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Abstract
    Nowadays and throughout the history, medical rights and ethics were among the most 
important subjects in relation with the field of medicine. Women’s medical rights includ-
ing issues about sickness, sex, abortion and so on are among main branches of medical 
ethics. It should be stated that this matter was not investigated sufficiently about ancient 
Persia (since the beginning of historical period to 638 AD) up to this time. Therefore 
women’s medical rights were studied in this research using remained ancient Iranian 
and non-Iranian manuscripts and also recent works conducted on this topic. Finally, the 
results of our survey on women’s medical rights were presented, as follows:
1- Women’s situation in ancient Persian society and their beliefs about this
2- Medical laws about pregnancy and pregnant women
3- Sexual issues
4- Women’s sickness and their rights and laws related to this issue.
    Although, some laws were strict and unacceptable as good ones, ancient Persian 
society had notable laws about women and their rights compared with contemporaries.
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خالصه مقاله
در طول  پزشکی  علم  مفاهیم  ترین  مهم  از جمله ی  پزشکی  اخالق  و  حقوق 
تاریخ و نیز زمان حال محسوب می شوند. یکی از شاخه های مهم اخالق پزشکی، 
موضوع حقوق پزشکی زنان در زمینه هایی از قبیل بیماری های ایشان، مشکالت 

جنسی، سقط  و ...است.
تا کنون این موضوع در بررسی های مربوط به ایران باستان )از آغاز دوره ی 
تاریخی تا سال 638 میالدی( چندان مورد توجه واقع نشده است. در این مطالعه، 
حقوق پزشکی زنان با درنظر گرفتن نوشته های ایران باستان و دیگر تمدن های 
کهن و همچنین پژوهش های اخیر بررسی می شوند. در نهایت، حقوق و قوانین 

پزشکی مرتبط با زنان در قالب این موضوعات ارائه خواهد شد:
1- جایگاه زنان در جامعه ی ایران باستان واعتقادات آن ها در این مورد

2- قوانین پزشکی پیرامون بارداری و زنان باردار
3- مشکالت و مسائل جنسی

4- بیماری زنان، حقوق ایشان و قوانین مرتبط با آن
    اگرچه برخی از قوانین موجود در ایران باستان در این زمینه سخت گیرانه 
بوده و چندان قابل قبول به نظر نمی رسند، اما باید توجه کرد این تمدن در مقایسه 
با دیگر تمدن ها و ملل هم عصر خود دارای قوانین مهم و بزرگی در حیطه ی 

حقوق پزشکی زنان بوده است.
واژگان کلیدی: حقوق پزشکی، زنان، ایران باستان

مقدمه
از  زنان(  مورد  در  ویژه  )به  پزشکی  اخالق  و  موضوع حقوق  تاریخ،  در طول 
جمله دغدغه های مهم بشری بوده است. بررسی شواهد به جای مانده از دوران 
باستان حاکی از میزان متفاوت توجه به مسئله ی اخالق و حقوق پزشکی در تمدن 
های مختلف تاریخی است. در این مقاله سعی بر آن است تا در ابتدا جایگاه زن 
... را  بابل، آشور و  و حقوق وی در تمدن های گوناگون تاریخی شامل سومر، 
بررسی نموده و سپس به شرح جایگاه زن در ایران باستان و بررسی حقوق پزشکی 

زنان در این تمدن بپردازیم.
    در تمدن سومر در مورد جایگاه زن، ازدواج و مسائل جنسی مرتبط با وی، 
قوانین خاصی وضع شده بود. به عنوان مثال، زن در مورد جهیزیه و اموال شخصی 
خود اختیار کامل داشت و می توانست آزادانه به به تجارت بپردازد. با این وجود 
برابر  در  بفروشد،  را  مرد حق داشت زن خود  بعضا"  تمدن،  این  قوانین  براساس 
زن،  نازایی  مانند  مواردی  در  و حتی  بدهد  طلبکار خود  به  را  او  دارد  که  وامي 
می توانست وی را رها کند. در این تمدن برای زنانی که اقدام به سقط جنین می 

کردند مجازات مرگ به صورت غرق شدن در آب در نظر گرفته می شد.1  
     در تمدن بابل قوانینی پیرامون روابط زن و مرد وضع شده بود. به عنوان مثال، 
زن و مرد قبل از ازدواج، آزادی کامل در روابط جنسی داشته و آیین میلیت یا 
همان فحشای مقدس در جامعه رواج داشت. این در حالی است که اثبات اقدام به 
زنا توسط زن بعد از ازدواج، منجر به اعمال مجازات اعدام نسبت به او می گردید. 
در این تمدن، در مورد حقوق پزشکی زنان نیز قوانینی وضع شده بود. برای نمونه 
می توان به قوانین کیفری مرتبط با آسیب زدن به زن باردار و یا جنین او اشاره 
کرد. بنابراین قوانین، در صورتی که آسیب وارده به زن باردار تنها منجر به سقط 
جنین می شد، فرد خاطی تنها به پرداخت جریمه نقدی محکوم می گردید، اما اگر 
آن آسیب سبب مرگ مادر می شد جان دختر فرد مسبب آسیب گرفته می شد. 2,3

بودن  تر  پایین  بیانگر  تمدن آشور  از  مانده  به جای  متون و شواهد  بررسی      
منزلت زن در این تمدن در قیاس با تمدن بابل است. برای نمونه، مرد می توانست 
این تمدن  نماید. زناشویی در  به سختی مجازات  به دالیل گوناگون زن خود را 
را در خانة پدری سپری می کرد و  بیشتر زمان خود  صورت خرید داشته و زن 
شوهر گاهگاه به دیدن او می رفت.4 عالوه بر این، حقوق پزشکی مرتبط با سقط 
این تمدن  بود. در  با دیدی جانب گرایانه وضع گردیده  این تمدن  نیز در  جنین 
میخ کشیده  به چهار  اما حکم سنگین  داشتند  را  نوزادان خود  پدران حق کشتن 
جنین  در صورت سقط  باردار  زن  که  بود  مجازاتی  دفن،  اجازه  نداشتن  و  شدن 

