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براساس  يو آشور يزن در دورة هخامنش گاهيمطالعة جا

 يشناس شواهد باستان

  3نيا حسيني  مهدي سيد، 2جدي  زاده ، تقي زيني*1بهروز افخمي

  چكيده
 يهـا  از شاخصه يكي منزلة به ها حكومت يادار و ياسيدر امور س آنانمشاركت ي تاريخي و ها دورهجايگاه زنان در 

مـردم   يرشد فكـر  زانيسنجش م يبرا يمناسب اريمع مشاركت زنان در جوامع. شود يم يجوامع تلق ةتوسع ةعمد
و  شـرفت يپ يهـا  شاخصـه  و يكـي از حقوق زن و مرد  يو تساو يرابرب ي بيانگرنوعه بو  ديآ يمآن جامعه به شمار 

در تمـدن  ي جايگـاه زنـان   بررساين نوشتار به . شود محسوب مي يامروز وتوسعة جوامع متمدن در اعصار گذشته 
شـواهد   نيتـر  مهـم  از جمله. پرداخته است) هخامنشي و آشوري( يخيتاري ها دوره انتخاببا  نيالنهر نيبايراني و 
در  انو نقش زن گاهيجااند كه به  هاي تاريخي يادشده ها و آثار مهرهاي دوره برجسته نقشجامانده،  به يشناس باستان
با تمدن آن  ةسيمقا و يعصر هخامنشزنان  گاهيجا يبررس اين مقالههدف . اند پرداختهي اسيو س يحقوق يها عرصه
ايـن   .اسـت  ختيشـنا  باسـتان  مسـتندات موجـود   يـة ها بر پا شفاف و روشن از عملكرد آن يريتصو ةو ارائ انيآشور

 مهرها واعم از  ي،شناس باستانشواهد  و تطبيق تحليلي ـ توصيفيصورت   به از نوع تحقيق تاريخي است كهپژوهش 
ي تاريخي شاخص و با ها دورهرا با انتخاب  نيالنهر نيبي ايران و ها تمدنكند جايگاه زن در  ، تالش ميها نگاره سنگ

ـ كـه   رديـ گ يمـ ، چنين نتيجه تيدرنها. ي تحليل كندشناس باستاناستناد به مدارك مستدل  ي ريرپـذ يرغـم تأث  هب
 ، احترام به زن و گستردگي مشاركت آنانانيز آشورا انيهخامنشمرتبط با موضوع زنان  هاي برجسته نقش تكنيكي

دورة نسبت به فردي در زندگي خصوصي زنان هخامنشي  هاي آزادي ، استقالل وسياسي و اقتصادي يها تيفعال در
  .بيشتر است آشوريان
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  مقدمه
هاي حقوقي و سياسي بايـد   اي و بررسي آن از جنبه ش زن در هر دورهبراي شناخت جايگاه و نق

آن جامعـه نيـز در    مسـائل اعم از اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ساير  هاي عمومي زندگي جنبه
هاي مختلف  ، در هيچ دورة تاريخي وضعيت و جايگاه زن از جنبهگريد  عبارت به. نظر گرفته شود

عالوه بر آن، براي بررسي دقيـق نقـش زن در ابعـاد    . نبوده استاز وضع عمومي آن جامعه مجزا 
و شرايط سياسي و اجتمـاعي و دينـي حـاكم در همـان      ها يژگيوتوان به  مختلف در جامعه نمي

از نحوة تفكر و طـرز تلقـي    متأثربرهة زماني بسنده كرد، زيرا اين نقش و جايگاه در يك جامعه 
گي زندگي اجتماعي آن جامعه طي چندين سده بـوده  ديني و مذهبي و همچنين ناشي از چگون

زن يعني ؛ است افتهي تبلوردر زندگي مادي آن جامعه  جيتدر هبهاي گذشته رسيده و  كه از نسل
. باورها و اعتقادات ديني قرار دارد ريتأثو نقش او در حيات اجتماعي و سياسي يك جامعه تحت 

در ايران باستان، مـردم  . به آنان نيز متفاوت بوده است، نحوة برخورد با زنان و نوع نگرش رو نيازا
؛ تـا جـايي كـه    انـد  شـده  قائـل ها و باورهاي ديني نياكان، براي زن ارزش الهي  با الهام از انديشه

هاي مختلف، چون آناهيتا، قبل از ظهور زردشت خود دليلـي بـر ارزش واالي مقـام     پرستش الهه
با استناد بـه آراي بسـياري از محققـان، زن در دوران    . استة ركن اصلي خانواده بوده منزل  هبزن 

كـه ناشـي از وظـايف و     اوليه جايگاهي برابر و حتي در بسـياري از مـوارد فراتـر از مـرد داشـته     
ت سـؤاال  نيتـر  ممهـ  .داده است تكاليفي بوده كه او در خانواده و حتي ايل و قبيلة خود انجام مي

ي به زنان در آثار هنـري چگونـه   امپراتورش هنرمندان دو نگر. 1: اين نوشتار به شرح ذيل است
با توجه به گسست تاريخي بين دو سلسله، آيا هنرمندان دوران هخامنشـي  . 2است؟   تبلور يافته

ها با موضوع زنان برگزيده بودند  براي انتخاب نگاره) آشوريان(همان سبكي را كه پيشينيان خود 
  اند؟ پيش گرفته

اجتمـاعي زن در دو دورة تـاريخي آشـوريان و     گـاه يجا يبررسـ  پژوهشاين هدف  نيتر مهم
ـ و  مانده  يبرجاهاي هنري  هخامنشيان براساس داده  عملكـرد شـفاف و روشـن از    يريتصـو  ةارائ

با كنـار  ها، مهرها و اثرمهرهاست كه  برجسته نقش همچونمستندات موجود  يةها بر پا آنجايگاه 
در  زنـان و نقـش   گـاه يمـبهم جا  يايـ از زوا يبرخـ  مـودن ن در روشـن  يها سـع  هم قرار دادن آن

 .كردخواهد  يو حقوق ياسيس يها عرصه

  پيشينة پژوهش
زنان هخامنشي، مطالعـاتي انجـام    ژهيو بهدربارة زنان در ايران باستان،  انگر پژوهش از اين، يش پ

انـد   عبارت مهمهاي  برخي از اين پژوهش. اند پرداخته مسئلهاي به بيان  از جنبه كيهراند و  داده
» جايگاه زن در تحوالت سياسي، اجتماعي عصر هخامنشـي «عنوان ي با ا نامه انيپادر  رحيمي: از 
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ـ اجتماعي زنان بـر پايـة مـدارك موجـود      از عملكرد سياسي مند نظامتصويري شفاف و روشن و 
بـا كنـار هـم     داده و ارائـه هاي تخت جمشيد و منابع يوناني و متون مصري و بابلي  همچون لوح

هاي مختلف و نقادي متون مختلف تالش كرده برخي از زواياي مهم فعاليت زنان  داده قرار دادن
ة ديگـري بـا   نامـ  انيـ پاابراهيميـان در   .]11[هاي سياسي و اجتماعي را مشخص كنـد   در عرصه

 مطالعـه  مـورد پايگاه اجتمـاعي فرهنگـي زنـان در ايـران باسـتان و علـل وجـودي آن؛        «عنوان 
ونـد و   نـه يآد. ]1[ پـردازد  يمـ ـ فرهنگي  به جايگاه و وضعيت زن در ابعاد اجتماعي» خامنشيانه

