
 
   جایگاه زن در ایران پیش از اسالم

   اقدس فاتحى
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ید! ھان اى مردم شنایى یاب نس و آ كدیگر ا با ی تا  یم  . ھمانا ما شما را از یك زن و مرد آفریدیم و شما را بھ ھیئت اقوام و قبایلى در آورد
 ) 1(».ترین شما در نزد خداوند پرھیزگارترین شماست كھ خداوند داناى آگاه است گمان گرامى بى

جامع آئین مقدس اسالم، بھ عنوان كامل مى ترین دین و  ید  تھ تأك ین نك بر ا مواره  شریعت، ھ مرد  ترین  سانى از زن و  عھ ان كھ جام ند  ك
بودن«بر اساس تعالیم عالیھ اسالمى، ھیچ یك از . اند تركیب یافتھ است و زن و مرد از یك گوھر، خلق شده بودن«و » مرد  یھ » زن  ما

بھ . ھیچ كس بر ھیچ كس فضیلت و برترى ندارد جز بھ واسطھ تقوا و پاكدامنى. شرافت، برترى و یا افتخار نیست قام و مرت سخن از م
شتھ ست در گذ سیار دور زن ا ھزاره. ھاى ب یش از ورود  در  تاریخ، پ بل  ِ ماق صر ِ ع یا زن یران،  فالت ا جد و  ساكن ن  ِ شین، زن ھاى پی

ھایى كھ در مسائل اقتصادى، خانوادگى، اجتماعى و دینى دارد، ھمواره با  آریاھا، حتى در ده ھزار سال پیش از میالد مسیح، با توانایى
ستجو در دشت و  او كشف. مند بوده است مردان و یكسان با آنان، از مواھب طبیعت خداداد بھره با ج كننده آتش است، نخست اوست كھ 

ھان  ھا را پیدا كند، گیاھان و دانھ ھاى خوردنى گیاھان و میوه تواند ریشھ كوه مى شد گیا صل رویش و ر ند و از ف ھاى آنھا را شناسایى ك
ین. مختلف آگاه شود طراف زم كھ در ا مھ این زن است  سوبى خی لھ ھاى ر فراد قبی خود و ا سكونت  حل  تالش ھاى م ستین  ھا و  اش، نخ

ید و اداره در دوره نئولیتیك یا نوسنگى، زن سازمان. آورد مساعى را در باب كشاورزى بھ عمل مى مور تول لھ  دھنده ا ھاى قبی نده كار كن
جا . رسد و واحد خانواده بھ او تعلق دارد او بھ مقام روحانیت مى. و خانھ است تا آن فھ  در جامعھ مادرساالر ماقبل تاریخ نجد ایران، طای

 ) 2.(كند كھ بھ دودمان مادر وابستھ باشد گسترش پیدا مى

مى خانواده زن  كھ وارد  ست  شوھر ا چاره. شود  این  مر  ست زن در ا بوده ا ند  شكالت، موجودى نیروم فع م براى ر شى  ساعات . اندی
مى پرداختھ و حتى در راه حفظ جان فرزندان قبیلھ درازى را بھ انجام كارھاى دشوار مى جاوزین  با مت مرگ  حد  سر  جنگیده و  اش، تا 

مى مت  ست مقاو ند، توزیع. كرده ا بر آوردن فرز عالوه  خانواده است زن  لھ و  فراد قبی غذاى ا نده  ظم. كن ست و  او ن خود ا لھ  نده قبی دھ
 . تواند داور و فرمانروا ھم باشد مى

تى  اش باشد كھ از آن جملھ مى تواند فرمانده جنگجویان قبیلھ در اوایل ھزاره سوم پیش از میالد در نجد ایران زن مى فھ گو بھ طای توانیم 
ست. در دره كوھھاى كردستان اشاره كنیم شر ا ماعى ب نگ اجت مدن و فرھ سازنده ت شاھى، زن عنصر برتر و  شھ و . تا عصر پدر اندی

كودك او را   آسا و آفتاب سوزان، منزلگاه و سرپناه مى ھاى سیل ابتكار زن بود كھ در مواقع باران نوزاد و  ھدارى  ساخت و مسئولیت نگ
مى شت بھ انجام این مھم وا  مع. دا جاق، ج تش ا شتن آ گھ دا تھ ن ست و  افروخ بوده ا بھ عھده زن  جانوران،  ست  باغى پو غذا و د آورى 

یھ برخى احتمال مى نان پا سیلھ ز بھ و جرد،  فاھیم م بھ  دھند كھ سخن گفتن و ابداع واژگان براى انتقال م نان  چون ز ست،  شده ا گذارى 
بان از ھمین روست كھ در تمام فرھنگ. سخن گفتن با كودكان و ایجاد ارتباط با افراد قبایل دیگر، نیاز بیشترى داشتند بان  ھا و ز ھا، ز

قرن. گویند گفتگو را زبان مادرى مى مرد در  با روش در آن ھنگام كھ  ئم،  طور دا بھ  مادى  شكار  ھاى مت بھ  خود  تدایى  ھن و اب ھاى ك
 . حیوانات اشتغال داشت، زن ھنرھاى خانگى بسیارى را ایجاد كرد

