
 

____________________________ 
 22/1/3191تاريخ پذيرش:  2/9/3191ت: تاريخ درياف

 khorsandi@semnan.ac.ir              2- alirezakhorsandi1@gmail.com -1  پست الکترونیکی:

3- m_mousavi@profs.semnan.ac.ir           

 4931 بهار و تابستان ـ دوازدهم(، شماره یـ پژوهش یسابق( )علم یات و علوم انسانیات عربی )مجله ادبیمجله زبان و ادب
 

 

 1(، سمنان، ایران، نویسنده مسؤول دانشگاه سمنانعربی زبان و ادبیات  دانشیار) دکترمحمود خورسندی

 2شگاه سمنان، سمنان، ایران(دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دان) علیرضا خورسندی

 3(سمنان، سمنان، ایراندانشگاه زبان و ادبیات عربی  استادیار) بفروئیموسوی  سیدمحمددکتر
 

 «وأدالبنات»حقیقت یابی 

 چکیده

این حقیقت است که تمام یـا اکرـر ویـایر یـرد  و      انگریب« الشعردیوان العرب»جمله معروف 

ها مـععس  رردیـ ه اسـت     ه نوعی در ابیات شاعران آنمختلف ب  هاها در دوراناجتماعی عرب

 ،طبیعی به نظرمی آی  ارر شیوع  وأد البعات در عصـرجاهلی وایعیـت داشـته باشـ      ،بر این اساس

  مسـلله  یراوانی از آن در شعر و نرر عصرجاهلی یایت شـود  وأد البعـات و    هانمونه ستیبایم

  اسـعاد و مـ ارکی از یبیـ     میپردازیمقاله به آن م وایعیت داشتن آن موضوعی است که ما در این

که وأد البعـات در دوران   ع ینماینظم و نرراعراب جاهلی و ص ر اسالم و آیات و روایات چعین م

جاهلیت و ص ر اسالم و پ  از آن حتی تا عصر حاضر وجود داشته و دارد؛ اما وجـه  اتـتالف،   

عرب و در یک زمان و مسان و در میـان یبیلـه ا     آن است که آیا این مطلب یقط معحصر به یوم

ها  دیگر و در میان سایر مل  و ایوام نیـ  روا  داشـته و   ها و مسانتاص بوده است؟ یا در زمان

بلسـه   ،یبائ  عرب به این نعگ تن درنمی دادنـ    به دست آم ه نشان می ده  همه شواه  دارد؟

ران و زنان یائ  بودن   وجود زنان تاجر و شاعر در بسیار  از ایوام عرب احترام تاصی برا  دتت

هـا مانعـ  تعسـار در شـعر و ح ـرت      برتی از آن  عصر جاهلی و بر جا  مان ن آثار برجسته

ت  از سوئی دیگر ارـر وأد البعـات را بـه مععـا      س)س( در تجارت بیانگر ص ق این ادعا جهیت 

سع ه نسعیم مصادیق زیاد  از اهانت و تحقیـر  کعایی آن در نظر بگیریم و یقط به مععا  لغو  آن ب

تا آنجا که یـرآن   ررددیپ  از اسالم نی  مشاه ه م  هادتتران و زنان در دوران  هاتیبه شخص

تمام أیوام و نژادهـا را در اعصـار و یـرون متمـاد  ر شـته و        هاانسان« التقتلوا»  کریم با واژه

   ینمایکعونی از ارتساب چعین اعمالی نهی م

  نرر ،نظم وأدالبعات، عصرجاهلی، ص راسالم، :هایدواژهکل
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 هممقد

 مـاده  معظور، ابن)کع  میبر پسر و دتتر زن ه به رور ش ه داللت « هموؤود» و« موؤود»لفظ 

در یرآن کریم نی  به همین مععی به کار ریته اسـت  در ادبیـات عـرب    « هالموؤود»کلمه  ( «وأد»

  کععـ  بیـان مـی  « یئِـ   وَأَدَ، »  واژهرور کردن دتتران را بـا مشـتقات   مفاهیم مربوط به زن ه به 

ـ  هـا دینآم ه است: وَأَدَها یئِ  ها أ   أحوال العرب هبلوغ العرب یی معریکتاب  چعانسه در   هحَی

 األلوسـی،  شـسر   محمـود )شـود  مـی نی  به این مععی به کار برده   هوئی  وئی ، وائ ، ها واژه

  (14 بی تا:

 اعرابی در بیت زیر به این مطلب اشاره دارد: ابن 

 وَمالَقِی الـمـَوؤُودَ مِن ظُلمِ أُمِّهِ                   کَمَا وَأَدَتْ ذَه ٌ جَمِیعًا وَ عَامِرُ

 ابوالعالر معر   نی  چعین سروده است:

 ؤودیی حالِ مَولِ ِها                 ظُلماً، یلیتَ أباها الفَظّ مو هطوبَی لموؤود

 (904 :4   م،4001المعر ، )ابوالعالر

 :بردمیرا نی  به کار « وائ »  واژه« موؤود»در جا  دیگر عالوه بر اشاره به لفظ 

 من نبلٍ ما عتب الوائ        عع نا                ما الموؤود  در  ولو

 (943 ص همان،) 

ورشـ ه را بـ ین جهـت    مععا  سـعگیعی اسـت  دتتـر زنـ ه بـه ر      به)وأد(   هواژدروایر 

کـه موجـب مـری و      کردمیانبوه، بر پیسر او چعان سعگیعی  ها تاککه  رفتع می« هموؤود»

این سعت نعگ آور البتـه در میـان برتـی ازیبیلـه هـا        (14 شسر ، بی تا: محمود)  رردی می

  برجـا   بعی تمیم تا زمان ظهور اسالم نـه تعهـا بـراین عمـ     مانع  هایییبیلهعرب مرسوم بود  

بلسه بر مق ار آن نی  ای ودن   یرآن کریم در آیات متع د به این وایعیت تلخ اشاره دارد  ،مان ن 

   کع میآن را محسوم  و

ما در این مقاله بر آنیم که با کع  و کاو در نظم و نرر جـاهلی و ص راسـالم رد پـایی و لـو     

آن سـروده     اشعار  که در م ح یا هجوان ک در تلیی  یا ردّ این حقیقت تلخ بیابیم و به تحلی
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زیر که ذهن انسان را به تود مشغول  ها پرسشتحلیلی به -با روش توصیفی و ؛ش ه بپردازیم

 پاسخ دهیم: سازدمی

چه شواه   از ادب جاهلی وص ر اسالم مبعی بر روا  و ایتخار به زنـ ه بـه رـورکردن     -

 دتتران وجود دارد؟

و ص ر اسالم مبعی بر احترام دتتران وم تالفت با زن ه بـه  چه شواه   از ادب جاهلی  -

 وجود دارد؟ هاآنرور کردن 

چـرا   ،با توجه به ایعسه زن ه به رور کردن دتتران در ایوام و نژاد دیگر نی  سابقه داشـت  -

