
 
  باستان رانيا در زنی اجتماع تيوضع

  یاريشهر توران
  
  
 وی اجتماع وضع مورد در لذا. ستين مجزا جامعه آنی عموم وضع ازی خيتار و دوره چيه در زنی اجتماع وضع شکی ب

 رانيا نيزمسر ديترد بدون. داد قرار مطالعه مورد ديبا را انيساسان انيپا تا ادوار نيتر ميقد از باستان رانيا در زنی حقوق
 چه مرد نيهمچن و زن وضعيی شناسا مورد در مدارک و اسناد و است بوده بشری زندگ مراکز نيتر کهن و نيتری ميقد ازی کي

 گوناگون اقوام و ها ملت و بشر جوامع نينخستی بررسی کل طور به. است زيناچ و نارسا اريبس گريدی جاها در چه و رانيا در
  .استی بررس قابل و ريپذ امکان مانده جا به دوره نيا بشری زندگ از آنچه و مکشوفه ليوسا و آثار لهيوس به فقط

  
 نيغارنش انسان و. آمد وجود به رانيای مياقل وضع دری راتييتغ ٬باشد الديم از قبل سال هزار ده از شيب ديشا کهی دوران در

 از رونيب در هم و خانه در هم زن چون. بود لهيقب قدرت مرکز خانواده کانون دوران نيا در. ساخت خانه خودی برا اندک اندک
 استمرار و دنييزا بچه و مثل و ديتولی طرف از و ٬داشتی همکار و معاضدتی زندگ جيحوا رفع و ديتول کار در مرد  با خانه
 زن سود به  را قدرت تعادل و افتی يفزون مرد به نسبت زن تيواهم  ارزش لذا بود او عهده بری عيطب وی فطر طور به نسل
  .ساخت ليمتما

  
 اداره حق ؛ قضاوت حق ؛يیفرمانروا حق ؛یمادرشاه دورهی عن يدوران؛ نيا در« : سدينوی م دوران نيا درباره دورانت ليو

 شکار به مرد است؛ بوده زن دست در همه ؛ بود نآ به وابسته بشری زندگ آنچه و خوراک و خورد عيتوز و ؛ خانواده امور
 نيب تا گذاشتی م مادرشاه ارياخت در را آن که آوردی م دست بهی خوراک مواد مزارع و ها جنگل از و پرداخت؛ یم واناتيح

 نيا. نبود مالحظه قابل رزوگار آن در است مشهود مرد و زن نيب امروز کهی بدنی روين اختالف. دينما عيتوز لهيقب افراد
ی روين و قامتی بلند ثيح از دوران نيا در زن. شد دايپ ستيز طيمح وی زندگ طيارش لحاظ از بعدهای جسمانی روين اختالف
ی درازی ساعتها توانستی م که بود رومندين کامال موجود عتيطبی مقتضا به بلکه نداشت؛ مرد ازی کم دست تنها نهی جسمان

  ».کند مبارزه مرگ حد سر تا لهيقب و رهيعش و فرزندان خاطر به دشمن حمله هنگام به و بپردازد؛ دشواری کارها به را
  

 آنيی ابتدا وی بدو تمدن شيدايپ در زنان نقش از ران؛يا در خيتار ماقبلی انسانها رامونيپ بحث ضمن رشمنيگ دکتر
 عدم جهينت در. بود شده گذاشته زن عهده به نيسنگ فيوظايی ابتدا  جامعه نيا در« : سدينوی م و ديگوی م روزگارسخن

 و هيته ؛ خانهی نگهبان ؛ آتشی نگهدار.  »گشت مرد به نسبت برتری مقامی دارا زن و شد جاديا زن و مرد فيوظا نيبی تعادل
 او دست به لهيقبی کارها اداره و شد مرد به نسبت زن تياولو باعث فرزندانی نگهدار ؛ی سفال ظروف ساختن ؛ غذا پخت
 مادر عصر صورت به مرد بر زن تفوق و تياولو نحوه نيا. شدی م خوانده زن نام به خانواده انساب سلسله حال نيع در. افتاد
  .شد وارد ٬فاتحی اهايآر آداب در بعدها بود رانيا ساکنان صيخصا ازی ک يکه ستميس نيهم و شد؛ شروع رانيا فالت دری شاه