سفالگرى و . بافى، دوخت و دوز و سبدبافى را زن بھ وجود آورد فنون ریسندگى، پارچھ فن  یالد، زن  در اواخر ھزاره چھارم قبل از م
مى ساختن ظروف و كوزه مدن . آورد ھا را بھ ارمغان  یش از آ یران، پ جد ا ساكن ن یان  ین بوم باره د قان در  كھ اطالعات محق ھر چند 

ستان شفیات با حال ك ین  با ا ست،  ناچیز ا سیار  ھا، ب مى آریا شان  سى ن یادى از  شنا عداد ز تاریخ، ت بل  یل ماق ین قبا یان ا كھ در م ھد  د
یران در  دھد كھ بگویند انسان شناسان اجازه مى اند و ھمین كشفیات بھ باستان ھا را یافتھ ھاى كوچك متعلق بھ الھھ پیكرك جد ا ھاى ساكن ن
 . اند ھاى نخستین پیش از میالد چھ اعتقادات و باورھایى داشتھ ھزاره

ھا بر فراز بلندترین  مجسمھ الھھ. النھرین، نھ تنھا در زمین، بلكھ در آسمان ھم قدرت داشتھ است زن بومى ساكن نجد ایران و عیالم بین
نى  بر خالف برخى از مصریان باستان كھ مى. عبادتگاھھا بوده است بع زندگا یران، من فالت ا یان  ست بوم پنداشتند منشأ حیات، مذكر ا

 ) 3.(دانستند را مؤنث مى

نده و  در نجد ایران، قوام یك طایفھ بھ زن بودن است و در نتیجھ، اندیشھ، عاطفھ، تدبیر و فكر او براى اقتصاد و سیاست بسیار تعیین كن
كاكى. حائز اھمیت بوده است سى ح جارى صخره برر شى ھا و ح كره ھا و نقا شف ھاى روى دیوارھا و پی نھ  ھاى ك شده از عصر پاری

مردان در آن دوران،  شناسان را بھ این نتیجھ مى ، باستانسنگى قش  ست و ن بوده ا كزى  حورى و مر قش و اھمیت زنان، م كھ ن رساند 
سمبل شناسان، سمبل اى؛ و زمانى این نتیجھ گرفتھ شد كھ دیرینھ حاشیھ قاط  ھاى زنانھ را در نقاط مركزى غارھا و  نھ را در ن ھاى مردا

 . پیرامونى غارھا یافتند
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ست در بخش دیگرى از سرزمین ایران، در ھزاره سوم پیش از میالد در منطقھ عیالم بین بوده ا . النھرین، نیز نظام مادرساالرى حاكم 
ھھ. اند شده ھا در رأس خدایان عیالم پرستش مى در این منطقھ نیز الھھ یالم و ال ھاى  از جملھ الھھ شھر شوش، مركز ع گر در كوھ اى دی

یالم  بھ جز الھھ. شرقى انشان و الھھ دیگرى كھ پرستشگاه او در نزدیكى بوشھر كنونى بوده است نیز در ا گرى  نث دی شتگان مؤ ھا، فر
ھایى نیز بودند كھ دختران معبد  اند، كاھنھ در میان طبقھ كاھنان كھ نفوذ زیادى در دربار داشتھ.  وجود داشتھ است از جملھ الھھ پیروزى

شاھد  دھد كھ زنان مى ھاى دوم و سوم قبل از میالد نشان مى قوانین اجتماعى حاكم بر عیالم، در ھزاره. شدند نامیده مى توانند بھ عنوان 
 . خورد و گاه آنھا تنھا وارث ھستند و در اسناد واگذارى اموال عالوه بر مردان، نام زنان نیز بھ چشم مى) 4(در دادگاه حضور یابند

   باستان در عصر ماقبل تاریخ) 5(زن در اقوام ھند و اروپایى

مان یژه در ز بھ و یت برترى دارد،  نیز موقع ستان  پایى با كم  زن در نزد اقوام ھند و ارو مع حا بر آن جوا شاورزى  صاد ك كھ اقت ھایى 
مى. است قا  بد جوامع ھند و اروپایى ھم، مادرساالر ھستند و معتقدند كھ نسل از طریق مادر ب مع . یا ثارى از جوا بھ آ سیاى غربى  در آ

خش. خوریم مادرساالر برمى صغیر و در ب سیاى  تا آ ظام مادرساالرى،  عالوه بر نجد ایران، تا حدود سند و ھمچنین  صر، ن ھایى از م
ِ حاكم بین ھمھ جوامع نامبرده است  . نظام مشترك

سترده سرزمین گ كھ در  سیح  یالد م بل از م ھارم ق ھزاره چ ھن در  سیار ك یان ب ند و اروپای نگ ھ بارز فرھ صات  ین  از مشخ كھ ب اى 
شان رودخانھ ینى حتى ن تداد دارد،  سیاه ام مى ھایى از زن سئى تا شمال غربى دریاى  فت  ساالربودن  ھا . توان یا كھ از آن ھایى  در گور

ست كشف شده، صورت زن عنى » زن«واژه . ھا بھ سمت مشرق و صورت مردھا بھ سمت مغرب بوده ا بھ » زادن«بھ م مرد  و واژه 
 ) 6.(بوده است» مردن«معناى 

