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 يردپاي زنان مادي در منابع تاريخ وجوي جستدر 

  يشناس باستان يايبقاو 
  *2يرج رضائيا، 1بهمن فيروزمندي

  چكيده
 شناسي باستانزمان و شواهد  هم يمبود منابع نوشتاركل يماد، به دل ةمختلف جامع يها بخشدربارة ما  يها دانسته

ن دوره، يـ ت زنان ايچون وضع يموارددربارة ق ينظر دق ل اظهارين دلينده است و به همكار ناقص و پرايروشن، بس
 كو مـدار شـمار   مكـ منـابع تـاريخي   ه بـر همـان   كيـ ه بـا ت كپژوهش ن يج اينتا. ز استيآم مخاطره يدشوار و گاه

گر يهمچون د ،زينماد  ةدهد كه جامع نشان مي يآمده، تاحدود دست هب دورة مادمرتبط با مرنگ و كي سشنا باستان
 ،و سـاير اعضـا   هس خانواده قـرار داشـت  أاي مردساالر بوده كه در آن پدر در ر جامعه ،جوامع و مردمان روزگار خود

مشاغل مردانه و زنانه مشخص و تعريف شـده بـود و    ،ماد يسنت ةدر جامع. بوده است يتابع و ،خانه يجمله بانو از
عالوه بـر  . استوار بود ها آنهاي فيزيكي و ذهني  ها و قابليت هر دو جنس وظايف خاص خود را داشت كه بر توانايي

آن، حفـظ و تـداوم    يهـا  انيام بنكدرون خانواده، استح يها يريگ ميدر تصم يزنان نقش مهمرسد  يآن، به نظر م
  .اند ماد داشته ةاقتصاد خانواده و جامع ييايوها و پ سنت

  دواژگانيلك
  .يخيتارمتون ، شناسي باستانشواهد ، ي، زن ماددورة ماد
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  مقدمه
اي كـه حتـي    بـه گونـه  ؛ انگيز تاريخ ايران باستان اسـت  هاي تاريك و بحث يكي از دوره دورة ماد

معماي پر رمـز و   از يچندان ةگر اخير هم نتوانسته ةي در يكي دو سدشناس باستانهمراهي علم 
ل يـ ، بـه دل ماد ةجامع زنان موضوعپرداختن به  ،در چنين وضعيتي ،مسلماً. ديبگشا راز اين دوره

ن يـ ه اكـ  ياصـل  يها از پرسش يبرخ. ار دشوارتر استي، بسيافكم و شواهد كمح كمبود مدارك
   :ند ازا هاست عبارت به آن ييگو پاسخ يپژوهش در پ

 گذارد؟ تاريخي مرتبط با دورة ماد چه اطالعاتي را دربارة زنان اين دوره در اختيار ميمنابع ـ 
  دام است؟ك دورة مادزنان دربارة منابع موجود  يها تيمحدودها و  ياستـ ك
را  دورة مـاد منتسب بـه   يها آمده از محوطه دست هب ياختشن باستاندام بخش از شواهد كـ 

  ن دوره نسبت داد؟يبه زنان ا يشترينان بيتوان با اطم يم
مرتبط بـه  ترين منابع تاريخي  گيري از مهم تالش شده با بهره ،اين تحقيقمرحلة نخست در 

با توجه به اهميت و نقش . از زنان اين دوره ترسيم شود ،رنگ چند كم هر، دورة ماد، ابتدا تصويري
ـ  ةاز جنبريخ هرودوت در شناخت دورة ماد، بديهي است كه ات ناپذيرانكار ايـن  ه تاريخي بيشتر ب

اشاره شده » اسپكو«و » مندانه«نام  هبه دو زن مادي ب ،در كتاب هرودوت. استناد شده استكتاب 
از آنجا كه مندانه مادر واقعـي كـوروش و   . دربار و رعيت تعلق دارند متمايزِ ةاست كه به دو طبق

  .عهده دارند ي كوروش برهر دو زن نقش پررنگي در داستان كودك ،ستوي ا ةاسپكو داي
 يـك اختي شـن  باستانگيري از كشفيات  با بهرهتالش شده است  ،ن پژوهشيدوم ا ةدر مرحل

از  آمـده  دسـت  بـه باتوجه به آنكه برخي از آثار . شودتر  اخير، اطالعات تاريخي موجود كامل ةسد
انـد،   متعلـق بـه زنـان بـوده     ا عمدتاًيزنانه  يياياش، ...جان ويهاي مادي نظير گودين، نوش محوطه

ق و سـاليق زنـان ايـن دوره در    يـ عالدربارة بررسي اين آثار فرهنگي و مادي اطالعات مفيدي را 
ـ يگر جوامع ايهمچون د ،زين يماد ةه جامعكفرض بر آن است . اختيار خواهد گذاشت پـس   يران

و شـواهد   كمـدار  يرآو به جمـع ، هين فرضياثبات ا يبرا. بوده است مردساالر يا ، جامعهاز خود
 يهـا  داده گذاشـتن نـار هـم   كبـا   ،انيـ پادر . م پرداختيموجود خواه يشناخت و باستان يخيتار

، كها، پوشـا  تينوع مشاغل و فعالشامل  يزنان ماددربارة ، هرچند مختصر، ياطالعاتبه  ،موجود
  .افتيم يدست خواه آنان  يت اجتماعيموقع... و شتيعم ورآالت،يز

  تاريخي موجود نگاهي به منابع
تـوان مطالـب    اس مـي يـ تزكاي نظيـر هـرودوت و    هاي مورخان برجسته الي نوشته از البه اگرچه

همين موارد گذرا نيز بسيار كلـي   ،زنان سرزمين ماد بيرون كشيددربارة اي را  مختصر و پراكنده
ويـژه زنـان    هـا و بـه  منابع تاريخي در بسياري از موارد در ارتباط با مادواقع،  در. اند مستقيم و غير
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ه كـ  ،اسيـ تزكهـرودوت و  چون ن يوناني اهاي مورخ گر نوشتهياز طرف د. اند مادي سكوت كرده
اغلب چند دهه و گاه چند قـرن پـس از سـقوط دولـت مـاد      اند،  خ ماد پرداختهيبه تار يتاحدود