 يبه بررس» النهرين، عيالم و يونان بررسي جايگاه قدسي زن در بين«عنوان ي در پژوهشي با تقو
نويسندگان  هاي ذكرشده پرداختند و بر اين اساس تأثيرگذار ديدگاه قدسي به زن در تمدن لعل
ي زن و ارتباط زن با كشاورزي در جايگـاه  ردو ويژگي زايش و بارواند كه  ن مقاله نتيجه گرفتهاي

اي بـا   مقالـه  در دادور .]4[ اسـت  بـوده  مؤثر يونان و عيالم النهرين، هاي بين تمدن قدسي زن در
زن  گـاه يضمن پرداختن به مقام و جا »الميزن در تمدن ع يو فرهنگ ياجتماع تموقعي«عنوان 

 انيدر مركز قرار داشـته و خـدا   يمذهب ةشيدوره اند نيكه در ا رديگ يم جهينت ،الميتمدن ع در
 يِانسـان  گـاه يزن جا ،يالمـ يدر تفكر حقوق عكلي،  طور به. اند بوده ياصل انيخدا ةدر جرگ نهيماد
هاي ديگري نيز وجود دارد كه در مـتن و منـابع پايـاني بـه آن      پژوهش .]9[داشته است  االييو
بـه موضـوع    يخياز نگـاه تـار   قـات يتحق نيـ ا شـتر يگفت ب ديبا زمينه، نيدر ا. اره خواهد شداش

 و) رهغيـ  و هـا  مهـر  ،هـا  نگـاره  سنگ(مانده  باقي يبراساس آثار هنر ،در نوشتار حاضر. اند پرداخته
 .شده است  پرداخته انيشورآمقايسه با آثار هنري 

 روش پژوهش
بوده  تحليلــيـ  توصيفــيروش   بهي و تحليل مطالب خيتار صورته باين نوشتار  قيروش تحق

 نيـ در ا جينتـا  ئـة بـه ارا  درنهايـت گرفته كه   انجام يمورد لتحلي از طريق ها انتخاب نگاره. است
جايگـاه   شـناخت ي، بـه  قيمطالعات تطبدر اين مقاله، با استفاده از روش . شده استمنجر  نهيزم

شناسـي از   دامنة تطبيق شواهد هنري و باستان. پردازيم يزنان در دورة هخامنشيان و آشوريان م
هـا   ي، دادهقيمطالعات تطب با استفاده از روش. مانده از اين دو دوران است  پيكرنگاري زنان برجاي

 نقـاط اشـتراك و اخـتالف    نيـي و تب فيتوصـ درنهايت، به . اي ارائه خواهد شد سهيمقاصورت   به
  .پرداخته خواهد شد

تبيـين نقـش و جايگـاه     خصـوص  بـه وضعيت زنان در دوران هخامنشـي،   مطالعه درخصوص
واقعي آنان در ابعاد سياسي و حقوقي، براساس مستندات هنري به دليل كمبود منابع كارِ بسـيار  

بـه هـدفمان، كـه بازنمـايي جايگـاه زنـان        دنيرس درما را  بنابراين، كمبود منابع .مشكلي است
هاي تخت جمشـيد،    لوح. كند و دوره است، با مشكل مواجه ميهاي هنري در اين د براساس داده

ة دورة هخامنشيان دانست، روي زنان درباري دربارمنابع براي بحث  نيتر باارزشرا  ها آنكه بايد 
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بـرعكس، از دورة  . نـد تـا هنـري   ا د تـاريخي ناسـ اتوجه كرده و بيشـتر   ها آنو موقعيت اقتصادي 
بنـابراين،   .اسـت  مانـده   يباقهم مشهود بوده،  ها آني زنان در آشوريان آثار زيادي، كه پيكرنگار

هاي هنري بـا كمبـود    براي مقايسه و تحليل نقش زنان هخامنشي با دورة آشوريان براساس داده
هـاي هنـري ماننـد مهرهـا و اثرمهرهـا،       سـري داده  هـاي اخيـر، يـك    در سـال . تصاوير مواجهيم

اكثر ايـن  . هم وجود دارد ها آنكه تصاوير زنان در  دهآم  دست بههاي سنگي و غيره  برجسته نقش
در . انـد  هاي هخامنشي بـوده  ي جزء ساتراپزمان آثار امروزه در خارج از مرزهاي سياسي است كه 

موضوعي با اسناد هنري دورة آشوريان مقايسه  لحاظ ازاز زنان  آمده دست بهاين نوشتار، اين آثار 
  .گاري زنان را در آثار هنري بهتر شناسايي شودتا ديدگاه دو تمدن به پيكرن شده

  زنان دورة هخامنشي وضعيت حقوقي و سياسي
اطالعات و بينشي كه ما از جايگاه زنان در دربار هخامنشي داريم بيشتر بر مبناي مطالبي اسـت  

اي محـدود   و به اشـارات پراكنـده   آمده  دست هاي هرودت و مورخان بعدي يوناني به كه از نوشته
مطالب محدودي كـه  . اند كه به كارهاي تعدادي از زنان از اندرون شاهي پارس نسبت داده است

آميـز   د درخصوص زنان درباري و سلطنتي بوده كه بيشتر مطالبي اغراقان اين مورخان گرد آورده
حالي است كه در مـورد نحـوة زنـدگي و     اين در. هاي سياسي بوده است ورزي و آميخته با غرض

طـوري برجسـته زنـان     مورخان يونـاني بـه   ].140، ص5[ندارد ن عادي مطالبي وجود جايگاه زنا
عنـوان   كننـد و بـه   جو در دربار ايران ترسيم مي گر و فتنه عنوان افراد مداخله پادشاهان ايران را به

هـايي كـه يونانيـان سـاخته و      در اغلـب داسـتان  . كننـد  محركان شورش و انقـالب قلمـداد مـي   
چينـي   اند كه مدام در حال توطئه شده  معرفي توز ن پارسي ستمكار، خشن و كينه، زنااند پرداخته

  .]12، ص19[ هستندها  ها و شورش بوده و مسبب اصلي قيام
اي از اواخـر   دربارة زندگي و موقعيت زنان ايراني در دورة پادشاهي هخامنشـي مـدارك تـازه   

ايـن  . كنـد  را فراهم مـي   تر بررسيِ دقيقآمده كه امكان  دست  قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به
هايي است كه در جريان اكتشافات جديد در مركـز امپراتـوري هخامنشـي،     ها و نوشته منابع لوح

هـاي اقتصـادي را    آمده و نقش ملكه و زنان درباري هخامنشي در فعاليت دست  يعني در بابل، به
عيت اقتصـادي و اجتمـاعي زنـان    فـرد در مـورد وضـ    بينشي منحصـربه  اين متونْ. كند روشن مي

در متون يادشدة شخصي، زنـان بـا پرداخـت    . دهد سلطنتي و غيرسلطنتي در آن دوران ارائه مي
وسـيلة خودشـان يـا     هاي مهرشده بـه  جيره و حقوق و دستمزد براي كارگران زن و مرد و فرمان

ين زنـان قدرتمنـد و   اطالعات ارزشمندي در مورد اينكه چگونه ا. شوند ها شناسايي مي عوامل آن
هـا سرپرسـتي نهـايي     آن. ]103، ص5[ دشـو  كردند ارائه مي ثروتمند دارايي خود را مديريت مي

