
 
 
 
 
 

زن در ايران باستان

 ابراهيم پورداوود

 

 زن در تورات

 اند. بلكهه بهدوناين عقيده شوم و گزندآور را از نياكان خود به ارث نبرده

 ترينكهن اينكه خودشان بدانند از اقوام بيگانه به آنان رسيده است. در تورات كه

 آغهاز است، از همهان اسرائيل و مادر همه كتب آسمانى اديان سامىآثار كتبى بنى

 آفرينش مرد و زن يا آدم و حوا، زن موجودى سست و خوار و جنسهى سسهت و

 .گناهكار دانسته شده است

 آدم را از (يههو)در هر سفر اول تورات در باب دوم و سوم آمده: خداوند 

 مشتى خاك بساخت، و در بينى او روان زندگى بدميد اين چنين آدم جادار گرديد

 بامداد باغى در عدن بياراست و آدم را در آن بنشهاند. و خداونهد ازو خداوند در 

 خهوردنى برويانيهد ودرخهت زنهدگى (ههاىبا ميوه)زمين همه گونه درختان زيبا 

 و درخت شناسايى نيك و بد را در ميان باغ جاى داد. رودى از عهدن (جاودانى)

ا برگرفهت و بهه بهاغ بيرون آورد تا باغ از آن سيراب شود... آنگاه خداونهد آدم ر

                                                 

.  (1324تيهر ) 10سال سوم شماره و نيز  361-355(، صص 1323بهمن ) 6آينده، سال سوم، شماره 

 .(به تلخيص) 515-511ص 
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فرود آورد تا آنجها را بسهازد و نگاههدارى كنهد. خداونهد بهه آدم گفهت از  عدن

خواهى بخور امها از درخهت شناسهايى نيهك و بهد درختان هر آنچه مى هاىميوه

 .نخور زيرا هرآن روزى كه از ميوه آن خوردى خواهى مرد

 راى او يهارىگفت خوب نيست آدم تنها باشد سس از به (با خود)خداوند 

 ز آنبيافرينم... آنوقت خداوند خواب گران به آدم چيره كرده و او بخفهت سهس ا

 ... ازخداوند يكى از استخوانهاى آدم را بر گرفت و جاى آن را با گوشت سر كرد

 . ...اين دنده خداوند زنى ساخت و به نزد آدم آورد

 هن مار بتارتر است ايدر ميان جانورانى كه خداوند بيافريد مار از همه فريف

 ههاى درختهان مخوريهد زن درگفت آيا خداوند گفته است كه از ميوه (حوا)زن 

يان خوريم جز از ميوه درختى كه درمهاى اين درختان مىساسخ گفت از همه ميوه

نشهويد.  باغ است خداوند گفت از آن مخوريد و به آن دست مزنيد تا دچار مرگ

داند مى از ميوه اين درخت نخواهيد مرد چون خداوند آنگاه مار به زن گفت: شما

وند خدا كه اگر شما از آن ميوه بخوريد چشمان شما باز خواهد شد و مانند خود

ن ميهوه اي به همه نيك و بد آگاه خواهيد گرديد اين است كه به شما فرمان داد از

زا يافت افهوش نخوريد چون زن به آن درخت بنگريد آن را درخت نغز و زيبا و

خهورد. او نيز ب اى از آن چيد و بخورد و از آن ميوه به شوهر خود داد وسس ميوه

انجير را به ههم هاىآنگاه چشمهاى هر دو باز گرديد و خود را برهنه ديدند، برگ

 .سيوسته خود را سوشانيدند

 .كردند آنگاه در ميان باغ آواز خداوند شنيدند و خود را زير درختان سنهان

 د بانه  در داد كجها هسهتىد آدم گفهت آواز تهو در بهاغ شهنيدم وخداون

تو بترسيدم چون برهنه بودم خود را سنهان كردم. آنگاه خداوند به آدم گفت: كى به
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گفت كه برهنه هستىد آيها از آن ميهوه كهه بهه تهو گفهتم مخهور؟ خهوردىد آدم 

