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 چکيده
 ایتران تتاری  در او ؛استت داشتته را خود خاصّ موقعیّت و جایگاه ادوار، میتما در ،گوناگون یهاملّت فرهنگ و اجتماع در زن

  اعتراب جملته از ؛نشتی بادیه یجتاهل اعتراب آن تبت  به و بود زمانهم رودان،میان نژادیسام اعراب فرهنگ و نتمدّ با که باستان
 موقعیّتت و جایگتاه زمینت  در فرهنتگ دو ایت  ،نسبی صورت به و دارد گیرچشم حضوری ...و ریهسو عراق، عربستان، ۀجزیزشبه

 بته تحلیلتی - توصتیفی روش بتا ،پتژوه  ایت  انتد.بوده آشكار هایشباهت و هاتفاوت یدارا بشر، نوع ای  فرهنگی و اجتماعی
 تطبیت  و ایستهمق و و... یاستاطیر ی،تعلیمت ی،ادب ،تاریخی مناب  اساس بر قوم دو ای  میان در زنان اجتماعی جایگاه تبیی  و بررسی

 ایران مختلف یهادوره در زن ،پژوه  ای  هاییافته اساس بر .پردازدمی جامعه یطبقات ساختار در ایشان یهاتفاوت و اشتراکات
  تتا یتعلیمت و یدینت یهانوشتته و استاطیر حكایتات، هتا،داستتان از اعتمّ ایشان مكتوب غیر و مكتوب که  متون یمبنا بر باستان،
 آزاده، غیتر چته و آزاده چته زاده،اشتراف غیر چه و زادهاشراف چه گوناگون طبقات یتمام در ،یقدیم منقوش یهانوشتهسنگ
 شتمارانگشتت زنتان امتیتازات اگتر مقابل، در امّا است؛ بوده خوی  اجتماعی جایگاه با متناسب و مناسب یمزایا و حقوق یدارا
 مناستبی جایگتاه و رفتتار ،اقوام ای  میان در هک داشت اذعان باید نهیم، سو یك بر اجتماعی برتر شرایط خاطر به را اعراب یاشراف
 است. نشده دیده ،زن شخصیّت شأن در

  .تطبیقی ادبیّات ،اجتماعی جایگاه زن، جاهلی، اعراب باستان، ایران :یکليد واژگان

                                                
 22/6/1331 پذیرش: تاری    22/3/1331 دریافت: تاری  .1

 m_fsk@yahoo.com :. رایانام  نویسندۀ مسئول2
 freshtehahilhteh@yahoo.com رایانامه: .3

 T.ahikhteh@gmail.com رایانامه: .4



 1331 تابستان ،22 شمارۀ ،ششم سال تطبیقی، ادبیّات نام کاوش /39

 پيشگفتار .5

 چته و قبتل چته باستتان، ایران فرهنگ و ماعاجت ساختمان در خانواده نظام از ناپذیرییجدا یجزئ عنوان به زن

 یهتانزول و ستیر و متفاوت ینمودها یدارا اجتماعی و یخانوادگ مختلف مراتب در ها،آریایی ورود از بعد

 غیتر و مكتتوب آثتار بررسی ت،شخصیّ ای  جایگاه و مقام تبیی  جهت در است. بوده اندیشه قابل و گیرچشم

 نته بعد، یهادوره یدین و یاخالق و یتعلیم یهانوشته تا یباستان اشكال و یتاریخ یهانوشتهسنگ از مكتوب

 ایتران اجتمتاعی و یمحیطت شترایط اثتر بتر زن منزلتت و مقتام نوسانات ۀکنندتعیی  بلكه ،یضرور و الزم تنها

 زمتانهتم کته یایران غیر و یایران مختلف اقوام میان در نظر مورد موضوع  مقایس و تطبی  ای ، بر عالوه است.

 تتوازن یمبنتا بر را آن یهاشباهت و هاتفاوت ون نم اند،گذاشته سر پشت را یواحد یتاریخ زمان یكدیگر با

 دوران بتا زمتانهتم یایرانت غیتر اجتمتاعی یستاختارها جملته از .کنتدیم مشتخّ  هتم با سنگهم و عادالنه

 و زن جایگتاه استت. بتوده هری (النّ)بی  روداننمیا نژادیسام و نشی اعراب یهاسرزمی  باستان، ایران یتاریخ

 ،)ص( اکترم پیتامبر بعثت تا ایشان فرهنگ و نتمدّ از مانده یجا بر آثار اساس بر اقوام، ای  در یو تشخصیّ

 یباستتان منقتوش و منظوم آثار ها،افسانه ها،اسطوره است. زن مورد در مردمان ای  متداوم  اندیش و رتفكّ  نشان

 است. عاادّ ای  تفسیر و تبیی  جهت در شواهد و مدارك از ،آن از قبل

 بررستی به جاهلی، نشی بادیه اعراب و باستان ایران دورۀ دو در زن تاریخی وضعیّت بیان از پس ادامه، در 

 فرهنگتی سیاسی، نمود ازدواج، اجتماعی نمود جمله: از ،آن یهازیرمجموعه از برخی و زن اجتماعی جایگاه

 و هتاشتباهت ،پایتان در و شودمی پرداخته تاریخی و ادبی که  متون به توجّه با سرزمی ، دو میان در دینی، و

 قترن پنجتاه دهت  اوایتل از ،مكتتب ایت  .گترددمتی آشكار آمریكایی تطبیقی مكتب اساس بر آن هایتفاوت

 بتود مكتتب ای  در هاد.ن ادبی هایپژوه  عرص  به پا (4 :1329 ،1)ولك «ولك رنه» آرای تأثیر تحت بیستم

 متورد ادب و هنتر زیباشناستی، اصتل بتر تأکیتد بتا یّتکلّ یك عنوان به ادبی مرزهای فراسوی در ادبیّات» که

 (222 :1323 وارن، و )ولك «گرفت. قرار توجّه

 موضوع تعريف .5-5

 و استناد استاس بتر د،متر از ترپتایی  یا باالتر مقامی در یا و کنار در وی اجتماعی جایگاه و زن مورد در بحث

 جایگتاهی ایشتان، هتایشتباهت و هتاتفاوت مقایس  و نشی بادیه اعراب و ایرانی قوم دو میان موجود مدارك

 عمتاقا از هستی، آفرین  راز عنوان به آن، خاموش و پنهان هایالیه از پرده تا طلبدمی را نوشته یك از فراتر

                                                
1. wellek 



 31/ جاهلی اعراب و باستان ایران ادبی متون میان در زن اجتماعی جایگاه بررسی

 پستت مقتام بترعكس یا و شخصیّت ای  واالی جایگاه تحوّل و سیر است، مسلّم چهآن امّا شود؛ برداشته تاری 

 آن یتطبیقت و بررستی بته پتژوه  ایت  در کته استت متون میان در مكانی و زمانی مختلف شرایط اثر بر وی

 شود.می پرداخته

 هدف و اهميّت ،ضرورت .5-2

 از استت. گرفتته دربر خوبی به را مختلف هایسرزمی  ادیبان تمامی عقاید گسترۀ تقریباً زن، اجتماعی جایگاه

 بته مستئله، ایت  است. جاهلی اعراب نشی بادیه هایسرزمی  و باستان ایران پهناور کشور ها،سرزمی  ای  جمل 

 بته جایگتاه، ایت  تطبیقتی بررستی امّتا شتود،متی یافتت فرهنتگ دو ای  از مانده جای به ادبی آثار در فراوانی

 توانتدمتی آن، در تحقیت  و جستجو امّا است، نگرفته قرار قانمحقّ اختیار در تاکنون مستقل، نوشتاری صورت

 نقت  و طترف یتك از زن به مربوط مسائل یّتاهمّ باشد. گیریپی و اندیشیدن برای مناسب موضوعی و عنوان

 از جتاهلی، اعتراب میتان در او حقتوق از خیلتی گترفت  نادیتده و ایتران ویژهبه ها،ملّت تمامی اجتماع در وی

 از گیتریبهتره بتا پتژوه ، ایت  محقّقتان کنتد.متی برابرچند و بیشتر را تحقی  ای  یّتاهمّ خود، دیگر، طرف

 ادبتی متتون نگتریژرف به هم، با آنها تطبی  و باستانی فرهنگ دو در موجود ای  اجتماعی جایگاه شناساندن

 اند.پرداخته هاسرزمی  ای  که 

 پژوهش هایپرسش .5-9

 است: زیر هایپرس  به پاس  پی در حاضر پژوه 

 است؟ بوده چگونه باستان ایران در زنان اجتماعی جایگاه .1

 است؟ بوده چگونه جاهلی نشی بادیه اعراب میان در زنان اجتماعی جایگاه .2

 است؟ داشته وجود زنان با برخورد نحوۀ در سرزمی  دو ای  میان هاییتفاوت چه و هاشباهت چه .3

 پژوهش پيشينه .5-3

 پتورستبزیان وحیتد جمله از محقّقان، توسّط فراوانی هایپژوه  آن، به مربوط مسائل و باستان ایران زمین  در

 شتده اشتاراتی آن، بتر حتاکم تربیتی نظام و خانواده به ،بی  و کم هاآن از برخی در که است گرفته صورت

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی هاپژوه  ای  جمل  از است،

 )امثتتال پژوهانتته متتورد مطالعتت  عربتتی؛ ادب در ایرانتتی ادب و فرهنتتگ تتتأثیر» (،11-32 :1339) پتتورستتبزیان

 «.عربتتی منتاب  و شتاهنامه در باستتان ایرانیتان ختردورزی هتایجلتوه» (،11-23 :1339) پتورستبزیان «.المولّتد(

 متورد مطالعت  الصتییر األدب تتابک در ایرانتی هتایاندیشته خرم  از ایخوشه» (،29-42 :1331) پورسبزیان
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 مقدّمت » (،136-193 :1332) زادهحست  و پتورستبزیان («.الصتییر األدب در بزرگمهتر هتای)حكمتت پژوهانه

 «.باستان ایران در تربیّت و فرهنگ بر ایدریچه طبیب برزوی  باب و دمنه و کلیله

 صتورت بته چنتدهر ،جتاهلی اعراب ادبیّات و نباستا ایران ادبیّات در زن اجتماعی جایگاه بررسی پیرامون اامّ

 در کته ختوریمبرمتی مواردی به حال، ای  با .است نگرفته صورت پژوهشی عربی، و فارسی زبان در ،تطبیقی

   جمله: از اندداشته اشاراتی گریخته، جسته و مجزّا صورت به ،ادبیّات دو ای  در زنان جایگاه خصوص

 عنتوان بتا اینامتهپایتان در (،1342) مهنتا ستلمان و...؛ باستتان ایران در زن شخصیّت کتاب در (1323) عبّاسی

 مظفّتر ستخ ختوش و معمتوری ؛«علتی ابتو خالتد نبیل» راهنمایی به ،«اإلسالم و  اجلاهلی ة يف عالیکالص   شعر يف املرأة»

 حستینی ؛««ربضت» آیت  به توجّه با قرآن و جاهلیّت در زن جایگاه تاریخی بررسی» مقال  در (،22-34 :1323)

 .«دهلوی خسرو امیر مثنوی و فردوسی شاهنام  در زن جایگاه» مقال  در (،1942-1963 :1339)

