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جايگاه زنان در اقتصاد دوره ساسانى
كريم گلشنى راد*

چكيده
در دوره ساسانى از نظر اقتصادى ايران به پيشرفت زيادى رسيد. با توجه به 
اينكه بيشتر مردم ايران در آن زمان كشاورز بودند، بنابراين كشاورزى بخش 
اصلى اقتصاد ايران را تشكيل مى داد، ولى در كنار آن تجارت و بازرگانى و 
صنايع مختلف نيز رشد زيادى يافتند. زن در آن دوره كدبانوى خانواده محسوب 
مى شد و تمامى امور داخل خانه و خانواده بدست وى انجام مى گرفت. از 
نظر قانونى در صورتيكه در عقدنامه شرط مى شد كه زن مى تواند به كارهاى 
اقتصادى بپردازد، بعد از ازدواج مرد نمى توانست مانع زن در انجام فعاليتهاى 

مالى و اقتصادى شود.

كليد واژگان: زن، اقتصاد، دوره ساسانى، خانواده
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۸٦

مقدمه
ايرانيان در عصر باستان قرنهاى متماد ى بر ممالك مختلف جهان و بخصوص آسيا، حكمفرمايى نمودند.

زنان نيمى از جمعيت ايران را تشكيل مى دادند و بدون همكارى و هميارى زنان، مردان نمى توانستند 
به چنان پيشرفتى دست بيابند. اگر منابع مربوط  به عصر باستان بيشتر به طبقه حاكمه و اقدامات پادشاهان 
مى پردازند و كمتر به مردم و فعاليت اجتماعى آنها اشاره مى نمايند، ولى مشخص است كه در دورة 
ساسانى زنان به فعاليتهاى مختلف از جمله: جنگاورى، پرداختن به كارهاى داخل خانه، انجام فعاليتهاى 

اقتصادى بيرون از خانه، موسيقى و... مشغول بودند.

اقتصاد خانواده در دوره ساساني
هر ملك خانوادگي متشّكل از پول، تزئينات، البسه و وسايل خانه داري و همچنين شتر، اسب، االغ، 
گاو و گوسفند بود كه از يك خانة اربابي و چند خانة روستايي تشكيل مى شد. رئيس خانواده در خانه 
يا حياط اربابي با ساير اعضاي خانواده زندگي مي كرد. تمام اعضاي يك «خانواده» كه مى توانست 
متشّكل از چند «خانوار» باشد به استثناي دختراني كه به خانة شوهر رفته بودند، تحت سرپرستي «رئيس 
خانواده» يا «كتك ختاي» حّداقل تا زمان تقسيم ارث با يكديگر به سرمى بردند.( بارتلمه1، ترجمه 

صاحب الزمانى،1337)
پدر، مادر و فرزندان مسئوليّت هاي مشترك داشتند. پدر ناگزير بود كه دارائي خود را در وهلة اّول 
براي رفع حوائج خانواده بكار برد و نمى توانست نيازمنديهاي زن و فرزند را ناديده بگيرد و دارائي خود 
را ببخشد يا به مصرف خيريّه برساند و اگر هم بدين كار تن درميداد، قانون مداخله مى كرد و مرد را 
از اينكار باز مى داشت. احترام خانواده به اندازه اي بود كه اگر مرد دارائي خود را برخالف مصلحت 

خانواده بخشيده بود، قانون آن بخشش را باطل مى شمرد.(احمدى، 1364)
مجموع داراييها، از منقول و غير منقول كه در اختيار خانواده بود، شماري از اشياء را تشكيل مى داد كه 

قواعد حقوقي جداگانه اي داشت. در ايران باستان اين داراييها از عناصر زير تشكيل مى گرديد:
الف) اموالي كه در مالكيّت خانواده اي بود كه رئيس خانواده آنرا بر طبق حّق جانشيني ميراث گذاشته بود.

ب) دارايي شخصي رئيس خانواده و اعضاي خانواده
پ) اموالي كه به موجب حّق برخاسته از پيمانهاي شخصي (اجاره و مانند آن) در دست رئيس خانواده 
(يا اعضاي خانواده) است، و اموالي كه در تصّرف مشروط ايشان است «اموالي كه «در برابر خدمت» به 

آنان داده شده، مانند زميني كه در ازاي خدمت در سواره نظام مى دادند)
ت) مازاد درآمد وقف خصوصي براي مقصودي خاّص كه واقف آن رييس خانواده يا جانشينان او 

بوده اند. 
ث) سهم زن از ميراث پدر كه همراه جهيزيه از خانة پدر به خانة شوهر آورده است. 

ج) دارايي استور (به موجب حّق استوري كه عضو اين خانواده از آن برخوردار مى گرديد). 
1. Bartlemeh

جايگاه زنان در اقتصاد دوره ساسانى

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

۸۷ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره پنجم . پائيز 1389

تمام ثروتي كه در دست خانواده بود به دو گروه تقسيم مى شوند:
الف) اَپَْرمانِْد پيتران1 «ميراثي كه از نياكان رسيده 

