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چکيده
زن در اجتماع و فرهنگ ملّتهای گوناگون ،در تمامی ادوار ،جایگاه و موقعیّت خاصّ خود را داشتته استت؛ او در تتاری ایتران
باستان که با تمدّن و فرهنگ اعراب سامینژاد میانرودان ،همزمان بود و به تبت آن اعتراب جتاهلی بادیهنشتی ؛ از جملته اعتراب
شبهجزیزۀ عربستان ،عراق ،سوریه و ...حضوری چشمگیر دارد و به صورت نسبی ،ایت دو فرهنتگ در زمینت جایگتاه و موقعیّتت
اجتماعی و فرهنگی ای نوع بشر ،دارای تفاوتها و شباهتهای آشكار بودهانتد .ایت پتژوه  ،بتا روش توصتیفی  -تحلیلتی بته
بررسی و تبیی جایگاه اجتماعی زنان در میان ای دو قوم بر اساس مناب تاریخی ،ادبی ،تعلیمتی ،استاطیری و ...و مقایسته و تطبیت
اشتراکات و تفاوتهای ایشان در ساختار طبقاتی جامعه میپردازد .بر اساس یافتههای ای پژوه  ،زن در دورههای مختلف ایران
باستان ،بر مبنای متون که مكتوب و غیر مكتوب ایشان اعتمّ از داستتانهتا ،حكایتات ،استاطیر و نوشتتههای دینتی و تعلیمتی تتا
سنگنوشتههای منقوش قدیمی ،در تمامی طبقات گوناگون چه اشرافزاده و چه غیر اشترافزاده ،چته آزاده و چته غیتر آزاده،
دارای حقوق و مزایای مناسب و متناسب با جایگاه اجتماعی خوی بوده است؛ امّا در مقابل ،اگتر امتیتازات زنتان انگشتتشتمار
اشرافی اعراب را به خاطر شرایط برتر اجتماعی بر یك سو نهیم ،باید اذعان داشت که در میان ای اقوام ،رفتتار و جایگتاه مناستبی
در شأن شخصیّت زن ،دیده نشده است.
واژگان کليدی :ایران باستان ،اعراب جاهلی ،زن ،جایگاه اجتماعی ،ادبیّات تطبیقی.
 .1تاری دریافت1331/3/22 :
 .2رایانام نویسندۀ مسئولm_fsk@yahoo.com :
 .3رایانامهfreshtehahilhteh@yahoo.com :
 .4رایانامهT.ahikhteh@gmail.com :

تاری پذیرش1331/6/22 :
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 .5پيشگفتار
زن به عنوان جزئی جداییناپذیر از نظام خانواده در ساختمان اجتماع و فرهنگ ایران باستتان ،چته قبتل و چته
بعد از ورود آریاییها ،در مراتب مختلف خانوادگی و اجتماعی دارای نمودهای متفاوت و ستیر و نزولهتای
چشمگیر و قابل اندیشه بوده است .در جهت تبیی مقام و جایگاه ای شخصیّت ،بررسی آثتار مكتتوب و غیتر
مكتوب از سنگنوشتههای تاریخی و اشكال باستانی تا نوشتههای تعلیمی و اخالقی و دینی دورههای بعد ،نته
تنها الزم و ضروری ،بلكه تعیی کنندۀ نوسانات مقتام و منزلتت زن بتر اثتر شترایط محیطتی و اجتمتاعی ایتران
است .عالوه بر ای  ،تطبی و مقایس موضوع مورد نظر در میان اقوام مختلف ایرانی و غیر ایرانی کته هتمزمتان
با یكدیگر زمان تاریخی واحدی را پشت سر گذاشتهاند ،نمون تفاوتها و شباهتهای آن را بر مبنتای تتوازن
عادالنه و همسنگ با هتم مشتخّ

میکنتد .از جملته ستاختارهای اجتمتاعی غیتر ایرانتی هتمزمتان بتا دوران

تاریخی ایران باستان ،سرزمی های اعرابنشی و سامینژاد میانرودان (بی النّهری ) بتوده استت .جایگتاه زن و
شخصیّت وی در ای اقوام ،بر اساس آثار بر جای مانده از تمدّن و فرهنگ ایشان تا بعثت پیتامبر اکترم (ص)،
نشان تفكّر و اندیش متداوم ای مردمان در مورد زن است .اسطورهها ،افسانهها ،آثار منظوم و منقتوش باستتانی
قبل از آن ،از مدارك و شواهد در جهت تبیی و تفسیر ای ادّعا است.
در ادامه ،پس از بیان وضعیّت تاریخی زن در دو دورۀ ایران باستان و اعراب بادیهنشی جاهلی ،به بررستی
جایگاه اجتماعی زن و برخی از زیرمجموعههای آن ،از جمله :نمود اجتماعی ازدواج ،نمود سیاسی ،فرهنگتی
و دینی ،در میان دو سرزمی  ،با توجّه به متون که ادبی و تاریخی پرداخته میشود و در پایتان ،شتباهتهتا و
تفاوتهای آن بر اساس مكتب تطبیقی آمریكایی آشكار متیگتردد .ایت مكتتب ،از اوایتل دهت پنجتاه قترن
بیستم تحت تأثیر آرای «رنه ولك» (ولك )4 :1329 ،1پا به عرص پژوه های ادبی نهاد .در ای مكتتب بتود
که «ادبیّات در فراسوی مرزهای ادبی به عنوان یك کلّیّت بتا تأکیتد بتر اصتل زیباشناستی ،هنتر و ادب متورد
توجّه قرار گرفت( ».ولك و وارن)222 :1323 ،
 .5-5تعريف موضوع

بحث در مورد زن و جایگاه اجتماعی وی در کنار و یا در مقامی باالتر یا پتایی تر از مترد ،بتر استاس استناد و
مدارك موجود میان دو قوم ایرانی و اعراب بادیهنشی و مقایس تفاوتهتا و شتباهتهتای ایشتان ،جایگتاهی
فراتر از یك نوشته را میطلبد تا پرده از الیههای پنهان و خاموش آن ،به عنوان راز آفرین

هستی ،از اعمتاق
1. wellek
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تاری برداشته شود؛ امّا آنچه مسلّم است ،سیر و تحوّل جایگاه واالی ای شخصیّت و یا بترعكس مقتام پستت
وی بر اثر شرایط مختلف زمانی و مكانی در میان متون استت کته در ایت پتژوه

بته بررستی و تطبیقتی آن

پرداخته میشود.
 .2-5ضرورت ،اهميّت و هدف

جایگاه اجتماعی زن ،تقریباً گسترۀ عقاید تمامی ادیبان سرزمی های مختلف را به خوبی دربر گرفتته استت .از
جمل ای سرزمی ها ،کشور پهناور ایران باستان و سرزمی های بادیهنشی اعراب جاهلی است .ایت مستئله ،بته
فراوانی در آثار ادبی به جای مانده از ای دو فرهنتگ یافتت متیشتود ،امّتا بررستی تطبیقتی ایت جایگتاه ،بته
صورت نوشتاری مستقل ،تاکنون در اختیار محقّقان قرار نگرفته است ،امّا جستجو و تحقیت در آن ،متیتوانتد
عنوان و موضوعی مناسب برای اندیشیدن و پیگیری باشد .اهمّیّت مسائل مربوط به زن از یتك طترف و نقت
وی در اجتماع تمامی ملّتها ،بهویژه ایتران و نادیتده گترفت خیلتی از حقتوق او در میتان اعتراب جتاهلی ،از
طرف دیگر ،خود ،اهمّیّت ای تحقی را بیشتر و چندبرابر متیکنتد .محقّقتان ایت پتژوه  ،بتا بهترهگیتری از
شناساندن جایگاه اجتماعی ای موجود در دو فرهنگ باستانی و تطبی آنها با هم ،به ژرفنگتری متتون ادبتی
که ای سرزمی ها پرداختهاند.
 .9-5پرسشهای پژوهش

پژوه

حاضر در پی پاس به پرس های زیر است:

 .1جایگاه اجتماعی زنان در ایران باستان چگونه بوده است؟
 .2جایگاه اجتماعی زنان در میان اعراب بادیهنشی جاهلی چگونه بوده است؟
 .3چه شباهتها و چه تفاوتهایی میان ای دو سرزمی در نحوۀ برخورد با زنان وجود داشته است؟
 .3-5پيشينه پژوهش

در زمین ایران باستان و مسائل مربوط به آن ،پژوه های فراوانی توسّط محقّقان ،از جمله وحیتد ستبزیانپتور
صورت گرفته است که در برخی از آنها کم و بی  ،به خانواده و نظام تربیتی حتاکم بتر آن ،اشتاراتی شتده
است ،از جمل ای پژوه ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ستتبزیانپتتور (« ،)11-32 :1339تتتأثیر فرهنتتگ و ادب ایرانتتی در ادب عربتتی؛ مطالع ت متتورد پژوهانتته (امثتتال
المولّتد)» .ستبزیانپتور (« ،)11-23 :1339جلتوههتای ختردورزی ایرانیتان باستتان در شتاهنامه و منتاب عربتتی».
سبزیانپور (« ،)29-42 :1331خوشهای از خرم اندیشتههتای ایرانتی در کتتاب األدب الصتییر مطالعت متورد
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پژوهانه (حكمتتهتای بزرگمهتر در األدب الصتییر)» .ستبزیانپتور و حست زاده (« ،)136-193 :1332مقدّمت
کلیله و دمنه و باب برزوی طبیب دریچهای بر فرهنگ و تربیّت در ایران باستان».
امّا پیرامون بررسی جایگاه اجتماعی زن در ادبیّات ایران باستان و ادبیّات اعراب جتاهلی ،هرچنتد بته صتورت
تطبیقی ،در زبان فارسی و عربی ،پژوهشی صورت نگرفته است .با ای حال ،به مواردی برمتیختوریم کته در
خصوص جایگاه زنان در ای دو ادبیّات ،به صورت مجزّا و جسته گریخته ،اشاراتی داشتهاند از جمله:
عبّاسی ( )1323در کتاب شخصیّت زن در ایران باستتان و...؛ ستلمان مهنتا ( ،)1342در پایتاننامتهای بتا عنتوان
«املرأة يف شعر الصعالیک يف اجلاهلیة واإلسالم » ،به راهنمایی «نبیل خالتد ابتو علتی»؛ معمتوری و ختوشستخ مظفّتر
( ،)34-22 :1323در مقال «بررسی تاریخی جایگاه زن در جاهلیّت و قرآن با توجّه به آیت «ضترب»»؛ حستینی
( ،)1963-1942 :1339در مقال «جایگاه زن در شاهنام فردوسی و مثنوی امیر خسرو دهلوی».
 .1-5روش پژوهش و چارچوب نظری
ای پژوه  ،با روش توصیفی  -تحلیلی به بررسی و تبیتی جایگتاه اجتمتاعی زنتان در میتان ایت دو قتوم بتر
اساس مناب تاریخی ،ادبی ،تعلیمی ،اساطیری و ...و مقایسه و تطبی اشتراکات و تفاوتهای ایشتان در ستاختار
طبقاتی جامعه میپردازد.
 .2پردازش تحليلی موضوع
 .5-2وضعيّت تاريخی زن در تاريخ دو سرزمين

پی

از پرداخت به محتوای اصلی موضوع ،اشاراتی گذرا بته وضتعیّت تتاریخی زن وستیر صتعودی و نزولتی