 نظری چارچوب و پژوهش روش .5-1

 بتر قتوم دو ایت  میتان در زنتان اجتمتاعی جایگتاه تبیتی  و بررسی به تحلیلی - توصیفی روش با پژوه ، ای 

 ستاختار در ایشتان هایتفاوت و اشتراکات تطبی  و مقایسه و و... یاساطیر تعلیمی، ادبی، تاریخی، مناب  اساس

 پردازد.می جامعه طبقاتی

 موضوع تحليلی پردازش .2

 سرزمين دو تاريخ در زن تاريخی وضعيّت .2-5

 ینزولت و صتعودی ستیرو زن تتاریخی وضتعیّت بته گذرا اشاراتی ،موضوع اصلی محتوای به پرداخت  از پی 

 .است الزم سرزمی  دو ای  اقوام نمیا در ،او موقعیّت

 اسالم از قبل ايران تاريخ در زن تاريخی وضعيّت .2-5-5

 هتم به نزدیك زمانی بره  چند ،آن نزولی یا و صعودی سیر و زن توضعیّ بررسی در اسالم، از پی  ایران در

 یبترا ،آن دۀمحتدو کتردنمشتخّ  امّا ،خوردنمی چشم به آن در چشمگیری تفاوت چندهر که دارد وجود

 است. یضرور مطلب تفهیم

 روهروبت ستاختارمند چنتداننته ایجامعته بتا ایتران، سترزمی  بته هایآریای ورود از قبل نخست، مرحل  رد 

 داده اختصتاص ختود بته را اجتمتاعی و یختانوادگ تموقعیّت برتتری  و تری غالب زن ر،ساختا ای  در .هستیم

 - سیاستی هایسلستله نخستتی  عنتوان بته ،«هخامنشتیان» آن تب  به و اه«ماد» عصر یعنی ،مدوّ دورۀ در و است

 قتدرت تمتامی کترده، حفت  را ختوی  اجتمتاعی مزایتای و حقتوق زن کته ایت  وجود با ایرانیان، حكومتی



 33/ جاهلی اعراب و باستان ایران ادبی متون میان در زن اجتماعی جایگاه بررسی

 آمتدن کتار یرو بتا .نشتیندمی عقتب بته زمینته ایت  در ختود و کنتدمتی واگتذار مترد بته را نظامی و سیاسی

 یهاعرصته یتمام در مرد با یتساو مرحل  از زن جایگاه سقوط ،مقدونی اسكندر ندگاننشادست ،«اشكانیان»

 یچشتمگیر صتورت به بیگانگان، حكومت از حاصل یحكومت -سیاسی شرایط اثر بر و... فرهنگی ،اجتماعی

 تبتار اصیل «ساسانیان» نشست  مسند بر با ،حكومتی توضعیّ به دادن سامان و اینان یفروپاش با اامّ ؛است مشهود

 بتاز را ختوی  ستاب  جایگتاه ،زن و یافتته بهبتود سرزمی  ای  ساکنان خانوادگی و اجتماعی تموقعیّ ،آریایی

 یهتادوره ستایر ،بیگانته متدارانسیاستت عنتوان بته اشتكانیان حكومتت از نظترصترف کلّی، طور به یابد.می

 بتا مشتخّ  یجایگتاه و شتام  یمقتام بتا زن ایتران، بته مهتاجم اعراب ورود تا هخامنشیان آغاز از ،تاریخی

 ،633-612 ،132 ،116-124 :1 ج ،1324 راونتتدی، )ر.ك: کنتتد.متتی پیتتدا نمتتود ،ختتوی  یمزایتتا و حقتتوق

239-213) 
 جاهلی اعراب تاريخ در زن تاريخی وضعيّت .2-5-2

 «ستومریان» ردنتد،ک گتذاریپایته جتاآن در را شهرنشتینی مبتانی بارنخستی  که مردمی رودان،نامی سرزمی  در

 و بتود «محتورمتادر» ستاختاری دارای ،مردمتان ای  اجتماعی جامع  .داشتند سامی نژاد از غیر نژادی که بودند

 فرمتانروایی دورۀ در پتی ، ستال 4299 تتا 4299 حتدود امّتا کردنتد،متی ایفتا جامعه در مهمّی یهانق  زنان

 و گرفتت قترار حمتالت آمتاج ،ستومری اجتمتاعی و گیفرهن مظاهر ،بودند تبارسامی اقوام از که ها«أکدی»

 و «مردستاالری» بته را ختود جتای بتود، حاکم «ساالریزن» و «مادرساالری» عنوان به سومریان میان در آنچه

 تحقیتر رفت  برای را قوانینی ،«اورنامو» نام به فرمانروایی نیز «اور» شهر در داد. «پدرساالری» عنوان تحت چیزی

 وجتود زنتان علیته قوانینی «هااکدی» دورۀ در که زد حدس توانمی ،اساس همی  بر که نهاد بنا زن تضعیف و

 فرمتانروای بودنتد، ستامی بیشتر آن مردم که «بابل» حاکم «حمورابی» ،میالد از قبل 1219 سال در است. داشته

 در و رستیدند شتكوفایی بته آن پای  بر که سومر لیّ اوّ جوام  اجتماعی واالی هایارزش شد. رودانمیان یگان 

 ی،متادّ فتردی، هایارزش به را خود جای داشتند، شرکت خود جامع  ساخت در اندازه یك به مرد و زن آن

 کته هرچنتد شتده، گرفتته نظتر در زنتان بترای که حقوقی ،دوره ای  در داد. هاجنس میان تبعیض و ودبینیخ

 بتر مبتنتی هتایفرهنتگ یتا شتبان جوام  در زنان حقوق لمقاب در امّا است، ناچیز سومر پیشی  دوران به نسبت

 بتود ایهدیته همتان ایت  و (112-33 :1321 کار، و الهیجی ر.ك:) است پیشرفته و قّیمتر بسیار و... وریپیله

 زنتان جایگتاه رفتهرفته کرد. پیشك  روزگار آن زنان به ود،ب استوار هاجنس تساوی بر که سومری نتمدّ که

 و زادهاشتراف زنتان تنهتا، استالم، از قبتل جتاهلی اعراب میان در كهاین تا .نهاد سراشیبی به رو ،هجامع میان در

 شدند. مندبهره حقوق از اصیل



 1331 تابستان ،22 شمارۀ ،ششم سال تطبیقی، ادبیّات نام کاوش /34

 کهن متون مبنای بر ايران اجتماعی گسترة در زن نمود .2-2

 ،ساستانیان و هخامنشتیان دوران از مانتده جتای بر یکتب شاهد و مدرك تری مهم :گفت بتوان شاید و نخستی 

 در و مترد و زن مقام برابری ،منب  ای  در است. «اوستا» زرتشت، آیی  سمقدّ کتاب تصویری، مدارك سوای

 ذکتر ،13 هتات یستنا، در استت. مشتهود اجتمتاعی اخالقی اندرزهای و پند قالب در ،ت  دو ای  آییهم کنار

 کته زودگتذری هتایخوشتی و دروغ گترد هگاهیچ و دریابید را راست راه ما، زنان ای و مردان ای» که شده

 (63 :1322 )داودی، «نگردید. است، زندگی کنندۀتباه

 اوستتا در تنهتا نته زمی ،ایران یباستان اقوام میان در مرد، یبرتر با تقارن حدّ در زن مقام و تشخصیّ یبرتر 

 داده نشتان اجتمتاع ختارسا یتمام در را خوی  مختلف ینمودها اجتماعی و یآیین مختلف یهاشیوه به بلكه

 بته زن، از ستااس و تقتدیر جهت در سال یروزها از ییك یگذارنام در ،باستانی یهاآیی  چنی  نمون  است.

 پتنجم روز» دکنتمتی لتوهج نیستت، آن از یخبتر امتروزه فانهمتأسّت  کته مانتده یادگتار بته که  یرسم عنوان

 در کته گفتنتدمی زنان عید آن به و گرفتندمی ش ج «زن» وزر نام به باستان ایران مردم را )اسفند( «اساندارمذ»

 ،یعبّاست) «کردنتد.می تقتدیم هتاآن بته و کترده هتهیّت ارزنتده یهاهدیه خوی  زنان یبرا باید مردان ،روزآن

 متدارکی جملته از نیتز گلی و سنگی هایلوح نوشتاری، مكتوبات با همدوش ،دوران ای  در ،هالبتّ (69 :1323

 نتتای  بته هاآن نمودهای و اشكال طری  از توانیم زن ارزشی جایگاه و تشخصیّ به بردن پی برای که هستند

 حساب به ملّت كی نوشتاری متون و ادبیّات جزء تواننمی را آثار ای  ،نخست نگاه در چندهر رسید. روشنی

 در کته شتودمی محستوب انستانی هتایقیّتخالّ تمتامی زیرمجموع  ،هنر و هنر ،ادبیّات که جاآن از امّا آورد،

  را دیتد قابتل متدارك ایت  ود،شتمتی داده انعكتاس هنرمنتد مردمتان نهزیباگرایا اندیش  در زیبا تفكّرات هاآن

 در زن ارزش مقتام در ،شتیوه همی  بر داد. قرار بررسی و بحث مورد مملكت یك هنری ادبیّات جزء توانمی

 امتورات در متردان بتا زنتان همدوشتی بته ،هنری نقوش صورت به که ، ایرانیان ابر گاهتجلّی جمشید، تخت

 است. شده اشاره اجتماعی مختلف

 بته .کندمی خودنمایی نیز پهلوی متون سایر در زن قیاخال - اجتماعی کارکردهای به اشاره ،ای  بر افزون 

 سمقتدّ دامت  رد ینتهبه متردان پترورش و ختانواده تشتكّل در زن مقام جایگاه و ارزش مورد در ،نمونه عنوان

 و پارستا مردان تا امآفریده را تو زن ای فرمود: زن به «هورمزد» ،نخست روز در» :است آمده بنده  در ایشان

 از ناپتاکی و نادرستتی ریشت  آنتان یتاری بته تتا دهی پرورش خود پرمهر آغوش در و آوری وجود به پهلوان

 (214 :1322 )رضایی، «برافتد. جهان
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 هتایپتردازینقت  و ظرافتت بته زیبتایی اشارات اعراب، و ایران اسالمی دوران شعر مانند ،تونم ای  میان در 

 کته دپرسمی ریدك از قبادیان خسرو که هنگامآن بنده  در است. شده زن جسمانی خلقتدر خال  دست

 رمایتد:ف دوازدهتم» :گویتدمتی چنتی  وی انتدام زیبتایی و نیكتویی توصتیف در ،هستند زیباتری  انزن ی کدام

 دوستت مترد و اندیشته بتا کته بهتتر آن زن باشتید. انوشه که گوید ریدك است؟ بهتر زنی کدام که پرسیدند

 و و... باریتك میتان و کوتتاه پای  موزون، گردن و سر په ، سینه ،توسّطم باال نباشد، وزن فزونی را او باشد،

 از دلنشتینی مجموعت  چنتی  و (23 :1321 جاماسب،جی و دستور)جی «نگوید. شرمانهبی سخ  مردان بستر به

 گذارد.می نمای  به را خلقت هایمهارت

 بته منتوط ایرانتی کهت  متتون در زنان اجتماعی هایجنبه مختلف هایمایهدرون بازتاب گذرا، نگاهی در 

 باستتان زنتان توضتعیّ ستاختار که شودمی و... دی  فرهنگ، سیاست، اجتماع، متفاوت موارد در وی حضور