ب) َهنْدوخت خويش2يا اندوختة خويش. 
اين تمايز ميان اپرماند و هندوخت در آنجا كه به حّق واگذاري ارتباط مى يافت اهميّت فراوان داشته 
است. اين تقسيم دقيقاً برابر بود با تمايزي كه در قانون يونان ميان مالي كه «از نياكان ميراث رسيده بود» و 
مالي كه «اندوختة» خود شخصي بود گذاشته مى شد. هر مالي كه حّق به آن مبتني بر قرارداد بود و شرايط 
قرارداد آنرا محدود مى ساخت، البتّه بيرون از اين تقسيم بود، چنانكه وقفهايي كه براي مقاصد خاّص 
تخصيص يافته بودند در اين تقسيم نمى گنجيدند. امّا مازاد درآمد هر مالي مى توانست در زمرة مالي قرار 
گيرد كه «اندوختة شخصي» به شمار مى آمد. گروه اپرماند، سهم رئيس خانواده از ميراثي كه پدرش بجا 
گذاشته بود، يعني «سهم پسري»3او را در بر مى گرفت. همچنين اين گروه دارايي، سهمى را كه همسر 
رئيس خانواده «سهم دختري»4او از خانة پدر به خانة شوهر آورده بود، و اگر مادر رئيس خانواده زنده 
بود «سهم بيوگي»5 او از شوهر درگذشته اش و نيز سهم خواهران شوي ناكرده را نيز در خود داشت. 
«اصل» يا «بن» اين دارايي قابل انتقال و واگذاري نبود، بلكه دارايي مشترك اعضاي خانواده محسوب 
ميشد و مى بايست به جانشينان رئيس خانواده انتقال يابد. جانشين حّق داشت تنها درآمد و افزودة آنچه 
به او رسيده و البتّه چيزهاي مصرف شدني را آزادانه به ديگري واگذارد. زنان اگر شريك مال شوهر يا 
برادر خود بودند يا اگر دربارة حّق واگذاري موافقت شوهر يا برادر را به دست آورده بودند، مى توانستند 
درآمد خود را به ديگري واگذارند. ترديدي نمى توان كرد كه رئيس خانواده نيز حقّ  داشت اين دارايي 
را در هر جا كه بخواهد سرمايه گذاري كند و بر ميزانش بيفزايد و نيز حّق داشت از آن بهره برداري كند 

(با اجاره دادن آن).
دارايي اپرماند، دارايي خانواده بود و در اصل به نسلهاي گذشته و اكنون و آيندة خانواده تعلّق داشت. 
هر نسل زنده در حكم نگهباني بود كه وظيفه داشت آنچه را كه ميراث برده به خوبي نگهداري كند و 
آن را به نسل آيندة خانواده بسپارد. رئيس خانواده هر اندازه از درآمدي را كه پس از پرداخت ماليات و 
هزينه هاي ضروري (نگهداري خانواده، هزينه هاي توليدي) باقي مى ماند مى توانست آنرا مانند دارايي 
«خود اندوخته» به ديگري واگذارد. مانند دارايي اپرماند، دارايي شخصي نيز مى توانست به صورت يك 
چيز با ارزش، مانند يك پارچه زمين،خانه، برده و پول درآيد. امّا اين دارايي در شمار دارايي شخصي بود 
و كسي كه مالك آن بود مى توانست آنرا به دلخواه خود به ديگري واگذار كند و در معرض هر گونه 
فروش قرار دهد. وقفهايي كه براي مقاصد معيّن انجام مى گرفت از اين مال بوده و َمردي كه چندين 
فرزند داشت، مى توانست براي دارايي شخصي خود جانشيني جداگانه «Sturi Kartak» برگزيند. 

1. Aparmandi pitran 
2. Handdoxti xVeš 
3. Vas PuhrakaN, bahri xVeš, bahri Pusih 
4. Bahri duxtih 
5. Bahri katak banukih 
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رئيس خانواده مى توانست هنگامى كه زنده بود «سهم هايي» از دارايي شخصي خود را به صورت قانوني 
به فرزندانش انتقال دهد. بعدها كه فرزندان از دارايي پدر ارث مى بردند، اين مالهاي انتقالي بر سهم آنها 
از ارث مى افزود. هر گاه مالك مالي بي آنكه دارايي شخصي خود را به ديگر واگذار كند مى مرد، اين 
دارايي به ميراث او مى پيوست و به صورت دارايي «اپرماند» يعني دارايي خانوادگي كه قابل انتقال به 
ديگري نبود، به جانشينان او مى رسيد (در واقع اين قانون عمدتاً دربارة اموال غير منقول، ابزارهاي كشت 
و كار و مانند آنها به كار بسته مى شد نه چيزهاي از ميان رفتني چون پارچه، ظرفهاي كوچك و نظاير 

آن).(يارشاطر و همكاران،1377) 
موارد متعّددي در كتاب «ماتيكان هزارداتستان» ديده مى شود كه دولت از خانواده از نظر اقتصادي 
حمايت مى نمايد. طبق قانون اگر كسي مرتكب جرائم سنگين مانند شورش عليه حكومت، راهزني، 
ارتداد و خروج از دين زرتشتي ميشد، دولت اموال او را مصادره مى نمود، ولي بخاطر اينكه به ساير 
اعضاي خانواده صدمه اي وارد نشود، به زن و فرزند او اگر درآمد كافي نداشتند كمك ماّدي مى نمود.

(مهرين شوشترى،1349) 
اگر كسي مّدعي بود كه خانواده اي بدهكار وي مى باشند، در صورتيكه دارايي و درآمد آن خانواده 
كم و ناچيز بود، قانون به راحتي بنفع شاكي رأي نميداد، بلكه وي در دادگاه مى بايست صراحتاً و با 
اطمينان اتّهام خود را اعالم كرده و آنرا اثبات نمايد، در غيراينصورت مالكيّت آن اموال از خانواده گرفته 
نمى شد. در صورتيكه رئيس خانواده اموال شخصي خود را به زن و فرزندانش مى بخشيد، هر وقت كه 
دوست داشت مى توانست آن اموال را به شخص ديگري خارج از خانواده واگذار كند. در صورتيكه 
رئيس خانواده امالك و دارايي هاي شخصي خود را به ساير اعضاي خانواده مى بخشيد ولي بردگان 
متعلّق به خانواده را آزاد مينمود هيچ كسي نمى توانست حّق آزادي را از بردگان بگيرد و آنها را از رعيّت 

آزاد شاهنشاه بودن خارج نمايد.(مادگان هزارداتستان1، 1997)

