ  آمیزی دارندزندگی مصالمت 

هييایی به لحاظ فرهنگ و آداب و سنن زندگی، با سایر ایرانیان لفيياوت  زرلشایان( الباه  1۶و15

-بسیاری از خصييلت   آنانولی    شده،  لرهای اخیر کمرنگها در سالهر چند این لفاوت  دارند.

زرلشييت در مييورد لبيياس و الباه  اند.  حفظ نمودههمچنان  خود را    و قومی  سنای  ،های فرهنگی

پوشش پیروانش دساور صریحی نفرموده و لنها در حفظ  صمت و پاکدامنی مرد و زن لوصیه 

احکامی در خصييوآ   پل از آمدن اسوم به ایران،  (82و81  :1373  ،آشایانیداشاه است.)اکید  

ایر سيي    لمای اسوم مقرر کردند کييه زرلشييایان وو    گنجانده شدزرلشایان  وضع ياهر و البسه  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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بلکييه بایييد کمربنييدی واضييح  يشبیه مسلمانان باشند ،پوشندمیی که لباس  غیرمسلمانان نباید در

از  حاييی بييا مسييلمانان نشييان دهنييد و مافيياوتبحوشند کييه آنهييا را   مامایز  یهایلباس  ببندند و

-بييدین(1۶2:  1381چوکسی،)شدندمنع  نیز   ربی    کفش و موراب،  پوشیدن باالپو  ابریشمی

رلشایان از مسلمانان مامایز و فلسفه دین زرلشييت و نیييز قييوانین اسييوم، سييبب شکل لباس ز

گیری فلسفه پوششی خاصی در میان زرلشایان و به دنبال آن نوع خاصييی از پوشييش در شکل

های قومیای و مييذهبی میان آنان گردید که مااثر از موازین و احکام دین زرلشت بود و لفاوت

ها و زرلشای در مشننوع پوشش زنان  لباس زنان زرلشای هویدا شد.در لباس آنان بخصوآ  

ایرانييی هویييت زنييان  محفوظ مانده و به آنان در مقایسه با دیگيير    برخوف مردان،دینی    مراسم

آن اسييافاده   لا به امروز با لغییرالی مزئييی ازپوشاکی که بانوان زرلشای  خاصی بخشیده است.  

  بارلند از:کنند  می

-هييای الييوان لهیييه مييیاز پارچهاولین مزء سربند زنان زرلشای که    چین:،عرقكالهک -

زیيير ملوی پیشانی قرار گرفاه و کامو موها را پوشييانده و در (2۶4:  134۶.)ضیاپور،شود

 (3و2و1)لصویرگیرد.روسری قرار می

 

 

 

 

 
 : کوه و طرح خطی کوه، نگارنده3و2لصویر                      ۶5:  1391: کوه، منبع: نمیرانیان،1لصویر                                                

-مييای کوهيي ، برسيير مييیسييربندی مثلثييی اسييت کييه زنييان زرلشييای،بهلچتتک:  -

 (۶و5و4( )لصویر9:  1391کنند.)نمیرانیان،
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                                             18: 137۶: لچ ، منبع: دانشور،۶لصویر     ۶5:  1391: لچ ، منبع: نمیرانیان،5لصویر          لچ ، نگارندهخطی: طرح4لصویر                

زن وامب است که هنگييام انجييام مراسييم   ورد  م  دین زرلشت برفلسفه  از ن ر  روسري: -

است کييه روی   پرنقش  و  ینرنگ  ایپارچه  زرلشای  روسری بانوانبحوشانند.    را  ، سردینی

کننييده الباه این روسری غالبا به اندازه بلندی قد مصييرف  شود.کوه  یا لچ  بساه می

ایيين پوشييش   کند،لهیه شده و پهنای آن هم ماناسب با چاقی و الغری پوشنده لغییر می

از   موهای سيير  ومههیچبه  که    ای پوشیده شودباید به گونهنام دارد و    (Makna)»مکنا«

-و دارای ریشه  داررنگ و گاه طرحمکنا ل (93  :1372،)آشایانید.  سرپو  بیرون نباش

کننييد کييه معموال از نو ی اناخاب مييینیز را   آنمنل پارچه  های زرد و سبز و سیاه  و  

و فقييط قييرآ صييورت ها را پوشانده  مکنا سروگو   (Unvala,1951:4)سر نخورد.

قسمت ملوی مکنا نیز سینه را پوشييانده و   شود.کاموج پوشیده میپیداست و موهای سر  

اسافاده (113:  139۶)محمدی،.باشدمیآن نیز از پشت شانه لا سا  پاها آویزان  دو گوشه

از  ودارد را محفييوظ نگييه مييی  پشت و ملو بييدن  ،ای است که کامو سربه گونه  مکنااز  

 است و  مانند چادر. و در نایجه  گیردا میدست رملو بر روی دست افااده و لا باالی مچ

الباييه فلسييفه اسييافاده از مکنييا بييا  پوشانديرا میهای بدن  ها و فرورفاگیلمام برمساگی

هييا و ای خيياآ و در خييود نشييانهرنگ مکنا نیييز فلسييفه چادر مسلمانان مافاوت است.

