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 مقدمه

بيدروهدر با تصويب كه حقوقدانان اين دورهطوريهساساني، نهاد خانواده داراي اهميت زيادي بود

و استحكام اين نهاد بودند عمودي بود، ساختار نهاد خانواده.و اجراي قوانين مختلف سعي در حفظ

و زن يا كدبانو در مرتبه مرد يا پدر در رأس سيخانواده قرار داشت و و دوم رانجام فرزندان پسر

و نوه د. تر قرار داشتندي پايينها در مرتبهدختر مير خانواده كدبانوزن و كليهي خانه محسوب  شد

                                         vilarayaneh@yahoo.comدانشجوي دكتري تاريخ ايران باستان دانشگاه تهران∗
gholshani.karim@gmail.com 

 02/11/1389:تاريخ پذيرش 14/04/1389: تاريخ دريافت
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ب ميامورات مربوط و. گرفته داخل خانواده توسط وي انجام در جامعه نيز زنان نقش فعالي داشتند

و غيراقتصادي مي . پرداختندبه امور اقتصادي

ي ساسانيانجايگاه زن در دوره
زن در حقوق« بارتلمه در كتابساساني كريستيانيترين تحقيق را در مورد وضعيت زن در دورهكهن

زن. عمل آورده استهب» ساساني نظر داراي شخصيتي موردان در دورهوي در اين كتاب معتقد بود كه

و با آنان مي حقوقي نبوده و بردگان برخورد .)40: 1337 بارتلمه،كريستيان(».شدمانند اشياء

و از موقعيت ممتازي در شود كه زنان داراي شخصيت حقوقي در اين مقاله مشخص مي بوده

.ساساني برخوردار بودنديدوره

و مقام زن از ديدگاه و زن هميشهميدر» اوستا«با بررسي موقعيت يابيم كه در اين كتاب، نام مرد

و هر صفت نيكي كه به يكي از دو جنس متعلّق است به آن ديگري نيز استبا يك ناد داده ديگر آمده

و مردان پارسا« عباراتي چون. شده است و زنان نيكوكارمر«و» زنان و مكر» دان نيكوكار ر به كار رفته

ميهم و نمودهاي اجتماعي، .)17: 1369 شعباني،(رساند دوشي اين دو را در نهاد خانواده

و آنگاه كه مرد در خواب بود، يك دنده»عهد عتيق« براساس كتاب را، خداوند مرد را آفريد ي او

و از در بآورد را. وجود آوردهاين دنده زن را و خوردن اين ميوه ممنوعه سپس ماجراي درخت ميوه

و مي علذكر كرده بهت اينگويد زن به و ميوه ممنوعه را تناول كرد، خداوند كه فريب مار را خورد

و مرد چون فريب زنش را خورد، خداوند به عنوان مجازات اين كار درد زايمان را برايش فرستاد

بهمج مدست ازات، درد و كار كردن را براي او آفريد آوردن :1385،)عهد عتيق( كتاب مقدس(عاش

و مشيانه هستند«: ولي براساس آيين زرتشتي.)3 و مادر مردم جهان، مشيه به. نخستين پدر خداوند

و مادر مردم جهان هستيد، شما را پاك بيافريدم: آنان گفت ك. شما پدر ار بنديد، با پاكي قانون به

و نيكنيك آنانديشه ها نخستين چيزي كه انديشيدند اين بود گفتار باشيد، ديوان مپرستيد، هر دوي

و دوستي ديگري را فراهم آوريم و. كه هر يك از ما بايد خشنودي، دلگرمي آنگاه هر دو خراميدند

ز و نخستين سخني كه به بان راندند اين بود كه نخستين كاري كه كردند اين بود كه خود را شستند
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و هر آن و همه آباداني اهورامزداست يگانه آفريدگار آب، گياهان، جانواران، ستارگان، ماه، خورشيد

.)1909، نساوانجيبامانجي(».هاستچيزي كه از بنياد راستي

ميهمان ديطور كه مين يهود، زن به عنوان موجودي سادهبينيم در شود كه مرد را دل نمايان

ميگ و زن از دندهول يك.ي مرد آفريده شده استزند و مرد از ي رشتهولي در آيين زرتشت، زن

و از آغاز، همانند، هم همنباتي در يك زمان با هم روئيدند همگام، يكدرد، و مساوي ديگر آفريده شأن

ميجا زن موجودي سادهاين،اندشده ميدل نيست كه فريب ميدهد، خورد، فريب و مجازات شود

شدن با آدم همزاد او موجودي پاك است كه بالفاصله پس از آفريده. سازدديگري را دچار عقوبت مي

بهميخود به شستشو  و دوش به دوش مرد و درستي باور دارد پردازد، نام خداي بر زبان رانده، به راستي

ا. پردازدآبادي جهان مي ميدر اوستا، هر جا كه مرد ستايش شده » يسنه«در. شودست، زن نيز ستايش