  
 مذهب خود گانيهمسا مانند انيرانيا و بود؛ زن ازاتيامت از زين تيروحان مقامی اجتماع وی اقتصادی رهبر بر عالوه

 لرستان در کهی فراوان اياش و ابزار انيم در. داشت رواج مادر الهه پرستش رانيا مختلفی نواح در و اند داشتهيی مادرخدا
 اقوام النوع رب زن نيا که دهدی م احتمال رشمنيگ. دهدی م نشان رخ تمام رای زن سر که شده دايپی ا مجسمه شده؛ کشف

 رانيا در بعدا که تايآناهی بانو زديا پرستش دارد احتمال و است بوده پرستش مورد شوش تا ريغصی ايآس از که استيی ايآس
 است رانيا فالت غرب در الميا تمدنی بشر هياولی ها تمدن نيتر کهن ازی ک يچون. باشد گرفته سرچشمه نجايا از افت يرواج

ی خيتار سوابق و ندتم مورد در اطالعات شوش اتيحفر از بلق تا. ديآ انيم بهی سخن زين الميا تمدن از که ستين مناسبتی ب
  .ديگرد الميا تمدن و خيتاری اياح و کشف موجب نيمستشرق ريسا و دمورگان و والفوآيدی مساع. بود محدود سخت الميا

  
 حکومت ٬استی اريبختی ها کوه و پشتکوه؛ لرستان؛ خوزستان؛ شامل کهی نيسرزم در الديم از قبل سال هزار چهار حدود در

 با و بود عالمت صديسی دارا که رای خيم خط و خواندندی م انزان ا يآنشان را خود دولت الميا مردم. افت يتکامل و  رشد الميا
 مجسمه نيا. است روزگار آن در زنی اجتماع وضع معرف الميا ملکه مجسمه. بردندی م کار به داشت شباهت های سومر خط

ی ها کوه و الميای نواح در کهيی ايآر اقوام بر ملکه نيا شناسان باستان نظر به). ١ نگاره(است سيپار لوور موزه در اکنون
 تمدن و مردمی زندگی ها محله نيتر کهن از گريدی ک يو است داشتهيی فرمانروا ٬اند ستهيزی م کرمانشاه حدود تا زاگرس

 دست بهی مادرشاه دوران تمدن ازی متعدد آثار زين تايکشف و اتيحفر در که است کاشان » الکيس « حدود در مکشوفهی ها
 چهار حدود در رانيا زنان که شوديم معلوم کاشان الکيس هيناح دری سير نخ دوکی اديز مقدار آمدن دست به با. است آمده
 دست و بند گردن ليقب ازی نتيز آالتی اديز مقدار شدن اديپ با نيهمچن. اند پرداختهی می نساج کار به الديم از قبل اسل هزار

  .است بوده جيرا شدت به زمان آن زنان رد زينی باشناسيز حس شده محقق باشد؛ی م سنگ ا يگل ا يصدف از که انگشتر و بند
  



 نگار و نقش و داشت؛ رواج خام خشت بای زسا خانه است؛ رانيا دری مادرشاه درخشانی ها دوره ازی ک يکه دوران نيا در
 داشت؛ کننده نييتع وی اساس نقشی اجتماعی کارها در زن تنها نه دوران نيا در. گرفتی م انجام زنان دست به واريدی رو

 ها رقص نيا. بخشدی م سرور و نشاط و شوری زندگ به داشت؛ زينی هنر  جنبه کهی مذهبی ها رقص با حال نيع در بلکه
 که مانده جا بهی ريتصاو و نقش دوران نيا از .داشتند شرکت آن در هم مردان و آمدی م دری جمع دسته صورت بهی گاهگاه

 نشانی مذهبی ها رقص حال در را زن چند  ٬آمده دست به کاشان الکيس از کهی گل ظرف قطعه ک يمثال.  ست ادعا نيا ديمو
  ).٢ نگاره (کنندی م اجرا را رقص بايز حرکات و مخصوص آهنگ با که دهدی م
  