لجييرد و مکنييای   ومالی را به همراه داردي به  نوان مثال مکنای سبز و قرمييز، نشييان از

دار اسييت و رنگييی زرشييکی ای و سبزلیره نماد لأهل هساند.»کیش«، مکنایی حاشیهقهوه

-مييی دارد و »دارایييی« مکنييایی سييبز رنييگ اسييت کييه بيير سيير  ييروس انداخاييه

 (9و8و7)لصویرشود.
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                  2۶3: 134۶: مکنا، منبع:ضیاپور،9: طرح خطی مکنا، نگارنده                لصویر8لصویر         13:  1391: مکنا، منبع:نمیرانیان،7لصویر       

است که به  نوان حجاب برای دخاران زرلشای مرسوم   یا سفیدکوغی  دسامالیچارقد:   -

است. در گذشاه بانوان زرلشای برای اسيياوارماندن مکنييا و بوده اما امروزه منسوخ شده  

بسيياند لييا را لچکی کرده و به شکل  مامه بر روی مکنا مييی  کاری بیشار آنبرای محکم

مييا نشييودي الباييه کييارکرد دیگيير چارقييد، محاف ييت سيير و گييردن از سييرما مکنا مابييه

 (11و10()لصویر 18:  137۶)دانشور و بهنام،بود.

 

 

 

 

 

 

     

 
          18:  137۶: چارقد،منبع:دانشور و بهنام،11لصویر            25/5/1400دریافت،زمانBritishmuseum.org:چارقد،منبع:10لصویر           

ای چاکييدار زیری بانوان زرلشای، پیراهنی باآساین و قدی کولاه و یقهپیراهنزیرپیراهن: -

سييدره شود.میپوشیده رویی در زیر پیراهن نامیده شده و  (Sedreh) « است که»سِدره

کييه   شييودمحسوب مييیمامه دینی زرلشایان  شده و  دوخاه  کاان سفید    پاره پارچه  9از  

 ی،)آشييایان.سييالگی، بایييد آن را بييه ليين نماید  15دخار، پل از رسیدن به سيين  و    پسر

و بييه سيين   هدین نیاکييان خييود را بيياور کييرد  زرلشایا پسر  یزمانی که دخار  (93:1373

د. کننيي پييا مييیایشييان بررسد، آنگاه برابر ی  سنت دیرینه، مشنی ساده برمیخردمندی  

 3 رادینييی سراید و کمربنييد هایی از اوساا را میموبد بخش  را پوشیده ودره  نوموان سِ

 آن،سييفیدی و سييدره (173: 1381)نیکنام،.زندگره می او دور کمربار برروی سدره و به

شاه و درکل را پاک نگه دا  ودگفاار و کردار خ  ،نشانه آن است که زرلشایان باید اندیشه

دست روحانی و برای هاین  بکه  پوشی رسمی،  سدرهمشن  .سدره نشانه پاکی لن است 

ایيين شييکل پوشيياندن ، درگذشيياه  گیردویژه در شهرهای بزرگ انجام میها، بههمه بچه

را  مومیت نداشت و اغلب پدر بر لن فرزند سييدره با مشن رسمی،  ،کودکانسدره بر 

سدره چون منبه ياهری نداشيياه و   پوشیدن(الباه  1۶5و1۶4:  1383)مزداپور،  پوشاندمی

لر شده و کارکرد خود را از دسييت شود، به لدریج کمزیر محسوب میلنها نو ی لباس

 (13و12)لصویرداده است.
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                                                                                              2۶4: 134۶: طرح خطی سدره، منبع: ضیاپور،13لصویر                     25/5/1400دریافتزمان،lebasparsi.ir: سدره، منبع: 12لصویر                

 »کُشييای« اسييت کييهاز پشم گوسفند بافاه شده  و سفیدی باری  کمربند كمربند دیني: -

(koshti)    نخساین بار موبد آن را بييه کميير شود و  بساه میروی سدره  برنامیده شده و

بييه بخش یسنا اسييت و   72  مادکه ن  يشودنخ بافاه می  72شای از  ند. ک بندهر زرلشای می

و   گييرددبييار بييه دور کميير مييی  این کمربند سه  .شودبساه میخواهی به کمر  نشانه صلح

ات خداونييد نشييانه کميير بسييان بييه بنييدگی خداونييد و آميياده بييرای پیييروی از دسيياور

در هنگييام و  شدهمواره پوشیده می، سدره و کشای  ( درگذشاه93:1373  ،)آشایانی.است 

بسيياند و بييه اصييطوح مييیدوبيياره بيياز و   ،آیینیو  معین    ای، آن را با قا دهنمازخواندن  

کميير، آن را بييه   کردند.گاهی نیز، زنان سالخورده، به مای بسان کشای بييرمی  «نو کشای»

بسييان این شیوه حمایليکه امروزه  آویخاندصورت حمایل از روی شانه و کنار گردن می

 (1۶5و 1۶4:  1383)مزداپور، .نیست ماداول دیگر پوشیدن سدره و کشای    ،کشای

 رویی زنان زرلشای پیراهنی فييراخ و گشيياد اسييت کييه »خ مييیل«پیراهنرویي:پیراهن -

(Khamis)  دار و یقييه گييرد و سرآسيياینی حاشييیه  ،هييایی راسيياهشود.آسایننامیده می

نه لا به پایین، همچييون شييلوار، از چاکدار دارد. دامن این پیراهن بلند بوده و از زیر سی

های سبز و قرمز رنگ های  مودی باری  و رنگارنگ و الباه بیشار از پارچهلکه پارچه

(بلندی این پیييراهن لييا حييدود سييا  پاهييا بييوده و از 2۶4:  13۶5شود.)ضیاپور،لهیه می