هايشان را برعهـده داشـتند، دسـتورات الزم بـراي تـأمين كارگرانشـان را صـادر         امالك و كارگاه
يـواني  هـا بـراي كارهـاي گونـاگون خـود كارمنـدان د       آن. رسـيدند  مـي  ها به حسابكردند و  مي
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هـا   صـحت گـزارش  . انـد  اند و ناگزير از گزارش كارهاي خود به ديوان شاه بـوده  مخصوص داشته
در ايـن دوران، زنـان دربـاري و بـانوان     . شـد  دربارة درآمدها و مخارج بـا مهـر ملكـه تأييـد مـي     

انـد كـه شـاه را در سـفرهايش همراهـي       زاده مرتبط با خانوادة شـاهي از مالزمـاني بـوده    نجيب
تنها   دند و درخصوص سفرهاي رسمي و سفرهاي خصوصي زنان درباري دورة هخامنشي نهكر مي

هـا و   مهـر . ]118، ص5[گرفـت  منابع يوناني، بلكه منـابع بـابلي و پارسـي را نيـز بايـد در نظـر       
  .كند مانده از اين دوران، ما را از چگونگي وضعيت زنان آگاه مي  هاي برجاي اثرمهر

و رسوم مربوط به ازدواج در دورة هخامنشيان مطالـب زيـادي در     درخصوص شرايط و آداب
رسـد ايـن    هاي ما در اين خصوص از منابع بابلي است كه بـه نظـر مـي    عمدة داده. دست نداريم

 45درمجمـوع،  . قلمرو اصلي شاهنشاهي هخامنشي نيز وجود داشته اسـت  شرايط تا حدودي در
شـود و   ز دوران كمبوجيه تا اردشير سوم را شامل ميآمده كه ا دست  مورد سند ازدواج از بابل به

در ايـن اسـناد، درخصـوص حقـوق و     . گـذارد  اطالعات خوبي از ازدواج ايرانيان در اختيار ما مـي 
تكاليف زنان در دوران زندگي زناشويي، جهيزيه و شرايط اقتصادي و تعهدات شوهر به همسرش 

عموالً بين شوهر و خانوادة عروس منعقد و بـا  اين قرارداد م. در صورت جدايي اشاراتي شده است
سـري تعهـدات و    شـد و پـس از موافقـت خـانوادة عـروس يـك       شرح تعهد شوهر به زن آغاز مي

اش داده  شد و درنهايت هدايايي به عـروس و خـانواده   شرايطي كه مد نظر خواستگار بود قيد مي
در همـة منـاطق    هـا  وهيشـ كه ايـن  البته، همچنان كه گفته شد، هيچ مداركي دال بر اين. شد  مي

  .ستينيكسان بوده در دسترس 
بـود   شده  گرفتهالنهرين، سن خاصي براي ازدواج دختران و پسران در نظر  هاي بين در تمدن

در . سـالگي متغيـر بـوده اسـت     32تا  26و براي پسران از  20تا  14و اين سن براي دختران از 
 هـا  خـانواده نبوده و با رسيدن فرزندان به سـن رشـد   دورة هخامنشيان، اين امر تابع سن خاصي 

دختران در انتخاب شـوهر آزادي عمـل   . موظف بودند شرايط و مقدمات ازدواج را تدارك ببينند
ديدن چهرة زن جهت پسنديدن جايز و دادن جهيزيه براي دختـران نيـز مرسـوم بـود؛     . ندداشت

كـه البتـه ايـن مـوارد در      انـد  آوردهبي مورخان از جهيزية داريوش به دخترش مطـال  كه يطور  هب
طبق مفاد اين شرايط و تعهدات، اگـر زن بـه شـوهر خيانـت     . النهرين نيز وجود داشته است بين
كرد، بايد مبلـغ معينـي    كرد، شوهر حق داشت او را بكشد و اگر شوهر زن ديگري اختيار مي مي
 گونـه  همـان  بـاً يتقرگردد؛ يعني به خانة پدري خود بر توانست يمزن . داد يمخود  همسر اولبه 

  .]101، ص2[النهرين بود  كه در بين

  ة آشوريانجامعوضعيت و موقعيت زنان در 
. هاي فـردي زنـان هسـتيم    در جامعة آشوري، طبق مدارك و شواهد، شاهد تنزل حقوق و آزادي

ي نظـام  بهشـ اي  جامعـة آشـوري را جامعـه   . از قوانين بابل بود تر رانهيگ سختقوانين كلي معموالً 
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بيشـتر ترغيـب    ولـد  و زادكـه ماننـد سـاير جوامـعِ جنگجـوي ديگـر مردمـان را بـه          اند دانسته
 ايـ بـه دن زناني كه فرزنـد پسـر   . زيرا اين دولت به سربازان جنگجو نياز اساسي داشت كردند، مي
، شـد  مـي  نيجنـ   سـقط آمد يـا   مي ايبه دنفرزند مرده  كه  يدرصورت. گرفتند پاداش مي آوردند يم

، 8[بـود   مثـل  ديـ تولاز نگاه آشـوريان، زن فقـط مولـد     .]229، ص20[بود مادر مستحق مرگ 
فرهنگ آشوري از بسياري جهات شبيه به فرهنگ بـابلي بـود؛ مـثالً، بـه غيـر از تـاريخ       . ]88ص

مشـابه همتـاي بـابلي خـود بـود و بسـياري از شـاهان آشـوري          عمـالً سلطنتي، ادبيات آشوري 
يي از اسـناد ادبـي بــابلي در   هـا  رونوشـت آشـور بانيپـال، بــه انـدوختن     هژيـ و بـه ، كـرده  ليتحصـ 

زندگي اجتماعي يا خـانوادگي، مراسـم ازدواج و   . ]67، ص13[كردند  هايشان افتخار مي كتابخانه
سـه مجموعـة قـانوني آشـوري، كـه      . قوانين مالكيت، همگي، شبيه به همتاي بابلي خـود بودنـد  

ي كـه تحـت   مجـازات نـد؛ اگرچـه   ا وانين سومري و بـابلي شـبيه  ، همگي به قاند شدهتاكنون يافت 
باورهـا و اعمـال   . تـر و ابتـدايي بـود    شد اغلـب وحشـيانه   قانون آشوري براي متخلفان تعيين مي

خـداي ملـي آشـوري     جـز   بـه با تمدن همتاي بابلي خـود يكسـان بـود؛     باًيتقرمذهبي آشوري 
  .]83، ص6[بود وك شده مردكه جايگزين خداي بابلي » آشور«

هـاي مختلـف تنظـيم شـده، قـانون آشـور ميانـه از         بين قوانين مختلف آشوري، كه در دوره
اين قانون چگونگي ايجاد پيوند حقوق زنـان در دوران گذشـته بـا    . اهميت زيادي برخوردار است

ين آن تـر  مهـم دليل اين اهميت آن است كه قوانين آشور ميانـه و  . رديگ يبرمدوران كنوني را در
هـاي بيشـتري را بـراي زنـان ايجـاد       آشور ميانه در ارتباط با زنان بـوده و محـدوديت   40ن قانو
اي از  اين مدارك را بايد نمونه. ي از قوانين حمورابي استا شده  اصالحاين قوانين صورت . كند مي