1- Durant, 1999 (vol. 1): 156-158.
2- King, 2004: 37.
3- Durant, 1999 (vol. 1): 156-158.
4- Durant, 1999 (vol. 1): 320.
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متحمل آن می شدند.5
    بررسی متون و شواهد به جای مانده از مصر باستان حاکی از جایگاه واالی 
تا حدی  است،  هم عصر خود  های  تمدن  دیگر  با  مقایسه  در  تمدن  این  در  زن 
نیست که  نویي  » هیچ ملت کهنه و  این خصوص مي گوید:  مولر در  که ماکس 
باشد.«  نیل رسیده  زنان وادي  منزلت  و  مقام  پایه ی  به  منزلت زن  و  مقام  در آن 
با آزادی کامل در اجتماع  در این تمدن زنان حق مالکیت داشته و می توانستند 
حاضر گردند و به داد و ستد بپردازند. در آن زمان، در مواردی شاهد ورود زنان 
به سیستم حکومتی هستیم. حکومت افرادی چون خشپسوت و کلئوپاترا گواهی 
بر این مدعاست. مطابق با قوانین مصر باستان، در صورت اثبات جرم زناکاری زن 
اگر  اما  بیرون کند.  از خانة خود  را  او  بدون دادن هیچ حقي،  شوهر مي توانست 
در حالتی غیر از این طالق صورت می گرفت، مرد می بایست قسمت بزرگي از 
امالك خانواده را به وي واگذارد.6 سقط جنین در مصر باستان، موضوعی قانونی و 
اخالقی در نظر گرفته شده و این کار عمدتا" توسط پزشکان صورت می گرفت.7    
بررسی منابع مرتبط با تمدن های باستانی شرق نیز از وضع قوانینی در خور توجه 
پیرامون جایگاه زن توسط آنان حکایت می کند. در  این جامعه، شوهر مي توانست 
زن را به هر بهانه اي- از قبیل نازایي یا پرگویي- طالق دهد. زن حق درخواست 
طالق نداشته و تنها مي توانست به قهر از شوهر روی آورد و به خانة پدري خود 
بندرت روي مي داد. در زمان کنفوسیوس، پدران  امر  این  این حال،  با  بازگردد. 
از قدرتي تقریباً مطلق برخوردار بودند و مي توانستند همسران و کودکان خود را 
به عنوان برده بفروشند. در این تمدن کودك پسر، علت وجود خانواده بود و در 
موارد بسیاری در صورت تولد کودك دختر نوزاد را رها می کردند تا در سرماي 
شب مرده یا طعمه حیوانات وحشی گردد. زنان در بخشي معین ازخانه مي زیستند 
زنان روسپي چشم  با  مردان  از همنشیني  اگر  با مردان محشور مي شدند.  و کمتر 
پوشی نماییم، می توان گفت حیات اجتماعي چینیان باستان، مطلقا" حیاتي مردانه 

بوده است.8,9
شواهد به جای مانده از تمدن های غرب شامل یونان و روم باستان حاکی وجود 
ها  آن  از  تر  پایین  مواردی  در  و  عصر  هم  های  تمدن  دیگر  با  مشابه  جایگاهی 
نمي  نداشته،  قرارداد  عقد  زن حق  باستان  یونان  در  نمونه  برای  است.  زنان  برای 
برایش ممکن  اقامه دعوي در محکمه  بستاند،  وام  ناچیزي  مبلغ  از  بیش  توانست 
نبود و شهادت زنان فقط در مورد قتل قابل قبول بود. مطابق قوانین سولون، اعمالي 
که تحت تاثیر زنان صورت گرفته بود اعتبار قانوني نداشته و زنان پس از مرگ 
خویشان خود  از  عروس  ازدواج،  زمان  در  بردند.  نمي  سهمي  او  ارث  از  شوهر 
در  فقط  زنان  رفت.  مي  دیگري  خانه  به  خدمتکاری  چون  تقریبا"  و  گشته  جدا 
صورتي قادر بودند خویشان و دوستان خود را مالقات کرده و در جشنهاي مذهبي 
و تماشاخانه ها حضور یابند که کامال" در حجاب و تحت مراقبت باشند. زنان می 
بایست در زمان حضور مهمانان شوهر، از ظاهر شدن خودداري نمایند. بیشتر عمر 
آنان در حرمسرایي که در قسمت پشتی خانه ها بود و هیچ مردي حق ورود به آنجا 
را نداشت، می گذشت. ویل دورانت علت رواج روز افزون همجنس بازی در این 

تمدن را دوری زنان از جامعه بیان می کند.10
سقط جنین به صورت یک سیاست رسمی در بسیاری از ایاالت یونانی پذیرفته 
شده بود.11 در این میان می توان به توصیه های افالطون در مورد سقط جنین در 
زنان باالی چهل سال12 و ارسطو که از آن به عنوان روش مطلوب برای جلوگیری 

از زاد و ولد در خانواده هایی با تعداد فرزند کافی یاد می شد اشاره نمود.13

1- جایگاه زن در ایران باستان  
    برای بررسی جایگاه زن در این دوره، ابتدا به بررسی دیدگاه مذهب نسبت 
به زن و تعیین جایگاه ایشان در آن پرداخته و سپس با پژوهش در آثار و شواهد به 

جای مانده، جایگاه اجتماعی زن بررسی می گردد. 