 (1۶و15و14)لصویر(14: 1399.)صادقی و نجفی،شودهای اطلل دوخاه میپاچه

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 2۶5: 134۶: طرح خطی، منبع: ضیاپور،15لصویر                                                                       
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 ۶5: 1391: خمیل و شلوار، منبع: نمیرانیان،1۶لصویر                                                                 Trc-leiden.nlمنبع: : خمیل، 14لصویر             

شييود.از ميينل دور کمر و مچ پا ممع میای و با بند بهلیفه  شلوار  اینیا شوال:    شلوار -

مافاوت  ایهمار از پارچسانای 15د کمر به پائین حدو هاز قسمت لیفکاان و پنبه بوده و 

 از لکييه،  بييودنبييه بجييای یيي  لکييه  های شييلوار راسا   و  با پارچه سا  شلوار دوخاه

 شييکل سييا   بييه  دوخاه وپهلوی هم    ولرکیب    دارنقش، رنگارنگ و  باری های  پارچه

 (18و17و1۶)لصویر (M.E.Hume-Griffith,1909:127).آورندمی در  شلوار

 

 

 

 

 

 

 

 
        2۶8: 134۶: طرح خطی شلوار، منبع: ضیاپور،18لصویر           18/5/1400زمان دریافت  ،Turkotek.comشلوار، منبع:: 17لصویر            

پوشيياک بييانوان کند شباهای بسیار نزدی  بييه پوشاکی که بانوان زرلشای از آن اسافاده می     

روسری آنان از ن يير شييکل و طييرز اسييافاده ن یيير روسييری بييانوان چنانکه    يدیگر نقار دارد

، از لحاظ شکل و بر ، همييان شييلوار شانو شلوارلر  پیراهن بانوان    شبیه  یبخایاری و پیراهن

. امييا وقاييی باشييدی میرهمان کوه  بانوان بند  شان نیزبانوان کرد آذربایجان غربی و کوهک

سازند، به نام »هویت قومی زرلشای« شوند هویای میل این مجمو ه در کنار هم پوشیده میک 

گيردد و اینجاست که فلسفه پوشييش ایجيياد سبب لمایز این گروه مذهبی از سایر اقوام می  که

 کند.سازی میشود و پوشاک با زبان خود هویت می

 

 سازي ملي از طریق پوشاک مليهویت

-لبييدیل مييیملييت  گروه به ی   گروه و ی   ممع به ی   ی   ،ی  فرد به ی  ممعوقای      

و مغرافیييا  ، برخی  دین، برخی  زبان، برخی  نژادگیرد. برخی  سازی ملی« شکل میهویت »  شود،

-با لومه بييه ویژگييی ( پوشش7: 1383)ماین،.دانندسازی میهویت این  را معیار    برخی پوشاک 

-گييروه  ناطر پوششی در بخشد. اینمی هویت  است که، به افراد موقعیای  نوان های خود، به

-میپوشش  املی    ازموامع،  کند و دربسیاریمی  ایجاد  را  مخالفی  هایهویت   گرا،قومیت   های

 .Ellen Roach-Higgins, B) (1992:6سييازی.و هویييت  ارلبييار برقييراری بييرای شييود

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Roach-Higgins%2C+Mary+Ellen
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Eicher,  است که درکنارهم، ن ييامی واحييد را   بصری  مئها و  وای از نشانهپوشاک مجمو ه

لردید هریيي  از ایيين بی. دهندشکل می ی)هویای بصری(خاآ و ممعبه من ور القای هویای 

مقوله پوشاک یکييی از (17:  1383بلوکباشی،شوند.)سازی« میدر پوشاک سبب »هویت    هانشانه

سازی است که در صورلی که منبه ملی پیدا کند و لمامی اقشييار مامعييه  ناصر مهم در هویت 

-سازی ملييی« مييیو نهایاا سبب »هویت وشی پالحاد در همهبا هرقومیای آن را برگزینند، سبب 

 .اسافاده زنان از حجاب اسومی در ایران، مثال محسوسی در این زمینه است.  گردد

 سازي قومي از طریق پوشاک قوميهویت

کييه قومیي  هویای  نیز دارای  مشارک و  و قومی  سنت فرهنگی  با    هساند  گروهی  ،گروه قومی   

کنييد. می های آن مامعه مامایزدیگر گروه  نوان ی  گروه فر ی از  را به  انآناین هویت قومی  

و حاييی پوشييش آن اقييوام نژاد  دین،  ، زبان،  آداب و رسومچون  لی  ماکی بر  وام  قومیهویت  

، هييویای و گيياه پوشييش، فرهنگييی  های خيياآاز لحاظ ویژگی  ،ا ضای هر گروه قومی  .است 

 و ييياهر و لبيياس بييین فرهنييگ و قومیييت، رابطييه هسيياند.از سایر ا ضای مامعه خود مامایز  

 و  زبييان  اقلييیم،  مذبه شخصی،  هایشاخ   در  لفاوت.  کندمی  پشایبانی  را  کنندگی افرادمذب

هييایی در لبيياس بوده و سبب بييروز لفيياوت  هر فرد مرلبط  ياهر  و  لباس  هایویژگی  با  مذهب 

