جایگاه اجتماعی زنان در دوره ساسانی (به استناد مُهرها و اثر مُهرها)
چکیده
آگاهی های به دست آمده در زمینه تاریخ اجتماعی در ایران باستان به دلیل شیوه تاریخنگاری و محدودیت منابع
مکتوب همواره مشکالتی را بر سر راه پژوهشگران قرار داده است .در این میان آثار بر جای مانده از دوره ساسانی(-224
651م) به لحاظ کمّی و کیفی اطالعات بیشتری در اختیار پژوهشگران قرار میدهند .اگرچه سهم زنان به عنوان
جمعیتی قابل توجه از جامعه با محدودیت مواجه است .مسأله مورد بررسی در این پژوهش چگونگی بازشناسی وضعیت
زنان در دوره ساسانی براساس مهرهای برجای مانده از این دوره است .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه
بر دادههای کتابخانهای انجام شده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که به گواهی مهرها ،اثرمهرها ،سکهها و
سایر آثار هنری دوره ساسانی ،زنان عالوه بر مقام ملکه ،به مقام پادشاهی نیز رسیدهاند .مهرهایی نیز از تصاویر زنان در
کنار مردان ،صحنه هایی چون صحنه اهدای گل که به عنوان درخواست ازدواج و پیمان بستن تلقی میشوند تصویر
شده است .استفاده از نقشمایه های زنان بر روی مهرها و دیگر آثار هنری را میتوان تحول و نگرشی جدید نسبت به
زنان در جامعه ساسانی تلقی کرد.
اهداف پژوهش
 .1بررسی جایگاه زنان در جامعه ایران در دوره ساسانی.
 .2واکاوی جایگاه زنان در دوره ساسانی با تکیه بر مهرهای این دوره.
سؤاالت پژوهش
.1زنان در دوره ساسانی از لحاظ جایگاه اجتماعی در چه موقعیتی بودهاند؟
.2مهرهای برجای مانده از دوره ساسانی چه روایتی از جایگاه زنان در جامعه دارند؟
واژههای کلیدی :دوره ساسانی ،مهرها ،جایگاه زنان.

مقدمه
حکومت ساسانی که بیش از  4قرن (651-224م) در ایران حکومت داشت ،دارای ویژگیهای خاصی از نظر ساختار
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بود .در این دوره ،طبقات و گروههای اجتماعی هر یک دارای جایگاه و مشخصات منحصر
به فردی بودند .در این میان ،زنان نیز مانند دیگر اعضای جامعه دارای نقش و وظایف خاصی بودند .ضرورت پرداختن
به بحث زنان و بازتاب جایگاه آنها در مهرهای دوره ساسانی از آنجا مطرح میگردد که مطالعه و واکاوی جایگاه زنان
در این دوره به علّت منابع برجای مانده از این دوره دشوار است .منابع بر جای مانده از ایران باستان که عبارت از
کتیبهها ،سکهها ،مهرها و دیگر آثار است به لحاظ کمیّت با محدودیت مواجه است .یکی از عمدهترین دالیل این کاستی
را تکیه بر سنت شفاهی در ادبیات ایران پیش از اسالم باید برشمرد .با گذشت زمان و رواج نگارش در دوره ساسانی به
تدریج ادبیات نوشتاری جایگزین ادبیات شفاهی گردید .یکی از محدودیتهایی که همواره منابع تاریخ ایران باستان با
آن مواجه بوده ،نپرداختن به تاریخ اجتماعی و انححصار تاریخ نگاری به مسائل سیاسی و درباری است .آگاهی ما از
زنان و مردان و به عبارتی طبقه عامه جامعه در دوره ساسانیان محدود است .زنان در ایران باستان به عنوان جمعیت
قابل توجهی از جامعه نقشهای مختلفی را در جامعه ایفا کرده اند ،اما در آثار بر جای مانده بنا بر سنتهای آن زمان
کمتر به تصویر کشیده شده اند .هنر در دوره ساسانی رونق زیادی یافت و این رونق ابعاد مختلف هنر منعکس گردید.
مهرهای دوره ساسانی از آثار هنری کاربردی این دوره هستند که واکاوی آنها میتواند روشنگر بخشهایی از تاریخ
اجتماعی دوره ساسانی باشد.
