وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺗﻮران ﺷﻬﺮﻳﺎرﯼ
ﺑﯽ ﺷﮏ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن در هﻴﭻ دورﻩ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ از وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﻴﺴﺖ .ﻟﺬا در ﻣﻮرد وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ زن در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺮﻳﻦ ادوار ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد .ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان
ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮎ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ وﺿﻊ زن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮد ﭼﻪ
در اﻳﺮان و ﭼﻪ در ﺟﺎهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮ و ﻣﻠﺖ هﺎ و اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁﺛﺎر و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ و ﺁﻧﭽﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﻳﻦ دورﻩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از دﻩ هﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در وﺿﻊ اﻗﻠﻴﻤﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪ .و اﻧﺴﺎن ﻏﺎرﻧﺸﻴﻦ
اﻧﺪﮎ اﻧﺪﮎ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ .در اﻳﻦ دوران ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن زن هﻢ در ﺧﺎﻧﻪ و هﻢ در ﺑﻴﺮون از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻓﻊ ﺣﻮاﻳﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﺿﺪت و هﻤﮑﺎرﯼ داﺷﺖ ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺜﻞ و ﺑﭽﻪ زاﻳﻴﺪن و اﺳﺘﻤﺮار
ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻄﺮﯼ و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ او ﺑﻮد ﻟﺬا ارزش واهﻤﻴﺖ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻓﺰوﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺳﻮد زن
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
وﻳﻞ دوراﻧﺖ درﺑﺎرﻩ اﻳﻦ دوران ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ » :در اﻳﻦ دوران؛ ﻳﻌﻨﯽ دورﻩ ﻣﺎدرﺷﺎهﯽ؛ ﺣﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ؛ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ؛ ﺣﻖ ادارﻩ
اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﻩ ؛ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮرد و ﺧﻮراﮎ و ﺁﻧﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺑﻮد ؛ هﻤﻪ در دﺳﺖ زن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؛ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﺎر
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ؛ و از ﺟﻨﮕﻞ هﺎ و ﻣﺰارع ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورد ﮐﻪ ﺁن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎدرﺷﺎﻩ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ
اﻓﺮاد ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺮوﯼ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ در ﺁن رزوﮔﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮد .اﻳﻦ
اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺮوﯼ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪهﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ .زن در اﻳﻦ دوران از ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﻗﺎﻣﺖ و ﻧﻴﺮوﯼ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﻣﺮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﯼ درازﯼ
را ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎﯼ دﺷﻮار ﺑﭙﺮدازد؛ و ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻋﺸﻴﺮﻩ و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﺪ«.
دﮐﺘﺮ ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ در اﻳﺮان؛ از ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻤﺪن ﺑﺪوﯼ و اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺁن
روزﮔﺎرﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ » :در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﺘﺪاﻳﯽ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ زن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم
ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮد و زن اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و زن داراﯼ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد ﮔﺸﺖ« .ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺁﺗﺶ ؛ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ؛ ﺗﻬﻴﻪ و
ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ؛ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ ؛ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻋﺚ اوﻟﻮﻳﺖ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺷﺪ و ادارﻩ ﮐﺎرهﺎﯼ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او
اﻓﺘﺎد .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺴﺎب ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم زن ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﺤﻮﻩ اوﻟﻮﻳﺖ و ﺗﻔﻮق زن ﺑﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺼﺮ ﻣﺎدر
ﺷﺎهﯽ در ﻓﻼت اﻳﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ؛ و هﻤﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺧﺼﺎﻳﺺ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻳﺮان ﺑﻮد ﺑﻌﺪهﺎ در ﺁداب ﺁرﻳﺎهﺎﯼ ﻓﺎﺗﺢ ،وارد ﺷﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ رهﺒﺮﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ از اﻣﺘﻴﺎزات زن ﺑﻮد؛ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﺬهﺐ
ﻣﺎدرﺧﺪاﻳﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻟﻬﻪ ﻣﺎدر رواج داﺷﺖ .در ﻣﻴﺎن اﺑﺰار و اﺷﻴﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ؛ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﯼ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﺮ زﻧﯽ را ﺗﻤﺎم رخ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ زن رب اﻟﻨﻮع اﻗﻮام
ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺁﺳﻴﺎﯼ ﺻﻐﻴﺮ ﺗﺎ ﺷﻮش ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻳﺰد ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺁﻧﺎهﻴﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در اﻳﺮان
رواج ﻳﺎﻓﺖ از اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﻳﮑﯽ از ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻤﺪن هﺎﯼ اوﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮﯼ ﺗﻤﺪن اﻳﻼم در ﻏﺮب ﻓﻼت اﻳﺮان اﺳﺖ
ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺪن اﻳﻼم ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻳﺪ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺮﻳﺎت ﺷﻮش اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺪن و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اﻳﻼم ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻋﯽ دﻳﻮﻻﻓﻮﺁ و دﻣﻮرﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﻒ و اﺣﻴﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن اﻳﻼم ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر هﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ ﻟﺮﺳﺘﺎن؛ ﭘﺸﺘﮑﻮﻩ؛ و ﮐﻮﻩ هﺎﯼ ﺑﺨﺘﻴﺎرﯼ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻳﻼم رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺮدم اﻳﻼم دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺁﻧﺸﺎن ﻳﺎ اﻧﺰان ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ را ﮐﻪ داراﯼ ﺳﻴﺼﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺳﻮﻣﺮﯼ هﺎ ﺷﺒﺎهﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻠﮑﻪ اﻳﻼم ﻣﻌﺮف وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن در ﺁن روزﮔﺎر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ
اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزﻩ ﻟﻮور ﭘﺎرﻳﺲ اﺳﺖ)ﻧﮕﺎرﻩ  .(١ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﻗﻮام ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ اﻳﻼم و ﮐﻮﻩ هﺎﯼ
زاﮔﺮس ﺗﺎ ﺣﺪود ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ هﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﺗﻤﺪن
هﺎﯼ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ در ﺣﺪود » ﺳﻴﺎﻟﮏ « ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻔﺮﻳﺎت و ﮐﺸﻔﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﺁﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدﯼ از ﺗﻤﺪن دوران ﻣﺎدرﺷﺎهﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدﯼ دوﮎ ﻧﺦ رﻳﺴﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺎﻟﮏ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن اﻳﺮان در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر
هﺰار اﺳﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدﯼ ﺁﻻت زﻳﻨﺘﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ و دﺳﺖ
ﺑﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺮ ﮐﻪ از ﺻﺪف ﻳﺎ ﮔﻞ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻩ ﺣﺲ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ در زﻧﺎن ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت راﻳﺞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

در اﻳﻦ دوران ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از دورﻩ هﺎﯼ درﺧﺸﺎن ﻣﺎدرﺷﺎهﯽ در اﻳﺮان اﺳﺖ؛ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﯼ ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم رواج داﺷﺖ؛ و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر
روﯼ دﻳﻮار ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ دوران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زن در ﮐﺎرهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ داﺷﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ رﻗﺺ هﺎﯼ ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ هﻨﺮﯼ ﻧﻴﺰ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط و ﺳﺮور ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻳﻦ رﻗﺺ هﺎ
ﮔﺎهﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﯽ ﺁﻣﺪ و ﻣﺮدان هﻢ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ دوران ﻧﻘﺶ و ﺗﺼﺎوﻳﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ
ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻇﺮف ﮔﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﻴﺎﻟﮏ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ،ﭼﻨﺪ زن را در ﺣﺎل رﻗﺺ هﺎﯼ ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁهﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص و ﺣﺮﮐﺎت زﻳﺒﺎ رﻗﺺ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﻧﮕﺎرﻩ .(٢
در ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ اﻳﺮان ﻣﺜﻞ ﺗﭙﻪ هﺎﯼ ﻓﺎرس در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ؛ و ﺗﭙﻪ ارﺳﻨﺠﺎن و ﺣﻔﺎرﯼ هﺎﯼ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﯽ در ﺷﻬﺮ رﯼ و ﺣﻔﺎرﯼ
ﺷﻮش ﺁﺛﺎرﯼ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس هﺎﯼ زﻳﺒﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮاﯼ رﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ رﻗﺺ هﺎ
هﻨﻮز در ﻗﺴﻤﺖ هﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯼ و ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .در ﺣﻔﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ هﺎﻳﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﺎهﺰادﻩ ؛ ﻣﻠﮑﻪ و اﻟﻬﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن در ﺁن روزﮔﺎران اﺳﺖ.

وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ زن از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺁرﻳﺎهﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﺎ دوران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ دﮐﺘﺮ ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ؛ در ﺁﻏﺎز هﺰارﻩ اول ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ؛ دو واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ روﯼ داد ﮐﻪ در ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻠﻞ
ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان داﺷﺖ .اول ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻗﻮام هﻨﺪواروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ هﻨﺪ و اﻳﺮان و اروﭘﺎﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁهﻦ
ﮐﻮهﺴﺘﺎن هﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎل و ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب اﻳﺮان را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد؛ در دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ
اﻗﻮام ﺁرﻳﺎﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺘﯽ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﮋاد ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮﯼ و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺧﻮد را ﺑﺎرهﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ
ﺑﻮد .ﺁرﻳﺎﻳﯽ هﺎﯼ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮاﻳﻒ و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدﯼ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎدهﺎ در ﻏﺮب و ﭘﺎرﺳﯽ هﺎ در ﺟﻨﻮب ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎرﺗﻬﺎ در ﺧﺎور اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﻧﮋاد ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﻮم ﻣﺎد رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ داﺷﺖ و ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﻤﺪن
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب روﺳﻴﻪ و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﻴﺪ.
ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﯼ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎد ،ﺟﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﭼﻴﺰﯼ در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ از ﻳﮏ ﻗﺮن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن هﺰاران ﺳﻨﺪ ﮐﺘﺒﯽ و ﺁﺛﺎر ارزﻧﺪﻩ ﺗﺎرﻳﺨﯽ از زﻳﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎد ﻧﻴﺴﺖ؛ و از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺑﻞ و ﺁﺷﻮر و دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺷﺮق ﻧﺰدﻳﮏ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ؛ ﺑﺎز ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ در روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺎد ﻣﻮﺛﺮ اﺷﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺎدهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻳﻪ اﺗﺤﺎد ،اﻣﭙﺮاﺗﻮرﯼ ﺑﺰرگ ﺁﺷﻮر را ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ؛ و
اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎرﯼ را از ﻗﻴﺪ اﺳﺎرت ﺁﻧﺎن رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺎد در ﻣﻐﺮب اﻳﺮان اﻧﺪﮎ اﻧﺪﮎ رژﻳﻢ ﻣﺎدر
ﺷﺎهﯽ ﺟﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ رژﻳﻢ ﭘﺪرﺷﺎهﯽ داد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺸﺎورزﯼ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻮد؛ و ﻣﺮدان ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن اهﻤﻴﺖ وﻳﮋﻩ اﯼ ﻗﺎﻳﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺎدهﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﭘﺎرس هﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار ﺁن ﮐﻮرش ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ
داﻧﻴﻢ؛ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﺎدر ﮐﻮروش و دﺧﺘﺮ ﺁﺳﺘﻴﺎﮎ؛ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮﯼ در اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮐﻮروش
داﺷﺖ .در دوران ﻣﺎدهﺎ؛ زن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ رﺳﻴﺪ؛ هﻨﻮز ﺑﻘﺎﻳﺎﯼ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎدر ﺷﺎهﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.
دﻳﺎﮔﻮﻧﻒ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎد ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ دوران ﻣﺎدرﺷﺎهﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و در ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ زن و ﻣﺮد از
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻳﺎﮔﻮﻧﻒ؛ ﮐﻪ او ﺑﺎز از ﻗﻮل ﮐﺘﺰﻳﺎس؛ ﻣﻮرخ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﻴﮑﻨﺪ؛ دﺧﺘﺮ و
داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ وارث ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎدهﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺪرﺷﺎهﯽ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺎدرﺷﺎهﯽ ﮔﺸﺖ؛ ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن و ﺣﻘﻮق او در ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ از اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ
زن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻟﺒﺎس زن ﻣﺎدﯼ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﻣﺮدان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺣﺠﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ دﺧﺘﺮ و داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وارث ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ او ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن ﺁﺳﺘﻴﺎﮎ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺎد ﺣﻖ ﺷﺎهﺰادﻩ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺑﻮد؛ و اﻳﻦ اﻣﺮ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ در اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﻮروش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮔﺮوﻩ
هﺎﯼ ﭘﺎرس را ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد ﮐﻪ در ﺁن ﻋﺪﻩ زﻳﺎدﯼ از ﭘﺴﺮان ﭘﺎرﺳﯽ هﻤﺴﻦ و ﺳﺎل ﮐﻮروش ؛ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ؛ اﺳﺐ ﺳﻮارﯼ و ﻓﻨﻮن ﻧﺒﺮد
را ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﭼﻴﺴﺖ و ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐﺪام اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ اﺣﺘﺮام ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﯼ را ﮐﻪ
ﮐﻮروش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﺮد؛ ﺑﻪ ﭘﺎس داد و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﺗﺎرﮎ
ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮوزﯼ ﮐﻮروش ﺑﺮ ﺁﺳﺘﻴﺎﮎ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺰداﻳﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﻳﮑﺴﺎن ﻣﯽ
ﻧﮕﺮد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ؛ در ارﺗﻘﺎ ﻣﻘﺎم و ﺷﺨﺼﻴﺖ زن در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺛﺮﯼ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در دﻳﻦ
زرﺗﺸﺖ؛ هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات زرﺗﺸﺘﯽ؛ در ﺁﻏﺎز ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
اهﻮراﻣﺰدا؛ در ﻣﻬﺮ روز ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ دو ﺳﺎﻗﻪ رﻳﻮاس ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ از زﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﺮاوردﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻩ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺻﻮرت ﮔﻴﺎهﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دو اﻧﺴﺎن درﺁﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻣﺖ و ﺻﻮرت ﺷﺒﻴﻪ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻳﮑﯽ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﻣﺸﻴﻪ« و دﻳﮕﺮﯼ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺸﻴﺎﻧﻪ«.

در ﮐﺘﺎب » ﺑﻨﺪهﺶ « ﻓﺼﻞ  ١۵ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ » :ﺁﻧﮕﺎﻩ اهﻮراﻣﺰدا روان را ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﮑﺮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮد در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺸﻴﻪ و ﻣﺸﻴﺎﻧﻪ
ﺑﺪﻣﻴﺪ و ﺁﻧﺎن ﺟﺎﻧﺪار ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن هﺴﺘﻴﺪ .ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﮎ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪم .هﺮ دو اﻧﺪﻳﺸﻪ
و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﻳﺪ؛ و دﻳﻮان را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮑﻨﻴﺪ .ﭘﺲ ﻣﺸﻴﻪ و ﻣﺸﻴﺎﻧﻪ از ﺟﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻣﺪﻧﺪ ،و ﺧﻮد را
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد اهﻮراﻣﺰدا ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن
و ﺁﺳﻤﺎن و ﺁب و ﺧﺎﮎ وﮔﻴﺎهﺎن ﺟﺎﻧﺪارﻧﺴﺖ« .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد؛ در دﻳﻦ ﻣﺰدﻳﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﺑﺮ ﺁن
ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ زن و ﻣﺮد هﺮ دو از ﻳﮏ رﻳﺸﻪ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎ هﻢ از زﻣﻴﻦ ﺳﺮﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻳﮑﺴﺎن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اهﻮراﻣﺰدا ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﺑﻴﮑﺴﺎن و ﺑﺎ ﻳﮏ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ و دﺳﺘﻮر واﺣﺪﯼ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .ﺁن دو ﭘﺲ از اﻗﺮار ﺑﻪ
ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ اهﻮراﻣﺰدا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ » هﺮ ﻳﮏ از ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻨﻮدﯼ و دﻟﮕﺮﻣﯽ و ﻣﺤﺒﺖ و
دوﺳﺘﯽ دﻳﮕﺮﯼ را ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﺪ «.از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ در دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ هﻴﭻ ﻳﮏ از زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻮق و
اﻣﺘﻴﺎزﯼ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺁن دو از ﻧﻈﺮ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺧﻠﻘﺖ ﻳﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﺷﺨﺼﻴﺖ زن در دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺁﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺎ
ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻳﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات دﻳﻨﯽ زرﺗﺸﺘﻴﺎن هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ » ﺳﻮﺷﻴﺎﻧﺖ«
ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن از ﺷﺮق اﻳﺮان و ﺣﻮاﻟﯽ درﻳﺎﭼﻪ هﺎﻣﻮن ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از هﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﻳﺮان ﭘﺎﮐﺎن و دﻳﻨﺪاران
ﺑﻪ او ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﺎن ﺳﯽ هﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﻤﯽ از ﺁن ﻣﺮد و ﻧﻴﻤﯽ دﻳﮕﺮ زن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎم زن را در ﺁﻳﻴﻦ زرﺗﺸﺖ از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات زرﺗﺸﺘﯽ از ﺷﺶ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ،
ﺳﻪ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺬﮐﺮ و ﺳﻪ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻮﻧﺚ دارﻧﺪ .ﺳﻪ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﻣﺬﮐﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 -١ﺑﻬﻤﻦ ﻳﺎ وهﻤﻦ ﻳﺎ وهﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺧﺮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
 -٢اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻳﺎ اﺷﺎوهﻴﺸﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻈﻢ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﺳﺘﯽ و هﻨﺠﺎر و ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻣﺎن ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ.
