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 تعلیم و تربیت زنان عصر ساساني

  لیال شاه بختی

  تحصیل علم

http://wahr.ir/node/496  

......................................  

دربارة وضعیت اجتماعي زنان و تعلیم و تربیت آنان در دورة ساساني، كه بخش عمده اي از جمعیت كشور را تشكیل 

اما . در گوشه و كنار منابع تاريخي به چشم مي خورد مي دادند، ھمچون ساير دوره ھاي ماقبل، اطالعات پراكنده اي

تأكید اوستا و پندنامه ھاي اين دوره مي تواند ما را بر میزان اھمیت كسب دانش و ھنر در اين برھة زماني رھنمون 

كه اسمي مؤنث است، ذكر » چیستا«به ويژه آنگاه كه مشاھده مي شود نام فرشته ي دانش و نماد معرفت، . سازد

  .كه اين خود بیانگر احترامي است كه در آيین زرتشتي نسبت به زن ابراز شده استشده 

زن و فرزند خود را از تحصیل « : در پند نامة آذرباد مھر سپندان در مورد لزوم اھمیت آموختن دانش چنین آمده است

( اگر تو را فرزندي خردسال است . دانش و كسب ھنر باز مدار تا غم و اندوه بر تو راه نیابد و در آينده پشیمان نگردي

زيرا فروغ دانش، ديدة روشن و بیناست، دختر خود را شوھري ده كه . او را به دبستان فرست ) خواه پسر، خواه دختر

چه مردم ھوشیار و دانا چون زمین باروري است كه ھر تخمي در آن ِكشِته شود نیكو و فراوان بار . ھوشیار و دانا باشد

  .»آورد

ھر مرد و زن و يا پسر و دختر بايد در راه دانايي و بینايي خود بكوشد، چه دانش ديده « : ان نیز آمده است درگاھ

به ويژه دربارة آموزش دختران دستورات و دقت خاصي اعمال » .بیناست و ھر كه دانشمند نباشد كور و ناتوان است

  .مي شد

. پدر و مادر است كه فرزندان خود را به فرا گرفتن دانش بگذارندبر گردن « : در آيینة آيین مزده يسني گفته شده است

و با توجه به اين تعالیم ارزشمند است كه » .به ويژه براي پرورش دختران و دانش ياد گرفتن آنان بیشتر كوشش نمايند

ز پا به پاي مشاھده مي شود دختران عالوه بر آموزش ھاي مقدماتي، ادبیات، موسیقي و تحصیالت عالي نظري را نی

  .پسران فرا مي گرفته و به درجات عالي دانش نايل مي شدند

ھمچنین ما شاھد مطمئني در دست داريم كه تربیت علمي در میان زنان دوره ساساني شیوع داشته و زنان 

  .ھاي ممتاز گاھي تعلیمات بسیار عمیقي در علوم تحصیل مي كرده اند خانواده

گزارشي را از نوشتة يك قاضي محقق نقل مي كند كه روزي پنج زن وي را در » ستان ماديگان ھزار داد«كتاب حقوقي 

» اھلیت«و » ضمانت«سر راھش به دادگاه نگه مي دارند و يكي از زنان سؤاالتي راجع به مسائل حقوقي مربوط به 

كساني كه اين گونه  در بعضي موارد، زنان وظايف دستوري و روحانیت را نیز عھده دار مي شدند و البته. مي كند

  .مسئولیت ھا را قبول مي كردند، تحصیالت شان از مباني تعلیمات ابتدايي تجاوز مي نمود

  ورزش

يكي از پديده ھاي تمدن در ايران باستان كه ھم پاية ديني دارد و ھم سنت ملي، نیرومندي و بھداشت تن و روان بوده 

نیاكان ما نیز در پرتو . اي سالمت جسم و جان قرار گرفته استو نیز نخستین فلسفه موجوديت و آسايش بشر بر مبن

ھاي گوناگوني چون سواركاري، تیراندازي، شكار، چوگان بازي، كشتي و پھلواني ، شنا و شطرنج، خود به اين  ورزش

دوري مي به اين صفات نیكو آراسته ، از سستي و ناتواني  –سالگي  ۵ –امور پرداخته و فرزندان شان را از سنین كم 

  .جستند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

با نگاھي به متون كھن در مي يابیم كه پرورش جسم و روح و بنیاد تعلیم و تربیت در ايران باستان، بر دو اصل قرار 

به گونه اي كه در اوستا نیز تن قبل از روان و گیتي پیش از مینو . نخست پرورش تن و دوم تربیت و تنوير روان: داشت