مي«: خوانيممي و گروه فرزندان آنان را ميهمه.ستاييمزنان ي زنان همه. ستاييمي مردان نيك را

.)6:167هات،1385،خواهدوست(».ستاييمنيك را مي

مي» اوستا«چيزي كه در كتاب و نمايد اين است كه همانجالب طور كه برخي از ايزدان

مي. اندفرشتگان از جنس نر هستند، برخي ديگر از جنس ماده رساند كه نه تنها مرد چنين امري،

ي ايزد بزرگي است كه فزاينده» آناهيتا بانو«. شده، بلكه زن نيز ارجمند بوده استارزشمند شمرده مي

و فزايندهجان و نگهبان آب استها ري مانند ايران كه در كشو.ي كشور خوانده شده، زيرا كه فزاينده

و همواره دچار خشك سالي بوده است، مشخص است كه آب چقدر براي حيات مردم اهميت داشت

. گذاشته شده بود) آناهيتا(زنياين وظيفه به عهده

ميدر آبان به«:خوانيمپشت كمر برزمند، برومند، اي زيبا،پيكر دوشيزه آنگاه اردويسور اناهيتا

و به استواري موزه آزاده، نژاد، بزرگوار، باال،راست برميان بسته، هايي درخشان تا مچ پا پوشيده

شد بابندهاي زرين بسته، )309:شتپآبان همان؛(».روانه

به)1دئنا(ترين قواي باطني، وجدان يا يكي از شريف پس. شودميگرصورت زن جلوه نيز از دئنا

مي آمده،به استقبال روان2مرگ در پل چينوت و يا دوزخ را بر عهده . گرفته استپيمودن راه بهشت

1. Daena 
3.Chinvat 
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مي) فرشتگان مقرّب مزديسنا(3از شش امشاسپند و بندگان او به شمار روند، كه رابطه بين اهوارامزدا

و سه تن ديگر) بهمن، ارديبهشت، شهريور(سه تن  يا مادينه)، خرداد، امردادسپندارمذ(نرينه يا مذكر

شش. اندثمؤن آنكه و فراوانندتن و قدرت يكسان جهان روحاني مظهردر» سپندارمذ«. ها داراي ارج

و فرو و در جهان مادي فرشته موكمهر، برادري و نگهبان زمين استتني اهورامزدا است .ل

و مادر زمين خوانده و در اين باب در كتاب اوستا چنين آمده استاو را دختر اهورامزدا : اند

مي« آناكنون سخن و آن را از دين راستين دارم از چه براي اين جهان بهترين چيزها دانسته شده

و آن اين است كه اهورامزدا كسي است كه اين گيتي بيافريد، پدر برزيگران نيك و بياموختيم منش

.)168: 1385،خواهدوست(».سپندارمذ دختر نيك كردار اوست زمين ارمئيتي

و از آن و كار سجا كه كشت پندارمذ موظّف است آباداني در آيين زرتشت اعتباري بس ارجمند دارد،

ميكه زمين را خر و كار و شادماني هر كس را كه به كشت و دلگرمي و آبادان بر پاي دارد ، پردازدم

.)29: 1364،روفرخ(فراهم آورد

ميساير منابع مربوط به دورهيبا مطالعه زني ساساني نيز متوجه داراي شخصيت شويم كه

.حقوقي بوده است

در«: نويسدمي» داتستانماتيكان هزار«انگليسي كتابيبولسارا در مقدمه ترجمه فرمانروايي

و زن يا كدبانوي خانه تقسيم شده بود و يا كدخداي خانه به. خانواده مشتركاً ميان مرد كدبانو نسبت

و آزادي كاملي امور داخلي خانه، داراي تسلاداره و مرد نميط  توانسته در آن دخالت كندبوده

)56: 4،1997داتستانهزار(

ونهم بخش پنجم در بند بيست. زنان در اين عصر صالحيت ارايه شهادت در دادگاه را داشتند

اه«: آمده است5نسكنيكاتو و ارايزني كه ».ه شهادت صالحيت داردليت داشته باشد براي داوري

).56: 6،1892دينكارد(

3. Amshaspand 
4. Hazardadistan 
5 . Nikatim nask 
6 . Dinkard 
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ميند بيستب اي كه از قانون اطالع داشته زن يا بچه«: گويدويكم، بخش دوم گنباسرنيگاد نسك

بيباشد در كتاب».ت قضاوت دارداطالع از قانون است، صالحي، بيش از مرد كامالً بالغي كه

از جمله چيزهايي كه شرح داده شده است، وظايف آن روحاني) نامه روحانيونقانون(7هيربذستان

و قصبات اعزام مي هماست كه براي اجراي تكاليف ديني، به دهات چنين ترتيب استخدام زن شود،

م .)172: 1370 حجازي،(عاونت در اجراي مراسم ديني نمايد يا كودكي است كه

و به ويژه روز اسفند از آن ماه را كه مي» اسفندگان«در ايران باستان، ماه اسفند شد، به عنوان ناميده