 -٣ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻳﺎ ﺧﺸﺘﺮوﻳﻴﺮﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارﯼ ،و ﺷﻬﺮﻳﺎرﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 -۴اﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ و ﺑﺎورﯼ و ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
 -۵ﺧﺮداد ﻳﺎ اروﺗﺎت ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﮐﻤﺎل ،رﺳﺎﻳﯽ؛ ﺷﺎدﯼ و ﺧﺮﻣﯽ و ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎﺳﺖ
 -۶اﻣﺮداد ﻳﺎ اﻣﺮﺗﺎت ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﻣﺮﮔﯽ اﺳﺖ؛ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاﯼ از اﻳﺰدان ﻣﺬاهﺐ زرﺗﺸﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﺮﯼ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان هﺴﺘﻨﺪ)اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﻣﻠﮏ؛ و اﻳﺰد ﻓﺮﺷﺘﻪ( ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻮﻧﺚ دارﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ اﻧﺴﺎن در ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرم؛ در ﺳﺮ ﭘﻞ ﭼﻴﻨﻮت؛ ﻣﻬﺮ و ﺳﺮوش و رﺷﻦ از روان درﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎرﻩ
اﻋﻤﺎل و ﮐﺎرهﺎﯼ او ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﺮ اﻳﺰد و ﺳﺮوش اﻳﺰد از اﻳﺰدان ﻣﺬﮐﺮ؛ و رﺷﻦ اﻳﺰد از اﻳﺰدان ﻣﻮﻧﺚ اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻳﺰد دﻳﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﺪان و دﻳﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ رﺷﻦ اﻳﺰد هﻤﮑﺎرﯼ دارد.
اﻳﺰد ﭼﻴﺴﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ داﻧﺶ و ﺧﺮد اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻧﺚ اﺳﺖ .زرﺗﺸﺖ از اﻳﻦ اﻳﺰد ﺑﺎرهﺎ ﮐﻤﮏ ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ اﺳﺖ .دﻳﮕﺮ از اﻳﺰدان
ﻣﻮﻧﺚ اﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ دهﺶ و ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ و ﺁﺳﺎﻳﺶ اﺳﺖ .و زرﺗﺸﺖ در ﮔﺎﺗﻬﺎ او را ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺘﻮدﻩ اﺳﺖ » :ﺟﻬﺎن از او
راﻩ رﺳﻢ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اهﺮﻳﻤﻦ راﻩ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﮔﺰﻳﺪ«.
در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن زرﺗﺸﺘﻴﺎن زﻧﺎﺷﻮﻳﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺣﻮاﻳﺞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁن هﺪف
و ﺁرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ هﺪف ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ و ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﯼ ﺑﻮد.
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ زرﺗﺸﺖ ﺑﺸﺮ را در راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪارج روﺣﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدن و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻇﻬﻮر ﺳﻮﺷﻴﺎﻧﺖ و ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﯼ هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .هﺪف از زﻧﺎﺷﻮﻳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرگ روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ادﻳﺎن اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ زﻧﺎﺷﻮﻳﯽ در دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻘﺪس و ﺳﺘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ ﺑﻪ دور
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﮔﻴﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ زن و ﺑﺮاﺑﺮﯼ او ﺑﺎ ﻣﺮد در دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺎﻧﻄﻮرﯼ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﭘﺲ از زﻧﺎﺷﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ » ﻧﻤﺎن ﭘﻴﺘﯽ « ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺮور و ﮐﺪﺧﺪاﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ؛ زن ﻧﻴﺰ از زﻧﺎﺷﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ »
ﻧﻤﺎﻧﻮﭘﻴﺘﯽ « ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻮر و ﻓﺮوغ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺮد ﮐﺪﺧﺪاﯼ و زن ﮐﺪﺑﺎﻧﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻗﻮل هﻤﻴﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ؛ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب » ﺗﻤﺪن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎورﯼ« زن ﭘﺲ از ازدواج در ﺻﻒ هﻤﺴﺮﯼ ﺷﻮهﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻧﻪ در ردﻳﻒ اﻣﻮال و ﻳﺎ از ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ او .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ زن ﮐﻨﻴﺰ و ﺑﺮدﻩ ﻣﺮد ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ هﻤﺴﺮ و هﻤﺪل و هﻤﺮاﻩ ﻣﺮد
ﺑﻮد و در ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﺮﺑﺎر و در ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮر ﺑﺎ او ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﻣﺪ.