 یقط درنسبت دادن این نعگ به نژاد عرب  مبالغه ش ه است؟

جـود آن در عصـر جـاهلی بیشـتر در     موضوع زن ه بـه رـور کـردن دتتـران و حقیقـت و     

تاریخ و تفسیر مورد بحث و بررسی یرار رریته و با اسعاد و م ارک کایی بـه اثبـات    ها کتاب

که آیا این مطلـب   شودمیاما وجه  اتتالف صاحب نظران در این سئوال تالصه  ؛رسی ه است

ست آم ه نشـان  یقط معحصر به یوم عرب ودر یک زمان ومسان تاص بوده است؟ شواه  به د

بلسه بسیار  از ایوام عرب احتـرام   دادن ،نمییبائ  عرب به این عار تن در   همهکه  می ده 

تاصی برا  دتتران و زنان یائ  بودن   وجود زنان تاجر و شاعر در عصـر جـاهلی و برجـا     

)س( در  ت یجـه مانعـ  تعسـار در ادبیـات و ح ـرت      هـا آنبرتـی از    برجستهمان ن آثار 

ارت بیانگر ص ق این ادعا است  یرآن که معحصر بـه یـک عصـر و زمـان و مسـان تـاص       تج

، وأد البعات را با هـی   شودمیمل  دیگر با هر دین و نژاد  نی    همهنیست، و تطابش شام  

یی   که معحصر به نژاد عرب و یک دوران تاص  باش  نیاورده است  بعـابراین بـا توجـه بـه     

مبالغـه   رس میدیگر نی  سابقه دارد به نظر  نژادها دن دتتران در ایوام و ایعسه زن ه به رور کر

تبلیغـاتی و سیاسـی     جعبـه در انحصار نسبت دادن این عم  زشت به یوم عرب شای  بیشـتر  

 داشته باش  که آن هم یاب  اعتعار نیست 

 از: ان عبارتمعابر مورد استفاده در نگارش جستار حاضر  ترینمهم 

زن در » ها ععواناز احم  محم  الحویی در سه باب با « یی الشعرالجاهلی هالمرأ» کتاب -

در مبحـث زنـ ری    او«  زن در جوانب هعـر  » و« زن در مسائ  اجتماعی»، «زن ری تانوادری
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و بـه مسـلله کشـتن     کعـ  میععوان مادر، همسر، دتتر، و تواهر یاد تانوادری، از جع  زن به

از مصـادیق را در   هـایی نمونـه به دتتران اشاره کایی و وایـی دارد و  یرزن ان در یص  مربوط 

   نمای میتلیی  ادعا  مطرح ش ه ذکر 

محمود شسر  اآللوسی در سه مجل  کـه   از« أحوال العرب هبلوغ العرب یی معری»کتاب  -

 اره زن ه به رور کردن دتتران نوشته است باز جل  سوم مطالبی در 14  صفحهدر 

آیات مربوط به زن ه به رور کردن دتتـران اطالعـات     بارهز کتب تفسیر که در برتی ا -

 «  تفسیرکبیر» و« مجمر البیان»، «نمونه»، «المی ان» یبی از  ان نگاشتهمفی   

 کـه از صالح عب  السـتار محمـ  الشـهاو ،    « البعات یی التراث العربی و اإلسالمی» مقاله -

 ر دوره جاهلی و اسالمی ارائه کرده است تصویر  رویا از زن ری دتتران د

 وأد البنات در میان اقوام و ملل دیگر وجود

پادشـاه حیـره   « نعمان بن مع ر»رویع : پی ایش این رسم غلط به دوره برتی از مورتین می

؛ نعمـان  پرداتـت نمـی   داستان از این یرار است که بعی تمیم مالیات وضر ش ه را ررددمیباز 

به این یبیله هجوم برن   در نتیجه تع اد  از یرزنـ ان و زنـان یبیلـه، بـه اسـارت       یرمان داد، تا

ععوان رئی  یبیله بـه همـراه   ریتع   ویتی روابط بین نعمان و یبیله بعی تمیم حسعه ش ، یی  به

به زنان و دتتران اسـیر تطـاب    نعمانسائر سران برا  باز پ  رریتن اسیران ن د نعمان ریت  

هر یک از شما مای  است، آماده حرکت باش ؛ و هر یک از شما میـ  بـه مانـ ن     کرده و رفت:

توان  بمان   دتتر یی  بن عاصم در جمر کسانی بود که ن د یبیله تویش نریت  یی  می دارد

بر آشفت و پ  از این ماجرا برا  جلوریر  از تسرار چعین تفتی تصمیم رریت دتترانش را 

بـ ین ترتیـب، بـیش از ده تـن از      (93-49 ش:4939زاده،  یتّـاحی  یتحیـه ) زن ه به رور کعـ   

در « البعات وأد»دتترانش را زن ه به رور کرد  برتی از مورتین، این عم  او را در روا  سعت 

   ان دانسته  حتی بع ی او را پایه ر ار این رسم دانع میمیان یبای  عرب مؤثر 

 ررددمیاین سعت نا روا به یب  از میالد مسیح بر که اساس  ان عقی هاما برتی دیگر بر این 

متفاوت در میان ایوام و مل  غیر عـرب  نیـ  وجـود     ها انگی هکه به بعا به دالی  مختلف و به 

ارر وأد البعات را به مععا  کعایی آن در نظر بگیریم و  (34-34 م:4390جوادعلی،) داشته است 
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مختلـف   ها عرصهن مععا که برا  زنان و دتتران در یقط به مععا  لغو  آن بسع ه نسعیم، ب ی

زن ری ارزشی یائ  نشویم و او را در تعیین سرنوشت تود و سائر ایراد جامعه سـهیم نـ انیم،   

دتتـران و زنـان در    ها شخصیتدر این صورت  مصادیق زیاد  از اهانت و تحقیر نسبت به 

  رـردد مـی میان عرب و عجـم مشـاه ه   یب  و پ  از اسالم حتی تا زمان حاضر در  ها دوران

  بع ی دیگر کردن میدر کعار یبر او دین  و کشتع میبرتی از یبای  زن را پ  از مری شوهر 

 تا: صص ثریا مسعون ومریم صانر پور، بی  )سپردن مینی  زن را زن ه در یبر شوهرش به تاک 

 ق تصـرف ن اشـت   زن در ایوام متمـ ن یبـ  از اسـالم حـق تملـک داشـت امـا حـ         (49-43

تمـام   هـا  انسـان « التقتلـوا »  واژههمین جهت  یرآن کریم با  به( 39 :9 بی تا،   )طباطبایی،

اعصار و یرون متماد  ر شته و کعونی اعم از عرب و غیر عرب را از ارتسـاب چعـین اعمـالی    

زم است نگـاهی  در مورد زنان ال هاآیین  برا  آشعایی کلی با عقای  سایر نژادها و نمای مینهی 

 هر چع  ر را به این عقای  داشته باشیم:

 یونان

انسانی به حساب   درجه ترینپایینزن در یونان درنهایت پستی و ذلت بود و نمودار  از 

  پایعـ ورا  شـ  مـی درتانـه نگهـ ار     غالبـاً یععی یای  شخصیت اجتمـاعی بـود و در    آم ؛می

«Pinndora »بشـر    مصـائب و  هـا ب بختی  سرچشمهت که زنی تیالی در اسطوره یونان اس

زن یا دتتـر   توانستمی( پ ر یا شوهر 43: ه4103اهلل، ی   نورال ین مریم  )شودمیمحسوب 

تود را بفروش  یا یرض ده  و یا او را بسش   در وایر زن به صورت یک کاال یابـ  تریـ  و   

در میان ایراد نـام آور یونـان   آور آن است که این بی احترامی به زنان حتی  شگفتیروش بود  

 سـی  یـرض داد  )  تطیـب « آلـی بیـادِ  » بـه مرال سقراط همسر تود را ععواننی  روا  داشت  به

 ،تـود   یاضـله و ایالطون ییلسوف مشهور غرب در م یعـه    ( 44 ش:4933ا ،  تامعه محم 

م زمان برا  عموم زن را یاب  استفاده ه اوزنان را ج ئی از آترین طبقات جامعه یلم اد نمود  

  و  معتق  به ازدوا  مشترک و عمومی بود  ارسطو نی  بر این عقی ه بـود کـه   دانستمیمردان 

 )43 ص ،بی تا ،ثریا مسعون ومریم صانر پور)ن ارد   زن شایستگی آزاد  و حقوق سیاسی را
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 روم 

به مرد اجـازه  مقررات تم ن روم ی یم که چهار یرن یب  از میالد مسیح پایه ر ار  ش   در

بشر  و حتی ع و تانواده نبود    جامعهکه حتی زن را به یت  برسان  و زن ج ر  ش میداده 

 (33: 9   ،تا بی)طباطبایی، 

 هند

هع  از روزراران ی یم دارا  علم، تم ن و یرهعگ بود اما وضعیت زن در آن بهتر از أیـوام وملـ    

یـاتر و آرایـش کـرده هم ـون      هـا  لباسمری او با  دیگر نبود  زن مانع  مِلک شوهر بود و پ  از

 (94ه: 4103  )مریم نورال ین ی   اهلل،سوتتمیعروس با جس  شوهرش زن ه درآتش 

 ایران

ن اشت  م دک اعالم کرد که تعـ د   هاتم نوضر زن در ایران باستان چع ان تفاوتی با سایر 

ادر ـ تواهر ـ دتتـر( نیـ  مجـاز      زوجات ب ون ضابطه مباح است؛ و حتی ازدوا  با محارم )م

  شـ  مـی محسـوب   رشـیی ععوان شخص مطرح نبود، بلسه بود  به ویژه در دوره ساسانی زن به

زن در آن دوران از حقوق تـویش محـروم بـود؛ و از هـر لحـات، تحـت سرپرسـتی و         اساساً

مـری،  ییمومت رئی  تانوار یرار داشت  رئی  تانوار ممسن بود پ ر یا شوهر یا در صورت 

جانشین آنان باش   اتتیارات این ییّم یا رئی  تانوار کمتر مح ودیتی داشت  تمام ه ایایی که 

، کردنـ  مـی ، و یا آن ه آنان بر اثر کار و غیر آن تحصـی   ش میبه زن یا به کودکان داده  احیاناً

 بارتلمـه،  یسـتال کرمانع  درآم ها  اکتسابی بردران، همه متعلق به این رئی  تانوار بود  ) عیعاً

 (44 ش:4999ال مانی، صاحب ناصرال ین محم حسن ترجمه

 چین

، مان نـ  میپسر  بیدر یرهعگ متم ن چین کهن نی  مادران آرزو  پسر زایی داشتع ؛ و ارر 

 هـا میـ ان ؛ و در کردنـ  میهمواره شرمگین بودن ؛ زیرا پسران بهتر از دتتران در کشت ارها کار 

، بر عه ه پسـران  رریتمیکه برا  نیاکان صورت  هایییربانی، برر ار    از دیربازجعگی ن می

آنان را با شسیبایی به  بایستمی  کردن میبر دوش تانواده سعگیعی « بار»بود  دتتران، هم ون 
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کـار کععـ ، و    جاآنعرصه رش  رسانی ؛ تا تانواده را ترک رویع ، و به تانه شوهر رون ؛ و در 

نو به بار آورن   در موایر سـختی، ارـر دتتـر  بـر دتتـران متعـ د        ا نوادهتاکاررر زایع ؛ و 

، امسان داشت که نوزاد بیگعاه را رها کعع ، تا در سرما  شـب بمیـرد؛ یـا    ش میتانواده ای وده 

 ( 331 :ش4،4993  طلب شود  )وی  دورانت، جمعی از مترجمان،  طعمهتوراک ررازان 

یتن و  در بسیار  از معاطق و بین مل  دیگـر هم ـون ژاپـن و    بی احترامی به زن و نادی ه رر

آیریقا و غیره نی  روا  داشت و یقط مخصوص نژادها  م کور نبـود  مسـائ  مربـوط بـه زنـان و      

کهن نیست بلسه مصادیق یراوانی از توهین به  ها دورانتعها مح ود به  هاآندتتران و بی ارزشی 

ر و حتی معاصر نی  مشاه ه کرد  یانون انگلی  تـا یـرن نـوزدهم    اتی ها زماندر  توانمیزنان را 

  یـانون  کـرد مـی و یقط درنرخ و ییمت ر ار  آن دتالت  دانستمییروش زن را برا  مرد مجاز 

   دان مییرانسه در عصر حاضر هعوز هم حقوق مالی زن را تابر تواست همسرش 

 موضع اسالم دربرابر وأدالبنات

دسـتور  اسـت عـام و تطـابی اسـت      « هإیاکِ أععی واسمعی یا جار»یرآن کریم بر اساس 

  در مواضـر  باشـ  مـی یراریر که شام  تمام ایراد و مل ِ اعصار و یرون در ایصی نقـاط جهـان   

، تا شعاعت و یباحت این عم  را بیان نمایـ  وتمـامی   کع میمتع د رسم وأدالبعات را یادآور  

ویتی یرآن  عس  العم  مشرکین در باره دتتر دار ش ن را  یععی ؛مردم را از تسرار آن باز دارد

رفت نه تعها به عرب جاهلی بلسه  به تمـامی  ایـراد    توانمیدر وایر  کع میدر آن دوران بیان 

 :داردمیپرده بر  هاآنمل  دیگر نی  اشاره دارد و از اعمال شعیر 

رَ   وَ إِذا ب شِّرَ أَحَ  ه مْ بِالْلُنْری ظَ َّ وَجْه ه  م سْوَدًّا وَ ه وَ کَظِیمٌ * یَتَوار  مِنَ الْقَوْمِ مِنْ س ورِ ما ب شِـّ

 (33 ـ 33: نح بِهِ أَ ی مْسِسُه  عَلی ه ونٍ أَمْ یَ  سُّه  یِی التُّرابِ   )