ميروز  ب. گرفتندزن، جشن ل بر اسفندارمذ، فرشته موك«: نويسدمي»آثارالباقيه«يروني در كتاب ابوريحان

و نيز بر زن بهاي درستزمين است و در زمان گذشته اين ماه، و خيرخواه و شوهر دوست و عفيف ويژه كار

مي اين روز، عيد زنان بوده است و هنوز اين رسم در اصفهان نمودندو در اين عيد مردان به زنان بخشش

و غرب اير(و ديگر شهرها .)355: 1385 بيروني،(».باقي مانده است)انشهرهاي ناحيه مركز

ميدر اين روز زنان در خانه بر تخت شاهي مي و فرمان ي كارها بر دست همه. راندندنشستند

و پسران انجام مي و با توجمردان شده، مردان برگزار نميكه جشن ديگري به نامه به اينشد

. رفتبرگزاري اين جشن به عنوان بزرگداشت زن به شمار مي

ميمورد ديگر كه اهميت مقام زن را در اين دوره نشان مي . باشددهد، به پادشاهي رسيدن زنان

كه. در اواخر حكومت ساسانيان، چندتن از زنان ساساني به پادشاهي رسيدند چون: اعراب معتقد بودند

حكدر  ومت را به اواخر حكومت ساسانيان مردي از خاندان ساسان نبود كه به شاهي برسد، بنابراين

و هرگز).185: 1344 مسعودي،(زنان سپردند  چون زن در بين اعراب داراي مقامي بسيار پايين بود

ده، اين در بين آنان زن به پادشاهي نرسيده است، بنابراين وقتي ديدند، زني به پادشاهي ايران رسي

ميمسئله را نشانه و فكر و ناتواني ايرانيان قلمداد كرده تاي ضعف كردند مردي در ايران وجود ندارد

بهل اين دوره نيز زناني ديده شدهبر اواخر عهد ساساني، در اواي عالوه. به پادشاهي برسد اند كه

علب. اندپادشاهي رسيده واعد از مرگ هرمزد پسر نرسي، به و تخت، موبدت نبودن ان بسيار رث تاج

و در شبستان . شاه به جستجو پرداخته، سرانجام تاج را بر سر مادر شاپور گذاشتند نگران گشته

: سرايدفردوسي در اين باره مي

7. Hirbazestan 
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و ببـاليـــن نبــودش پســرغمي شد زمـرگ آن سـر تــاجــور بمـرد

بـود تابـان چـو مـاهيكي اللـه رخنگـه كــرد مـوبــد شبستـان شــاه

از آن خـوب رخ شادمان شد جهانپــريچهــر رابچــه بــد در نهــان

نشـانـدش بــرافـراز تخـت كيـانبيـــاورد مــوبـــد ورا شــادمــان

و درم ريختنـدبه سـر بـــرش تــاجي بيـاويختند بــر آن تـــاج زر

)15: 1369 فردوسي،(

مددر سا ي مادر به تي حكومت را ملكهير موارد نيز كه وضعيت سلطنت مشخص نبود، براي

دو. گرفتعهده مي اوپس از مرگ يزدگرد و پيروزهرم( م، بين دو پسر در جنگ درگرفت)ز سوم و

مي» دينگ«ت جنگ اين دو شاهزاده، مادرشان كه مد اكنون. كردنام داشت در تيسفون سلطنت

و لقبش به»هاملكه ملكه«يعني8»بانبشنان بانبشن« مهري وجود دارد كه صورت اين ملكه با اسم

.حروف پهلوي در آن كنده شده است

عنپس از مرگ شاهپور او شاه را تحتي ميشان، سرزمين ميشانوان شهبانول نيز ملكه دينگ با

.)161: 1370 حجازي،(كرد فرمان خود اداره مي

او در كتيبه كعبه زرتشت، مي،)ميالدي 270-240( ل، دومين پادشاه ساسانيشاپور كند كه ذكر

و اعضاي خانوادهبراي نيك و دوام خود در. اش، آتش مقدس در نقاط مختلف افروخته استنامي

مي جا ابتدااين و سپس نام همسرش آذرنام خودش را ذكر و در ادامه كند ناهيد، شهبانوي شهبانوان

و دختر( نام ساير فرزندانش مي)پسر :نمايدذكر

را« و نيز در اينو ايزدان آتشي به نام خسرو: جا بنابراين كتيبه، برپا كرديمنيايشي بزرگ كرديم

د شاپور، و نبراي روان و دوام نام ام خسروآذروام ناممان، آتشي به ] همسرمان[ناهيد براي روان

و دوام نام پسرمان هرمزد آذرناهيد شاهبانوان شاهبانو، آتشي به نام خسرو هرمزد اردشير براي روان

.)65: 1382، عريان(».......ارمنيه اردشير شاه بزرگ

و بعد از كه پادشاهي نام همسرش را قبل از نام ساير اعضاين مياي خانواده  آورد،نام خودش

