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چکیده
مدا ررگ ااکررر برری منوررور بررسرری جام رریشررناختی پوشرراب در دورة زندیرری انجررام شرردهاسررتش
هرردا ای ر مدا رری بررسرری نرروی پوشرراب در برري ربدررات اجتمرراعی و مررردان و زنرران دورة زندیرری
اسررتش پوشرراب زنرران و مررردان دورة زندیرری برری تعکيررک و براسرراس نوریّری قشررربندز کررارکردز
«دیرروی » و «مررور» تپليررو شرردهاسررتش روش تپدي ر در ای ر مدا رری کتاب انرریاز و بررا اسررتعاده از
منررابب و اسررناد ترراری ی بررودهاسررتش بررسرریهررا نشرران مرریدهررد کرری در دورة زندیرری ایرانيرران برری
برراس و پوشرراب اهميّررت ررراوان مرریدادنرررد و ربدررات اجتمرراعی دورة زندیرری بررر بررراس و
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پوشاب ترأرير بسرزایی داشرتیاسرت؛ بردی م نری کری براس و پوشراب ربدرات برام و دربرارز برا
ربدررات متوسررم و پررایي جام رری متعرراوت و از نهررا برجسررتیتررر بررودهاسررتش در مجمرروی در
دورة زندیّ ری ،ربدررات اجتمرراعی از نوررر شررکو ،رن ر و مرردل برراس بررا یکرردیگر متعرراوت بودنررد
کی ای امرر خرود بری عنروان نشرانی از از ترأريرات ربدری اجتمراعی برر پوشراب دورة زندیری اسرتش
واژههای کلیدی :پوشاب ایرانيان ،دورة زندیی ،ربدی اجتماعی ،قشربندز اجتماعیش

 .1مقدّمه
اگررر چرری انسرران عریرران ریررده شرردهاسررت ،امررا برری د يررو نيرراز و بررراز مپا وررت از
خررود در برابررر گرمررا ،سرررما ،رو رران و دیگررر عوامررو بيرونرری برردن خررود را مرریپوشرراندش
کررمکررم ایرر مس ر لی برری تررورت یررک عررادت رهنگرری درمرری یررد ،برری شررکلی کرری در
دورههرراز م تلررف ،کيعيّررت ،شررکو و نپرروة پوشررش برری یکرری از وجرروه مميررزة رهنگرری
تبدیو می شودش تا جرایی کری اقروام ،ملرو و مرردم سررزمي هراز م تلرف برا نروی ،شرکو و
رر براس خرود شرناختی مریشروندش بری هرر ارال براس پوشريدن ،شرأنی از شر ون انسرانی
و پدیرردهاز اسررت کرری تدریبررا برری رررول ترراری بشررر و پهنرری جارا يرراز امررروزی زمرري ،
سابدی و گسترش دارد (ادّاد عادل)1 :4969،ش
شرررکو و ررررم بررراس در هرررر رهنگررری ترررابب ت ریرررف و هررردا ن رهنررر از
بررریکرررارگيرز بررراس اسرررتش لم لررری ارردّاد عرررادل در کتررراو « رهنرر برهنگررری و
برهنگرری رهنگرری» دربررارة پوشرراب در رهنرر ایرانرری ،مررینویسررد« :در زبرران ارسرری
وا ه «پوشرراب» از مصرردر «پوشرريدن» گر ترریشررده کرری برری م نرری پنهررانکررردن و از نوررر
دورکررردن اسررتش نچرری از وا ههرراز پوشررش ،پوشرراب و پوشرريدن هميررده مرریشررود،
ایرر اسررت کرری برراس وسرريلیاز اسررت بررراز پنهررانکررردن ترر و ننمایانرردن نش برری نوررر
می رسد مدصود و هرد ی کری مرردم ایرران از براس در نورر داشرتیانرد بری ررور مسرتديم در
م نراز ایر وا ه جلروهگررر شرده اسرتش اگرر برری ریشری کلمری براس هررم رجروی کنريم شرربيی
همي نکتی را درخواهيمیا ت» (همان)14 :ش
یکرری از جلرروههررا و مش صررات هررر انسرران کرری یررک راب ررگ ت ررا ی ميرران ش صرريّت
انسرران و جام رری برقرررار مرریسررازد ،نرروی پوششرری اسررت کرری انسرران بررر ت ر مرریکنررد؛ برری
عبررارت دیگررر نرروی برراس انسرران ،اعررم از :رن ر  ،جررن  ،رررر و ا گرروز ن هررم تپررت
تررأرير ش ص ريّت و ویرگرریهرراز ش ص ريّتی او انت رراو مرریشررود و هررم روز ش ص ريّت و
روابم اجتماعیاش تأرير میگ اردش
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پ ر یرش شررری ت اسررلم توسررم مررردم ایررران سرربب شررد کرری داو و رسرروم تررازهاز
بررري نهرررا رواج یابررردش از جملررری در اسرررتعاده از نررروی پوشرررش تاييراتررری ایجررراد شررردش
بیخصو ایر عامرو در پوشراب برانوان ترأرير بسرزایی از خرود بریجرا گ اشرت؛ بریویرره
زمررانی کرری خررانمهررا در ارررور مررردان نررامپرم قرررار مرریگيرنرردش ایرر مسرر لی موجررب
پيرردایش پوششرری بررراز بيرررون از منررزل شررد کرری ا بترری تنهررا منوررور از ن ،پوششرری بررود در
برابررر دیرردگان نررامپرم و اعرر ارمررت و اعتبررار زنش برری هررر اررال پوشررش ایرانيرران در
مجمررو ی متررأرر از رهن ر هررزاران سررا ی ایررران که ر اسررتش نرروی پوشررشهررا پشررت سررر
خررود دمیررو مپکمرری دارد و داراز چنرران قرردرتی اسررت کرری توانسررت بررراز کشررور
هویّتساز باشد (رجبی)19 :4911 ،ش
 .1-1بیان مسئله