موقعیّت او ،در میان اقوام ای دو سرزمی الزم است.
 .5-5-2وضعيّت تاريخی زن در تاريخ ايران قبل از اسالم

در ایران پی

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

وجود دارد که هرچند تفاوت چشمگیری در آن به چشم نمیخورد ،امّا مشتخّ کتردن محتدودۀ آن ،بترای
تفهیم مطلب ضروری است.
در مرحل نخست ،قبل از ورود آریاییها بته سترزمی ایتران ،بتا جامعتهای نتهچنتدان ستاختارمند روبتهرو
هستیم .در ای ساختار ،زن غالبتری و برتتری موقعیّتت ختانوادگی و اجتمتاعی را بته ختود اختصتاص داده
است و در دورۀ دوّم ،یعنی عصر «ماد»ها و به تب آن «هخامنشتیان» ،بته عنتوان نخستتی سلستلههای سیاستی -
حكومتی ایرانیان ،با وجود ایت کته زن حقتوق و مزایتای اجتمتاعی ختوی

را حفت کترده ،تمتامی قتدرت
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سیاسی و نظامی را بته مترد واگتذار متیکنتد و ختود در ایت زمینته بته عقتب مینشتیند .بتا روی کتار آمتدن
«اشكانیان» ،دستنشاندگان اسكندر مقدونی ،سقوط جایگاه زن از مرحل تساوی با مرد در تمامی عرصتههای
اجتماعی ،فرهنگی و ...بر اثر شرایط سیاسی -حكومتی حاصل از حكومت بیگانگان ،به صتورت چشتمگیری
مشهود است؛ امّا با فروپاشی اینان و سامان دادن به وضعیّت حكومتی ،با بر مسند نشست «ساسانیان» اصیل تبتار
آریایی ،موقعیّت اجتماعی و خانوادگی ساکنان ای سرزمی بهبتود یافتته و زن ،جایگتاه ستاب ختوی

را بتاز

مییابد .به طور کلّی ،صترفنظتر از حكومتت اشتكانیان بته عنتوان سیاستتمتداران بیگانته ،ستایر دورههتای
تاریخی ،از آغاز هخامنشیان تا ورود اعراب مهتاجم بته ایتران ،زن بتا مقتامی شتام و جایگتاهی مشتخّ

بتا

حقتتوق و مزایتتای ختتوی  ،نمتتود پیتتدا متتیکنتتد( .ر.ك :راونتتدی ،1324 ،ج ،633-612 ،132 ،116-124 :1
)213-239
 .2-5-2وضعيّت تاريخی زن در تاريخ اعراب جاهلی

در سرزمی میانرودان ،مردمی که نخستی بار مبتانی شهرنشتینی را در آنجتا پایتهگتذاری کردنتد« ،ستومریان»
بودند که نژادی غیر از نژاد سامی داشتند .جامع اجتماعی ای مردمتان ،دارای ستاختاری «متادرمحتور» بتود و
زنان نق های مهمّی در جامعه ایفتا متیکردنتد ،امّتا حتدود  4299تتا  4299ستال پتی  ،در دورۀ فرمتانروایی
«أکدی»ها که از اقوام سامیتبار بودند ،مظاهر فرهنگی و اجتمتاعی ستومری ،آمتاج حمتالت قترار گرفتت و
آنچه در میان سومریان به عنوان «مادرساالری» و «زنساالری» حاکم بتود ،جتای ختود را بته «مردستاالری» و
چیزی تحت عنوان «پدرساالری» داد .در شهر «اور» نیز فرمانروایی به نام «اورنامو» ،قوانینی را برای رفت تحقیتر
و تضعیف زن بنا نهاد که بر همی اساس ،میتوان حدس زد که در دورۀ «اکدیها» قوانینی علیته زنتان وجتود
داشته است .در سال  1219قبل از میالد« ،حمورابی» حاکم «بابل» که مردم آن بیشتر ستامی بودنتد ،فرمتانروای
یگان میانرودان شد .ارزشهای واالی اجتماعی جوام اوّلیّ سومر که بر پای آن بته شتكوفایی رستیدند و در
آن زن و مرد به یك اندازه در ساخت جامع خود شرکت داشتند ،جای خود را به ارزشهای فتردی ،متادّی،
خودبینی و تبعیض میان جنسها داد .در ای دوره ،حقوقی که بترای زنتان در نظتر گرفتته شتده ،هرچنتد کته
نسبت به دوران پیشی سومر ناچیز است ،امّا در مقابل حقوق زنان در جوام شتبان یتا فرهنتگهتای مبتنتی بتر
پیلهوری و ...بسیار مترقّی و پیشرفته است (ر.ك :الهیجی و کار )112-33 :1321 ،و ایت همتان هدیتهای بتود
که تمدّن سومری که بر تساوی جنسها استوار بود ،به زنان آن روزگار پیشك

کرد .رفتهرفته جایگتاه زنتان

در میان جامعه ،رو به سراشیبی نهاد .تا اینكه در میان اعراب جتاهلی قبتل از استالم ،تنهتا ،زنتان اشترافزاده و
اصیل از حقوق بهرهمند شدند.
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 .2-2نمود زن در گسترة اجتماعی ايران بر مبنای متون کهن

نخستی و شاید بتوان گفت :مهمتری مدرك و شاهد کتبی بر جتای مانتده از دوران هخامنشتیان و ساستانیان،
سوای مدارك تصویری ،کتاب مقدّس آیی زرتشت« ،اوستا» است .در ای منب  ،برابری مقام زن و مترد و در
کنار همآیی ای دو ت  ،در قالب پند و اندرزهای اخالقی اجتمتاعی مشتهود استت .در یستنا ،هتات  ،13ذکتر
شده که «ای مردان و ای زنان ما ،راه راست را دریابید و هیچگاه گترد دروغ و خوشتیهتای زودگتذری کته
تباهکنندۀ زندگی است ،نگردید( ».داودی)63 :1322 ،

برتری شخصیّت و مقام زن در حدّ تقارن با برتری مرد ،در میان اقوام باستانی ایرانزمی  ،نته تنهتا در اوستتا
بلكه به شیوههای مختلف آیینی و اجتماعی نمودهای مختلف خوی

را در تمامی ساختار اجتمتاع نشتان داده

است .نمون چنی آیی های باستانی ،در نامگذاری یكی از روزهای سال در جهت تقتدیر و ستااس از زن ،بته
متأستفانه امتروزه خبتری از آن نیستت ،جلتوه متیکنتد «روز پتنجم
عنوان رسمی که بته یادگتار مانتده کته ّ
«اساندارمذ» (اسفند) را مردم ایران باستان به نام روز «زن» جش میگرفتند و به آن عید زنان میگفتنتد کته در
آنروز ،مردان باید برای زنان خوی

هدیههای ارزنتده تهیّته کترده و بته آنهتا تقتدیم میکردنتد( ».عبّاستی،

 )69 :1323البتّه ،در ای دوران ،همدوش با مكتوبات نوشتاری ،لوحهای سنگی و گلی نیتز از جملته متدارکی
هستند که برای پی بردن به شخصیّت و جایگاه ارزشی زن میتوان از طری اشكال و نمودهای آنها بته نتتای
روشنی رسید .هرچند در نگاه نخست ،ای آثار را نمیتوان جزء ادبیّات و متون نوشتاری یك ملّت به حساب
آورد ،امّا از آنجا که ادبیّات ،هنر و هنر ،زیرمجموع تمتامی خالّقیّتهتای انستانی محستوب میشتود کته در
آنها تفكّرات زیبا در اندیش زیباگرایانه مردمتان هنرمنتد انعكتاس داده متیشتود ،ایت متدارك قابتل دیتد را
میتوان جزء ادبیّات هنری یك مملكت مورد بحث و بررسی قرار داد .بر همی شتیوه ،در مقتام ارزش زن در
تخت جمشید ،تجلّیگاه ابر ایرانیان که  ،به صورت نقوش هنری ،بته همدوشتی زنتان بتا متردان در امتورات
مختلف اجتماعی اشاره شده است.
افزون بر ای  ،اشاره به کارکردهای اجتماعی  -اخالقی زن در سایر متون پهلوی نیز خودنمایی میکند .بته
عنوان نمونه ،در مورد ارزش و جایگاه مقام زن در تشتكّل ختانواده و پترورش متردان بهینته در دامت مقتدّس

ایشان در بنده

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

پهلوان به وجود آوری و در آغوش پرمهر خود پرورش دهی تتا بته یتاری آنتان ریشت نادرستتی و ناپتاکی از
جهان برافتد( ».رضایی)214 :1322 ،
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در میان ای متون ،مانند شعر دوران اسالمی ایران و اعراب ،اشارات زیبتایی بته ظرافتت و نقت پتردازیهتای

دست خال درخلقت جسمانی زن شده است .در بنده

آنهنگام که خسرو قبادیان از ریدك میپرسد کته

کدامی زنان زیباتری هستند ،در توصتیف نیكتویی و زیبتایی انتدام وی چنتی متیگویتد« :دوازدهتم فرمایتد:
پرسیدند که کدام زنی بهتر است؟ ریدك گوید که انوشه باشتید .زن آن بهتتر کته بتا اندیشته و مترد دوستت
باشد ،او را فزونی وزن نباشد ،باال متوسّط ،سینه په  ،سر و گردن موزون ،پای

کوتتاه و میتان باریتك و ...و

به بستر مردان سخ بیشرمانه نگوید( ».جیدستور و جیجاماسب )23 :1321 ،و چنتی مجموعت دلنشتینی از
مهارتهای خلقت را به نمای

میگذارد.

در نگاهی گذرا ،بازتاب درونمایههای مختلف جنبههای اجتماعی زنان در متتون کهت ایرانتی منتوط بته
حضور وی در موارد متفاوت اجتماع ،سیاست ،فرهنگ ،دی و ...میشود که ستاختار وضتعیّت زنتان باستتان
ایران را مشخّ

میکند.