 .زنى كه يار من ساختى از آن ميوه به من داد و من بخوردمگفت

 اوند به زن گفت چرا چنين كردىد زن گفهت مهار مهرا بفريفهت و بههخد

 انخوردن آن واداشت سس از آن خداوند به مار گفت چون تو چنين كردى، در مي

 همه جانوران دشت نفرين شده گشتى، تو بايد بروى شكم خويش راه روى و در

مه تهو سراسر زندگى خاك خورى، ميان تو و زن دشمنى افكنم همچنين ميان تخ

ا بگهزى. تخمه زن، آدمى نژاد بايد ترا به زير ساى خود بسايد و تهو ساشهنه او ر و

 گاه كه آبسهتنوخداوند به زن گفت: ترا به درد و رنج فراوان گرفتار سازم هر آن

 .به درد و رنج فرزند آورىشوى

و خداوند به آدم گفت: چون تو به سخن زن خويش گوش فهرا دادى و از 

ه و تو را از خوردن باز داشتم، خوردى، از تست كه كشتزار نفرين شدميوه كه تآن

ز خار اورى، از براى تو جز بايدبا رنج بسيار از آن مايه زندگى خويش به دست آ

ههاى دشهت چيهزى بهه بهار نيهاورد، تهو بايهد از رسهتنى (آن كشهتزار)وخسك 

ه خهاك سازى با عرق سيشانى خود بايد نان خهورى تها اينكهه ديگهر بهارخورش

 (1).خاكى كه از آن آفريده شدى، زيرا تو از خاكى و بايد خاك شوىگردى، همان

طور اختصار آنچه درباره آفرينش مرد و زن در تورات آمهده و هاين است ب

 ازهر جهت مخالف آيين ايران باستان است چون موضوع گفتار ما زن است فقه 

 نخست اينكهه زن يهك آفريهدهشويم: اهانتى كه در تورات به زن شده يادآور مى

 عمده و اصلى نيست از يك سارچه استخوان مرد به وجود آمده و سبب خلقهتش

 اين است كه مرد تنها نباشد. دوم اينكه مار زن را جنس خام و سستى شناخت كه

 او را به خوردن ميوه بفريفت. سوم اينكه زن مايه بدبختى شهوهرش گرديهد و از
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 ين گناه بايد در هنگام فرزند آوردن سزاى خهود دريابهدبهشت رانده شدند و به ا

 درد و رنج بكشد. چهارم اينكه مرد چهون حهرز زن خهود بشهنيد بايهد در طهى

زندگى به رنج كشاورزى گرفتار باشد و در زحمت به دسهت آوردن نهان سهزاى 

 .خودرا ببيند

 در تورات و در همه كتب آسمانى سامى مكهررا  بهه زن اهانهت گرديهده و

 نس سست شمرده شده است اين چند فقره از اسفار خمسه فق  از براى نمونههج

 يگهرياد گرديده است غرض نگارنده در اين مقال اين نيست كه از سلوك اقوام د

 چهه نسبت به زن بحث شود بلكه مقصود اين است كه ببينيم در ايران باستان زن

 .كردنده با زنان رفتار مىنژاد اين سرزمين چگونمقامى داشته و مردمان آريايى

 رد و زناز براى مقايسه بد نيست كه عقيده ديرين ايرانيان درباره افرينش م

 سهنت گفته آيد. چنانكه ديديم آدم را نزد اقوام سامى از خهاك بسرشهتند امها در

 ارنددنباتى  بسيار كهن ايرانيان زن و مرد از گياه به وجود آمدند يعنى اصل و بنياد

 .قيده اقوام اسكانديناوى نيز با ايرانيان شركت دارنددر اين ع
 

 آفرينش زن و مرد طبق سنت ايرانيان

 هاى سهلوى به جا مانده چنانكه در فصهل سهانزدهمسنّت ايرانيان در نوشته

ههاى زادسهمرم، كيهومرث راهرمهزد بيافريهد او بندهش و در فصل دهم چيتكهب

رد، در هنگام مرگ از سشت او نطفهه درهنگام سى سال تنها در كوهساران به سر ب

ريخت و از تابش خورشيد ساك گرديد، چهل سال در تك خاك بمانهد سهس  فرو

هنگهام چهش )شكل دو ساقه ريباس به هم سيچيده در مهر ماه و مهرروز از آن به

زمين بروييدند سس از آن به شكل نباتى به صورت آدمى تغيير يافتنهد  از (مهرگان

نند همديگر بودند يكى نر نامزد به مشيه و ديگرى ماده نامزد چهره ما در قامت و
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 ..سس از سنجاه سال از آنان فرزندانى به وجود آمدند (2)مشيانه به