ی حفار وی ر شهر دری عل چشمهی های حفار و ارسنجان تپه و ؛ ديجمش تخت در فارسی ها تپه مثل رانيا گريد نقاط در

 ها رقص نيا نمونه و مينيبی م رقصی اجرا حال در بايزی ها لباس با را زنانی گاه که آمده دست به ليقب نيا ازی آثار شوش
 صورت به زنان ازيی ها مجسمه یباستانی های حفار در. است متداول رانيای غرب وی مرکز وی جنوبی ها قسمت در هنوز

  .است روزگاران آن در زنی اجتماع وضع معرف که شده کشف الهه و ملکه  ؛ شاهزاده
  
  
  

  یهخامنش دوران تا رانيا به اهايآر مهاجرت از زنی حقوق وی اجتماع وضع
  
 مللی اجتماع اتيح در که دادی رو مرتبط ريغ و مهم واقعه دو ؛ الديم از قبل اول هزاره آغاز در رشمن؛يگ دکتر دهيعق به
 آهن استعمال و کشف گريد و اروپاست و رانيا و هند بهيی هندواروپا اقوام مهاجرت اول. داشت فراوان ريتاثی غربی ايآس

 گذرگاه خيتار قبل ما دوران در رد؛يگيم بر در  را رانيا مغرب و مشرق و شمال که انهيمی ايآسی شرق وی شمالی ها کوهستان
 داده نشان بارها را خودی عنوم وی  فکر قدرت که برديم سر بهيی ايآر نژاد هيناح نيا در. بودی تيگ نقاط ريسا بهی ايآر اقوام
. بودند جنوب در های ارسپ و غرب در مادها آنها نيمهمتر که شدنديم ميتقسی متعدد ليقبا و فيطوا به رانيای هايی ايآر. بود

 تمدن و فرهنگ و داشت نيالنهر نيب رفته شيپ تمدن بای کينزد روابط ماد قوم. بودنديی ايآر نژاد از زين رانيا خاور در پارتها
  .ديرسی م ترکمنستان و هيروس جنوب تا آنها

  
 تالش جهينت در قرن ک يازی ول. نبود دست دری زيچی وناني نيمورخی ها نوشته جز ٬ماد خيتار نوشتنی برا شيپ سال صد تا

 به مربوط مايمستق آثار نيا نکهيا با. است مدهآ دست به خاک ريز ازی خيتار ارزنده آثار وی کتب ندس هزاران شناسان باستان
 خيتار کردن روشن در شيب و کم باز کند؛يم تيحکا کينزد شرقی کشورها گريد و آشور و بابل خيتار از و ست؛ين ماد خيتار
 و دادند؛ شکست شهيهمی برا را آشور بزرگی امپراتور ٬اتحاد هيسا در که بودنديی ايآر لهيقب تنها مادها رايز اشت؛ موثر ماد

 مادر ميرژ اندک اندک رانيا مغرب در ماد سلسله استقرار از پس. دنديبخشيی رها آنان اسارت ديق از رای اريبس ليقبا و اقوام
 قايلی ا ويژه تياهم زنانی راب مردان و بود؛ زنان بای کشاورز تيفعال معذلک. دادی پدرشاه ميرژ به  را خودی جای شاه

ی م کهی طور به. است بزرگ کورش آن انگزاريبن که رسدی م ها ارسپ وی هخامنش سلسله به نوبت مادها از پس. بودند
 کوروش پسرش به قدرت انتقال دری ريانکارناپذ ريتاث ماد پادشاه نيآخر اک؛يآست دختر و  کوروش مادر ماندانا ملکه م؛يدان

  .داشت وجودی شاه مادر ستميس ازی ايبقا هنوز د؛يرسی م قضاوت زين و لهيقب استير به زن مادها؛ ندورا در. داشت
  
 از مرد و زنی هخامنش حکومت در و ديرس انيپا به ماد سلسله انقراض بای مادرشاه دوران سدينوی م ماد خيتار  در اگونفيد