نگاشته شده و بنابراين ممكن است اين نويسندگان در جزئيات روايت خود دچار تحريف و خطـا  
خـود بـه سـرزمين مـاد     ور، كان مذمورخن ياز ا يك چيهرسد كه  به نظر ميعالوه  هب. شده باشند

ناگفته پيداست كه اين موضـوع   ،نيبنابرا. اند ردهنرفته و از منابع موثق و مستقيم آن استفاده نك
كننـد بـه    ها مطـرح مـي   درستي روايات آندربارة تا چه حد ترديدهايي را كه برخي پژوهشگران 

  .ندك مي يكت نزديواقع
 يهـا  دگاهيـ دليـل د  مورخان باسـتان را بـه   يها نوشته ،از منتقدانِ امروزي ياريبس ي،از طرف

هـا   پيشـاپيش ايـن  . دهنـد  ها مورد نقد و شَماتت قرار مي م بر آنكحا ةانيگرا مردساالرانه و جانب
تاكنون جهان را مردان تعريف كرده و زنان در  هاي مختلف فمنيست قرار دارد كه معتقدند گروه

يكي از داليل در حاشيه ماندن زنان ايـن  ]. 130 ص ،4[ اند مردانه ناديده انگاشته شده اين تعريف
نهادهاي سياسـي و   معموالً ،]اند مرد بوده ني كه عمدتاًاو مورخ[اي مردان است كه در گذشته بر

كه زن در كـانون آن   ،مسائل مرتبط با آن اهميت داشته و به همين سبب مسائلي مانند خانواده
 ؛م اسـت يهم قابل تعمـ  دورة مادبه  يتوجه مكاين ]. 50 ص ،6[ شد ناديده گرفته مي ،قرار داشت

 دورهمردان ايـن  دربارة  يما حت يها زيرا دانسته ،فراتر از اين مورد است الًاگرچه مشكل ماد اصو
  .نيست يافكنيز چندان جامع و 

  در متون تاريخي زنان دورة ماد ردپاي
 ،تبـار  در جوامـع پـدر  . نـد ك يد مـ ييأرا در ميان مادها ت 1موجود رواج پدرتباري كشواهد و مدار

]. 400 ص ،10[ يابـد  ها ابديت مي وجود آن ةواسط گروه بهيابند كه  مردان از اين لحاظ اهميت مي
با اين ادعا كـه  ، فرورتيِ مادي عليه داريوش شورش كرد يل بود كه بعدها وقتين دليهم د بهيشا

ه كـ از آنجـا  ]. 228 ص ،18[ سپاه ماد را با خود همراه كـرد  ،رسد نسبش به خاندان هوخشتره مي
تـوان   يز مـ يـ مـاد را ن  ةن جامعـ يبنـابرا ، ]403،ص10[ ندساالر نيـز هسـت   تباري، پدر جوامع پدر

پـس از آنكـه    ،شاه مادها ،كدر روايت ديودور آمده است كه آربا 2.ردك يمردساالر تلق يا جامعه
ـ   ،راه يافت ،شاه آشور ،به درون قصر سارداناپال ايـن شـاه او را بـه     ةبا ديدن سستي و مـنش زنان

                                                        
]. 401 ص ،11[ ترين نوع خويشاوندي در جهان است شود، عمومي كه گاهي مردتباري نيز ناميده مي ،پدرتباري 1.

د و پدر فعال مايشاء است و از حيث مال و ثروت و فرزند شو در اين نوع خانواده، نسب از سوي پدر تعيين مي
صاحب اختيار است و مجري آداب و امور خانوادگي و مرجع كل اختالفات داخـل خـانواده و   و امور خانوادگي 

 ].231 ص ،13[ امور خانواده است ةگيري در كلي تصميم
 محـض برقـرار بـوده اسـت     يسـاالر  نظـام پـدر   ييو هنـدو اروپـا   يه در جوامع سـام كن معتقدند امحقق يبرخ. 2

  ].162 ص ،22كن[
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، شـاه  كاز نگـاه آربـا  ]. 138،ص9[ هـا افتـاد   تحقير نگريست و به فكر شورش عليه آشوري ةديد
ماليـد و بـه    كرد و بر اندام خود مواد آرايشي زنانه مي كه صورتش را با سفيداب آرايش مي ،آشور

ات اين داستان ممكن اسـت  يجزئ]. 136،ص9:كن[ بود يقيداد، مرد ناال صدايش آهنگ زنانه مي
انه بـر  مردسـاالر  يهـا  ديـدگاه  ةطريرسد سـ  ينظر م به ياما آنچه قطع ،ذهن ديودور باشد ةساخت

  .اند نبوده ان قاعده مستثنياز از يه مادها نك ،از جوامع روزگار باستان است ياريفرهنگ بس
ه در آن كاند  ردهكر كهاي سياسي و مصلحتيِ دربار ماد را ذ از ازدواج يموارد ،ين غربامورخ
مـادي   فرد غير يكبه ازدواج و به خواست پدر، مادي بنا بر اهداف سياسي  يها تخاهديكي از ش

شبي در خواب ديـد  ، شاه ماد ،آستياگ«، ]62 ص :كتاب اول[ ت هرودوتيروا رب بنا؛ آمده استدر
به قدري آب جريان يافتـه كـه شـهر او و سراسـر آسـيا را       ،)ماندانا( مندانه، كه از بطن دخترش

وقتي مندانـه بـه سـن و     1.مغان به وحشت افتاد ش توسطتعبير خواباگ از يآست. فراگرفته است
بلكه در اثر اضطراب ناشي  ،او را به يك فرد سرشناس از اهالي ماد شوهر نداد ،سال ازدواج رسيد

امـا   ،نام كمبوجيه داد كه از خانـداني واالنسـب و شـريف   او را به مردي پارسي به  ،از خواب خود
هـا و مادهـا    كـه بـابلي   هنگامي ؛هم نوشته استبروسوس » .مردي صاحب طبع ماليم و آرام بود

 ازدواج كـرد  ،دختـر آسـتياگ   ،تـيس  نبوپوالسار بـا آمـي   ،متحد شدند پيش از سقوط نينوا رسماً
  ].199ص ،32[