 يه وكه هرمزد روان را كه سيش از سيكر آفريده شده به كالبهد مشهسس از آن

 انههجمشيانه بدميد و آنان جادار گشتند به آنان گفت شما سهدر و مهادر مردمهان 

 نديشهيد،اهستيد، شمارا ساك و رسا بيافريدم با سارسايى قانونى بكار بنديد، نيهك 

 ن بههنيك گفتار باشيد، كردار نيك به جاى آوريد، ديوان ممرسهتيد، ههر دوى آنها

 نخست چيزى كه انديشيدند اين بود: هر يك از ما بايهد خشهنودى و دلگرمهى و

 ى كهاميدن آغاز كردند، نخستين كاردوستى ديگرى را فراهم كنيم. سس آنگاه خر

 ود،بهكردند اين بود كه خود را شستند و نخستين سخنى كه به زبان راندنهد ايهن 

 ه وها و جانوران و سهتارگان و مهاهرمزداست يگانه آفريدگار آب و خاك و گياه

 .خورشيد و همه آبادانى و هر آن چيزى كه از ريشه و بنياد راستى است

 يهنفرينش مرد و زن نزد ايرانيان بنا بهه سهنت ديهرين ااين است داستان آ

 شود اين داسهتان بها داسهتان خلقهت آدم و حهوا بسهيارسرزمين چنانكه ديده مى

 دتر از مهرد شهمرده نشهده ناهنجهار و بزهكهار يهاتفاوت دارد در اينجا زن سست

 ىدينه ائلنگرديده است به ويژه بايد به ياد داشت كه اينگونه داستانها در جزء مس

 ديهن بخشيد چنانكه بعد خهواهيم ديهد زن درناگزير اثراتى به سيروان آن دين مى

 رو يها د ايران باستان طورى بيان نشده كه در تاريخ ما مقام محترمى نداشته باشد

 نهانادبيات قديم ما خوار و زبون به حساب آمده باشد در داسهتان مها يكهى از ز

ز اى معهرواند اين زن همهيده سادشاه ايران دانستهنامور را به بلندترين رتبه رسان

 .كشتاسبچهر آزاد است، دختر اردشير بهمن نوه كىبه
 

 زن در داستان و تاريخ ايران

 هماى سهى سهال شههريارى داشهت، 8فقره  34به گفته بندهش در فصل 
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 :فردوسى درباره وى گويد
 

 هماى آمد و تاج بر سر نهاد.»

 «.يكى رأى و آيين ديگر نهاد
 

 نگذشته از داستان دو تن از دختران خسروسرويز به تاج و تخهت ساسهانيا

 يالدىم 631تا اكتبر  630رسيدند يكى از آنان سوراندخت است كه از ماه مه سال 

 خهتشاهنشاه ايران بود و ديگرى آزرميدخت كه او هم چند ماهى داراى تاج و ت

 (3)خاندان ساسانى بود.

 ميالدى تولديافت 46نويسنده يونانى كه در سال  Pluotarkhos سلوتارخس

 درگذشههت در شههرافت زنههان، از آن جملههه در شههرافت زنههان ايههران 125و در 

 :نويسدمى

و مادهابرانگيخهت  (Ishtuvegu) كورش سارسيان را به جن  اسهتياج ايشهتووگو»

برتافته و خواسهتند جنگجويان وى در يك سيكار شكست خورده از ميدان روى

آنان به شههر در  آينهد در آيند و چيزى نمانده بود كه دشمنان نيز از سى در شهر

اما زنان سارس چست و چاالك از شهر بيرون شهتافته راه رابهر آنهان گرفتنهد و 

ها را باال زده به فراريان گفتند: شما اى مردان ترسو وبى غيرت بهه كجها سيراهن

همهان جهايى كهه ا در آييد بهههاى متوانيد به شكمرويد شما ديگر باره نمىمى

بيرون آمديد از اين سهخنان سارسهيان شهرمنده گشهته بهه كارزاربرگشهتند و بهه 

گزارد كه هر بهاره دشمن شكست داده سيروزمند شدند. از اين رو كورش قانونى

سادشاه از آن شهر بگذرد به هر يك از زنان آنجا يهك سهكه زربخشهيده شهود. 

مردى خشمگين و در كه ]سيش از ميالد 336-361اردشير سوم [گويند اُخُس مى

زنهان آن سهكه زر ندههد، ميان سادشاهان هخامنشى بسيار لئيم بود براى اينكه به

گذشهت و بهه خهود شههر مىگاه كه بايستى از آن شهر بگذرد از كنار آنآن هر
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شد اما اسكندر كه دو بار از آن شهرگذشت به هر يك از زنان آبستن داخل نمى

 «.دو سكه زر بخشيدآنجا 

 همين سلوتارخس مقاله مفصلى كه دربهاره اردشهير دوم هخامنشهى نوشهته

(Artax.5) تيرضمنا  از زنش ست (Stateira) نويسدنام برده مى: 

اسهت كهه آنچه بيش از هر چيز مايه شگفت و خرسندى همه ايرانيان بوده اين»