  تـا   بـی )طباطبایی، «  أاَلَ سَآرَ مَا یَحْسُم ونَ: »دان مییرآن زن ه به رور کردن دتتر را نابخردانه 

که به  شودمیالبته  این محسومیت یرآنی، یرزن کشیِ جاهلیتِ م رن کعونی را نی  شام   (499: 44

شس  دیگر  نمودار ش ه؛ یععی همان آزاد  سقط جعین که در بسیار  از کشورها  به اصـطالح  

 متم ن و پیشریته امروز ، به صورتی یانونی در آم ه، و از روا  کام  برتوردار است 
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رور کردن دتتران به ح ّ  در یرآن زشت و معفور معریی ش ه، که رسی ری  مسلله زن ه به

وَ إِذَا : »یرمای میععوان یسی از حوادث مهم رستاتی  دانسته، و به این موضوع را در آترت، به

بشـر    هـا  پ ی هب ین وسیله پرون ه یسی از یاجعه آمی ترین « س ئِلَتْ بِلَ  ذَنْبٍ یُتِلَتْ هالْمَوْؤُدَ

، سـؤال  شـون  می؛ و درباره یرزن انی که با بی رحمی تمام زن ه به رور ش ه یا شودمیرشوده 

؟ درجایی دیگر یـرآن بـرا  جلـوریر  از ایـن عمـ ،      ان ش ه؛ که به چه جرمی کشته شودمی

کمْ وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَ: »یرمای میچعین  کشع میتطاب به کسانی که از ترس یقر دتتران تود را 

از سـوره   434و در آیـه   (94 سرار«)إِنَّ یَتْلَه مْ کانَ تِطْلً کبِیرًا إِیاکم إِمْلَاقٍ  نحنُ نَرْز یُه مْ وَ  هتَشْی

 «وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَکم مِّنْ إِمْلَاقٍ  نَحنُ نَرْز یُسمْ وَ إِیاه مْ»انعام نی  آم ه است که: 

از نسوهش زن ه به رـور کـردن دتتـران مشـاه ه      هایینشانهعالوه بر یرآن در روایات نی  

)ص( عـرض کـرد: ا     پیـامبر روایتی از عبی  اهلل بن ابی ملیسه آم ه است کـه بـه    در  شودمی

 ؟رودمیرسول ت ا مادرم بسیار نیسوکار و تیّـر و بخشع ه بود آیا امی   به نجات او 

 دتتر  را زن ه به رور کرده است؟  یععی آیا «هل وأدت؟» پیغمبر اکرم در جواب او یرمود:

 آر رفت: 

 جهعمی است  اوپیامبر یرمود: 

چعین نتیجه رریت که اسالم در مقاب  پ ی ه شوم یت  یرزن ان اعم از  توانمیبر این اساس 

دتتر یا پسر به ش ت ایستاده و مجازات سعگیعی در برابر ارتساب آن وضـر نمـوده اسـت  تـا     

 آتی بشر جلوریر  شود  ها نس در ب ین وسیله از تسرار آن 
 

 ادب جاهلی و صدر اسالم یآینهوأدالبنات در 

که مسائ  و عقای  رائج در آن دوران به صورت  آی میاز نظم و نرر به دست آم ه چعین بر 

رسترده در شعرها و نررها مععس  رردی ه اسـت  موضـوعاتی چـون جعـگ و یقـر و دزد  و      

ظاهر  زن و عقای   مانع  بت پرستی و ستاره پرستی بـه   ها زیباییغارت و شراب و وصف 

یاب  مشاه ه است  ولی وجود موضوع  وأدالبعات  هازمانوضوح در متون بر جا  مان ه از آن 
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از شـیوع   هـا عـرب جاهلی بوده ویا درمیان  ها عربو بی احترامی به زن که ادعا ش ه تاص 

 درنرر تیلی نادر است  تصوصاًن بیشتر  برتوردار بوده است درمتون آن دورا

 نثر

آثار زیاد  از نرر جاهلی در باره زن ه به رور کـردن دتتـران وجـود نـ ارد امـا برتـی از        

 هـا  کتـاب در  شـ  مـی جمالت رائج در آن دوران که درمیان طری اران این ی ـیه رد و بـ ل   

بـه جـا  تبریـک دعـا      ن ش میمرال ویتی با نوزاد دتتر مواجه ععوان  بهشودمیتاریخی یایت 

را از نعگ و عار وجود و  محفوت نگه دارد و در پرداتت ه یعـه زنـ ری    هاآنت ا  کردن می

 :رفتع میاو کفایتشان کع  و یا او را از هستی سایط نمای  وچعین 

 األدبـار،  محاضرات اإلصفهانی، )الراغب« و صاهرتم القبر هامؤونتأمنکم اهلل عارها و کفاکم »

 (4 بی تا: ،4  

دوست ن اشتع  دامادشان از بیگانگـان   هاعربو این تود رواهی است برآن م عا که شای  

یی  ألعرابـیّ مـا ولـ ک؟ یـال     »در ذم دتتر چعین آورده است:  اللطائف والظرائفباش   کتاب 

البتـه رـاهی نیـ     «  یلی  تبیثٌ یی : وکیف ذلک؟ یال  ال ع د أی ّ من الواح  و أتبث من بعتٍ

و این جمله کوتاه را به  صورت ضرب المرـ  در میـان تـود     کردن میبه عم  تویش ایتخار 

صالح عب  الستار محم  الشـماو ، البعـات یـی    «)دفنُ البناتِ من المکرماتِ»روا  داده بودن : 

این کار بر اثر اعتقاد به دین ابعاد شوم وجود دتتران و زنان  (4 صالتراث العربی و اإلسالمی، 

ــر ــه    هم ــود ک ــاک ب ــان در ت ــن جسمش ــیاه دی ــ م و عقررری  همشررؤوم هالمرررأ: »رفتع

« و الدار هو الداب هالمرأ فیفی الثالث:  هالطیر»  یول معـروف  (343م: 4390جوادعلی،«)حلقی

ععف بن یی  ویتی بـا تبـر    (43 و 43 ،43 ق:4933ایغانی، سعی نی  بر این مععا داللت دارد  )

، هردیتتُاا  ه، و هری عرور  هو کیف ال تأخذنی العبرر »و رفت:  تول  دتتر تود مواجه ش  رریست

 امرریـه )چگونـه  (430 بـی تـا:   حویی، محم  )احم « ، و ماناها لغیریالبکاءُ هاسالح، و هسرق

رریـه، و لـ تش مـال     اشاسلحهسریت،  اشه یهنگیرد بر این دتتر که وجودش نعگ و عار، 

 !(؟دیگران است



 ازدهمدوشماره                            سابق( یات و علوم انسانیادب )مجله ات عربییزبان و ادب مجله                                     99 

 

 نظم

به دتتران در دوران جاهلیت عرب تا سرح  زن ه به رور کردن اشعار  که در زمیعه بغض 

 ؛سروده ش ه ان ک است اما نسبت به نرـر برجـا  مانـ ه از حجـم بیشـتر  برتـوردار اسـت       