زن و اقتصاد
وظيفة اصلى زن در نهاد خانواده اين بود كه به كارهاى داخل خانه بپردازد . در مقدمة كتاب «ماتيكان 
هزار داتستان» ، آقاى بالسارا مى نويسد :» فرمانروايى در خانواده  مشتركاً ميان مرد يا كد خداى خانه و زن 
يا كدبانوى خانه تقسيم شده بود . كد با نو نسبت به ادارة امور داخلى خانه داراى تسلّط و آزادى كامل 

بوده و مرد نمى توانسته در آن دخالت كند. « (مادگان هزارداتستان،1997)
نقشى كه زن در خانه به عهده دارد،قابل مقايسه با نقش شوهر نيست.اختيارات آنها تّضاد وتناقضى با 
يكديگر ندارد و يكى مكّمل ديگرى است . اگر شوهر خداوندگار راستين خانه است ، زن « وزير « خانه 
مى باشد و در عمل رسيدگى به همه چيز به عهدة او است . زمام تدبير منزل كم و بيش هميشه در دست 
زن است و زن اگر زنى خود رأى باشد ، حتّى مى تواند خانه را هم سرتاپا به ميل خويش اداره كند . 

1. Madigani Hazardatistan

جايگاه زنان در اقتصاد دوره ساسانى
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۸۹ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره پنجم . پائيز 1389

(جى وانجى1 ،1921)
درباره منشا كلمه بانوگ ( banug ) از لحاظ زبان شناسى هنوز توافقى در ميان زبان شناسان فراهم 
نيامده است. «مورگان» گمان مى برد كه اين كلمه را در كلمه»بان2 « پيدا كرده است. اما اين عقيده ، 
عقيده اى ا ست كه هوبشمان3به آن اعتراض دارد . اما « بان « كه در دهها و صدها كلمه مرّكب پيدا 
مى كنيم به معنى نگهدار و نگهبان است . پس بانوگ به معنى كسى است كه نگهبان و نگهدار  باشد 
و در نتيجه كدگ بانوگ به معنى كسى است كه نگهبان كدگ4باشد ، يعنى به معنى « نگهبان خانه « 
است مرد خداوندگار يا خداى5خانه يا سرپرست خانه است در صورتى كه زن وكيل او نگهبان خانه 
است.(مظاهرى،1377)و اين اقتدار به مناسبت عقد مقّدس ازدواج از طرف مرد به او واگذار مى شود. 

(علوى،1377)
يگانه چيزى كه مى توان گفت اين است كه چون داراى عنوان كدگ بانوگ شد استقالل به دست 
مى آورد مرد ديگر حّق ندارد جايگزين او شود ، زيرا كه چنين عهد بسته ا ست : « در سراسر زندگى 

خويش از روى وفا بانوى خانه نگهش خواهم داشت .» (مهرين شوشترى،1349)
بر اساس «شاهنامه فردوسى» ،زنان در امور داخل خانه داراى اختيار و قدرت اظهار نظر بوده اند . بهرام 
گور در مسير عبور خود به در خانه اى مى رسد . بين زن و شوهر بر سر نحوة پذيرايى از او كه براى آنها 
نا شناس بوده ا ست ، صحبتها يى رّد و بدل مى شود.كه نشان دهنده قدرت « كدبانو « در تصميم گيريهاى 

داخل خانه مى باشد . شوهر غذاى مختصرى جلوى مهمان مى گذارد : 
بيـامـد نشست از بـر آن حصير                             بـه در خانه بـر پاى بُد مرِد پيـر   

بياورد زن خوان و بنهاد راست                             بـرو تّره و سركه و نان و ماست   
بخورد اندكى نان و ناالن بخفت                           بـه دستار چينى رخ اندر نهفت  

(فردوسى،1369)         
هنگامى كه زن از خواب بيدار مى شود ، بخاطر پذيرايى مختصر به شوهر خود اعتراض مى نمايد: 

بره كشت بايد تو را كاين سوار                              بزرگ است و از تخمه شهريار   
كـه بُـرِز كيـان دارد و فـّر مـاه                               نمـاند همـى جـز به بهرامشاه  

(فردوسى)          
ولى مرد بيان مى كند كه در خانه ما غذاى زيادى براى پذيراى وجود ندارد 

چنين گفـت با زن فرومـايه شـوى                          كـه چنديـن چـرا بايـدت گفتگوى   
ندارى نمـك سـودو هيـزم نـه نان                          نـه شب دوك ريسى همي چون زنان   

بره كشتى و خورد ورفت اين سوار                         چـه آيد تـو را زو در ايـن رهگـذار   

1. Jivanji
2. ban
3. H.HubŠchman 
4. Kadag
5. xwaday
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زمـستـان و گـرمــا و بــاِد َدمـان                          بـه پيـش آيدت يك زمان بى گمان  
(فردوسى)          

ولى زن به شوهر اعتنايى نمى كند و براى مهمان خود بره مى كشد : 
همـى گفـت انبـاز و نشـينـد زن                            كـه هم نيك زن بود و هم رايزن   
بـره كشـت هـم بـه فـرجـام كار                             بـه گـفتـار آن زن بـهـر ســوار   

چو شد كشته ديگى ترنيه بپخت                              ببرد آتـش از هيـزم نيـم سخت   
بيـاورد خـوانـى بـر شـهـريـار                                   بـرو خـايـه و تـّرة جـويبـار  

(فردوسى)          
كار درون خانه ، زنان را به موجوداتى اجتماعى مبّدل مى كرد . در واقع ، زن خانه دار تعدادى 
وظايف معيّن را انجام مى داد كه هر چند داراى ماهيّتى خانگى بودند، اما ابداً بى  ارج تلقّى نمى  شدند . 
وظايف مربوط به ادارة امور خانه ، آوردن آب ، آماده ساختن غذا براى مردان ، كار گران كشاورزى و 

مستخدمان ، تداركات علوفه براى چارپايان و پرندگان خانگى بر عهده زن قرار داشتند . 
او در مزرعه نيز وظايفى را انجام مى داد كه حدود آنها به فصل سال ، نوع سازماندهى اقتصادى، 
نوع محصول و تعداد كارگران بستگى داشت . اما حتّى اگر خانه حيطة نمادين زن تلّقى مى شد، وى 
هرگز در آن محصور نمى ماند.هنگامى كه زن از خانه خارج مى شد ،با زنان ديگر همراه بودومنظوراو 
انجام آن قبيل كارهاى خانگى بودكه درخانه امكانپذيرنمى شدند(مانند طبخ نان درتنورروستاوغيره).