مشـابه آن در ميـان ملـل     يهـا  مادهـا نبـوده و نمونـه    هايي فقط مختص البته چنين ازدواج
كه  ،هاي سياسي ديگري از ازدواج ةنمون 2.نيز گزارش شده است، ها يآشور همچون ،ماد ةهمساي
 ،بـا آسـتياگ  ، شـاه ليـدي  ، 4دختر آلياتس، 3نيس ازدواج آريه ،يابد هم به ماد ارتباط مي  آن اتفاقاً

تضـميني بـراي    منزلـة  هب ،است كه پس از انعقاد صلح ميان دو قدرت ماد و ليدي ،پسر كياكسار
، اس گسـترده يـ در مق ،ونـدهايي يچنين پ. ]46، ص23:نك[ ها صورت گرفت بقاي صلح ميان آن

 ةبـه گفتـ  كـه   چنـان است؛  به قوم ديگر هم مؤثر بوده يدر انتقال عناصر فرهنگي از قوم احتماالً
نـژاد   شتي و نيز فرهنـگ زبـانيِ مادهـاي ايرانـي    دگسترش آيين نوظهور زرهاي  يكي از راهس يبو

از طريـق ازدواج و راهيـابي مـادران ايرانـيِ     ) ماد غربي( شرقي در ميان ساكنان بومي غرب ايران
  ].54،ص2:نك[ شتي به اين بخش بوده استدزر

او را با  ،مندانهبا  پس از ازدواج ،آمده است كه كمبوجيه] 62: كتاب اول[ در روايت هرودوت

                                                        
هـاي   ، نمونـه )كوروش( نما شدن آستياگ و نيز سرانجام كار قهرمان داستان خواب مانند ،هرودوتهايي از روايت  بخش 1.

يونـاني اوديپـوس    ةو نيز افسـان  )ع(توان به داستان تولد موسي مشابهي در ميان روايات و اساطير ساير ملل دارد كه مي
  .هاي آشكاري با اين روايت دارد داستان ضحاك و فريدون شباهت ،در ميان اساطير ايراني نيز. اشاره كرد

تواند يكي از  كه آيا مي ،براي مثال، در يكي از متون پيشگوييِ آشوري گفته شده است كه اسارحدون در اين باره. 2
  ].43ص ،35[ شوهر دهد، از هاتف استفسار كرده است ،ها فرمانرواي سكايي ،»بارتاتوا«دختران خود را به 

3. Aryenis 
4. Alyattes 
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هاي جديد در هر صورت پس  اساس آن زوج بره ك يين الگويچن. خود به زادگاهش در پارس برد
از  ،كننـد  اقامـت مـي  ) شوهر يا پدر شوهر ةخان مثالً( از ازدواج در ميان گروه خويشاوندي شوهر

 شـود  يخوانـده مـ   »مكـاني  سـكونت از نـوع پـدر   « اصـطالحاً جوامع پدرتبار اسـت و   يها يژگيو
ها  رايج است كه در آن رو و كشاورز هاي كوچ شتر در ميان جمعيتياين الگو ب]. 234،ص13:كن[

 ،هـاي معلـق بابـل    ضمن توصـيف بـاغ  هم بروسوس  1.شود كار مردانه عامل اساسي محسوب مي
تا دلتنگ محـيط  ساخت  ،شا همسر مادي ،تيس براي آمي 2ها را نبوكدنصر نويسد كه اين باغ مي

 .]196ص ،32[ ش نباشدا كوهستاني پدري
زنان هـم در   ،مادي ةه در فضاي جامعكدهد  ينشان م يخوب توصيفات هرودوت به ،ياز طرف

 دادن گـاه همسـران خـود را از انجـام     يانـد و حتـ   خـانواده نقـش داشـته    يلك يها يريگ ميتصم
پرسـش و پاسـخ   اگرچـه ممكـن اسـت هـرودوت     . انـد  داشـته  باز ،ه بدان مصمم بودهك يميتصم

شـده   اديت يدن به روايداستان و با هدف غنا بخش ت خود را فقط به ضرورتيروا يهمسران ماد
ه در آن كـ هـم   ين آداب و رسـوم يبنابرا ،دارد يت او منشأ ماديه رواكاز آنجا  ،بدان افزوده باشد

  .تواند درست و معتبر باشد يم ،انده شدهينما
در  ه ظـاهراً كـ ت هـرودوت اسـت   يهاي ماديِ روا شخصيت بودنِ 3همسري موضوع ديگر تك

مـل و بررسـي   أاين موضوع نيازمنـد ت  ،حال نيا با. رسد ينظر م گونه به مورد هارپاگ و مهرداد اين
ـ [ باسـتان  يايـ از ملل دن ياريان بسيدر م يهمسر چند ةديرا پديز ،بيشتري است  ]56،ص5:كن

ه كـ شناسان معتقدنـد   انسان]. 57،ص24[ است رواج داشته) انيدربار هخامنش(ان يرانيا همچون
و ] 386،ص10:نـك [ مسـتقيم دارد  ةسو با ميزان استطاعت مالي مرد رابط زني از يك چند ةپديد

ناشـي از نيـاز    ،يـا كشـاورزي   ،داري اي، گله از سوي ديگر رواج اين نوع ازدواج را در جوامع قبيله
  4].219،ص13[ دانند يچنين جوامعي به نيروي كارِ زنان م

گـر در خـواب ديـد از    يآستياگس بـار د «ه كآمده است ] 63: كتاب اول[ ت هرودوتيدر روا
كـه   بـه شـاه گفتنـد   مغـان  . يده كه بر سراسر آسيا سـايه افكنـده اسـت   يشكم دخترش تاكي رو

خـواب  ن يـ اتعبيـر  . »اش بر تاج و تخت او دست خواهد انداخت خوابش بدين معناست كه نواده
توانسـت در آينـده    مـي  ،آمـد  كه از رحمِ زني از خاندان شاهي بيرون مـي د كسي نك يمشخص م