 .5-2-2ازدواج

یكی از نمودهای زن و ارزش جایگاهی وی در میان نوشتههای ادبیّاتی باستان ،به شتكل عشت و دلتدادگی او
به مردان در تمامی طول تاری باستانی ایران است .در شتاهنامه کته مبنتای آن بتر داستتانها و حكایتات منتاب
پهلوی قبل از اسالم ایران بوده است ،همچنان که عش مردان به زنان جایز و قابل فهم استت ،عشت زنتان نیتز
مقدّس و قابل تقدیر و به واسط میانجی دانتا ،عامتل تشتكیل ستاختار ستالم یتك ختانواده بتوده استت .عشت
«سودابه» به «کاووس»« ،منیژه» به «بیژن» و ، ...همه و همه ،سمبل مختار بودن زنتان در انتختاب عشت ختوی ،
برخالف وضعیّت عربها ،بوده است.
در اوستا به نهاد خانواده ،اهمّیّت فراوان داده شتده و استاس آن نیتز اطاعتت زن از شتوی

استت .دربتارۀ

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

از به دنیا آوردن فرزندی و یا حتّتی پتی

از ازدواج ،بایتد ختود را ختوب ستاخته باشتی و

کامل باشی( ».داودی)39-23 :1322 ،
در کتابهای دینی ،دستور اختیار یك همسر داده شده است؛ به ای ترتیب که «نه زن ح دارد بی
یك شوهر و نه شوهر ح دارد بی

از

از یك زن داشته باشد( ».رضایی)163 :1322 ،

در ساختار اجتماع ایرانی ،پدر و مادر با مشورت همدیگر ،دخترشان را راهی زندگی مشترك میکردنتد؛
به گونهای که «شوهر ح نداشت بدون رایزنی با همسر ،دختر مشترکشان را عروس کنتد» (همتان )211 :کته
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ای نشانی از برابری اندیش زن و مرد است که در تصمیمات مهمّ زندگی ،دوشادوش هم باشتند و ایت همتان
گفتاری است که در آیی زرتشت بارها به آن اشاره شده است« :مرد و زن باید راه خود را با رایزنی و اندیشته
برگزینند و ای چنی است آمتوزههتایم» (داودی ،)22 :1322 ،ولتی بتا ایت وجتود ،در آن زمتان ،دختتران در
انتخاب همسر به اندازهای آزاد بودند که «میتوانستند با گفتار شتایان نگترش ،اجتازۀ ازدواج ختود را بتا مترد
دلخواه بدون رضایت پدر و مادر از موبد یا دادگاه دریافت نمایند( ».همان)216 :
در مورد ازدواج و نمونتههای آن در بتی ایرانیتان باستتان بتر مبنتای آنچته در میتان متتون مختلتف دینتی،
اخالقی و ...آمده است ،مطالب بسیار وافر و واضحی بیان گردیده که شیوهها و روشهای آن را در میتان ایت
قوم شرح و بسط داده است .نمون چشمگیرآن ،ازدواج با محارم و درونهمسری بوده که «ای نتوع زناشتویی
بی تمام اقوام ملّتهای اوّلیّه رواج داشته است و در زندگی ابتدایی امری مشئوم و زننده نبوده است؛ لكت در
ادوار بعد محكوم و زشت شمرده شده است .در ایران از زمان مادهتا ،زناشتویی بتا محتارم معمتول بتوده و در
زمان هخامنشیان و در میان طبقات باالی اجتماع رواج داشته استت» (زنجتانی )344 :1329 ،کته ایت پیونتد بتا
آمدن دی آسمانی زرتشتی از میان رفته و نمونههای اندك آن با ظهتور استالم بته طتور کلّتی منستو گشتته
است .از جمله نمونههای تاریخی ای ازدواج ،میتوان به ازدواج خواهر «بهرام چوبی » با وی« ،همتا»ی دختتر
«بهم » با بهم  ،دلباخت «سودابه» مادر یا نامادری «سیاوش» بته ستیاوش ،ازدواج «ویسته» معشتوق «رامتی » بتا
برادر خوی

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

دارد ،اشاره کرد .در داستان ارداویرافنامه که از متون پهلوی مربوط به قرن سوّم هجری استت ،آمتده استت
که «ارداویراف ،شخصیّت روحانی که به سیر معنوی جهان دیگر دست یافت ،با هفت خواهر ختوی

پیونتد

زناشویی بسته است» (ژینو )46 :1322 ،و یا اینكه در حماس «زریران» به صراحت آمتده استت کته ««هتوتس»
هم خواهر و هم زن گشتاسپ ،پادشاه ایران ،از وی صاحب سی فرزند دختر و پسر شده است( ».جتی دستتور
و جی جاماسب )16 :1321 ،در شاهنام فردوسی که آیینت تمتامنمتای تتاری و استاطیر کهت ایرانتی استت،
اشاراتی بسیار به ازدواجهای درونهمسری ایرانیان به شكل پیوند با محارم شده استت کته بهتتری نمونت آن،
چنانكه در باال به آن اشاره شد ،ازدواج بهم پادشاه ایرانی با همای و انتخاب وی در میان فرزنتدان دیگترش،
برای همسری و همبستری خوی

است:

یكتتی دختتترش بتتود نتتام

همتتای

همتتتتیخواندنتتتتدی ورا چهتتتترزاد

هنرمنتتتد و بتتتا دانتتت

و پتتتاکرای

ز گیتتتتتی بدیتتتتدار او بتتتتود شتتتتاد
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پتتتتدر بتتتتر پتتتتذیرفت از نیكتتتتویی

بدان دی که خوانی همتی پهلتوئی

همتتتتای دالفتتتتروز تابنتتتتده متتتتاه

چنتتان بتتد کتته آبستتت آمتتد ز شتتاه
()422 :1323

در بیان توجیه ای نوع ازدواج باستانی در ایران ،میتوان بیان داشتت کته وجتود ایت نمونته ازدواجهتا در
میان طبقات برتر ،حكایت از دالیل سیاستمدارانهای داشته که مربوط به ترس از اختالط نتژادی بتا نژادهتای
پست در حوزۀ سیاست و دیانت و به تب آن انقطاع فره ایزدی بوده است .به همی خاطر ،ت دادن بته ازدواج
با محارم خاندان برای پرهیز از هرگونه آلودگی نژادی ،امری مطبوع نه تنها در میان طبقات مختلتف اجتمتاع،
بلكه مورد قبول آیی های دینی چون آیی «مانویان» بوده که بتا ظهتور «زرتشتت» و بتاال رفتت ستط تفكّتر و
فرهنگ مردمان ،به طور تقریبی ،از میان رفته است.
 .2-2-2نمود سياسی

اوّلی نمود سیاسی زن در ایران باستان از ح ّ دخالت او در امور قضایی شروع شتده استت؛ وی «متیتوانستت
به نمایندگی از سوی شتوهر ،دعتوایی را پیگیتری کنتد و بته کارهتای

رستیدگی نمایتد .او بته عنتوان گتواه

میتوانست مثل یك مرد در دادگاه گواهی دهد و حتّی بر کرسی داوری بنشیند( ».رضایی)211 :1322 ،
زن در دورۀ ظهور متون دینی ،اخالقی و ...با حضوری پررنگ در کنار شاهان و پهلوانتان در حتوزۀ سیاستت
جلوه میکند .در «فروردی یشت» و دیگر یشتها و همچنی حماسههای ایرانی چون شتاهنامه ،بته بستیاری از
زنان نامدار ،پهلوان و میه دوستت اشتاره گردیتده و بتر روان فرهمنتد ایشتان درود فرستتاده شتده استت .در
سیاست تمدّن ایرانی چیزی که با توجّه به متون مختلف ،به وضوح ،با آن برخورد متیکنیم ،قترار گترفت زن
بر مسند سلطنت و پادشاهی در اعصار مختلف تاریخی ای دوران است .از نمونتههای نخستتی ایت زنتان ،بتر
مبنای متونی چون شاهنامه و قبل از آن ،خداینامكهای ایرانی ،از «همای» دختر «بهم » میتتوان نتام بترد کته
پدر ،پس از به زنی گرفت او ،وی را به عنوان ولیعهد خوی

معرّفی میکند:

ستتاردم بتتدو تتتاج و تختتت بلنتتد

همتتان لشتتكر و گتتن و بختتت بلنتتد

ولیعهتتتد متتت او بتتتود در جهتتتان

همتتانکتتس کتتزو زایتتد انتتدر نهتتان
()422 :1323

و ای گونه بعد از مرگ پدر و شوهر خوی

برای مدّتی نامشخّ

بر اریك قدرت و سلطنت مینشیند:
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همتتای آمتتد و تتتاج بتتر ستتر نهتتاد

یكتتتی راه و آیتتتی دیگتتتر نهتتتاد
(همان)

الزم به ذکر است که در ایران باستان ،الزم رسیدن فردی برای پادشاهی عالوه بر داشت نژاد و تبتار برتتر
و یگانه ،برخورداری از فره ایزدی و نور مقدّس اهورایی بوده است؛ به همی خاطر ،روان زنتانی بته پادشتاهی
رسیده را مانند مردان دارای فره ایزدی دانسته و در اوستا و سایر متون مقدّس ،بر روانهای پتاك ایشتان درود
و ستای

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

نیك تو بهرهمند شویم .بشود که شهریار نیكکردار ،در هر دو جهان ،چه مرد و چه زن ،به ما فرمان رانتد .ای
خوبتری در میان هستیها( ».رضایی)31 :1322 ،
برابر نوشتههای ختداینامت پهلتوی و شتاهنامه ،زنتان حتّتی گتاهی در جنتگ نیتز شترکت و ستااه را رهبتری
میکردند؛ چنانچه خاقان چی  ،یكی از ساهداران ختوی

را بتا نتام «طتورگ» بتا ستااه

خواهر بهرام چوبی  ،برای سازش فرستاد و اینكه در غیر سازش ،با او و سااهیان

در پتی «گردیته»،

به نبرد برخیزد:

بیامتتتد ستتتاهدار بتتتا شتتت هتتتزار

گزیتتتده ز ترکتتتان جنگتتتی ستتتوار

بتتته روز چهتتتارم بدیشتتتان رستتتید

زن شتتتیردل چتتتون ستتتاه را بدیتتتد

از ایشتتان بتته دل برنكتترد ایتتچ یتتاد

ز لشكر سوی ستاربان شتد چتو بتاد

ستتتتتتلی بتتتتتترادر باوشتتتتتتید زن

نشستتتتت از بتتتتر بتتتتارۀ کتتتتامزن
()22 :1323

گاهی هم میبینیم که زن در متون پهلوی ،حضور چشمگیری در میتدان نبترد نتدارد؛ امّتا بته عنتوان عنصتری
مشوّق ،سبب و انگیزۀ بزرگان و پهلوانان ایرانی در رویارویی با دشم متیشتود؛ چنانكته در یادگتار زریتران،
گشتاسب با وعده دادن دختر خود به فرمانتدهان ختوی  ،آنتان را بته مقابلته بتا نیروهتای اهریمنتی ارجاستب
تورانی تشوی میکند« :و گشتاسب نگاه کند و گوید که از شما خیونان کیست که رود و با «زریتر» ستتیزد و
او را کشد تا «زرستون» را که دخت م است به زنی به او دهم که انتدر همت شتهر خیونتان زنتی از او زیبتاتر
نیست( ».جیدستور و جیجاماسب)12 :1321 ،
 .9-2-2نمود فرهنگی

در ایران باستان ،نق

فرهنگی زن و الگوهای آن در برجستگی تمدّن ایرانتی بته روشتنی در میتان آثتار

فرهنگی ایشان بته چشتم متیختورد؛ چنانكته حتّتی در متتون ایت دوران ،در انتدرز انوشتهروان آذربتاد
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مارساندان آمده است که« :زن و فرزند خویشتت جتدا از فرهنتگ مهتل کته تتو را تیمتار و رنت گتران
برنرسد تا پشیمان نشوی( ».همان )199 :و بتدی شتیوه آن را جتزو الینفتك شخصتیّت ایرانتی دانستته و
الزم سعادت تمامی مردمان آن از زن تا مرد محسوب میشده است.
دان ورزی اساسیتری بازتاب غنتای فرهنگتی هتر ملّتت استت کته در ایتران باستتان بته وفتور بته
فراگیری و اهمّیّت آن تأکید شده است ،به گونهای که علمآموزی یكی از خصای

مشتترك در میتان

دختران و پسران محسوب میشتده و در فراگیتری آن هتیچگونته محتدودیّت نتژادی و جنستی در نظتر
گرفته نشده است؛ همانگونه که در پندنام «آذرباد ماراساند» ،بند ( )12آمده است« :اگر تو را فرزنتدی
خردسال است ،خواه پسر و خواه دختتر ،او را بته دبستتان بفرستت؛ زیترا فتروغ دانت  ،دیتدۀ روشت و
بیناست( ».رضایی )193 :1322 ،و در جای دیگر از ای پندنامه نیز ،با تأکیدی بسیار ،دربتارۀ آمتوزش و
تربیت زن و فرزند چنی آمده است« :زن و فرزند خود را از آموخت دان