كارهاى مردانه عبارت بودندازكار در مزرعه ومراقبت از دام ومحصول. در انجام هروظيفة مشترك، 
نيروى كار زنانه ومردانه برمبناى تكميلى سازمان مى يافت، اگر مردبه درو مشغول مى شد، زن دسته هاى 
محصول دروشده راجابجا مى كرد،واگرمرد به شخم زنى مى پرداخت، زن حيوانات زيرخيش راهدايت 
مى نمود.(سگالن1، ترجمه حميد الياسى،1380 )                                                                                            

زن در ميان ايرانيان كنيز نبود،به عكس،مى توان گفت كه همتاى مردوهمدم وهمراه اودراين دنيا وآن 
دنيا بود.         

دركانون زناشويى، نقشى معادل نقش شوهر به عهده دارد. ودرست همان گونه اى كه مرد“سرورخانه“ 
است،زن بانوى خانه مى باشد.

”اوستا“زن را «نمانوپثنى2»يا كد بانوى خانه و مرد را «نمانوپئيتيش3»به معنى معنى سرورخانه مى خواند. 
در دورة ساسانى ، كلمه  هايى  كه  با  اين  دو كلمه  تطابق  داشته  است ، «كدگ بانوگ4»و «كدگ  خوداى5» 

است.( مظاهرى،1377)                                                                        
دراوايل سدة نوزدهم ميالدى،دربين پارسيان(زرتشتيان)هند،زنان هنوز هم جايگاه سنّتى خودرا درخانه 

1. Segalen
2. Nmanopaθni
3. NmaopaitiŠ
4. kadag  banug
5. kadag  xwaday
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۹۱ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره پنجم . پائيز 1389

حفظ كرده بودند،يعنى درجايى كه نقش مهّمى در حفظ آيين هاى دينى درون خانواده داشتندونگهدارى 
از اجاق،عطر آگين كردن خانه با مجمروبوى در هر شامگاه،انجام آيينى پخت وپز و حفظ كامل طهارت 
براى آيين هاى خانوادگى وآموختن وظايف دينى به كودكان ازجمله اين كارها بودند.درنيمة دّوم 
همين سده،پس از آن كه اصالح طلبان مدارس دخترانه را ايجاد كردند،زنان درحيات اجتماعى جامعه 
زردشتى هم سهيم شدند ودر كارهايى همچون جشن هاى گاهانبار نقش يافتندكه پيش تربه كلّى مردانه 

بودند.(بويس1، عسكر بهرامى1381 )
«سيد اشرف الّدين گيالنى» ( 1352- 1287 هجرى قمرى ) ، وظيفة خانه دارى زن ايرانى در دورة 

معاصر را چنين ذكر مى كند : 
زن تـــرا در خانه يـــارى مـــى كند                       زن بـرايـت خـانـه دارى مـى كنـد   

گــر نيــائى بــى قرارى مـــى كــند                        گـر بـميـرى آه و زارى مـى كـنـد   
چون روى در خانه جايت حاضر است                    رختخواب و متكايـت حاضر است   
زن بـــــراى تو مــــرارت مى كشد                          روز و شب در خانه  زحمت مى كشد  

                        (گيالنى،1356) 
همانطور كه قبالً ذكر شد ، زن نه تنها به كارهاى داخل خانه رسيدگى مي كرد ، بلكه برخى مواقع 
كارهاى بيرون از خانه را نيز انجام مى داد . يك ويژ گى بنيادى ، اشتغال زنان در عصر باستان را از آنچه 
كه امروزه رواج دار متمايز مى كند . در آن روزگار ، بين وظايف زن در توليد و ايفاى نقش مادرى 
هماهنگى بالنسبه بيشترى ديده مى شد . البتّه همراه بردن نوزاد به مزرعه هميشه ساده نبود ، امّا اگر مادر 
چاره اى جز اين نداشت ، چنين مى كرد و گهواره را در گوشه اى زير يك درخت قرار مى داد. در غير 
اين صورت ، مادر بزرگ ، مستخدم يا خواهر بزرگتر طفل از او مراقبت مى كردند.(سگالن،ترجمه 

حميد الياسى،1380) 
در نوشته هاى پهلوى كه دستور جاماسب منوچهر آسانا جمع آورى كرده است ، عقد نامه اى به جاى 
مانده كه طبق اين عقدنامه ، داماد ( اردشير) موظف بود دارايى هاى زير را به عروس (خورشيد) بدهد: 

” اوال اردشير بهمن : نيك دانست كه به پيمان راست به نشانة عالقه و محبّت به خورشيد ، نقد سه هزار 
سّكه سيمين مرّوج كشور با جواهرى كه نيز به بهاى سه هزار زوزن باشند بدهد دّوم از مجموع دارايى 
پا بر جا كه اكنون در تصّرف اوست و آنچه كه در آينده به تصرف او خواهد آمد و مالك آن بشود 
و بتواند بدون مانع به هر كه بخواهد ، يك نيمه را به خورشيد يا نماينده او واگذارد و خورشيد را رسماً 
مالك آن قرار دهد و هرگاه خورشيد يا نماينده  تقاضا كند ، بدون چون و چرا و بدون طفره و خود دارى 