چنـين زنـاني در انتقـال مشـروعيت      ،در عهد باسـتان  ،به همين سبب. صاحب تاج و تخت شود
هرودوت الي روايت  مهم ديگري كه از البه ةنكت ].59،ص6[ كردند سياسي نقش اصلي را ايفا مي

                                                        
 394ص ،11:نـك [ تباري و اقتصاد جامعه همچنين اقتصـاد و نـوع سـكونت وجـود دارد     نزديكي بين نظام ةرابط. 1

  .مكاني است پدر آور خانه است و شكل سكونت نيز معموالً در نظام پدرتباري مرد نان، براي مثال]. 400و
2. Nebuchadnezzar 604-562 BC 
3. Monogamy 

را ... نت و كها و آوارگان، فخر و مباهات، قدرت و م ت، جنگيوجود زنان محتاج حمانسل،  ةر توسعينظ يموارد. 4
  ].57 ص ،6[نند ك يعنوان م يش به چندهمسريل گرايگر دالياز د
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 ،آسـتياگ  ،وروشكپس از تولد . مندانه است شخصموضوع جانشيني  ،توان به آن دست يافت مي
يكي از منسـوبان   ،ه در خواب به او الهام شده بود جلوگيري كندكآمد خطري  براي آنكه از پيش

هارپـاگ هـم   . خود به نام هارپاگ را احضار كرد و از او خواست كه نوزاد مندانه را معـدوم كنـد  
ده بـود،  ياگ پرسـ يفرمان آست ياجرادربارة  يه از وك ،به زنش در پاسخكودك را به خانه برد و 

خوردگي اسـت و پسـري    زيرا او در سنين سال ،البته فرمان آستياگ را اجرا نخواهم كرد« :گفت
 ،به سلطنت برسـد  ،ام فرزندش را نابود كنم مور شدهأكه من م ،اگر او از دنيا برود و مندانه. ندارد

  ].64: كتاب اول[» لحاظ قرين خطر نخواهم داشت؟ آيا در آن صورت وضعي از هر
انـد خـود    توانسـته  مي خاص هاي مادي در شرايط ند كه شاهدختك ياين داستان مشخص م

بـديهي اسـت ايـن احتمـال      ،ت نيز آمدهيگونه كه در روا همان. صاحب تاج و تخت شاهي شوند
نداشت يا فرزند ذكور او به هر دليلـي از بـين    يذكور ةا نواديشد كه شاه فرزند  زماني عملي مي

شتووگو فرزند پسر يه اكند ا القول متفق) گزنفون ياستثنا به( يميلفان قدؤم همة باًيتقر 1.رفت مي
س يتـ يا آميـ آموخـه  از گر يمنابع د نامد، ين ميهرودوت او را چن( نداشت و تنها دختر او، ماندانا

ل بـروز  يـ از دال يكـي ن موضـوع  يـ د ايشـا  ].418،ص11[ بود يوارث تاج و تخت و ،)اند نام برده
 يبـرا  يو رقابـت پنهـان بزرگـان مـاد     يت پادشـاه ياهش مشـروع كـ  مرج در دربار مـاد و  و هرج

  .ده استين سلسله انجاميا يت به فروپاشينها ه دركگرفتن قدرت بوده است  دست هب
بر دختـر   ياز لحاظ قانون ينيجانشز در امر ين شاه داماد ،داستياس پيتزكت يه از رواك چنان
 ،مانند مصريان، در ميان مادها و پارسيان ظاهراً ،دياكونوف ةديبه عق 2.ت داشته استيشاه ارجح

، بـه همـين دليـل    .رسـيد  به پادشـاهي مـي   پيشين قانوناً دختر يا داماد پادشاه رسم بود كه پسرِ
رسم خارج از خانـدان سـلطنتي نيـز در    اين . كردند غلب با خواهران خود مزاوجت مياپادشاهان 

در جهـت حفـظ سـهم مـال و منـال زن در داخـل        جاري و ظـاهراً  هايران باستان و آسياي ميان
كوروش ، اسيتزك ةگفت بنا به]. 390،ص8[ شاهي و جلوگيري از خروج آن بوده است خانواده پدر

د و يقتل رسـان   به، يب وي بودكه مدعي تاج و تخت ماد و رق ،سپيتامه را ،پس از ورود به اكباتان
بـر   ،يعنـي حكومـت   ،براي مـدعاي خـويش  له يوس نيتا بد ؛]19،ص12[ ردكازدواج  تيس با آمي

نـار هـم   كبـا   نجـا ين است در اكمم]. 390،ص8[شاهنشاهي ايشتوويگو داليل قانوني تهيه كند 
و  ،دختر آستياگ، تولد كوروش از بطن مندانهدربارة اس يتزكقرار گذاشتن دو روايت هرودوت و 

 3.دشـو موضـوع ازدواج بـا محـارم مطـرح     ، )دختر ديگر آستياگ؟( سيت يسپس ازدواج وي با آم
                                                        

هـاي   بـه نـام   ،ساساني شاهد هستيم كه در آن دو شاهدخت ساسـاني  ةمشابه چنين وضعيتي را در اواخر سلسل. 1
دخت، كه از دختران خسروپرويز بودنـد، هريـك بـراي مـدت كوتـاهي بـه سـلطنت رسـيدند          پوران و آذرمي

  .]357ص،16:نك[
بـراي   ،س بوديت يو شوهر دخترش آم) آستياگ( كه داماد ايشتوويگو ،شخصي به نام سپيتامه اس،يتزك ةبه گفت2. 