شهده او را ود نزديهكآمده هميشه به گردونهه ملكهه خهتير بيشتر بيرون مىست

 «.داشتندمىبوسيدند از اين رو مردم ايران آن زن را بسيار دوستمى
 

 ىبرد همان است كهه سئورشهياتاين زن تاريخى كه سلوتارخس از او نام مى

زن داريوش دوم و مادر اردشير دوم و كوروش صغير بهدو رشهك بهرده، بهه وى 

 .خورانيد زهر

 اخلههاردان بوده غالبا  در امهور كشهورى مدسئوروشياتى زن بسيار مدبر و ك

 خواسهت كهه كهوروش جانشهينانگيز بود و مىكرد اما زن بسيار شرير و فتنهمى

رفهت از اين خبر نبايد نتيجهه گ (4)داريوش دوم باشد نه سسر ديگرش اردشير دوم

ودار نشين بودند و زن اردشهير دوم كهه هرگهاه گردونهه او نمهزنان ايران سرده كه

خواست، برخالز معمهول سهرده از رب بهر شور و شادمانى از مردم بر مى شدمى

ن خبهر دانيم در دين زرتشتى زنان نبايد سرده داشته باشند ايهچنانكه مى گرفتمى

 رساند كه زنان ايهران بهه ويهژه بزرگهانشگفت خود سلوتارخس شده مى كه مايه

 .بسيارسنگين و با وقار بودند
 

 يراناستر يهودى ملكه ا

 در ميان زنهان Stataira به هر جا و به هر كس نمودار نبودند ملكه ست تير

 نواز دربهاره آزادىخاندان شاهنشاهى هخامنشيان زنى بود مهربان و فروتن و بنده
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 شهود و آن در كتهابو وقار زن ايرانى خبر بسيار دلكشهى در تهورات ديهده مهى

 در عبهرى اخشهورش)ايارشها استراحت كه شرحى از شكوه و جالل دربهار خش

xshuarosh و  (چهارمين شاهنشاه هخامنشى سسهر داريهوش بهزرگ نوشهته شهده

 :چنين ياد شده Vashti به وشتى نامزد درباب اول اين كتاب از زن خشايارشا
در اخشورش از هند تا حبش بر صد و بيست و هفت كشهور سادشهاهى داشهت

از بهراى همهه بزرگهان سايتخت شوش در سال سهوم سادشهاهى خهويش بزمهى 

 روسران و زيردستان خود برسا ساخت سران فارس و ماد همه نهزد او بودنهد. د

 نمهودهنگام صد و هشتاد روز توانگرى و شكوه شهريارى خود را به آنهان مهى

سس از آن سادشاه از براى همه كسانى كه در سايتخهت شهوش بودنهد از بهزرگ 

 .وخُرد يك مهمانى در باغ كوشك بياراست

 ههاى كتهان وهاى سفيد و سهرب و آبهى بها بنهدههاى مرمر كاب سارچهبه ستون

 ههاى زريهن و سهيمين روىهاى سيمين آويخته بودنهد. تخهتارغوانى با حلقه

 هاى مرمر سبز و سهفيد و زرد و سهياه گذاشهته بودنهد. آشهاميدنى درسنگفرش

 ندشهاهى فهراواها هر يك به شكل ديگر بود و باده ساهاى زرين بود. ظرزسياله

 سهرايان خهودسيمايى آزاد بودند زيرا سادشاه به همه خواجههبود مهمانان در باده

 .فرموده بود كه هر كس آنچه دلش خواست بكند

ملكه وشتى نيز يك مهمانى از براى بانوان در كوشك اخشورش برساداشهت در 

سهرايان خواجهههفتمين روز مهمانى هنگامى كه سادشاه از باده سهرگرم بهود بهه

 او را بزرگهان وفرمان داد كه ملكه را با تاج خسروى به نزد وى آورند تا زيبايى

 را نمذيرفت سهسسران كشور ببينند زيرا ملكه بسيار زيبا بود اما ملكه فرمان شاه

ز سادشاه از نافرمانى ملكه برآشهفت و خشهم وى را فهرا گرفت.آنگهاه سادشهاه ا

وافق با ملكه وشتى كه سر ازفرمان سيچيد م هفت تن داوران فارس و ماد سرسيد:

 آيين چه بايد كردد

ملكهه در ساسخ گفت: نهه اينكهه Memukhan يكى از آن دانايان نامزد به مموخان
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 وشتى فق  نسبت به سادشاه و بزرگهان بهد كهرد، بلكهه همهه مهردم كشهورهاى