تحويل بدهد.“ (مهرين شوشترى،1349)
بنابراين مرد موّظف بود نيمى از دارايى خود را بنام ”پادشاه زن“ خود نمايد و هر وقت كه زن يا وكيل 
وى در خواست مى نمود ، اين اموال را به وى بدهد . جالب است كه امروزه در بسيارى از كشورهاى 
پيشرفته ، نيمى از اموال مرد متعلّق به زن مى باشند و در صورت طالق ، مرد موّظف است نيمى از كليّة 
1. Boiss
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اموال خود را به او بدهد . 
بر اساس كتاب ” دينكرد1 ” ، سردارى خانواده بعد از وفات مرد خانه و از طرف وى ، به كدبانوى خانه 
نيز تفويض مى شد .(دينكرد،هوسپارم نسك) در كتاب ” ماتيكان هزار داتستان ” مى خوانيم : ”هرگاه 
خانواده به عهد زن باشد ، ديون آن خانواده بايد به وسيله سردار خانواده پرداخت گردد.“ (مادگان 

هزارداتستان،1997)
براساس كتاب ” داتستان دينيگ2 ” ، بعد از مرگ پدر خانواده ، نيازى به تعيين سرپرست و سردار 
جديد براى خانواده نبود ، زيرا كدبانوى خانه سرپرست خانواده مى شد و تمامى اموال خانواده در دست 

وى باقى  مى  ماند.“ (داتستان دينيگ،1882)
نه تنها زن به سرپرستى خانواده مى رسيد ، بلكه هنگامى كه شخص ديگرى غير از كد بانو ، سرپرست 
خانواده بود ، در مورد پرداخت بدهى هاى خانواده ، نظر كد بانو مهمتر از نظر سرپرست يا قيّم بود . در 

اين زمينه در كتاب «ماتيكان هزارداستان» مى خوانيم : 
« اگر بدهى [مربوط به سرپرست متوفّى خانواده] قرار است از طريق دارايى خانواده پرداخت شود و 
خانم خانه اين بدهى را انكار كند ، در حاليكه قيّم آنرا قبول دارد ، بنابراين اظهارات قيّم بايد كتباً نوشته 
و مهر شود و خانم خانه قيّم ديگرى [بجاى قيّم قبلى] جهت اجراى پرونده در دادگاه انتخاب كند واگر 
در خالل مّدت محكمه ، خانم خانه ضرورت پرداخته بدهى را بپذيرد ، اما قيّم منصوب شده اين كار را 

انكار كند ، انكار قيّم دّوم بى ارزش مى باشد .»
 زنان بعد ازدواج نسبت به تصّرفات مالى خود آزاد بوده و بدون نظارت يا سرپرستى شوهر مى توانستند 
هرگونه معامله اى را كه قانونى باشد انجام دهند . (مادگان هزارداتستان،1997)در صورتيكه عقد نامه 
چنين اختيار و اجازه اى به زن داده مى شد و مكتوب مى گرديد ، در آن صورت زن در هنگام زناشوئى، 

مى توانست آزادانه به فعاليت اقتصادى بپردازد . 
زن مى توانست بر خالف خواست شوهرش از ديگران هدايا و اموال دريافت كند . در اين زمينه در 
كتاب « ماتيكان هزار داتستان « مى خوانيم : « اگر چيزى واگذار شود به يك صغير داراى يك قيّم و به 
يك زن داراى شوهر ، و اگر آن شوهر و آن قيّم اعالم كنند كه : ما احتياجى به آن نداريم ، بنابراين آن 
چيز كه واگذار شده، به صغير [متعلق به او خواهد بود]هنگامى كه او بالغ شود و آن چيز به همسر واگذار 

شده دارايى آن همسر خواهد شد .» 
اگر مرد ، زنش را در فعاليّتهاى اقتصادى با خود شريك مى ساخت ، زن بدون اجازة شوهرش 
مى توانست اموالى را به ديگرى ببخشد ، ولى مرد مى توانست به بهانة نا فرمانى همسرش ، اين حّق را از 

زنش سلب نمايد (مادگان هزارداتستان،1997)
قانون از حقوق مالكيّت زن در برابر دست اندازى خود سرانة شوهر به دارايى او حمايت مى كرد ، به 
شرط آنكه اين حقوق را به صورت قانونى ثبت مى كردند . گناه نافرمانى زن كه بر پاية آن ممكن بود 

1. Denkard
2. Dadestani Denig
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۹۳ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره پنجم . پائيز 1389

حقوق مالكيّت وى نقض گردد ، مى بايست رسماً ثابت و تأييد گردد . دادگاه « گواهى نافرمانى « يا ديپى 
پت اترسا كاييه « dipipat  atarsakayih ”صادر مى كرد و زن حّق داشت براى اثبات بى گناهى 
خود به دادگاه متوّسل شود . سهم زن از دارايى پدر كه با خود به خانة شوهر مى آورد ( سهم دختر از 
دارايى پدر ) و نيز اموالى كه جهيزية عروسى زن بود ، تا زمانى كه وى زنده بود به او تعلّق داشت و شوهر 
تنها حّق داشت كه از آنها استفاده كند و اگر زن بى آنكه فرزندى آورد مى مرد،جهيزى را كه وى به 

خانة شوهر آورده بود، به خانوادة پدرى او باز مى گرداندند .(يارشاطر و همكاران،1377)
مطابق قانون ، مرد حّق نداشت نسبت به زن و فرزندان خود ستم روا دارد .(گفتارى دربارة ماتيكان 
هزارداتستان،1386) هرگاه مرد در محمكه به زن خود نسبت زنا مى داد ، در صورتى كه از آن زن 
فرزندى متولّد مى شد ، تا هنگامى كه بى عّفتى زن به ثبوت نرسيده بود ، شوهر حق نداشت از دادن نفقه 
به زن وطفل خود دارى كند ، ولى پس ازثبوت زانيه بودن زن ، تمام عناوين و حقوق او قطع مى شد. در 