 .کندمی مشخّ  را ایران

 ازدواج .2-2-5

 او یدلتدادگ و عشت  شتكل به باستان، یادبیّات یهانوشته میان در وی یجایگاه ارزش و زن هاینمود از یكی

 منتاب  حكایتات و هاداستتان بتر آن یمبنتا کته شتاهنامه در است. ایران یباستان تاری  طول یتمام در مردان به

 نیتز زنتان عشت  استت، فهم قابل و جایز زنان به مردان عش  که همچنان است، ودهب ایران اسالم از قبل یپهلو

 عشت  استت. بتوده ختانواده یتك ستالم ستاختار تشتكیل عامتل ،دانتا میانجی واسط  به و تقدیر قابل و مقدّس

 ی ،ختو عشت  انتختاب در زنتان بودن مختار سمبل ،همه و همه ، ...و «بیژن» به «منیژه» ،«کاووس» به «سودابه»

 است. بوده ها،عرب وضعیّت برخالف

 دربتارۀ استت. شتوی  از زن اطاعتت نیتز آن استاس و شتده داده فراوان اهمّیّت ،خانواده نهاد به اوستا در 

 و بستازی را ختود از فراتتر بایتد تتو ازدواج، در» است: شده روایت چنی  زرتشت از آن، به تشوی  و ازدواج

 و باشتی هستاخت ختوب را ختود بایتد ،ازدواج از پتی  حتّتی یا و ندیفرز آوردن نیاد به از پی  ولی باروری،

 (39-23 :1322 )داودی، «.باشی کامل

 از بی  رددا ح  زن نه» که ترتیب ای  به ست؛ا شده داده همسر یك اختیار دستور ،دینی هایکتاب در 

 (163 :1322 )رضایی، «باشد. داشته زن یك از بی  دارد ح  شوهر نه و شوهر یك

 ؛کردنتدمی مشترك زندگی راهی را دخترشان ،همدیگر مشورت با مادر و پدر ایرانی، اجتماع ساختار در 

 کته (211 :همتان) «کنتد عروس را مشترکشان دختر ،همسر با رایزنی بدون نداشت ح  شوهر» که ایگونه به
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 همتان ایت  و باشتند هم دوشادوش ،گیزند مهمّ تصمیمات در که است مرد و زن اندیش  یبرابر از ینشان ای 

 اندیشته و رایزنی با را خود راه باید زن و مرد» است: شده اشاره آن به بارها زرتشت آیی  در هک است گفتاری

 در دختتران ،زمتان آن در ،وجتود  ایت بتا ولتی ،(22 :1322 )داودی، «هتایمآمتوزه است چنی ای  و برگزینند

 مترد بتا را ختود ازدواج اجتازۀ نگترش، شتایان گفتار با توانستندمی» که بودند آزاد ایاندازه به همسر انتخاب

 (216 :همان) .«نمایند دریافت دادگاه یا بدوم از مادر و پدر رضایت بدون دلخواه

 ،دینتی مختلتف متتون میتان در چتهآن مبنتای بتر باستتان ایرانیتان بتی  در آن هاینمونته و ازدواج مورد در 

 یت ا میتان در را آن هایروش و هاشیوه که گردیده بیان واضحی و وافر بسیار مطالب است، آمده ...و اخالقی

 زناشتویی نتوع ای » که بوده همسریدرون و محارم با ازدواج آن،چشمگیر نمون  است. داده بسط و شرح قوم

 در لكت  است؛ نبوده ندهزن و مشئوم امری ابتدایی زندگی در و است داشته رواج اوّلیّه هایملّت اقوام تمام بی 

 در و بتوده معمتول محتارم بتا زناشتویی ،مادهتا زمان از ایران در است. شده شمرده زشت و محكوم بعد ادوار

 بتا پیونتد ایت  کته (344 :1329 ،)زنجتانی «استت داشته رواج اجتماع باالی طبقات میان در و هخامنشیان زمان

 گشتته منستو  یکلّت طتور بته استالم ظهتور با آن اندك هاینمونه و رفته میان از زرتشتی آسمانی دی  آمدن

 دختتر ی«همتا» ،وی با «چوبی  بهرام» خواهر ازدواج به توانمی ،ازدواج ای  تاریخی هاینمونه جمله از است.

 بتا «رامتی » معشتوق  «ویسته» ازدواج ستیاوش، بته «سیاوش» نامادری یا مادر «سودابه» دلباخت  بهم ، با «بهم »

 باستتان ایرانیان میان در خانوادگی ساختار چنی  از حكایت همگی که دیگر هاینمونه و )ویرو(  خوی برادر

 استت آمتده استت، هجری مسوّ قرن به مربوط پهلوی متون از که نامهویرافاردا استاند در کرد. اشاره دارد،

 پیونتد ختوی  خواهر هفت با یافت، دست دیگر جهان معنوی سیر به که روحانی تشخصیّ ،ارداویراف» که

 «هتوتس»» کته استت آمتده صراحت به «زریران» حماس  در اینكه یا و (46 :1322 ،ژینو) «است بسته زناشویی

 دستتور )جتی «است. شده پسر و دختر فرزند سی صاحب وی از ایران، پادشاه ،گشتاسپ زن هم و خواهر هم

 استت، ایرانتی کهت  استاطیر و تتاری  متاینتمتام آیینت  که فردوسی شاهنام  در (16 :1321 جاماسب، جی و

 ،آن مونت ن بهتتری  کته استت شده محارم با پیوند شكل به ایرانیان همسریدرون هایازدواج به بسیار اشاراتی

 دیگترش، فرزنتدان میان در وی انتخاب و همای با ایرانی پادشاه بهم  ازدواج شد، اشاره آن به باال در كهچنان

  است: ی خو همبستری و همسری برای

 همتتای نتتام  بتتود دختتترش یكتتی

 چهتتتترزاد ورا خواندنتتتتدیهمتتتتی

 پتتتاکرای و دانتتت  بتتتا و هنرمنتتتد 

 شتتتتاد بتتتتود او بدیتتتتدار گیتتتتتی ز
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 نیكتتتتویی از پتتتتذیرفت  بتتتتر پتتتتدر

 متتتتاه تابنتتتتده دالفتتتتروز همتتتتای
 

 پهلتوئی همتی خوانی که دی  بدان

 شتتاه ز آمتتد آبستتت  کتته بتتد چنتتان
 

(1323: 422) 

 در هتاازدواج نتهنمو ایت  وجتود کته داشتت بیان توانمی ،ایران در باستانی اجازدو نوع ای  توجیه بیان در 

 نژادهتای بتا نتژادی اختالط از ترس به مربوط که داشته ایمدارانهسیاست دالیل از حكایت برتر، طبقات میان

 ازدواج هبت دادن ت  ،خاطر همی  به است. بوده ایزدی فره انقطاع آن تب  به و دیانت و سیاست حوزۀ در پست

 ،اجتمتاع مختلتف طبقات میان در تنها نه مطبوع امری ،نژادی آلودگی هرگونه از پرهیز برای خاندان ممحار با

 و تفكّتر ستط  رفتت  بتاال و «زرتشتت» ظهتور بتا که بوده «مانویان» آیی  چون دینی هایآیی  قبول مورد بلكه

 است. رفته میان از تقریبی، طور به مردمان، رهنگف

   سياسی نمود .2-2-2

 توانستتمتی» وی استت؛ شتده شروع قضایی امور در وا تدخال ح ّ از باستان ایران در زن سیاسی نمود لی اوّ

  گتواه عنتوان بته او نمایتد. رستیدگی کارهتای  بته و کنتد پیگیتری را دعتوایی شتوهر، سوی از نمایندگی به

 (211 :1322 )رضایی، «بنشیند. اورید کرسی بر حتّی و دهد گواهی دادگاه در مرد یك مثل توانستمی

 سیاستت حتوزۀ در پهلوانتان و شاهان کنار در پررنگ یحضور با و... اخالقی دینی، متون ظهور دورۀ در زن

 از بستیاری هبت نامه،شتاه چون ایرانی هایحماسه همچنی  و هایشت دیگر و «یشتفروردی » در .کندمی جلوه

 در استت. شتده فرستتاده درود ایشتان فرهمنتد روان بتر و گردیتده ارهاشت دوستتمیه  و پهلوان نامدار، زنان

 زن گترفت  قترار کنیم،متی برخورد آن با وضوح، به مختلف، متون به توجّه با که چیزی ایرانی تمدّن سیاست

 بتر ،زنتان ایت  نخستتی  هاینمونته از است. دوران ای  تاریخی مختلف اعصار در پادشاهی و سلطنت مسند بر

 کته بترد نتام تتوانمی «بهم » دختر «همای» از ایرانی، هایخداینامك آن، از قبل و شاهنامه چون تونیم مبنای

 کند:می معرّفی خوی  عهدولی عنوان به را وی او، گرفت  زنی به از پس پدر،

 بلنتتد تختتت و تتتاج بتتدو ستتاردم

 جهتتتان در بتتتود او متتت  ولیعهتتتد

 

 بلنتتد بختتت و گتتن  و لشتتكر همتتان 

 نهتتان انتتدر یتتدزا کتتزو کتتسهمتتان

 

(1323: 422) 

 نشیند:می سلطنت و قدرت ریك ا بر مشخّ نا مدّتی برای خوی  شوهر و پدر مرگ از بعد گونهای  و
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 نهتتاد ستتر بتتر تتتاج و آمتتد همتتای

 

 نهتتتاد دیگتتتر آیتتتی  و راه یكتتتی 

 

 )همان( 

 برتتر تبتار و نژاد اشت د بر عالوه پادشاهی برای فردی رسیدن الزم  باستان، ایران در که است ذکر به الزم 

 پادشتاهی بته زنتانی روان ،خاطر همی  به است؛ بوده اهورایی مقدّس نور و ایزدی فره از برخورداری یگانه، و

 درود ایشتان پتاك هایروان بر مقدّس، متون سایر و اوستا در و دانسته ایزدی فره دارای مردان مانند را رسیده

 کشتور از جتاودان متا کته بشتود اهتورا  متزدا ای» است: آمده 2 بند 41 یسنا در است. شده فرستاده ستای  و

 ای رانتد. فرمان ما به زن، چه و مرد چه جهان، دو هر در کردار،نیك شهریار که بشود شویم. مندبهره تو نیك

 (31 :1322 )رضایی، «ها.هستی میان در تری خوب

  رهبتری را ستااه و شترکت نیتز جنتگ در گتاهی یحتّت زنتان ،شتاهنامه و پهلتوی نامت ختدای هاینوشته برابر

 ،«گردیته» پتی در ستااه  بتا «طتورگ» نتام بتا را ختوی  ساهداران از یكی چی ، خاقان چهچنان ؛کردندمی

 برخیزد: نبرد به سااهیان  و او با ،سازش غیر در كهاین و فرستاد سازش برای چوبی ، بهرام خواهر

 هتتتزارشتتت  بتتتا ستتتاهدار بیامتتتد

 رستتتید بدیشتتتان چهتتتارم روز هبتتت

 یتتاد ایتتچ برنكتترد دل هبتت ایشتتان از

 زن باوشتتتتتتید بتتتتتترادر ستتتتتتلی 
 

 ستتتوار جنگتتتی ترکتتتان ز گزیتتتده 

 بدیتتتد را ستتتاه چتتتون شتتتیردل زن

 بتاد چتو شتد ستاربان سوی لشكر ز

 کتتتتامزن بتتتتارۀ بتتتتر از نشستتتتت
  

 

(1323: 22) 

 عنصتری عنتوان بته اامّت ؛نتدارد نبترددر میتدان  یچشمگیر حضور ،پهلوی متون در زن که بینیممی هم گاهی

 ،زریتران یادگتار در كتهچنان ؛شتودمتی دشم  با رویارویی در ایرانی پهلوانان و بزرگان انگیزۀ و سبب ق،مشوّ

 ارجاستب اهریمنتی نیروهتای بتا مقابلته بته را آنتان ،ی ختو فرمانتدهان به خود دختر دادن وعده با گشتاسب

 و ستتیزد «زریتر» با و رود که کیست خیونان شما زا که گوید و کند نگاه گشتاسب و» کند:می تشوی  تورانی

 زیبتاتر او از زنتی خیونتان شتهر همت  انتدر که دهم او به زنی به است م  دخت که را «زرستون» تا کشد را او

 (12 :1321 جاماسب،جی و دستور)جی «نیست.