طبـق ايـن قـانون،    . النهرين دانست هاي زنان در بين براي تنظيم و كنترل فعاليت ها تالشاولين 
را در اختيار داشته است و برخي را وادار به پوشيدن روبند و برخي  مؤنثدولت كنترل بر جنس 

مراتبـي    آشور ميانه، نظام سلسله 40قانونبراساس . ]290، ص10[كرد  را از پوشيدن آن منع مي
يـا دختـر مجـرد او،     كـرده  ازدواج، بـانوي  مراتـب   سلسلهاين  رأسدر . بود شده  نييتعبراي زنان 

زنان فاحشه  مراتب  سلسله، خواه برده يا آزاد، و در مرحلة پايين اين شوهرداراي  سپس زن صيغه
قوانين مدوني كه در آشور ميانـه وضـع شـده بـود، تلفيقـي از قـوانين       . و زنان برده قرار داشتند

ره كه كاتبان ايـن دو  دهد يماين قوانين تضاد چشمگيري را با قانون حمورابي نشان . پيشين بود
شكل معمول ازدواج، كـه براسـاس آن زن خـانوادة پـدري را تـرك      . اند كردهي بردار نسخهآن را 

و ازدواجـي كـه زن در خـانوادة پـدري      افـت ي رييـ تغشـد،   كرد و به خانوادة شوهر ملحق مي مي
  .]107، ص15[ به منزل همسر برود مرسوم شد توانست يمماند و شوهر نيز هروقت خواست  مي

بـه   ،انيبـا آشـور   انيزنان در تمدن هخامنشـ  گاهيحقوق و جاو مقايسة  هنيشيپس از ذكر پ
 شناســي باســتانبراســاس شـواهد   در دو تمــدن هخامنشــيان و آشـوري  زنـان  گــاهيجا مقايسـة 
  .شود پرداخته ميمانده  برجاي
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  شناسي باستانمختلف براساس  هاي از جنبه يآشور ي وزنان هخامنش موقعيت
  يآشورو  يهخامنش درباري و زنان ها ملكه جايگاه

ـ  انيخدا ايها  در مورد الهه فقطملكه  ايالنهرين اصطالح شهبانو  اصوالً در بين كـه حكومـت    يزن
كـاخ بـه همـراه     يبـانو  ايـ شـاه   يهمسر اصـل  ي،در دربار آشور. رفته است يكار م هاند ب كرده يم

از . اند ها بوده اظت از آنخواجگان مسئول حف كه اند كرده يم يزندگ ياو درون حرم يها معشوقه
د همسـر  شو يمشخص م ،مانده يكه از اواخر امپراتوري آشور برجا ،مكتوب يها نامه يبرخ قيطر
  .]17ـ22، ص25[ اند داشته يادينفوذ ز ياسيس ماتياز تصم ياريشاه در بس و مادر ياصل

ـ در در ياديـ شده كه نفـوذ ز  نام بردهزنان قدرتمند  ياز وجود برخ ،در منابع داشـته و از   ارب
بـا   ساله  ستيدو با گسست تاريخيِنكه يبا ا ،انيدر دورة هخامنش. اند برخوردار بوده يمهم گاهيجا

 يانـد مطـالب   قدرت و نفوذ فراوان بوده يكه دارا يزنان يمنابع مختلف از اسام ،ميمواجهآشوريان 
 يتفاوت آشـكار  يلطنتس ةمختلف خانواد يت اعضايموقع انيمد، براساس اسناد موجو. اند آورده

 انيـ زنان را با پادشـاه ب  نيا ةرابط يزنان سلطنتاز سوي  شده استفاده نيعناو. وجود داشته است
حكم  يدر رأس هرم زنان دربار ديرس مي مقام را داشته و به نظر نيمادر شاه باالتر ،مثالً ؛ كند يم

هـا   و به دنبال آن يهمسر اصل اي عهديمادر ول ،يبعد ةدر مرتب. خانواده را داشته است يسر اعضا
است كه  نياز ا يمادر پادشاه و همسر پادشاه حاك نيعناو. دختران و خواهران پادشاه قرار داشتند

  .]22، ص5[اند  داشته يباالتر تيآن دو مقام و موقع يخاندان سلطنت يمراتب اعضا در سلسله
 يبـر اسـتقالل اقتصـاد   اسـت كـه    ياز شواهد محكمـ  يكي يشخص يزنان از مهرها ةاستفاد
 يها و دسـتورات كتبـ   صدور فرمان يداللت دارد و عمدتاً برا انيدر دورة هخامنش يبانوان دربار
. اسـت  ملكـه با امكانـات شـاه و    يمشابه يامكانات ادار شتنانگر دابيخود بوده و  نابه مستخدم

 در ارتبـاط بـا   يشخصموم  و مورد نامه با مهر 38و  كرده ياستفاده م يمهر شخص از 1ستونهيارت
 اي يتداركات دربار افتيسه عامل استفاده از القاب، در ،دوره نيدر ا. شده است افتياو  يكارها

ـ (زنـان   يبرتـر  و ييمخصوص در شناسـا  ياستفاده از مهرها زيو ن ژهيو ةريج خصـوص زنـان    هب
  .]190، ص5[ ستمؤثر بوده ا) يدربار

 يمهمبسيار  تيموقع اين زن. شود مشاهده مي 2، مهري متعلق به ملكه رته بامه1 تصويردر 
 ادييـ رته بامه امـالك ز . آمده است گرانياز د شينام او ب يوانيهاي د در لوحكه  طوري داشته؛ به

نگارة مهـر  . يد كرده استأيبا مهر خود ت امالك خود را مصارفوي . است داشته الميدر منطقة ع
  كيـ و  ستيزنانه ن يمهر نقش نينقش ا. است رخرگو دو بيدست در حال تعق به زهياو سواركار ن

انـد و   داشـته  ليـ تمابه برابـري بـا شوهرانشـان    ي رانيامر است كه زنان ا نيشاهدي بر ا گريد بار
  .]189، ص14[ها باشند  آنبندة يكه ز اند خواسته يم

                                                        
1. Artisttone  
2. Rate Bame 
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  ]188، ص14[بامه مهر ملكة هخامنشي رته . 1 تصوير

  
كه بيانگر جايگـاه   شده  حكدو تمدن تصاويري از زنان نيز  آمده از اين دست ي مهرهاي بهرو

و  ها ملكهاز  شده  دادهبيشترين مهرهاي هخامنشي كه در آن تصاوير زنان نشان . ويژة آنان است
بنابراين، تصـاوير عمـدة ايـن     .ة جايگاه سياسي زنان سلطنتي استكنند انيبزنان درباري بوده و 

دادنـد و   اي ثروتمنـد بودنـد تشـكيل مـي     ه و زناني كه از خانواد مهرها را زنان درباري و سلطنتي
يي را كـه دربـارة   هـا  گـزارش معمـوالً صـحت   . شود مهرهاي مربوط به زنان عادي كمتر ديده مي

بـا مهـر مخصـوص خـود تأييـد       دهيرسـ  يمـ هـا   ها و زنان درباري بـه آن  درآمدها و مخارج ملكه
 .]191، ص5[اسـت   دهيبخشـ  يمـ ها  رات زيادي به آنداشتن اين مهر قدرت و اختيا. اند كرده يم

و نقـوش   تكفاشـ ي سنگي، گلي، برخي ها كرهيپالنهرين بايد گفت  در مورد تصاوير زنان در بين
توان گفت تعداد مهرهايي كه  ، ميحال  نيباا. از زنان اين دوران كم نيستند مانده يبرجااي  صخره