و اهميت اين زن مي نقش ها،ها به ترتيب در كتيبهدقت شود كه آوردن نام. باشدنشان از مقام

ببرجسته و ساير آثار مي جاي مانده،هها و از روي هدفي خاص صورت ابتدا نام شاپور. گيردعمدي

 
8. Banbeshnan Banbeshn 
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سشاهنشاه ذكر مي و هشود، سپس ملكه آذرناهيد كه دوم شخص مملكت است رمزد كه پس نام

و جانشين پدرش مي ميوليعهد و در باشد ذكر ميشود .آيدپايان نام ساير اعضاي خانواده

را وي فرمان. پنجمين پادشاه ساساني بود) ميالدي 293-274( بهرام دوم داد تصوير خانواده او

پسهاي زمان وي، تصوير ملكه شاپوردر روي درهم. هايش ضرب كنندبر سكه و بهرام رش دختك

ياكارياو برجسته. سوم حك شده است و با تصوير خانواده او بر صخرههاي متعددي دارد كه به هاد

.)27: 1386 ريايي،د(اند حك شده

ميموارد ذكر شده نشان بريباشند كه در دورهدهنده اين مسئله ده يا ساساني به زن به چشم

.نگريستندشيء يا موجودي كم ارزش نمي

و حامي زنان بود،مؤنثيفرشته9سپندارمذ انديشه ايرانيان عصر باستان،در در. موكل زمين

كه كتاب شايست اين مورد در مي«: ناشايست آمده است و هر كس خواهد سپندارمذ را گرامي

و زن نيك را گرام .)215: 1369 ناشايست، شايست(».ي داردخشنود سازد، بايد زمين

 حقوق زن
و آزار قرار دهد مرد حق و او را تحت شكنجه در صورتي. نداشت نسبت به همسر خود بدخلقي كرده

حقكه مرتكب چنين امري مي مي شد قانون و مرد را تنبيه » ماتيكان«در كتاب. كردزن را گرفته

طهسل زني كه از بدرفتاري شوهر خود شكايت نمايد بايد تا پايان محاكمه، او را از تحت«: خوانيممي

از» دينكرت«براساس كتاب.)60: 1386 هزاردستان،(».شوهر خارج ساخت سرداري خانواده، بعد

و از طرف وي، به كدبانوي خانه نيز تفويض مي در كتاب ). 115: 1892دينكارد،(شد وفات مرد خانه

اده بايد آن خانو) طلب( هرگاه رياست خانواده به عهده سترزن باشد، ديون«:، آمده است»ماتيكان«

مي).51: 1997، داتستانهزار(».ي سردار خانواده پرداخت گرددبه وسيله شود از اين مطلب استنباط

و سرداري خانه به دست زن خانه نيز بوده است دختر تا موقعي كه ازدواج نكرده بود،. كه رياست

ميمي و در صورت ازدواج، اين مقام از وي سلب اگر زن در مقام.شدتوانست به اين مقام برسد

ميمي استفادهسوءخانه سرداري  و حق خود را كرد، افراد خانواده توانستند به دادگاه شكايت برده

 
9. Sepandar rnaz 
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از. بگيرند اگر سرداري خانواده به دست شخصي غير از بانوي خانواده بود، در صورتي كه اين فرد

و مطالبات افراد خانواده امتناع مي ودادن حقوق ي كدبانو بوده كه از دست وي ظيفهورزيد، اين

و .)67: 1386،همان(داد فرزندان خود را از او بستاند شكايت كرده

تصهرگاه در ضمن عق درد ازدواج شرط شده بود كه شوهر حق رف در اموال زن خود را ندارد،

مي صورتي تصكه بعد از آن كسي چيزي به زن ولي رف نداشت، بخشيد، شوهر در آن چيز نيز حق

درهر گاه ازدواج آنان فاقد چنين شرطي بود، آن درميچه بعداً به تصرف زن آمد، شوهر حق داشت

تص. آن تصرف كند رف در اموال زن خود را داشت، در صورت طالق دادن زن از آن مردي كه حق

هرگاه در سندي،«: خوانيممي» ماتيكان«در ادامه كتاب.)36فصل: همان(گشت حق محروم مي

و مهر خود، پادشاه زن خود را در اداره راي اموال مجاز كرده باشد، ديگر نميشوهر به امضاء تواند او

رااستفاده كرده يا اينكه زن سوءمگر اين. از آن حق محروم سازد به ديگري انتقال كه آن مال

.)همان(».دهد

حقيشد، زن فقط با اجازهطور كه مشاهده همان داشت در اموال خانواده دخالت كند شوهرش

آنولي مي و با و دست به كارهاي خيريه توانست اموال خصوصي خود را نگهداري ها معامله كند

توانست به اين بهانه از مردي كه تمام يا بخشي از درآمدش را به همسرش بخشيده بود، نمي. بزند

.ي كنددادن نفقه به او خوددار

اجقوانين مربوط به ازدو
ا ميز مواردي كه در اين عهد بدان توجيكي كتب مذهبي زرتشتي. شد، امر ازدواج بوده زيادي