 فرهنگی نمود .2-2-9
 آثتار میتان در روشتنی بته ایرانتی نمدّت برجستگی در آن الگوهای و زن یفرهنگ نق  ،باستان ایران در

 آذربتاد روانانوشته انتدرز در ،دوران ایت  متتون در یحتّت چنانكته ؛ختوردمتی چشتم بته ایشان فرهنگی



 33/ جاهلی اعراب و باستان ایران ادبی متون میان در زن اجتماعی جایگاه بررسی

 گتران رنت  و تیمتار را تتو کته هتلم فرهنتگ از جتدا خویشتت  فرزند و زن» :که است آمده ساندانمار

 و دانستته ایرانتی تشخصتیّ الینفتك جتزو را آن شتیوه بتدی  و (199 :همان) «نشوی. پشیمان تا نرسدبر

 است. شدهمی محسوب مرد تا زن از آن مردمان تمامی سعادت الزم 

 بته وفتور بته باستتان ایتران در کته استت تملّت هتر فرهنگتی غنتای بازتاب تری اساسی ورزیدان  

 میتان در ركمشتت خصای  از یكی آموزیعلم که ایگونه به ،است شده تأکید آن تیّاهمّ و فراگیری

 نظتر در جنستی و نتژادی تمحتدودیّ گونتههتیچ آن فراگیتری در و شتدهمی محسوب پسران و دختران

 فرزنتدی را تو اگر» است: آمده (12) بند ،«ماراساند ربادذآ» ام پندن در که گونههمان ؛است نشده گرفته

 و روشت  ۀدیتد دانت ، فتروغ ازیتر بفرستت؛ دبستتان بته را او دختتر، خواه و پسر خواه است، خردسال

 و آمتوزش دربتارۀ بسیار، تأکیدی با نیز، پندنامه ای  از دیگر جای در و (193 :1322 رضایی،) «.بیناست

 غتم تتا بازمدار هنر کسب و دان  آموخت  از را خود فرزند و زن» است: آمده چنی  فرزند و زن تربیت

 زنتان مهتم، امتر ایت  فراگیتری در بلكته ؛(نهمتا) «نگتردی پشتیمان آینتده در و نیابتد هرا تتو بر اندوه و

 همتی  بته ،دارنتد عهتده بتر را هتانستل تربیت و سازیانسان مهمّ وظیف  کهچرا دارند؛ بیشتری ارجحیّت

 فراگرفت  به پسران از بی  باید دختران» است: گردیده بیان چنی  ارجحیّت ای  زرتشت آیی  در ،طرخا

 بته چون و پرداخته پدر خان  آرای  و ترتیت به باید پدرند، منزل در تا آنان زیرا باردازند؛ دان  و علم

  (212 :همان) «شوند. سرگرم آینده نسل و فرزندان تربیت و آموزش به باید رفتند، شوهر خان 

 یبترا یارجمنتد بستیار نماد ،یایران زن هنر یالقا یبرا انسانیّت، بلند یهامناره ساخت  در زنان نق  

  متت در استت. آن فرهنگتی نمتود و اجتمتاعی یشیل یهافرصت از زمان ای  در زن یبرخوردار اثبات

 شتاپوران یزدگترد زن ،«شیشتیندخت» را شوشتر و شوش شهر» است: آمده «ایران هایشهرستان» پهلوی

 (62 :1321 جاماسب،جی و دستور)جی .«ساخت

 بته ،توانستتندمی زنتان» ختورد:متی مچشت بته زنتان تولیدی هاینق  از مثبتی هایجلوه دوره، ای  در   

 یتا استت بوده زنان با مدیریت همواره یشاه یهاکارگاه در مثالً کنند؛ پیدا ارتقا یباالی یخیل یهاپست

 حت ّ و گرفتتهمتی قترار زنتان زیردست مردان گاه ،بوده زنان اشیال در بیشتر که یخیاط یهاکارگاه در

 در کته شناستانباستتان از جمعتی عقیدۀ به (221 :1326 )ک ، «است. بوده مردان از بیشتر ایشان وقوحق

 بته دادنتد، تشتخی  را تتاری  از پتی  نانستا بقایتای آثار ایران، در بارنخستی  برای میالدی 1343 سال

   (23 :1321 کار، و )الهیجی «بودند. سفالی ظروف سازندۀ و کنندهاختراع» زنان زیاد احتمال
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 متردان ایت  و استت نداشتته نثتر، در چه و نظم در چه ،ادبیّات زمین  در فعالیّتی نهگوهیچ باستان، ایران زن 

 تنهتا، ن،ز و مانتده برجتای نآنا از پهلوی زبان به نثر، و شعر از ،محدود آثاری و برده قلم به دست که اندبوده

 و عتامّ زدزبان انشانزن رشع که است جاهلی اعراب میان در واق  خالف زییچ ای  و است شده رانده حاشیه به

 بود. خاص

   روحانی و دينی نمود .2-2-3

 شتدهمی ریخته معابد در سیاست طرح و است داشته عمی  پیوند اقتصاد و سیاست با مذهب که ، جوام  در»

 و حتلّ متورد اند،داشته قرار سیاسی قدرت هرم رأس یعنی معابد رأس در که کاهنانی توسّط اقتصادی امور و

 توانتدمتی گذشتگان مذهبی اندیش  در زن مقام اهمّیّت درك بنابرای  (؛21 :همان) «است گرفتهمی قرار فصل

   سازد. میسّر دوران آن مردمان اجتماعی و سیاسی اندیش  در را زن مقام اهمّیّت درك

 قالتتب در ستازد،متتی مشتخّ  را او معنتتوی جایگتاه کتته ایتران کهتت  تتاری  در زن دینتتی نمتود نخستتی  

 در» را زنانته پیكترك از هتانمونته نتوع ایت  پراکندگی شود.می آشكار ،بزرگ خدای - بانو از ییهاپیكرك

 قبترس، اژه، دریتای جزایتر تتروا، تتا صتییر آستیای و ایتران النهری ،بی  سوریه، تا مصر از وسعت به ایمنطقه

   (23 :همان) «نمود. دنبال توانمی جنوبی اروپای و کرت

 و زنتان هتایروان و فروهتران همت  متا» استت: آمده یسنا در كهچنان اوستا رشد دورۀ در و دوران ای  بعد 

  از مختلفتی نمودهتای و اشتكال ،یکلّرطتو بته (162 :1322 )رضتایی، «ستتاییم.متی ار راستت و پارستا متردان

 وجتود بته نتتوامی هاآن جمل  از که کندیم خودنمایی خوبی به ،سمقدّ کتاب ای  در زن روحانی هایجنبه

 جنبت  هتم متزدا اهورا اوستا، هاینوشته برابر کرد. اشاره یعرض خطّ یك در مرد ایزدان با اههمر ثنّمؤ ایزدان

 بته )جتاودانگی( «امرداد» و کمال() «خرداد» پاك(، )عش  «ساندارمذ»» چهچنان پدری؛ جنب  هم و دارد مادری

 و )راستتی( «اردیبهشتت» )خترد(، «وهتوم » چون ریمذکّ هایصفت کنار در مزدا اهورا ثمؤنّ صفات عنوان

 باالنشتی  صفاتی با که اوستا ایزدبانوی تری بزرگ الوه،ع به (214 :همان) «.است آمده )نیرومندی( «شهریور»

 بته تقتدیم برای زرتشتیان مقدّس هایجش  از بزرگی بخ  که است «میترا» ایزد است، شده یاد وی از برتر و

 و هاراستتی حقیقتت، ،«یَزَتته» ایتزد» او ؛استت زمتی  هتایآب نگهبتان و ختدایان تتری رگبتز عنوان به ،وی

 او از دنبتر میتادی  بته ورود از قبتل کته استت جنگجویتانی بته کنندهکمك است، زمی  شاه او ...هاستپیمان

 در و شتده دور معنوی قداست از زن گاهی که چندهر (199 :1322 ،همكاران و )گیگر ...«ندجویمی استمداد

 :کته استت آمتده «ایتران هتایشهرستتان» در چنانكه ؛کندمی پیدا نمود اهریم  کنار در گجسته ایگونه قالب



 191/ جاهلی اعراب و باستان ایران ادبی متون میان در زن اجتماعی جایگاه بررسی

 را منتوچهر و نشانید جاآن در را کرکوی آت  ورجاوند ساخت تور افراسیاب گجسته نخست را زرنگ شهر»

 و کترد ویران ار شهر آن او آمیخت،  زمی در ساندارمذ و خواست زنی به را ساندارمذ و کرد پدشخوارگر به

 از کته استت مقتدّس موجودی ،ایرانی زن (62 :1321 جاماسب،جی و دستور)جی «.ساخت خاموش را آت 

 آن از چنتی ایت  بندهشت در کته هنگامآن ؛است بوده معنوی رسایی و کمال دارای آفرین  نخستی  روزگار

 هتابتدان پتس گرفتنتد، جتان آنان و بدمید مشیانه و مشی کالبد به را روان مزدا اهورا آنگاه» :است شده تمجید

   (212 :1322 )رضایی، «آفریدم. رسا و پاك را شما م  جهانید. مردمان مادر و پدر شما گفت؛

 ؛نتدکردمتی شترکت دینتی مراستم و هاانجم  هم  در انمرد با باستان ایران در انزن اجتماعی، نظرنقطه از 

 انجتام بته تنهتایی بته ختود یتا کنند شرکت مردان با دینی مراسم برگزاری و یسنا سرودن در» توانستندمی آنان

 آن از و پرداختته مقتدّس آتت  پاستداری بته معیّنی هنگام در توانستندمی حتّی زنان باردازند. کارها گونهای 

 متردان دوش بته دوش نیتك کتردار و کارها تبلیغ و اشاعه در باید زن» اوستا در (211 :همان) «کنند. حمایت

 راه» آن، و استت یكتی متردان و زنتان متورد در نیكتی ستنج  معیتار گیرد. عهده بر را مردم هدایت و باشد

 مكتانی یتا زمان به بستگی مردان و زنان تمامی ح ّ در نكوداشت ای  و (393 :1329 )زنجانی، «است. «راستی

 جتنس همبستگی از نشان که کندمی تجلّی هاییوشتهن کتاب، ای  در است. نداشته ویژه ملّیتی یا قوم و خاص

 فتروردی » در کته آنجتا ؛دارد بهتی دیت  بته معنتوی بخشیدن حكاماست مهمّ ارکان از یكی عنوان به مرد و زن

 ستتای  درختور روانشان که آنان ،ستاییممی را دی  پاك زنان و مردان هم  فروهر اینك» است: آمده «یشت

 ختواه باشد زن ،بشر ای  خواه ؛است متدیّ  هایانسان روان شایست  ستای  آری (2 :1322 )شهریاری، .«است

 یتك بته را متردان و زنتان که است نهفته اندرزهایی و پند هانوشته ای  الیالبه در است، آشكار كهچنان .مرد

 هتم زیترا ؛شتدهمتی محستوب ایرانیان زندگی ارکان از تاری  طول در اندرز و پند ای  و کندمی توصیه اندازه

  طتالآب بتا را هتاآن کته جتاآن تتا استت، بتوده اجتمتاعی نظتام ف ح برای قوی عاملی هم و داشته دینی جنب 

 از بستیاری بتر و (11-32 التف: /1339 پتور،سبزیان از نقل به ؛(231 :1 ج ،1494 مسعودی، ر.ك:) نوشتندمی

-142 ب: /1339 ،پتورستبزیان ر.ك:) باشتد انشتاندیدگ مقابتل در تتا شتندنومی را هاآن خود، زندگی لوازم

122.) 