محدودتر اسـت و وجـه تمـايزي كـه در ايـن       مراتب بهدر آن زنان به تصوير كشيده شده باشند 
آمـده از سـرزمين    دسـت  كـه مهرهـاي بـه    اسـت  نيـ اخصوص با مهرهاي هخامنشـي دارنـد در   

هـا و زنـان دربـاري را     هاي زن بوده و گاهي تصـاويري از ملكـه   النهرين عمدتاً مربوط به الهه بين
نشان داده يا صدور مهـر بـراي تأييـد    يي تنها بهعالوه بر آن، تصاويري كه زنان را . شود شامل مي

شود و بيشتر زنان در حـال معرفـي بـه الهـه يـا       ها يا زنان درباري باشد ديده نمي ها ملكه فرمان
كـه بـه    شـود  يمـ النهرين، مهرهايي نيـز ديـده    در ميان مهرهاي بين. اند شده  دادهشاهان نشان 

وهـي و كارهـاي اقتصـادي، امـور     هـاي گر  ـ مثـل فعاليـت   هاي ديگر زندگي اجتماعي زنان جنبه
  .ـ پرداخته است اند داده يممذهبي و موارد ديگري كه زنان در جامعه انجام 

 ،مهـر  نيا در. كنيد مشاهده مي يا مهر استوانه كي يرورا  يهخامنش ةملك ك، ي2تصوير در 
بـر   يسـلطنت  تخـت   كي يرو يا در سمت چپ ملكه ،شود يم ينگهدار سير پارولو ةكه در موز

ـ  لـوفر يافتاده و در دست راستش گل ن نييزن به پا نيدامن ا. گرد نشسته است يةپا وجـود   يآب
ـ . دردا روبنـد بلنـد قـرار    ايـ  يروسر كيتاج و  كيملكه  نيسر ا يدر باال. دارد  يبـانو  يرو هروب
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. الهـه آورده اسـت   ياز جانب ملكـه بـرا   يا هيكه احتماالً غالم اوست و هد ستادهيا ينشسته فرد
تـاج    آن يكـه رو  دارد يمعمـول و جمع شده بلند  يقرار دارد مو ريكه در سمت راست تصو يزن

 نيو لباس متناسب بـا بهتـر   است  شده  زانيآو زير يروبند ،پشت تاج .قرار داردشده  يكار مرصع
صـدق   ريدر وسـط تصـو   سـتاده يامر در مورد غـالم ا  نيا. است يدورة هخامنش يسنت يها لباس

هـايي   مشـابهت ظـاهراً   .]225ــ 218، ص26[درخشان وجود دارد  يم آتشدانپشت غال. كند ينم
مجلس بار در مابين اين اثر مهر با اثر مهري كه شاه در مجلس بارعام نشسته است وجود دارد و 

ماننـدي   تخـت  يبر صندل هيبلندپا يمهر زن نيدر ا. گرفته است مهر قرار نيمدل ا ديتخت جمش
. در دست دارد لوفرييو گل ن گذاردهي ا هيرا روي چارپا شي، پاهادارد نشسته يمرتفع يكه پشت
آن  روي اسـت كـه چـادري    يتـاج  هيشـب  شكالهـ  و است يزن لباس دربار هخامنش نيلباس ا
اسـت   هيبلندپا يزن كهبل ست،يالهه ن ك، ي برخالف تصور معمول از آن ،زن نيا ريتصو. اند انداخته
  .]194، ص14[و درجة خود را باال ببرد درباري خواسته اعتبار  رفتاري كه با

ي اين مهر و در داخـل يـك   رو. است شده  داده، اثر يك مهر از دورة آشور نشان 3تصوير در 
و ادشـاه  پدر تصوير اين مهر، . است شده  حكگوي تصوير سه نفر با يك شير و يك نقش عقرب 

  دادهاين صندلي پشت يك شير تكيـه  . ملكه حك شده و الهه روي صندلي تخت تكيه داده است
 نـو  آشـور  ةدور از آثـار  تنها نمونهساخته شده و  بيرخاسلطنت سناين مهر در زمان . است شده

  ].498، ص27[است 
  

  
  ]283، ص14[ي ا مهر استوانه كي يزن رو با دو ملكه ريتصو .2تصوير 
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 ]27[ ايتانيبرگهداري موزة ، محل نالهه كيهمراه ملكه و  بيآشور نو، سناخر ةاز دور يمهر .3تصوير 

  مختلف  مراسمتصاوير زنان در 
نگارهـا حـك     از مـردان و زنـان روي سـنگ    هنرمندان در دورة آشوريان و هخامنشيان تصاويري

هاي زمان هخامنشي تعداد تصاوير زنان در مقابل مـردان كمتـر    نگاره  البته در سنگ. كرده بودند
 ةدور بـرعكس، از . در ايـن خصـوص يافـت نشـده اسـت     جز چند مورد، آثاري شاخص   بوده و به

  .بوده است شتريبتصاويري كه زنان را نشان دهد  انيآشور
آمـده   يونـان ي سـندگان ينو مطالبدر  جنازه عييتش در مراسم يهخامنش يشركت زنان دربار

و از آداب  يا شـكارا نشـانه  آركاب اسكندر بودند كـه  مالزمان صف  يدر انتها يزنان دربار. است
 1وسيـ كنتـوس كورت  فياز توصـ  را زنـان  نيـ قرار گرفتن ا بيترت. ه استبود انيهخامنشرسوم 

خود و  يها در ارابه كيو همسرشان هر ادرم. ديفهم توان مي سوم وشيدار ينظام ةرفوس از قافل
و  شـان ها و مالزمان هزادهاش يها ارابهها،  بعد از آن. اند كرده يزنان سفر م ريسا هاي ارابه شيشاپيپ

همسران بسـتگان و دوسـتان    ،يسلطنت ةخزان ةاراب ها آن پشت سرو  يقدعريزنان غ ةدر انتها اراب
و ديـدگاه مورخـان راجـع بـه      شده يمعرفبا توجه به تصاوير ]. 119ـ118، ص5[ ه استشاه بود

، بـه اهميـت جايگـاه زنـان در     جنـازه  عييتشـ ي مختلف، ماننـد مراسـم   ها مراسمشركت زنان در 
  .ها پي خواهيم برد مراسم گونه نيا

يي هـا  سنگ، نگارهيك  طرفسه  ، در2داسكيليونمنطقة  درنگاره  ، در يك سنگ4تصوير در 
شود كـه   ديده مي ي از دو زنريتصونگاره   در يك طرف اين سنگ. شود يديده م از زنان و مردان

بال جنازه در در اين تصوير، زنان به دن. خشايارشاه حجاري شده است سلطنت سال نيدر پنجم
  ].21[اند  حركت

                                                        
1. Kentos Curtis 
2. Dascillion 
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 ويآرشجنازه، محل نگهداري  تصوير زنان در مراسم تشييع ارگيلي داسكيليون با ةنگار سنگ. 4 تصوير

  ]21[استانبول  ةموز
  

. اسـت  شـده   دادهنشان  1برجستة آشور بانيپال در كاخ شمالي كويونجيك ، نقش5در تصوير 
مـرد و زن بـه تصـوير درآمـده كـه بيـانگر جشـن         در اين نقش، حركت جنگجويان و نوازندگان