  .]384 ص ،8[ جانشيني وي در نظر گرفته شده بود
ان و ياز جملـه مصـر    ،هـاي سـلطنتي دوران باسـتان    خـانواده  يمحـارم در ميـان برخـ   ازدواج بـا  ة ديـ پد ظاهراً. 3
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ها در ميان جامعة ماد در دسـت   گونه ازدواج مي براي اثبات رواجِ اينكهيچ مدرك مح ،حال نيا با
اوت از ار متفـ يوروش و مادهـا بسـ  دربـارة كـ  اس و هـرودوت  يـ تزكت يه دو رواكژه آنيو هب .نيست
 اگ شـده اسـت  يوروش بـا آسـت  كـ  ير هرگونه نسبت خانوادگكاس منيتزك يگر بوده و حتيهمد

  ].19،ص12:كن[

  در بقاياي باستاني زنان دورة ماد ردپاي
از جـنس سـفال و    يهاي مؤنث متعدد پيكره ،ايران يشمال ةميهاي باستاني واقع در ن از محوطه

 ،ن آثـار يـ ا يبررس ).1شكل( دست آمده است هاول پيش از ميالد ب ةاول هزار ةمتعلق به نيم ،فلز
ز يـ هـا و ن  از سـنت  ياريم بسـ يه بدانكد است ياز آن جهت مف ،اگر متعلق به مادها نباشند يحت

ز يـ ان مادهـا ن يدر م ير چندانييبدون تغ... و ،ياسك،  ي، هور ي، لولوب يوتكاقوام  ينييآ يها جنبه
ديـده   يپرشمارانساني  يها پيكره ،برنزي لرستان يدر ميان اشيا. ]229،ص7[ افته استيادامه 
و خدايان مؤنـث را   گانهها ال رهيكاز اين پ ياريبس. اند ميله قرار گرفته يكه در انتهاي كشود  مي

در  3عصـر آهـن   يهـا  نمونهاز  ياريدر بسعالوه  هب. دهند و آشكارا مفهوم مذهبي دارند نشان مي
اسـت  بـارداري و بـارآوري    بـه مفهـوم  كـه   گرفتـه قرار  شيها روي سينه رهيكپ يها تدس ،رانيا
چـون   يمي، با مفاه)ناهيد يا اناهيد(آناهيتا  بانويِ رانِ باستان، ايزديزدان ايان ايدر م]. 15،ص14[

هـا و نقـوش پرشـمار     مجسـمه  انتسابحال،  نيا با ].22ـ21ص ،1[وند است يش در پيو زا يبارور
چ يبـه هـ   به آناهيتـا ، دهد سينه يا در حال زايمان را نشان مي به زنان دستكه   ،3و  2عصر آهن 

ان اقـوام  يـ ان مؤنث در ميت خدايبر اهم ين آثار گواهياآنچه مشخص است،  .ستين يقطع يرو
  .ندن ماديسرزم يكدور و نزد

  

  ]76، ص17[ لرستان ، ازاند خود را گرفته ةنيهايي كه با دو دست س الهه ةپيكر: )راست(. 1شكل
  ]Pl.IVd ,34[دار كمانمرد  يكبا نقش  جانيهر از نوشاثر م: )وسط( .2شكل
  ]9، ت 17[سيلك با نقش مردان مسلح  بسفال از قبرستان ): چپ( .3شكل

                                                                                                                                  
دانستند و معتقد بودند كه ازدواج  خدا مي هايي خود را نيمه اعضاي چنين خانواده. ج بوده استيرا ،هخامنشيان

  .]384 ص ،11[ كند ها با غير جلوگيري مي بين برادران و خواهران از آلودگي خون آن
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هـاي   كه در كتيبـه  ،هاي خاصِ مادي نام نيبن دوره، متأسفانه در يزنان ا يدر ارتباط با اسام
ر يـ نظ يزنان مـاد  ياز اسام يبرخ. خورد اي به چشم نمي زنانههيچ نام  تقريباً ،آشوري ثبت شده

ـ يا ةشـ ير ظـاهراً انـد،   ثبت شده يخيه در منابع تارك ،اسپكو ماندانا و  ةبنـا بـه نوشـت   . دارنـد  يران
وان نزد ين حينشان از حرمت ا يگذار ن ناميه اكبوده » سگ ماده«ي ااسپكو به معننام  ،هرودوت

  1.مادها دارد
ـ  ،مردان ماديدربارة  ،شناسي موجود باستان مدارك تاريخي و هـا در   هـاي آن  ويـژه حرفـه   هب

شناسـايي و  . گـذارد  تري در اختيار مي اطالعات روشن ،اين دورهدر قياس با زنان و مشاغل زنانه 
ن يـ ا ةمشاغل زناندربارة هايي را  سرنخ احتماالً هكد است ياز آن جهت مف تفكيك مشاغل مردانه

هـاي   ريشـه  ،پژوهشگران عقيده دارند كـه تقسـيم كـار برحسـب جـنس     . دهد يدست م دوره به
ه كـ د يآ ين برميچنآشوري  ةنقوش برجست ها و بهيتكاز  2].355،ص10:نك[ داردشناسي  زيست

 و معمـوالً  اند بوده يرنظامياند و زنان غ ادهد يمردان تشكيل مشه يهم جمعيت جنگجوي مادي را
 ييهـا  از محوطـه  ،نيهمچنـ  ).7شـكل (شوند  يده ميدها  وريم اسير و بخشي از غنايم آشكدر ح
و  يرانـداز يه مردان را در حال تكدست آمده  هب ينقوش ،سيلك» ب« گورستانجان و ينوشچون 

نان كگر سايا دين مادها يرسد كه در ب به نظر مي ،بنابراين ).3و 2هاي شكل( دهد يار نشان مكش
 ،چـون شـكار يـا جنگـاوري     ييهـا  تيـ فعال ،ملـل آن روزگـار   گريد بيشترهمچون ن ماد، يسرزم
  3.ه استشد اي مردانه محسوب مي حرفه
 بـوده  يخيمختلف تـار  يها از وجوه اشتراك زنان ايراني در دوره يكيداري  خانه هك ميدان يم
دار تشـكيل   خانـه  توجهي از زنان ايراني را زنانِ درخوربخش  همچنانامروزه نيز ه ك چنان است؛
هـاي   فعاليـت  يعالوه بر زايش و پرورش فرزندان، برخ ،دورة مادزنان  رسد يبه نظر م 4.دهند مي

 ييهـا  تيـ ن فعاليچنـ . انـد  ز برعهـده داشـته  يپوشاك را نة پز، بافندگي و تهي و چون پخت يخانگ
  .شه دارديجوامع باستان رار در ك يتيم جنسيو تقسج يرا يها در سنت اساساً

                                                        
، غيـر از سـگ و آدم در كشـتن    )مادي ةگان يكي از قبايل شش(ها  در جاي ديگري نوشته است كه مغ هرودوت .1