1-1- جایگاه زن از دیدگاه متون زرتشتی
در دین زرتشت، زن به عنوان یکی از دو جنس بشر که نقش و جایگاه ویژه در 
نگاه دین زرتشت به زن را می  زندگی اجتماعی و خانواده دارد مطرح است.14 
اختیار  پروچیستا در مورد  با دختر کوچکش  )زرتشت(  پیامبر آن  رفتار  توان در 

Women’s Medical Rights in Ancient Persia

5- Jeffrey, 1999: 16.
6- Durant, 1999 (vol. 1): 196-199.
7- Carrick, 2001: 75.
8- Durant, 1999 (vol. 1): 854-857.
9- Hinsch, 2010: 129.
10- Durant, 1999 (vol. 2): 312-340.
11- Bullogh, 2001: 1.
12- Parker, 2005: 421.
13- Aristotle, 1959: 623. 
14- Esmailpour, 2006 (vol. 3): 135.
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سفارش  مجرد  دختران  به  او  کرد.  مشاهده  همسر  انتخاب  مورد  در  به وی  دادن 
می کند که هر کدام بر اساس خرد درست و منش پاك و روشن خویش برای 
رستگاری تصمیم بگیرند.15 به نظر می رسد در گاهان که قدیمی ترین بخش اوستا 
برابر در نظر گرفته شده است. در اوستای  باشد، جایگاه و ارزش زن و مرد  می 
کهن نگاه برابری زن و مرد را، حتی در موقع آفرینش فروزه ها )امشاسپندان( نیز 
شاهد می باشیم، به این ترتیب که از شش امشاسپندی که اهورامزدا آفریده است 3 
امشاسپند با ویژگی های زنانه شامل سپند ارمیتی )سپندارمذ(، هوروتات )خرداد(، 
امره تات )امرداد(16 و 3 امشاسپند دیگر با ویژگی های مردانه شامل اشه وهیشت 
)اردیبهشت(، وهومئه )بهمن(، خشثره وهیه )شهریور( می باشند.17 اما به نظر می 
رسد این نگاه در متون زرتشتی متاخر مانند بندهش تغییر و جایگاه زن نزول نموده 
است. در اوستا در مورد سرشت و آفرینش زن و مرد صحبتی به میان نیامده و تنها 
از کیومرث به عنوان اولین انسان یاد شده است18، ولی در متون متاخر، هدف از 

آفرینش زن زاده شدن مردان معرفی شده است.19,20
در مورد نحوه برخورد و رفتار با زنان نیز در آثار به جای مانده از بزرگان زرتشتی 
توصیه های فراوانی ذکر شده21 که در این میان اندرزهای آذرباد مهرسپندان در 
مورد لزوم رفتار نرم و توام با احترام با زنان و دختران و لزوم اعتماد کردن به گفته 
های همسر در مواقعی که تهمت هایی متوجه اوست،  تنها بخش کوچکی از آن 
نزد  زن  جایگاه  های  نشانه  از  دیگر  یکی  اسپندارمذگان  همچنین جشن  است22، 
ایرانیان باستان است.23 این جشن که در روز پنجم اسفند هر سال برگزار شده و 
ابوریحان بیرونی از آن به نام مژدگیران یاد کرده24، روز بزرگداشت زن محسوب 
از  قدردانی  نشانه  به  ای  هدیه  خود  همسران  از  زنان  روز  آن  در  که  گردید  می 
زحمت هایشان دریافت کرده، دست از کار می کشیدند و مردان وظایف آنان را 
انجام می دادند.25 نشانه های یاد شده از جمله شواهد اهمیت زنان مطابق باورها و 

اسطوره های ایرانیان باستان است.

1-2- جایگاه زن در اجتماع ایران باستان بر اساس شواهد به جای 
مانده از آن دوران 

از دوره هخامنشی در  مانده  بر جای  آثار  لوحه های گلی، کتیبه ها و  بررسی 
مجموع حاکی از آن است که در این دوره، زنان دارای شخصیت حقوقی و مالی 
مستقل بوده و زنان نیز مانند مردان امکان انتخاب شغل و حضور در جامعه را داشته 
اند.26 همچنین حقوق زن و مرد برای انجام کارهای مشابه یکسان و امکان ارتقای 
شغلی نیز برای زنان فراهم بوده است27,28، به عنوان مثال در لوحه های گلی بدست 
آمده از تخت جمشید مشاهده می شود که سرپرست کارگاه های تولیدی خزانه 
میان کارکنان  را در  باالترین حقوق  بوده که  زنان  میان  از  تخت جمشید همیشه 
این کارگاه ها دریافت نموده و گروهی از زنان و مردان در زیر نظر آنان به کار 
نیمه  کار  انتخاب  امکان  زنان  که  شود  می  مشخص  همچنین  اند.29  بوده  مشغول 
وقت را داشته که این موضوع به علت اهمیت نقش حضور زن در خانواده بوده 
است.30 آثار به جای مانده از دوره های بعد نیز حاکی از وجود وضعیت مشابه با 
دوره هخامنشی است، برای نمونه در دوره سلوکیان زنان دارای شخصیت حقوقی 
و مالی مستقل بوده و در این دوره زنان در انجام و اداره امور مذهبی دخالت داشته 
نیز  بانوان سلطنتی  نام  با  نو ساخته آن دوران  از شهرهای  تعدادی  نامگذاری  اند. 

نشان از جایگاه واالی زن در نزد حاکمان آن دوره دارد.31  
    نحوه برخورد شاه با همسر و مادرش نیز می تواند بازتاب نحوه نگاه ایرانیان 
باستان به جایگاه زن در خانواده باشد. چنانچه هرودوت مورخ شهیر یونانی )425-
بر سر میز شاه  پارسی چنین است که کسی  "رسم دربار  490 ق.م( ذکر میکند: 
به جز مادر و زنش غذا نمی خورد و زن پادشاه پایینتر از او و مادرش باالتر می 
نشینند32" و یا از گفته های دیودور سیسیلی در مورد آداب ایرانیان چنین بر می 

آید که شاه در حضور مادرش بی اجازه او نمی نشسته است.33 
امکان  باشد،  می  جامعه  در  زن  جایگاه  دهنده  نشان  که  مواردی  دیگر  از      
دستیابی به جایگاه و مناصب بزرگ حکومتی است که این مهم در ایران باستان 
به عالی ترین شکل ممکن دیده میشود، در آن دوران، برای زنان امکان رسیدن به 
مقام فرمانروایی نیز میسر بوده، به عنوان نمونه در دوره سلوکیان زنان می توانستند 
ایرانی سلوکوس، نخستین  به عهده گیرند، چنانکه آپامه همسر  نیابت سلطنت را 