ﮐﺮﻳﺴﺘﻦ ﺳﻦ؛ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ » :رﻓﺘﺎر ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﺰاﮐﺖ ﺑﻮد.
زن ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺁزادﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﺁزادﯼ در ازدواج هﻴﭻ ﭼﻴﺰﯼ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮ و ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺮ از رﻓﺘﺎر ﺧﻮد زرﺗﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﭘﺮوﭼﻴﺴﺘﺎ ﻧﻴﺴﺖ .زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﭘﺮوﭼﻴﺴﺘﺎ
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﭘﺮوﭼﻴﺴﺘﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ را ﮐﻪ ﻣﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪﯼ اﺳﺖ) وزﻳﺮ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺠﻢ و ﺳﺘﺎرﻩ ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف زﻣﺎن(
ﺑﺮاﯼ هﻤﺴﺮﯼ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪم؛ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺮد ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻦ و ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ او را ﻻﻳﻖ هﻤﺴﺮﯼ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯽ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ در ﺑﻨﺪ

 ۵ﮔﺎﺗﻬﺎ زرﺗﺸﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ هﻤﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ » اﯼ دﺧﺘﺮان ﺷﻮﮐﻨﻨﺪﻩ و اﯼ داﻣﺎدان اﻳﻨﮏ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ
ﺁﻣﻮزم و ﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﭘﻨﺪم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ ،و ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪرزم رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .هﺮ ﻳﮏ از
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻴﻤﻮدن را زﻧﺎﺷﻮﻳﯽ و ﻣﻬﺮورزﯼ و ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮ دﻳﮕﺮﯼ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺎدﯼ رﺳﻴﺪ«.
ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﮑﺴﺎن ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روان و
ﻓﺮوهﺮ هﺮ دوﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮑﺴﺎن درود ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻳﺸﺖ هﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ » :ﻓﺮوهﺮ هﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﻴﮏ را ﻣﯽ
ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ .در ﻓﺼﻞ  ٣٨ﻳﺴﻨﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ » :اﯼ اهﻮراﻣﺰدا زﻧﺎن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻳﻴﻦ راﺳﺘﯽ و ﻧﻴﮑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ «.در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻳﺸﺖ؛ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺸﺖ اوﺳﺘﺎ اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﻓﺮوهﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﻴﮏ ﺟﻬﺎن ﻳﮑﺴﺎن درود
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .زن زرﺗﺸﺘﯽ در ﻗﺮن اوﻟﻴﻪ ﻇﻬﻮر زرﺗﺸﺖ و ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻳﮑﯽ از درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ ادوار ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬاراﻧﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺁن ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ
ﻣﺎدر ﮐﻮرش ﺑﻮد؛ ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ ﮐﻮروش ﺑﻪ وﺟﻮد او اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر زﻧﺎﻧﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺁﺗﻮﺳﺎ؛ ﭘﺎﻧﺘﻪ ﺁ؛ رﮐﺴﺎﻧﺎ ؛
ﺁرﺗﻤﻴﺰ؛ و ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻤﻮدار ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زن اﻳﺮاﻧﯽ در اﻳﻦ دوران اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ زﻧﺎن در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
اﺳﺖ .از ﺣﻔﺮﻳﺎت و ﮐﺸﻔﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ،اﻟﻮاﺣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻋﺪﻩ زﻳﺎدﯼ از زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎن و ﺷﺮاب و
ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮدان درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ اﻟﻮاح هﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزﻩ هﺎﯼ ﺟﻬﺎن ﺿﺒﻂ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮد و ﻗﻮس ﻧﺰوﻟﯽ را ﭘﻴﻤﻮد .زﻳﺮا در زﻣﺎن ﺳﻠﻮﮐﻴﺪهﺎ؛ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان زﻳﺎدﯼ از ﻳﻮﻧﺎن در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﭼﻮن در ﻳﻮﻧﺎن زن از ﺗﺴﺎوﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .ﻟﺬا در
وﺿﻌﻴﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زن اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎد .ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در دﻳﺎﻧﺖ زرﺗﺸﺖ ازدواج ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﮏ هﻤﺴﺮﯼ اﺳﺖ  ،هﻴﭻ ﻣﺮد
زرﺗﺸﺘﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زن؛ زن دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﻨﺪ .ﻟﮑﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از اﻳﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻣﺮدان اﻳﺮاﻧﯽ درﺁﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺎﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻘﺪ
ﻣﻬﻠﺖ دار ﺑﺎ ﻣﺮد اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺁزاد ﺑﺎ ﻣﺮدان اﻳﺮاﻧﯽ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
در زﻣﺎن اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ﮔﺮﭼﻪ زن اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺶ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻮﮐﻴﺪهﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷﯽ از
ﺁن و ﻧﻔﻮذ هﻠﻨﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ در دوران ﭘﺎرﺗﻬﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺎرﺗﻬﺎ ﻃﻮاﻳﻒ و
اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻣﭙﺮاﺗﻮرﯼ وﺳﻴﻊ اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ ﺁداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ
و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در وﺿﻌﻴﺖ زن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻳﺮاﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﮐﻪ دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ اهﻤﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺑﺪ ﺷﺎهﯽ ادارﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ؛