انسرران پوشررش را اررریم ميرران خررود و دنيرراز خررارج قرررار داد ،امررا بررا بررزر ترررشرردن
ارریمهررا ،اجرراو تر وسريلیاز شررد بررراز اجرراو و ارریم قرروم و قبيلرریش پوشررش نشررانی
شررد بررراز شناس رایی او از دیگررران و زبررانی گویررا بررر اعتدررادات و سررن رهنگرری کرری برری
رور خرا مت لر بری خرودش برود و نمرودز از ارزشهراز ملری و مر هبی کری در براس
تجلرری مررییا ررتش نرروی پوشررش قشرررهاز متعرراوت یررک جام رری ،برگر ترری از ر تارهرراز
اجتمررراعی ،داو و سرررن  ،اقلررريم و رهنررر خرررا مت لررر بررری ن جام ررری اسرررت
(رجبی)93 :4911،ش
هرچنررد برری نوررر مرریرسررد خصوت ريّات برراس ایرانيرران در دورة زندیرری بررا دورههرراز
قبررو ،ی نرری تررعویی و ا شرراریی و ب ررد از ن ،ی نرری قاجررار تعرراوت مپسرروس نداشررتیباشررد،
امررا برری هررر تررورت در مررورد پوشرراب ایرانيرران در دوره زنررد ،مرردارب بسرريار کررم اسررتش
ایر امررر پریبررردن بری عناتررر پوشراب مررردم عرادز را دشرروار مریکنررد؛ چرون سرچشررمی
گررراهیهررراز مرررا از پوشررراب و رایرررش مرررردم در دوره زندیّرری ،برگر تررری از گرررزارش
بيگانگرران اسررت و چررون اینرران برريشتررر بررا مررردم رروتمنررد ر ررت و مررد داشررتیانررد،
م صوترا نجررا کرری سر از پوشرراب بررانوان اسررت ،از بهتررری پوشرراب زنرران گررزارش
دادهانررد ( يبرری)113 :4911 ،ش اگررر چرری جنبرری سررادهپوشرری برريشتررر در ای ر دوره رعایررت
شرردهبررود ،و رری هررر تررنف م مرروم داراز برراس مش صرری بررود ،برریرررورز کرری تش ر يص
شاو و منصب نان کار مشکلی بینور نمیرسيد (ورهرام)493 :4911 ،ش
در گررزارشهرراز ترراری ی از ایرر دوره ،یکرری از مهررمتررری مباارر م ررر شررده
تررأرير قشررربندز اجتمرراعی بررر نرروی پوشررش مررردم دوره زندیرری اسررت کرری موکرروی ایرر
بررسرری اسررتش مرریخررواهيم برردانيم چرررا و چگونرری مررردم در ایر دوره از پوشررش خاترری
استعاده میکردند؟ ربدات م تلف داراز چی نوی پوشاب و پوششی بودهاند؟
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 .2-1اهمیّت و ضرورت پژوهش

مشر ص بررودن برراس هررر تررنف ،از قرردیم در ایررران مرسرروم بررودهاسررت تررا بترروان برری
رااترری کاتبرران را از بازرگانرران و پيشرریوران را از ترراابمنصرربان تشرر يص دهنررد؛ برری
رور م رال« ،بزرگران ،ی نری نران کری از ربدری شرکرز هسرتند در کمرر کراردز کوتراهترر
از خنجررر ع مررانیهررا دارنرردش دکررانداران ،بازرگانرران ،قرررات و علمررا برریجرراز ایر کررارد،
قلمرردانی بررر کمررر مرری وی تنررد کرری ا بترری نرروی قلمرردان نسرربت برری مدررامی کرری داشررتند
متعاوت بود» (او يویی)416 :4914 ،ش
مناتررب و مشررا و دربررارز نيررز همررواره باسرری مناسررب مسررند و منصررب خررود
داشررتندش ا سررران و ترراابمنصرربان ارتررش ،برراس خررا خررود را داشررتند ،امررا نهررا نيررز
ا لب کلهی بر سر مریگ اشرتند کری شرا ی نيرز دور ن پيچيرده شردهبرودش بری ررور کلری
جررن برراسهررا از پارچرریهرراز کتررانی و ابریشررمی و در زمسررتان پشررمی بررود (ورهرررام،
)493:4911ش
در ایرر مدا رری بررا توجرری برری مسررتندات ترراری ی و رررار دورههرراز پيشرري  ،در دوره
زندیری بری ررار و گعتریهراز مورّخران در مرورد پوشراب ایرانيران مریپرردازیمش در بررسری
پوشاب دورة زندیری ،بری ایر نتيجری مریرسريم کری اسراس پوشراب دورههراز گ شرتی در
ایرر دوره برری جررا مانررده اسررت و اترری مررا مرریترروانيم اشررتراکات ن را بررا گ شررتی دور،
دوران باسررتان ی نرری دوره ساسرررانيان ،اوایررو اسررلم ،سرررده هشررتم هجرررز و نيرررز دوره
ا شاریی بيابيمش با ارائری مردارب ،بری نورر مریرسرد کری پوشراب دورة زندیری ،بلنردز خرود
را مانند دوره ترعویی اعر کررده و دامر براس ترا مرر پرا مانردهاسرت (کرياوپور:4913،
911تا)911ش
 .3-1پیشینة پژوهش

در مررورد برراس و تنرروّی ن در برري اقرروام ایرانرری رررارز موجررود اسررتش در ایرر
قسمت بی ب شی از ای م ا ات اشاره میشودش
 .1-3-1پژوهشهای داخلی

 يبررری ( )4911در کترررابی تپرررت عنررروان «تررراری پوشررراب اقررروام ایرانررری» ،بررریپوشرراب اقرروام مرراد ،پررارس ،اشررکانی ،ساسررانيان و دورة اسررلمی در ایررران همررراه بررا
تصررویر پرداخترری اسررتش در ایرر کترراو برری پيررراه  ،قبررا ،عبررا ،شررلوار ،دامرر  ،ارخررا ،
کليجی ،مدن ی ،روبنده وکعش در بي زنان اشاره شدهاستش
 رجبرری ( )4914در کتررابی تپررت عنرروان «هررزارههرراز گمشررده» ،برری رایررش وپوشررش در دورة اشررکانی پرداخترریاسررتش در ایرر کترراو برری برراس عمررومی اشررکانيان
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ماننررد دیگررر دورههرراز باسررتانی کرری تنهررا برراس بلنرردپایگان و درباریرران و شرراهان اعررم از
زن و مرد است اشاره شده و از باس مردم عامی خبرز نيستش
 رجبرری ( )4911در کتررابی تپررت عنرروان «کررریم خرران زنررد و زمرران او» ،برری برراس ورایررش در زمرران کررریم خرران زنررد پرداخترریاسررتش در ایرر کترراو برری پيررراه  ،عمامرری،
شررلوار،کعش ،قبرراز مررردان رروتمنررد و مررردم عررادز و نواميرران و يرررنواميرران مررتمک ،
دکانداران ،بازرگانان ،قرات و علما اشاره کردهاستش
 .2-3-1پژوهشهای خارجی