مى با  زن بھ عنوان عنصر زاینده، با طلوع خورشید مناسبت پیدا  ست و  نامعلوم ا قش او در زادن  كھ ن بھ عنوان عنصرى  مرد  ند و  ك
یش  4000پس در جوامع ھند و اروپایى نیز در . كند شود، روى بھ سویى دارد كھ خورشید در آن غروب مى مرگ خود نابود مى سال پ

 . شده است از میالد مسیح، تبار از راه مادر حفظ مى

   زوال عصر مادرشاھى

مر  ھدایتِ ا كھ  اما زمانى كھ پرورش حیوانات اھلى، وسعت پیدا كرد و مرد، گاوآھن را در كشاورزى بھ كار برد، این عمل باعث شد 
كار  بھ  ند  گاوآھن، نیازم ستعمال  یرا ا شود، ز قل  كشاورزى از زن بھ مرد بھ سھولت انجام گیرد و اداره كردن كشاورزى، بھ مرد منت

از آن پس سواران جنگجوى ھند و اروپایى باستان كھ فرھنگ بیابانگردى و شبانى دارند و . گرفتن نیروى عضالنى بیشترى بوده است
برده از راه شمشیر زدن بھ عنوان مزدور براى اقوام برتر زندگى را مى تار  گذرانند بھ لطف زور بازو، با زنان خود ھمچون  داران رف

م مى ّ ند در این خانواده. كنند؛ حكومتى اقتدارگرایانھ و ھمراه با تحك خود ندار عھ . ھا دیگر زنان ھیچ گونھ اختیاراتى نسبت بھ شوھر  جام
در اواســط ھــزاره دوم پیــش از میـالد، مبانــى . طلــبى اســت دارى و خصـلت جنــگ نــوین مردســاالر، مبتــنى بـر اقتصــاد چوپـانى و گلــھ

مى النھرین كنار مى مردساالرى، بقایاى مادرساالرى را حتى در بین یدا  كاھش پ سمان  ھم در آ ین و  ند زند و قدرت زنانھ، ھم در زم . ك
شاھى حضور بارزتر خدایان مذكر در انگاره . ھاى دینى این ھزاره در بین اقوام مختلف، آغاز جدى بود براى دوره مردساالرى و پدر

تل و  بھ ق گار را  ً در ھمین زمان بود كھ قبایل مختلف ھند و اروپایى باستان براى بھ دست آوردن زمین بیشتر براى چراگاه، روز تقریبا
 . گیرند گذرانیدند و زندگى اجتماعى این اقوام سخت در معرض خطر قرار گرفتھ بود، تصمیم بھ مھاجرت مى غارت و دزدى مى

یده  این مھاجرت طول انجام بھ  قرن  طى چندین  بوده و  تدریجى  ھاى عظیم و نفوذ آنھا در مناطق كوچ، ناگھانى و یك باره نبود و بلكھ 
ھر . دین آریاھاى باستان، پرستش قواى طبیعت بوده است. است شت، م از خدایان محبوب و مورد عالقھ آریاھا، پیش از آمدن اشو زرت

بود. بوده است)  میثره یا میترا( گاوران  شبانان و جن یل  او رب. پرستش میترا مورد عالقھ  ین قبا مان ب ھد و پی ضامن ع نوع جنگ و  ال
ِ چھارپایان، بھ ویژه  دانستند و قربانى دارى و چوپانى بیشتر سازگار مى اى، گلھ این قبایل پرستش مھر را با زندگى قبیلھ. بود ھاى خونین

یل  اسب و خوردن مایعات سكرآور و مدھوش كننده و انجام اعمال جادوگرى در میان كاھنان و مغان آریایى كھ رؤساى روحانى این قبا
ثر . بودند، بسیار رواج داشت بر ا یل  ین قبا ھم ا یل  ین دل بھ ھم ند و  ید بود شرایط جد بھ  ھا  كاھنان و جادوگران مانع تحول زندگى آریا

ً در حال نزاع بودند  ) 7.(نداشتن زمین، دائما

   اشو زرتشت

عى  مقارن و یا ھمزمان با مھاجرت آریاھا بھ سرزمین ایران اشو زرتشت، پیام یك، اصالح اجتما كردار ن یك و  تار ن یك، گف آور پندار ن
ست ). سال پیش از میالد مسیح 600تا  1200بین (بنیادین را آغاز كرد  خدایى نی بھ عقیده زرتشت، باالتر از اھورا مزدا یا سرور دانا 

یوان . تر از او قرار دارند اى پایین و ھمھ مظاھر طبیعت، تابع و فرمانبردار او ھستند و در مرتبھ زرتشت با اعمال جادویى و پرستش د
سكوت . ورزید ھاى خونین مخالفت مى و قربانى ند و  تھ بود ترك گف صحراگردى را  ندك،  ندك ا ستان ا اینك شمار عظیمى از آریاھاى با

مى اختیار كرده بودند و بھ كشاورزى و باغبانى و زراعت غالت و حبوبات و درختكارى در مناطق و محل بت  ند ھاى ثا براى . پرداخت
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تى  غان مطابق ین م با كیش و آئ ھا  ضاع اقتصادى آن بود و او سب ن گر منا ین مغان، دی شتھ و آداب د سابق گذ سوم  این گروه اكثریت، ر
بار  آنچھ براى دوره صحرانشینى و چوپانى و بیابانگردى، امرى آسان و عملى مى. نداشت بھ  یان اقتصادى چندانى  نمود و ضرر و ز