 سييطح کييه افييرادی بييا مقایسه در  دارند،  کمی  مذب  در مامعه سطح  که  افرادی.  گرددافراد می

در   (Forney2019:49-50).کننييدمييی  بیشار اسافاده  قومی  هایلباس  از  دارند،  باالیی  مذب

در موامع قومی که مردم الگوها و  ناصر مشييارک دینييی و فرهنگييی و ... دارنييد، نييو ی واقع  

شود و آنان را مقید به داشان ممله پوشاکشان دیده میانسجام در کلیه رفاارهای فرهنگی و از  

( که همه مااثر از الگوها و  ناصر فرهنگی و 20:  1383پوشش قومی یکسانی نموده)بلوکباشی،

 های قومیشان لطابپ دارد.پوششی ماداول در میان مردم آن قوم بوده و با موک 

- نوان گييروه لحقیقات قومی از آنها به که در، های گوناگون زبانی یا مذهبیدر ایران گروه    

اند کييه از نبودهزمین و مامایز از ساکنان اصلی ایرانهایی مشخ   ملت ،  شودهای قومی یاد می

مخالييف هييای  گييروه  لمامی اینسایر نقار مهان به این منطقه مهامرت کرده باشند. بر کل،  

طييول   و در  یران را لشکیل دادهدر طول سالیان سال در کنار هم مامعه بزرگ امذهبی و زبانی  

-لجربیات لاریخی و میراث فرهنگی واحدی به دسييت آورده  سکوناشان در ایران،  مدت مدید

 ،ممله ایران  به همین دالیل است که در کشورهای چند قومی از(  51و31  :1384  ،)احمدی.اند

ت، با حفييظ و و هویت قومی در میان اقوام اقلیلو  برای ایجاد یا لقویت احساس همبساگی 

پوشييش  .لاکید بر داشان پوششی ماحدالشکل با  ناصر بصييری قومیشييان مييورد لومييه اسييت 

 پوشييشدر دل  شوند، لا  بدان ماوسل میچیزی است که ی  اقلیت  های قومی و مذهبی  اقلیت 

های مامعه، هم قومیت خود را با آن معرفی کند و هم خود را از سایر اقشار و قومیت اکثریت  
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های قومی)مانند کرد و لرک . در واقع همان اندازه که زبان و دین، گروهسازدمامایز  آن مامعه  

کند، های مذهبی)زرلشایان، مندائیان و ...( را از یکدیگر مدا و مامایز میو بلوچ و ...( و گروه

سييازد. بنييابراین همچنييان کييه  ناصر بصری پوشاک سنای و قومی نیز آنها را از هم مامایز می

لوان با لغییر زبان ی  قوم، هویت قومی را لغییر داد و از میان برد، از راه لغییر در لبيياس و می

رسانی از طریپ پوشاک، منجر زدایی کرد. این شیوه پیام  لوان از آنها هویت پوشش اقوام نیز می

 ی قييومی،هاپیوساگی ی  فرد یا ی  ممع به ارز براین  بنا  گردديسازی قومی« میبه »هویت 

رسانی بصری برای ا وم هویت قومیش باشييد. ای پیامد در واقع گونهلوانمی  طریپ پوشش،از  

ای برای های اماما ی، وسیلهرسانی و اسافاده از پوشاک محلی و قومی در مکاناین شیوه پیام

هييای سیاسييی، امامييا ی، قييومی و حاييی مقابله با هویت ملی آن مامعه استي که بسیاری پیام

به  نوان مثال اسافاده زنان و مييردان لييرکمن و کييرد و   یی را نیز با خود به همراه دارد.فریادها

هایی هساند که در آنها نمونه، همگی  های محلیشان در شهرهای غیربومیقشقایی و ... از لباس

  . نمایندسازی قومیشان اسافاده میاقوام از زبان بصری پوشاک برای لجلی هویت 

-بنييدیلر و غیربومی یکی از لقسیمد اقوام اقلیت به ی  مامعه مدید، بزرگدر کل با ورو    

 فرهنگی بر مقوله پوشاک آنان الفا  خواهد افااد:-گانه زیر در مورد لاثیرات هویایهای سه

 بييه لييرغالييب و بييزرگ مامعييه بييا لماس با  بیرونی مانند مقوله پوشاک،  صفات فرهنگی -

 . روندمی  بین از  سر ت 

 نکننييد،  در ی  مامعه مدید هم از لحاظ فرهنگی لغییيير  مذب  اول  مرحله  از  افراد  اگر -

خواهنييد  حفييظ آنان)پوشاک( به میزانی کم و به ندرت  و بصری بیرونی  فرهنگی  صفات

 . شد

بیرونی  فرهنگی و بصری  پیشرفت کنند،صفات  ساخااری  مذب  طریپ  از  افراد  هنگامیکه -

   (Bong Ko, Jin2017:82)  شود.می حذف

 

 سازي پوشاکهویت

سازی در  رصه پوشاک باید ابادا هویييت بصييری یييا دیييداری را برای درک مسئله هویت      

هنرهای بصييری یييا سازی لعمیم داد.  لعریف و سحل لاثیر آن را در زمینه پوشش و در هویت 

آنان را قابييل دیداری، هنرهایی مبانی بر حل بینایی هساند و در ذات خود  ناصری دارند که 

کند. هنرهای مخالف هر کدام اصول، مبانی و  ناصر بصری خيياآ خييود را دارنييد. دیدن می