كتاب ” ماتيكان هزار داتستان ” در اين زمينه مى خوانيم: 
” اگر شوهر واگذار كند به همسرش حّق داشتن اموال و دارايى اش را ، در صورت بد رفتارى 
(خالفكارى ) زن ، آن اموال به شوهرش باز مى گردند . اما اگر زن نسبت به شوهر ش نا فرمان باشد، 
نمى توان زن را بدون دارايى  نگهداشت ، و اموالى را  كه زن دارا مى باشد ، به او تعلّق دارد .»(مادگان 

هزارداتستان،1997) 
اگر پدر خانواده قبل از اينكه ازدواج كرده و صاحب زن و فرزند مي شد، داراي بدهي بود، دختر، 
همسر و فرزندان كوچك وي در قبال اين بدهي هيچگونه تعّهدي نداشتند، حتّي اگر اين همسر و 

فرزندان صاحب اموالي باشند كه پدر خانواده قبالً به آنها داده باشد.(داتستان دينيك،1882)
 اگر يكي از اعضاي خانواده با اجازة كدبانو و سرپرست خانواده از كسي وامى دريافت ميكرد، اين وام 
مى بايست از طريق اموال خانواده پرداخت گردد و كدبانو و سرپرست خانواده حّق نداشتند با بازپرداخت 
اين وام مخالفت كنند.(مادگان هزارداتستان،1997) رئيس خانواده مى توانست اموال شخصي خود را به 
هر يك از اعضاي خانواده كه دوست داشته باشد ببخشد و سايرين را از  اين حّق محروم نمايد. اگر وي 
توليّت و سرپرستي معبد موقوفه خود را بدست پسر ارشد خود مى سپرد، در صورت فوت پدر، توليّت 
معبد به پسر ارشد مى رسيد ولي اگر پسر ارشد نيز مى مرد، توليّت به پسر بعدي مى رسيد.(گفتارى درباره 
كتاب ماتيكان هزارداتستان،1386) اگر كسي منافع ملكي را براي مّدت چند سال به شخص ديگري 
بدين شرط مي داد كه آن شخص با دختر او ازدواج نمايد، در صورت امتناع آن شخص از ازدواج، وي 
حّق استفاده از منافع ملك را نداشت. رئيس خانواده فقط مى توانست دارائي شخصي خود را به ديگران 

به دلخواه ببخشد ولي نمى توانست مال مشترك خانواده را هبه كند.(اشوهيشتان،1376) 
پدر خانواده موّظف بود از همسر و همسران خود تا روزيكه زنده اند، از پسران تا زماني كه به سّن بلوغ 
برسند و از دختر تا زمان ازدواج نگهداري و مراقبت نمايد. در اين زمينه در كتاب «ماتيكان» مى خوانيم:

«پادشاه زن كه داراي رفتار خوب و شايسته باشد، بايد سال به سال به خرج شوهر نگهداري و حمايت 
شود. و شوهر ممكن نيست به همسرش بگويد: ”من براي حمايت او سرمايه نمى دهم.“ آن مرد موّظف 
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است به همسرش همه چيز بدهد بجز زمين و خانه. در مورد بردگان، بيش از دو برده نمى تواند به 
همسرش بدهد.»(مادگان هزار داتستان،1997) 

هر گاه شخصي در محكمه از خانواده اي مطالبة دين خود مي كرد و حضور كدبانو و سردار خانواده در 
محكمه الزم بود، كدبانو و كدخدا بايد وجهي را به عنوان ضمانت از مال خانواده به محكمه مي سپردند. 
ولي هر گاه مّدعي، دين خود را از كدبانو و سردار خانواده مشتركاً يا منفرداً مطالبه مى نمود، آن دو 
نبايد وجه الضمان را از مال خانواده به محكمه بسپرند. به عقيدة «زروانداد1»، پرداخت چنين وجهي از مال 

خانواده ابداً صالح نيست.(شهزادى،1386) 
در صورتيكه در عقد نامه شرط شده بود كه زن حّق دارد در مّدت زناشويي به كارهاي اقتصادي 
بپردازد، در مّدت زناشويي، شوهر حّق نداشت وي را از اين كار منع كند. ولي اگر در عقدنامه چنين 
شرطي نشده بود، پرداختن زن به كارهاي اقتصادي و مالي به اختيار و اجازة شوهر بستگي داشت. شوهر 
مى توانست بوسيلة يك سند قانوني، زن را شريك خويش سازد. در اين صورت زن شريك مال مي شد 
و مى توانست مثل شوي خود در آن تصّرف كند. در اين مورد مّدعي زوجه مى توانست بدون اينكه 
احتياجي به رضايت شوهر باشد، بر ضّد زن اقامة دعوي نمايد. دائن در آن صورت مى توانست حقوق 
خود را خواه از زن مطالبه كند و خواه از شوهر.(ميرفخرايى،1376) شوهر مى توانست با دو زوجة 
ممتاز خويش «اشتراك منفعتي» (هم وندشنيه) برقرار كند، در اين صورت نفع هر يك از آن دو زوجه 
با شوهر مشترك بود، امّا في مابين خودشان، هر يك از زنان جداگانه مالك نفع خود بود.(مادگان 
هزارداتستان،1997) مرد مى توانست هر وقت خواست اين شركت را بهم زند، ولي زنان از اين حّق 
محروم بودند. امّا در شركتي كه ميان دو مرد براي منفعتي مي شد، هر يك از آنها مى توانست به ميل 