شههان را شاهنشهاهى را از رفتهار خههود آزرد، از ايهن سههس همهه زنههان شهوهران

حقيرخواهند كرد و خواهند گفت ملكه وشتى نيز سادشاه اخشهورش را فرمهان ت

نبردهمه بانوان سهارس و مهاد ماننهد وشهتى رفتهار خواهنهد كهرد بجاسهت كهه 

فرمان دهد كه ديگهر وشهتى ملكهه نيسهت و بهه جهاى او ملكهه بهتهرى سادشاه

زرگ خواهد شد و بايد سادشاه فرمانى به گوش همه زنهان از خُهرد و بهبرگزيده

از شوهران خود فرمهان برنهد، سادشهاه و بزرگهان گفتهار مموخهان را برساند كه

سسنديدندسادشاه به هر يك كشور خويش بهه خه  و زبهان آن ديهار فرسهتاد از 

اينكه هر مرددر خانه  خود خانه خدا (كدخدا) و مسل  است آنگهاه از سراسهر 

ان آنان دختهر يتيمهى ايران دختران زيبا در شوش گرد آ وردند. در ميكشورهاى

يهود كه در هنگام استيالى سادشاه آشهور نيوكهدونزر از اورشهليم بهه از خاندان

كهرد، سسهند مهاجرت كرده بود و سسر عمويش مردخاى او را تربيت مهىشوش

اخشههورش گرديههد ايههن دختههر يهههود اسههتر اسههت كههه تههاج شههاهى بههر او شههاه

 (5)گذاشتند....
 

ل طرز فكر اقوام سهامى كهه در آغهاز مقها سيداست كه اين داستان با همان

يههادكرديم در ايههن بخههش از تههورات اكههر شههده اسههت ولههى از همههين داسههتان 

، دريافت كه زنان خاندان بزرگ در ايران باستان نجيهب و شهريف بودنهدتوانمى

، نخواست به بزم مردان در آيهد و خودنمهايى كنهد (6)وشتى زن خشايارشاچنانكه

 .زيبايى وزيور خود را به بيگانگان نشان دهد

كه اينك ببينيم در دين كهنسال ايران زن چگونه ياد شده است. شك نيست

نياكهان دين هر قومى در امور اجتماعى آن قوم مدخليت دارد اگر در ايران باستان

بهوده داشتند بنا به تعليم دينى آنهانارجمند مىما زن را سست و خوار يا گرامى و 

اسهت كهه است در اوستايى كه امروزه در دست داريم با اينكه چهار يك اوستايى
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بهه زن نياكان ما در روزگار ساسانيان در دست داشتند در هيچ يهك از فقهرات آن

 انهد ازشهدهاهانت نشده است برخالز از هر حيث مقام محترمى از براى او قائل

سهيش از شهويم. نخسهتبراى نمونه چند فقره از اوستا را دربهاره زن يهادآور مهى

گهروه برشمردن آن فقرات بايد بدانيم كه در آيين مزديسنا (مزداسرسهتى) در ميهان

 ايزدان و فرشتگان هفت تهن از آنهان مقهام بسهيار ارجمنهدى دارنهد كهه آنهان را

 گانه سيندمينو كهه خهرده هفتيعنى جاودانى خوانند در سر اين گرو «امشاسمند»

 بهمهن و مقدس اهورامزداست جاى دارد و سه تن از آنان كه امروزه در فارسهى

 اند اين سهه امشاسهمند بهه حسهبارديبهشت و شهريور گوييم مذكر دانسته شده

 ترتيب نماينده منش نيك و تقدس و توانايى اهورامزدا هستند و سه تن از آنان در

 Hauvatat هئوروتهات Ameretat امرتهات Speuta armaiti تهىاوستا، سهينتا، ارمئب

 اند و در فارسى سمندارمذ و امرداد و خرداد گوييم هر يك از اين سهخوانده شده

 امشاسمند به حسب ترتيب نماينده سارسهايى و فروتنهى و بردبهارى، بيمرگهى يها

 زمين و گياه باشند. در جهان خاكى نگهبانىجاودانى كمال و رسايى اهورامزدا مى

 ند. غالبا  در اوسهتااو آب با آنان است اين سه امشاسمند هر سه مؤنث دانسته شده

 كه گفتيم در جهان مينوى نماينهده فروتنهى و بربهارى (سمنتا ارمئتى)از سمندارمذ 

 اهورامزدا و در جهان خاكى نگهدارى زمين سمرده بهه اوسهت. خهود زمهين اراده

 امزدا خوانده شده است. سيداست كه از ايهن عنهوان چههشود و بسا دختر اهورمى

 انهد بگوينهد ههر آنكههاند و خواستهمقام ارجمندى از براى زن و زمين قائل شده

مادر زمين را كه به جاى دختر خداوندگار است با كشهاورزى خهرم و آبهاد دارد 

نهد كهه خشنودى سدر آسمانى است. ديگر اينكه در آيين مزديسنا عقيهده دار مايه

آدمى سس از مرگ در بامداد روز چهارم از بستر مرده جهدا شهده بهه سهوى روان
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بيند كهه شتابد در آنجا دين خود را به سيكر دختر جوان و زيبايى مىمى جهان باال