با این حال كاھنان بر رسوم دیرین خود پایدار بودند . شد ھا و شھرھاى آریایى گران تمام مى آورد، در دوره جدید براى ساكنان قریھ نمى
مردم كشاورز . دادند و ھمچنان بھ ساحرى و جادوگرى اشتغال داشتند و بھ ھیچ اصالحى تن در نمى جان  فت  نى آ صحراگردھاى تورا

بانى. شدند یوان، قر یا د انگیز  شرّ نام ارواح  بھ  مى آنان پیش از یورش بھ دھقانان آریایى  ثار  ند ھا ن كھ . كرد مود  عالم ن شت ا شو زرت ا
نھ و زشت بدى و فت شر و  بى دیوھاى معبود مغان و تورانیان، ھمگى زیانكارند و منشأ  جانوران  یان،  ستند و توران بھ  كارى ھ آزار را 

 ) 8.(سازند كنند و آنھا را نابود مى كنند و بھ مزارع سرسبز و درختان حملھ مى بھانھ قربانى در برابر معبد دیو ھالك مى

بود  سندیده  بنا بر تعلیمات زرتشت، پرداختن بھ كشاورزى و پاكیزه نگھداشتن آب و خاك و آباد كردن زمین در این آئین، امرى بسیار پ
غان . داد و اھورا مزدا بھ آن فرمان مى فت م با مخال ید او  شت و عقا عالیم زرت جادوگران(اما ت نان و  بھ) كاھ شد رو براى . رو  زرتشت 

كرد» كى گشتاسب«گسترش و تبلیغ عقاید خود بھ نزد یكى از امیران محلى شرق بھ نام  ضھ  بھ او عر ست . رفت و دعوت خود را  نخ
خود ) شفابخشیدن اسب گشتاسب(اى از او  گشتاسب تحت تأثیر بدگویى مغان، از پذیرش آئین او سر باز زد اما سرانجام با دیدن معجزه
 ) 9.(و ھمسرش ھوتوس و پسرش اسفندیار و سایر اعضاى خانواده و سپاھیان بھ او ایمان آوردند

نى دشت در حدود ھزار سال پیش از میالد مسیح كھ شاخھ ایرانى اقوام ھند و اروپایى براى گریختن از سرما و یخبندان ھاى  ھاى طوال
ِ حاصلخیزتر براى سكونت و مأوا، بھ نجد ایران سرازیر و در آنجا مستقر مى) جنوب روسیھ(اوراسى  نگ  و یافتن مناطق با فرھ شوند 

قوام . شوند النھرین آشنا مى و تمدن سكنھ بومى نجد ایران و تمدن عیالم در دشت بین صاد ا شد، زندگى و اقت شاره  ً ا بال كھ ق ھمان طور 
شترى . اخیرالذكر نیز بر مبناى كشاورزى بوده است عدیل بی ظر و ت ید ن یران، تجد فالت ا مى  بر اثر ھمنشینى و مجاورت با ساكنان بو

بر آب. در زندگى و باورھاى آریاھا پس از مھاجرت بھ وجود آمد كل  شتھ مؤنث مو تا(ھا  چنانچھ اعتقاد بھ فر شتى ) آناھی ین زرد در آئ
 . یابد رواج مى

   ھاى زرتشتى امشاسپندان و ایزد بانوان مؤنث در انگاره

مذكر، امشاسپندان ) نامیرایان پاك(كند، در كنار امشاسپندان  تر آریاھا پیشنھاد مى در آئین زرتشت كھ نوعى اعتدال را در باورھاى قدیم
ّل بر بى: بینیم مؤنث را مى مال  امرداد گھ فرشتھ مؤنث موك یت و ك ّ بر كل مرگى و پژمرده نشدن گیاه است و خرداد، فرشتھ مؤنث موكل 

 ) 10.(الھھ زمین و مظھر تحمل و بردبارى است) سپندارمد(و مظھر شادابى گیاھان و نجات افراد بشر است و اسفند 

 زن در نامھ مقدس اوستا 

بھ . شود در آئین زردشت و در اوستا، نامھ مقدس اشو زردشت، ھمھ جا نام زن و مرد در یك ردیف ذكر مى جع  چھ در اوستا را ھر آن
مى زن و مرد است، متضمن برابرى حقوق مى قدیس  ھم ت با  نى . شوند باشد و زنان و مردان پارسا  قادات دی ھا و اعت مھ باور ین ھ در ب

ست رسد كیش زرتشتى بیش از آئین پیش از اسالم در ایران، بھ نظر مى بوده ا مرد  براى . ھاى دیگر معتقد بھ مساوات در خلقت زن و 
ْ كھ از آثار برجستھ دینى در ادبیات زرتشتى است  ن ْ  : آمده است) بھ خط و زبان فارسى میانھ(نمونھ در فصل یازدھم بُندَھِش

شما « ستید،  شر ھ مھ ب اھورا مزدا، روان را بھ كالبد نخستین زن و مرد، مشى و مشیانھ بدمید و آنھا جاندار شدند و بھ آنھا گفت شما تخ
 ) 11(».ام، پس نیك بگویید، كار نیك كنید و دیوان و خدایان دروغین را نستایید اندیشى بخشیده پدر و مادر جھانید، بھ شما موھبت كامل