پـ  از هفـت دتتـر از تـوف تولـ        کردنمیمرال شخصی که دتتران را زن ه به رور ععوانبه

 چعین سرود: هابتدتتر هشتم هعگام طواف به دور کعبه و در برابر 

 شیّبنَ رأسی و أکلن کسبی  یاربّ حسبی من بعاتٍ حسبی 

   لبیـصمًّا یَ  قُّ ـو زِدتعی ه  إن زِدتعی أتر  تلعتَ یلبی 

 (4 ص)صالح عب  الستار محم  الشماو ، البعات یی التراث العربی و اإلسالمی، 

  ارـر یـک   انـ  تـورده را  امدارایـی سرم را سفی  کرده و  موها )ت ایا دتترانم ب  است  

 ا  (ا  و ان وهی کمرشسن بر من ای ودهدتتر دیگر بر من بیف ایی در وایر یلبم را کع ه

 هاآنعب اهلل بن طاهر در بی ارزشی دتتران به طور کعایه و در ایتخار به زن ه به رور کردن 

 :روی می

 صهرُر الـأصهار إذا ذک هثالث      بقاؤُها تٍ ی رجَّیـأبی بع لس 

 القبرُو یبرٌ یواریها و تیرهم       یصونها یغطّیها و بع ٌ یبیتٌ 

(491 بی تا:، الحصر )   

)برا  هر پ ر  که صاحب دتتر زن ه و مان نی است، هرراه صحبت از داماد شود او سـه  

شوهر  که از او محایظـت نمایـ ، و سـوم     دیگر تانه ا  که او را بپوشان ،  یسیداماد دارد: 

 تود دین کع ، و البته یبر از همه بهتر است ( او را در یبر  که

یسی دیگر از شاعران جاهلی در زن ه به رور کردن دتترش با ایتخار شعر  سـروده و در   

مطلر آن بیان کرده است که اسم دتترم را در هعگام والدت )تموت( ر اشـتم تـا یبـر بهتـرین     

 او باش :  تانه

 تــبَیبٌ وَ ــبرُ ن لٌ طَیّـــم وت            و القتـــَ و لِ َت إذ سـَمَّیتُها

(4 ص)صالح عب  الستار محم  الشماو ، البعات یی التراث العربی و اإلسالمی،    
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عقی  بن ع لَّفَه مری دتترش را بر زن ه بودن او و ازدوا  کردن بـا یـرد  بـ ری و مهریـه     

 یراوان ترجیح داده و چعین سروده است:

 إلی المهرُ                 ألفٌ و عب انٌ و ذودٌ عشرُإنی و إن سیقَ 

 القبرأَحَبُّ أصهار  إلی 

 (491 بی تا:، الحصر )

یراوان شتر باش ، باز هـم مـی    ها رلّه)اررمهریه دتترم ه ار دیعار به همراه بردران زیاد و 

 رویم یبر بهترین داماد در ن د من است (

أعراب داشته باش  که نس  پسر  تود را یرزن  تویش شای  این ابیات اشاره بر آن عقی ه 

  آوردن نمیولی نس  دتتر  تود را یرزن  تویش به حساب  دانستع می

اما نارفته نمان  که برتی نی  از سر دلسوز  و ع م تحم  جفا  دیگران نسـبت بـه دتتـر    

ق بن تَلـف بحرانـی    مرال اسحاععوانبمیرد و این جور و جفارا نبیع   به کردن میتویش، دعا 

دوست داشت دتترش أمیمیه که توان پرداتت ه یعه زن ری او را ن اشت بمیـرد امـا در عـین    

حال عشق و عالیه تود به او و غم و ان وه و  پ  از مررش را نی  چعین به تصـویر کشـی ه   

 است:

ــ ــوال أمیم ــ مِ  هل ــنَ الع ــ عْ م ــم أج  ل

 یــی العــیش معریتــی هو زادنــی رغبــ

 أو جفـــارَ أخٍ عـــمٍّ هأتشـــی یظاظـــ

 شـفقا  هـا مـوت تهو  حیاتی و أهو  

ــ  ب عی  ــین تَعـ ــ کّرت  بعتـــی حـ  إذا تـ
 

 و لم أَجْب  یی اللّیـالی حِعـ ِسَ الظُّلَـمِ    

 یجفوهــــا ذوو الــــرحمِ هذلَّ الیتیمــــ

 و کعــت  أبســی علیهــا مــن أذ  السلــمِ

ــرَمِ    و الموت أکرم نَـــ ّالٍ عَلَـی الـحـ 

  بـــ مِبعتــی عبرتـــی   هیاضــت لعبـــر 
 

(40 ه:4433الشاکر،  ابن)                  

  شعاتتم نسبت پیمودمنمیو تاریسی شبها  ظلمانی را  ترسی منمینبود از مری  ه)ارر امیم

به توار  دتتر یتیمم که مورد ستم تویشاون ان یرار ریرد میـ  بـه زنـ ه مانـ نم را ایـ ایش      

  رریممیاو از نیش زبان این وآن و برا   ترسممی  من از بی رحمی عمو یا جور برادر ده می

بعـ  از مـن بهتـرین     چون، کعممیو من از سر دلسوز  مررش را طلب  تواه میاو بقا  مرا 



 ازدهمدوشماره                            سابق( یات و علوم انسانیادب )مجله ات عربییزبان و ادب مجله                                     92 

 

به یاد رریه و زار  دتترم پ  از مررم می ایـتم اشـسم    ویتیمهمان برا  ناموسم مری است  

  ( ررددمیبا تون لبری  

 آن چعین است: ها بیتاز  اسحاق پ  از مری دتترش شعر  سرود که برتی

 بع  اله ور و ال وج ٌ و ال ح لُم  عیــال همٌّ ی ؤَرّیُــیاآلن نـمتِ ی

 ألمما أتی ـرورا و بی مـأحیا س لِلموتِ عع   أیادٍ لَست  أُنسرها 

(401 ص، الحصر )   

تـواب از چشـمم بربایـ       توانـ  نمـی )اکعون که تو در ر شتی هی  غم و غصه و کابوسی 

غیر یاب  انسار دارد، زیرا در من که از آم نش دردمع  شـ ه بـودم    هاییی رتن د من  مری در

 سرور و شاد  آیری  (                           

ترس از دتتر داشتن و آرزو  یرزن  پسر تعها به مردان اتتصاص ن اشت بلسـه زنـان نیـ     

ویش را یـراهم سـازن  و   دوست داشتع  با به دنیا آوردن یرزن  پسر موجبات شاد  همسـر تـ  

نی  نسبت به یرزنـ  دتتـر حـ      هاآنبراین  بعاجا  بیشتر  در دل او برا  تویش باز کعع   

ا  بیشتر از مردان نسبت به یرزن  دتتر از تود نشـان  توبی ن اشتع ، بلسه راهی بغض و کیعه