15- Dolatkhah, 1992: 85.
16- Dolatkhah, 1992: 38.
17- Dolatkhah, 1992: 39.
18- Dolatkhah, 1992: 1049.
19- Dadegi, 1999: 81.
20- Zad Sparm, 2007: 3-5.
21- Bahar, 2000: 56.
22- Asha, 2000: 97, 114, 157.
23- Dolatkhah, 1992: 1002.
24- Biruni, 2011: 229.
25- Dolatkhah, 1992: 1002.
26- Brosius, 2010: 131.
27- Brosius, 2010: 133.
28- Kokh, 2008: 49, 75, 269.
29- Kokh, 2008: 57.
30- Kokh, 2008: 69.
31- Brosius, 2010: 158.
32- Pirnia, 2007: 828.
33- Pirnia, 2007: 1200.
34- Brosius, 2010: 12.
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پادشاه سلوکی بعد از مرگ همسر به نیابت از فرزندش )آنتیوخوس( به مدت 4 
سال  اداره امور کشور را به دست گرفت.34 در دوره اشکانی نیز فرهاد پنجم با 
مادرش حکومت میکرده و در سکه های ضرب شده از این دوره عکس مادر و 
فرزند با هم نقر شده اند.35 همچنین در دوران ساسانی زنان بلند پایه ای چون پوران 

دخت و آذرمیدخت به مقام شاهی رسیدند.36
از لحاظ حمایت قانونی نیز از حقوق زنان در ماتیکان هزار داتستان که حاوی 
بخشی از قوانین به جای مانده از دوره ساسانی است احکام و قوانین فراوانی مربوط 
به زنان وجود دارد که در مجموع نشان از ارزش و جایگاه زن در آن دوران دارد، 
برای مثال در این دوره، قانون، شوهر دادن زن را بر خالف میل او منع می کرد37 
و نیز از حقوق مالکیت زن در برابر دست اندازای خودسرانه شوهر به دارایی او 
می  حمایت  باشد  کرده  ثبت  قانوتی  صورت  به  را  حقوق  این  زن  که  شرطی  به 
نمود.38گناهانی که زن در صورت مرتکب شدن ممکن بود حقوق مالکیتش نقض 
گردد می بایست رسما ثابت و تایید می گردید و زن حق داشت برای اثبات بی 
گناهی خود مستقال به دادگاه مراجعه نماید.39 سهم زن از دارایی پدر که با خود به 
خانه شوهر می آورد و نیز اموالی که جهیز وی بشمار می رفت، متعلق به خود او 

بود و شوهر تنها حق استفاده از آن را داشته است.40 
    در دوره ساسانی تمام ازدواج ها در دفاتر ثبت می گردید و در مورد بر هم 
برای  نامک(  )هیلیشین  ازدواج صدور گواهی طالق  مانند آیین  نیز  ازدواج  زدن 
رسمیت یافتن آن الزم بوده است.41 در یکی از سندهای ازدواجی که امروزه به 
دست ما رسیده، داماد گذشته از آنکه ضمانت می کند با همسر خود برابر پایه و 
شانی که دارد رفتارکند و او را کدبانوی خانه خود بداند، خوراك و پوشاك او را 
فراهم سازد و فرزندانی را که او به دنیا می آورد فرزندان و جانشینان خود بداند؛ 
متعهد می گردد که هر گاه بخواهد از همسر خود جدا شود کابین او را که 30000 
درهم نقره است بپردازد.42 همچنین مطابق قانون هر یک از دو طرف می توانست 
در بر هم زدن ازدواج پیشقدم شود اما هر دو طرف می بایست با آن موافقت کنند 
و فقط تحت شرایطی مانند نازا بودن زن و یا بواسطه دست آلودن زن به گناه )در 
بگیرد.43  از وی طالق  بدون رضایت زن  توانست  اثبات جرم(، مرد می  صورت 
در اسناد ازدواج به جای مانده از دوران هخامنشی نیز کم و بیش با چنین قوانینی 
سروکار داریم که به طور کلی، اسناد، متضمن حقوق و وظایف زن در زندگی 
به همسر در صورت  اقتصادی و تعهدات شوهر نسبت  زناشویی، جهزیه، شرایط 

جدایی از اوست.44
موارد بیان شده به خوبی نشانگر جایگاه و مقام زن در ایران باستان است، این 
در حالیست که در تمدن های هم عصر، کمتر نظیر آن را می توان یافت. برای 
باستان )هم عصر هخامنشیان( اشاره نمود.  به جایگاه زن در یونان  مثال می توان 
در فرهنگ یونان باستان  بردن نام زنان متشخص در مال عام توهین به ایشان تلقی 
شده45 و حضور آنها در جشن ها و مراسم نامناسب و موجب حقارت آنان می شده 
است.46 شواهد به جای مانده از یونان باستان حاکی از آن است که زنان امکان 
شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی را نداشته اند تا آنجا که بیم آن داشتند 
یونان  فرهنگ  در  زن صفت گردند.47  و  گرفته  قرار  زنان  تاثیر  تحت  مردان  که 
تابع احساسات  باستان زنان موجوداتی خود خواه و خود محور شمرده شده که 
و هیجانات درونی بوده و زمینه ساز آشوب می باشند.48 عالوه بر یونان در دربار 
مقدونی هم زنان حق حضور در بسیاری از مراسم و تشریفات درباری را نداشتند 
و برای نخستین بار اسکندر با الهام گرفتن از فرهنگ ایرانی این سنت قدیمی را 

شکسته و به زنان اجازه حضور در مراسم را می دهد.49 

2- حقوق پزشکی زنان در ایران باستان
در این قسمت مبحث حقوق پزشکی و قوانین مرتبط با آن در ایران باستان در 

محورهای زیر بررسی می شود.