  .ان بويژه در ھنگام ازدواج اھمیت بسیاري مي دادندذكر شده، به سالمت زنان و مرد

لذا جاي تعجب نیست كه زنان و دختران نیز پا به پاي مردان به اين فنون عالقه نشان داده و به فراگیري آنھا مي 

با اين  .پرداختند و اگر چه در اين دوره بیشتر به آماده كردن دختران براي خانه داري و انجام وظايف مادري توجه داشتند

چنانكه نظامي گنجوي نقل مي كند كه خسرو .حال سواركاري و چوگان بازي به دختران نجبا و اشراف آموخته مي شد

  .پرويز با شیرين به چوگان بازي مي پرداخت

  ھنر

از منابعي كه مي توان به نقش زنان در عرصة ھنر رجوع كرد و حضور گسترده آنان را ديد، تزئینات موزايیكي كاخ 

  .شابور فارس استبی

از مھم ترين بناھاي شھر بیشابور، دو ايوان مزين به موزائیك، معبد آناھیتا، كاخ بیشابور، بناي يادبود شاپور و چند بناي 

در بین نقوش انساني، نقش . ديگر است ، در کف ايوان ، موزائیک ھا با طرح ھاي گیاھي و انساني تزئین شده است 

مختلف ديده مي شود كه شامل دو طبقة زنان درباري و عامي جامعه است كه زنان عامي  زن به وفور و در حالت ھاي

  .گیرد خود زنان نوازنده ، رقصنده و تاج باف را در بر مي

اين زنان معموًال به ھنگام ضیافت ھا و اعیاد، به منظور سرگرم ساختن شاھان و شاھزادگان دعوت مي شدند و به 

  :به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره نمودھنرنمايي مي پرداختند كه 

در قسمت غرب ايوان، صحنه اي از رقص چھار زن رقصنده با پیراھن ھاي بلند پرچین در حال جست و خیز به نمايش 

در بین تابلوھاي موزائیكي ھمین ايوان، تصوير زن رقصنده اي كه فقط قسمت ھايي از پايین تنه آن . گذارده شده است

ظاھرًا در اين دوره بافتن .ھمینطور تصويري از زني در حال نواختن چنگ نیز ديده مي شود. ي است ديده مي شود باق

تاج گل جھت تزئین موي زنان از رايج ترين آرايش ھاي مو بوده كه در تزئینات ايوان تصوير عده اي از اين زنان به نمايش 

در يك . ما تصوير زني را در حال بافتن تاج گل مشاھده مي كنیمدر قسمت غربي ايوان موزائیك، . گذاشته شده است

وي لباس بلندي بر . دست اين زن گلي ديده مي شود و وي با دست ديگر خود تاج گلي را در دست گرفته و مي بافد

  .تن كرده و موھاي خود را با روبان بسته است

 -مي شود بانواني در حال نواختن ساز رايج آن عھد بر روي سه ظرف سیمین نیز كه در موزة ايران باستان نگاھداري

  .ديده مي شوند -بربط 

در نقوش طاق بستان كرمانشاه كه شكارگاھي حجاري شده است ؛ در يك مجلس ، نقش چند دختر چنگ زن كه در 

قايق نشسته و دنبال شاه كه روي مردابي مشغول شكار است، در حركت و به نواختن چنگ مشغولند حك شده 

در پشت سر خسرو پرويز در نقش اولي نوازندگان قرار دارند كه دو نفر آنھا شیپور مي زنند و ديگري طنبور و . تاس

در نقش شكار خوك وحشي باز عده ). َدسَتك( درجاي ديگر نردباني كنار سكو قرار دارد و بعضي از آنھا كف مي زنند 

اين صحنه ھا در گچ بري ھاي اين دوره نیز ديده . و چنگ مي زند اي از نوازندگان مشغول و زني در كنار پادشاه ايستاده

  .مي شوند

ذكر شده است كه در بین زنان خواننده آنھايي كه صداي شان نازك تر و » خسرو پسر قباد و غالم« در كتاب پھلوي 

  .صاف تر است بر ديگران ترجیح دارند

  خانه داري
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انه داري داشته و اين امر شامل تمامي طبقات فرادست و فرودست در ايران باستان، تربیت دختران بیشتر جنبة خ

بايد به عنوان كدبانوي خانه در صحنة اجتماع گام نھند و از آنجا كه پدر آموزش  چرا كه دختران طبعًا مي. جامعه مي شد