  .دهد ها نشان مي ها و مراسم است و حضور زنان را در چنين جشن مذهبي
  
  

  
به همراه افسران  يمراسم مذهببرجسته، پادشاه سوار بر ارابة ويژه،  هايي با نقش سنگ تخته. 5تصوير 

  ]289، ص18[ كينجيواز كو

                                                        
1. Kuyunjik 
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  تصاوير زنان مستقل روي آثار
بينـيم   متعلق به دوران هخامنشي، نقش زنـي را مـي  ) 6 تصوير(آمده   دست ويري از مهر بهدر تص

، پرنده و حلقة مرواريد شاخه سهكه روي يك صندلي نشسته و تاجي بر سر و نمادهايي مثل گل 
اين مهر بازنماييِ مفهومي قديمي در هنـر ايـران، يعنـي بـاروري و حاصـلخيزي،      . در دست دارد

، 9[اسـت  هرهاي هخامنشي در قالب نقش ايزدبانوي آناهيتا تجلـي پيـدا كـرده    است كه روي م
  .دانند گران تصوير زن روي اين مهر را زني هخامنشي مي بعضي از پژوهش ].391ص

 صـندلي  دهد كه روي يـك  را نشان مي يارجدنقش مهر ديگري از دورة هخامنشيان زن تا
او  نشسته و گيسـوان بلنـد   هاي تخت جمشيد نگاره در سنگ ،همانند صندلي داريوش يكم ،زيبا

و  مـردان پـارس   ةدار و زيبا هماننـد جامـ   اي چين اين زن جامه. در پشت سر آويخته شده است
  .]64، ص12[بانوان فرش پازيريك پوشيده است  ةجام

هـاي اجتمـاعي زن،    ي مورد مطالعة هخامنشيان نه براي بيان ويژگـي رسد مهرها نظر مي به
  .]64، ص16[دادن مرتبة اجتماعي و نيز منزلت مذهبي زن بوده است  بلكه براي نشان
نشـان داده   7 تصـوير كـه در   مروديندر سوم  1شلمانصر ةقلع آمده از دست در پالك عاجي به

  .است شده ي زير آن حجاري رگاو بالداشده است، يك زن روي صندلي نشسته و 
  
  

  ]391، ص16[ي صندلي، دورة هخامنشي رونقش زن نشسته . 6 تصوير
  

                                                        
1. Shalamansar 
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  ]23[نمرود  ،شلمانصر ةقلع، و بالدار پالك از عاج با طرح زن نشسته. 7 تصوير

 زنان در مراسم ضيافت درباري
جوامـع خـاور   در بعضي از شواهد هنري، تصاويري وجود دارد كه حاكي از شركت زنان دربـاري  

تصـاويري از زنـان در مهرهـاي هخامنشـي و     . ]131، ص5[است ي شاهانه ها افتيضنزديك در 
 يي جام پذيرايي در دست دارندتنها بهكه  دهد نشان مي  ها را در حالي آشوريان وجود دارد كه آن

ي و باشلق لباس سواركار با يرانيمردي ا، در آكسفورد يمهردر  .حال پذيرايي از شاه هستند يا در
. اسـت  ييرايدست در حال پذ به جام گريد يلباس با يزن وي نشسته و در مقابل يا هيروي چهارپا

  .)8تصوير ( ]194، ص14[است هاي هخامنشي  حالت پوشش اين زن و مرد، شبيه نگاره
  

  
  ]285ص، 14[، محل نگهداري موزة اشمولين مرد كياز  ييرايدر حال پذتصوير زن روي يك مهر . 8 تصوير
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هاي باروي تخت جمشيد حاكي از آن اسـت   آمده از لوح دست جدا از منابع يوناني، مدارك به
، پادشاه آشور بانيپـال  9تصوير . ]130ص، 5[ كردند ها شركت مي ها و مهماني كه زنان در جشن

 جشـني . م.ق 53تويا در  دهد كه به شكرانة پيروزي در نبرد تل را نشان مي 1و ملكة آشور شارات
طرز گرفتن جـام در  . اند نشستهاند و پادشاه و ملكه هر دو در ميان باغي روي نيمكتي  برپا داشته

زننـد و   خـدمتكاران پادشـاه و ملكـه را بـاد مـي     . دستان ملكه بيانگر همراهي وي با پادشاه است
اسـت   انـو يدر ن يشمال هاي كاخيكي از مربوط به  يكار كندهاين . كنند مي برآوردهنيازهايشان را 

  .]75، ص3[
  

 
  ]74، ص3[ ايتانيبري كاخ شمالي در نينوا، موزة كار كندهضيافت پيروزي، . 9تصوير  

  زنان و اهميت به خانواده
هـا   آن. ي فـراوان داشـت  تياهمعالقه به فرزند و خانواده در دورة هخامنشيان و بين زنان درباري 

 مقـررات سلطنتي و اشـراف در حـد     اندانزنان ارشد در خ. اند مسائل شخصي نبوده بند در صرفاً
هـا عالقـة زيـادي بـه فرزنـدان خـود داشـتند؛         آن. ]130ص ،5[كردنـد   عمـل مـي   شـده  نييتع
نوزادكشـي   بـه   دهـد نـوزادان دختـر     كه مقايسة شمار نوزادان پسر و دختر نشـان مـي   طوري به

كارگران مرد و زن  دهد تعداد هاي باروي تخت جمشيد نشان مي همچنين، لوح. اند نشده محكوم
بـرعكس، در دورة  . ]236، ص5[انـد   هـا حضـور داشـته    متعادل بوده و از هر دو قشـر در كارگـاه  

در . انـد  داده آشوريان، فرزند پسر اهميت فراوان داشت و به زنان در به دنيا آوردن پسر پاداش مي
 دختـر  فرزنديگاه كه از دورة هخامنشيان باقي مانده، اهميت جا) 10تصوير(تصويري روي مهري 

در يـك نقـش زنـي را نشـان     . مهر دو نقش متفاوت دارد. همانند پسر در اين دوره مشهود است
  .دده يم هديه را به دخترش يگل اينشسته پرنده دهد كه در حالت  مي

                                                        
1. Ashur Shart  
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  ]285، ص14[ دهد يرا به دخترش م يا گلي پرندهو  نشسته يزناثر يك مهر، . 10تصوير 

  
هـاي آشـوري وجـود دارد كـه در آن نـوزادان بـه تصـوير كشـيده          ستهبرج تصاويري از نقش

دهند، بلكـه   تصاويري با اين مضمون اهميت عالقة زن به فرزند در خانواده را نشان نمي. اند شده
 رياسـ به تصوير كشيدن قدرت امپراتوري بوده كه در آن نـوزادان بـه همـراه مـادراني كـه       صرفاً
برجسته از اين دوران، مادران از فرزندان خـود   در چند نقش. ستشده ا  به تصوير كشيده اند شده

 يطـوالن  يطول سفر در شوند كه ، زناني ديده مي11تصوير در  .كنند در طول مسير مراقبت مي
النهـرين   اي از بين نگاره در سنگ. كردند ي ميكنند نگهدار يرو ادهيپ توانستند يكه نمي نوزاداناز 

، زني دارد به فرزنـد  برند يمدر طول راه كه اسيران را  اي آمده، در صحنه دست  كه از كاخ نينوا به
  .]334، ص24[دهد  خود، كه تشنه شده، با مشك آب مي