خود قرارداد را لغو نمايد.(كريستن سن2، ترجمه رشيد ياسمى1382) 
در ايران ادارة درآمدهاي خانواده، اگر چه زير چتر حمايت شوهر باشد، در دست زن بود. وقتي كه 
زن در كانون خانواده «ملكه- شاه زن» بود، نقشي كه از حيث ادارة عوائد به عهده داشت، داراي اهميّت 
زيادي بود: اغلب ادراة مجموعة كارهاي خانه را در دست داشت و شخصاً به حوائج كانون زناشويي 
مى رسيد. زن ناگزير مباشري نبود كه سراپا مطيع و منقاد ارادة شوهر باشد، زيرا كه خودش دارايي داشت 
و درآمدهاي دارايي اش را شخصاً اخذ مى كرد.(مظاهرى،1377) طبق كتاب «ماتيكان هزار داتستان»، 
«زنان بعد از ازدواج نسبت به تصّرفات مالي خود آزاد بوده و بدون نظارت يا سرپرستي شوهر مى تواند 

هر گونه معامله اي را كه قانوني باشد انجام دهد.»(مادگان هزارداتستان،1997) 
در ميان زن و مرد نظام راستيني كه نظام فّك اموال باشد، وجود داشت، زيرا كه صرف نظر از مال 
فردي، زن حّق داشت كه به حساب خويشتن كار كند و درآمد كارش نيز (كه كارويندشن3خوانده 
مى شود) به خودش تعلّق داشت. تنها درآمدهاي امالك «سترزن» ممكن بود فايده اي براي شوهرش 
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داشته باشد و تازه، شوهر بر اصل امالك و اموال يا بُن1كه به زنش اختصاص يافته است هيچ گونه حّقي 
نداشت. زني كه يگانه فرزند باشد، ثلث اموال پدر را به ارث مى برد و به محض تولّد نخستين فرزندش، 
شوهرش را شريك اين اموال مى كند. شوهر نمى تواند به اموال زن دست بزند، مگر زماني كه زن به 

چنين كاري رضايت داده باشد.(رضوى،1350) 
هر گاه شخصي با رضايت شوهر، مالي را به زن او بخشيد، شوهر مى توانست در صورت تمايل در آن 
تّصرفاتي كند. هر گاه شوهر قبول مى نمود كه مال معيّني متعلّق به زوجة او باشد، ديگر حّق تصّرف در 

آن مال را نداشت.(شهزادى،1386)
مردي كه پادشاه زن خود را فقط در تصّرف مال معيّني مجاز كرده يا قسمتي از اموال خود را تحت 
اختيار او قرار داده بود، نمى توانست در ادارة تمام اموال شوهر دخالت كند. درصورتيكه مرد رسماً زن 
خود را در ادارة اموال خود و فرزندانش مجاز كرده بود، ديگر نمى توانست در محكمه از مداخله زن 
در اموال خانواده شكايت كند. هر گاه زن و شوهر هيچ كدام نمى توانستند مالكيّت خود را نسبت به مال 
معيّن خانواده به اثبات برسانند، آن مال متعلّق به فرزندان آن دو بود. هر گاه مردي مال معيّني را به زن 
خود بخشيده و در سند صريحاً ذكر ميكرد كه آن زن حّق هرگونه تصّرفي را در آن مال دارد، با وجود 

اين، زن حّق نداشت بدون اجازة شوهر آن مال را به ديگرى انتقال دهد.(گلبن،1374)
مردي كه رسماً زن خود را درتصّرف اموال خود مجاز كرده بود،در صورت سوء استفاده زن، شوهر 
مى توانست زن را مجدداً از آن حّق محروم سازد. هر گاه در ضمن عقد ازدواج شرط شده بود كه شوهر 
حّق تصّرف در اموال زن خود را نداشته باشد، در صورتيكه بعد از آن كسي چيزي به زن مى بخشيد، 
شوهر در آن چيز نيز حّق تصّرف نداشت. ولي هرگاه ازدواج آنان فاقد چنين شرطي بود، آنچه بعداً در 

تصّرف زن درمى آمد، شوهر در آن حّق تصّرف داشت. (شهزادى،1386)
طبيعي است كه مى توان طبق نظام اشتراك مال زندگي كردن و براي بهره برداري و كسب منفعت با 
هم شريك «َهْمويندشن»2شد. درصورتيكه شوهر سخن از عدم تمكين زن «عدم اطاعت و فرمانبرداري 
زن نسبت به شوهر» به ميان  آورد، اشتراك در اموال، بر اثر اين اتّهام از ميان مى رود. امّا زن مى تواند از 
شوهرش شكايت ببرد و به موجب مدرك قضايي اثبات كند كه هميشه فرمانبردار بوده و تمكين داشته 

است تا اشتراك در اموال بتواند پايدار بماند.(مظاهرى،1377) 
بر اساس كتاب «ماتيكان هزار داتستان»، در صورتيكه زن مرتكب خالفكاري مي شد، تمام اموال 
زن به شوهرش داده مي شد. امّا اگر زن نسبت به شوهرش نافرمان بود، اموال شخصي زن در دست 
وي باقي مي ماند.(مادگان هزار داتستان،1997) اگر نافرماني زن در دادگاه ثابت مي شد، اموالي را كه 
زن قبالً به افراد ديگر بخشيده بود، پس گرفته نمى شدند. هرگاه زن و شوهر مشتركاً از شخصي ِديني 
دريافت مى كردند، دائن مى توانست به هر يك از آنها كه بخواهد رجوع كند.پدر خانواده مى توانست 
هنگامي كه زنده بود، اموال را بين اعضاي خانواده تقسيم نمايد. در اين صورت به زن دو سهم، به پسر يا 
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پسران هر كدام دو سهم و به دختر نيم سهم مى رسيد. (شهزادى،1386)
در مورد بخشش هايي كه افرادي خارج از اعضاي خانواده به زن و اطفال كوچك مى بخشيدند، 
بين حقوقدانان دورة ساساني توافق نظر وجود نداشت. در اين مورد در كتاب «ماتيكان هزار داتستان» 