  ].76: كتاب اول[ گيرند ديگر حيوانات بر يكديگر پيشي مي
شد و در  گرفت كه در نزديك منزل انجام مي بر مي هايي را در فعاليت در گذشته كارهاي زنان معموالً، براي مثال .2

هاي دور داشت و با  آمد مكرر به فاصله و احتياج به قدرت بدني، انرژي زياد و رفت ، كارهاي مردان معموالًمقابل
  ].355 ص ،11:نك[ فراواني نيز همراه بود هايخطر

پس از آنكـه  ] 276كتاب چهارم، [ هرودوت ةبه گفت .لبته استثناهايي همچون قبايل آمازون وجود داشته استا. 3
: ها از پيوستن به قبايل سكايي امتناع ورزيدند، خطاب به مـردان سـكايي گفتنـد    آمازون ةقبيلزنان جنگجوي 

كمـان و نيـزه    و وكارمان با تيـر  ما سواركاريم و سر. هم بسازيم شما هرگز نخواهيم توانست با ةما و زنان طايف«
برنـد و بـه    متگاه خود به سر مـي هاي اقا هاي شما فقط در گردونه اما زن ،دانيم است و از كار خانگي هيچ نمي

  ».شوند وقت به قصد شكار يا كار ديگري از مسكن خود خارج نمي پردازند و هيچ امور خانگي مي
 خـانواده را هـم   ةسامان دادن بـه كارهـاي روزمـر    و هخامنشي نيز زنانِ كارمند عالوه بر كارِ بيرون، سر ةدر دور 4.

  ].270 ص ،15[ اند عهده داشته بر
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مـاد   ةيـ اقتصـاد در ناح  يه منبـع اصـل  كـ شـود   ين اسـتنباط مـ  يچن يآشور يخياز منابع م
ن يمـاد در ايـن زمـان چادرنشـ     ةياز ساكنان ناح ياريو بس] 329،ص26[ رو بوده كوچ يدامپرور

ز، يــن روايــت هــرودوت در ].272،ص31[ انــد كــرده يمــ ين زنــدگيل چادرنشــيــبــوده و در قبا
ة تپـ هايِ مـادي ماننـد    محوطه ياز برخ ،عالوه هب. او حضور دارندزن و  مهردادبه نام  يشاه شبان
 ييهـا  تين فعاليه رواج چنك) 4شكل( دست آمده ريسندگي به ياز ابزارها يهاي نمونه، جانينوش

از زنانِ سرزمين  يتوجه درخوره بخش كمحتمل است  ،نيبنابرا. ندك يد مييأان مادها تيرا در م
اشـتغال  از ايـن دسـت    ييهـا  تيـ فعال و ريسي، بافنـدگي  چون شيردوشي، پشم يمشاغل هب ،ماد

  1.اند هداشت
 يا در صـحنه . دارد دورة مـاد دان در  يقياگر و موسيزنان خن تياز فعالنشان موجود،  شواهد

شـود و زن   يده مـ يـ يكي از زنان در حال نواختن چنـگ د ، از لرستان نقش شده يظرف يه روك
از آنجـا كـه ظـرف     اسـت،  معتقـد  انيكالك). 5شكل( در دست دارد) ستروميس( يا گر جغجغهيد

ممكـن اسـت اشـكال    ، اصلي سلطنت مادهـا سـاخته شـده    ةاي نزديك به هست ور در ناحيهكمذ
ــته روي آن ن ــبرجس ــاهزاد ي ــك ش ــل   ةز ي ــي از اواي ــك و محل ــادكوچ ــد  دورة م ــان ده  را نش

ه كـ دهـد   يمؤنث و كوچك برنزي از لرسـتان را نشـان مـ    ةدو مجسم، 6تصوير]. 23،ص14:نك[
هايي را اجير  در اين زمان زن گيرشمن عقيده دارد كه احتماالً. زاري دارند و تي شبيه به گريهحال
اثبـات  ]. 57،ص17[ زاري كنند و موهاي خـود را بكننـد   و كردند تا هنگام مراسم تدفين گريه مي

ه با كندن موي سر و خراشـيدن صـورت همـراه    ك ،شيون ينوعن نظر دشوار است، اما يا يدرست
  .ج استيرمانشاه راكن مناطق لرستان و ينش وچكو  ييهنوز هم در ميان زنان روستا ،است

، 20[ جانينوش ةتپهاي دستگاه بافندگي از  هاي بافندگي و وزنه ها، حلقه سردوك): راست( .4شكل
  ]25-26ت

  ]22، ص14. [م.هشتم پ ـ نهم ةاز لرستان سد يهماني روي ظرفيمجلس م): وسط( .5شكل
  .]374، ت17[ دو زن از لرستان در حال شيون و كندن موي سر ةمجسم): چپ( .6شكل

                                                        
دسـت   بـه  ياز جمله ايران، مايحتاج خود را از فروش مواد دامـ  ،امروزه نيز بيشتر جوامع شبانيِ خاورميانه يحت. 1

  .]343ـ342، ص 10:نك[ ندا آن ةيدار ته بيشتر زنان عهده آورند كه مي
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ز نقـوش  يو ن) 5شكل(و آثار لرستان ) 7شكل( يژه نقوش آشوريو همانده، ب يآثار برجا ياز رو
تـوان   ي، مـ )9و  8هـاي  شـكل ( داسـكيليوم  يها نگاره و سنگگنجينة جيحون  ياشيا يبرخ يرو

ن نقـوش  يـ ا ةسـ يمقا. به قضاوت پرداخت يو پوشش زنان ماد يت ظاهريوضعدربارة  يتاحدود
ن زنان وجـود  يات پوشش ائيز در جزين ييها موجود، تفاوت يها رغم شباهت بهه كدهد  ينشان م

اي متفاوت بوده باشد يا اينكه زنان  قبيله ـ قومي يها ل پوششياين تنوع ممكن است به دل. دارد
 ،زيـ امـروزه ن  يحتـ ]. 53،ص19[ اند خاب بيشتري داشتهدر زندگي روستايي عهد باستان حق انت

  .شود يده ميد در پوشش زنان ين تنوعيچن ،ن ماد باستانين در سرزمكسا يها تيان قوميدر م
  