 کهن متون مبنای بر اعراب اجتماعی گسترة در زن نمود .2-9

  جامعت ،نبودنتد نتژادستامی کته هتاسومری «رودانمیان» سرزمی  در شد، بیان تاریخی بخ  در که گونههمان

 ،بودنتد نتژادستامی کته هتا«یبابل» و ها«کدیا» دمانن بعدی اقوام میان در ولی ،داشتند گراییزن و مادرساالرانه
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 ایجامعته نمتودن بنتا در ستعی «حمورابی» چون فرمانروایی که هرچند نهاد؛ افول به رو ساالرانهزن جامع  ای 

 شخصتیّت بعتدی هتایدوره در كهاین تا گذارد بنیان فرهنگ بدان یاجامعه نتوانست امّا داشت، سومریان مثال

 رفت. میان از تقریبی ایگونه به زن ساب 

 و بتود بستیار کنیزان تعداد آزاده؛ زنان دیگری و کنیزان یكی» بودند: دسته دو زنان ،جاهلی اعراب اجتماع در

 و نواختنتدمتی هتامیكتده در کته آوازخوانتانی و گرفتنتدمتی هاییمعشوق که بودند هاییفاحشه آنان جمل  از

 آنتان کته چراندندمی را گوسفندان و شتران و کردندمی خدمت دهزااشراف زنان به که خدمتكارانی همچنی 

 از یاشتراف آزادۀ زنتان یبرخوردار و اختیار (22 :1 ج ،1426 ضیف، شوقی) «.داشتند قرار فروتر جایگاهی در

 و یوربهتره فقتدان برابتر در اجتمتاعی یمزایتا و حقتوق آن تبت  بته و نخستت درج  در زیست و حیات ح ّ

 از قبایتل، برختی زنتان از حیتات بتزرگ نعمتت سلب و هانعمت بسیاری از جامعه در یعادّ نانز یبرخوردار

 و اشترافی زنتان کته یرفاه و آسای  کند.می تبیی  را نظر مورد موضوع یخوب به کشیدن، نفس یابتدا همان

 است: داشته بازتاب چنی  ،«مرؤالقیسا» چون شاعران، برخی اشعار در ،اندداشته دوران آن ۀآزاد

الالال ا فالالال  َ  امل سالالال  فَتیالالال ُ  وُتضالالال     ف راش 

 

 

الالالالَ   نالالالالالُ و ُ  الالالال  مل الضُّ الالالال    َعالالالال  تَنَتط   تالَفضُّ
 

 (54 :ات)يب
 و استت گرفتته بتردر را بستترش مشتك خوشتبوی هایریزه که حالی در خوابدمی بسترش در ظهر نزدیك تا )ترجمه:

 او بته وختدمتكارانی دارد او نتازپروردگی بتر )داللتت .بنتددمتین کمتر بته کتردن کتار برای شالی و بندپی  وقتهیچ

 .(کنند(می خدمت

 یحتال در ایت  و کنتدمتی صتدق زادهاصیل و بزرگ زنان دكان قشر در تنها یهایارزش و خصوصیّات چنی 

 یحقتوق و حت ّ چنتی  بته دادنتد،متی تشتكیل را ختوی   جامعت اکثریّت تقریباً که یعادّ زنان یبرا که است

 بته رفته، اسارت به بردۀ یا و اجتماع پایی  طبق  زن یك از یخوب به یانویسنده یا شاعر اگر کنیم.ینم برخورد

 از كتهاین تتا کنتدمی بیتان را ختوی  یبتازهوس حسّ با همراه عاشقانه احساسات نهایت پردازد،می توصیف

 آثتار یاخالقت و یدینت مقتدّس متتون میتان در چهآن با ای  و بگوید چیزی زن اجتماعی و یزندگ یهاواقعیّت

 شتاعران کتل، در امّتا است؛ مقایسه قابل غیر و متفاوت بسیار است، هشد اشاره آن به زن به نسبت یایران که 

 بستا چته و کردنتدمتی آغاز مانده، جای بر او دیار از که هاییخرابه و محبوب ذکر با را خود قصاید دوره ای 

ّ ا  بال  عنالةة» ماننتد عتذری شتاعری گتاه ماند؛ باقی عادت و مرس یك صورت به شاعران برای شیوه ای   را «شال

   :زندمی فریاد معشوق سكن  از خالی سرای بر را اشعاشقانه احساسات صادقانه چه که بینیممی



 193/ جاهلی اعراب و باستان ایران ادبی متون میان در زن اجتماعی جایگاه بررسی

 الالالالالالالالالالالالال َکل متَ  اء   َ اجل  الالالالالالالالالب ةَ الالالالالالالالالالالالاللَ َعب  ارَ  اي .1

الالالالالالالا  الالالالالالالالالالالانقَت االالالالالالالالالفی   ُ الالالالالالالالالفالَ قَف .2  وََکأَّنه

 

الالالالالالالوَ     اسالالالالالالالَلموَ  َعبلالالالالالالالةَ   ارَ  َصالالالالالالالبا ا    ع م 
         الالالالالالالالالالاملُتَلَ  ةَ الالالالالالالالالالالاجَ الالالال   الالالالالالالالضالالالالالالالألق َّن  الالالالالالالالالالالالالالالفَ 

 

(1512: 14) 
 دور بته گزنتد از پیوستته و باشتد ختوش بامتدادانت بگوی. سخ  م  با «جواء» سرزمی  در «عبله» سرای ای .1 )ترجمه:

 کته را حتاجتم و کترده درنگ هاگذشته یاد به تا داشتم نگه آنجا در داشت، هتشبا بلند کاخی به که را شترم .2 باشی.

 .(سازم آورده بر است، محبوب دوری زا فیان و گریه

 نالد:می معشوق دوری از که بینیممی گرااباحی و حضری شاعری عنوان به را «مرؤالقیسا» گاه و

 ا  الالالالالالالََتَمهل يالالالال  َ   الالالالالالالالبَی ّاةَ الالالالالالالغَ   الالالالالالالالکأن   .1
الالالالا ُوق فالالالالا   .2  َمطالالالالیهُ    َعلالالالال  َصالالالال ب  ِب 

 

 َ نظالالالالالال    انق الالالالالال ُ   الالالالالالال ََسالالالالالالرا    لالالالالالاّل  

الالالالالالال   وَ     الالالالالالالالالأس کالالالالالالالالالالالهتل   ال  نَ الالالالالالالالالال لالاليَق  ََتَمه
 

 (03ات:)يب
 شتكندمتی را ابوجهتل( )هندوانت  حنظتل دان  که بودم کسی همانند شدم جدا معشوق از که روزی صب  در .1 )ترجمه:

 در داشتتند؛ نگتاه کنتارم در دیار، آن در را خوی  اشتران م  یاران .2 کند.(می بیان را اشگریه تشدّ جااین در )شاعر

 (.نمیرم فراق درد از تا بزنم کردن صبر به را خود و نباشم اندوهگی  خواستندمی م  از که حالی

 شتاعران توصتیف .استت یو جتذب بته عصر ای  مردمان کش  و گرای  دلیل بیشتری  زن یجسمان ارزش

 و زیتری  یهاالیته در مردمان ای  یبارگزن از ینشان و... آهو چون کشیده یهاگردن با یهمسران از دوره ای 

 وضتوح بته «القتیس امترؤ» شتده یتاد عرشتا شتعر در آن یهانمونه كهچنان است. مدارك و شواهد ای  ری زب

  است: مشهود

    الالالالالالفا    أسالالالال  َ    َ الالالالالالتاملَ  زي ُ يالالالال رع  الالالالالالفَ وَ  .1
الالالالالر  مَُ  ّي   كاجلالالالالال طیالالالالال   لَ  ح  الالالالالالالشكَ وَ  .2  صه

 هُ أنهالالالالكَ  ث   َشالالالال غالالالال    خص  رَ ب الالالال  عطالالالالتَ وَ  .0
 

 

    الالالالالالالکَ الالالالالثعَ ت  املُ  ة  لَ الالالالالالالالالخالالالالالنه     الالالالالالالالالنق  كَ  ث  الالالالالالالالالالالالالأثی 
 ذله   الالالالالالالالالالالاملُ  ال    الالالالالالالالالالسهق    ب  الالالالالالالالالنبكأُ  ا   الالالالالالالالسو 

  إسالالالالالال      سالالالالالالاوي ُ مَ  وأَ   بالالالالالال   ظَ  اريعُ أَسالالالالالال
 

 (54-55 ات:يب)
 در هتای ران .2 .دهتدمتی زینتت را پشتت  خرمتا شتدۀ هتمدر و انبوه یهاخوشه همچون سیاه  یموها .1 )ترجمه:

 ستایه آن بتر خرمتا درخت که بود یبرد یهاینی چون ظریف  یهاساق و بافته چرم، از که است یافسار چون لطافت

 «استحل» نترم شاخه از که یهایمسواك چون یا و «یظب» سرزمی  یهاکرم چون لطیف و نرم یانگشتان .3 باشد. افكنده

 داشت.( باشد،

 اطفتال پترورش و غذا تهیّ  دستاس، با گندم کردن آرد گاو، و گوسفند دوشیدن» جاهلی زنان عمدۀ کارهای

 فایتدۀ کته دانستندمی انسان و حیوان میان برز  مخلوقی را زن ،عصر ای  در (426 :1329 )لوبون، «.است بوده
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 کتردن دفت  زنتده و داشتت پی در بدبختی ،دختر شدن پیدا است. بوده ردم به خدمت و نسل كثیرت او خلقت

 از و خوانتده ناپستند را امتر ای  آیاتی، در کریم قرآن شد.می شمرده دختر والدی  مشروع  حقوق جزء هاآن

   دارد:می حذربر آن انجام

ُُ ْ  َّنهْال ُ  إْمالَم     ْ م   أَْواَل َُك  تالْقتُلُ اْ  الَ وَ » ُُُق ُهال ْ  نالالْر  و 8  )تُال ير «قُت لال ْ  َذنال    ِبَ   و ُسالِ َل ْ  اْلَمالْ ُُوَ ةُ  َوإ َذا» و (141 انعالا  ) «َوإ ايه
9) 