 و دختر کند؛يم نقلی ونان يمورخ اس؛يکتز قول از باز او که ف؛اگونيد گفته به بنا. بودند برخوردار کسان يو برابری حقوق
ی پدرشاه ستميس کهی هنگام مادها جامعه در. باشند او سلطنت وارث پسر مانند قانونا توانستنديم ماد حکومت در پادشاه داماد

 العاده فوق اراتياخت ازی حد تا فقط ماند؛ محفوظ همچنان خانواده در او حقوق و زنی اجتماع مقام گشت؛ی مادرشاه نينشاج
  .شد کاسته زن
  

 که همانطور. نداشتند حجاب و است بوده مردان پوشاک هيشبی اندک اختالف بای ماد زن لباس شناسان باستان قاتيتحق طبق
 سلطنت اقانون نداشت؛ پسر فرزند اکيآست چون. باشند او تخت و تاج وارث توانستندی م پادشاه داماد و دختر شد؛ گفته باال در
 گروه و مدرسه ماندانا. بود موثر کوروش به قدرت انتقال در شد؛ گفته که همانطور امر نيا و بود؛ ماندانا شاهزاده حق ماد
 نبرد فنون وی سوار اسب  ؛یراندازيت ؛ کوروش سال و همسنی پارس پسران ازی اديز عده آن در که نهاد انيبن را پارسی ها
 که رای ا العاده فوق احترام ديشا. است کدام حق نا و ستيچ حق که آموخت کوروش به اماندان نيا از گذشته. آموختندی م  را

 پلوتارک کهی طور به. بود آموخته او از که بودی عدالتخواه و داد پاس به کرد؛يم تيرعا ماندانا مادرش به نسبت کوروش
ی م کسان يرا مردان و  زنان کهيی مزدا ميتعال لماسم. بودند زنان اکيآست بر کوروشی روزيپ عامل نيتر مهم سدينوی م

 نيد در. است داشته ريناپذ انکاری اثر باستان رانيا در زن تيشخص و مقام ارتقا در ست؛ين قائل نانآ نيبی فرق و نگرد؛
 خواست به نشيآفر آغاز در ؛یزرتشت معتقدات به بنا. است محترم باشد؛ برخورداری کين و دانش از کهی انسان هر زرتشت؛

 صورت بهی اهيگ صورت از کم کم اهيگ و براوردند سر نيزم از دهيچيپ هم به واسير ساقه دو مهرماه روز مهر در اهورامزدا؛
  .»انهيمش« نام به مونثی گريد و »هيمش « نام به مذکری ک يبودند؛ هم هيشب صورت و قامت در که درآمدند انسان دو



  
 انهيمش و هيمش کالبد در بود دهيآفر کريپ از شيپ که را روان اهورامزدا آنگاه« : است آمده ١۵ فصل » بندهش « کتاب در
 شهياند دو هر. دميافريب کامل و پاک  را شما. ديهست جهان مردم مادر و پدر شما گفت آنان به پس. گشتند جاندار آنان و  ديبدم

 را خود و ٬آمدند حرکت به خودی جا از انهيمش و هيمش پس .ديمکن پرستش  را وانيد و  د؛يبند کار به کين کردار و گفتار و
 ستارگان و ديخورش و ماه نندهيآفر او. است گانه ياهورامزدا بود نيا راندند زبان بر کهی سخن نينخست و ٬کردند شستشو

 آن بر نايزرتشت معتقدات کهی سنيمزد نيد در شود؛يم مالحظه چنانچه. »جاندارنست اهانيوگ خاک و آب  و آسمان و
 و کنندی م رشد کسان يو دارندی م سربر نيزم از هم با ابندی يم نيتکو شهير ک ياز دو هر مرد و زن است شده نهاده

آن دو پس از اقرار به . ديفرمای م مقرر شانيبرای واحد دستور و راندی م سخن زبان ک يبا و کسانيب آنان با اهورامزدا
هر يک از ما بايد خشنودی و دلگرمی و محبت و «  زبان می رانند اين است يگانگی اهورامزدا نخستين سخنی که به