آشوري در نينوا، ة برگرفته از نقوش برجست ،ها مادي ياجبار كوچة بخشي از صحن): راست( .7شكل
  ]190ص ،8[ .م.هفتم پة سد

جيحون  ةبر روي شيئي از گنجين ،يبا پوشش ماد يدر مقابل مرد با لباس بلند يزن): وسط( .8شكل
  ]286ص ،15[

 از داسكيليون  نگاره سنگ، )بدون باالپوش( يبا پوشش ماد يمردو  سواركار يزن): چپ( .9شكل
  ]274ص ،15[

  
) 10شـكل (باباجـان   ةچون تپ يماد يها آمده از محوطه دست هببسياري از زيورآالت  احتماالً

شده از قبرستان ب سيلك  آثار كشف. اند به زنان تعلق داشته 3و 2هاي عصر آهن  ساير محوطهو 
 1].10،ص17[ بسـتند  هـايي مـي   هـا روي گيسوانشـان زينـت    زن ،دهد كه در اين مكان نشان مي

 يـك م كـ در ح ،ه در زيبايي ظاهري افراد دارنـد ك يتيزيورآالت مختلف عالوه بر اهم يلكطور هب
، نيـ عـالوه بـر ا  . رونـد  يشـمار مـ   گاه اجتماعي شخص نيز بـه يبازتابي از رتبه و جا ،زا شأن ياالك

 انـد  هـاي اجتمـاعي هـم نقـش فعـالي داشـته       آالت شخصي در ساختن و تقويت ايدئولوژي زينت
  ].59و46،ص19[

                                                        
آن در  يهـا  ه نمونـه كـ كردنـد   ز بسته به مقام و رتبه خود از زيورآالت اسـتفاده مـي  يمردان ن ،در گذشته ،البته. 1

ا زنانه بودن زيورآالت باستاني اغلب دشوار است يتشخيص مردانه . شود يده ميتخت جمشيد د يها نگاره سنگ
ننـد  ك يها مشخص م ق اندازه و ابعاد آنيجنسيت خاص از طر يكرا به  اين اشيشناسان تعلق ا باستان يو گاه

  .]113 ص ،17كن[
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تـرين   هـا اصـلي   شـود زن  ه تصور ميكاند  يورآالتياز ز) فيبوالها( ها قفلي ها و سنجاق سنجاق
ها  اند كه آن از جنس مفرغ و آهن بوده هايي عمدتاً ميله يا درفش ،ها سنجاق .اند كاربران آن بوده

متعلـق   ييگورها ،لرستان ةمنطق يها از گورستان يدر برخ. بردند مي هاي لباس فرو را روي شانه
ن تصـور را  يـ لت قرار داشـتند و ا كسر اس يها درست رو ها سنجاق ه در آنكاوش شده كبه زنان 

ـ [ شده است يسر استفاده م يبستن مو يها برا ه از آنكد نك يجاد ميا ، در عصـر آهـن  ]. 29:كن
هاي باسـتاني ايـن    ن نوع سنجاق در سرتاسر غرب ايران رواج داشت و به تعداد زياد از محوطهيا

در هايي در اين زمـان   ه فنون ساخت چنين سنجاقكرسد  يبه نظر م. دست آمده است همناطق ب
يعني بخش اعظـم   ،هاي البرز در جنوب درياي خزر لرستان، كردستان، آذربايجان، همچنين دره

  ].16،ص14[ گسترش داشته است ،ماد ةمنطق
  

  ]14، ت28[  باباجان ةتپ IIIو  II ةزيورآالت برنزي از طبق: )راست( .10شكل
 يبلند يها سنجاق خود روي لباسبر ه ك يا  نقش الهه باسرسنجاق مفرغي از لرستان ): وسط( .11شكل

  ]116، ص3[دارد 
ه بر كبا نقش دو زن ، ).م.پ 1100- 800حدود ( بخشي از طرح روي جام زرين حسنلو): چپ( .12شكل

  .]10ش،19[دارند سنجاق  لباس خود يرو
  

از  ياريبسـ روي . انـد  نيـز داشـته  ن يو نمـاد مـذهبي   ةجنب ،ينييها عالوه بر نقش تز سنجاق
مـادر ملـل آسـياني    ة الهـ  ،تصوير زني نقش شده كه به اعتقاد گيرشمن شده، شفك يها سنجاق

كهـن   ةايـن الهـ  ). 11شكل( است كه از آسياي صغير تا شوش مورد احترام و پرستش بوده است
 انـد  كـرده  براي او نـذر مـي   ،اند زناني كه قصد بارداري داشته همةمظهر بارداري و آباداني بوده و 

اطـالع  ، .م.پاول  ةنخسـت هـزار   ةدر نيمـ  ،هب سـاكنان سـرزمين مـاد   مذدربارة ]. 48،ص17[
هـاي ميترائيسـم    اند ريشه پژوهشگراني نظير بيوار تالش كرده تازگي، به. چنداني در دست نيست

ه روي كـ  ييوهايد ]73 ص،17[ گيرشمن نظربه . ]343ص ،25[ برسانند دورة مادرا دست كم به 
داده  بخش مهمـي از مـذهب مادهـا را تشـكيل مـي      ،اند هاي لرستان نقش شده برخي از سنجاق

شاهان  يها بهيتكها در  از دئوه يليها به صورت تمث ان و الههين خدايا ،يهخامنش ةدر دور. است
  ].230ص ،7[ ن سلسله ظاهر شدنديا



  1393 زمستان، 4، شمارة 6، دورة فرهنگ و هنرزن در   500

، 19[سنجاق روي لباس الهه با نقش  يك سنجاق مفرغي از سرخ دم لرستانسر ): راست( .13شكل
  ]11ش

  ]4ش،14.[م.پ 7- 8 ةسر سنجاق برنزي از سرخ دم، سد): وسط( .14شكل
  ).12، ت27(باباجانو  ]159، ص3[شير در انتها از حسنلو نقش با  يفلزسنجاق دو ): چپ( .15شكل

  
هاي تيزِ زنان، سالح مرگبـاري بـود كـه در مقابـل خطـر تعـرض دشـمنان         سنجاق ،عالوه هب