و دختران مجرسرشار  47، در فقره»نديدادو«در فرگرد چهارم.د به امر ازدواجاست از تشويق پسران

م 10بدرستي بتو گويم، اي سپيتمان«: آمده است خا) اهورامزدا(ن زرتشت، مان دارونبرتري دهم مرد

مان است، برتري دهم مرد زن برگزيده را به آن كسي كه زن نگرفته،وخانرا به آن كسي كه بي

ربرتري مي بيدهم كسي ».فرزند است، برتري دهم توانگر را به بينواا كه فرزند دارد به آن كسي كه

آن.)47بند فرگرد چهارم،،1376، ونديداد( و با ارزش بود كه هر كسي وظيفه قدر مهمامر ازدواج

10. Sepitman 
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،»ونديداد«در فرگرد چهارم.ل ازدواج ديگران را در صورت داشتن امكانات فراهم كندداشت وساي

مي45-44فقرات تار چيزي باشند، بايد آنان را اگر كساني در رسند كه خواس«: خوانيمدر اين مورد

ازبي ي طبق عقيده.)44بند:همان(».فراهم ساختيبراي مستمندان بايد وسايل زناشوي نياز كرد،

و فرزند است، آدميزرتشتيان، كسي و دردمند كه بدون زن ،»مينوي خرد«در كتاب. است رنجور

آن«: خوانيممي ندآن چند دسته مردم را بايد درويش به شمار آورد، يكي دوكه خرد آنارد، كه تنشم

و ديگر آن و سالم نيست و زن و پيوندي كه پير است طبقو)54: 1385،مينوي خرد(».نداردفرزند

آن«:»متون پهلوي« آن. كو زن نداردرنجور است  چندمتن پهلوي،(».كو كه فرزند نداردگمنام است

و دهش را بر سراسر رادينويسندگان اوستاي.)111: 1374 و سخاوتي سه گونه داد ها برتري داده ها

و مستمنددستگيري-1: اندو ستوده هم-2ان بينوايان و پرورش نوباوگان همآموزش و ميهن كيش

.)45: 1897داتستان،(ال زناشويي دو بينوهم نمودن وسايفرا-3

كه( براساس كتب مذهبي زرتشتي، فردي كه عمداً ازدواج نكند، يا كسي كه مانع ازدواج) دختري

و در جهان آخرت وارد دوزخ مي اگر«: خوانيممي» روايات«در كتاب. شوداو شود، مرگ ارزان است

ب كه) كسي بخواهد با او ازدواج كند( زني خواهده دختري بود كه او را كسي و او شوي نكند، بهر بار

و به پانزده تنافور، مرگ ارزان شود) ميزان گناه( شود، يك تنافور) حيض(1دشتان شايسته( گناه بود

بندهد) به شوهر(و اگر پدر) مرگ شود و اگر مادر بشوي ندهد آن گناه مادر را بود، ه آن گناه پدر بود

و تا رستخيز تن پسين چنين افرادي هرگز وارد بهشت نمي. پانزده دشتان مرگ ارزان شود شوند

مي) براي ابد( .)181: 1922، رسنمجيمانكجي(».ماننددر دوزخ

و اگر دختر مايلشددر اين دوره، در امر ازدواج نظر دختر را نيز جويا مي نبود با فردي ازدواج كند، ند

مي، در اين»ماتيكان هزار داتستان«در كتاب.نداشت برخالف ميل دخترش اقدام كند پدر حق : خوانيمباره

به. تواند به انتخاب شوهر بپردازددختر پس از پانزده سالگي مي برگزيدن شوئي مناسب پدر يا قيم مكلّف

مي. خويشند براي دختر - پدر نمي. شد نيستاما دختر ناچار از پذيرفتن كسي كه به همسري وي پيشنهاد

و يا تنبيه ديگري دربارهتواند وي را مجبور به ازدواج سازد يا وي را از ارث بي .ر دارداش مقرنصيب گرداند

پدر مكلف.غ كندخته است از وي دريپرداحتي نبايد پولي را كه به دختر خويش به عنوان مخارج روزانه مي
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و برگزيد،.ي مناسب براي دختر خويش استه جهيزيهبه تهي هر گاه دختري شوي مناسب خود را پسنديد

.)117: 1386 هزارداتستان،(را درباره ازدواج او به جاي آورد پدر بايد تكليف خويش 

مهنه كهتنها نظر دختر در امر ازدواج مدنظر بود، بلكه مطلب بسيار و جالبي آنم در اين دوره با

ميمواجه مي يعني. توانست برخالف نظر پدر با فرد دلخواهش ازدواج كندشويم اين است كه، دختر

.پسنديدگرفت، ولي دختر او را نميممكن بود پدر خانواده، فردي را براي همسري دخترش در نظر مي

ندر اين صورت پدر نمي چنين ازدواجي را عقد. مايدتوانست دختر را مجبور به ازدواج تحميلي