  

 
  ]335، ص24[ ايتانيبر ةموز ،م.ق 620، كاخ نينوا،دهد يبه كودك خود آب ممادري . 11تصوير 
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  در سفرهاي سياسي زنان
، كه با خـانوادة شـاه مربـوط    زاده بينجن درباري و بانوان در كل دوران امپراتوري هخامنشي، زنا

هريـك از زنـان   . ]118ص، 5[ دادنـد  يمـ بودند، بخشي از مالزمـان شـاه را در سـفرها تشـكيل     
اين سفرها فارغ از وظـايف رسـمي    اگرچهكردند؛  خصوصي مسافرت مي طور بهخانوادة سلطنتي 

دو هريـك از  زنـان در سـفرها در    تيموقع ر،يبا توجه به مضمون تصاو. ]123ص، 5[نبوده است 
ي يا بـه همـراه پادشـاه يـا نجبـا بـا       زنان در تمدن هخامنش .است بوده متفاوت مورد نظر تمدن

همـراه  چنـد غـالم   البتـه   .كردنـد  يمسـافرت مـ   تنهايي و مستقل يا رسمي احترام و تكريم يا به
 يهـا  يكرنگـار يدر پ كـه  يدرصـورت . نـد ا هآورد يبه حركت درم شدند يمها حيواني را كه سوار  آن

تصـاويري از زنـاني وجـود دارد كـه      ،يدربـار  انزن از ريغ  زنان در تمدن آشور، بهمانده از  برجاي
 وانـات يهـا ح  در پشـت سـر آن   آشوري سربازان و اند شده دهيكش ريبه تصو يجنگ ريعنوان اس به

  .ندا دهرا با سرعت به حركت درآور
زنـان  . شوند يمسوار و دو مرد پياده ديده  يليون، سه زن اسبنگارة داسك در قسمتي از سنگ

رسـد و چيـزي    كه از گردن تا مچ پا مـي  اند دهيپوشاي  ساده بلند  نيآستنگاره جامة  در اين سنگ
از زانـوي   تـر  نييپـا بوده و تـا   تر كوتاهكه اندكي از جامة اولي  اند انداختهي سر روبزن بادهمانند 

 برداشـتن  ها و گام رخ بودن زنان و مردان و همچنين اسب نگاره، نيم سنگ در اين. ديرس يمها  آن
نشـان   تـر  بزرگ، هم  پشترو، قرارگرفتن پاها  از روبه ها چشمها، شيوة بازنمايي  آرام و آهستة آن

و موارد ديگـر همگـي   ) ها دارد نشان از جايگاه واالي آن(دادن زنان سواره نسبت به مردان پياده 
  ).12 تصوير( ]96ص، 17[ي هنر هخامنشي هستند ها از ويژگي

  

  
  ]12ص، 7[نگارة داسكيليون، محل نگهداري موزة استانبول  تصويري از سنگ .12 تصوير
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. شـود  ر ديـده مـي  گـ يدسواره همراه بچة خردسال و چند نفر  ك، تصويري از ي13در تصوير 
رود فرزنـد خـودش    ال مـي احتمـ ه دهد ك را نشان مي اي همراه بچه ،اسب سوار زني اسير،  تصويرْ
ايـن  . برنـد  مردان يك گروه از سربازان آشوري هستند كـه اسـيران بـابلي را بـا خـود مـي      . باشد
را تزيين كرده بود، در كاخ جنوب غربي سـلطان سـلم    70، كه بخشي از اتاق شمارة سنگ قطعه

  .شود يدر موزة آشمولين آكسفورد نگهداري م اكنون همآمده كه  دست در نينوا به
  

  
ا، محل نگهداري موزة ، جنوب غربي نينوخودهمراه فرزند  سوار بر اسباسير زن  كي. 13 تصوير

  ]22[اشمولين 

  ها و مراسم شادي حضور زنان در جشن
آمـده، زنـان در دورة هخامنشـيان و آشـوريان در      دسـت  براساس منابع تاريخي و اسناد هنري به

ك محدودي از مورخـان يونـاني دربـارة شـركت زنـان      مدار .كردند ها شركت مي و جشن مراسم
كنـد   هرودت داستان فرستادگان پارس را نقـل مـي  . دست آمده است به ها جشندر  انيهخامنش

كه شركت و حضور زنان و همسران و همچنين زنان غيرعقـدي را در جشـن درخواسـت نمـوده     
پلـو  . هـا داده شـد   ر جشـن گفته است كه فقط به زنان غيرعقدي اجـازة ورود د  ديهراكش. بودند
انـد و   كـرده  دارد كه هنگام نوشيدن شراب زنان دربار بايد مجلس را تـرك مـي   دهيعق  هم تارك

ي عقـد ريغشركت زنان . زنان غيرعقدي و رقاصان و نوازندگان مجاز بودند در مراسم حاضر شوند
. ]96ص، 5[هـا نبـوده اسـت     ة موقعيت پايين اجتمـاعي آن كنند مشخصهاي پارسيان  در جشن

مانده از اسناد تخت جمشيد از حضور زنـان دربـاري    غير از منابع يوناني، پنج مورد از متون باقي
  .]130ص، 5[كند  حكايت مي ها جشنپارس در 

گـران، ايـن    طبق نظر پـژوهش . شود يمو مردي ديده زن تصوير  ،روي يك مهر14 تصويردر 
در كمـر و دسـت    دست كر اين تصوير، مرد يد. هخامنشي به تن دارد ردا نيچ زن لباس ايراني

. زن هم با نگاه خيره به مرد، دست در شانة مرد گذاشته است. ديگر روي شانة زن گذاشته است
  .احتمال دارد كه اين دو نفر در حال مراسمي مانند رقص باشند
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  ]285ص، 14[هخامنشي  دار چين لباس بامرد و زن ايراني يك روي مهر با نقش  .14 تصوير

  
. شده است استفاده ميها  جشن ي ومذهب مراسم يبراتاً عمداز موسيقي  ،ها يآشوردر دوران 
مانـده از ايـن دوران، تصـويري وجـود دارد كـه در آن يـك نفـر         هاي باقي برجسته در ميان نقش

 ديشـا  ايـ متشكل از دو، سه، چهار، پنج هاي نوازنده نيز  شود و گروه عنوان رهبر گروه ديده مي به
ي قيموسـ  هـاي واقعـي از   بسياري از جنـگ  دررسد آشوريان  به نظر مي. بود شده  ليتشك شتريب

. مينيب ياز سه نوازنده را م ييها گروهمانده از اين دوران،  يجا بهنقش  ر چندد .كردند مياستفاده 
بـراي  . نا آورده از كشـور خـود   هـا  يآشـور كـه  هسـتند   انيرياسـ احتمـال   به نجايدر ا نوازندگان

  .]28[كردند در مراسم شركت كنند  ها را وادار مي ها، آن دادن به سربازان در جنگ روحيه
 ي از مجلـس موسـيقي  تـوجه  درخـور   ةصـحن  ، در قسمتي از كاخ كويونجيك،15در تصوير 

). مـرد  11بچـه و   9زن،  6( دنشـو  يمـ فرد در اين تصوير ديده  26تعداد . داده شده استنشان 
بعضـي از  . نـد ا سد در حال آواز خواندن ر كه به نظر مي هستندو فرزندان  ها خوانندگان شامل زن