2-1- حقوق پزشکی و قوانین مرتبط با بارداری 
حقوق پزشکی زنان در مورد مسائل مرتبط با بارداری همواره یکی از مهمترین 
موضوع  این  نیز  باستان  ایران  در  است.  بوده  مختلف  جوامع  در  پزشکی  مباحث 
دارای اهمیت بسیاری بوده است، لذا در این بحث، ابتدا به بررسی حقوق پزشکی 
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37- Frye et al, 2010: 34.
38- Frye et al, 2010: 34.
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40- Frye et al, 2010: 35.
41- Frye et al, 2010: 33.
42- Frye et al, 2010: 33.
43- Frye et al, 2010: 35.
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های  دوره  در  زنان  پزشکی  حقوق  سپس  و  پرداخته  آمیزش  با  مرتبط  قوانین  و 
مختلف بارداری بررسی میگردد و در نهایت به مسئله سقط جنین پرداخته می شود.

2-1-1- قوانین و آداب آمیزش
در ایران باستان حقوق و قوانین ویژه ای در مورد آداب آمیزش وجود داشته 
فرصت  اولین  در  و  سوزانده  کندر  مرد  و  زن  نزدیکی،  از  بعد  مثال  برای  است، 
شستشو می نمودند.50 مطابق قوانین ساسانی میزان متعادل نزدیکی 3 روز یک بار 
در نظر گرفته شده و افراط و تفریط در آن جایز نبوده است و در صورت شکایت 
هر یک از زوجین در این زمینه  مجازاتی در نظر گرفته شده بود.51 البته در صورت 
بیماری و یا عذر شرعی، زن می توانسته از این رابطه سرباز زند52، که این مهم 
اهمیت حفظ سالمت زن و حفظ حقوق وی را می رساند. همچنین  نزدیکی بین 
زن مرد تحت شرایطی ممنوع می گردید که این شرایط شامل دوران قاعدگی، 
زنی که تازه وضع حمل کرده و در دورانی از بارداری که مادر حرکت جنین را 
در بدن خود احساس می کند بوده است53، در این شرایط نزدیکی بین زن و مرد 
گناه بزرگی محسوب می شده و در صورتیکه بواسطه نزدیکی برای جنین و یا زن 

مشکلی ایجاد می گشت، مرد مجرم و گناهکار شناخته می شد.54 

2-1-2- حقوق زن در دوران حاملگی 
در دوران بارداری، همسر زن و یا هر فردی که مسئول بارداری اوست، وظیفه 
نگهداری از زن را بر عهده داشته و اگر این فرد آنچنانکه سزاوار بوده است از وی 
نگهداری نمی نمود و برای مادر و کودك مشکلی ایجاد می گشت، یا حتی اگر 
زن بواسطه مشکالت ایجاد شده اقدام به سقط جنین به صورت ارادی می نمود، 
در تمام این موارد پدر بچه مسئول شناخته شده و مجرم و گناهکار به شمار می 

رفته است.55

2-1-3- حقوق پزشکی زنان در زمان زایمان 
مسئولیت فراهم نمودن امکانات و وسائل تسهیل زایمان بر عهده همسر زن بوده 
و در صورت نبود وی در زمان زایمان، این مسئولیت بر عهده نزدیکترین فرد بر 
اساس فاصله با آن زن قرار داشته است، برای مثال اگر در زمان وضع حمل، زن در 
کوچه ای بوده، مسئولیت نگهداری از وی بر عهده نزدیک ترین خانه به او بوده 
افراد  این  یا نوزاد مشکلی ایجاد می شده  و در صورت کوتاهی، اگر برای مادر 

گناهکار بوده و مجازات می گشتند.56 
به دنیا می  به زنی که کودك خود را  باستان در دوره هخامنشی  ایران      در 
به   tak از دو واژه  این کلمه مرکب  tak dudum    اطالق می شده57،  آورد 
با نوزادان تازه متولد  dudu به معنی کوچولو )اغلب در ارتباط  معنی زندگی و 
شده بکار می رود( است و در کل به معنی به کوچولویی زندگی بخشیدن است.58 
با کمی تامل در معنی این کلمه می توان به نگرش و دیدگاه ایرانیان باستان به امر 
زایمان پی برد، برای روشن شدن بهتر این موضوع کافیست به معادل این اصطالح 
در دنیای امروز بپردازیم. در زبان فارسی امروز، واژه معادل این کلمه "زائو" است 
و به این پروسه "زاییدن" اطالق می شود.59 با در نظر گرفتن معنی لغوی مصدر 
به  بیشتر  پروسه  این  در  که  کرد  برداشت  اینگونه  بتوان  شاید  )زایش(  کلمه  این 
ازدیاد نسل توجه شده است. در انگلیسی نیز واژه معادل تولد"born"  و مصدر 
آن "bear" است. با در نظر گرفتن معنی لغوی آن (تحمل کردن، سختی کشیدن، 
حمل کردن و نگهداشتن(60 شاید بتوان گفت در این فرهنگ نیز بیشتر به بحث 
سختی ها و مشکالتی که از تولد کودك بر مادر و یا شاید بر خانواده وارد می 
کرده توجه شده است. با توجه به این دیدگاه، به خوبی روشن میگردد که تمدن 
پدیدآورنده واژه takdudum )به معنی به کوچولویی زندگی بخشیدن( پروسه 
زایمان را امری پاك و مقدس دانسته که طی آن مادر حیات را به نوزادش می 
بخشد و این نگاه خود توجیه کننده اهمیت و دقت فراوانی است که در مورد وضع 
حقوق پزشکی مرتبط با مادر و کودك وجود داشته است. تا آنجاییکه به نقل از 
هردوت زوج های ایرانی که بیشترین اوالد را بدنیا می آوردند، از جمله کسانی 

شمرده میشدند که به دریافت هدیه از طرف کوروش مفتخر می گردیدند.61 
پروسه تولد کودك آنچنان در دوره هخامنشیان با اهمیت در نظر گرفته میشد 
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که از طرف حکومت برای مادر هدیه ای با عنوان پیشکش شاهانه در نظر گرفته 
شده بود و شامل جیره غذایی ویژه ای برای مدت پنج ماه بوده است.62

 
2-1-4- قوانین حمایتی مادر و کودک 

چنانکه  بوده،  توجه  مورد  بسیار  نیز  تولد  از  بعد  کودك  و  مادر  از  حمایت 
بوده و در  پدر کودك  بر عهده  تولد کودك  از  بعد  از زن  نگهداری  مسئولیت 
و  نگهداری  مسئولیت  سالگی  هفت  تا  علت،  هر  به  وی  سرپرستی  عدم  صورت 
تامین مخارج مادر و کودك بر عهده همسایه و یا فردی به شمار می رفته که به 