زن اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺬهﺐ زرﺗﺸﺖ ﺑﺎز ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﻴﺎزاﺗﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد .ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل دارﻣﺴﺘﺘﺮ؛ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن واﺟﺪ اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ .از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اردﺷﻴﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن اﻳﻨﻄﻮر ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ
زن از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﮐﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ و هﻴﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ و دﻟﺨﻮاﻩ ﺧﻮد زﻧﯽ را
ﻣﻮرد ﺁزار ﻗﺮار دهﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ از اﻟﻮاح و ﻣﺪارﮎ و اﺳﻨﺎد اﻳﻦ دوران ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ زن از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ در دوران
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﺷﺎﭘﻮر دوم ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻳﻌﻨﯽ از ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺎﭘﻮر ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﻦ
رﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﻴﺪ؛ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺪان ﺑﺰرگ ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ﺁذرﺑﺎد ﻣﻬﺮ اﺳﭙﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﻳﻨﻄﻮر ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﺪ » :اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻓﺮزﻧﺪﯼ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاﻩ دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاﻩ ﭘﺴﺮ او را ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوغ ﺧﺮد و داﻧﺶ ﺁراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد و
ﻧﻴﮑﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ«.
زن در ﻣﺬهﺐ زرﺗﺸﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ درﺟﻪ زوت ﺑﺮﺳﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ دﻳﻨﯽ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در » ﻣﺎﺗﻴﮑﺎن هﺰار دادﺳﺘﺎن« ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﯼ ﭼﻨﺪ زن راﻩ را ﺑﺮ ﻳﮑﯽ از ﻗﻀﺎت ﻋﺎﻟﻴﻤﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ و از
او ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ را ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ هﻤﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﮑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﮑﯽ از زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﻮال در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻼن از ﻓﻼن ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ زن در ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻴﺰ اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎرﺗﻠﻤﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻣﻌﺮوف ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب » ﺣﻘﻮق زن در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ« را
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ؛ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺁن؛ دﺧﺘﺮ در اﻧﺘﺨﺎب هﻤﺴﺮ ﺁزاد ﺑﻮد و اﺟﺒﺎرﯼ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺮدﯼ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮاﯼ او در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ هﻤﺴﺮﯼ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﭘﺪر ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ او را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ و ﻳﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ دﻳﮕﺮﯼ درﺑﺎرﻩ اش اﻋﻤﺎل دارد.
ﻓﺼﻞ  ١٩از ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺗﻴﮑﺎن هﺰار دادﺳﺘﺎن در ﺑﻨﺪ  ٣و  ۴ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ » :دﺧﺘﺮان را ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ازدواج ﻣﺮدﯼ درﺁورد «.در ﺑﻨﺪ  ٢٩از ﻓﺼﻞ  ٢٨هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ » :ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﭘﺲ از ازدواج در ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﺮوض و دﻳﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺧﻮد ﺳﻬﻴﻢ و ﺷﺮﻳﮑﻨﺪ« ؛ و از اﻳﻦ ﻓﺘﻮا اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺣﻘﻮق ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎ ﻧﻴﺰ در ردﻳﻒ ﭘﺴﺮان ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮد را در

ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﻣﺮد وﻇﻴﻔﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮎ داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ و وارﺛﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﺮد؛ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد؛ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎدر
ﺑﻮد؛ و رﻳﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻃﻼق و ﺟﺪاﻳﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ؛ زن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ؛ و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﻮهﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮑﺮدﻩ و درﺁﻣﺪﯼ از ﺧﻮدش ﻧﺪاﺷﺖ؛ هﻤﺴﺮ ﺳﺎﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﻘﻪ او را
ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎرﺗﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺗﻴﮑﺎن هﺰار دادﺳﺘﺎن درﺑﺎرﻩ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ارث ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ » :ﺗﻘﺴﻴﻢ ارث در ﺣﻘﻮق
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ زن و ﭘﺴﺮان هﺮ ﻳﮏ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎوﯼ از ارث داﺷﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮان در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدﻩ و از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮهﺮ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدن ﻧﺼﻒ؛ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮادران
ارث ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اوﺳﺘﺎ
 -١زن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ داراﯼ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻼ ادارﻩ ﮐﻨﺪ.