 رش ش شدزز( )4913درکترررابی تپرررت عنررروان « رهنررر ا بسررری مسرررلمانان» بررریرهن ر پوشررش و ا بسرری مسررلمانان پرداخترری اسررتش درای ر کترراو ابترردا برری ت ریررف وا ه
ا بسی از دیدگاه
اسلم و سا بی توتيف باسهاز مسلمانان پرداختی استش
 یارشرررارر ( )4912در کترررابی تپرررت عنررروان «پوشررراب در ایرررران زمررري » ،بررریپوشرراب دوره مادهررا ،ه امنشرريان ،اشررکانيان ،تيمررورز ،تررعویان ،قاجاریرران و پهلرروز
پرداختی استش
 ویرررو کررراک ( )4912درکترررابی تپرررت عنررروان «تررراری بررراس» ،بررری  111سرررالپوشرراب زنرران و مررردان جهرران در مصررر ،بابررو  ،شررور ،یونرران و روم باسررتان ،ایتا يرراز
قررررون وسرر ی ،رانسررری در قررررونوسرر ی ،انگلسرررتان در قررررونوسرر ی و رانسررری بررري
سررالهرراز 4311-4311مش پرداخترری اسررتش در ایرر کترراو برری انرروای پيررراه  ،بلوز،کررت،
دام  ،شلوار ،وازم رایش ،جوراو و جليدی همراه با تصاویر اشاره شدهاستش
 .4-1روش پژوهش

ای ر پررروهش نرروعی تپدي ر اکتشررا ی اسررت کرری بررا اسررتعاده از روش کتاب انرریاز و
مراج ی بری اسرناد و مردارب تراری ی ترلش مریکنريم تنروّی براس در بري اقشرار م تلرف
مردم در دورة زندیی را روش کنيمش
 .2بحث
 .1-2م انی نظری

اسررتعاده از برراس بررراز نشرران دادن تمررایزات اجتمرراعی توسررم برخرری ترراابنوررران
بررسرری و نوریرریپررردازز شرردهاسررتش در ای ر قسررمت برری بپ ر پيرامررون برخرری نوریررات
قشربندز اجتماعی میپردازیمش
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 .1-1-2وارنر

برری نوررر وارنررر قشررربندز ناشرری از قررراوتهرراز جام رری در مررورد ا ررراد اسررتش ایرر
ارزشرريابیهررا مبنرراز ت يرري منز ررت ا ررراد اسررت و بررر اسرراس شرراخصهررایی نويررر شرراو،
مشررارکت اجتمرراعی ،پيشررينی خررانوادگی و سرربک زنرردگی تررورت مرریگيررردش در واقررب
او ربدرری اجتمرراعی را یررک واق يّ رت اجتمرراعی مرریدانررد کرری ا ررراد درون یررک اجتمررای بررا
ارزیابی و رتبیبندز سایری ن را درب میکنند (کما ی)19 :4913،ش
 .2-1-2پارسونز

پارسررونز در ارزیررابی از قشررربندز ،ن را بررر اسرراس دو عنصررر کيعيّررت انتسررابی نويررر
هرروش ،نجيرربزادگرری و … کرری ررردز هسررتند و عملکرررد اکتسررابی کرری بررر اسرراس
ارزیابیهایی کی ا رراد انجرام دادهانرد یرا کسرب کرردهانرد بنرا مریشرود ،ارزیرابی مریکنرد
(گی روشی)242 :4916 ،ش
 .3-1-2ديويس و مور

نوریر رگ قشرررربندز کرررارکردز م رررر شرررده توسرررم کينگز ررری دیررروی و ویلبررررت
مررور(4311م) شرراید شررناختیشرردهتررری دیرردگاه در نوریررگ سرراختارز-کررارکردز باشرردش
کينگز رری دیرروی و مررور شررکارا گعترریانررد کرری قشررربندز اجتمرراعی را برری گونرریاز
جهررانی و کرررورز در نوررر مرریگيرنرردش نهررا اسررتدمل مرریکننررد کرری هررير جام رریاز در
جهرران نبررودهاسررت کرری قشررربندز نشررده یررا کررامل برردون ربدرری باشرردش از دیرردگاه نهررا،
قشررربندز کرررورت کررارکردز داردش نهررا نوررام قشررربندز را برری عنرروان یررک سرراختار در
نوررر مرریگيرنررد و یرراد ور مرریشرروند کرری قشررربندز ن ری برری ا ررراد درون نوررام قشررربندز،
بلکرری برری نوررامی از سوررمتهررا ارررل مرریشررودش قشررربندز یررک تمهيررد اسررت کرری
ناخود گرراه شررکو مرریگيرررد؛ امررا همرري تمهيررد بررراز هررر جام رریاز کرری خواسررتی باشررد
باقی بماند ،کرورت دارد و باید انجامش دهد (ریتزر)421 :4911 ،ش
 .2-2چارچوب نظری

دیوی و مرور م تددنرد کری ایر قشرر بنردز برر اسراس تدسريم کرار اجتمراعی و تدسريم
جام ی بری سرمتهرا و شراوهراز م تلرف ایجراد مریشرودش نشرانیهراز ایر تعراوت نيرز در
برخرری نمررادهررا متجلری مرریگررردد کرری برراس مرریتوانررد یکرری از ایر نمادهررا باشرردش از ایر
رو در ای ر تپدي ر مررا بررر نرريم تررا پوشرراب دورة زندیرری را بررر اسرراس ربدررات اجتمرراعی
تپليررو نمررایيمش مرریخررواهيم برردانيم قشرررهاز م تلررف اجتمرراعی از چرری نرروی پوشرراکی
اسررتعاده مرریکررردهانرردش ای ر بررسرری را بررا توجّ ری برری برراس زنرران و مررردان هررر قشررر دنبررال
میکنيمش