مادر در زمان تولد کودك کمک کرده است.63 
    از موارد دیگری که نشان دهنده اوج و نقطه قوت حقوق زنان در ایران باستان 
است، مسئله مرخصی زایمان می باشد که بواسطه آن مادر تا پنج ماه بعد از تولد 
کودك از کار کردن معاف بوده و در طی این مدت حقوق دریافت می کرده که 
البته کمتر از حالت عادی بوده است، ولی با این وجود میزان آن به حدی وضع می 
شده که گذران زندگی با آن ممکن باشد.64 عالوه بر آن، حقوقی نیز به صورت 
نوزاد داشته  به جنسیت  بسته  تعلق می گرفت که مقدار آن  مادر  به  جیره غذایی 
به همسر زن زائو در طول دوره ای که در مرخصی  است.65 در کنار این موارد 
مخارج  آن،  واسطه  به  تا  است،  می شده  ارجاع  بیشتری  کار  داشته،  قرار  زایمان 

خانواده تامین گردد.66
    زنان، بعد از تمام شدن مرخصی زایمان نیز امکان انتخاب کار نیمه وقت را 
داشته اند تا بدین وسیله قادر به برآوردن  وظایف  پرورشی خود در خانه باشند.67 
همچنین سیستم حکومتی در دوره هخامنشی برای مراقبت کودکان در زمانی که 
مادران سر کار می رفتند تمهیداتی اندیشیده بوده است، بدین گونه که اطفال در 
از  مراقبت  ها  آن  وظیفه  پرستارانی که  و  ها  دایه  توسط  مادران،  کار  زمان  طول 

کودکان بوده نگهداری می شدند، تا مادر بتواند به انجام امور محوله بپردازد.68

2-1-5- سقط جنین  
سقط جنین امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوق پزشکی و از جمله 
مواردی است که جوامع مختلف در مورد حقوق پزشکی آن اتفاق نظر نداشته و به 
تبع آن هر جامعه قوانین مختص به خود را وضع و اجرا کرده است. بررسی دیدگاه 
در مشخص  است  ممکن  آن  از  ناشی  تجارب  بررسی  و  تاریخ  در گذر  مردمان 
به  این بخش  بنابراین در  باشد،  نمودن سیر تکوین حقوق پزشکی کمک کننده 

بررسی دیدگاه و قوانین مربوط به سقط جنین در ایران باستان می پردازیم.
    با بررسی متون و شواهد بدست آمده از آن دوران مشخص می گردد ایرانیان 
باستان داروهای سقط جنین و روش استفاده از آن ها را می شناختند. به برخی از 
شامل  که  اشاره شده  بند 13و14(   15 )فرگرد  وندیداد  در  جنین  داروهای سقط 
بنگ )شاهدانه(، شئت )به معنی طال یا احتماال گیاه و یا مایع زرد رنگ69( ، غنانه 
)به معنی چیزی که می کشد70( و فرسپاته )به معنی چیزی که میوه را می پژمرد71( 

می باشد.72 
    با این وجود ایرانیان باستان سقط جنین را به شدت مذموم و نکوهیده دانسته 
و آن را قطع ریشه زندگی و قطع بزرگترین نعمت خدا محسوب می کردند73 و 
بنابراین مجازات اقدام به سقط جنین همان مجازات قتل عمد محسوب گشته و از 
طرف پزشکان و موبدان توامان با آن مبارزه شده است.74 به نظر می رسد برای 
جلوگیری از آن نیز تمهیداتی اندیشیده شده بود که در ذیل به بعضی از آنها اشاره 

می گردد:
    الف- در نظر گرفتن مجازات سنگین برای عامالن آن:  مطابق قوانین اوستا 
مجازات اقدام به سقط جنین همان مجازات قتل عمد محسوب شده و حکم آن 
اعدام بوده است و این حکم تنها اختصاص به مادر نداشته و شامل تمام کسانی می 
شده که در این پروسه نقش داشته اند75، چنانچه در بند13و14 از فرگرد پانزده از 

کتاب وندیداد آمده است: 
    "اگر مردی با دختر دوشیزه یا بانویی جوان، خواه آن دختر یا بانو وابسته به 
ساالر خانواده باشد یا نه، خواه به شوهر داده شده باشد یا نه، همخوابگی کند و 
آن دختر یا بانو از او آبستن شود و بگوید: تو مرا آبستن کردی و مرد پاسخ دهد 
به جستجوی پیرزنی برآی و از او بخواه دشتک تو را بیندازد و زن نزد پیرزن برود 
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و از او بخواهد که دشتک را بیاندازد و پیرزن بنگ یا شئت یا غنان یا فرسپات یا 
داروهای دیگر که دشتک را می اندازد بدو بدهد و مرد بگوید: میوه زندگی خود 
بر  به یکسان  این کار  بیندازد، گناه  میوه زندگی خود را دور  او  بینداز و  را دور 

گردن سه تن است: مرد، زن، پیرزن76" 
    بنابراین وجود مجازات های سنگین برای عامالن آن سبب کاهش انگیزه برای 

اقدام به سقط می شده است.
    ب- یکی از عواملی که ممکن است سبب پیدایش انگیزه سقط جنین گردد، 
بارداری و  به دنبال  باردار  سختی ها و مشکالتی است که ممکن است برای زن 
تولد نوزاد ایجاد شود، برای به حداقل رساندن این مشکل در ایران باستان قوانین 

حمایتی برای این موضوع وضع شده بود که پیشتر ذکر آن رفت.
    ج- در مواردی که زنان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و به واسطه 
آن باردار شده بودند نیز در دین زرتشت تدابیری اندیشیده شده که بواسطه آن 
دختران مجبور نگردند کودك خود را سقط کنند. در این مواقع مرد فریبنده باید 
اظهار  با  و  دهد  توضیح   آنان  برای  را  ماجرا  و  را جمع کرده  زن  خانواده  اعضا 
پشیمانی، مسئولیت کودك را بر عهده گیرد. در این موارد خانواده  باید از شماتت 
و سرزنش زن دست کشیده و مانع از سقط جنین شوند و اگر فرد فریبنده این عمل 
را انجام نمیداد و به واسطه آن برای جنین مشکلی پیش می آمد بشدت مجازات 

می گردید.77

2-2- بی اخالقی های جنسی و مجازات های مرتبط با آن 
یکی از معضالت امروز بشر بحث بی اخالقی های جنسی است، به طور کلی 
نحوه نگرش مردم به این مسئله در تمدن های مختلف بشری می تواند نشان دهنده 

جایگاه اخالقیات و کرامت بشری در آن جامعه باشد.