و مادر توجيعني زن بصورت خود( زن گويند خودسراي و به پدر ،)هي نكرده استسر عقد كرده

و بهترين كرد، در ازدواج خود به مرتبهدختري كه بدين صورت ازدواج مي ي پادشاه زني، كه باالترين

.)181: 1922،رسنمجيمانكجي(رسيد نوع ازدواج بود نمي

اي به جاي آوري كرده است، عقدنامههاي پهلوي كه دستور جاماسب منوچهر آسانا جمعنوشتهدر

: بدهد)خورشيد( هاي زير را به عروسموظف بود دارايي)اردشير( داماد مانده كه طبق اين عقدنامه،

به« ناوالً اردشير بهمن، نيك دانست كه و محبت به خورشيد، و به نشان عالقه قد پيمان راست

دوج كشور با جواهري كه نيز به سه هزار سكه سيمين مرو م از بهاي سه هزار زوزن باشند بدهد

آندارايي پا برجا كه اكنون در تصر مجموع و و چه كه در آينده به تصرف اوست ف او خواهد آمد

و بتواند بدون مانع به هر كه بخواهد بدهد ده او را به خورشيد يا نماين، يك نيمهمالك آن بشود

و  و هرگاه خورشيد يا نماينده تقاضا كند بدون چون و خورشيد را رسماً مالك آن قرار دهد واگذارد

و خودداري تحويل بدهد و بدون طفره .)101: 1353، شوشتريمهرين(».چرا

ميبنابرا كه داماد موظف بود نيمي از دارايي خود را در هر زمان به نام همسر شودين مشخص

.منافات داردي ساساني كامالًو اين مسئله با برده خواندن زن در دورهخود نمايد 

و حقوق فرزنداني كه از اين طريق به دنيا مي  آمدند ازدواج نامشروع

بهازدواج نامشروع، در اصل همان عمل زنا مي و دختر صورت باشد، ولي چون پيوند پسر

و غير ميغيرقانوني اگر پدري از انجام. ازدواج نامشروع نام برديمگيرد، از آن به نام شرعي صورت

ميوظيفه و يا بيم از دست دادن او،ي خود نسبت به دخترش كوتاهي ورزيد، مثالً از روي امساك

يوي را به موقع شوهر نمي و شد، ديگر مجاهدتي تي حاصل نميا اگر در اولين فرصت كه موفقيداد

و بدونميكرد، در اين صورت دختر در اين باره نمي اجازه پدر، حتي به يك توانست به ميل خود
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مي. مشروع تن بدهدازدواج غير و مانع از اين شد يعني در اين هنگام نيز، قانون پشتيبان دختر بوده

.)40: 1337 بارتلمه،(وخيمي برايش در پي داشته باشد كه عمل او سرانجام

ميدختري كه در اثر سهل كرد، از ارث د، هرگاه عمل خود را تكرار نميشانگاري پدر، مرتكب زنا

عفپدر محروم نبود، ولي در صورت تكرار  و ارث پدر هر دو محروم بودعمل منافي  ت، از منزل

اگ).65: 1997ستان، هزاردات( شد، گناه اين انگاري نمير پدر، در ازدواج دختر مرتكب سهلمسلماً

و مي شوعمل به گردن دختر بود .دبايست مجازات

شد، مردي از اقوامش براي حفظ آبروي او اقرار به پدري آن اگر زني بدون تقصير آبستن مي

.)5: 1342 نقبائي،( نمودطفل مي

حقدختري كه بدين طريق آبستن مي كتابدر. ببردنداشت فرزند او را از بين شد، هيچ كس

بچنگهداري با قانون اگر از دختر آبستن«: خوانيممي» ونديداد« و بيهآيين نشود هي توجاش را بر اثر

و صدمه و جنحه عمدي استاي رسد، گناه آن براي كساني كه كوتاهي كردهزيان ».اند، گناه

مي.)15:1480فرگرد،1376،ونديداد( خوانيم كه همه را واجب است تا از آن در ادامه همين كتاب

ميدر اين. اري كنندزن آبستن كه از راه نامشروع آبستن شده است، نگهد بينيم كه دختر اگر چه جا

و درستي  و موجود زنده نيز در شكم دارد، بايد به خوبي مرتكب عمل زنا شده ولي چون انسان است

و مراقبت شود بچب. از وي نگهداري و كنندگان،ي او به گردن كوتاهيهنابراين، گناه صدمه ديدن زن

و قيم و عني همه موظي. باشدمي اعم از پدر، مادر ف بودند از چنين شخصي، مراقبت به عمل آوردند

اذ هرگز و در غير اين صورت مانند اين بود كه كودكي را به عمد كشته. يت نكننداو را سرزنش يا اند

.ها، مانند مجازات فردي بود كه مرتكب قتل عمد شده استمجازات آن

مي 11»فرشتيك«اين گونه فرزندان، يعني.)75: 1369 شعباني،(شدند يا پيك خدايان خوانده

و هيچ» زادهحرام«برخالف جوامع امروزي كه چنين فرزنداني را  و اعتباري در لقب داده گونه ارزش