سه نفر از چهار نفر اول نوازنـده يـك پـاي خـود را     . كنند اين اشخاص با كف دست همراهي مي
  .]28[اند  مثل حالت رقص بلند كرده

هنـري   رغم محـدودبودن اسـناد   به(با توجه به منابع تاريخي و اسناد هنري از اين دو تمدن 
از آزادي  انيشـور بايد گفت زنـان در دورة هخامنشـيان نسـبت بـه دورة آ    ) راجع به هخامنشيان

آمده كه در آن  دست  اسناد تصويري زيادي از زنان در دورة آشوري به. اند بيشتري برخوردار بوده
ـ  در دربار يا در ميدان جنگ به تصوير كشيده ساززدنزنان را در حال نواختن موسيقي و  بـا  . دان

انـد كـه نظاميـان آشـوري      اين افراد اسيراني بوده احتماًالتوجه به پوشش و چهرة مردان و زنان، 
ها را بـه ايـن    دادن نظاميان در جنگ يا براي آرامش فرمانروايان آشوري در دربار آن براي روحيه

  .اند كرده ها وادار مي كار
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  ]28[ها  چهگروه نوازندگان، زنان و مردان همراه ب .15 تصوير

  يريگ جهينت
ي، كـه در  شناسـ  براساس شواهد باسـتان  يو آشور يزن در دورة هخامنش گاهيجاتحقيق دربارة 

ايـن مقالـه بـا روش    . هـاي مواجـه خواهـد بـود     گذشتة نسبتاً دوري اتفاق افتاده، قطعاً با چالش
آوري و  شـناختي، حقـايق گذشـته را براسـاس جمـع      تحقيق تاريخي، براساس مستندات باستان

آوري و اطاعات در ايـن   ها جمع نگاره خوانش اطالعات از اسناد تاريخي و مهرها، اثرمهرها و سنگ
دهـد   كوشـش ايـن تحقيـق نشـان مـي     . خصوص را به صورت عيني با مصاديق ارائه كرده اسـت 

هاي آشـوريان و   شناسي دربارة وضعيت و جايگاه زنان در تمدن ها و شواهد تاريخي و باستان داده
اي، اطالعـات مـا از وضـعيت و جايگـاه زنـان در دورة       به لحـاظ مقايسـه  . هخامنشيان محدودند

ها و شواهد اطالعاتي مـا دربـارة زنـان دورة     ه داد. هخامنشيان بسيار كمتر از دورة آشوريان است
 شـده   نوشـته هاي تخت جمشيد است كه در زمـان داريـوش اول    هخامنشي بيشتر براساس لوح

صورت محدود از مناطق بابـل و   كنندة ديگر در اين خصوص به تكميلي و حمايت اطالعات. است
در مقابـل، آثـار مـادي و    . دسـت آمـده اسـت    اند، به مصر، زماني كه تحت نفوذ هخامنشيان بوده

آمده از تمـدن آشـوريان در مقايسـه بـا هخامنشـيان از كميـت و تنـوع         دست شواهد تاريخي به
ها و  ها، مهرها و اثرمهرها، لوح برجسته ة زنان آشوري عالوه بر نقشدربار. بيشتري برخوردار است

خصوص در زمينة حقوق  هايي وجود دارد كه بيانگر وجود قوانين و مقررات مختلف به نوشته متن
رغم كمبـود مسـتندات درخصـوص زنـان هخامنشـي، برخـي از شـواهد         به. و تكاليف زنان است

ي خواه عدالتمداري و  ين شاهان هخامنشي، روح قانونفرام و همچنين ها هبرجست همچون نقش
رغـم   خصـوص آشـوريان، بـه    النهرين، بـه  هاي بين در تمدن. دهد را به زنان نشان مي هخامنشيان

درخصـوص   اي و ظالمانـه  رانـه يگ سختهاي افراد، مقررات  ة حقوق و آزادينيزموجود قوانين در 
ر آشور ميانه آزادي زنان كاهش يافته و موجـب  دهد د شواهد نشان مي. شد يمزنان وضع و اجرا 
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 ترين شاهد در اين خصـوص  مهم .پايين آمدن جايگاه و شأن زنان و افزايش مردساالري شده بود
بـه لحـاظ   . كنـد  يمـ  جـاد يزنان ا يبرا تريشيب هاي تيمحدوداست كه  »انهيآشور م 40قانون «

تر است كـه   منشي مدون و پيشرفتهتنوع قوانين درخصوص زنان، دورة آشور نسبت به دورة هخا
در دورة آشور ميانـه بـه بعـد،    . ي از بابل قديم استحموراب نيقوانپاية قوانين آن بيشتر ملهم از 

دولـت   گفتـه،  براسـاس قـانون پـيش   . بيشتر شدزنان  هاي تيو كنترل فعال ميتنظ يها برا تالش
را از  يبرخـ  وروبنـد   دنيبه پوشـ را وادار  يبرخ. داشته است اريكنترل بر جنس مؤنث را در اخت

آمده از دورة آشوري، زناني به تصوير  دست در تصاوير مهرهاي به. ه استكرد ميآن منع  دنيپوش
 دربـاري زنـان   و ها ملكه. روند هاي ديگر مي اند كه در اسارت و كوچ اجباري به محل كشيده شده

هـا در هـر دو    ملكـه با وجود جايگاه . ندا در هر دو تمدن مورد نظر از جايگاه بااليي برخوردار بوده
رسد بانوان واالمقام دورة هخامنشـي نسـبت بـه دورة آشـوري از آزادي عمـل       ، به نظر مي تمدن

ي صـندلي  رويي و تنهـا   بـه در آثار هنري هخامنشـيان، زنـان دربـاري    . بيشتري برخوردار بودند
هـا   نديمـه در اطـراف آن   عنـوان  بـه اند و چند نفر هم  درباري، مثل شاهان هخامنشي، تكيه داده

رواي فرمـان هـا همـراه    برجسـته  زنان آشوري در اكثـر نقـش   كه يدرصورت. ندا رساني آمادة خدمت
مسـتقل   صـورت   بهها، زن درباري هخامنشي  اند، در يكي از نقش آشوري به تصوير كشيده شده

ن، مادري در حـال  همچنين، در قاب تصويري از دورة هخامنشيا. شود در حال مسافرت ديده مي
 مراسـم هاي ديگـر، حضـور زنـان در     برجسته در نقش. دادن گل به دختر كوچك خود است هديه

خـوبي تصـوير شـده     جايگاه و موقعيت زنان هخامنشي به جنازه  عييتششادي و همچنين مراسم 
هاي شاهانة آشوري، زنـان دربـاري همـراه فرمانروايـان آشـوري ترسـيم        ة ضيافتصحن در. است
در مقابـل، در دورة هخامنشـي، زنـاني غيـر از زنـان دربـاري نوشـيدني بـه فرمـانرواي          . اند شده

تواند دليلي بر ادعاي مورخـان يونـاني مبنـي بـر      اين امر احتماالً مي. كنند هخامنشي تعارف مي
براسـاس مسـتندات و شـواهد    . چناني باشـد  هاي آن حضورنداشتن زنان بزرگ پارسي در ضيافت

و اجتمـاعي نسـبت بـه زنـان      اقتصـادي ، سياسي يها تيفعالنان هخامنشي در موجود، حضور ز
  .است تر بوده  آشوري بهتر و مطلوب
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