 :تواه می  چعانسه زن یابله ا  در هعگام درد زایمانِ سحابه از و  چعین دادن می

 و أیرِ هأیا سحابَ طرّیی بخیرٍ                وطرّیی بخصی

(433 بی تا: ،4الجاحظ،   )و ال تریعا طرف البظیرِ                         

مادیعـه   نشـانه دتتر  دارا   و ؛نریعه ب ا ها نشانه)ا  سحابه یرزن  نیسو ب ا  پسر  دارا  

 به مانشان ن ه (

 شـعاتتع  میو مردم او را به جعون  باری میمایت از سر و رویش ح ها نشانهحتی زنی که 

 سپاردمیآن به دست یراموشی  هدرسایوحمایت تود را  کع مینی  به پسر زائی ن تود ایتخار 

 :روی میو از شعی ن سخعان زشت مردم ابایی ن ارد و 

 همعلق هإذا رأیت تصی                   هو ما أبالی أن أکون محمق

(433: تا بی ،4   الجاحظ،)   
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م کر بـودن رامشـاه ه کـعم دیگـر اهمیتـی بـه         هنشان آورممی)ویتی در یرزن   که ب نیا 

 احمق و احمق زا بودن تودنمی دهم (

بـه   شـ ن  مـی ایعان در کعار مردان متعصب نادان به  ی ر  که از تول  یرزن  پسر توشحال 

  البته همانطور که رشتع مییان تانواده تویش ناراحت همان ان ازه یا بیشتر از تول  دتتر در م

بـا وأد البعـات بسـیار انـ ک و       رابطهبرجا  مانع ه از عرب در  نررها مالحظه ش  شعرها و 

 . تصویر  روشن از وجود یا شیوع  این عم  ارائه ده  توان نمییلی  است و 

  هاآنجایگاه دختران و زنان در جاهلیت و عالقه به 

دلیلی موثـق   توان میازاین رفته ش  کم بودن نظم ونرر جاهلی در موضوع وأد البعات  پیش

نقـ   « هیرم بـن عـ    »از یول « می انی»بر ع م شیوع آن در عصر جاهلی باش   ولی در جایی 

که: این کردار زشت در میان تمامی یبای  عرب روا  داشت، و ح ود یک دهم از مردم  کع می

اما ایراد  که بـر ایـن   ( 30م: 4390)جوادعلی، بودن ین پ ی ه شوم رریتار طوایف مختلف به ا

و  شـ  مـی این است که ارر وأد البعات عمومیت داشت، از تع اد زنـان کاسـته    آی مینظر وارد 

  شـعرا نیـ  بایـ  بـه ایـن عمـ ،       شـ  نمیپ  از ظهور اسالم عمالً پ ی ه تع د زوجات مطرح 

  حـال آنسـه   دادنـ  مـی سب چعین عملی نش ه، مورد هجو یرار مباهات کرده و کسی را که مرت

چعین ادعایی نیست  عواطف تویشاون   به   کعع هاشعار بر جا  مان ه ازعصر جاهلی ثابت 

ایت ا  زن ری عشایر  در عرب، درتشع ه و بسیار ش ی  بود  از این رو، عادت عرب چعـین  

و تونری   بین دو طایفه متخاصم، از هـر   ب  و پایان دادن به جعگبود که برا  صلح و آتش

آوردن  بوجود می یرابتدادن  و به این وسیله پیون  تویشی و طرف دتتر  به طرف دیگر می

کردن  و هررـ  شـعی ه نشـ  در    بین آن دو یبیله را برا  همیشه ت مین می صمیمیتو صفا و 

مـادر، بـرادر و یـا     یسی از حاالت تشم و غ ب و تعصب و حمیت و مانعـ  آن کسـی پـ ر،   

 (40ه: 4103تواهر تود را کشته باش   )مریم نورال ین ی   اهلل،

وائ ین نی   غیرهمانطور که شعر م ح یا هجو وائ ین بروز چشمگیر  در آن دوران ن ارد  

مـورد   کشـت نمـی یععی کسی که دتتر داشت اما او را  ان ؛نگریتهمورد هجو هی  شاعر  یرار 

بلسه بر عس ، شـعرها  مربـوط بـه اکـرام      ش ؛نمیتمسخر کسی وایر اعتراض و سرزنش یا 
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زنان و دتتران در ادبیات آن دوران به ویور وجود دارد  حتی از زنان شاعر نی  اشعار  یـراوان  

وجود شعرا  زن و سرودن شـعر در موضـوعات مختلـف و     اصالً  بیعیممیدر تلیی  این م عا 

و روا  اشعار شاعران زن درمیان محای  و مجال  دلیلـی  آن زمان   جامعهعرضه کردن آن به 

آنان است مر  دیوان تعسار  ها سرودهمحسم و ت شه ناپ یر در ارزشمع   زنان و احترام به 

که در انتظار یرزن  صعلوک تویش  هسرود  یا شعر سلس هکه در رثا  برادرانش صخر و معاوی

 ز از جعگ برنگشته بود چعین سروده است:و با ایتخار به وجود و  که هعو هسلیک بن سلس

 من هالک یهلک  هطاف یبغی نجو

 أ ّ شئ یتلک  هلیت شعر  ضل

 أم ع و تتلک؟  أمریض لم تع ؟

 للفتی حیث سلک  والمعایا رص 

 لفتی لم یک لک  أ ّ شئ حسن

 حین تلقی أجلک  ک  شئ یات 

 غیرک ّ أملک         نلتفی ی  طالما

 شغلکعن جوابی   إن أمرایادحا

 لم تجب من سللک  سلع ّ  العف  إذ

 ععک ملک هصبر  هلیت یلبی ساع

 للمعایا ب لک  لیت نفسی ی ّمت

هم عین ام جع ب همسر امروالقی  نی  از استادان برجسته شعر بـود کـه داور  اشـعار را    

برعه ه داشت و در مورد  بین همسرش و شخصی به نام علقمه داور  کرد و حسم به سـود  

 بـه  دوبـاره  نگـاهی  پـور،  علـی  مشـه    مـریم /مهری   مهـ   زیان شـوهرش داد  ) علقمه و 

ترنق دتتر ب ر تـواهر طریـه بـن عبـ  نیـ  از       (3 ص ،(4) جاهلیت عصر در زن ها ویژری

شاعران مشهور جاهلیت بود که اکرر اشعارش را در سوی برادرش طریه سـروده اسـت  بشـیر    

 پردازدمیتن از شاعران  443و اإلسالم به معریی  هیموت در کتاب شاعرات العرب یی الجاهلی

 شـاعرات  بشـیریموت، نفر متعلق به دوران اسـالم هسـتع   )   39نفر متعلق به جاهلی و  443که 



 98                                       «وأدالبعات»حقیقت یابی                                                       مهفت سال  

 

عبـ مهعا نیـ  درکتـاب     (ق4143مـایو،  محم  القادر عب  تصحیح اإلسالم، و هالجاهلی یی العرب

 ازکـه بـیش    کعـ  مـی زن شـاعر را معریـی    301و اإلسالم  همعجم العسار الشاعرات یی الجاهلی