 : سراید و در بخش گاھان از یَسناى اوستا، زرتشت مى

شناختھ بھ درستى مى! اى مزدا اھورا« كار  ھترین  اى، از  گویم، ھر كس چھ مرد، چھ زن، در پرتو اندیشھ نیك، بورزد آنچھ را كھ تو ب
 ) 12(».برخوردار خواھد شد) آن جھانى آسمانى(پاداش فرشتھ موكل بر راستى و عدل و نیز از شھریارى مینوى 

 : خوانیم نامھ چنین مى و در ارداویراف

تن. شان را بریده بودند پس دیدم روان مردى و زنى كھ زبان« ین  گران را  پرسیدم ا فره  پاد ا ین  ھا چن كھ روان آن ند  ناھى كرد چھ گ ھا 
نَد ) پارسا(كند؟ سروش اھال  تحمل مى ُ ِرو ید(و ایزد آذر گفتند این روان آن مرد و زن د سخن ) پل ندگان،  یان ز كھ در م ست  نش ا ُ بد ك و 

 ) 13(».دروغ و ناراست، بسیار گفتند

ِ زرتشتى ھایى كھ ذكر شد، شواھدى بود بر تساوى مقام زن و مرد در انگاره نمونھ  . ھاى كیش
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مى)در تخت جمشید(ھاى گنجینھ ھخامنشى كھ بھ زبان فارسى باستان است  در لوحھ كار  كھ  سانى  ستمزد ك ین د بھ  ، سخن از تعی ند،  كن
 . ور مرد، یك كارگر زن و مزد یك كودك مزد یك پیشھ: آید میان مى

 ) 14.(دھنده آن است كھ زنان نیز مانند مردان در كارھاى اجتماعى و اقتصادى شركت دارند و این نشان

ست شده ا نده  تاریخ را  ِ سایھ تاریك بھ  شى و در . باید اذعان كنیم كھ در سراسر تاریخ ایران پیش از اسالم، زن ھمواره  ھد ھخامن در ع
َختى سیماى مظلومانھ خود را نشان مى دختى را مى عصر پارتیان اشكانى، گاه ما شاه دو » المصالحھ وجھ«دھد تنھا براى اینكھ  بینیم كھ ل

مى. دشمن قرار بگیرد و بھ ازدواجى اجبارى با دشمن تن در بدھد یدا  تنزل پ قام زن  شكانى م سمت  در زمان پارتیان ا نان در ق ند و ز ك
ِ خانھ یان، پست. كنند كھ با قسمت بیرونى تفاوت داشت ھاى نجباى پارتى زندگى مى اندورنى نزد پارت قام زن در  لى، م طور ك تر از  بھ 

 ) 15.(باشد ھا و مادھا مى مقام زن در نزد پارس

مى جھ  فاوتى موا ظرات مت با ن مى در باره مقام زن در عھد ساسانیان، ما  شى  جا نا ین تضاد از آن بھ  شویم و ا نھ،  گذر زما كھ در  شود 
شھ مى تدریج تحوالت و تغییرات كلى و ری صورت  سانى  صادى دوره سا خانوادگى و اقت ماعى و  شؤون زندگى اجت مام  . گیرد اى در ت

قدیمى: گوید شناس آلمانى مى بارتلومھ، شرق بھ  در عھد عتیق و  حق  صاحب  جھ  یچ و بھ ھ ندارد و  سانى، زن شخصیت حقوقى  تر سا
نام . آید رود و جزو اشیاء بھ شمار مى شمار نمى بھ  چیزى  ضى«بھ عنوان نمونھ  جب آن » ازدواج استقرا بھ مو كھ  ست  شتھ ا جود دا و

ً بھ مرد دیگرى شوھر بدھد مرد مى  ) 16.(توانست زن خود را حتى بدون رضایت زن، مجددا

ست مرد ا مت  قط . بنا بر قوانین عھد عتیق ساسانى، زن اشرافى و زن غیر اشرافى از ھر حیث تحت حكومت و قیمو ختران، ف عالیم د ت
داى«زن در عھد عتیق ساسانى، برده و تسلیم . شد دارى محدود مى بھ خانھ َ و ُ َگ خ او بھ ھیچ وجھ حق معاملھ . یا رئیس خانوار است» كَذ

سازد، ولى  ھاى عھد عتیق، داشتن پسر، وسیلھ سعادت دنیوى و اخروى را فراھم مى در سنت. یا داد و ستد تجارى و اقتصادى را ندارد
ت عبور كند پس باید . داشتن دختر ھیچ اھمیت و فضیلتى ندارد َ اگر كسى پسرى نداشت، براى او بسیار مشكل بود كھ بتواند از پل چینو

مى. اى انتخاب كند الاقل براى خود پسرخوانده شوھر نوشتھ  ساب  بھ ح كوى زن  . شود در سنت عھد عتیق ساسانى، حتى تمام اعمال نی
ّمى شد كھ تا حدودى قوانین عھد عتیق را منسوخ و تعدیل كرد زن در عھد جدید . اما بعدھا در عھد جدید ساسانى، زن داراى حقوق مسل