و کسب هنر بازمدار تتا غتم

و اندوه بر تتو راه نیابتد و در آینتده پشتیمان نگتردی» (همتان)؛ بلكته در فراگیتری ایت امتر مهتم ،زنتان
ارجحیّت بیشتری دارند؛ چراکه وظیف مهمّ انسانسازی و تربیت نستلهتا را بتر عهتده دارنتد ،بته همتی
خاطر ،در آیی زرتشت ای ارجحیّت چنی بیان گردیده است« :دختران باید بی
علم و دان

باردازند؛ زیرا آنان تا در منزل پدرند ،باید به ترتیت و آرای

از پسران به فراگرفت

خان پدر پرداخته و چون بته

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

زنان در ساخت منارههای بلند انسانیّت ،برای القای هنر زن ایرانی ،نماد بستیار ارجمنتدی بترای

اثبات برخورداری زن در ای زمان از فرصتهای شیلی اجتمتاعی و نمتود فرهنگتی آن استت .در متت
پهلوی «شهرستانهای ایران» آمده است« :شهر شوش و شوشتر را «شیشتیندخت» ،زن یزدگترد شتاپوران
ساخت( ».جیدستور و جیجاماسب)62 :1321 ،
در ای دوره ،جلوههای مثبتی از نق های تولیدی زنتان بته چشتم متیختورد« :زنتان میتوانستتند ،بته
پستهای خیلی باالیی ارتقا پیدا کنند؛ مثالً در کارگاههای شاهی همواره مدیریت با زنان بوده استت یتا
در کارگاههای خیاطی که بیشتر در اشیال زنان بوده ،گاه مردان زیردست زنتان قترار متیگرفتته و حت ّ
وحقوق ایشان بیشتر از مردان بوده است( ».ک  )221 :1326 ،به عقیدۀ جمعتی از باستتانشناستان کته در
سال  1343میالدی برای نخستی بار در ایران ،آثار بقایتای انستان پتی

از تتاری را تشتخی

احتمال زیاد زنان «اختراعکننده و سازندۀ ظروف سفالی بودند( ».الهیجی و کار)23 :1321 ،

دادنتد ،بته
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زن ایران باستان ،هیچگونه فعالیّتی در زمین ادبیّات ،چه در نظم و چه در نثتر ،نداشتته استت و ایت متردان
بودهاند که دست به قلم برده و آثاری محدود ،از شعر و نثر ،به زبان پهلوی از آنان برجتای مانتده و زن ،تنهتا،
به حاشیه رانده شده است و ای چیزی خالف واق در میان اعراب جاهلی است که شعر زنانشان زبانزد عتامّ و
خاص بود.
 .3-2-2نمود دينی و روحانی

«در جوام که  ،مذهب با سیاست و اقتصاد پیوند عمی داشته است و طرح سیاست در معابد ریخته میشتده
و امور اقتصادی توسّط کاهنانی که در رأس معابد یعنی رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشتهاند ،متورد حتلّ و
فصل قرار میگرفته است» (همان)21 :؛ بنابرای درك اهمّیّت مقام زن در اندیش مذهبی گذشتگان متیتوانتد
درك اهمّیّت مقام زن را در اندیش سیاسی و اجتماعی مردمان آن دوران میسّر سازد.
نخستتی نمتود دینتتی زن در تتاری کهت ایتران کتته جایگتاه معنتتوی او را مشتخّ

متتیستازد ،در قالتتب

پیكركهایی از بانو  -خدای بزرگ ،آشكار میشود .پراکندگی ایت نتوع نمونتههتا از پیكترك زنانته را «در
منطقهای به وسعت از مصر تا سوریه ،بی النهری  ،ایتران و آستیای صتییر تتا تتروا ،جزایتر دریتای اژه ،قبترس،
کرت و اروپای جنوبی میتوان دنبال نمود( ».همان)23 :
بعد ای دوران و در دورۀ رشد اوستا چنانكه در یسنا آمده استت« :متا همت فروهتران و روانهتای زنتان و
متردان پارستا و راستت را متیستتاییم( ».رضتایی )162 :1322 ،بته طتورکلّی ،اشتكال و نمودهتای مختلفتی از
جنبههای روحانی زن در ای کتاب مقدّس ،به خوبی خودنمایی میکند که از جمل آنها میتتوان بته وجتود
ایزدان مؤنّث همراه با ایزدان مرد در یك خطّ عرضی اشاره کرد .برابر نوشتههای اوستا ،اهورا متزدا هتم جنبت
مادری دارد و هم جنب پدری؛ چنانچه ««ساندارمذ» (عش پاك)« ،خرداد» (کمال) و «امرداد» (جتاودانگی) بته
عنوان صفات مؤنّث اهورا مزدا در کنار صفتهای مذکّری چون «وهتوم » (خترد)« ،اردیبهشتت» (راستتی) و
«شهریور» (نیرومندی) آمده است( ».همان )214 :به عالوه ،بزرگتری ایزدبانوی اوستا که با صفاتی باالنشتی
و برتر از وی یاد شده است ،ایزد «میترا» است که بخ

بزرگی از جش های مقدّس زرتشتیان برای تقتدیم بته

وی ،به عنوان بتزرگتتری ختدایان و نگهبتان آبهتای زمتی استت؛ او «ایتزد «یَزَتته» ،حقیقتت ،راستتیها و
پیمانهاست ...او شاه زمی است ،کمكکننده بته جنگجویتانی استت کته قبتل از ورود بته میتادی نبترد از او
استمداد میجویند( »...گیگر و همكاران )199 :1322 ،هرچند که گاهی زن از قداست معنوی دور شتده و در
قالب گونهای گجسته در کنار اهریم نمود پیدا میکند؛ چنانكه در «شهرستتانهتای ایتران» آمتده استت کته:
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«شهر زرنگ را نخست گجسته افراسیاب تور ساخت ورجاوند آت

کرکوی را در آنجا نشانید و منتوچهر را

به پدشخوارگر کرد و ساندارمذ را به زنی خواست و ساندارمذ در زمی آمیخت ،او آن شهر را ویران کترد و
را خاموش ساخت( ».جیدستور و جیجاماسب )62 :1321 ،زن ایرانی ،موجودی مقتدّس استت کته از

آت

روزگار نخستی آفرین

دارای کمال و رسایی معنوی بوده است؛ آنهنگام کته دربندهشت ایت چنتی از آن

تمجید شده است« :آنگاه اهورا مزدا روان را به کالبد مشی و مشیانه بدمید و آنان جتان گرفتنتد ،پتس بتدانهتا
گفت؛ شما پدر و مادر مردمان جهانید .م شما را پاك و رسا آفریدم( ».رضایی)212 :1322 ،
از نقطهنظر اجتماعی ،زنان در ایران باستان با مردان در هم انجم ها و مراستم دینتی شترکت متیکردنتد؛
آنان میتوانستند «در سرودن یسنا و برگزاری مراسم دینی با مردان شرکت کنند یتا ختود بته تنهتایی بته انجتام
ای گونه کارها باردازند .زنان حتّی میتوانستند در هنگام معیّنی بته پاستداری آتت

مقتدّس پرداختته و از آن

حمایت کنند( ».همان )211 :در اوستا «زن باید در اشاعه و تبلیغ کارها و کتردار نیتك دوش بته دوش متردان
باشد و هدایت مردم را بر عهده گیرد .معیتار ستنج

نیكتی در متورد زنتان و متردان یكتی استت و آن« ،راه

راستی» است( ».زنجانی )393 :1329 ،و ای نكوداشت در ح ّ تمامی زنان و مردان بستگی به زمان یتا مكتانی
خاص و قوم یا ملّیتی ویژه نداشته است .در ای کتاب ،نوشتههایی تجلّی میکند که نشان از همبستگی جتنس
زن و مرد به عنوان یكی از ارکان مهمّ استحكام بخشیدن معنتوی بته دیت بهتی دارد؛ آنجتا کته در «فتروردی
یشت» آمده است« :اینك فروهر هم مردان و زنان پاك دی را میستاییم ،آنان که روانشان درختور ستتای
است( ».شهریاری )2 :1322 ،آری ستای

شایست روان انسانهای متدیّ است؛ خواه ای بشر ،زن باشد ختواه

مرد .چنانكه آشكار است ،در البهالی ای نوشتهها پند و اندرزهایی نهفته است که زنتان و متردان را بته یتك
اندازه توصیه میکند و ای پند و اندرز در طول تاری از ارکان زندگی ایرانیان محستوب متیشتده؛ زیترا هتم
جنب دینی داشته و هم عاملی قوی برای حف نظتام اجتمتاعی بتوده استت ،تتا آنجتا کته آنهتا را بتا آبطتال
مینوشتند (ر.ك :مسعودی ،1494 ،ج )231 :1؛ به نقل از سبزیانپتور /1339 ،التف )11-32 :و بتر بستیاری از
لوازم زندگی خود ،آنها را مینوشتند تتا در مقابتل دیدگانشتان باشتد (ر.ك :ستبزیانپتور /1339 ،ب-142 :
.)122
 .9-2نمود زن در گسترة اجتماعی اعراب بر مبنای متون کهن

همانگونه که در بخ

تاریخی بیان شد ،در سرزمی «میانرودان» سومریهتا کته ستامینتژاد نبودنتد ،جامعت

مادرساالرانه و زنگرایی داشتند ،ولی در میان اقوام بعدی مانند «اکدی»ها و «بابلی»هتا کته ستامینتژاد بودنتد،
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ای جامع زنساالرانه رو به افول نهاد؛ هرچند که فرمانروایی چون «حمورابی» ستعی در بنتا نمتودن جامعتهای
مثال سومریان داشت ،امّا نتوانست جامعهای بدان فرهنگ بنیان گذارد تا اینكه در دورههتای بعتدی شخصتیّت
ساب زن به گونهای تقریبی از میان رفت.
در اجتماع اعراب جاهلی ،زنان دو دسته بودند« :یكی کنیزان و دیگری زنان آزاده؛ تعداد کنیزان بستیار بتود و
از جمل آنان فاحشههایی بودند که معشوقهایی متیگرفتنتد و آوازخوانتانی کته در میكتدههتا متینواختنتد و
همچنی خدمتكارانی که به زنان اشرافزاده خدمت میکردند و شتران و گوسفندان را میچراندند کته آنتان
در جایگاهی فروتر قرار داشتند( ».شوقی ضیف ،1426 ،ج  )22 :1اختیار و برخورداری زنتان آزادۀ اشترافی از
ح ّ حیات و زیست در درج نخستت و بته تبت آن حقتوق و مزایتای اجتمتاعی در برابتر فقتدان بهترهوری و
برخورداری زنان عادّی در جامعه از بسیاری نعمتها و سلب نعمتت بتزرگ حیتات از زنتان برختی قبایتل ،از
همان ابتدای نفس کشیدن ،به خوبی موضوع مورد نظر را تبیی میکند .آسای

و رفاهی کته زنتان اشترافی و

آزادۀ آن دوران داشتهاند ،در اشعار برخی شاعران ،چون «امرؤالقیس» ،چنی بازتاب داشته است:
وتُضال ال

فَتیال ال ُ املسال ال فال ال َ فراشال ال ا

الض ال ال َ مل تَنتَط ال ال َع ال ال تَال َف ُّ
نَال ال ال ُوُ ُّ
ض ال ال

(يبات)54 :
(ترجمه :تا نزدیك ظهر در بسترش میخوابد در حالی که ریزههای خوشتبوی مشتك بستترش را دربتر گرفتته استت و
هیچوقت پی بند و شالی برای کتار کتردن بته کمتر نمتیبنتدد( .داللتت بتر نتازپروردگی او دارد وختدمتكارانی بته او
خدمت میکنند)).