انگي تر از برادرش تعلیم و تربیت دختر جنبه اي خ. و پرورش پسر را به عھده مي گرفت، مادر نیز به دختر مي پرداخت

داشته و چون بايد مادري بسیار نیكو به بار آيد، به محض آموختن اصول اخالقي، يعني از نه سالگي به كارھاي 

. گوناگون خانه از قبیل شست و شو ، رفت و روب، رختشويي و دوخت و دوز و گاھي ھم به رشتن و بافتن مي پردازد

لذا ھر خانواده در خانه . پارچه ھاي مورد نیاز خانواده را در خانه تھیه مي كردندچرا كه ايرانیان از عھد باستان، بیشتر 

ي خود ابزار و دستگاه ريسندگي و بافندگي داشته و زنان طبقات مختلف، پوشاك مورد نیاز خانواده را تھیه مي كردند 

  .وكمتر زني بوده كه از بافندگي سررشته نداشته باشد

، اسراف روا »اگرچه نخ پاره اي نباشد«را مي آموزد و خو مي گیرد كه درچیزي » خانه داري«دختر ايراني به ويژه راه 

  .ندارد، چرا كه اھورا مزدا اندك چیز را براي اسراف نیافريده است

وي در روستا، به كارھاي مزرعه مي رسد و صبح و .دختري كه پنبه مي ريسد، اگر ذره اي از آن را تلف كند، خطاست

  .دوشیدن شیر دام ھاي شیرده روانه مزرعه مي شودعصر براي 

ظاھرًا زنان وابسته به طبقات متوسط ومحروم، براي امرار معاش و تأمین زندگي ، دوشادوش مردان در كارھاي 

به پاره اي از فعالیت ھاي زنانه مانند دايگي و كمك به زائو مزد « كشاورزي و ديگر امور اقتصادي شركت داشتند و 

ھمچنین به » .گرفته است و زن مي توانسته با بھره جستن از نیروي كار خود دستمزدي داشته باشدتعلق مي 

آسیاب ھاي خانگي و دستي اشاره شده كه زنان به وسیله آنھا غله را آرد مي كرده و نه تنھا براي مصرف خود، بلكه 

  .آب آوردن نیز كار زنان بوده است. براي فروش ، نان مي پختند

ن طبقة علماي دين، مي بايست رشتن، بافتن و دوختن كمربند وسدره مقدس را بدانند؛ زيرا اين طبقه بود كه دوشیزگا

  .مردمان زمانه را سدره پوش مي كرد

بر اساس تعالیم مذھبي، دختر در خانه ھاي دستوران كمربند مقدس مي دوخت و در شھر، مادرش او را مدتي به 

چندان كه در شانزده سالگي ، به تقريب ، . ن مي فرستاد تا آشپزي يادبگیردخانه يكي از بستگان يا ھمسايگا

  .ھرچیزي را كه ھمسر و َكَدگ بانوِگ خوب و شايسته بايد بداند، مي داند

زنان شوھر دار از انجام تشريفات «جالب آنكه تعالیم مذھبي، تا به آن اندازه براي خانه داري زنان ارزش مي نھاده كه 

اند مشروط بر اينكه فرمانبردار شوھر بوده و شادمان باشند و به وظايف خانه داري و مادري و  بودهمذھبي معاف 

در آن صورت ملزم نبوده اند كه نیايش ھا و يشت ھا را تكرار كنند و انجام وظايف آنھا به جاي . شوھرداري بپردازند

  .»وظايف ديني محسوب مي شده است

اندرز خسرو قبادان، اندرزنامه ھاي پھلوي، ترجمه موبد اردشیر آذر گشنسب، تھران، اندرز آذرباد مھر سپندان و  -١

  .١٣۴۶راستي، 

  . ١٣٣٧آيینة آيین مزده يسني، كیخسرو شاھرخ، تھران، آفتاب ،  -٢

  .١٣۴۴زن در حقوق ساساني ، ترجمه ناصرالدين صاحب الزماني، تھران ، عطايي، چ دوم، : بارتلمه ، كريستیان -٣

  . ١٣١۶، تھران، روشنايي، چ اول، ١سیر تمدن و تربیت درايران باستان، ج : ژن، اسداهللابی -۴

 –شھرھاي ايران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنايت اهللا رضا، تھران، علمي : پیگولوسكايا، نیناويكتورونا -۵

  . ١٣۶٧فرھنگي ، 

فصلنامة علوم اجتماعي، تھران، دانشكده علوم اجتماعي، بھار و ، »تاريخچه اشتغال زن در ايران«: جاراللھي، عذرا -۶
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