در جوامـع خـاور نزديـك    ]. 57ــ 54،ص19[ ان قـرار داشـت  خارجي و مردان بومي در اختيار آن
خورد كه جسـمِ زن مكـاني بـراي حفـظ      كردنِ تنِ زنان با اين ايده پيوند مي مفهوم قفل ،باستان

مـوم   و تـن زنـان را مهـر     آالتي كـه عمـالً   زينت منزلة سنجاق به ،بنابراين. چيزهاي ارزشمند است
]. 54ــ 52،ص19[به بهترين وجه نماد وضعيت تأهل و وفاداري به همسر نيز بوده است  ،كرد مي
ن مشـاهده  ينش زاگرس انِييروستا نيبمتعارف سنجاق  رياربرد غكاز  ييها نمونه، زيامروزه ن يحت
در برخي از روستاهاي مناطق غربي ايران به تصورِ دوركردن ديوهـا و اجنـه    ،مثال يبرا؛ شود يم

  ].21[ زنند ها سنجاق مي به لباس آن ،زائو از زنانِ
 يعنـ ي، 3ها هسـتند كـه در عصـر آهـن      هاي قفلي نوع مشهورتر سنجاق فيبوالها يا سنجاق

 ز عمـدتاً ين نوع سنجاق نيه اكاست  يهيبد. اند تري داشته گسترده ةاستفاد ،دورة مادزمان با  هم
در . انـد  ردهكـ  يلباس خـود نصـب مـ    يروز آن را ياگرچه مردان ن ،شد يها استفاده م زن از سوي
ه به لرستان يا كرمانشاه نسـبت داد ها را  آنوجود دارد كه گيرشمن  ييهافيبوال ،فروغي ةمجموع
در طـرف   ،تعلق دارند. م.هفتم پ ةبه سد احتماالًه ك  ،بوالهاين فياز ا يبرخ]. 122ص ،30[است 

 ةتپـ از . قابل سينه قالب كرده اسـت يك انسان مؤنث ملبس دارند كه دستانش را م ،مقابل قوس
طـور قطـع بـه     دست آمد كه بـه  گودين يك فيبوالي ظريف برنزي از ميان آوارهاي آشپزخانه به

تپـه   2 ةششـم را بـراي دور   ةهفتم يا شـايد ابتـداي سـد    ةمربوط است و تاريخ سد 3عصر آهن 
مكـان كشـف   به مادهـا،   IIن يباتوجه به تعلق استقرار گود ].161،ص35[ دهد گودين نشان مي

بر فعاليـت   يدييأت احتماالً ،ور از آشپزخانهكء مذيزيرا كشف ش دارد، يا ژهيوت يفيبوال اهمن يا
  .سنتي زنان در اين بخش از خانه است
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) .م.پ 1100- 800حدود ( از حسنلواش،  روي سينه سنجاق كفنبا اسكلت يك زن ): راست(. 16شكل
  ]5ش ،19[

  ]7ش، 19[از حسنلو  آمده دست بههاي كفن  اي از انواع سنجاق هگزيد): وسط( .17شكل
  ]Xb، ت33[جان ينوش 6فيبوالي برنزي مكشوفه از كف اتاق ): چپ( .18شكل

  يريگ جهينت
هـا   ن آنيتـر  مهـم كـه   رو هسـتند  هروببا مشكالت پرشماري  دورة ماد ةپژوهشگران هنگام مطالع

فقر شديد منابع تاريخيِ مرتبط با اين دوره، اختالفات فاحش ميانِ منابع موجود بر  :ند ازا عبارت
بـه  . هرگونه كتيبـه و نوشـتاري از خـود مادهـا     فقداناي از موضوعات اصليِ تاريخِ ماد و  سر پاره

برخـي محورهـاي    كه بايد اند چنان تاكنون نتوانسته، پژوهشگران ديگر ةگفته و ناگفت داليل پيش
اگـر  . نـد كنمطالعـه  ، وضـعيت زنـان ايـن دوره را    همچـون  ،دورة ماداصلي اجتماعي و فرهنگي 

همچـون بسـياري از ديگـر    ، مـاد نيـز   ةبدون شك جامعـ  ،معيارهاي امروزي را مالك قرار دهيم
هـاي سياسـي و    ازدواج هـايي از  نمونـه  .بوده اسـت  مردساالرامال ك ةيك جامع ،جوامع آن روزگار

اي در  كننـده  كند پدران نقش مهـم و تعيـين   صلحتي از دربار ماد گزارش شده كه مشخص ميم
هـاي   كند شاهدخت ثابت ميه كز وجود دارد ين ي، شواهدحال نيا با. اند ازدواج دخترانشان داشته

انـد و در شـرايط خـاص حتـي امكـانِ       مادي نقش مهمي در انتقال مشـروعيت سياسـي داشـته   
از وجـود   ييهـا  اگرچه نشانه. صورت قانوني فراهم بوده است تاج و تخت نيز بهها به  دستيابي آن

 يبـرا  يافكـ ل و شواهد يدال، حال عين در ،خورد يچشم م در متون مربوطه به يهمسر كازدواج ت
ه زنـان مـادي   كـ رسد  يبه نظر م. ماد وجود ندارد ةدر جامع يهمسر چند ةدياثبات عدم رواج پد
پـز و   و هاي خانگي نظير پخـت  از قبيل زايش و پرورش فرزندان و فعاليت هايي در كنار مسئوليت

نيـز اشـتغال   پوشـاك   ةريسندگي و بافندگي و تهي به كارهاي ديگري چون شيردوشي، ،آشپزي
داري ريشه داشـت كـه يكـي از     در زندگي چادرنشيني و گله هايي اساساً چنين فعاليت. اند داشته
هاي زنـان، نـوع پوشـش و     تأمل در برخي نام .رفت شمار مي ماد به ةهاي اصلي اقتصاد جامع پايه

لباس و استفادة گسترده از برخي زيورآالت خاص با مفهوم نمادين، پايبنديِ زنـان مـادي را بـه    
  .ندك يد مأييت دوستي وفاداري و خانواده چونمفاهيمي 
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