موید. درواقع پوشش هر قييوم و ملاييی دارای پوشش نیز از مبانی بصری خاآ خود سود می

هييا، لبيياس پارچييه ای است که از طریپ نقو ، بافت و رنييگها و  ناصر دیداری ویژهویژگی

بندی ایيين امييزا بييا هييم، شييناخاه شييده و از فرد آن مامه و لرکیب طراحی خاآ و منحصربه
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گييردد. بييرای درک و فهييم بهايير مایگيياه ها از پوشش سایر اقوام مامایز مييیطریپ این ویژگی

دهنييده آن چييون نقييش، سازی، باید ابادا آن لباس را به  ناصر لشکیلپوشش در مسئله هویت 

دهنده ی  لبيياس، .. لجزیه و سحل لحلیل نمود.  وامل و  ناصر لشکیلرنگ، بافت، الگو و .

-هم سبب شناخت بهار آن اقوام شده و هم به  نوان شناسه هویای آن اقييوام در موامييع مييی

دارای دو مشخصه بنیادین، لمایز از غیر و لشابه   «هویت لر اشاره شد »طورکه پیشهمانباشد.  

-مييیلشابه هویت پررنگ    هلمایز و در مواردی دیگر منب  هدر برخی موارد منبي  به خود است 

براسيياس لرکیييب ( مفهوم »هویت بصری«)هویت دیداری( نیييز  222:  1381،محمدیگلشود.)

 )دیداری(مفاهیمی چون وحدت بصری  . هویت بصری باکلمات آن به آسانی قابل درک است 

. لشابه به ی  چیييز باشدمی  دارای صفات دوگانه لشابه و لمایز  و  پوشانی داردو مانند آن، هم

ای از لشييابه ، درمييهدر زمینه پوشاک   ت بصریهویومود    الزمهو لمایز از چیزی دیگر است.  

 باشد.ي که از طریپ دیدن قابل درک میدیگر است های  پوشش با پوشش  بین ی 

هویييت  لباس هر قوم و ملایاین است که   در  رصه پوشاک   بصری  هویت برداشت اول از      

 .باشييدسایر اقوام مييی از پوششمامایز آن پوشش با  ناصر خاآ خود   وخاآ خود را دارد  

شييبیه یييا   پوشييشاین است که  ناصيير یيي     یت بصری در  رصه پوشاک برداشت دوم از هو 

یييا شييباهای از الگييو، نقييش، رنييگ، بافييت و ای یعنی به گونهها باشد  از دیگر پوششبرگرفاه  

مانند   ي، اگرچه صورلی از لمایز نیز در آن نهفاه است ددر درون خود داررا    اقوام  دیگر  پوشش

پوشييش سييایر بييه  با  ناصر بصری خاآ خود  طرف  ی   ایران که از  زرلشایان  سنای    پوشش

هييای بصييری و نشييانهو از سویی دیگر برخی از لزیینييات یييا  ناصيير    شبیه است   اقوام ایرانی

در پوشيياک آن رنده ی  هویييت بصييری درونييی  که خود به ومود آوخاآ خود را نیز دارد،  

 شود. اقوام می

سييت کييه ضييمن ها ناصيير و ویژگييی، مجمو ه  در  رصه پوشاک«  یت بصرهوی»بنابراین      

. گييرددمی مامایزها نیز پوششدیگر های بصری ویژگیهماهنگی و ارلبار درونی از مهالی با 

در زنييدگی آن ممکن است لداوم ی   نصر بصری  در  رصه پوشش  هویت بصری  در  لشابه  

 یا اقادی یا قومی باشد که در طول زمان شکل گرفاييه یييا وحييدل  ،دینی  ،با پیشینه اقلیمیفرد  

پوشاک کنونی اقوام و مذاهب سيياکن در مانند  ي  باشد  پوشش  ی   مجمو ه امزایبصری میان  

م دارای وحييدت درونييی و هيي   انييدخييود ماصييلقومی  که به لحاظ بصری هم به پیشینه  ایران  

. امکانحييذیر اسييت پوشيياک . ومود این دو مشخصه به لنهایی یا با هم در هویت بصری هساند

با رویکييرد زیباشناسييانه یا ممکن است خاآ در  رصه پوشاک اقوام هویت بصری  ی   بروز  

که نشانه چیز دیگييری  اسافاده از رنگ، نقش، بافت و یا الگویی خاآ است،یا  همراه باشد و  
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مييواد و گاهی اوقات با همگونی در  رصه پوشاک  . هویت بصری  باشدر زندگی آن اقوام مید

 د.  شو نمایان می و ... بصریوئم و  و رنگ  ، نقشمصالح مصرفی

 :بدین قرار است در  رصه پوشاک  های هویت بصری برخی از مشخصه    

برای لهیييه پارچييه و  آورداقلیمی و بومگیری از مصالح طبیعی،  ای از موارد، بهرهدر پاره -

 شود. میدر پوشش ی  منطقه یا ی  قوم  ، مومب بروز هویت بصری لباس

هييایی از هویييت مومييب نمييود منبييهبومی و قومی نیز  لکثیر هماهنگ نقو     ولکرار   -

 .شودمیدر پوشش بصری 

دفمنييد، در به صورت هدفمنييد و غیرهنیز    )بافنده پارچه یا دوزنده لباس( وامل انسانی -