مجلگ م ا ات ایرانی419 /
 .3-2تشکیل حکومت انديه

پرر از قتررو نادرشرراه ا شررار ( 44جمررادزامخررر  4461هررر ش 4111 /مش) قلمرررو
وز دچررار هرررجومرررج شررد و از همرران ابترردا سرررزمي ایررران ميرردان مبررارزة قرردرترلبرران
گردید (گلستانی)491 :4911 ،ش
از ميرران دسررتیهررایی کرری بررراز رسرريدن برری قرردرت ا يّرت مرریکردنررد تررلشهرراز دو
دسررتی برريش از دیگررران بررود4 :ش دسررتی اربابرران2 ،ش دسررتی سررردارانش از دسررتگ اول مرریترروان
برری علرریقلرریخرران (عررادل شرراه) ،ابررراهيمشرراه ،شرراهراشرراه و شرراهسررليمان دوم اشرراره کرررد
کی در رول یک سال براز رسيدن بی قدرت تلش کردندش
از دسررتگ دوم مرریترروان برری سررردارانی چررون اامرردخرران ابرردا ی و کررریمخرران زنررد
اشاره کرد کی کار نها با مو ديّت بيشترز همراه بود ش
پ از مرر نرادر ،بدایراز خرانواده زنرد بری رمانردهی دو بررادر بری نرام «اینرا خران»
و «بررودا خرران» برری مکرران قرردیم خررود در «قل رری پرررز» بازگشررتند (گلسررتانی)411 :4911 ،ش
پرر از مرردتی کررریمخرران ،رزنررد اینررا خرران ،در زمرران سررل نت شرراهرا ا شررار بررا
ابرروا عت خرران ب تيررارز و علرریمررردانخرران یررک اتپادی رگ سرریگانرری را تشررکيو دادنرردش برری
ای ترتيب نيابت سرل نت بری علریمرردانخران و امرور شرکرز بری کرریمخران زنرد رسريدش
ابرروا عت خرران نيررز برری اکومررت اتررعهان منصرروو شررد (همرران411 :تررا)411ش پ ر از ای ر
توا رر نامرری علرریمررردانخرران ،عليرری ارراکم اتررعهان ،ابرروا عت خرران شررورید و او را از
تررپنی قرردرت کنررار زدش بنررابرای کررریمخرران بررراز تنبيرری علرریمررردان برری اتررعهان مررد و
مو ر شرد بررراو لبری کنرد و خررود بری تنهرایی پادشرراه ایرران شردش اگرچرری کرریمخران زنررد
هير گراه عنروان پادشراه را برر خرود نگ اشرت و بری عنروان «وکيرو ا رعایرا» کعایرت کررد
(موسوز نامی اتعهانی23 :4969 ،و)91ش
بيشررتر دوران اکومررت کررریمخرران زنررد ترررا جنرر بررا مرردعيان سررل نت شررد و
هرردا او برقرررارز نرروعی وارردت سياسرری در کشررور بررودش مهررمتررری م ردّعيان سررل نت
کررریمخرران زنررد ا رررادز چررون :زادخرران ا ارران و مپمداسرر خرران قاجررار بودنرردش
کرررریمخررران ابتررردا زادخررران را در نبررررد «خشرررت» در سرررال  4461هرررر ش 4111 /مش
شکسرررتداد و زادخررران بررری کربایيجررران گری رررت (رجبررری)69 :4911 ،ش زادخررران در
سررالهرراز 4411و  4461هررر ش  4111 /و 4111مش از مپمداسرر خرران قاجررار شکسررت
خررورد و برری باررداد مترروارز شرردش در سررال  4411هررر ش 4164 /مش زادخرران کرری از اعمررال
گ شرتی خرود نسربت برری کرریمخران پشرريمان برود و مردتهرا را در ميرران ا ارانهرا در قریرری
«زور» در ناايرری سرررادز کردسررتان ایررران و ع مررانی گ رانررده بررود بررراز عررر پرروزش
برری ارررور کررریمخرران مرردش وز تررا پایرران عمررر کررریمخرران در خرردمت وز برراقی مانررد و
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دو سررال پرر از مررر
(ورهرام)11 :4911 ،ش

کررریمخرران ی نرری در سررال 4431هررر ش 4114 /مش درگ شررت

 .4-2اوضا اجتماعی در دوره انديه

در دوره زندیررری مرررردم بررری شهرنشررري  ،روستانشررري و عشرررایر تدسررريم مررریشررردندش
مهرررمترررری شررراو مرررردم عرررادز در ایرر دوره کشررراورزز و داماررررورز برررودش ربدرررات
رروتمنررد برری تجررارت و بازرگررانی مرریپرداختنرردش در ای ر دوران عناتررر شهرنشرري کمتررر
در امررور مملکترری و شررکرز سررهم داشررتندش امررور خررا دو ترری بررا توجرری برری ایلرریبررودن
ایررران ،ا لررب بررا سررران ایررلت و قبایررو بررود و مررردم شررهرز ا بررا برری امررور دادوسررتد و
تجررارت مرریپرداختنرردش ربدررگ باسررواد و تپصرريوکرررده در شررهرها و در مشررا و دربررارز
و یا نزد اعيان و امرا و تجار تدرو داشتند (ورهرام)416 :4911 ،ش
کررریم خرران بررراز بهبررود اوکررای کشرراورزز ایررران کوشرريد از رریرر کاسررت از
شررارهاز ما يرراتی بررر کشرراورزان و کررمکررردن ما يررات نرران ،کشرراورزز را ااياکنررد
(ورهرررام)499 :4911،ش برری ایرر ترتيررب رونرر اقتصررادز بيشررترز نسرربت برری دوران قبررو
ایجاد شد و توجی بی زینت باس ا زایش یا تش
 .5-2بررسی نو و شکل پوشاک قات اجتماعی دورۀ انديه
.1-5-2پوشاک مردان ( قات باو و پايین)
 .1-1-5-2پیراهن مردان

پيررراه مررردم عررادز از پنبرری بررود و تررا ران روز شررلوار ویررزان بررودش ای ر پيررراه هررا
ا لررب پارچ رگ مررندش داشررت و اگررر از پارچ رگ سرراده بررود دور ید رگ ن گلرردوزز مرریشرردش
گررردن در زمسررتان و تابسررتان برهنرری بررودش روز پيررراه یررک جليدرری پوشرريده مرریشررد کرری
در تابسررتان از کترران سرراده و در زمسررتان از کترران کلعررت بررودش ای ر جليدرری روز سررينی برری
هرم مری مرد و برا دو دکمری بسرتی مریشردش پارچری سراده برراز دوخرت پيرراه و ویرزان
بررودن پيررراه روز شررلوار ،برری د يررو اشررتاال ربدررات پررایي برری کشرراورزز و زنرردگی در
روسررتا کرری زادز برريشتررر بررراز کررارکردن برری مررردان مرریداد تررا بتواننررد ا يّ رتهرراز
برريشترررز در امررور کشرراورزز و دامارررورز داشررتیباشررندش پيررراه مررردان رروتمنررد از
نور شرکو و مردل ماننرد مرردان ربدرات پرایي برود تنهرا رر ن در ایر برود کری پيرراه
رروتمندان از ابریشم ریز با ت تهيی میشد (او يویی)411 :4914 ،ش
 .2-1-5-2شلوار مردان( قات باو و پايین)