ميها را فرستادهجامعه ندارند، در آن دوره آن حقي خدا قلمداد و نه تنها كسي آن كردند ها نداشت

و اذيت كردن آنان را نيز را از بين ببرد، بل .)264: 1377 پيگولوسكايا،(نداشت كه حق سرزنش

11. fereshtik 
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مييكي: طالق  جوامعس تماميبرعك. باشدديگر از مسائل حقوقي زنان در عصر ساساني، طالق

حق عصر باستان و ساساني،يدورهنانداشت، در ايرطالق گرفتن كه زن دو(زن به مرد چنين) هر

: خوانيممي»ماتيكان«در كتاب.شدحقي داده مي

از« ميزتقاضاي طالق از هر يك شود، ولي محكمه هيچ مردي را وجين در محكمه پذيرفته

و هيچ شاه زني را بدون رضايت شوهرش، نمي ».دهد طالق تواندبدون رضايت شاه زن او

از طورهمان.)69: 1386 هزارداتستان،( و همسرشكه مرد حق داشت به دادگاه شكايت برده

و.ي بوداختيارخواهان جدايي از او باشد، زن نيز داراي چنين  به دادگاه زني براي جدايي هرگاه مرد

و مستند از آنان دريافت نميمي رجوع و تا وقتي كردند، محكمه تا وقتي كه دليل كافي داشت

آنمطمئن نمي يكنميهاگشت كه آنيد، اجازهديگر زندگي كننتوانند با و طالق به و زن ها نداده

مييمرد را مجبور به ادامه . كردزندگي مشترك

مياگر شوهر به بهانه مياي ناروا توانست نزد داور شكايت خواست همسرش را طالق دهد، زن

و اگر بر داور ثابت مي ميمي است، او را تنبيه در اشتباهشد كه مرد كند و به زندان دفرستانمود

.)147: 1353 شوشتري،مهرين(

مي،»بندهشدرصد«اساس كتاب بر ب«:گشتبه چهار دليل طالق جاري  دين مزديسنانهو

ن(، نشايد)دين زرتشتي(  چيزرو طالق نيفتد مگر به چها) طالق دهند( كه زن رها كنند)تيسشايسته

مي يعني فقط( آن): گيرددر چهار مورد طالق صورت بيكه بستره يكي و كند رسميشوهر خويش ببرد

آن) كه زن مرتكب عمل زنا شوديعني اين(و ناشايستي از او پديدار آيد  كه دشتان پنهان كندو دوم

آن) كه عادت ماهيانه خود را از شوهرش پنهان كنديعني اين( و سوم وو شوهر نداند كه جادو كند

و چهارم آن يك،14فصل،1909،نساوانجيبامانجي(».كه فرزند ازش نزايدآموزد .)بند

بعد از طالق تا زمان ازدواج ثانوي، زن تحت سرپرستي اولياي خود قرار،طبق كتاب ماتيكان

.)53: 1386هزارداتستان،(خواهد گرفت 

ميكي:12مسئله دشتان در مورد زنان وجود داشت، مسئلهيساسانيكه در دورهيائلساز

آلوده محسوبيدر مدت قاعدگ زنان،يزرتشتيبراساس كتب مذهب. بود انهيعادت ماهايدشتان 

 
12. Dasshtan 
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و برا دآنيآلودگكهنيايشده متيسرا گرانيها به ازيهااز اتاقيكيدرستيباينكند، خانه، جدا

بسياعضاريسا پااييقاعدگيكه دورهيد تا وقتنبررخانواده در كتاب.ديرسيمانيدشتان به

ا داديوند منيدر :ميخوانيمورد

گيا« ايتيدادار زناندر خانه مزدا اگراشوياستومند، و خونضيحايپرستان خون[ مندو دشتان

ب ؟]هستند[)يزرتشت(= گونه با او رفتار كند آنان كه مزداپرستانچه ند،يبنش]نديبه

دنيرسيبرايهستند راهپرست آنان كه مزدا]زن دشتانيبرا[اويبرا دونيا: گفت اهورامزدا گاهآن

آنيمكان[ به دشتانستان پ ننديبرگز] بشودديبايجا نگهداركه زن دشتان در گ رامونيكه در و اهانياز

و از درختان ته گ[ باشديگل سرخ نماهيدر دشتانستان اگر نه زن ]. وجود داشته باشدستيبايو درخت

بيدشتان آتش بي–آتش اگر نه زن دشتان.نديرا به .)16:1518فرگرد،1376،ونديداد(.ندروشنان را به

م طورهمان مضيحايكه زن دشتانيشود هنگاميكه مشاهده گيدر مكانستيبايبود، واهيدور از

چ و هر گزيآتش شد،يزرتشتيدر آثار مذهب.رديمقدس قرار .در مورد زنان دشتان وجود داشتيدياحكام