 ) 17.(تواند در اموال مرد شریك باشد ساسانى بھ موجب یك سند قانونى مى

مى. پردازد گردد و آنگاه شوھر مبلغى را بھ زن مى گیرد، مھر تعیین مى ازدواج بھ وسیلھ یك واسطھ، صورت مى لوم  شد  اگر بعدھا مع
ً آن پول را از او بگیرد كھ زن عقیم است، شوھر مى شده،  زن مى. توانست مجددا جام  ضایت او ان بدون ر كھ  قى  بھ طال توانست نسبت 

 ) 18.(توانست براى خودش نگھ دارد اعتراض داشتھ باشد، بدین صورت ھمھ مالى را كھ شوھر بھ او داده است، مى

 : در این دوره، تعدد زوجات معمول است و چند نوع ازدواج وجود دارد

یازات برخوردار . رفت اى با رضایت پدر و مادر بھ خانھ شوھر مى دوشیزه: ازدواج پادشازن -1 مھ امت شوھر از ھ این خانم در منزل 
گرى  بود و فرزندانى كھ مى ضایت او زن دی بدون ر شت  حق ندا ِ چنین زنى  ِ خودش بود و شوھر آورد، در این جھان و آن جھان از آن

مى. شد اختیار كند مگر در مواردى كھ بر طبق شریعت زردشتى مجاز شناختھ مى ستھ  البتھ معلوم نیست كھ ھر مرد، چند پادشازن  توان
ً تعدد زوجھ. داشتھ باشد كم ظاھرا مردان  بود و  ستطاعت او  سبت ا بھ ن مرد  شتھ ھاى  یك زن ندا یش از  ند بضاعت، ب مى. ا ست  مرد  بای

َگْ بانوگ(العمر، پادشازن  مادام ذ  . را نان دھد و از او نگھدارى نماید و نفقھ زن، جزو دیون مرد بوده است) كَ

گْ -2 َ ِو ِ ا گْ دخترى كھ یگانھ فرزند پدر و مادرش بود، وقتى شوھر مى: زن ازدواج َ ِو مى كرد او را ا سر آن زن،  زن  ستین پ ند و نخ نامید
 . شد تا اجاق خانواده پدر دختر خاموش نشود گرفت و نام خانوادگى آن زن بھ این فرزند پسر داده مى بھ پدر و مادر آن زن تعلق مى

زن -3 ْ كَر َ شوھر اول،  اگر زن بیوه بعد از مرگ شوھرش، با مرد دیگرى ازدواج مى: ازدواج چ چاكرى  بھ  كرد، معتقد بود كھ این زن 
 . بھ خانھ شوھر دوم رفتھ است

مى: ازدواج خودسرزن -4 شوھر  ّم،  مى اگر دخترى، بدون اجازه پدر و مادر و یا قی یازاتى را از دست  مادر  كرد، امت پدر و  داد و از 
 . برد مگر اینكھ پس از مدتى، رضایت بعدى پدر و مادر را جلب كند و آنگاه بھ مرتبھ پادشازن برسد ارث نمى

زن -5 ْ تَر شیزه اگر مردى زن نگرفتھ یا بدون فرزند مى: ازدواج سَ بھ دو مى مرد، خویشان وى  یھ  شوھر  اى جھیز بل از  ند و او را ق داد
بھ  آوردند و شرط این نكاح چنین بود كھ آن دوشیزه و شوھر آینده او دست دادن بھ نكاح مرد متوفى در مى خود را  ندان  كى از فرز كم ی

 ) 19.(نام مرد متوفى كنند
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تور«بھ واژه ) از انتشارات دانشگاه تھران (94 ص) پھلوى(نامھ فارسى میانھ  در فرھنگ واژه َ و ِ خوریم بھ معنى لباس  برمى) چادر(» چ
مى و پوشش كھ از واژه شان  ست  ھاى پھلوى است و ن شتھ ا كاربرد دا بل از آن دوره  حتى ق سانیان و  تداى دوره سا چادر از اب كھ  ھد  د
 . اند برده اى بھ وجود آمده است و آن را بھ كار مى زیرا براى آن واژه

مى از سروده ست  بھ د جھ  نان  ھاى فردوسى در شاھنامھ این نتی شید و فریدون، ز عنى از دوران پادشاھى جم تاریخ ی تداى  كھ از اب ید  آ
 : گوید اند چنان كھ در گرفتار شدن دو خواھر جمشید بھ دست ضحاك، مى بوده» پوشیده روى«ایران 

 

 : دھد آمده است و نیز در پیامى كھ منیژه بھ بیژن مى

 

 . داند رویى و حفظ حجاب را یك نوع وظیفھ اخالقى و سنتى خود مى گیریم كھ زن ایرانى از ھمان دوران باستان، پوشیده پس نتیجھ مى

شند سنت ملى ایران باستان، بر این اساس استوار بوده كھ زن شتھ با كى از . ھا و مردھاى غیر محرم با یكدیگر اختالط ندا در تصویر ی
كاوش 1328كیلومترى مرز مغولستان كھ در سال  19شده در تپھ پازیریك در دامنھ كوه آلتائى  قطعات فرش كشف ھاى  خورشیدى در 

مى)آقایان بارنت و داتسون(شناسى بھ وسیلھ ھیئت علمى روسى بھ دست آمده دو خاورشناس  باستان سند ، رؤساى ھیئت بریتانیایى  : نوی
مى نقش روى ھر مربع صحنھ« جام  مذھبى را ان سم  سر دارند و مرا بر  چادر  نھ  اى است مشتمل بر تصویر دو ملكھ كھ  ین گو ند، ا دھ