 و یا اسافاده از منسی خاآ برای لباس، سهیم هساند. خاآ نقش  ی آفرینش 

به صييورت هدفمنييد و غیرهدفمنييد، در هوای منطقه نیز  و، مغرافیا و آب وامل طبیعی -

 یا رنگ و یا اسافاده از منسی خاآ برای لباس، سهیم هساند. نقش  ی آفرینش 

ی  نقش و یا اسافاده از ی  پارچييه خيياآ در اسافاده از ی  الگو یا   ر برخی مواردد  -

 یهاقاباس در آن با بازنمایی آثار گذشاگان و یا بييه شييیو و    مبانی بر اقاباس است   لباس

 .یابدشاگردی اسامرار می  اسااد

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 شود:های این پژوهش در دو بخش زیر خوصه میلجزیه و لحلیل یافاه    

 ملي و قومي در عرصه پوشاک ایرابیانهویت مقایسه تاثیر  .1

لواند نقش قابل لييومهی در بازنمييایی هویييت ایرانييی داشيياه به  نوان ی  رسانه می  لباس    

 بارت است از همسانی و در  رصه پوشاک  باشد. با لومه به مطالب گفاه شده، هویت ایرانی  

دیگيير کشييورها  پوشييشآن از بصری که لمایز ، در میان لمام ایرانیان پوششلشابه بصری ی  

در واقييع بودن را لدا ی کنييد.  فاصله ایرانیکه  ناصر بصری آن، بو پوششیمحسوس باشد یا  

پوشش    ناصرای از همانندی آشکار میان  ، ومود درمهدر  رصه پوشاک   هویت بصری ایرانی

هویييت بصييری »بييه دو گونييه  در  رصه پوشيياک  . هویت بصری ایرانی  ایرانی است فرهنگ    و

من ور از هویييت .قابل لقسیم اسييت  «ایرانی پوشش قومیهویت بصری »  و  «ایرانی  پوشش ملی

نمادهييا،   هييای خيياآ،پارچييه  ایرانی، در این لحقیپ به کارگیری هدفمند  پوشش قومی  بصری

ماننييد اسييت.  در پوشش ی  قييوم خيياآ    ها، الگوهای خاآ و مامایز، رنگهاها، نقشنشانه

در  ایرانييی  قييومی-هویت بصييریالباه  است.  و هویت زرلشای    پوشش  روسری مکنا که یادآور

ایرانييی،  ناصيير و ضييوابط مشخصييی پوشش    ملی-، در مقایسه با هویت بصری رصه پوشش

-لبيياسایرانی، شامل  پوشش ملیهویت بصری   .کندو از ی  قوم به قوم دیگر لغییر می  ندارد
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که در لمام ایران، این  ناصر مشارک بييوده و  است کشوری    های رسمینشانههایی با الگوها و  

لابع قوانین و  وهای رسمی و مصوب دولای و ملی نشانه  ودارای قوا د و ضوابط خاآ خود  

بييرده   به کارکشوری  ، که در لشریفات رسمی  هساند  کشوری در  رصه پوششضوابط هویت  

 بارلسييت از پوشييش  شوند. براساس لعاریف گفاه شده، هویييت بصييری ایرانييی از من يير  می

بودن را فاصله ایرانیوب  وای از همانندی و شباهت را با فرهنگ ایرانی داشاه  که درمه  پوششی

بودن لدا ی ایرانیو حل و  محسوس باشدنیز دیگر کشورها  با پوشش  لمایز آن  و    لدا ی کند

 (1.)مدولکنند

 

ایرانی. مأخذ: پوشش قومی  ایرانی و هویت بصری    پوشش ملیقایسه هویت بصری  : م1مدول

 هنگارند

 ایرابيپوشش اقوام هویت بصري  ایرابي  پوشش مليهویت بصري 

در  ناصيير و ضييوابط مشخصييی داشييان 

  رصه پوشش

در  رصييه  ناصر و ضوابط مشخصييی  نداشان  

 پوشش

 پوشييشهمسييانی و لشييابه بصييری یيي 

 درمیان لمام ایران

هييای در پوشييشهمسانی و لشابه بصييری  دم  

 قومی

بييا هييا و  ناصييری ثابييت دارای ویژگييی

 .ضوابطی خاآ است 

 .مبانی بر بازنمایی و بازآفرینی است 

از ی  قوم به قوم دیگيير منبه ملی دارد و  

و در لمييام ایييران مشييارک   کنييدلغییر نمی

   است 

از یيي  قييوم بييه قييوم دیگيير منبه ملی ندارد و 

  کند.لغییر می

لمامی اقشار مامعه با هر قومیای آن را بيير 

 گزینندمی

 مخصوآ لمام  اقشار مامعه نیست 

 پوشييشاز    پوشش  آنبصری  لمایز  داشان  

 دیگر کشورها

 پوشييشاز    پوشش  آنبصری  لمایز   دم ومود  

سييایر به دلیل حضور آن قوم در  دیگر کشورها  

 کشورها

  ناصييرای از هماننييدی میييان ومود درمه

 ایرانیفرهنگ   پوشش و بصری

آن پوشييش   بصری   ناصرومود همانندی میان  

 قومی خودفرهنگ با  

 ييدم بييروز لفيياوت در  ناصيير بصييری 

 طبقييه شييهروندی،  پوشش براساس اقلييیم،

 لغییر  ناصر بصييری پوشييش براسيياس اقلييیم،

و بييروز  مييذهب  و زبييان شييهروندی،طبقييه 
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 هایی در لباس و ياهر افراد  لفاوت  مذهب   و زبان