چنی خصوصیّات و ارزشهایی تنها در قشر اندك زنان بزرگ و اصیلزاده صتدق متیکنتد و ایت در حتالی
است که برای زنان عادّی که تقریباً اکثریّت جامعت ختوی

را تشتكیل متیدادنتد ،بته چنتی حت ّ و حقتوقی

برخورد نمیکنیم .اگر شاعر یا نویسندهای به خوبی از یك زن طبق پایی اجتماع و یا بردۀ به اسارت رفته ،بته
توصیف میپردازد ،نهایت احساسات عاشقانه همراه با حسّ هوسبتازی ختوی

را بیتان میکنتد تتا اینكته از

واقعیّتهای زندگی و اجتماعی زن چیزی بگوید و ای با آنچه در میتان متتون مقتدّس دینتی و اخالقتی آثتار
که ایرانی نسبت به زن به آن اشاره شده است ،بسیار متفاوت و غیر قابل مقایسه است؛ امّتا در کتل ،شتاعران
ای دوره قصاید خود را با ذکر محبوب و خرابههایی که از دیار او بر جای مانده ،آغاز متیکردنتد و چته بستا
ای شیوه برای شاعران به صورت یك رسم و عادت باقی ماند؛ گتاه شتاعری عتذری ماننتد «عنالةة بال شالّا » را
میبینیم که چه صادقانه احساسات عاشقانهاش را بر سرای خالی از سكن معشوق فریاد میزند:
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صال ال الالبا ا َار عَبلَالال ال الةَ َواسالال ال اللَم
َوعم ال ال ال َ
اج ال ال ال ال ال َة املُتَلَ ال ال ال ال ال
فَال ال ال ال ال ال ال َّن ألقال ال ال الض ال ال ال ال ال ال َ

 .1اي َار عَبلَال ال ال ال ال ال الةَ بال ال ال ال الاجل َاء تَ َکلمال ال ال ال ال ال ال
 .2فَال َقَفال ال ال ال ال ُ فی ال ال ال ال الا انقَتال ال ال ال ال ال َوَکأ هَّنَال ال الالا

()14 :1512
(ترجمه .1 :ای سرای «عبله» در سرزمی «جواء» با م سخ بگوی .بامتدادانت ختوش باشتد و پیوستته از گزنتد بته دور
باشی .2 .شترم را که به کاخی بلند شباهت داشت ،در آنجا نگه داشتم تا به یاد گذشتهها درنگ کترده و حتاجتم را کته
گریه و فیان از دوری محبوب است ،بر آورده سازم).

و گاه «امرؤالقیس» را به عنوان شاعری حضری و اباحیگرا میبینیم که از دوری معشوق مینالد:
لَالال الالّ ََسُال ال الرا الَال ال ال انق ال ال ال ُ َ نظَال ال ال
يَق ال ل ال ال ال ال ال َن ال هتلال ال ال ال ال الک أسال ال ال ال ال َوََتَ همال ال ال ال

 .1کأن ال ال ال ال غَال ال ال الّاةَ البَیال ال ال ال يَال ال َ ََتَ هملال ال ال ال ا
ص ال ال ب عَلَال ال َمط ال الیه ُ
ُ .2وق فال الالا ِبال الالا َ

(يبات)03:
(ترجمه .1 :در صب روزی که از معشوق جدا شدم همانند کسی بودم که دان حنظتل (هندوانت ابوجهتل) را متیشتكند
(شاعر در اینجا شدّت گریهاش را بیان میکند .2 ).یاران م اشتران خوی

را در آن دیار ،در کنتارم نگتاه داشتتند؛ در

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

ارزش جسمانی زن بیشتری دلیل گرای

و کش

مردمان ای عصر بته جتذب وی استت .توصتیف شتاعران

ای دوره از همسرانی با گردنهای کشیده چون آهو و ...نشانی از زنبارگی ای مردمان در الیتههای زیتری و
زبری ای شواهد و مدارك است .چنانكه نمونههای آن در شتعر شتاعر یتاد شتده «امترؤ القتیس» بته وضتوح
مشهود است:
َ .1وفَ ال ال الرع يَال الزي ُ املَت ال ال ال َ أس ال ال َ فا ال ال ال
ص ال الالر
َ .2وَكش ال ال الح لَطیال ال ال كاجلَال الّي ُمَ ه
َ .0وتَعطُال ال ب ال ال َرخص غ ال ال َش ال الث َكأنهال الهُ
(ترجمه .1 :موهای سیاه

أثیال ال ال ال ال ال الث َكقنال ال ال ال ال النهال الخال ال ال ال اللَة املُتعَثال ال ال َک ال ال ال
وس ال ال ال الا كأُنب ال ال ال ال ب ال هسق ال ال ال ال ال املُال ال ال ال الذله
يع ظَبال ال ال أَو َمسالال الالاوي ُ إس ال ال ال
أسال ال الار ُ
َ

همچون خوشههای انبوه و درهتم شتدۀ خرمتا پشتت

لطافت چون افساری است که از چرم ،بافته و ساقهای ظریف

(يبات)54-55 :
را زینتت متیدهتد .2 .رانهتای در

چون نیهایی بردی بود که درخت خرمتا بتر آن ستایه

افكنده باشد .3 .انگشتانی نرم و لطیف چون کرمهای سرزمی «ظبی» و یا چون مسواكهایی که از شاخه نترم «استحل»
باشد ،داشت).

کارهای عمدۀ زنان جاهلی «دوشیدن گوسفند و گاو ،آرد کردن گندم با دستاس ،تهیّ غذا و پترورش اطفتال
بوده است( ».لوبون )426 :1329 ،در ای عصر ،زن را مخلوقی برز میان حیوان و انسان میدانستند کته فایتدۀ
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خلقت او تكثیر نسل و خدمت به مرد بوده است .پیدا شدن دختر ،بدبختی در پی داشتت و زنتده دفت کتردن
آنها جزء حقوق مشروع والدی دختر شمرده میشد .قرآن کریم در آیاتی ،ای امتر را ناپستند خوانتده و از
انجام آن برحذر میدارد:

« َوالَ تَال ْقتُلُ اْ أ َْوالَ َ ُك م ْ ْإمالمَ هَّْنال ُ نَال ْالرُُقُ ُُ ْ َوإ هاي ُهال ْ » (انعالا  )141و « َوإذَا ال َْمال ْ ُو َةُ ُسالِلَ ْ و ِبَ ذَنال قُتلَال ْ » (تُال ير  8و
)9

آری در ای دوره ،دختر زاییدن ،میان ای مردمان ننگ بود؛ به گونهای که جوهرۀ هجای جاهلی بر «ختران و
شتران گَر ،لنگ ،کور و چالق و زنان الغر و دختران زیاد دور میزد( ».افتختارزاده )11 :1326 ،در جاهلیّتت
زن را مظهر نیرنگ دانسته و عقیده داشتند که وی همانند شیطان در پی فتریفت متردان استت؛ بته طتوری کته
«زنان را در مكتر ،بته متار تشتبیه متیکردنتد( ».زبیتدی ،1414 ،ج  )462 :1همچنتی مثتل «کیالّ النسالاء» (ثعتالبی
نیشابوری ،)412 :1326 ،نشان از ای عقیده دارد .در ای زمینه ،بیت شعری به یكی از شتاعران جتاهلی نستبت
داده شده است:
کا ن املاُين عن َّ أيب العبالا وال َفضال مالا علمال کالر

شالالب ا ابلنسالالاء ف ال ُک ال أم الران کی ال ُّ النسالالاء کیالالّ عظالالی

«مازنی نزد ابو العبّاس با م به نیرنگ رفتار کرد؛ در حالی که فضل ،مرد کریمی است و تو به ای  ،بته ختوبی ،آگتاهی.
در هر امری او به زنان شبیه شد .به درستی که حیل زنان بس بزرگ است( ».همان)412 :

در اینجتا نیتتز ماننتتد جایگتتاه اجتمتتاعی زن در میتتان ایتران باستتتان ،بتترای روشت شتتدن مبحتتث ،برختتی از
درونمایههای اجتماعی زن را که در مبحث پیشی ذکر شد ،نیز در میان اعراب پی

از اسالم ،متورد بررستی

قرار میدهیم و در پایان به شباهتها و تفاوتهای ای دو فرهنگ باستانی میپردازیم.
 .5-9-2ازدواج

آنچه در میان اشعار جاهلی در ای زمینه بر جای مانده است ،اختصاص عش و دلتدادگی متردان بته زنتان در
جهت التذاذ نفسانی از جسم ایشان و در سط بسیار نازلی ،بیانگر بیارزشی جنب روحانیّت زن در میان ایشتان
بوده است؛ در حالی که هیچ خبری از کش های عاشقان زنانه به مردان ،به خاطر تعصّبات ناروا ،قابتل درك
و شهود نیست .در تاری از زنی عربتبار به نام «رابع قزداری» نام برده شده که وی دختر کعتب ،معاصتر آل
سامان ،از ملكزادگان عربنژاد است که در حس و جمال و فضل و کمال ،یگانت روزگتار بتود و «او را بته
«بكتاش» نام ،غالم برادرش ،میلی به هم رسید که انجام

به عش حقیقتی کشتید ،لتیك بته بتدگمانی بترادر

کشته شد .از ای رو ،معروف است که رابعه «زی العرب» ،صاحب عش حقیقتی و مجتازی بتوده و نخستتی

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

توستط بترادر،
شهید عش که در تاری شناخته شده ،محسوب است( ».ستتّاری )299 :1323 ،ایت قتتل نفتس ّ
نشان از عدم آزادی در انتخاب عش و یا همسر در میان اعراب ،برخالف ایرانیان است؛ ای ح  ،تنها ،شتامل
قشر خاصّی از زنان که همان اشرافزادگان بودند ،میشتد؛ «زنتان اشترافی ،ختود همستر ختوی

را انتختاب

میکرده و آن زمانی که ای همسران با آنان نیكو رفتار نمیکردند ،از آنها جدا متیشتدند( ».شتوقی ضتیف،
 ،1426ج )22 :1
آنچه در میان اعراب جاهلی و شاید بیشتر شرقیان ،بسیار بتا آن مواجته هستتیم ،تعتدّد زوجتات استت کته
برعكس عقیدۀ نویسندگان اروپا که آن را شالودۀ مذهب اسالم دانستهانتد (ر.ك :لوبتون« ،)434 :1329 ،ایت
رسم ابداً مربوط به اسالم نیست؛ چه قبل از اسالم هم رستم متذکور در میتان تمتام اقتوام مشترقی شتای بتوده
است» (همان ،)436 :بلكه اسالم تعدّد زوجات را محدود و آن را تتا  4همستر کتاه

داد و شترط آن را نیتز

الاب لَ ُکال مال َ النسالاء َمثنَال َوثَالم َ
الام فَالانک ُ ا مالا ط َ
برقراری عدالت میان آنها بیان فرمودَ « :وإن خفالتُ أال تُقسالط ا يف الیَت َ
ک أ نَ أال تَالعُ ل ا» (نساء )3
ابع فَإن خفتُ أال تَعّلُ ا فَ ا َّة أو ما َملَ َک أمیانُ ُک ذل َ
َوُر َ

درمورد ازدواج با محارم در ادبیّات کتبی و شفّاهی عرب چیزی یافت نگردیده است ،امّا با توجّه بته نهتی
قرآن کریم از هرگونه ارتباط نامشروعی با محارم  -سورۀ نساء ،آی  - 23میتوان مالحظه کترد کته در میتان
برخی قبایل عربنشی  ،چنی ازدواج و ارتباطی مرسوم بوده است .تنها گون ازدواجی که در ایت حیطته نتام
آن ذکر شده ،نكاح «ضیزن» است که در ادامه به آن پرداخته میشود .در بررسی اینكته چترا چنتی نتوعی از
ازدواج و پیوند را در میان اعراب بادیهنشی به طتور جتدّی نمتیبینیم ،بایتد بیتان داشتت از آنجتا کته اعتراب
جتاهلی در میتان ستین ستوزان صتحراهای بتیآب و علتف ،دارای حكومتتهتای سیاستی و اداری گستتترده
نبودهاند و آنچه به عنوان حصاری ،ای قوم را به خوی

محدود کرده ،قبیله و طایفت ایشتان بتوده استت پتس

ترسی از اینكه اصالت نژادی ،خاندانی و به طور کلّی حكومتی ایشان خدشهدار شده ،بر جای نمانتده استت و
نهایت و سقف چنی اندیشهای منوط به پیوند و ازدواج با زنان یا مردان همقبیل خوی

میشده است.