همجنس  و  روسپیگری  بودن  ونکوهیده  بودن  مذموم   -1-2-2
بازی در ایران باستان 

روسپیگری در ایران باستان امری به شدت نکوهیده بوده و به تبع آن، مجازات 
بسیار شدید داشته است. برای نمونه در اوستا آمده است که "هر زنی در یک روز 
تن خود را به دو مرد می سپارد کشتنی تر از گرگ یا شیر یا مار است. کسی که 
با فراهم آوردن هیزم برای  چنین زنی را بکشد چنان ثوابی بدست می آورد که 
هزار آتشکده و یا ویران کردن هزار کنام مار گرزه یا دیگر ماران کژدم و شیر و 
گرگ می توان بدست آورد.78" از نکات بسیار مهم در این رابطه آنست که تنها به 
صرف زدن تهمت به زن نمی توان او را مجازات کرد بلکه باید زنی که مورد اتهام 
است در محکمه ای که قاضی آن حتما متاهل بوده محاکمه شود و در صورت 
احراز جرم، مجازات گردد.79 همجنس بازی نیز در آن دوران بسیار نکوهیده بوده، 
بطوریکه در دین زرتشت نهمین گناهی که توسط اهریمن آفریده شد همجنس 
بازی است80 و مجازات آن نیز اعدام تعیین شده است.81 این در حالیست که در 
همین زمان وجود زنان اشتراکی در بسیاری از تمدن های هم عصر مانند سکاها، 
ماساژت ها و لیبیایی ها وجود داشته82 و یا در آتن فاحشگی را به رسمیت شناخته 
و از هر کس که بدان کار مشغول بوده مالیات می گرفتند83 ، همجنس بازی نیز در 
یونان و در اسپارت تا به آن حد رواج داشته که آلکمان در وقت خوش آمد گفتن 
به چند تن از دختران، آنان را زیبا پسران مونث می خواند.84 این قبیل موضوعات 
در تمدن های بین النهرین نیز مشاهده می شود، چنانکه در بابل هر زن بومی می 
بایست یک بار در مدت عمر خود در معبد "می لت" تن خود را در معرض هر 
مردی که به وی سکه ای می داده قرار می داده و تا قبل از آن اجازه خروج از 

معبد را نداشته است.85

2-2-2- حقوق مرتبط با سوء استفاده جنسی از زنان 
سوء استفاده از زنان در ایران باستان امری نکوهیده به شمار می آمده و مطابق 
که  گناهانی  جمله  از  و  کند  می  ناراحت  را  اهورامزدا  که  چیزی  بیشترین  اوستا 
مجازات  اخروی آن بخشیده نمی شود فریب دادن دختر جوان شوی ناگزیده و 
کامجویی از اوست.86 بنابراین در ایران باستان قوانین شدیدی در رابطه با آن وضع 
از بستگان  به محکومیت استاسپس )پسر یکی  گردیده بود، برای نمونه می توان 
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خشایارشا( به مرگ به اتهام تجاوز به دختر یکی از بزرگان دربار اشاره نمود.87 
البته همانطور که قبال ذکر شد در این موارد در صورت باردار شدن زن، تدابیری 

برای جلوگیری از سقط جنین و حفظ حیات کودك اندیشیده شده بود.

2-2-3- قوانین مرتبط با بی اخالقی های جنسی پزشکان 
از بی اخالقی های پزشکی مجازات های  به منظور پیشگیری  باستان  ایران  در 
سختی وضع گردیده بود که نشان از جایگاه واالی حقوق پزشکی در آن دوران 
دارد. از مثال هایی که در این زمینه وجود دارد ماجرای آپولونیدس، طبیب اهل 
کوس است که از پزشکان نامور در دربار هخامنشیان به شمار می رفته است؛ این 
از شاهزادگان هخامنشی داشته،  به آمی تیس یکی  به خاطر عالقه ای که  طبیب 
زمانیکه این بانو بعلت ناراحتی زهدان به او مراجعه می کند، با آگاهی از بیماری، 
برای درمان وی نزدیکی با مردان را تجویز میکند که پس از بدتر شدن حال بیمار 

و اثبات جرم پزشک، او را اعدام نمودند.88

2-3- بیماری ها و مسائل زنان 
حقوق پزشکی زنان در  رابطه با بیماری ها در دو حیطه قابل بررسی هستند، از 
یک سو حقوق پزشکی مرتبط با بیماری هایی که جنبه عمومی داشته و زن و مرد 
هر دو بدان مبتال می گردند، که در این موارد به نظر می رسد تفاوتی بین حقوق 
با  مرتبط  پزشکی  دیگر حقوق  از سوی  است؛  نداشته  وجود  مرد  و  زن  پزشکی 
بیماری های اختصاصی زنان و مسائل زنان است که در این پـژوهش به بررسی 

بخشی از آن پرداخته می شود.