- دم به کارگیری پوشش به  نوان وسیله

 ای برای معرفی قومیت خود

به کارگیری پوشش برای معرفی قومیت خود و 

 های آن مامعه لمایز از سایر اقشار و قومیت 

دهندگان در ایيين زمینييه طراحان و سفار 

 محدودند

بييه د و دهندگان آن بیشمارن  طراحان یا سفار 

هييای سيياکن در ایييران اقييوام و قومیييت لعييداد 

کييه هرکييدام براسيياس سييلیقه و   طراحانی دارد

 .کننداقدام به خلپ میآن قوم نیازی خاآ  

و  هييانشييانهو  نمادهيياالگوها، در برگیرنده  

لصویری یييا مفيياهیم انازا ييی   هایویژگی

-و لباس  برگرفاه از فرهنگ بصری ایرانی

 هييای رسييمینشييانههييایی بييا الگوهييا و 

کشوری که در لمييام ایييران، ایيين  ناصيير 

دارای قوا ييد و بصييری مشييارک بييوده و 

های رسييمی و نشانه  وضوابط خاآ خود  

لييابع قييوانین و  ومصييوب دولاييی و ملييی 

 کشييوری در  رصييهضوابط هویت بصری  

به کشوری  که در لشریفات رسمی    پوشش

 .شوندبرده می  کار

نمادها،   های خاآ،پارچه  به کارگیری هدفمند

هييا، الگوهييای خيياآ و ، رنگهاها، نقشنشانه

در پوشييش کييه مخييا  بييه یيي  قييوم   مامایز

 خاآ است.

 

 

 سازي از طریق پوشاکزرتشتي ایران و هویتبررسي عناصر پوشاک زبان  .2

-زندگی اماما ی خود، به من ور ایجاد ارلبار و رساندن پیام به سييایرین از نشييانهبشر در     

باشييند. حامل بار ارزشی خاصييی بييرای مخاطييب  لوانند  میکند که هر کدام،  هایی اسافاده می

از راه مجمو ييه  وئييم فرهنگييی  مویييد وپوشش نیز از زبان و رمزگان خاآ خود سود مييی

خيياآ و ممعييی، در میييان مييردم به من ور القای هييویای    ی راخود، ن امی ارلباطی و فرهنگ

کند که رمزگشایی از این  وئم پوشاک، مسالزم شييناخت مييذهبی، قييومی و مامعه برقرار می

که  ناصر بصری پوشيياک اسييت و را  پوششمجمو ه این رمزگان  باشد.فرهنگی آن گروه می

رسانی سیاسييی، برای پیام ،فصیح و رساد، که زبانی نامنمی  «زبان پوشاک گوید »با آن سخن می

پیييام خييود را از پوشيياک    گييردد.میسازی«  فرهنگی و اماما ی است و نهایاا منجر به »هویت 

کنييد. شييکل نقشييی فرهنگييی پیييدا مييیزبان و  ناصر بصری خاآ خود مناقل و بدینطریپ  

 افت و رنييگای است که از طریپ نقو ، بهمچنین پوشش هر قوم و ملای دارای  ناصر ویژه
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-بندی این امزا با هم شناخاه شده و از پوشش سایر اقوام مامایز مييیها و لرکیب لباس  پارچه

ها و زیييوراالت بييا پو و هر ی  از لن  سازی است از ابزارهای مؤثر در هویت گردد. پوشاک  

مایگيياه،  ناصر خاآ خود، مفاهیمی را در مامعه بیان و از احوال پوشنده خود خبيير داده و  

الباييه آنچييه در  کنند.مذهبی و قومیت آن فرد را بازگو می-مقام، طبقه اماما ی، باورهای دینی

مجمو ه پوشاک ی  گروه اماما ی یا ی  قييوم یييا اقلیييت مييذهبی اهمیييت دارد، مجمو ييه 

ا اقادات و الگوهایی است که آن قوم سالیان سال و نسل بييه نسييل در اناخيياب مييواد، رنييگ، 

-قد و اندازه و اسلوب دوخت آن پوشش به کار برده و نسبت بدان لعهد داشاهنقش، منل،  

های فرهنگی، ا اقييادی، دینييی، اند و دیگری نقش و مایگاهی است که آن پوشش در فعالیت 

مراسم و مناس  مذهبی و ... ایفا نموده و مجموع این دو مورد است که در کنييار هييم سييبب 

زند و سازی ملی« از طریپ پوشاک را رقم میلر »هویت سازی قومی« و در سطح بزرگ»هویت 

گردند و بييدین ها در مامعه از سایرین مامایز میاز همین ماست که پوشندگان این نوع لباس

شود برای بیان »هویت بصری قومی« و »هویت بصری ای میشکل  ناصر بصری لباس وسیله

 (2ملی«.)مدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

606

606 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

فتتترم و طتتتر   تصویر 

 خطي)الگو(

 توضیحات مشخصات بصري پوشش

 

 كالهک

 

 منل: زری یا مخمل  

 رنگ: الوان

 دایره شکل: نیم

 اولین مز سربند

 دارای بند 

 شده دوزینقش

 دارای لزئینات

 

 لچک

 

 

 

 منل: زری یا مخمل 

 رنگ: الوان

 شکل: مثلثی

 اولین مز سربند

 دارای بند 

 شده دوزینقش

 لزئیناتدارای 

 