در تاری اعراب جاهلی ،گونههایی ازدواج ثبت شده که اسالم تقریباً تمامی آنها را حترام کترده استت؛
از جمله نكاح «ضیزن» است که در آن« ،وقتی شوهرِ زنی از دنیا میرفت ،پسر بزرگ آن مرد ،زن پتدر ختود
را تصاحب میکرد یا مان ازدواج او میشد( »...اب اثیر ،1493 ،ج  )423 :2که قرآن کریم در آیت  22ستورۀ
نساء ای ازدواج را حرام کرده و همچنی نكاح «بدل» که در آن« ،دو مرد همسران خود را بدون مهتر ،مبادلته
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میکردند( ».علی ،1413 ،ج  )132 :1و نكاح «شیار» و «استبضاع» که اسالم با هم آنها مخالف بتوده استت.
(ر.ك :آلوسی ،1411 ،ج  4 :2و ثقفی کوفی ،1313 ،ج )39 :1
 .2-9-2نمود سياسی

بر طب لوحهای سنگی به جا مانده از میانرودان ،در دورۀ حكومت سومریان «هرچند مردان در قالب «شتاه -
شبان» و رهبران موسمی و فرماندهان نظامی آرام آرام سر برمیآورنتد و چهتره نمایتان متیستازند ،امّتا تأکیتد
اصلی اسطورهها ،بر فرمانروایان زن است که دولتتشتهرها را بنتا کترده و ستاس آنهتا را در حمایتت ختود
گرفتهاند( ».الهیجی و کار )192 :1321 ،در دورۀ حكومت «اکدی»ها مقام سیاسی زنتان افتت کترد تتا جتایی
که «قوانی جدیدی که «اورنامو» وض کرد ،برخی از حقوق از دست رفته را به آنان بازگردانید ،امّتا آنتان بته
دلیل اختالطهای فرهنگی و زیر و رویی معیارهتای ارزشهتای اجتمتاعی ناشتی از دگرگتونیهتای سیاستی،
قدرت و توان سیاسی خود را از دست داده بودند( ».همان )111 :در دورۀ فرمانروایی حمتورابی نیتز بتا وجتود
چنگ زدن به یكسری قوانی سومری ،اوضاع سیاسی زن تعریف چندانی نداشتت« .فترود سیاستی زنتان در
خاومیانه از آغاز «عصر قهرمانی» و تسلّط قدرتهای فردی  -نظامی ،اندكاندك آغاز شتد .بتا تستلّط کامتل
سامیان در ای سو و آن سوی زاگرس و غلب فرهنگهای شبانی ،کوچگری ،بیابانگتردی و ...نتزول سیاستی
و تنتزّل موقعیّتتت اجتمتتاعی و از دستتت دادن حقتتوق فتتردی برابتتر را در پتتی داشتتت .ایت فقتتدان ،نتتابرابری و
خوارشماری تا به امروز نیز ادامه دارد» (همان ،)112 :ولی در دورۀ جاهلی بتا وجتود شترایط استفناك زن بته
صورتی کلّی در جامع بدوی ،وضعیّت بهتتر زنتان اشترافی در همتان ابتتدای تولّتد ،بعتدها حتّتی در زنتدگی
سیاسیشان نیز تأثیر داشته و به آنان امتیاز برتری را اختصاص داده استت .ایت زنتان «حت ّ حمایتت از ضتعفا را
داشتهاند؛ چنانكه «فلكیه» ،آزادی «سلیك ب السكله» را به وی ارمیان داده استت( ».شتوقی ضتیف ،1426 ،ج
 )22 :1در حالی که بر مبنای قانون کلّی اعراب «پناه بتردن بته زنتان در صتل و جنتگ ،ننتگ و نفترت بتود».
(افتخارزاده )11 :1326 ،ای زنان اشرافی «حتّی در جنگها همراه شوهرانشان بتوده و عتزم ایشتان را مبنتی بتر
تقویّت روحی انتقامپذیری قدرت میبخشیدند؛ به طوری کته در هنگتام قتتل یكتی از نزدیكتان ،چنتان نالته و
زاری سر میدادند که مردان بزرگ قبیله را متأثّر کرده و آنان را به گرفت انتقام تحریض میکردنتد» (شتوقی
ضیف ،1426 ،ج )23 :1؛ همانگونه که «خنساء» بر دو برادرش« ،صخر» و «معاویته» ،چنتان مرثیت پتر ستوز و
گداز خواند تا اینكه عشیرهاش را به حسّ برتر انتقام برادران خوی
تشوی رادمردان خوی

برانگیخت؛ بنتابرای  ،ایت زنتان ،موجتب

برای جنگ با دشمنان و مبارزان بیگانه بودهاند؛ آنگونه که در صورت شتنیدن «نته»
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همگان را تهدید کرده که شما از ما دفاع نمیکنید و به خاطر ما نمیجنگید پس از کسان متا نیستتید؛ چنانكته
عمرو ب کلثوم شاعر برجست ای دوران ،به وضوح در معلّقهاش به آن اشاره کرده است:
عَل ال ال ال ال ال ال آث الالارنال ال ال ال ال الالا بیال ال ال ال ال ال ال ال

س ال ال ال ال ال ال الالان

يَال ُقال ال ال ال ال َ جی ال ال ال الالا َان َو يَال ُقلال ال ال ال ال َ « :لَس ال ال ال الالتُ

َُّن ال ال ال ال ال ال ال ال الالاذ ُر أن تُال َق هس ال ال ال ال ال ال ال ال َ أو َهتالُال ال ال ال ال ال ال ال ان

بُالعُال ال ال لَتَنَال ال ال ال ال ال ال ال الالا إذا لَال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ََتنَعُال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال َان
( 84 :1521و )81

(ترجمه .1 :زنان سایداندام زیباروی ،از پسِ ما ایستادهانتد و از بتیم استارت آنهتا و اهانتت بته آنهاستت کته ایت همته
پایداری میکنیم .2 .اسبان ما را علف میدهند و میگویند :اگر ما را اسیر دشم سازید ،شوهران ما نیستید).

امّا ای وضعیّت همانگونه که بیان گردید ،تنها ،شامل قشر خاصّی از زنان ای دوره متیشتده استت؛ چنانكته
میبینیم عنتره ،شاعر دیگر ای دوره ،در یكتی از قصتایدش ،عتدم تبعیّتت از زنتان در حیطت سیاستت را بیتان
را از مشارکت و مشورت دادن آنان مبرّا میداند:

میکند و خوی

إين أُ ال ال ال ال ال الالاذ ُر أن تقال ال ال ال ال ال ال َ ظَعینَال ال ال ال ال ال ال :

هال ال ال ال ال ال ال الذا غُبال ال ال ال ال ال ال الار سال ال ال ال ال الالاطع فَالتَلَبه ال ال ال ال ال ال

()00:1512

(ترجمه :از اینكه زن هودجنشینم ،به م بگوید :ای غباری پراکنده است ،پس برای جنگ آماده شو ،دوری میکنم).

با ای وجود ،در میان اعراب جاهلی ،برخالف ایرانیان باستان ،هیچگتاه از حاکمیّتت سیاستی زنتان در قبیلته و
محیط زندگانی ختود ،بته صتورت جتدّی نتامی بترده نشتده و اطاعتت از موجتودی حقیتر و ضتعیف را مایت
سرافكندگی خوی

میدانستند و ای در حالی است که قرآن کریم تفكّرات جاهلی آنان را رد میکنتد و بتا

یادآوری «بلقیس» به عنوان زنی حكمران و سیاستمدار ،از کمال عقل و درایت زنان پرده برمتیدارد و آنتان
را قادر به شرکت در فعّالیّتهای اجتماعی و سیاسی میداند به گونهای کته الگتویی بترای متردان باشتند« :إين
امرأَة ََتل ُک ُ َوأُوتیَ م ُک َش ء َوَلا َعرش َعظی » (من )20
َو َجّ ُ َ
 .9-9-2نمود فرهنگی

رویداد فرهنگیای که در دوران اکدیها ر داد ،ساخت و پرداخت افستانههتایی دربتارۀ «مترد-قهرمتان» بتا
کیفیّتی مبالیهآمیز است که امروزه آن را «حماسه» میخوانیم« .ای حماستههتا ،در ابتتدا بترای شخصتیّتهتای
تاریخی سومری نظیر «گیل گم » که از «شتاه-شتبانان» عصتر قهرمتانی ستومر بتود ،ستاخته شتد ،امّتا بعتدها
قهرمانان غیر سومری نظیر «سارگون اَکِدی» هم به ای افسانهها راه یافتند و فضای افسانه را با نشانههتای کامتل
«مردساالر» پوشاندند( ».الهیجی و کار)114 :1321 ،
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برای شناخت جایگاه زن در دوران جاهلی ،آشنایی با جایگاه علم و فرهنگ در ای عصر ضروری است.
علم و فرهنگ در جامع جاهلی اهمّیّتی نداشت« .اعراب بدوی به سبب کوچ دائمی ،چندان امكانات و وسایلی
در اختیار نداشتند که به علم و آگاهی خوی

بیافزایند .با ای همه ،معارفی به همان اندازه که در طری زندگی

از آن گریزی نیست از راه تجربه و آزمون کسب کرده بودند؛ علتومی چتون حستاب ،طتب ،ستتارهشناستی،
معرفت انساب ،کهانت و عرافت و( »...الفاخوری )24-22 :1326 ،که به خاطر شرایط زیستمحیطی بتدانهتا
نیاز داشتند ،امّا زنان به صورت عام از ای علوم بهرمند نمیشدند؛ به همی خاطر ،در هنگام ظهور اسالم از جمله
فضیلتهای مشترکی که زن و مرد ،هر دو ،به کسب آن دعوت شدهاند« ،علمآموزی» است .خداوند در آیاتی
از قرآن به ارزش نابرابر دانایی و نادانی اشاره کترده استت ...« :قال َهال يَسالت
(ُمر )9

الالذي َ يَعلمال َن والهالذي َ ال يَعلَ ُمال َن»...