شلوار مرردم عرادز از پنبری یرا ابریشرم برود کری ا لرب رراری راهراه داشرتش ایر شرلوار
تررا روز پررا مرریرسرريد و خيلرری گشرراد بررودش مررردم مررتمک روز شررلوار و روز کمررر خررود
شررال کشررميرز و مررردم نرردار کمربنرردز چرررمي مرریبسررتندش بزرگرران ،نرران کرری از ربدرری

مجلگ م ا ات ایرانی411 /

شررکرز بودنررد ،در کمررر کرراردز کوترراهتررر از خنجررر ع مررانیهررا قرررار مرریدادنرردش
دکررانداران ،بازرگانرران ،قرررات و علمررا برری جرراز ایر کررارد قلمرردانی بررر کمررر مرریبسررتند
کی ا بتی نوعش نسبت بی مدامی کی داشتند متعاوت بود (او يویی416 :4914،و)411ش
 .3-1-5-2جوراب مردان( قات باو و پايین)

در تابستان مرردم عرادز جروراو بریپرا نمریکردنرد ،امرا در زمسرتان پاهرا را برا پارچری
مرریپيچيدنررد برریگونرریاز کرری تمررام سررا پررا را گر ترری ،از سرررما مپعرروآ باشرردش مررردان
رروتمنررد جرروراو پنبرریاز برریپررا مرریکردنررد کرری روز ن ندررش پرنرردگان در رن ر هرراز
م تلررف با ترری شرردهبررود و ایرر جرروراو روز شررلوار کشرريده مرریشرردش امررروزه هررم
دیدهمریشرود کری مرردم روسرتاها شرلوار خرود را زیرر جروراو مریکننرد (او يویری:4914،
)411ش
.4-1-5-2ک ش ( قات باو و پايین)

ا سران چکمریهراز سرياه بریپرا مریکردنرد ،کری ترا زانرو مریرسريد و پاشرنیهراز بلنرد و
باریررک داشررتش چررون راه ر ررت بررا ایرر چکمرریهررا دشرروار بررود ،ا سررران برری مپررت
پيرررادهشررردن از اسرررب ن لينررری را کررری نوکرانشررران ااکرررر مررریکردنرررد ،مررریپوشررريدند
(نيبررور)441 :4931،شدرباریرران نيررز م مرروم در صررو زمسررتان بررراز ای ر کرری از گرروومز
مپعرروآ بماننررد از کعررش پاشررنی بلنررد سررا رز اسررتعاده مرریکردنرردش برخرری از درباریرران از
چکمی پوستی براز جلوگيرز از ورود رروبت و گو و مز استعاده میکردندش
تعسررير وشررر از رنرر کعررش درباریرران ایرر دوره برری قرررار زیررر اسررت :از نوررر
روانشناسی د يو اسرتعادة درباریران از کعرش سربز ایر برود کری برراز بری کرسری نشراندن
عديرررده خرررویش در جام ررری تمایرررو داشرررتند و خرررود را نماینررردة اترررول اساسررری و
تاييررررناپر ر یر م ر ررری نماینرررد؛ در نتيجر ری برررراز خرررود مدرررام بلنررردز را قائر رو اسرررت و
مرریخواهررد کرری برری دیگررران پنررد و انرردرزهاز اخلقرری دهررد و نهررا را موعورری نمایررد
( وشررر1 :4911 ،و)11ش اسررتعاده از رنرر زرد در برري درباریرران هررم برری ایرر د يررو بررود
کرری انت رراو کننرردة ن مرریخواهررد برری مدررام بلنرردز رسرريده ،مررورد ااترررام زیرراد دیگررران
قرارگيرررد (همرران)32 :ش مررردم عررامی کعررش سررادة برردون پاشررنی و گررا ش ماننررد ،برریپررا
مرریکردنررد کرری تدریبررا نرروعی ن لرري بررود کرری از چرررمهرراز م تلررف سرراختی مرریشررد و بررا
بندهاز چرمي بستی میشد ( وشر)416 :4911،ش
کعررش روسررتایيان برری د يررو ّا يّررت کشرراورزز و اقتصررادز بسرريار سرربک بررود تررا
بتواننررد برری رااترری جابرریجررا شرروندش نهررا هررمچنرري برری د يررو عرردم تمک ر مررا ی از پنبرری و
رروازم سرراده اسررتعاده مرریکردنرردش د يررو اسررتعاده روسررتایيان از برراسهرراز قرمررز ای ر بررود
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کرری باعر مرریشررد از رریر
باشد ( وشر)11 :4911 ،ش

ا يّرتهررایش زنرردگی پررر جنررب و جرروش و کرراملی داشررتی

 .5-1-5-2کاله مردان ( قات باو و پايین)

مردان رروتمند و پرجراه عمامریهرایی داشرتند کری از شرال کرمران یرا کشرمير برودش ایر
عمامرری هرگررز ات ری در ارررور ش راه نيررز از سررر برداشررتینمرریشرردش هررمچنرري کررله سررياه
رن ر پوسررت برررهاز ،کرری سررترش نيررز پوسررت برررهاز خاکسررترز و یررا سررعيد بررود بررر
سرررگ اشررتی مرریشرردش هررر چدرردر اب رراد شررال برريشتررر باشررد نشرران از منز ررت اجتمرراعی و
تپّررول رررد داردش رنرر شررال و ررررز بسررت ن در موق يررتهرراز م تلررف و ربدررات
م تلررف جام رری متعرراوت اسررت شع ردّهاز عررر چرري سرررا یررا برری و یررا سررعيد پارچرریاز
(ابریشم دوزز شرده) و گراهی چررمي برر سرر داشرتندش دو رتمرردان دور ایر عرر چري
یک شال کشميرز میپيچيدند (نيبور)411 :4931 ،ش
در ایر دوره ،از انرروای دسررتارها ب رر گرررد کررله نمرردی برری شرريوة تررعویان کرری دنبا رگ
ن برری مرروازات کررله برری ررررا بررام جمررب مرریشررد اسررتعاده مرریکردنررد ( يبرری:4911 ،
)131ش مرررردان رروتمنرررد داراز منز رررت اجتمررراعی برررام بررری د يرررو جایگررراه و منز رررت
اجتمرراعی خررویش از شررال کرمررانی یررا کشررميرز اسررتعاده مرریکردنررد کرری ررررز بسررت ن
در موق يررتهرراز م تلررف نشررانگر قشررربندز اجتمرراعی در جام ررگ زندیرری مرریباشرردش
دو تمردان نيز از عر چري شربيی بری مرردم دیگرر اسرتعاده کردنرد و ری بری د يرو ایر کری
تعرراوت موق يّرررت اجتمررراعی نهرررا را نشررران دهرررد از شرررال کشرررميرز دور عرررر چررري
استعادهمیکرد تا موق يّت بامتر خود را نسبت بی دیگر اقشار جام ی نشان دهندش
 .6-1-5-2ق ا ( قات باو و پايین)