بررسی پیشینه پژوهش حاضر نشان میدهد تاکنون مطالعات گوناگونی در مقوله هنر ساسانی انجام شده است که
نقشمایههای زنان نیز مورد بررسی قرار گرفته است .در این بررسیها اغلب حضور زنان در آثار هنری و یا به صورت
اختصاصی مهرهای ایران باستان به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از این پژوهشها ،مقالهای با عنوان:
«نقشمایه زن بر روی مهرهای ایران :از دوره پیش خطی تا پایان دوره ساسانی» ،است که با قلم نصرتالملوک مصبح
اردکانی و ابوالقاسم دادور به رشته تحریر در آمده است و در فصلنامه پژوهش زنان  1387شماره 4به چاپ رسیده
است .در این اثر نویسندگان اشارهای نیز به حضور زن در مهرهای دوره ساسانی داشتهاند .آنها بر آنند که نقشمایه
زن در این دوره در ارتباط با آناهیتا ایزدبانوی آب است(اردکانی ،دادور .)177 :1387 ،پژوهش حاضر بر آن است تا با
روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای با کاربرد رویکرد تحلیل محتوای مهرهای دوره ساسانی به
واکاوی نقش و جایگاه زنان در جامعه دوره ساسانی بپردازد و زوایای تاریک برجای مانده از وضعیت زن در این دوره را
روشن سازد.
نتیجهگیری
یکی از ویژگیهای آثار هنری دوره ساسانی استفاده از نقشمایه زنان بر روی آثار هنری است .بیشتر تصاویر بر جای
مانده از زنان ساسانی متعلق به ملکهها و زنان درباری است که در نقشبرجستهها ،و بر روی مُهرها ،و نشانها ،ظروف
و سکهها نقش شدهاند .بررسی مهرها و اثرمهرهای ساسانی بیانگر کاربرد وسیع مهر در فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی بین سطوح مختلف آن جامعه است .زنان نیز به عنوان بخشی از جامعه از مهر برای انجام امور اداری ،حقوقی

و ...استفاده میکردند .برخی از نقشمایههای زنان بر روی مهرهای ساسانی عبارتند از :تصاویر ملکهها ،ایزدبانو آناهیتا،
تک چهره زنان درباری ،تصاویر زن و مرد در کنار یکدیگر ،مادر و فرزند ،زن نیایشگر و زن رقصنده .تنوع به کار رفته در
موضوعات مهرهای زنان بیانگر آن است که زنان در جامعه ساسانی علیرغم برخی قوانین سختگیرانه و دستو پاگیر که
از سوی روحانیون زرتشتی برای آنان اعمال شده بود؛ نسبت به حکومتهای پیشین سهم بیشتری در فعالیتهای
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برعهده داشتند و با تجدید نظر در برخی قوانین دینی به تدریج از شأن و جایگاه مناسب
برخوردار گردیدند؛ چنانکه صاحب امالک ،حق انتخاب همسر ،ازدواج  ،طالق و ارث نیز بودهاند .تصاویر زن و مرد در
کنار یکدیگر بر روی مهرهای ساسانی که به عنوان پیمان ازدواج تعبیر شدهاند نیز نشانگر بهرهمندی زنان از حقوق
اجتماعی و تأثیرپذیری از فرهنگهای مجاور میتواند تلقی شود .با این حال اندک بودن تعداد مهرهای برجای مانده
از این دوره سبب شده تا نتوان به چشم انداز کاملی از وضعیت زن در دوره ساسانی دست یافت .بدون تردید تسلط
ساختار طبقاتی بر وضعیت و جایگاه افراد و گروهها در جامعه دوره ساسانی سبب شده تا زنان غیر درباری در جامعه
نقش پررنگی نداشته باشند و فقدان آثاری از آنها در مهرها مخصوصاً مهرهای اداری میتواند تأییدی بر این مدعا
باشد .البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که مهرها در کلیت از آثار تجمالتی این دوره محسوب میشدند بنابراین
مطالعه آن ها بیشتر در بازشناسی وضعیت زنان درباری و میزان حضور آنها در ساختار سیاسی و اجتماعی این دوره
مؤثر بود.
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