 -٢زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وﻟﯽ و ﻳﺎ ﻗﻴﻢ و ﻧﮕﻬﺪار ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف ﺷﻮهﺮ ﺧﻮد وارد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮد؛ و ﺑﻪ ﻧﺎم او اﻣﻮر را ادارﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ)در ﺻﻮرت
ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺷﻮهﺮ(
 -۴زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺷﻮهﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺑﺪرﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﺰاﯼ او را ﺑﺨﻮاهﺪ.
 -۵ﺷﻮهﺮ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺟﺎزﻩ زﻧﺶ دﺧﺘﺮﺧﻮد را ﺷﻮهﺮ دهﺪ.
 -۶در دادﮔﺎﻩ ﮔﻮاهﯽ زن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
 -٧زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ داور ﻳﺎ وﮐﻴﻞ ﺷﻮد.
 – ٨زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﻮد را وﺻﻴﺖ ﮐﻨﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ اوﺳﺘﺎ ﺑﺮاﯼ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ هﻴﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ و در هﻮﺳﭙﺮم ﻧﺴﮏ ﺁﻣﺪﻩ » :راﯼ
اهﻮراﻣﺰدا ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪﯼ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪﻩ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﺶ ﺑﺮﺁﻳﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را درﺑﺎرﻩ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ و
ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ) دﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ(.
ﺁﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯼ ﺧﺼﺎﻳﺺ و روﺣﻴﺎت و اﻋﻤﺎل و ﻧﺤﻮﻩ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺁرزوهﺎﯼ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در اﻳﻦ راﻩ رهﻨﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ هﺎﯼ ﭘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز ﺁن ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﮐﺎوﻩ ،و
رﺳﺘﻢ و اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر و ﺳﻴﺎوش و ﺳﻬﺮاب و ﮐﻴﺨﺴﺮو را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ زﻧﺎن داﻧﺎ و ﺧﺮدﻣﻨﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﮏ و ﺳﻴﻨﺪﺧﺖ و
ﮔﺮدﺁﻓﺮﻳﺪ و روداﺑﻪ و ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ و ﮐﺘﺎﻳﻮن و ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ و ﮐﺮدﻳﻪ و ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ و ﺁزرﻣﻴﺪﺧﺖ و  .....روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻴﺎﺳﺖ
و ﻓﺮاﺳﺖ و ﺧﺮد و ﭼﺎرﻩ ﮔﺮﯼ ﮐﺎرهﺎﯼ ﺑﺰرگ و ﺧﻼﻗﻪ اﯼ را اﻧﺠﺎم دادﻩ ؛ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎهﯽ ﭼﺮاﻏﯽ ﻓﺮا راﻩ ﻣﺮدان ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺁوردﻩ اﺳﺖ؛ ﺗﺨﻴﻼت و روﻳﺎهﺎﯼ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم رواﻳﺎت و اﺧﺒﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻬﻦ
اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ رﺳﻴﺪﻩ؛ و اﻳﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮاﯼ ﺑﺰرگ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪوﻳﺖ و ﻗﻀﺎوت ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻓﮑﺎر ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم هﺠﺮﯼ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﻳﺎ
دراﻳﺖ و اﻣﺎﻧﺖ دارﯼ ﺳﺘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰﯼ هﻤﺎن اﺧﺒﺎر و رواﻳﺖ و ﺷﻨﻴﺪﻩ هﺎ را ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ زن ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﻴﺪﻩ و
ﻧﻤﻮدار ارج و اهﻤﻴﺖ زن اﻳﺮاﻧﯽ در ﺁن دوران اﺳﺖ؛ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدﻩ؛ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زن را ﺁﻧﭽﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻮدﻩ ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
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