شود چنانكهه گذرانده به سوى بهشت رهنمون مى (سل صراط)چينوت سل او را از

كشاند در اينجا بايد به سوى دوزب مى گناهكار را زن زشتى در جهان ديگر روان

 .كه در فارسى دين شده در اوستا مؤنث است daena شويم كه واژه دئنا يادآور

 مجسهم -دئنا در اوستا گاهى به معنى وجدان است و گاهى به معنى كيش 

 آمهده يكهى از شهاهكارهاى» هادخت نسهك«شدن دين سس از مرگ چنانكه در 

 (7)اوستاست.

 در مزديسههنا بههه ظهههور موعههودى در آخرالزمههان كههه او راديگههر اينكههه 

 خواننههد، عقيههده دارد. يههاران جههاودانى سوشههيانت كههه وى را در «سوشههيانت»

 انهددهشبرانگيختن مردگان ياورى كنند و جهان مينوى را بيارايند سى تن دانسته 

 .سانزده تن از آنان مرداند و سانزده تن ديگر زن

 ىز سسين هم در آراستن جهان مينوى و زندگانشود در روچنانكه ديده مى

 .نياز نيستندروحانى از ياورى زنان بى

 در كشور خشك و گرم و كوهستانى ايهران، آب عنصهر بسهيار گرانبههايى

 تسمرده به دس «آخشيج»است. ايزدى كه سرچشمه آبها از اوست و نگهبانى اين 

 هناميهده شهد Anahita ناهيتااى است مؤنث و آن ناهيد است كه در اوستا آفرشته

 .است

 در آبان يشت كه در ستايش اين فرشته زيبها و نيرومنهد اسهت در فقهرات

 مانند يكى از زنان آزاده تعريف شده است اين چنين : ناهيهد سهاك  و 129-126

گر اسهت. آزاده توانا هماره به سيكر دختر جوان بسيار برومند و خوش اندام جلوه

ند به ميان بسته و جامه گرانبها در بر دارد. تاجى ستاره  نشان بلند باالست كمرب و



 38 2/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 .بند آراسته استبرسر و كفش زرين به سا دارد، با گوشواره و گردن

 در فروردين يشت در رديف گروهى از مردان نهامور و سارسها بهه فروههر

 از آن شانزده تن از زنان و يازده تن از دوشيزگان درود فرستاده شده است و سس

 اين يشهت آمهده، فروهرههاى مهردان سهاك ايهران زمهين را 143-145در فقرات 

 . ...ستاييمستاييم فروهرهاى زنان ساك ايران زمين را مىمى

 ستاييم، فروهرهاى زنان سهاكفروهرهاى مردان ساك همه روى زمين را مى

 46و درارت يشهت فقهره  26ستاييم. در گوش يشت فقره همه روى زمين را مى

 واشهى فرشته نگهبان چهارسايان سودمند« Drvaspa درواسما»ه كه سيغمبر ايران آمد

Ashi فرشته توانگرى را ستوده از آنان خواستار اسهت كهه ديهنش طهرز توجهه 

 :گشتاسب گردد اين چنينزن كى Hutaosa هوتس
دارم اين كاميابى را به من بخش اى اشى كه من هوتس نيهك و آزاده را بهر آن»

رفتار كند  ب دين بينديشد به حسب دين سخن گويد، به حسب دينكه به حس

گهروه  و به دين مزداسرستى من بگهرود و آن را دريابهد آن چنهان كهه در ميهان

 «.سيروان من مايه نام و آوازه نيكو شود
 

فقره آمده آن زن و اين زمهين را كهه حامهل ماسهت بهزرگ و  13در يسنا 

سهتاييم زنهان ايهن زمهين را كهه گويد: ما مى 1فقره  38خوانيم در يسنا مى سرور

ماست و آن زنانى را كهه از تهو هسهتند اى اههورامزدا. آن زنهانى را كهه از  حامل

ستاييم. در اوستا فقراتى كه زنان به نيكى ياد گرديهده و برخوردارند ما مى راستى

 5، فقره 2ا از يسن 6، فقره 1از يسنا  6اند بسيار است از آنهاست فقره شده ستوده

و جز اينها در اين فقهرات بهه  3ويسمرد  4، فقره 2از ويسمرد  7ويسمردا، فقره  از

درود فرستاده شده و ارجمند خوانده شده و در خور ستايش دانسهته شهده  زنانى
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داراى فرزندان ساك باشند و نيك سرشت باشند. در انديشه و كهردار و گفتهار  كه

شده و نسبت به شوهران خهود شهنوا باشهند. در سرآمد باشند خوب تربيت  نيك

 .مانند سمندارمذ و از زنان اهورايى به شمار آيند ساكى

كه دهبزودى خواهيم ديد كه در قانون مدنى ايران باستان دخترى مجبور نبو

 د به ميل و اراده سدر خود شوهر كند ميل خهود آن دختهر شهرط ازدواج او بهود.