 و ختران» بر جاهلی یهجا جوهرۀ که ایگونه به بود؛ ننگ مردمان ای  میان زاییدن، دختر دوره، ای  در آری

 جاهلیّتت در (11 :1326 )افتختارزاده، «زد.می دور زیاد تراندخ و الغر زنان و چالق و کور لنگ، گَر، شتران

 کته طتوری بته ؛استت متردان ریفت فت پی در شیطان همانند وی که داشتند عقیده و دانسته یرنگن مظهر را زن

 )ثعتالبی «سالاءالن    کیاّل» مثتل همچنتی  (462 :1 ج ،1414 )زبیتدی، «کردنتد.متی تشتبیه متار بته مكتر، در را زنان»

 نستبت جتاهلی شتاعران از یكی به شعری بیت زمینه، ای  در دارد. عقیده ای  از نشان ،(412 :1326 وری،نیشاب

 است: شده داده

َّ  املاُ ين  کا ن  کالر    علمال  مالا والَفضال  عب الا ال أيب ع ن
 

ُّ  أمالالران ُکالال     فالال  ابلن  سالالاء شالالب ا  ّ   الن  سالالاء کیالال  عظالالی    کیالال
 

 .آگتاهی ختوبی، بته ای ، به تو و است کریمی مرد فضل، که حالی در کرد؛ رفتار گنیرن به م  با عبّاسال ابو نزد مازنی»

 (412 :همان) «است. بزرگ بس زنان حیل  که درستی به شد. شبیه زنان به او امری هر در

  از برختتی مبحتتث، شتتدن روشتت  بتترای ،باستتتان ایتران میتتان در زن اجتمتتاعی جایگتتاه ماننتتد نیتتز جتااین در 

 بررستی متورد اسالم، از پی  اعراب میان در نیز شد، ذکر پیشی  مبحث در که را زن جتماعیا هایمایهدرون

 پردازیم.می باستانی فرهنگ دو ای  هایتفاوت و هاشباهت به پایان در و دهیممی قرار

 ازدواج .2-9-5

 در زنتان بته انمترد یدلتدادگ و عش  اختصاص ،است مانده جای بر زمینه ای  در یجاهل اشعار میان در آنچه

 ایشتان میان در زن روحانیّت جنب  ارزشیبی بیانگر ،نازلی بسیار سط  در و ایشان جسم از ینفسان التذاذ جهت

 درك قابتل ناروا، تعصّبات خاطر به مردان، به زنانه عاشقان  یهاکش  از یخبر هیچ که حالی در است؛ بوده

 آل معاصتر کعتب، دختر وی که شده برده نام «قزداری رابع » نام به تبارعرب زنی از تاری  در نیست. شهود و

 بته را او» و بتود روزگتار یگانت  کمال، و فضل و جمال و حس  در که است نژادعرب زادگانملك از سامان،

 بترادر بتدگمانی بته لتیك  کشتید، حقیقتی عش  به انجام  که رسید هم به میلی برادرش، غالم نام، «بكتاش»

 نخستتی  و بتوده مجتازی و حقیقتی عش  احبص ،«العرب زی » رابعه که است معروف ،رو ای  از شد. کشته
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 بترادر، توسّتط نفتس قتتل ایت  (299 :1323 )ستتّاری، «است. محسوب شده، شناخته تاری  در که عش  شهید

 املشت تنها، ،ح  ای  ؛است ایرانیان خالفبر ،اعراب میان در همسر یا و عش  انتخاب در آزادی عدم از نشان

 انتختاب را ختوی  همستر ختود اشترافی، زنتان» شتد؛می بودند، زادگاناشراف همان که زنان از خاصّی قشر

 ضتیف، شتوقی) «شتدند.متی جدا هاآن زا کردند،نمی رفتار نیكو آنان با همسران ای  که زمانی آن و کردهیم

 (22 :1 ج ،1426

 کته استت زوجتات تعتدّد هستتیم، مواجته آن بتا بسیار ،شرقیان بیشتر شاید و جاهلی اعراب میان در آنچه 

 ایت » ،(434 :1329 لوبتون، )ر.ك: انتددانسته اسالم مذهب لودۀشا را آن که اروپا نویسندگان عقیدۀ برعكس

 بتوده شتای  مشترقی اقتوام تمتام میتان در متذکور رستم هم اسالم از قبل چه نیست؛ اسالم به مربوط ابداً رسم

 نیتز را آن شترط و داد کتاه  همستر 4 تتا را آن و محدود را زوجات تعدّد اسالم كهبل ،(436 )همان: «است

فالتُ  إنوَ » فرمود: بیان هاآن میان عدالت برقراری الط ا أال   خ  ال َ  َلُکال  طالابَ  مالا فالانک ُ  ا الیَتالاَم  يف تُقس   َوثالم َ  َمثنال  سالاء  الن    م 
فتُ  فَإن رابعَ وَ  ّ لُ ا أال   خ  َّة   تَع  (3 )نساء  «تالُع ل ا أال   أ نَ  ذلکَ  أمیانُُک  َمَلَک  ما أو فَ ا  
 نهتی بته توجّه با امّا است، نگردیده یافت چیزی عرب شفّاهی و کتبی ادبیّات در محارم با ازدواج درمورد 

 میتان در کته کترد همالحظ توانمی - 23 آی  نساء، سورۀ - محارم با نامشروعی ارتباط نهگوهر از کریم قرآن

 نتام حیطته ایت  در که ازدواجی گون  تنها است. بوده مرسوم یارتباط و ازدواج چنی  نشی ،عرب قبایل برخی

 از نتوعی چنتی  چترا كتهاین بررسی در شود.می پرداخته آن به ادامه در که است «ضیزن» نكاح شده، ذکر آن

 اعتراب کته آنجتا از داشتت بیتان بایتد بینیم،نمتی جتدّی طتور به نشی بادیه اعراب میان در را پیوند و ازدواج

 گستتترده اداری و سیاستی هتایحكومتت دارای علتف، و آببتی صتحراهای ستوزان ستین  میتان در یجتاهل

 پتس استت بتوده ایشتان طایفت  و قبیله کرده، محدود خوی  هب را قوم ای  حصاری، عنوان به چهآن و اندنبوده

 و استت نمانتده جای بر شده، دارخدشه ایشان كومتیح کلّی طور به و خاندانی نژادی، اصالت كهاین از ترسی

  است. شدهمی خوی  قبیل هم ردانم یا زنان با ازدواج و پیوند به منوط ایاندیشه چنی  سقف و نهایت

 ؛استت کترده حترام را هاآن تمامی تقریباً اسالم که شده ثبت ازدواج هاییگونه لی،جاه اعراب تاری  در 

 ختود پتدر زن مرد، آن بزرگ پسر رفت،می دنیا از زنی شوهرِ وقتی» آن، در که ستا «ضیزن» نكاح جمله از

 ۀستور 22  آیت در کریم قرآن که (423 :2 ج ،1493 اثیر، )اب  «...شدمی او ازدواج مان  یا کردمی حبتصا را

 مبادلته مهتر، نبدو را خود همسران مرد دو» آن، در که «بدل» نكاح همچنی  و هکرد حرام را ازدواج ای  نساء
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 استت. بتوده مخالف هاآن هم  با اسالم که «استبضاع» و «شیار» نكاح و (132 :1 ج ،1413 )علی، «کردند.می

   (39 :1 ج ،1313 کوفی، ثقفی و 4 :2 ج ،1411 آلوسی، ر.ك:)

 سياسی نمود .2-9-2

- شتاه» قالب در مردان هرچند» سومریان حكومت دورۀ در رودان،میان از مانده جا به سنگی هایلوح طب  بر

 تأکیتد امّتا ستازند،متی نمایتان چهتره و آورنتدمیبر سر آرام آرام نظامی فرماندهان و موسمی رهبران و «شبان

 ختود حمایتت در را هتاآن ستاس و کترده بنتا را شتهرهادولتت که است زن فرمانروایان بر ها،اسطوره اصلی

 جتایی تتا کترد افتت زنتان سیاسی مقام ها«کدیا» حكومت دورۀ رد (192 :1321 کار، و )الهیجی «اند.گرفته

 بته آنتان امّتا بازگردانید، آنان به را رفته دست از حقوق از برخی کرد، ض و «اورنامو» که جدیدی قوانی » که

 سیاستی، هتایدگرگتونی از ناشتی اجتمتاعی هتایارزش معیارهتای رویی و زیر و فرهنگی هایاختالط دلیل

 وجتود بتا نیتز حمتورابی فرمانروایی دورۀ در (111 :همان) «بودند. داده دست از را خود یاسیس توان و قدرت

 در زنتان سیاستی فترود» نداشتت. چندانی تعریف زن سیاسی اوضاع سومری، قوانی  سرییك به زدن چنگ

 کامتل ستلّطت بتا شتد. آغاز اندكاندك نظامی، - فردی هایقدرت تسلّط و «قهرمانی عصر» آغاز از خاومیانه

 سیاستی نتزول و... گتردیبیابان گری،کوچ شبانی، هایفرهنگ غلب  و زاگرس سوی آن و سو ای  در سامیان

 و نتتابرابری فقتتدان، ایتت  داشتتت. پتتی در را برابتتر فتتردی حقتتوق دادن دستتت از و اجتمتتاعی موقعیّتتت تنتتزّل و

 بته زن ستفناكا شترایط وجتود بتا جاهلی ۀدور در ولی ،(112 :همان) «دارد ادامه نیز امروز به تا ماریخوارش

 زنتدگی در حتّتی بعتدها تولّتد، یابتتدا همتان در یاشتراف زنتان بهتتر وضعیّت ،بدوی جامع  در یکلّ یصورت

 را ضتعفا از حمایتت حت ّ» زنتان ایت  استت. داده اختصاص را یبرتر امتیاز آنان به و داشته تأثیر نیز سیاسیشان

 ج ،1426 ضتیف، شتوقی) «استت. داده ارمیان یو به را «السكله ب  سلیك» یدآزا ،«فلكیه» كهچنان ؛اندداشته

 «بتود. نفترت و ننتگ جنتگ، و صتل  در زنتان بته بتردن پناه» اعراب یکلّ قانون مبنای بر که حالی در (22 :1

 بتر یمبنت را ایشتان عتزم و بتوده شوهرانشان همراه هاجنگ در یحتّ» اشرافی زنان ای  (11 :1326 )افتخارزاده،

 و نالته چنتان نزدیكتان، از ییكت قتتل هنگتام در کته طوری به بخشیدند؛می قدرت یپذیرانتقام ی روح تقویّت

 شتوقی) «کردنتدمی ضتحری انتقام گرفت  به را آنان و کرده رمتأثّ را قبیله بزرگ مردان که دادندمی سر زاری

 و ستوز پتر مرثیت  چنتان ،«معاویته» و «صخر» برادرش، دو بر «خنساء» که گونههمان ؛(23 :1 ج ،1426 ضیف،

 موجتب ،زنتان ایت  ،بنتابرای  ؛برانگیخت خوی  برادران انتقام برتر حسّ به را اشعشیره كهاین تا خواند گداز

 «نته» شتنیدن صورت در که گونهآن اند؛بوده بیگانه مبارزان و دشمنان با جنگ برای خوی  اندرادمر تشوی 
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 كتهچنان نیستتید؛ متا کسان از پس نگیدجنمی ما خاطر به و کنیدنمی دفاع ما از شما که کرده تهدید را همگان