در صنای دستی و کارهای مربوط به ای صناعت ،در ای دوره ،زنان مشتارکت داشتتند؛ بته گونتهای کته
«زنان برای لباس و خیام و فرش ،پارچههای ضتخیم و قتالیهتایی بتا دستت ختود متیبافتنتد( ».لوبتون:1329 ،
 ،)426همچنتتی «زنتتان آزاده آشتتازی ،لبتتاسبتتافی و تعمیتتر چادرهتتا متتیکردنتتد؛ مگتتر آن زنتتانی کتته از
اشرافزادگانی بودند که خدمتكار داشتند( ».شوقی ضیف ،1426 ،ج )22 :1
با ای حال ،بیشتری نمود و حضور فرهنگی و ادبی زنان جاهلی در عرص شتعر و شتاعری ،بتوده استت و
جای هیچ تردید و انكاری نبوده که مانند مردان در شعر و شاعری دستی داشته و حتّی به خاطر احساس قتوی
و برتر زنانه از نظر بیان عواطتف از متردان نیرومنتدتر بودهانتد .زن در دوران جتاهلی در زمینت شتعر و ادبیّتات
دارای منزلت بوده ،تعدادی شاعر از ایشان به نبوغ رسیدهاند که مشهورتری آنهتا« ،خنستاء» و «خرنت » استت
که دارای اشعاری ثبتشده و نشریافته هستند و دهها زن شاعر دیگر وجود دارند کته اشعارشتان از بتی رفتته؛
مگر مقدار اندکی که در بعضی از روایات ،به ما رسیده است .از جملت ایت زنتان«« ،کبشته» دختتر عمترو بت
معدی کرب است و «میسه» دختر جابر و ...و در آن دوره زنتانی خطیتب نیتز بودهانتد کته مشتهورتری آنهتا
«هند» دختر خنس که همان «زرقاء» است و «جمعه» دختر جابس( ».زیدان ،بیتا ،ج )31-34 :1
بیشتر اشعار ای زنان ،در رثای پدر ،برادر و شوهر یا دیگر بزرگان قبیله بوده است .اشعار خنساء در رثتای
دو برادرش ،شهرت خاصّی داشت و یكی از نامیان شعر جاهلی به شمار میرود« .روایت شده استت کته نبتیّ
اکرم (ص) از خنساء طلب سراییدن کرد ،خنساء نیز برای ایشان شتعر سترود و پیتامبر درخواستت کردنتد کته
بیشتر بسراید( ».ر.ك :بتیتتا )13 :آری ایت زن در مقتام سترودن شتعر کته یكتی از هنرهتای ایت دوره تلقّتی
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میشد ،به درجهای واال نائل گردید؛ به گونهای که «بشّار ب بُرد» ،یكتی از شتاعران عصتر عبّاستی ،در متورد
شاعری زنان گفته است« :هیچ زنی شعری را نمیسراید مگر اینكه آن شعر ضعیف و رکیك باشد .به او گفته
شد :خنساء نیز ای گونه است؟ پاس داد :وی بر مردان برتری یافته است» (همان)؛ بنابرای آنچه متا در دوران
جاهلی و قبل از آن به عنوان مكتوبات هنری ،با آن برخورد میکنیم ،تنها شتامل اشتعار و نوشتتههای عتاطفی
است که در ایران باستان جز تعداد محدودی چون «یادگار زریران» و «درخت آسوری» هیچ خبتری از آنهتا
نبوده است .در میان اعراب ،زنان شاعر داریم؛ امّا در ایران ،زن شعر نمیگوید و تنها تعدادی از متردان هستتند
که در ای زمینه خودنمایی کردهاند؛ امّا در مقابتل ،در ایتران باستتان آثتار و نقتوش و مكتوبتات افتختارگرای
میهنی و حماسی و رزمی بسیار است که اعراب سوای تمدّن بی النّهری  ،از چنی احساسات ملّیگرایانته هتیچ
بهرهای نبردهاند.
 .3-9-2نمود دينی و روحانی

همانگونه که در مبحث نمود دینی زن در ایران باستان ذکر شد ،پیكركهای زنانته در ستوریه و بتی النّهتری
نیز یافت شدهاند؛ پیكركهایی که نشان از تقدّس معنوی زن در میان ای اقوام دارد .در افسانههتای دینتی کته
به شكلهای مختلف بر روی لوح یا استوانه نوشته شده و در معابد و مراکز دینی «دولتشهر»های میتانرودان
(سومریان) به دست آمده ،از گروه عظیمی از خدابانوان و کاهنهگتان یتاد شتده کته رهبتری دینتی و سیاستی
جامع خود را بر عهده داشتهاند .در تأیید ای نظرات ،میتوان به ای نكته اشتاره کترد کته «در شتهر «اروك»
که از که تری «دولتشهر»های شناختهشدۀ جهان که است ،زنانی رهبتری سیاستی و دینتی را بته شتكلی
توأمان بر عهده داشتهاند .با گذشت زمان ای چهرهها ،وجههای مقتدّس یافتته و در قالتب «اینانتا»( )1ختدابانوی
حامی شهر «اُروك» جلوهگر شده و مورد ستای

بودهاند( ».الهیجی و کار)192-196 :1321 ،

در اواخر دوران بابلی در سرزمی میانرودان« ،خدایان و خدابانوان متعدّد که مورد پرست
همراه با دیگر مظاهر دموکراسی نظیر انجم های همای

متردم بودنتد،

مردمتی ،بته فراموشتی ستارده شتدند« .متردوك» بتا

شخصیّتی مشترك از «آن»« ،انلیل» و «انكی» ،خدای یگان متذکّر شتد و ختدایان دیگتر از استطورههتا زدوده
شدند .تنها ،خدابانو «اینانا» با تیییر نام به «ایشتار» دامن نفوذ خود را بر باورهای مردم غیر سومری نیتز گستترش
داد( ».همان)112 :
زن در باورهای دینی جاهلی ،موقعیّت دوگانهای داشت؛ «در باورهتای دینتی یهتود« ،حتوّا» باعتث رانتدن
«آدم» از بهشت شد ،پس به سختیهایی چون حیض ،فرزندزادن ،سختی و پلیدی مبتال شتد( ».بلعمتی،1322 ،
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ج  )42 :1همچنی «یهود از زنتان حتائض کنتاره گرفتته و هتر آنچته را کته بته آن دستت زده باشتند ،نجتس
میدانستند( ».مقدّسی ،بیتا ،ج )34 :4
گروهی از عربها ،اعتقاد داشتند که مالئكه دختران خدا بوده و آنها را میپرستیدند؛ آیتات چنتدی در
قرآن به ای موضوع پرداخته و آن را به شدّت تكذیب کرده است )2(.مطاب آیت  26ستورۀ «نجتم» ،مشترکان
مجستمههتا
ّ
اعتقاد داشتند که مالئكه آنها را شفاعت خواهند کرد .آنها مجسّمههای مؤنّث میساختند و ایت
را تمثال مالئكه دانسته و میپرستیدند؛ « َوَکال مال َملَالک يف السالماوا ال تُغالي َشالفاعَتُ ُ َشالیِا إال مال بَعالّ أن ََيذَ َن للاُ ل َمال
يَشاءُ َويَرض » (جنال  )24به عقیدۀ برخی ،مؤنّث ساخت بعضی از بتها به ای سبب است که مانند مالئكته ،ایت

بتها را دختران خدا دانسته و از آنها طلب شفاعت میکردند و «گروهی تشتابه جنستیّتی مالئكته بتا زنتان را
نزد عربها به حساب مشتترك بتودن زنتان و مالئكته در لطافتت و زیبتایی ،پوشتیدگی و استتتار متیداننتد».
(انصاری)44 :1322 ،
در کل ،بیشتری نمود روحانی و معنوی زن عربی مربوط بته عصتر تمتدّنهتای بتزرگ بتی النّهتری استت تتا
اعراب عصر جاهلی که از جنس مؤنّث به عنوان آفریدههای اهریم و اسباب نگونبختی یاد کردهاند.
 .9نتيجه
 .1ای پژوه  ،به وضوح ،نشانگر مقام واال و باارزش زن در جامع ایرانی باستان به روال منطقی زنستاالری در قبتل از
تاری  ،مردساالری میانه با شروع تاری و نهایتاً برابری و تساوی مترد و زن در گستترۀ تتاریخی بعتد بتوده استت کته در
مقابل آن ،به شكل رعایت حقوق زن در تاری که بی النّهری و آنهم در میان سومریان که سامینتژاد نبودنتد ،بترای
مدّتی کوتاه و به دنبال آن ،مردساالری با شدّت بسیار ،در تاری اعراب جاهلی تجلّی کرده است.
 .2زنان در ایران باستان در انتخاب عش و همسر آزاد و مختار بودند؛ بلكه عش آنان به گونتهای مقتدّس و قابتل تقتدیر
بود که به واسط میانجی دانا عامل تشكیل ساختار سالم یك خانواده بوده و ای درست برخالف وضعیّت ای نتوع بشتر
در میان عربها بوده است که در میان آنها ،تنها ،ای ح از آنِ قشر اندکی کته همتان اشترافزادگتان بتود ،متیشتد.
تقدّس روح پاك زنان با اصالت و نژاد در البهالی اعتقادات مكتوب ایران باستان به شكلهای گونتاگون چتون ازدواج
با محارم ،برای ایشان در ساختار قوانی اجتماعی و فرهنگی تجلّی کرده است که از نمونههای آن در آثار برجای مانتده
از اعراب به خوبی ،به چشم نخورده و آنچه جلب نظر کرده ،پیوندهایی است که تمامی آنها جز اهانتت بته شخصتیّت
زن و پایی آوردن او در حدّ یك موجود حیوانی غریزی ،چیزی فراتر از آن را نشان نداده است.
 .3از آنجا که ایرانیان به طور نسبی ،متمایل به گرای

قدرت و سیاست و نهایتاً پند و موعظه و حكمت بتوده و بستیاری

از مناب کتبی ایشان در همی راستا تدوی گردیده است ،زنان در سیاست دستی قوی داشتند و حتّتی گتاهی در جنتگ
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نیز شرکت و سااه را رهبری میکردند؛ در حالی که در میان اعتراب جتاهلی فقتط قشتر اشترافزادگتان بودنتد کته در
مسائل سیاسی دخالت میکردند و همسرانشان را به نبرد تحریك میکردنتد .در اعصتار مختلتف ایتران باستتان ،زن بتر
مسند سلطنت و پادشاهی مینشست؛ در صتورتی کته تنهتا در میتان استاطیر بتی النّهتری  ،بته فرمتانروایی زنتان در میتان
دولتشهرهای سومر اشاره شده است و در میان اعراب جاهلی پی

از اسالم ،هتیچگتاه از حاکمیّتت سیاستی زنتان در

قبیلته و محتتیط زنتدگانی ختتود ،بتته صتورت جتدّی نتامی بتترده نشتتده و اطاعتت از موجتتودی حقیتر و ضتتعیف را مایت
سرافكندگی خوی

میدانستند.