از اين گفتار برمی آيد که در دين زرتشت هيچ يک از زن و مرد را  به يکديگر تفوق و » .دوستی ديگری را فراهم کند
 تنها در آغاز جهان با شخصيت زن در دين زرتشت نه.  و آن دو از نظر آفرينش و خلقت يکسان و برابرند٬امتيازی نيست

» سوشيانت« بنا به معتقدات دينی زرتشتيان هنگامی که . مرد برابر است بلکه در پايان نيز با مرد يکسان و برابر است
موعود نجات بخش آخرالزمان از شرق ايران و حوالی درياچه هامون ظهور می کند از هر گوشه ايران پاکان و دينداران 

  .اد آنان سی هزار نفر است که نيمی از آن مرد  و نيمی ديگر زن خواهد بودتعد. به او می پيوندند
  

 ٬عظمت مقام زن را در آيين زرتشت از اينجا می توان دانست که بنا به معتقدات زرتشتی از شش امشاسپند دين زرتشت
  سه امشاسپند مذکر عبارتند از. سه امشاسپند ضمير مذکر و سه امشاسپند ضمير مونث دارند

  .  بهمن يا وهمن يا وهومن که به معنای خرد کامل است- ١
  .  ارديبهشت يا اشاوهيشتا که به معنی نظم و بهترين راستی و هنجار و قانون و سامان آفرينش است- ٢
  . و شهرياری آسمانی است٬ خويشتن داری٬ شهريور يا خشتروييريه که به معنی حکومت بر خويش- ٣
  .ر مهر و محبت و عشق و باوری و موکل بر زمين است اسفند يا سپندارمزد که مظه- ۴
   رسايی؛ شادی و خرمی و موکل بر آبهاست٬ خرداد يا اروتات که نمودار کمال- ۵
 امرداد يا امرتات که مظهر جاودانگی و بی مرگی است؛ همچنين تعدای از ايزدان مذاهب زرتشت که در مرتبه پايين - ۶

 .ضمير مونث دارند) ملک؛ و ايزد فرشتهامشاسپند (تری از امشاسپندان هستند
  

مثال پس از درگذشت انسان در سپيده صبح چهارم؛ در سر پل چينوت؛ مهر و سروش و رشن از روان درگذشته درباره 
همچنين . مهر ايزد و سروش ايزد از ايزدان مذکر؛ و رشن ايزد از ايزدان مونث است. اعمال و کارهای او پرسش می کنند

  .به معنی وجدان و دين است؛ با رشن ايزد همکاری دارد ايزد دينا که
  

ديگر از ايزدان . زرتشت از اين ايزد بارها کمک طلبيده است. ايزد چيستا که به معنی دانش و خرد است نيز مونث است
 وجهان از ا« : و زرتشت در گاتها او را چنين ستوده است. مونث اشی است که فرشته دهش و بخشايش و آسايش است

  .»راه رسم خداپرستی گرفت و اهريمن راه عزيمت گزيد
  

بلکه برای آن هدف . در ايران باستان زرتشتيان زناشويی را تنها به منظور رفع حوايج جسمانی و جنسی انجام نمی دادند
. ی بودداين هدف فراهم کردن وسايل پيشرفت معنوی و غلبه نهايی نيکی بر ب. و آرمانی بسيار عالی  و مترقی داشتند

تعاليم زرتشت بشر را در راه رسيدن به عاليترين مدارج روحانی يعنی فراهم نمودن و تسريع ظهور سوشيانت و غلبه 
هدف از زناشويی مشارکت در نهضت بزرگ روحی است که در بيشتر اديان الهی به بشر . نيکی بر بدی هدايت می کند

  .وعده داده شده است
  

رتشت عملی مقدس و ستايش انگيز است که از هر گونه تحقير و تبعيض و نابرابری به دور زبنابراين؛ زناشويی در دين 
از خصوصيات موقعيت حقوقی زن و برابری او با مرد در دين زرتشت آن است که همانطوری که مرد گيگر به قول . است

« نيز از زناشويی به لقب  يعنی سرور و کدخدای خانه ملقب می گشت؛ زن » نمان پيتی« پس از زناشويی به لقب 
به قول همين . يعنی نور و فروغ خانه ملقب می گشت به عبارت ديگر مرد کدخدای و زن کدبانوی خانه بود » نمانوپيتی