ـ  زیستع  میدر دوران جاهلی  هاآننفر از 400 و  ه)مهعّا عب ، معجم العسار الشاعرات یی الجاهلی

 (ق4140،هالعلمی دارالستب: بیروتاإلسالم، 

و وأد  داشـتع  مـی که اکرر اعراب دتتران و زنـان را ررامـی    ریریممینتیجه  با این اوصاف

جایی ن اشت  بلسه در حـرف و عمـ  ایـ اماتی در احتـرام و حمایـت از       هاآنان البعات در می

تاریخی که معبر موثقی ن ارد و ب ون شـک   ها روایت  در برتی دادن میابقا  دتتران انجام 

بن ناحیه المجاشعی ج  یرزدق با تریـ ن  دتتـران،    هتالی از غلو نیست نق  ش ه که صعصع

را به ت ریج از زن ه به رور ش ن نجات داد  یـرزدق در یخـر بـه     اهآندویست و هشتاد تن از 

 ج ش چعین سرود:

ــع  ــین صعص ــ  الغیر ــی أح ــ   هأب  ال

 علــی حــین ال تحیــا البعــات، وإذ هــم

ــر   ــر مخف ــه غی ــم أن ــر یعل ــی الفق  عل
 

ــ ین ومــن یجــر      ــار بعــات الوائ  أج

 متــی تخلــف الجــوزار و الــ لو یمطــر

ــاً علــی األصــعام حــول   المــ ورعسوی
 

(3-4 ص ،43   اصفهانی، و 199 ص دق،یرز)   

 :رفتمیو  کردمییرزدق همیشه در اشعار تود به این عم  پر ارزش ج ّ تویش ایتخار  

 توئ م ـــیا الوئی  یلــو ج ّ  ال   معر الوائ ین               و أح

(1 ص ،43   ،اصفهانی)   

و آنان را بایی نگـه   _مود )ج ّ من کسی است که از زن ه به رور کردن دتتران جلوریر  ن

 داشت تا زن ه دین نگردن (

شخصی به تاطر یقر تانواده دتتر تویش را زنـ ه   شعی میزی  بن عمر بن نفی  نی  ویتی 

و بـ ین   ریـرم مـی من مخار  زنـ ریش را برعهـ ه     رفتمیو  ریتمین د او  کع میبه رور 

آنگـاه  پـ رش را    کـرد مـی تود بـ ری   و ن د رریتمیترتیب دتتر را از وال ین یقیر تحوی  

 بین ایعسه دتترش را پ  بگیرد یا هم عان ن د او بایی بگ ارد  ساتتمیمخیر 

 کسانی که پرسی ه بودن  آیا برا  زی  آمرزش بخواهیم؟ سؤال)ص( در پاسخ به  اکرمپیامبر 
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ععوان یک امت ت بهآر ، زیرا او تود به تعهایی در ییام« وحده هنَعَم فإنّه یُبعث أمت»یرمود: 

  شودمیمحشور 

ررامی اشت برتی پ ران نسبت به دتتران تویش در زمان جاهلیـت آن   ها نشانهیسی از 

ابن رباح پ ر زهیـر کـه    همر : ربیع ر ی ن میدتتران تویش کعیه بر  ها نامبود که بر اساس 

 ص همـان، ) امامـه ابـو   ذبیـانی  هنابغ  کعیه  (493 ص ،3   ،اصفهانی) بودابی سلمی  اشکعیه

 است   هو کعیه حاتم طائی نی  ابوسفان (431

پ ران را نسبت به   عالیهالبته شعرها  زیاد  از دوران جاهلیت  برجا  مان ه که عشق و 

دارا  سه دتتر بود و هم صحبتی بـا دتتـرانش را امـر      معن بن أوس  ده میدتتران نشان 

  او معتق  است که ویا  دتتران بیشـتر از  دادمیترجیح  و دتتران را بر پسران دانستمینیسو 

 پسران است:

ــاتهم   ــون بعـ ــاالً یسرهـ ــت رجـ  رأیـ

ــالفتی    ــرن بـ ــام یعرـ ــیهن واألیـ  ویـ
 

ــوالح   ــار صـ ــ ب نسـ ــیهن ال یسـ  ویـ

ــه   ــ  ال یمللعــــ ــوائحوائــــ   ونــــ
 

(919 ص ،40   همان،)             

 :کع میامرؤ القی  در بیت زیر حالت دتتر را در کودکی چعین وصف  

 بیت جوار من لعب هاولوهی إذ ذاک علیها مئ ر                   

(4 ص)صالح عب  الستار محم  الشماو ، البعات یی التراث العربی و اإلسالمی،   

 که بع  از مری و  زیاد بیتابی نسرده و تودشان را اذیت نسعع : کع میلبی  دتترانش را نصیحت 

ــا  ــیش أبوهمـ ــا  أن یعـ ــی ابعتـ  تمعـ

ــا ــا  ی ــوت أبوکم ــوم أن یم ــان ی  ن ح
 

ــ    ــن ربیع ــا إال م ـــ  أن ــر هوهـ  أو م 

ــا   ــا وال تحلق ــال تخمشــا وجهً  شــعری
 
 

(919 ص ،40   ،اصفهانی)  

 :سرای میزبیر بن عب  المطلب نی  دتترتود أم الحسم را به آهو تشبیه کرده چعین  

 أحـم امر یا حب ا أم الحسم          کلنها    

 یسهم هاییساهم          یا بعلها ماذا یشم   

(33،31 ص العربی، الشعبی الشعر نصار، )حسین   
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البته غالب کسانی کـه بـرا  زن ارزش یائـ  بودنـ  و از و  در حـرف و عمـ  حمایـت        

ظاهر  و لطایـت جسـمانی او داشـتع   شـعرا بیشـتر بـه        ها زیباییتوجه به  اصوالً کردن می

مععـو  زن بسـیار انـ ک     ها زیبایینگاهشان به  پرداتتع  وجسمی زن می ها زیباییوصف 

توجه بـه   اما کردن ؛میتود را با تغ ل و وصف محاسن ان ام زن شروع  ها سرودهبود و اکرر 

پ  هی  وجـ ان   رردد  هاآنمانر تشونت در برابر  توان میاین جعبه از بع  وجود  زنان نی  

یقت همگانی وهمـه جـایی وهمیشـگی بـوده     که وأدالبعات یک حق پ یردنمیبی ار  به آسانی 

 باش  

 نتیجه

ازمجموع نظم و نرر دوران جاهلی و پ  از آن و نی  ازآیـات و روایـات وارده در موضـوع    

که اشعار کمی از دوران جاهلی در وصف یـا مـ ح ایـن کـار نـاروا       آی میوأدالبعات چعین بر 

 برجا  مان ه است وآن به دالی  زیراست:

 ؛مرسـوم بـود   هاآنهمه یبائ  عرب روا  ن اشت و یقط در تع اد ان کی از این امر در  -4