 است: کرده اشاره آن به اشقهمعلّ در وضوح به ،دوران ای  برجست  شاعر کلثوم ب  عمرو

سالالالالالالالالالالالالالالالان   ب یالالالالالالالالالالالالالالال    آثالالالار نالالالالالالالالالالالالا َعلالالالالالالالالالالالال     

یالالالالالالالالالاَ ان يالُقالالالالالالالالال َ   َلسالالالالالالالالالتُ » يالُقلالالالالالالالالالَ : وَ  ج 
 

الالالالالالالالالالالالالالالال َ  أن َُّنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاذ رُ    هَتاُلالالالالالالالالالالالالالالالال ان أو تالَقسه

 ََتَنعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال انَ  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  إذا بالعالالالالالال لَتَنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 

 (81 و 84 :1521)
 همته ایت  کته ستتهاآن بته اهانتت و هتاآن استارت بتیم از و انتدایستاده ما پسِ از روی،زیبا اندامساید زنان .1 )ترجمه:

 نیستید.( ما شوهران سازید، دشم  راسی را ما اگر گویند:می و دهندمی علف را ما اسبان .2 کنیم.می پایداری

 كتهچنان استت؛ شتدهمتی دوره ای  زنان از خاصّی قشر شامل تنها، گردید، بیان که گونههمان وضعیّت ای  امّا

  بیتان را سیاستت حیطت  در زنتان از تبعیّتت عتدم قصتایدش، از یكتی در دوره، ای  دیگر شاعر عنتره، بینیممی

 :داندمی مبرّا آنان دادن مشورت و مشارکت از را خوی  و کندمی

 ظَعینالالالالالالالالالالالالال : تقالالالالالالالالالالالالال  َ  أن أُ الالالالالالالالالالالالالاذ رُ  إين  

 

 فالتَلَبهالالالالالالالالالالالال    سالالالالالالالالالالالالاط ع   ار  الالالالالالالالالالالالالالالغُب ذاالالالالالالالالالالالالالالاله 
 

(1512:00) 
 کنم.(می دوری شو، آماده جنگ برای پس است، پراکنده غباری ای  بگوید: م  به نشینم،هودج زن اینكه از )ترجمه:

 و قبیلته در زنتان سیاستی حاکمیّتت از گتاههیچ ،باستان ایرانیان خالفبر ،جاهلی عرابا میان در ،وجود ای  با

 مایت  را ضتعیف و حقیتر موجتودی از اطاعتت و نشتده بترده نتامی جتدّی صتورت بته ،ختود زندگانی محیط

 بتا و کنتدمی رد را آنان جاهلی تفكّرات کریم قرآن که است حالی در ای  و دانستندمی خوی  سرافكندگی

 آنتان و داردبرمتی پرده نانز درایت و عقل کمال از مدار،سیاست و رانحكم زنی عنوان به «بلقیس» ادآوریی

 إين   » :باشتند متردان بترای یالگتوی کته ایگونه به داندمی سیاسی و اجتماعی هایالیّتفعّ در شرکت به قادر را
 (20)من   «َعظی    َعرش   الَ وَ  َش ء   ُک    م   أُوت َی وَ  ََتل ُکُ   امَرأَة   َوَجّ ُ 
 فرهنگی نمود .2-9-9

 بتا «قهرمتان-مترد» دربتارۀ هتاییافستانه پرداخت و ساخت داد، ر  هاکدیا دوران در که ایفرهنگی رویداد

 هتایشخصتیّت بترای ابتتدا در ،هتاحماسته ای » خوانیم.می «حماسه» را آن امروزه که است آمیزمبالیه کیفیّتی

 بعتدها امّتا شتد، ستاخته بتود، ستومر قهرمتانی عصتر «شتبانان-شتاه» از که «گم  گیل» نظیر سومری تاریخی

 کامتل هتاینشانه با را افسانه فضای و یافتند راه هاافسانه ای  به هم «اَکِدی سارگون» نظیر سومری غیر قهرمانان

 (114 :1321 کار، و )الهیجی «پوشاندند. «مردساالر»
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 .است یضرور عصر  یا در فرهنگ و علم گاهیجا با ییآشنا ،یجاهل دوران در زن گاهیجا شناخت یبرا 

 وسایلی و امكانات اندچن ،یمدائ کوچ سبب به بدوی اعراب» .نداشت یاهمّیّت یجاهل  جامع در فرهنگ و علم

 یزندگ طری  در که اندازه همان به معارفی همه، ای  با بیافزایند. خوی  آگاهی و علم به که نداشتند اختیار در

 ی،شناستستتاره طتب، حستاب، چتون علتومی بودند؛ کرده کسب آزمون و تجربه راه از نیست گریزی آن از

 هتابتدان محیطیزیست شرایط خاطر به که (24-22 :1326 )الفاخوری، ...«و عرافت و کهانت انساب، معرفت

  جمله از اسالم ظهور هنگام در ،طرخا همی  به شدند؛نمی بهرمند علوم ای  از عام صورت به زنان امّا داشتند، نیاز

 آیاتی در خداوند است. «آموزیعلم» اند،شده دعوت آن کسب به دو، هر مرد، و زن که مشترکی هایفضیلت

 «يَعَلُمال َن... ال الهالذي َ و  يَعلمال نَ  ال الذي َ  َيسالت   َهال   قال »... استت: کترده اشاره نادانی و دانایی نابرابر ارزش به قرآن از
ُمر  (9) 

 کته ایگونته بته داشتتند؛ مشتارکت زنان دوره، ای  در صناعت، ای  به مربوط کارهای و دستی صنای  رد 

 :1329 )لوبتون، «.بافتنتدمتی ختود دستت بتا هتاییقتالی و ضتخیم هایپارچه فرش، و امخی و لباس برای زنان»

  از کتته زنتتانی آن مگتتر ؛کردنتتدمتتی چادرهتتا تعمیتتر و بتتافیلبتتاس آشتتازی، آزاده زنتتان» همچنتتی  ،(426

 (22 :1 ج ،1426 ضیف، شوقی) «داشتند. خدمتكار که بودند زادگانیاشراف

 و استت بتوده ،شتاعری و شتعر عرص  در یجاهل زنان ادبی و فرهنگی حضور و نمود بیشتری  ،حال ای  با 

 یقتو احساس خاطر به یحتّ و داشته یدست یشاعر و شعر در مردان مانند که نبوده یانكار و تردید هیچ یجا

 اتادبیّت و شتعر زمینت  در یجتاهل دوران در زن انتد.بوده نیرومنتدتر متردان از عواطتف بیان نظر از زنانه برتر و

 استت «خرنت » و «خنستاء» ،هتاآن تری مشهور که اندرسیده نبوغ به ایشان از شاعر یتعداد بوده، منزلت یدارا

 ؛رفتته بتی  از اشعارشتان کته دارند وجود دیگر شاعر زن هاهد و هستند یافتهنشر و شدهثبت یاشعار یدارا که

 بت  عمترو دختتر «کبشته»» ،زنتان ایت  جملت  از است. رسیده ما به روایات، از یبعض در که یاندک مقدار مگر

 هتاآن مشتهورتری  کته انتدبوده نیتز خطیتب یزنتان دوره آن در و و... جابر دختر «میسه» و است کرب یمعد

 (31-34 :1 ج ،تایب )زیدان، «.جابس دختر «جمعه» و است «زرقاء» همان که سخن دختر «هند»

 یرثتا در خنساء اشعار. است بوده لهیقب بزرگان گرید ای شوهر و برادر پدر، یرثا در ،زنان ای  اشعار شتریب 

 نبتیّ کته استت شده روایت» .رودمی شمار به جاهلی شعر نامیان از یكی و داشت یخاصّ شهرت برادرش، دو

 کته کردنتد درخواستت پیتامبر و سترود شتعر ایشان برای نیز خنساء کرد، سراییدن طلب خنساء از )ص( اکرم

  یتلقّت دوره ایت  هنرهتای از یكتی کته شتعر سترودن مقتام در زن ایت  آری (13 تتا:بتی ر.ك:) «بسراید. بیشتر
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 متورد در ی،عبّاست عصتر شتاعران از یكتی ،«بُرد ب  بشّار» که ایگونه به گردید؛ نائل واال ایدرجه به شد،می

 گفته او به باشد. رکیك و ضعیف شعر آن كهاین مگر سرایدنمی را شعری زنی هیچ» است: گفته زنان شاعری

 دوران در متا آنچه برای بنا ؛)همان( «است یافته برتری مردان بر وی اد:د پاس  است؟ گونه ای  نیز خنساء شد:

 عتاطفی هاینوشتته و اشتعار شتامل تنها نیم،کمی برخورد آن با ،هنری مكتوبات انعنو به آن از قبل و جاهلی

 هتاآن از خبتری هیچ «آسوری درخت» و «زریران یادگار» چون محدودی تعداد جز باستان ایران در که است

 هستتند متردان از تعدادی تنها و گویدنمی شعر زن ایران، در امّا داریم؛ شاعر زنان اعراب، میان در است. نبوده

 افتختارگرای مكتوبتات و نقتوش و آثتار باستتان ایتران در ،مقابتل در امّا ؛اندکرده خودنمایی زمینه ای  در که

 هتیچ گرایانتهیملّ احساسات چنی  از هری ،النّبی  تمدّن سوای اعراب که است بسیار رزمی و حماسی و میهنی

 .اندهنبرد ایبهره

 روحانی و دينی نمود .2-9-3

 هتری النّبتی  و ستوریه در زنانته هایپیكرك شد، ذکر باستان ایران در زن دینی نمود مبحث در که گونهمانه

 کته دینتی هتایافسانه در دارد. اقوام ای  میان در زن معنوی تقدّس از نشان که هاییپیكرك اند؛دهش یافت نیز

 رودانمیتان های«شهردولت» دینی مراکز و دمعاب در و شده نوشته استوانه یا لوح روی بر مختلف هایشكل به

 سیاستی و دینتی رهبتری کته شتده یتاد گتانکاهنه و خدابانوان از عظیمی گروه از آمده، دست به )سومریان(

 «اروك» شتهر در» کته کترد اشتاره نكته ای  به توانمی ،نظرات ای  تأیید در .اندداشته عهده بر را خود جامع 

 شتكلی هبت را دینتی و سیاستی رهبتری زنانی است، که  جهان شدۀشناخته های«شهردولت» تری که  از که

 ختدابانوی (1)«اینانتا» قالتب در و یافتته مقتدّس ایوجهه ها،چهره ای  زمان گذشت با اند.داشته عهده بر توأمان

 (192-196 :1321 کار، و )الهیجی «اند.بوده ستای  مورد و شده گرلوهج «اُروك» شهر حامی

 ،دبودنت متردم پرست  مورد که متعدّد خدابانوان و خدایان» رودان،میان سرزمی  در بابلی دوران اواخر در 

 بتا «متردوك» شتدند. ستارده فراموشتی بته مردمتی، همای  هایانجم  نظیر دموکراسی مظاهر دیگر با همراه

 زدوده هتااستطوره از گتردی ختدایان و شتد رمتذکّ یگان  خدای ،«نكیا» و «انلیل» ،«آن» از مشترك شخصیّتی

 گستترش نیتز سومری غیر مردم باورهای بر را خود نفوذ دامن  «ایشتار» به نام تیییر با «اینانا» خدابانو تنها، شدند.