 روسري

 )مکنا(

 منل: نخی  

 رنگ: الوان 

 شکل: مساطیل

 1در   3/ 5ابعاد: 

 دومین مز سربند

 دوزیدارای ریشه

 دارطرح

 چادر زرلشای

 

 

 چارقد 

 منل: کوغی   

 رنگ: الوان

 شکل: مربع

 سومین مز سربند

 دارطرح

 

زیرپیرا

 هن

 )سدره(

 

 منل: کاان  

 رنگ: سفید

 

 کولاهآساین 

 قد کولاه

 پاره پارچه 9

 

 پیراهن

)خمتتتی

 س(

 

 

 

 

 منل: محدودیای ندارد 

 رنگ: الوان

 آساین بلند

 آساردار

های باری  لکه پارچه

  مودی رنگارنگ
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 ه. مأخذ: نگارند: پوشاک زنان زرلشای2مدول

 گیريبتیجه

قييومی کنند و هویييت کشور زندگی می ملی مربور به لمامی افرادی است که در ی هویت      

آمیزی دارند، اما داشييان مصالمت هایی است که در کنار اکثریت مامعه زندگی  مربور به اقلیت 

قومی هساند و که دارای هویت باشد. در واقع کسانیملی نمیقومی به معنای انکار هویت هویت 

از سب  پوشش، زبان و مذهب خاصی برخوردارند سعی در ر ایت موازینی دارند که آنييان را 

مذهبی ایران چون دین   هایدر میان اقلیت کند.  و پوششی ملی نیز معرفی می  زیر پرچم هویت 

لاثیر دینی قرار گرفاهي زیرا دیيين فرهنييگ پوشييش ایجيياد مشارک ومود دارد، لباس آنان لحت 

های مذهبی ایران هساند که در مقابل مسلمانان، زرلشایان ایران مامعه بزرگی از اقلیت کند.  می

هبی بييوده و گرایييی خيياآ مييذشوند. به دلیل ومود دین، دارای قومدینی محسوب می  اقلیت 

 »هویای قومی زرلشای« دارند، اما به دلیل ایرانی بودن، دارای »هویت ملی ایرانی« نیييز هسيياند.

زرلشای بودن برای آنان فرهنگ پوششی خاآ مذهبی ایجاد کرده که این پوشش بييرای آنييان 

های هر مامعه بييا داشييان  ناصيير اقلیت پوشاک در واقع مذهبیشان است.  -معرف هویای قومی

شييود، امييا در خييارن از آن در درون آن موامييع مييیسازی قييومی  سبب هویت ی مافاوت  بصر

هویييت ملييی را بييه چييالش همان پوشش با ایجاد لمایز با پوشش سایر ایرانیان،  موامع قومی،  

ها زندگی در موار مسلمانان و بيير های مذهبی ساکن در ایران پل از سالکشد. الباه اقلیت می

ان، با ر ایت برخی مييوازین دیيين اسييوم در زمینييه پوشييش، چييون حفييظ اثر لاثیرپذیری از آن

-ای پوشش خود را با پوشش اسومی ایران همسو سيياخاهحجاب و اسافاده از سربند به گونه

باشد پوششی که در میان آنان روان دارد اند. اما از آنجایی که دین زرلشت از ادیان آسمانی می

های مناسب از ارکييان دینييی ندگی و اسافاده از لباسپوششی است که ر ایت حجاب و پوشان

در واقع داشان هویت و لباس قومی زرلشای دلیلی بر انکار و  دم   گردد.آنان نیز محسوب می

پذیر  هویت و پوشش ملی ایرانی ندارد و آنان نسبت بييه لمييامی چیزهييایی کييه آنييان را بييه 

 

 

 شلوار

 

 

 

 

 منل: کاان و پنبه 

 رنگ: الوان

 ایدر کمر و مچ لیفه

لشکیل شييده از لکييه 

هييای باریيي  پارچييه

  مودی رنگارنگ

 كمربند 

)كشتي

) 

 منل: پشم گوسفند  

 رنگ: سفید

 نخ 72باری  شامل  
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لوان دارای هویت قومی بود امييا بييه  می  کند لعصب دارند. در واقع نوان ی  ایرانی معرفی می

بند بود. در واقع هویت ملی در  رصه پوشاک زنان در ایييران، پوشش ملی آن کشور را نیز پای

به شکل حجاب در آمده و لمامی اقوام مذهبی ساکن در ایييران سييعی در لطبیييپ و هميياهنگی 

اند. الباه مييورد دیگييری پوشاک قومی خود با مقوله حجاب و موازین پوششی ملی ایران نموده

های آئینی و مذهبی خييود هسيياند نیز ومود دارد و این است که زرلشایان زمانی که در مراسم

پوشند و زمانی که در زندگی روزمره در حال کار و لحصييیل و طبپ هویت قومیشان، لباس می

حضييور یافاييه و ... هساند، بدون در ن ر گرفان مذهب خود، به  نوان ی  ایرانييی در مامعييه  

کنند و این دو نوع پوشييش طبپ ارکان هویت ملی ایرانی خود لباس رسمی کشور را به لن می

به هیچ ومه در لضاد با هم نیساند و به  نييوان دو پوشييش مکمييل در زنييدگی یيي  زرلشييای 

 شوند. اسافاده می
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