بازتـاب آن در اشـعار عـرب     بایستمیچرا که ارر این امر به طور عام و رسترده روا  داشت 

بلسه هرک  را که به این عم  ای ام  کردن ،میجار  و سار  بود و نه تعها به این عم  ایتخار 

  ردن کمیهجو و ذم  کرد،نمی

بودن  ایراد  کـه نـه تعهـا از ایـن کـار       ورزی ن میدر بین یبائلی که ب ین امر مبادرت  -4

و در مقابـ  آن   کردنـ  مـی بلسه به انحار مختلـف در برابـر آن موضـر ریـر       ،کراهت داشتع 

از تعـ اد   بایستمی ورزی ن میارر همه ایراد آن یبائ  به کشتن دتتران مبادرت  و ایستادن می

  ش میکاسته و به مرور زمان به نابود  آن یبیله تتم  هاآنتتران د

کـه در   هـا آن تـرین مهـم کشتن  یرزن ان در میان ایراد و یبای  متفاوت بود و  ها انگی ه-9

بغض و کیعه، تعصب، توهم شوم بودن دتتر، تـرس از   نظم و نرر مععس  ش ه است عبارتع از:

دلیلـی کـه باعـث کشـته      تریناصلیو  ترینمهمرفت که شای   نتوامییقر و تهی ستی، و    اما 

ش ن یرزن ان اعم از ذکور و اناث یقر و تعگ ستی بود که پ ر و مادر را ناچـار بـه ایـن عمـ      

  کردمیزشت  وییح و
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با رفتار و ریتـار   نی یرآن کریم عم  وائ ین را به ش ت تقبیح نمود و پیامبر اکرم )ص( -1

 هـا انسـان موضر ریر  یرآن عام بوده و تمامی  که ؛کار ابراز ان جار یرمود تویش بارها از این

  ش میدر تمام دوران را شام  

زنـ ه بـه رـور کـردن      رسـ  مـی باتوجه به کم بودن اشعار مربوط به این موضوع به نظر -3

بـار  بلسه  یک عم  یرد  بود که بـر اثـر اج   ،یرزن ان، نه تعها مورد یبول هی یک از یبائ  نبود

   ش میو مورد ذم و سرزنش وایر  رریتمیعوام  مختلف و از رو  ناچار  صورت 

شای  بتوان رفت که علت هجمه زیاد بر عرب در موضوع وأدالبعات به تاطر اتتالیـاتی  -3

چرا که این عم  به مراتب در ایـوام و ملـ     ؛است که بین یوم عرب و دیگر نژاد وجود داشت

 ود دیگر بیشتر و بارزتر ب

 کتابنامه

 القرآن السریم

  هاألمیری هالمطبع ( ه4433)  فوات الوفاتابن الشاکر، 

 العربی التراث احیار دار   بیروت:ألغانیا بی تا( )  األصفهانی، أبو الفر 

 دارالفسر،   ،بیروت  9 ط  االسالم والمراه ( ق4933 )ایغانی، سعی 

  محمـ ح  ناصـرال ین صـاحب ال مـانی     ترجمـه   زن درحقوق ساسانی(  4999)  کریستال بارتلمه،

 جا  بی تهران:

ـ  هدار الصـعب و المطبعـ    البیان والتبیین بیروت  م( 4333) بحر الجاحظ، أبوعرمان عمرو بن   هالرحمانی

  بمصر

 بمصر هالرحمانی هالمطبع  نشره ال کتور زکی مبارک بی تا( )  زهر اآلدابالحصر ، 

  مصر للطبر و العشر هدارنه  :هیاهر  فی الشعر الجاهلی هرأالم  (تا بی)  حویی، احم  محم 

 تک  انتشارت تهران:  حقوق زنش(  4933)  محم  سی تامعه ا ، 

 العربی  دارالستب :بیروت  عن حقائق غوامض التنزیل الکشاف ( ق4109)  زمخشر ، محمود

دارالستـب  : بیـروت   9    أحروال العررب   هبلوغ األرب فی معرفر   )بی تا(  شسر  األلوسی، محمود

 هالعلمی
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ـ  هالسـع   التـراث األدبـی    عند بارار والرصرافی   هالمرأ  )بی تا(  طاهر ، علی و یره تانی، ناصر   هالرانی

  الع دالسابر

جامعه م رسین حـوزه   انتشارات یم:  فی التفسیر القرآن المیزان  )بی تا(  طباطبایی، سی  محم  حسین

  علمیه یم

 ناصر تسرو  انتشارات: یم  البیان فی التفسیر القرآن مجمع ( ش4994)  بن حسن ی  طبرسی، 

عـن   هالصـادر  هال اعی الشهری همجل  البنات فی التراث العربی واإلسالمی ( 4040  )عب  الستار، صالح

   م4040أکتوبر  -هـ = أغسط   4194شوال  –رم ان   40-3الع د:  دارالعلوم دیوبع 

  المعارف همطبع :هالقاهر  إسالماا و هاجاهلیتفی  هالعربی هالمرأ ( 4394)  عب  اهلل عفیفی

  هالعلمی دارالستببیروت:   و اإلسالم هالنساء الشاعرات فی الجاهلی معجم ( ق4140)  عب ، مهعّا

 للمالیین  دارالعلم: بیروت  اول چاپ  فی تاریخ العرب قبل اإلسالم المفصل (،م4390)  علی جواد

 الشروق دار  هوالوافد هبین التقالید الراکد هقضایا المرأ  )بی تا(  الغ الی، محم 

اسـالمی صـ ا و    هـا  پـژوهش مرک   یم:  در تاریخ و اندیشه اسالمی زن ( ش4939)  یتّاحی، زاده یتحیه

  سیما

  : دار ال هراربیروت  1 ط  فی ظل اإلسالم هالمرأ  ه(4103)  نورال ین مریمی   اهلل، 

  الستاب العربی دار بیروت:  لزوم ما الیلزم(  م4001)  الرالمعر ، ابوالع

بررسی تاریخی جایگاه زن در جاهلیت و یرآن بـا توجـه بـه      توش سخن مظفّر، زهراعلی؛ معمور ، 

 3بهار   3ش   علوم و معارف یرآن کریم هپژوهشعام  ضرب هآی

 تبلیغات اسالمی  سازمان تهران:  دوم اپچ، بررسی تاریخ منزلت زن(  تا )بی  مریم؛ صانر پور، مسعون ثریا

یصلعامه   زن در عصر جاهلیت هایویژگینگاهی دوباره به   مشه   علی پور، مریم؛مهری  ، مه  

  49شماره  -ترویجی بانوان شیعه -علمی

  هلقصور الرقای هالعام هالهیئ الشعر الشعبی العربی بی تا(،) حسین نصار، 

  یرهعگی علمی و انتشارات: تهران  از مترجمان جمعی  خ تمدنتاری(  ش 4993)  وی  دورانت

  عبـ  القـادر محمـ  مـایو     تصـحیح   و اإلسالم هشاعرات العرب فی الجاهلی ( ق4143یموت، بشیر، )

  دار القلم العربی: حلب