 » .ھا بر روى نقوش مھرھاى پارسى عھد ھخامنشى دیده شده است صحنھ

 : ھاى دیگرى نیز وجود دارد كھ یادآورى آن الزم است در خصوص حجاب نكتھ

ھاى دینى و اخالقى گوناگونى كھ وجود  ھاى دیگر دینى ایرانیان باستان و مندرجات آنھا و نیز اندرزنامھ  بھ طورى كھ از اوستا و كتاب
ما  شود ھر چند كھ رعایت حجاب در ھیچ یك از دوره داشتھ، استنباط مى ست ا بوده ا ینى ن یف و دستور د سالم تكل یش از ا یران پ ھاى ا

مى» رویى پوشیده«ھاى باستان، حفظ حجاب و  جامعھ ایرانى از دوران سنتى  فھ اخالقى و  ستھ را یك نوع وظی بھ  دان یت آن  كھ رعا ند  ا
 . تدریج جزو سنن ملى و وظیفھ اخالقى جا افتاده و پایدار مانده است

كھ زن بوده  شند و  عالوه بر این سنت ملى، پایھ زندگانى خانوادگى جامعھ ایرانى، ھمیشھ بر این استوار  شتھ با میزش ندا ھا آ با مرد ھا 
ِ پرده«بینیم كھ در شاھنامھ اغلب نام  ھا ھم بھ صورت بیرونى و اندرونى بوده است و اگر مى طرز زندگى در خانھ شود،  برده مى» پس

 : بیشتر منظور ھمین بوده است

 

ست شتھ ا شانى ندا مھ درخ سالم، كارنا یش از ا قوق زن در دوران پ موع، ح تى . در مج تالف طبقا ضاد و اخ سالم، ت بل از ا یران ق در ا
مى ً تأكید  قھ . شده است وجود داشتھ و در زمان ساسانیان بر رعایت نظم و سیستم طبقاتى شدیدا ھار طب بھ چ سانى،  عھ سا مردم در جام

شان ازدواج  روحانیان، جنگاوران، كشاورزان و پیشھ قھ خود با اعضاى طب قط  وران تقسیم شده بودند و افراد ھر طبقھ ملزم بودند كھ ف

ِشـــــــــید ّ م َ دو پــــــــــاكیزه از خانــــــــــه ج

نـــد َ د ُ كــــه جمشــــید را ھــــر دو خواھــــر ب

ــــــیده ــــــھرناز ز پوش ــــــى ش ــــــان يك روي

ـــــــان ـــــــحاك بردندش ـــــــوان ض ـــــــه اي  ب

  

ــــــد ــــــرزان چــــــو بی ــــــد ل ــــــرون آوريدن ب

ـــــد ـــــر بدن ِ بـــــانوان را چـــــو افس ـــــر س

ــــــواز دگــــــر مــــــاھرويى بــــــه نــــــام اَرن

ــــــش سپردندشــــــان ــــــدان اژدھــــــا فَ  ب

  

 بــــه پــــرده درون دخــــت پوشــــیده روى

  

ـــــر آن مھرجـــــوى ـــــرش ب  بجوشـــــید مھ

  

ــــسِ  َ ــــت پ ــــتر اس ــــى دخ ــــو يك ــــرده ت  پ

  

)20(شــنیدم كــه تخــت مــرا درخــور اســت
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توده. كنند یت  ند اكثر برده ھر چ ھر دو  چھ زن،  مرد و  چھ  مردم،  مى ھاى  تى  وار زندگى  یداد طبقا تش ب نوا در آ ستمكش و بی ند و  كن
نامرادى مى ناگوارى سوزند، اما باز ھم این زن است كھ سھم بیشترى از  سارت ھا،  مى ھا و ا بھ دوش  خان . كشد ھا را  ضى از مور بع

ثر  سعى كرده ما اك شمارند، ا نان بر لت ز قام و منز جاه و م شانى از  سانى ن اند كھ سلطنت پوراندخت و آذرمیدخت را در اواخر عھد سا
 . نظران، نابسامانى و مغشوش بودن وضعیت عامھ زنان را مد نظر دارند صاحب

   در اسالم، پاداش الھى بھ زن و مرد مسلمان شایستھ و نیكوكار، یكسان است

یات ین ح ین د خش و زندگى آنگاه كھ خورشید اسالم درخشیدن آغاز كرد، زن ایرانى مسلمان نیز دریافت كھ در پرتو ا مى ب ند   ساز،  توا
بر دوش . پاسخى براى مشكالت خود بیابد یف  در اندیشھ ناب اسالمى، مرد و زن پایگاه یكسانى دارند و بار امانت الھى در این دین حن

مى نوع انسان است و حمل این امانت، ھمان گونھ كھ مرد را در بر مى سلمان  گیرد، زن را نیز شامل  كھ زن م ست  سان ا بدین  شود و 
ّن . ایرانى سر تعظیم خود را در طى قرون و اعصار بھ پیشگاه این دین فرود آورده است كھ مبی جود دارد  آیات زیادى در قرآن كریم و