قبررا تررا روز کمررر بسرريار تن ر اسررت از ای ر جهررت برری برردن قا ررب مرریشررود و شررکم
نهررا را کررامل پوشرريده و شرررده نگرری مرریدارد و از کمررر برری پررایي برریترردری گشرراد
میشودش
قبررایی کرری روز جليدرری پوشرريده مرریشررد ،تررا روز پررا مرریرسرريد و ماننررد جليدرری از
عدررب و جلررو و پهلوهررا براز بررودش ایر قبررا روز سررينی و شررکم هررم مرری مررد و ماننررد جليدرری
با دو دکمری بسرتی مریشردش نيبرور مرینویسرد« :همری ،قبراز بلنردز مریپوشرند ،کری ترا روز
قرروزب پررا مرریرسررد و شررباهت زیررادز برری برراس نهررایی دارد کرری در اجّررارزهرراز
ت ررت جمشرريد برری چشررم مرریخررورد» (نيبررور)446 :4931 ،ش م مرروم بسرريارز از مررردم
جام ی زندیی قبا مریپوشريدند و ری قبراز رجرال عرا یرتبری برا توجّری بری موق يّرت و منز رت
اجتمرراعی بررامز نهررا بررا قبرراز ا ررراد عررادز متعرراوت بررود و برری د يررو همرري قشررربندز
اجتمرراعی در جام ررگ زندیرری ،ا ررراد ربدرری بررام ،از پارچررگ ارلرر اسررتعاده مرریکردنررد و
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هررمچنرري بررا توجّ ری برری صررول م تلررف نرروی قبررا و پارچ رگ برری کررار ر ترری در ن نيررز تاييررر
میکردش درواقب قبا در گ شتی مانند کت و شلوار در زمان اال کاربرد داشتش
مررردم برری د يررو نوا ررت و تميررزز و جلرروگيرز از کهنگرری م مرروم قبررا را ب ررد از
ورود برری خانرری از ترر در مرری وردنررد و هررر روز از یررک نرروی قبرراز متعرراوت اسررتعاده
مرریکردنررد ،تررا جررایی کرری ای ر تن روّی در اسررتعاده ،باع ر نرروعی گونرراگونی قبررا در انوررار
عمررومی مرریشرردش در زمسررتان پوسررتي و عبررایی کرری سررتر ن از پوسررتهرراز گرررانقيمررت
بررود ،پوشرريده مرریشرردش کسرری کرری مرریخواسررت بررراز کررار ،زاد و رااررت باشررد عبررایی
بدون ستي میپوشريد و یرا سرتي عبرا براز برود و دسرتهرا برراز کرار کرردن از سروراا
ستي بيرون می مد (او يویی)221 :4914 ،ش
.7-1-5-2کمربند و شال ( قات باو و پايین)

در ای ر دوره پادشرراهان و درباریرران و مررردم عررادز از شررال اسررتعاده مرریکردنررد و رری
کمربنررد بررراز پادشرراهان و درباریرران گرروهرنشرران بررودهاسررت و در ميرران مررردم عررادز
کررمتررر رواج داشررتش برريشتررر از شررال کمررر اسررتعاده مرریشررد ( يبرری)116 :4911،ش نرروی
گررروهر مرررورد اسرررتعاده در کمربنرررد پادشررراهان و درباریررران نشرررانگر تعررراوت قشرررربندز
اجتمرراعی بررا ا ررراد عررادز اسررت و ا ررراد عررادز در جام ررگ زندیرری برری د يررو شرررایم
اقتصادز توان استعاده را از شال داشتندش
 .8-1-5-2ع ا يا ردا ( قات باو و پايین)

عبررا از جملرری پوشررشهرراز بررود کرری بيشررتر در دورة زندیرری رواج داشررت و برری رررور
کلی بامپوشی برود ،چرون خرقری و جبّری کری برر روز قبرا پوشريدهمریشرد ( سرایی:4961 ،
)2/241ش گررروههرراز درویشرران و رواررانيّون از کسررانی بودنررد کرری ماننررد گ شررتی از عبررا
اسرررتعاده مررریکردنررردش م مررروم ب رررری از ربدرررات متوسرررم جام ررری ماننرررد روارررانيون،
درویشرران و م لمرران مکترربخانرریهررا از عبررا و ردا اسررتعاده مرریکردنرردش بررراز ن سررتي بررار
در دوره زندیررری ،کرررریمخررران برررراز اربرررات مردمررریبرررودن خرررود از عبرررا و ردا اسرررتعاده
میکردش
 .2-5-2پوشاک انان

پوشررراب زنررران در ایرر دوره هماننرررد دورههررراز ترررعویی و ا شررراریی اسرررت ،و ررری
پوشرراب در ایر دوره سررادهتررر از گ شررتیاسررتش پوشرراب زنرران هماننررد مررردان بررود ،و رری
بررا پارچررگ ظریررفتررر و خرروش ندررشتررر (کررياوپور)416 :4913 ،ش برراس زنرران در دورة
زندیی عبارت بود از :پيراه  ،شلوار ،ارخا  ،کليجی ،کله ،کعش و چادرش