مى خوانيم:
«هرگاه فّرخ به مهر چنين گويد: هر مالي كه از اين پس به تصّرف من كه فّرخ هستم درآيد از آن 
تو كه مهر هستي خواهد بود. در اين صورت اگر كسي مالي را به فّرخ بخشيد و فّرخ از قبول آن 
خودداري كرد، مهر مى تواند طبق قرارداد آن مال را به جاي فّرخ بپذيرد و قبض نمايد. ولي هرگاه 
شوهري چنين قراردادي را با زن خود بست، شوهر مى تواند از قبول دهش هاي غير خودداري كرده 
و زن نمى تواند به جاي شوهر آن مال را قبول و قبض نمايد. پدر طفل نيز مى تواند از قبول عطايايي 
كه به طفلش بخشيده شده خودداري كند. ديگري1گفته است: در صورت پيشنهاد واهب، زن مى تواند 
به عوض شوهر خود قبول و قبض هبه كند. بهرام [حقوقدان] گويد: زن قانوناً حّق قبول و قبض چنين 
مالي را دارا مى باشد. ميديوماه گويد: در اين مورد قاضي بايد پس از مطالعه و دقّت كافي، حكم صادر 
نمايد.»( شهزادى،1386) ولي در ادامة كتاب «ماتيكان هزار داتستان»، صراحتاً آمده است كه پدر خانواده 

نمى تواند همسر و فرزند كوچكش را در مورد دريافت بخشش از ديگران منع كند:
«اگر چيزي واگذار شود به يك صغير داراي قيّم و به يك زن داراي يك شوهر، و اگر آن شوهر و 
آن قيّم اعالم كنند كه: ما يحتاجي به آن نداريم، بنابراين آن چيز كه واگذار مي شود به صغير هنگامي كه 
او بالغ مي شود متعلّق به او خواهد بود و آن چيز كه به همسر واگذار مي شود، دارايي آن همسر خواهد 

شد.»(مادگان هزارداتستان،1997)  
هر گاه زن و شوهري كه در مال معيّني شريك بوده، يكديگر را طالق مي دادند، مرد نمى توانست 
بدون رضايت زن مطلّقه خود، آن مال را به ديگري واگذار نموده يا انتقال دهد. از نظر حقوقدانان، ابقاء 
مشاركت آنان در مال مشاع هنگامى در كه محكمه پذيرفته ميشد كه قبالً چنين قراردادي ميان آنها 
موجود باشد. برخي از حقوقدانان نيز عقيده داشتند كه طالق سبب فسخ مشاركت زن و شوهر در مال 

مشاع نبود و مشاركت آنان بعد از طالق نيز كماكان باقي است.(شهزادى،1386)
احكامى موجود بود كه حقوق ممتاز را راجع به تصّرف زن در اموال شوهريكه مجنون و ديوانه شده 

باشد معيّن مى نمود.(دينكرد،1897)

بحث و نتيجه گيرى
خانواده در دوره ساسانى يكى از نهادهاى مهم بود كه بر جامعه تأثير فراوانى بر جاى نهاد. دختران را 
در كودكى طورى تربيت مى نمودند كه بعد از اينكه به سن بلوغ رسيده و ازدواج مى كردند، به خانه 
دارى و تربيت فرزندان بپردازند. در اصل وظيفة اصلى زنان خانه دارى بود ولى در كنار آن مى توانستند 

به فعاليتهاى ديگر نيز بپردازند.
1. حقوقدان ديگر
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در صورتى كه در عقدنامه به زن اجازة فعاليت اقتصادى داده ميشد و مرد نيز آنرا پذيرفته بود، بعد از 
ازدواج زن حق داشت به فعاليت اقتصادى بپردازد و نيازى به اجازة شوهر نداشت، ولى اگر چنين شرطى 
نشده بود، در صورتى زن مى توانست به فعاليت اقتصادى و مالى بپردازد كه شوهرش به او اجازه مى داد. 
در كتاب « مادگان هزارداتستان» يا كتاب « قانون» مربوط به دورة ساسانى، موارد و بندهاى متعدد اشاره 
به فعاليت اقتصادى زنان دارد و اين مسئله نشانة اين است كه زنان به وفور در آن زمان به اين امر اشتغال 
داشتند. در صورتيكه پدر خانواده فوت مى نمود، سردارى خانواده به كدبانو يا همسر وى مى رسيد. 
در اينصورت تمامى اموال خانواده در دست وى قرار مى گرفت و كدبانو موظف بود به درستى از آنها 
مراقبت نموده و از نظر مالى آنها را بيفزايد. در صورتيكه زن از شوهرش طالق مى گرفت، جهيزيه اى را 
كه هنگام ازدواج از خانوادة پدر آورده بود، به عالوه اموالى را كه در طول زندگى زناشويى بطور مستقل 

بدست آورده بود و جزء اموال خانوادة نبودند با خود مى برد.
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Abstract

In Sassanied Period   Iran Economy had arrived to an advanced development t. Due to the most 
of the population had been   farmers, so  agriculture  was the  main  sector  of Iranian society  
economy  while commerce , trade  and  different  industries  to  grow  up. Woman  in  that  time  was 
the“ kadbanoo”  of  family  and  she  to  accomplished  all  of    the indoor home  and  family affairs. 
From  law stands  if  in  marriage  contract  they  set    condition  that  women  could  have involve 
in outdoor economical  affairs , after  the   marriage  the man  couldn’t    prevent    the  women  to 
accomplish  financial  and  outdoor economical activities. 

Keywords: Women, Economy, Sassanied Period, Family, Wealth, Possession  

Position of Women in Economy 
of Sassanied Period
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