ستند: این حقیقت است حدى ھ مرد و زن از جنس وا ندارد و  ھى  سانى را بودن، در جوھره و ذات ان یھ. مرد بودن یا زن  قرآن  آ اى از 
 : كند فرماید، ما را كفایت مى مجید در بیان اینكھ خداوند متعال بھ زنان و مردان شایستھ بھ یك میزان پاداش عطا مى

» َ َ و عین ِ ْخاش َ ال ِراتِ و اب ْصَّ َ ال َ و ِرین اب ْصَّ َ ال قاتِ و ِ اد ْصَّ َ ال َ و قین ِ اد ْصَّ َ ال ِتاتِ و قان ْ َ ال َ و ِتین قان ْ َ ال ناتِ و ِ ُؤم م ْ َ ال َ و نین ِ ؤم ُ م ْ َ ال ِماتِ و ل سْ ُ م ْ َ ال َ و ِمین ل سْ ُ م ْ َّ ال ِن ا
دَّ  َعَ اكِراتِ ا َّ ذ ْ َ ال ً و ثیرا َّ كَ َ هللا اكِرین َّ ذ ْ َ ال ظاتِ و ِ ْحاف َ ال ْ و ھُم َ ج ُروُ َ ف ِظین اف ْ ْح َ ال ِماتِ و ائ ْصَّ َ ال َ و ِمین ائ ْصَّ َ ال قاتِ و دِّ تَصَ ُ م ْ َ ال َ و قین دِّ َ تَص ُ م ْ َ ال عاتِ و ِ ْخاش ال

ً؛ ً عَظیما ا َ ر ْ َج َ ا ً و ة َ ِر ف ْ غ َ ْ م َھُم ُ ل َّ  ) 21(هللا

مردان  بادت،  عت و ع ھل طا نان ا بادت و ز عت و ع ھمانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان اھل طا
سكین مردان م شع،  خداترس و خا نواز و  راستگو و زنان راستگوى، مردان صابر و زنان صبرپیشھ، مردان خداترس و خاشع و زنان 

خدا  دار و زنان روزه زنان خیّر، مردان روزه یاد  سیار  كھ ب نى  فت، مردا فاظ و باع نان باح حرام و ز مایالت  خوددار از ت مردان  دار، 
 » .گویند، براى ھمھ آنھا، خداوند مغفرت و پاداش بزرگ، مھیا ساختھ است كنند و زنانى كھ بسیار ذكر خدا مى مى

 . 13سوره حجرات، آیھ ) 1

شتر ر) 2 طالع بی ین .براى ا مد مع كتر مح مھ د من گیرشمن، ترج سالم، رو تا ا غاز  یران از آ مى و (ك ا شارات عل شركت انت ھران،  ت
 . 10 - 12 ، صص)1372فرھنگى، 

 . 30 - 31 ھمان، صص) 3

سعیدى  تاریخ ایران باستان، دكتر محمود حریریان، دكتر صادق ملك) 4 نادر میر گار و  لھ آموز كتر ژا سمت، (شھمیرزادى، د ھران،  ت
 . ، بخش تاریخ و تمدن ایالم باستان)1377

آریائیان ھند و ایران و سراسر اروپا كھ بسیارى از جھانشناسان اصول زبان و ) ایران باستان(گانھ نژاد سفید  ھاى سھ یكى از قسمت) 5
 ) نامھ دھخدا لغت. (اند ھا را یكى دانستھ تمدن آن

 . 10 ، ص)تھران، انتشارات دانشگاه پیام نور(تاریخ ادبیات فارسى، دكتر توفیق سبحانى ) 6

. 450 - 456 ، صص)1372تھران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمى، (اصغر حكمت  تاریخ جامع ادیان، جان ناس، ترجمھ على) 7

 . 458 ھمان، ص) 8

 . 75 ، ص)1374تھران، سمت، (تاریخ اساطیرى ایران، دكتر ژالھ آموزگار ) 9

 . 17 ھمان، ص) 10

 . 138 ، ص)1362تھران، توس، (پژوھشى در اساطیر ایران، دكتر مھرداد بھار ) 11
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 . 56 ، ص)1374تھران، مروارید، (خواه  ھاى ایرانى، دكتر جلیل دوست ترین سرودھا و متن اوستا، كھن) 12

تر  نویسى، آوانویسى، ترجمھ متن فارسى میانھ، واژه حرف) ارداویرازنامھ(نامھ  ارداویراف) 13 یق دك مھ و تحق نامھ، فیلیپ ژینیو، ترج
 . ژالھ آموزگار

 . 92 ، ص)1372تھران، شركت انتشارات معین و انجمن ایرانشناسى فرانسھ، (

َّ علوى  زن در ایران باستان، ھدایت) 14  . 12 ، ص)1377تھران، ھیرمند، (هللا

 . 12 ھمان، ص) 15

 . 353 ، ص)1367تھران، امیر كبیر، (ایران در زمان ساسانیان، آرتور كریستن سن، ترجمھ رشید یاسمى ) 16

 . 352 ھمان، ص) 17

 . 84 زن در ایران باستان، ص) 18

 . 346 ایران در زمان ساسانیان، ص) 19

 . 43 - 47 زن در ایران باستان، صص) 20

 . 35سوره احزاب، آیھ ) 21

  1382ـ بھمن 143ماھنامھ پیام زن ـ شماره 

Page 7 of 7

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\sasan\articles-2\144.html