 هسرودهاى خود سيغمبر زرتشت است و قدمت آن بريكى از قطعات گاتها كه از 

 رسهد سيغمبهر ايهران دربهاره عروسهى دختهرش سئوروچيسهتاسه هزار سهال مهى

Pourutchista  فرمايد 3( بند 53در وهشيتو ايشت گات (يسنا: 
 تههرين دختههراى جههوان (8)اى سئوروچيسههتا از سشههت اسههن و خانههدان سههميتم،»

 از و راستى شوهر آزموده برگزيدم اما تهوزرتشت، من از براى تو با منش نيك 

 انديشهىخرد خويش سند سرس، آنگاه به جاى آر آنچه را كه از سارسايى و نيهك

 «.است
 

گشتاسب شوهرى كه زرتشت از براى دختر خود برگزيد جاماسب وزيركى

فرمايهد بها خردخهودت است اما دخترش را در اين انتخاب آزاد گذاشهت و مهى

ه دلت خواست به جاى آر. در بند سنجم همين سرودسيغمبر بمشورت كن و آنچه 

 :دختران و مردانى كه در بزم عروسى بودند خطاب كرده گويد

 گهويم و سنهدبه شما اى دختران شوهر كننده و به شهما ننيهز اى جوانهانى مهى»

 دهم آن را به ياد بسمريد و درست دريابيد، بايد در كوشش زنهدگى جههانىمى

 منشى از همديگر برترى جوييد زيرا چنين كوششهى در خهوركدر راستى و سا

 «.ساداش نيك خواهد بود
 

 در دين ايران باستان ميان مرد و زن فرقى گذاشته نشده و يكى به ديگهرى



 40 2/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

برترى ندارد. مرد و زن هر دو مكلف هستند كه آنچه را درست و نيهك يافتنهد و 

اهاننهد تها آنهان را بهه راه راسهت ازبراى خود سسنديدند ديگران را نيز از آن بياگ

 (:6فقره  36يسنا )گردند  رهنمون
 و نيهروى دراكهه و روا و فروههر (دئنها)ستاييم اكنهون جهان و وجهدان ما مى»

 را، آن مهردان و ]دينهى[نخستين آموزگاران كيش و نخستين شنوندگان آموزش 

 (:4فقره  26يسنا )زنان ساك را كه در راه راستى به سيروزى رسيدند 

 نگهبهان مهردان و زنهان (شهب هنگهام)سروش ساك سس از فرو رفتن خورشيد 

 («.10فقره  57يسنا  )بينواست 

بندند و هر دو بايد به سن سانزده سالگى كستى به ميان (سسر و دختر)زن و مرد 

 («.58و فقره  54فقره  18ونديداد، فرگرد ) (9)سدره بموشند

زرتشهتى و ز براى سناه بخشيدن مردان و زنانا (10)گرامى Airyaman مناى ائيريه

 («.1فقره  54يسنا )از براى نگهبانى منش نيك به سوى ما بشتاب 

 

 اگر خواسته باشيم تمام فقراتى را كه در اوستا درباره زن آمده در اين مقاله

ياد كنيم سخن به درازا خواهد كشيد. با اينكه در اوستاى بزرگ كه داراى بيسهت 

 ا كتاب بوده فق  چهار يك آن به ما رسيده، از اين باقيمانده چندينيك نسك ي و

 توان در اين موضهوع مطهالبى اسهتخراج كهرد. البتهه دربرابر آنچه اكر كرديم مى

تهر اوسهتا اوستاى بزرگ باز چندين بار بيشتر از اينها سيش از اينكه سخش بهزرگ

 انشهمندى نهامزد بههدرنتيجه تعصب عربى و يورش مغول از دست برود، موبد د

در نيمه سده سوم هجرى كتاب معروز سهلوى دينكرد را نوشت ودر  «آتورفرنبغ»

 آتوريهاد سسهر»به نام  «آتور فرنيغ»سايان همان سده موبد ديگرى از همان خاندان 

 كار دينكرد را به سايان رسانيد. در جزء مطالب گوناگون ايهن كتهاب بسهيار «اميد

 م و نهم آن بيست و يك نسك اوستا يك يك بهه نهامهاى هشتگرانبها، در بخش
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چنهان  خود ياد گرديده و از گفتار هر يك از آنها كم و بيش سخن رفته اسهت آن