 / 411بررسی پوشاب دوره زندیی بر اساسششش
 .1-2-5-2پیراهن

پيررراه خررانمهررا در دورة زندیرری تن ر تررر از مررردان و از کترران ،پنبرری و ابریشررم بررودش
پيرراه کری خيلرری برامتر از زانرو بررود جلرویش براز بررود ،ایر پيرراه بررا بنردهاز مت ّردد و
یررا دکمرریهرراز زری ر و سرريمي روز سررينیهررا بسررتیمرریشرردش کمربنرردز کرری روز پيررراه
بسررتی مرریشررد از چرررم یررا پارچرریهرراز م مررو ی و یررا از ابریشررم بررود و م مرروم مليلرریدوزز
مرریشرردش زنرران از برراسهرراز تن ر و چسرربان اسررتعاده مرریکردنررد تررا هررر چرری بيشررتر برری
رعنررایی و قررد نهررا بيعزایررد و نهررا را م رتررر نشرران دهرردش پوشرريدن پيررراه نررازب
برردننمررا در ميرران زنرران رواج یا ررت و دام ر پيررراه هررا نيررز کوترراهتررر از دورة قبررو شررد
(نيبور)411 :4931 ،ش
 .2-2-5-2شلوار

خررانمهرراز متشر ص و دو تمنررد (ربدررات بررام) شررلوار گشررادتر مرریپوشرريدند و چنرران
اتررلیاز برري شررلوار و ران و سررا پررا بررا پنبرری و یررا شرربيی برری ن پررر مرریشررد کرری پاهررا برری
شررکو گرررز در مرری مرردش اگررر جررن شررلوار از پارچرریهرراز زربعررت نبررود ،ن را بررا
نوارهاز م تلف ااشيیدوزز میکردند (نيبور)411 :4931،ش
 .3-2-5-2اَرخالق

ارخرررا نررريم تنر ریاز برررود کررری زنررران ن را روز پيرررراه خرررود مررریپوشررريدند و
بازوبندهاز جواهر نشان ن را تزیي میکردند ( يبی)131 :4911 ،ش
 .4-2-5-2کلیجه

زنررران دورة زنرررد از کليجررریهررراز سرررتي کوتررراه برررر روز پيرررراه و شرررلوار خرررود
مرریپوشرريدندش در زمسررتان روز ارخا ،کليجرری مرریپوشرريدند و ا لررب سررتر ن را از
پوست تهيی میکردند ( يبی)131 :4911،ش
.5-2-5-2کمربند

کمربنررد زنرران رروتمنررد (ربدررات بررام) در قسررمت جلررو بررا یررک سررگک زری ر و یررا
سيمي جواهر نشران بسرتی مریشردش بریجراز کمربنرد ،گراهی از شرال و یرا ابریشرم اسرتعاده
میکردند ش د يرو ایر کرار عرلوه برر زیبرایی براس برر بلندترشردن و م ررترر شردن انردام
کمک میکرد (نيبور)411 :4931 ،ش
.6-2-5-2کاله
زنرران عررر چرري کرروچکی را کرری بررا سررن هرراز قيمترری و یررا سررکیهرراز م تلررف
زینررت دادهمرریشررد ،بررر سررر مرریگ اشررتندش گرراهی برری جرراز عررر چرري  ،شررال ظریررف و
کوچکی بر سر مریبسرتند کری بری شرکوهراز م تلرف بری پشرت و روز شرانیهرا مریا ترادش
گرراهی نيررز ایر شررال برری دور گررردن پيچيررده مرریشررد یررا روز ررر سررر برری تررورت گلرری
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بسررتی مرریشرردش برخرری زنرران زیررر شررال از کررله کرروچکی برری نررام « چررک» اسررتعاده
میکردند (نيبور)411 :4931،ش
 .7-2-5-2ک ش

کعررشهرراز زنرران در دورة زندیرری از پارچرری م مررو گلرردوزز شررده بررود کرری بررا
یرا هاز رلیی یرا ابریشرمی ترزیي مریشردش ررم کعرشهرا بری شرکو سرا رزهراز سراده
مانند گا ش و یا
سا رز نوب برگشتی بود (دوویو.)11 :4961 ،
 .8-2-5-2چادر