2-3-1- قوانین مرتبط با زنانی که جنین خود را سقط می کردند
قوانین مرتبط با زنی که جنین خود را سقط کرده نیز به همین میزان سخت گیرانه 
نمی  قائل  تفاوتی  اختیاری  و سقط  بین سقط خودبخودی  باستان  ایرانیان  و  بوده 
شدند.89 زنی که بچه اش سقط می شده مانند زن دشتان ناپاك شمرده شده و باید 
در دشتانستان محبوس می گردید و نخستین خوراکش نیرنگ )گمیز( و خاکستر 
آتش بوده و تا 4روز اجازه نداشته آب بنوشد. در این مدت غذای زن گوشت و 
نان و شراب بوده و بعد از آن باید آیین مذهبی به نام برشنوم انجام می شده تا بتواند 

دوباره به زندگی عادی خود بپردازد.90 
    نکته مهمی که از منظر پزشکی حائز اهمیت می باشد این است که اگر زن 
در طول این مدت تب می نمود و یا به علت نخوردن آب دچار سختی و بیماری 
می شد از آنجاییکه حفظ سالمت زن از همه چیز واجب تر بوده، به او آب داده91 
و اقدام به درمان وی می نمودند و محدودیت های آیینی از وی برداشته می شده 

است.

2-3-2- بیماری های مقاربتی 
جهاز  زهدان93،  آزردگی  اناری92،  مانند  مقاربتی  های  بیماری  باستان  مردمان 
تناسلی94 و غیره را شناخته و برای آن ها درمان هایی در نظر گرفته بودند، البته این 
مهم در بعضی از تمدن های دیگر به عنوان اسلحه ای برای نابودی دشمنان استفاده 
شده است. برای مثال می توان به زنی که تن وی از کودکی به واسطه سموم آلوده 
شده اشاره نمود که هندی ها به عنوان هدیه برای اسکندر می فرستند تا بدین حربه 
او را هالك کنند، اما اسکندر توسط ارسطو از این موضوع با خبر شده و از این 

تله نجات می یابد.95

3- حقوق پزشکی و حریم زنان
زنان  مورد  در  باستان  ایران  در  حریم  نوعی  وجود  از  حاکی  بسیاری  شواهد 
است که نمونه ی این حریم به شکل متکامل تر و پیشرفته تر در قالب حجاب در 
دین اسالم دیده می شود. از نشانه های وجود حریم در ایران باستان می توان به 
صحبت های یونانیان باستان مانند هرودوت و پلوتارك در مورد حرمسراها و نحوه 
انتقال ملکه های هخامنشی96 اشاره کرد. تندیس های زن به جای مانده از دوران 
هخامنشی، اشکانی، ساسانی و اندرزهای آذرباد مهرسپندان به زنان در مورد لزوم 

حفظ پوشش همگی بیانگر وجود نوعی حریم در آن دوران است.  

88- Photius, 2001: 88.
89- Dolatkhah, 1992: 741.
90- Dolatkhah, 1992: 741.
91- Dolatkhah, 1992: 741.
92- Herodotus, 2001: 62.
93- Photius, 2001: 88.
94- Herodotus, 2001: 252. 
95- Elgood, 1992: 49.
96- Brosius, 2010: 101.
97- Gershevitch, 2006: 43.
98- Herodotus, 2001: 243. 
99- Photius, 2001: 88.
100- Tajbakhsh, 2000: 14, 15.
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3-1- جایگاه پزشک و حریم زنان 
مورد  در  لزوم حفظ حریم  با وجود  نظر می رسد  به  موجود  اساس شواهد  بر 
زنان، در صورت بروز بیماری و نیاز به پزشک، این حریم ها نادیده گرفته شده 
حریم  ترین  خصوصی  به  نیاز  صورت  در  توانسته  می  محرم  عنوان  به  پزشک  و 
ها نیز وارد شود، برای مثال تنها پزشکان حق ورود به حرمسرا ها را داشتند97، و 
چنانکه در تاریخ ثبت شده، دمل چرکی سینه آتوسا، دختر کورش کبیر توسط 
پزشک یونانی به نام دموکدس جراحی و درمان می شود.98 ولی باید یاد آور شد 
از  از بی اخالقی های جنسی که ممکن بود در بعضی موارد  که برای پیشگیری 
به آن  پیشتر  داشته که  ای وجود  قوانین سختگیرانه  مشاهده شود  پزشکان  طرف 

اشاره شد.99

3-2- حفظ حریم زنان در بیمارستان های ایران باستان  
مطابق کتاب دبستان مذاهب، در ایران باستان بیمارستان های زنان و مردان از هم 
جدا بوده و برای درمان زنان از پزشکان زن استفاده می شده است.100 وجود این 
چنین بیمارستان هایی خود بیانگر اوج احترام به حقوق زنان است که در تمامی 

دنیای آن روز کم نظیر و شاید بی نظیر بوده است.

نتیجه گیري  
با توجه به عدم دسترسی امروزی به منابع پزشکی ایران باستان اظهار نظر جامع 
این  با  نماید.  می  غیرممکن  با آن  مرتبط  قوانین  و  زنان  پزشکی  مورد حقوق  در 
وجود بررسی متون غیر پزشکی و شواهد باستان شناسی به جای مانده از آن دوران 
حاکی از وجود ساختاری نظام مند پیرامون حقوق پزشکی زنان می باشد که در 
این ساختار ابعاد گوناگون مسائل پزشکی زنان مانند بارداری، بیماری های زنان، 
است.  قوانینی وضع گردیده  آن  مورد  در  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  جنین  سقط 
نظام  مبین وجود ساختار و  باستان  ایران  با زنان در  قوانین پزشکی مرتبط  تدوین 
پزشکی منظم در آن دوران است، که این موضوع ناشی از وجود دانش و سیستم 
پزشکی منسجم در آن جامعه می باشد. اشاره به مواردی از قبیل مرخصی زایمان 
و اقدامات پیشگیرانه برای سقط جنین و یا حقوق مرتبط با مادران در طول دوره 
قرار  باستان کمتر مورد توجه  بارداری و دیگر مواردی که در دیگر تمدن های 
گرفته اند، حاکی از آن است که از یک سو تمدن ایران، اخالق محور بوده و زن 
با  در این تمدن ارزش و جایگاه واالیی داشته است و از سوی دیگر در مقایسه 

تمدن های هم عصر باستانی از بسیاری جهان پیشرفته تر می باشد.
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 A woman’s relief in the ancient Iran, “Parisho” relief, Kazeroon city, 
Fars province
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