نويمطالب برخ گونهنيا از منيچن سندگانياز يزن در دورهتيكنند كه وضعياستنباط

و بردگان بوديساسان .)172: 1386 دريايي،( مانند كودكان

و وضعيدهندهكه مسئله دشتان زنان، نشان گفتديبا .باشدينميساسانيبد زنان در دورهتيمقام

بسيو موبدان زرتشتونيروحان و خشنارياحكام جامعهياعضايصادر كرده بودند كه تماميسخت

پ ايرويموظف به ن. بودندنيقواننياز و زنان سازيدختران گونهنياريجامعه درگياعضاريمانند

در صورت ارتكاب گناه كوچك، موظف بود كفارهيزرتشتاينيبهدكي. بودندريگوپاكام دستاح

ز. بپردازدنيسنگ ايرخبريدر مريپاگواحكام دست گونهنياز :شوديذكر

جا) مردار جسد،(=يينسا،يكه به گناهكاريكس«  13مرگرزان) درنگيب(=يدر آب افكند، در

.)29: 1369 ناشايست،شايست(».شود) مرگ ستهيشا(=

با)خاموش كند(= را بكشديكه آتشهر« بچدي، پس و ده بار پادافراه)برپاكند(=نديده آتش را

و زوهر)نديبب(= ببرد)مجازات( پ(= 14و ده مورچه بكشد و .»به آتش بهرام بدهد)يشكشينثار

ب« .)25: 1369 ناشايست،شايست(»حمل كند، مرگرزان استييتنهاههر كه نسا را

13 . Margrazan 
14. zohr 



و هنر 130  1390، بهار3ي، شماره2يه، دور)پژوهش زنان(زن در فرهنگ

) دعاينوع(= باژسروش. كننديكه در كاغذديبا) ننديبچ(= چون ناخن حالل كنندكهنيا«

اديفراز با و سه وتايگرفتن ا. بگفتن) دعاينوع(=ويرياهو اوويرياهووايتبهر استبگفتن پس: نستيا

پباژ چنان ا. در خط كنديكه گرفته باشد، مويريتهااهويبدان دو هاخطازيكيبهر. كنديكه باز

ميقدر مانيخاك در باانيناخن كند، خاك در و بدشت بردن، كه چهار انگشتديناخن كردن

برنيزم آن) به اندازه سه انگشت بكندرانيزم(=دفرو و خاك فراز سركندهاجا ناخنو در (= را نهد

برناخنيخاك رو .)82: 1909،نساوانجيبامانجي(»).زديها

و پاگ بر موارد ذكر شده، عالوه توانيميزرتشتيمذهبيهادر كتابريصدها مورد احكام دست

و همه بهدن جاديايمشاهده نمود كه توسط موبدان زرتشت مانيشده و چه زن ازوظچه مرد ف بودند

پنيا ن.ندينمايروياحكام ازياحكام مربوط به دشتان .باشديمنيفرام گونهنياز

ا عالوه و دستوراتياريبسن،يبر ميمذهبيهاكه در كتابياز احكام جنبه شتريب شوند،يذكر

دنياخرو بسهب.يويدارند نه مياريعنوان مثال كهياز موارد ذكر يابه جرم سادهنيبهدكيشود

آباي)85: همان(مانند خاموش كردن آتش مقدس (= مرگزان،)83: همان( انداختن جسد داخل

را هرگزيافرادنيچن،يدوره ساسانيحقوقنيبراساس قوانكهيگشت، در حاليم)مرگ ستهيشا

م. نمودندياعدام نم يقاعدگايكه اگر زنان نتوانند در هنگام دشتانميخوانيدر كتاب صد دربندهش

ب–كه فقط سه روز بود– و دور از اعضا جايهاحكام مربوطه را خانواده بسر برند، موظفيآورده

ايمخصوصيدعاها دندبو و با خواندن آننيرا خوانده مدعاها گناهان كهنيايعني.شديها بخشوده

و زنان در هنگام قاعدگ بيميدختران ي، دعاهادشتانريپاگوانجام احكام دستيجاهتوانستند

و با سا .)110: همان( خانواده بسر ببرندياعضاريمخصوص را بخوانند

 گيرينتيجه
ا،يساسانيمربوط به دورهيخيو منابع تاري، حقوقيبا مطالعه كتب مذهب كهميرسيمجهينتنيبه

و زنان دارازنان در دوره موردتيوضع و از حقوقيحقوقتيشخصينظر مانند بردگان نبوده : ماننديبوده

ي،اقتصادطالق دادن شوهر، پرداختن به اموره،يو مهرهيزيجه افتيدر،ينظر هنگام خواستگاراظهار

س. برخوردار بودند ...و شهادت دادن در دادگاه زن موظف،يبود بر پدرساالريخانواده كه مبتن ستميبا توجه به

وليبرداربود از شوهر خود فرمان .آنان نبوديحقوقتيشخصو عدميبردگيمسئله به معنانيايكند
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