زن پس از ازدواج در صف همسری شوهر قرار می » تمدن ايرانيان خاوری« دانشمند بزرگ آلمانی؛  و نويسنده کتاب 
 بلکه همسر و همدل و همراه مرد ٬به عبارت ديگر زن کنيز و برده مرد نبود. ا از تابعين اويگرفت؛ نه در رديف اموال و 

  .بود و در کليه حقوق با مرد بربار و در جميع امور با او شريک به شمار می آمد
  

. اکت بودزرفتار مردان نسبت به زنان در ايران باستان همراه با ن« : ؛ خاورشناس بزرگ دانمارکی می گويدکريستن سن
در مورد آزادی در ازدواج هيچ چيزی . زن چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی از آزادی کامل برخوردار بود

زرتشت به دختر کوچکش پروچيستا . مستندتر و موجه تر از رفتار خود زرتشت نسبت به دختر کوچکش پروچيستا نيست
) وزير گشتاسب و منجم و ستاره شناس معروف زمان( انشمندی استدپروچيستا من جاماسب را که مرد « : می فرمايد



برای همسری تو برگزيدم؛ تو با خرد مقدس خود مشورت کن و ببين که آيا او را اليق همسری خود می دانی يا نه؟ در بند 
 شما را  می کای دختران شوکننده و ای دامادان اين«  گاتها زرتشت خطاب به همه پسران و دختران جوان می گويد ۵

هر يک از .  و برابر اندرزم رفتار کنيد تا  در زندگی سعادتمند نائل گرديد٬ پندم را به خاطر بسپاريد٬آموزم و آگاه می کنم
 زيرا تنها بدينوسيله می توان به ٬شما بايد در پيمودن را زناشويی و مهرورزی و پاکی و نيکی بر ديگری سبقت جوييد

  ».دييک زندگی سراسر شادی رس
  

پس از مرگ نيز به روان و . به طوری که می بينيم در زندگی زنان و مردان پارسا يکسان مورد خطاب قرار ميگيرند
فروهر همه مردان و زنان نيک را می « : در يشت ها آمده است. فروهر هر دوی آنها يکسان درود فرستاده می شود

نان اين سرزمين را می ستاييم و زنانی که آيين راستی و نيکی زای اهورامزدا « :  يسنا آمده است٣٨در فصل . ستاييم
در فروردين يشت؛ که طوالنی ترين يشت اوستا است؛ بر فروهر زنان و مردان نيک جهان يکسان درود » .برخوردارند

 زن زرتشتی در قرن اوليه ظهور زرتشت و نيز در زمان هخامنشيان از بيشترين حقوق متعالی. فرستاده شده است
همانطور که گفته شد نمونه کامل آن ماندانا . برخوردار بود و يکی از درخشان ترين ادوار تاريخی خود را  می گذاراند

مادر کورش بود؛ که بارها کوروش به وجود او افتخار کرده است و حضور زنانی از قبيل آتوسا؛ پانته آ؛ رکسانا ؛ 
اين دوران است و مشارکت همه جانبه زنان در اين عصر چشمگير  آرتميز؛ و غيره نمودار حضور فعال زن ايرانی در

 الواحی به دست آمد که نشان می دهد در ٬از حفريات و کشفيات باستان شناسی که در تخت جمشيد به عمل آمده. است
اب و رساختمان تخت جمشيد عده زيادی از زنان مانند مردان مشارکت داشته و حقوق و مزايای جنسی از قبيل نان و ش

  .اين الواح هم اکنون در موزه های جهان ضبط است. غيره؛ مطابق مردان دريافت داشته اند
  

زيرا در زمان سلوکيدها؛ زنان و . پس از شکست هخامنشيان وضع اجتماعی زن ايرانی تغيير کرد و قوس نزولی را پيمود
لذا در .  از تساوی حقوق با مردان برخوردار نبودندختران زيادی از يونان در ايران زندگی می کردند؛ و چون در يونان ز