زنررران در دورة قاجرررار برررراز خرررروج از خانررری چرررادر سرررعيد ،سرررياه و برررنعش سرررر
مرریکردنررد ،کرری سراسررر برردن نهررا را مرریپوشرراندش چررادر را بررا قي ررانبنرردز نگرری
مرریداشررتندش وقترری کرری خررانمهررا بيرررون مرریر تنررد ،خودشرران را در چررادرز از پنبرگ يررف
(ملمررو) مرریپيچيدنررد و بررر تورتشرران پارچ رگ ندرراوماننررد داشررتند کرری در ن دو سرروراا
براز دیدن ت بيی شده بود (نيبور)411 :4931 ،ش
زنرران ربدرری متوسررم برراس خيلرری عجيبرری مرریپوشرريدندش نهررا دور رانشرران پارچرری
بسرريارز مرریپيچيدنررد تررا ران نهررا کلعررت جلرروه کنرردش پيررراه زنهررا کوترراه اسررت و بررر
سرشرران دسررتمال و چررک مرریپيچنررد و روز دسررتمال و چررک چررادر سررعيد مرریاندازنرردش
نهررا اترری جلرروز تورتشرران هررم دسررتمال سررعيد مرری ویزنررد و رری ایرر دسررتمال برری
بزرگرری دسررتما ی نيسررت کرری تررورت زنهرراز عرررو را مرریپوشرراند (نيبررور:4931،
)441ش
شررواهد و مرردارب نشرران مرریدهررد کرری کمربنررد زنرران رروتمنررد (ربدررات بررام) در
قسمت جلرو جواهرنشران یرا سرگ زریر برود و ایر زنران بری جراز کمربنرد نيرز گراهی
از شررال و پارچرری ابریشررمی اسررتعاده مرریکردنررد کرری نشررانگر قشررربندز اجتمرراعی در ميرران
زنرران در دربررار زندیرری اسررتش وجررود یرررا هرراز رلیرری یررا ابریشررمی در کعررشهرراز زنرران
اقشررار اجتمرراعی بررام در دورة زندیرری نشررانگر ارتبرراب نهررا بررا اروپایيرران از نوررر توجّرری برری
مد و ا گوپ یرز از نها بودش
زنان ربدرگ متوسرم بری د يرو اعتدراد بری مسرائو شررعی و تأکيرد دیر اسرلم بری اعر
اجرراو ،برريشتررر از چررادر اسررتعاده مرریکردنرردش زنرران يردربررارز برری تررورت خررود
پارچرریاز برری نررام ندرراو مرریانداختنررد تررا تررورت خررود را از دیررد ن رامپرم پنهرران کننررد؛
هررمچنرري برری د يررو وک ر يّت اقتصررادز ،زنرران ربدررات پررایي از برراسهرراز ارزانقيمررت
اسررتعاده مرریکردنرردش اگرچرری در مرردل برراس زنرران دربررارز و زنرران عررادز تعرراوتی دیررده
نمیشودش
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 .3نتیجه گیری
با مررورز برر م ا رب گعتریشرده مری تروان بری ایر نتيجری رسريد کری وجرود قشرربندز
اجتمرراعی تررأرير بسررزایی بررر ارزشهررا و رهن ر هررر جام رری داردش برری بيرران دیگررر ،ربدررات
اجتمرراعی باعرر تاييررر در داو و رسرروم ،نرروی پوشرراب و نرروی ر تررار نيررز مرریشررودش
کررمکررم ای ر پوشرراب برری نمررودار رهنگرری تبرردیو شررده ،تپررت تررأرير ربدررات اجتمرراعی
هر جام ری واقرب مریشرود؛ ترا نجرا کری ارزشهراز اجتمراعی و رهنگری هرر قشرر و ربدری
مریتوانرد در پوشراب جلرروهگرر شرودش برری عبرارت دیگرر نرروی و رررز اسرتعاده از پوشرراب
میتواند نماد ربدات اجتماعی در هر جام ی قلمداد شودش
در دورة زندیرری ایرانيرران برری برراس و پوشرراب اهميّررت ررراوان مرریدادنررد و ربدررات
اجتماعی دورة زندیری برر تعراوت براس و پوشراب ترأرير بسرزایی داشرتیاسرت؛ بری عبرارت
دیگررر ،برراس و پوشرراب ربدررات بررام و دربررارز بررا ربدررات متوسررم و پررایي جام رری
متعاوت و از نها برجستیتر استش
اگررر چرری شررکو ،نرروی ،ررررز اسررتعاده و رن ر برراس مررردان و زنرران ایرانرری در دورة
زندیرری برری هررم شررباهت داشررتی ،امررا زنرران ربدرری متوسررم و پررایي جام رری از برراس متعرراوتی
نسرربت برری زنرران و مررردان دربررارز اسررتعاده مرریکردنررد کرری ایرر امررر نشررانگر ارتبرراب
بازرگانررران اروپرررایی برررا درباریررران و ترررأرير پر ر یر ت نپررروة پوشرررش زنررران دربرررارز از
بازرگانرران اروپررایی بررودهاسررتش ا ررزایش جررواهرات و تزئينررات در برراس زنرران دربررارز
نشررانگ تعرراوت برراس زنرران ربدررات بررام و زنرران ربدررگ متوسررم و عررادز جام رری ایرانرری در
دورة زندیی استش
کتابنامه
4ش او يویرری ،ان باتيسررتش()4914ش ساا رنامه اولیويااهشترجمرری مپمررد ررراهر ميرررزاش تصررپي و
اواشی لمرکا ورهرامش چا اول ،تهران :انتشارات ارلعاتش
2ش ارردادعادل ،لم لرریش()4969ش فرهنااگ برهنگاای و برهنگاای فرهنگاایش تهررران :انتشررارات
تدا و سيماز جمهورز اسلمی ایرانش
9ش اسررينی سررائی ،ميرررزا اسرر خررانش()4961ش تاااريخ فارساانامه ناعااریش جلررد دومش چررا
اول ،تهران :اميرکبيرش
1شدزز ،ر ، ،ش()4913ش فرهنااگ ال سااة مساالمانانش ترجمرری اسررين لی هروزشتهررران :بنگرراه
ترجمی و نشر کتاوش

مجلگ م ا ات ایرانی414 /
1شدروویو،گاسرراارش()4961ش ساا ر در ايااران ش ترجمرری منرروچهر اعتمرراد مدرردمشتهران :انتشررارات
شباویزش
6شرجبررری ،اشرررراش()4911ش «تاريخچاااه تحاااوّل پوشااااک باااانوان ايرانااای در دورۀ
قاجاريه»ش مجلی رشد تاری  ،شماره 2ش تص93تا11ش
1شرجبرری ،پرویررزش()4914ش هاازارههااای گمشااده (اشررکانيان)ش جلررد چهررارمش چررا اول ،تهررران:
انتشارات توسش
1شرجبی ،پرویزش()4911شکريم خان اند و امان اوش تهران :نشر اخترانش
3شروشی،گیش()4916شجامعهشناسیتالکوتپارسونزشترجمی نيکگهر ،تهران :تبيانش
41شریتررزر ،جررورجش()4911ش نظريااه جامعااهشناساای در دوران معاعاارش ترجمرری مپس ر رلررریش
تهران :انتشارات علمیش
44شکررياوپور ،جليرروش ()4913ش پوشاااک ايرانیااان اا چهااارده قاارن پاایش تااا آغاااا دورۀ
شاهنشاهی پهلویش تهران :انتشارات وزارت رهن و هنرش
42ش يبرری ،مهر سرراش ()4911ش هشااتهاازار سااال تاااريخ پوشاااک اقااوا ايراناایشتهررران:
انتشارات هيرمندش
49ش کمررا ی ،علرریش()4913ش مقدّمااهای باار جامعااهشناساای نااابرابری اجتماااعیش چررا اول،
تهران :انتشارات سمتش
41ش گلسرررتانی ،ابوا پسرر برر مپمرررد امررري ش ()4911ش مجمااالالتاااواريخ ش بررری سرر ی مررردرس
رکوزش چا اول ،تهران :اب سيناش
41ش وشرررر ،مررراک ش()4911ش روانشناسااای رناااگهااااش ترجمر رگ ویررردا ابررریزاده ش چرررا
چهاردهم ،تهران :انتشارات درساش
46ش موسروز نرامی اتررعهانی ،ميررزا مپمرردتراد ش()4969ش تاااريخگیتاایگشاااش تپریرر و تپشرريی
عزیز او بياتش تهران :انتشارات امير کبيرش
41ش نيبرررور ،کارسرررت ش()4931ش سااا رنامه نی اااورش ترجمر رگ پرویرررز رجبررریش تهرررران :انتشرررارات
ایرانشناسیش
41ش ورهرررام ،لمرکرراش()4911ش تاااريخ سیاساای و اجتماااعی ايااران عصاار اناادش تهررران:
انتشارات م ي ش
43شویرررو کررراک  ،روت ترنررررش()4912ش تااااريخ ل ااااسش ترجمررگ شررريری بزرگمهرررر ،تهرررران:
انتشارات توسش
21شیارشررارر ،ااسررانش (  )4912ش پوشاااک در ايااران امااین .ترجمررگ پيمرران مترري ش تهررران:
اميرکبيرش