 .4از لحاظ فرهنگی نیز ،در ایران باستان ،به وفور به فراگیری دان

تأکید شده است؛ به گونهای که علتمآمتوزی یكتی

از خصوصیات مشترك در میان دختران و پسران و به تب آن زنان و مردان بوده است؛ بلكه در فراگیری ایت امتر مهتمّ،
به خاطر وظیف مهمّ انسانسازی و تربیت نسلها ،زنان ارجحیّت بیشتتری داشتتهانتد .در مقابتل ،زن در دوران جتاهلی در
زمین شعر و ادبیّات دارای منزلت بوده و مانند مردان در ای عرصه ،فعّال بودند .در کنار شعر و شتاعری ،علتومی نیتز در
میان اعراب وجود داشت که به خاطر شرایط زیستمحیطی بدانها نیاز داشتند ،امّا زنتان بته صتورت عتام از ایت علتوم
بهرمند نمیشدند .از جمله کارهای فرهنگی میتوان به صنای دستی و کارهای مربوط به ای صناعت ،اشتاره کترد کته
زنان ایرانی فعّالیّت گستردهای در طول تاری داشتند و حتّی برخی آنان را مخترع و سازندۀ ظروف سفالی متیدانستتند؛
همانگونه که زنان اعراب نیز ،به گونهای در چنی صنعتهایی ،مشارکت داشتند.
 .1از لحاظ امور معنوی ،نیز در آیی زرتشتی جایگاه زن آنچنان واالست کته در هتر جتا از هتر دیتدگاه بتا مترد برابتر
است .در ای آیی است که به وجود ایزدان مؤنّث همراه با ایزدان مرد در یك خطّ عرضی اشاره شتده استت .زنتان در
مسائل مربوط به دی نمود ویژهای داشتهاند؛ آنان میتوانستند در سرودن یسنا و برگزاری مراسم دینی با متردان شترکت
کنند یا خود به تنهایی به انجام ای گونه کارها باردازند .در مقابل در افستانههتای دینتی میتانرودان (ستومریان) از گتروه
عظیمی از خدابانوان و کاهنهگان یاد شده که رهبری دینی و سیاسی جامع ختود را بتر عهتده داشتتهانتد ،ولتی در دوره
«اکدی»ها بیشتری سرودهای دینی در ستای
خدابانوان متعدّد که مورد پرست

مرد -ختدایان ستروده شتد و در اواختر دوران بتابلی بتود کته ختدایان و

مردم بودنتد بته فراموشتی ستارده شتدند و «متردوك» ختدای یگانت متذکّر شتد .در

باورهای دینی اعراب جاهلی گروهی زن را موجودی نحس و شوم دانسته و گروهتی دیگتر بتر ایت اعتقتاد بودنتد کته
مالئكه ،دختران خدا بوده و آنها را میپرستیدند.

 .3پینوشتها
( innana )1ای واژه از دو بخ  inn :به معنای خدابانوی زمی و  anبه معنای آستمان تشتكیل شتده استت( .الهیجتی و کتار،
)192 :1321
( )2صافات143 ،؛ النّجم13 ،؛ آل عمران29 ،
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کتابنامه
الف :کتابها
 قرآنکريم

 .1إبن اثری ،عز ال ّدین ابو احلسن ()1041؛ أسّ الغابَة يف معرفة الص ابة ،بریوت :دار الفکر.
الصادر.
 .2إبن ش ّداد ،عنرته ()1012؛ الّي ان ،الطّبعة الثّانيّة ،بریوت :دار ّ

 .3إبن کلثوم ،عمرو ()1021؛ الّي ان ،حتقيق إميل بدیع یعقوب ،بریوت :دار الکتاب العريب.
 .4افتخارزاده ،محمود رضا ()1326؛ بررسی انتقادی نهضتهای ملّی  -تاريخی ايران ( )5شعوبيّه (ناسيوناليسم ايرانـی)،
چاپ اوّل ،قم :دفتر نشر معارف اسالمی.

 .5آلوسي ،حممود ()1015؛ روح املعاين يف تفس القرآن العظی  ،بریوت :دار الکتب العلميّة.
الصادر.
 .6إمرؤالقيس (يبات)؛ الّي ان ،بریوت :دار ّ
 .2انصاری ،محمّد علی ()1322؛ زن از منظر قرآن کريم ،مشهد :بیان هدایت نور.
 .2بلعمی ()1322؛ تاريخنامة طبری ،جلد  ،1تحقی محمّد روش  ،تهران :سروش.
 .3ثعالبی نیشابوری ،ابو منصور ()1326؛ ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب ،ترجم رضا انزابینژاد ،مشهد :دانشگاه
فردوسی.
 .19ثقفی کوفی ،ابو اسحاق ابراهیم ب محمّد ()1313؛ الغارات ،تهران :انجم آثار ملّی.
 .11جیدستور جاماسب و منوچهر جیجاماسب ()1321؛ متون پهلوی ،به گتزارش ستعید عریتان ،چتاپ اوّل ،تهتران:
کتابخان ملّی جمهوری اسالمی ایران.
 .21خنساء (بیات)؛ الّي ان ،شرحه وضبط نصوصه وق ّدم له :الدکتور عمر فاروق الطّباع ،بریوت :شرکة دار األرقم بن األرقم للطباعة
والنّشر والتّوزیع.
 .13داودی ،مهدی ()1322؛ انديشههای زرتشت پيامبر ايران باستان ،چاپ دوّم ،تهران :سایه نیما.
 .14راوندی ،مرتضی ()1324؛ تاريخ اجتماعی ايران ،جلد  ،1چاپ پنجم ،تهران :نگاه.
 .11رضایی ،عبدالعظیم ()1322؛ سرشت و سيرت ايرانيان باستان ،چاپ دوّم ،تهران :دُر.
حممد مرتضی ()1010؛ اتج العرو  ،بریوت :دار الفکر.
 .16الّزبيديّ ،
 .12زنجانی ،محمود ()1329؛ تاريخ تمدّن ايران باستان ،چاپ اوّل ،تهران :آشیان کتاب.
 .11زیدان ،جرجي (يبات)؛ اتريخ آ اب اللغة العريب ،اجمللّد  ،1بریوت :مكتبة احلياة.
 .13ژینو ،فیلیپ ()1322؛ ارداويرافنامه ،ترجمه و تحقی ژاله آموزگار ،چاپ سوّم ،تهران :معی  :انجم ایترانشناستی
فرانسه در ایران.

بررسی جایگاه اجتماعی زن در میان متون ادبی ایران باستان و اعراب جاهلی 113/

 .29ستّاری ،جالل ()1323؛ هويّت ملّی و هويّت فرهنگی (بيست مقاله در قلمرو تاريخ و فرهنگ) ،چتاپ دوّم ،تهتران:
مرکز.
 .21شهریاری ،کیهان ()1322؛ زن در اساطير ايران و بينالنّهرين ،چاپ اوّل ،تهران :فارس.

 .22شوقي ضيف ،امحد ()1026؛ اتريخ األ ب العريب ،اجمللّد األولی ،الطّبعة األولی ،قم :ذو القربی.
 .23عبّاسی ،محس ()1323؛ شخصيّت زن در ايران باستان و ،...چاپ اوّل ،تهران :شرقی الدّی .
 .20علي ،جواد ()1013؛ املُفص يف اتريخ العرب قب اإلسم  ،بغداد :نشر جامعة.
 .25الفاخوری ،حنا ()1116؛ اجلامع يف اتريخ األ ب القّ  ،الطّبعة األولی ،بریوت :دار اجليل.
 .26فردوسی ،ابوالقاسم ()1323؛ شاهنامه ،مت کامل به تصحی ژولمول ،چاپ هفتم ،تهران :بهزاد.
 .22ک  ،هاید ماری ( ،)1326از زبان داريوش ،ترجم پرویز رحیمی ،چاپ دوّم ،تهران :کارنگ.
 .22گیگر ،ویلهم؛ والتر هینتس و فدریك ویند یشتم ()1322؛ زرتشت در گاثاهـا :ترجمـة متـون کالسـي

دربارة زرتشت و مغان ،ترجمه و پژوه

يونـانی

هاشم رضی ،چاپ اوّل ،تهران :سخ .

 .23الهیجی ،شهال و مهرانگیز کار ()1321؛ شناخت هويّت زن ايرانی در گسـترة پـيش تـاريخ و تـاريخ ،چتاپ اوّل،
تهران :روشنفكران.
 .39لوبون ،گوستاو ()1329؛ تاريخ تمدّن اسالم و عرب ،ترجم سیّد محمّد تقی فخر داعی گیالنی ،چاپ دوّم ،تهتران:
افراسیاب.
حممد بن طاهر (يبات)؛ البّأ والتاريخ ،ج  ،0مکتبة الثّقافة ال ّدینيّة.
 .31مق ّدسیّ ،
 .32ولك ،رنه و آوست وارن ()1323؛ نظريّة ادبيّات ،ترجم ضیاء موحّد و پرویز مهاجر ،تهران :علمی و فرهنگی.

ب :مجالّت
 .33سبزیانپور ،وحید ( /1339الف)؛ «تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی؛ مطالع مورد پژوهانته (امثتال مولّتد)»،
پژوهش زبان و ادبيّات فارسی ،شمارۀ بیست و سوّم ،ص

.32-11

 /1339(------------ .34ب)؛ «نگاهی به پندهای مكتوب بر ابزار و لوازم زندگی ایرانیان باستان و اثتر آن بتر ادب
فارسی و عربی» ،مجلة بوستان ادب دانشگاه شيراز ،سال سوّم ،شمارۀ اوّل ،پیاپی  ،2ص

.142-122
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حممّ رضا ش خاين
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ماجستریة يف فرع اللّغة الفارسية وآداهبا ،جامعة کردستان ،إیران
طاهره آهیخته
ماجستریة يف فرع اللّغة العربية وآداهبا ،جامعة ایالم ،إیران

3

امللخص
خاص زة يف اجملتمعززات واحلضززارات املةتلفززة ويف کز ّزل العصززور .کمززا کززان رززا دور رز يف اتریززيت إی زران القد ززة الّز کان ز
تتميّززز امل زرأة اکانززة ّ
معاصززرة للاضززارة العربيّززة يف منطقززة بزز ،النّأزرین ،وبزز ،أعزراب البادیّززة يف جزیزرة العززرب والعزراق وسززورت و . ...ولکززن هنززا وجززوه التّشززابه
والتّم ززایز الواض ززاة والکث ززریة ب زز ،مکانتأ ززا يف ه ززات ،احلض ززارت .،یس ززتةدم هز ز ا الباز ز امل ززنأ التّاليل ززي  -التّوص ززيفي يف دراس ززة املکان ززة
اإلجتماعية للمرأة ب ،ه ین القوم ،التّزارييّ ،حسزب املصزادر التّارييّزة واألدبيّزة والتّعليميّزة واألسزاطرییّة و ...ومقارنزة وجزوه التّالقزي والتّبزاین
لبنزاء طبقزات اجملتمزع أیضززا .وانتأزی إلزی أ ّن للمزرأة اإلیرانيّزة حقوقزا متناسززبة اکانتأزا اإلجتماعيّزة سزواء کانز نبيلزة أو یززری نبيلزة ،ح ّزرة أو یززری
ح ّزرة حسزب النّصززوق القد زة املکتوبزة ویززری املکتوبزةّ .أمزا يف املقابززل وبنکزران العزدد القليززل مزن النّسزاء الثّریززة يف األعزراب ومکزانتأن املرموقززة
يف اجملتمع العريب ،جیب علينا أن نعرتف أب ّن املرأة العربيّة يف العصر اجلاهلي مل تکن را مکانة عاليّة.
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