 هيچ مرد  ٬می دانيم که در ديانت زرتشت ازدواج بر پايه تک همسری است. وضعيت و سرنوشت زن ايرانی نيز تاثير نهاد
لکن تعداد زيادی از اين زنان و دختران يونانی به صورت . زرتشتی حق ندارد با داشتن زن؛ زن ديگر انتخاب بکند

برخی از اين زنان به صورت عقد . شوقه مردان ايرانی درآمدند که به طور قطع از استحکام بنيان خانواده ايرانی کاستعم
  .مهلت دار با مرد ايرانی به سر می بردند و برخی ديگر نيز با روابط آزاد با مردان ايرانی حشر و نشر داشتند

  
 تحکيم شد؛ ولی به هر حال حکومت سلوکيدها و تاثيرات ناشی از شدر زمان اشکانيان گرچه زن ايرانی تا حدی موقعيت

از طرفی در دوران پارتها يا اشکانيان به علت گستردگی قلمرو پارتها طوايف و . آن و نفوذ هلنيسم اثر خود را گذاشت
ه خود داشتند باقوام و ملل گوناگون در امپراتوری وسيع اشکانيان می زيستند که هر يک آداب و رسوم و سنن مخصوص 

  .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؛ 
؛ نه تنها دارمستتراسانيان به قول سعصر . زن ايرانی تحت تعاليم مذهب زرتشت باز حقوق و امتيازاتی را به دست آورد

از کارنامه اردشير بابکان اينطور برمی آيد که شخصيت . از لحاظ تاريخ ايران؛ بلکه برای تمام جهان واجد اهميت است
زن از همان آغاز کار ساسانيان محترم شمرده می شد؛ و هيچکس حتی پادشاه نمی توانست به ميل و دلخواه خود زنی را 

به طوری که از الواح و مدارک و اسناد اين دوران برمی آيد زن از موقعيت خاصی در دوران . رار دهدقمورد آزار 
مادر شاپور دوم نزديک به بيست سال يعنی از پيش از تولد شاپور تا موقعی که او به سن . ساسانيان برخوردار بوده است

 به پسر خود اينطور می آذرباد مهر اسپنددر پندنامه . دررشد قانونی رسيد؛ امور مملکت را با موبدان بزرگ اداره می ک
اگر تو را فرزندی است؛ خواه دختر و خواه پسر او را به دبستان بفرست تا با فروغ خرد و دانش آراسته گردد و « : گويد

  .»نيکو زندگی کند
  

زم فراگرفتن علوم بايسته دينی لاين امر مسلما مست. زن در مذهب زرتشت از لحاظ مذهبی می توانست تا درجه زوت برسد
آمده است که روزی چند زن راه را  بر يکی از قضات عاليمقام می گيرند؛ و از » ماتيکان هزار دادستان« در . بوده است

بالفاصله يکی از زنان می گويد . قاضی مزبور به همه سواالت به جز يکی پاسخ می دهد. او مسايلی را سوال می کنند
اين موضوع می رساند که زن در عهد ساسانيان حتی بر مسايل . ر صفحه فالن از فالن کتاب استدجواب اين سوال 

را » حقوق زن در زمان ساسانی«  مستشرق معروف آلمانی که کتاب بارتلمه. مشکل حقوقی نيز احاطه داشته است
را که پدرش برای او در نظر  نگاشته؛ مطابق مندرجات آن؛ دختر در انتخاب همسر آزاد بود و اجباری نداشت مردی

  .گرفته به همسری قبول کند و پدر حق نداشت او را از ارث محروم نمايد؛ و يا تنبيه ديگری درباره اش اعمال دارد
  

دختران را بدون رضايت خودشان نمی توان به « :  می گويد۴ و ٣ از کتاب ماتيکان هزار دادستان در بند ١٩فصل 
پسران و دختران پس از ازدواج در پرداخت « :  همين کتاب می گويد٢٨ از فصل ٢٩ند بدر » .ازدواج مردی درآورد

؛  و از اين فتوا اينطور استنباط  می گردد که دختران نه تنها در » قروض و ديون پدر و مادر متوفی خود سهيم و شريکند