 (112 :همان) «داد.

 رانتدن باعتث «حتوّا» یهتود، دینتی باورهتای در» داشت؛ ایدوگانه موقعیّت ،جاهلی نیدی باورهای در زن 

 ،1322 بلعمتی،) «.شتد مبتال پلیدی و سختی فرزندزادن، حیض، چون هاییسختی به پس ،شد بهشت از «آدم»



 1331 تابستان ،22 شمارۀ ،ششم سال تطبیقی، ادبیّات نام کاوش /119

  نجتس باشتند، زده دستت آن بته کته را چتهآن هتر و گرفتته کنتاره حتائض زنتان زا یهود» همچنی  (42 :1 ج

   (34 :4 ج ،تابی مقدّسی،) «دانستند.می

 در چنتدی آیتات پرستیدند؛می را هاآن و بوده خدا دختران مالئكه که داشتند اعتقاد ها،عرب از گروهی 

 مشترکان ،«نجتم» ستورۀ 26 آیت  مطاب  (2).است کرده تكذیب شدّت به را نآ و پرداخته موضوع ای  به قرآن

 هتامجسّتمه ایت  و ساختندمی مؤنّث هایمجسّمه هاآن .کرد خواهند شفاعت را هاآن مالئكه که داشتند اعتقاد

ال  وََکال » پرستیدند؛می و تهدانس مالئكه تمثال را الماوا    يف َملالک   م  ال  إال   َشالیِا   َشالفاَعُتُ   تُغالي ال الس  ّ   م   ل َمال  للاُ  ََيَذنَ  نأ بَعال
 ایت  مالئكته، مانند که است سبب ای  به هابت از عضیب ساخت  مؤنّث ،برخی عقیدۀ به (24)جنال   «يَرض وَ  َيشاءُ 

 را زنتان بتا مالئكته جنستیّتی تشتابه گروهی» و کردندمی شفاعت طلب هاآن از و تهدانس خدا دختران را هابت

 «داننتد.متی استتتار و پوشتیدگی زیبتایی، و لطافتت در مالئكته و زنتان بتودن مشتترك حساب به هاعرب نزد

 (44 :1322 )انصاری،

 تتا استت هتری النّبتی  بتزرگ هتاینتمتدّ عصتر بته مربوط عربی زن معنوی و روحانی نمود بیشتری  ،کل در

 اند.کرده یاد بختینگون اسباب و اهریم  هایآفریده عنوان به ثنّمؤ جنس از که جاهلی عصر اعراب

 نتيجه .9
 از قبتل در ستاالریزن منطقی روال به باستان یایران جامع  در زن ارزشبا و واال مقام نشانگر ،وضوح به پژوه ، ای  .1

 در کته استت بتوده بعتد یتتاریخ گستترۀ در زن و مترد تساوی و برابری ایتاًنه و تاری  شروع با میانه مردساالری تاری ،

 یبترا نبودنتد، نتژادسامی که سومریان میان در همآن و هری النّبی  که  تاری  در زن حقوق رعایت شكل به ،آن مقابل

 است. کرده تجلّی جاهلی اعراب تاری  در بسیار، تشدّ با ساالریمرد آن، دنبال به و کوتاه یتمدّ

 تقتدیر قابتل و مقتدّس ایگونته به آنان عش  بلكه بودند؛ مختار و آزاد همسر و عش  انتخاب در باستان ایران در زنان .2

 بشتر نتوع ای  وضعیّت خالفبر درست ای  و بوده خانواده یك سالم ساختار تشكیل عامل دانا میانجی واسط  به که بود

 .شتدمتی بتود، زادگتاناشتراف همتان کته اندکی قشر آنِ از ح  ای  تنها، ،هاآن میان در که تاس بوده هاعرب میان در

 ازدواج چتون گونتاگون هایشكل به باستان ایران مكتوب اعتقادات الیالبه در نژاد و اصالت با زنان پاك روح تقدّس

 مانتده برجای آثار در آن یهانمونه از که است کرده تجلّی فرهنگی و اجتماعی قوانی  ساختار در ایشان برای محارم، با

 تشخصتیّ بته اهانتت جز هاآن تمامی که است پیوندهایی کرده، نظر جلب چهآن و نخورده چشم به خوبی، به اعراب از

 است. نداده نشان را آن از فراتر چیزی غریزی، حیوانی موجود یك حدّ در او آوردن پایی  و زن

 یبستیار و بتوده حكمت و موعظه و پند نهایتاً و سیاست و قدرت گرای  هب متمایل ،نسبی طور به ایرانیان که جاآن از .3

 جنتگ در گتاهی حتّتی و داشتند قوی دستی سیاست در زنان ،است گردیده تدوی  راستا همی  در ایشان یکتب مناب  از
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 در کته دبودنت زادگتاناشتراف شترق فقتط جتاهلی اعتراب میان در که حالی در ؛کردندمی رهبری را سااه و شرکت نیز

 بتر زن باستتان، ایتران مختلتف اعصتار در .کردنتدمی تحریك نبرد به را همسرانشان و کردندمی دخالت سیاسی لمسائ

  میتان در زنتان فرمتانروایی بته النّهتری ،بتی  استاطیر میتان در تنهتا کته صتورتی در ؛نشستمی پادشاهی و سلطنت مسند

 در زنتان سیاستی حاکمیّتت از گتاههتیچ اسالم، از پی  جاهلی راباع میان در و است شده اشاره سومر شهرهایدولت

 مایتت  را ضتتعیف و حقیتر موجتتودی از اطاعتت و نشتتده بتترده نتامی جتتدّی صتورت بتته ختتود، زنتدگانی محتتیط و قبیلته

   دانستند.می خوی  سرافكندگی

 یكتی آمتوزیعلتم که ایگونه به است؛ شده تأکید دان  فراگیری به وفور به باستان، ایران در نیز، فرهنگی لحاظ از .4

 ،مهتمّ امتر ایت  فراگیری در بلكه ست؛ا بوده مردان و زنان آن تب  به و پسران و دختران میان در مشترك خصوصیات از

 در جتاهلی دوران در زن مقابتل، در .انتدداشتته بیشتتری ارجحیّت زنان ها،نسل تربیت و سازیانسان مهمّ وظیف  خاطر به

 در نیتز علتومی شتاعری، و شعر کنار در .بودند فعّال عرصه،  یا در مردان مانند و بوده منزلت دارای یّاتادب و شعر زمین 

 علتوم ایت  از عتام صتورت بته زنتان امّا داشتند، نیاز هابدان محیطییستز شرایط خاطر به که داشت وجود اعراب میان

 کته کترد اشتاره صناعت، ای  به مربوط کارهای و دستی صنای  به توانمی فرهنگی کارهای جمله از .شدندنمی بهرمند

 ؛دانستتندمتی سفالی ظروف سازندۀ و مخترع را آنان برخی حتّی و داشتند تاری  طول در ایگسترده فعّالیّت ایرانی زنان

 .داشتند مشارکت هایی،عتصن چنی  در ایگونه به نیز، اعراب زنان که گونههمان

 برابتر مترد بتا دیتدگاه هتر از جتا هتر در کته واالست چنانآن زن یگاهجا زرتشتی آیی  در نیز معنوی، امور لحاظ از .1

 در زنتان .استت شتده اشاره عرضی خطّ یك در مرد ایزدان با همراه ثنّمؤ ایزدان وجود به که است آیی  ای  در است.

 شترکت متردان با دینی مراسم برگزاری و یسنا سرودن در توانستندمی آنان اند؛داشته ایویژه نمود دی  به مربوط لمسائ

 گتروه از )ستومریان( رودانمیتان دینتی هتایافستانه در مقابل در باردازند. کارها گونهای  انجام به تنهایی به خود یا کنند

 دوره در ولتی ،انتدداشتته عهتده بتر را ختود جامع  سیاسی و دینی رهبری که شده یاد گانکاهنه و خدابانوان از عظیمی

 و ختدایان کته بتود بتابلی دوران اواختر در و شتد ستروده ختدایان -مرد ستای  در دینی سرودهای بیشتری  ها«دیکا»

 در .شتد رمتذکّ یگانت  ختدای «متردوك» و شتدند ستارده فراموشتی بته دبودنت مردم پرست  مورد که متعدّد خدابانوان

 کته بودنتد اعتقتاد ایت  بتر دیگتر گروهتی و دانسته شوم و نحس موجودی را زن گروهی جاهلی اعراب دینی باورهای

 .پرستیدندمی را هاآن و بوده خدا دختران ،مالئكه

 هانوشتپی .3
(1) innana  بخ : دو از واژه ای inn و زمی  خدابانوی معنای به an کتار، و الهیجتی) استت. شتده تشتكیل آستمان معنای به 
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ُ مة( -حب   يف األ ب املقارن )فصلی ة علمی ة  حم  
ُي کرمانشاه  کل ی ة اآل اب والعل   اإلنسانی ة  جامعة را

 553-99   صص  2152هال.    5331هال.ش   5391 صی   22الس نة الس ا سة  العّ  

 5اجلاهلینی األعرابجتماعی ة خم  النص  ص األ بی ة يف إيران القّمیة و  راسة مکانة املرأة اال

 2ّ رضا ش خاينحمم  
 یرانالعربية وآداهبا، جامعة ایالم، إ غةأستاذ مساعد يف قسم اللّ 

 3فرشته آهیخته
 یرانفارسية وآداهبا، جامعة کردستان، إغة اليف فرع اللّ  ةماجستری 

 3طاهره آهیخته
 یرانالعربية وآداهبا، جامعة ایالم، إ غةيف فرع اللّ  ةماجستری 

 امللخ ص
ة يف اجملتمعززات واحلضززارات املةتلفززة ويف کززّل العصززور. کمززا  کززان رززا دور  رز يف اتریززيت إیززران القد ززة الّزز  کانزز  املززرأة اکانززة خاّصزز تتميّززز

به معاصززرة للاضززارة العربيّززة يف منطقززة بزز، الّنأززرین، وبزز، أعززراب البادیّززة يف جزیززرة العززرب والعززراق وسززورت و... . ولکززن هنززا  وجززوه الّتشززا
وصزززيفي يف دراسزززة املکانزززة التّ  -اليلزززي ّتمزززایز الواضزززاة والکثزززریة بززز، مکانتأزززا يف هزززات، احلضزززارت،. یسزززتةدم هززز ا الباززز  املزززنأ  التّ وال

 بزاینوجزوه الّتالقزي والتّ اإلجتماعية للمرأة ب، ه ین القوم، التّزاريّي، حسزب املصزادر التّارييّزة واألدبيّزة والّتعليميّزة واألسزاطرییّة و... ومقارنزة 
، حزرّة أو یززری تماعيّزة سززواء کانز  نبيلزة أو یززری نبيلزةمتناسززبة اکانتأزا اإلج ا  لبنزاء طبقزات اجملتمزع أیضززا. وانتأزی إلزی أّن للمززرأة اإلیرانيّزة حقوقز

اب ومکزانتأن املرموقززة حزرّة حسزب الّنصززوق القد زة املکتوبزة ویززری املکتوبزة. أّمزا يف املقابززل وبنکزران العزدد القليززل مزن الّنسزاء الثّریززة يف األعزر 
 يف اجملتمع العريب، جیب علينا أن نعرتف أبّن املرأة العربّية يف العصر اجلاهلي مل تکن را مکانة عالّية.
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