 دانيم به خصهوص درهاى از دست رفته را مىامروزه خالصه مندرجات نسك كه

 و هوسهمارم Nikatum طى خالصه سه نسك كه عبارت باشهد از نيكهاتوم نسهك

 يها قهانونى «هاى داتيكنسك»كه از  Sekatum و سكاتوم نسك Husparam نسك

 هاى قانونى از زن سخن رفتهه بهوددانيم كه تا به چه اندازه در اين نسكبوده، مى

 تواند دارايى خود را اداره كنهد،اينك چند فقره از آنها: زن حق مالكيت دارد و مى

ا از حق ميراث محروم سهاخته تواند قيم و نگهدار سسرى باشد كه سدر او رزن مى

تواند از روى قانون از طرز شوهر خود داخل محاكمه شهود و بهه نهام زن مى -

توانهد از شهوهر سهتمكار و بهد رفتهار بهه زن مى -خود امور را اداره كند  شوهر

شوهر حق ندارد بدون اجازه زنهش  -شكايت برد و سزاى او را بخواهد  دادستان

زن  -در دادسهتان گهواهى زن سذيرفتهه اسهت  -دههد دختر خهودرا بهه ازدواج ب

تواند در برخى از مواقه  بهه زن مى -داورى رسد و دادورى كند تواند به مقاممى

 . ... مراسم دينى به جاى آوردجاى موبدان

 كهه نظر به اينكه در دين ايران زن سست شمرده نشده مى توان احتمال داد

 شهوكمحفوظ بوده زيرا اساس قانون در ههر  در قانون مدنى ايران باستان حق زن

ردين آن سرزمين است به خصوص در روزگاران سهيش در وضه  قهوانين مهدنى 

 .شدقوانين دينى رعايت مى كامال 
 

 زن در قانون مدنى ساسانيان

 خوشبختانه از روزگار ساسانيان كتاب بسيار گرانبهايى به زبهان سهلهوى در

 ال خواننده اين مقال را راجه  بهه زن بهه يقهينقانون مدنى به ما رسيده كه احتم

ايهن  نويسنده دانشمند» ماتيكان هزارداتستان«سيوندند. اين كتاب نامزد است به مى
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 نهام دارد. شهك نيسهت كهه ماتيكهان ههزار داتسهتان «فرخومرت و هرامان»نامه 

 يادگارى است از روزگار ساسانيان، زمان تأليف آن بايد عهد خسهروسرويز باشهد

 زيرا نام چند تن از سادشاهان ساسانى تا خود خسروسرويز در آن ياد شده است در

 شناسان و دانشمندان حقوق آن عهد در اين كتابتن قانون 59اكر آراءدادوران از 

 .نام برده شده است

 هبهاينك چند قانون درباره زن از ماتيكان ههزار داتسهتان اسهتخراج كهرده 

 :رسانمعرض خوانندگان مى

دختر مجبور نيست شوهرى را كه سدر يا قهيم و وصهى او برگزيهده قبهول 

 حق دارد او را رد كند، در صورتى كه دختهر چنهين شهوهرى را نمهذيرفت، كند،

وا رحق ندارد او را از ارث محروم كند و يا تنبيه ديگرى در حق دخترش  سدرش

، او بهاز داردداد از همچنين حق ندارد وجهى كه به عنوان سهول جيهب مهى دارد،

بايست به عنوان جهيزيه به دخترش بدهد هميشهه بهه اداى آن مكلهف  چيزى كه

 به عنوان جهيزيهه بهه او داده كه بايد به دختر برسد در هنگام ازدواجارثى -است 

وز ازدواج نكهرده دخترى كه هن -زن و سسر در ارث مساوى است حق -شود مى

اماد بايد در وقهت ازدواج بهه حسهب د -نيم حق ارث سسر است حق او در ارث

ن زن آاى معين كند تا اگر كار به طالق كشهيد خانواده وى مهريه شأن آن دختر و

ر به سن بلوغ رسهيد سهدر مكلهف وقتى كه دخت -استفاده كند  بتواند از آن مهريه

از  بدهد، لئامت يا سهبب ديگهر مه ال  اينكهه نخواسهته باشهد است او را به شوهر

 كند به اين قبيل قهوانين دربشود از او سلب تكليف نمى ش محرومخدمت دختر

ه در توان دانسهت كهخوريم و از مجموع آنها مىبسيار برمى ماتيكان هزار داستان

 . ...زنان شخصيت قائل بودند ايران باستان از براى
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