نون خانواده حق نظارت مرد  را در اق. حقوق بلکه در تکاليف و مسئوليت ها نيز در رديف پسران خانواده بوده اند
پدر و مادر و . خانواده تعيين کرده بود و مرد وظيفه داشت که همسر و فرزندان خود به خوبی و مهربانی رفتار کند

اگر کسی اموال خود را به اشخاص بيگانه می بخشيد و وارثين . فرزندان در برابر يکديگر مسئوليت مشترک داشتند
پس از درگذشت پدر خانواده حق واليت با مادر .  می کرد؛ اين عمل قانونی نبود؛ و تنفيذ نمی شدمقانونی خود را محرو

در صورتی که بين طرفين طالق و جدايی صورت ميگرفت؛ زن می . بود؛ و رياست خانواده به او تفويض می گشت
اشت؛ همسر سايق بايد نفقه او را دتوانست مهريه مطالبه کند؛ و مادام که شوهر اختيار نکرده و درآمدی از خودش ن

تقسيم ارث در حقوق « : بارتلمه بر بنياد کتاب ماتيکان هزار دادستان درباره حد نصاب ارث چنين می نويسد. بپردازد
دختران در . ساسانی پس از درگذشت پدر خانواده به اين ترتيب بود که زن و پسران هر يک سهم مساوی از ارث داشتند

 کرده و از خانه پدر جهيزيه به خانه شوهر برده بودن نصف؛ و در غير اين صورت مطابق برادران جصورتی که ازدوا
 مطابق قوانين اوستا. ارث می بردند

  
  . زن حق مالکيت داشته و می توانسته دارای خود را مستقال اداره کند- ١
  .  زن می توانسته ولی و يا قيم و نگهدار فرزندان خود باشد- ٢
در صورت (نسته مطابق قانون از طرف شوهر خود وارد محاکمه شود؛ و به نام او امور را اداره نمايدوا زن می ت- ٣

  )   بيماری شوهر
  .    زن می توانسته از شوهر ستمگر و بدرفتار خود به دادستان شکايت کند و سزای او را  بخواهد- ۴
   . شوهر حق نداشته است بدون اجازه زنش دخترخود را شوهر دهد- ۵
  .  در دادگاه گواهی زن پذيرفته می شد- ۶
  .  زن می توانسته است داور يا وکيل شود- ٧
  . زن می توانسته وصی قرار گيرد  و تمام اموال خود را وصيت کند– ٨
  

رای « :  آمدههوسپرم نسکهمچنين اوستا برای دختر و پسر از حيث تعليم و تربيت هيچ فرقی قايل نيست و در 
فرزندی عطا کن که بتواند از عهده انجام وظايفش برآيد و مسئوليت خود را درباره خانه و خانواده و ن  به م٬اهورامزدا

  ).دختر يا پسر مطرح نيست( شهر و کشور احساس کند
  

آينه تمام نمای خصايص و روحيات و اعمال و نحوه زندگی و شخصيت باطنی و آرزوهای مردم ايران باستان است و می 
 و ٬همانطور که در صحنه های پر حادثه و حماسه ساز آن مردان بزرگی چون کاوه. اين راه رهنمون باشدر تواند ما را د

 با زنان دانا و خردمنی چون فرانک و سيندخت و ٬رستم و اسفنديار و سياوش و سهراب و کيخسرو را  می بينيم
روبرو می شويم که با کياست ..... آزرميدخت و و گردآفريد و رودابه و تهمينه و کتايون و فرنگيس و کرديه و پوراندخت 

  .و فراست و خرد و چاره گری کارهای بزرگ و خالقه ای را انجام داده ؛ و حتی گاهی چراغی فرا راه مردان بوده اند
  

 هنبلکه تمام روايات و اخبار تاريخ ک. آنچه فردوسی در شاهنامه به نظم آورده است؛ تخيالت  و روياهای شاعرانه نيست
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 
يت و شنيده ها را  که درباره زن عهد باستان به دستش رسيده و وادرايت و امانت داری ستايش انگيزی همان اخبار و ر

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 اسالم بوده ؛ معرفی کرده است
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