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 مقدمه:

ری هز ینرد  تذشد ه ننیتی هشدز وسداز یلی  د  یی ییر  ع زه سد م و دیا  ننن  در وی  ینرد  هنیزو

تزعه ن  هه عبیر   ر کیشدنشیه نییدرر یی ییر  یشدنشیه  ددیه ننن  رر در شیه رعیدنر و دورر  ییی  هشدزی  

رنسددن  و رشددزل یولیقنا ویرونی در نآن  درزدب  و هه عبیر  یویلی هزری یزد وله شددیه د ون هه د ال 

دشیاشده هه عبیر  ییایدی  دیاو و یبیوی رن یسدبی ییدیام تازشنی را ینعی ض ی ییر  اسدیی هی ز  

ی شهشدز شییرره شدن  ادر شز یدیرا ینرد  ضان  کییدزد  نآزی ایر هیده و هه رسد یادنل هشدایه شدیه رسد  

 ی غاز قنهل رنونر رس کو ردن ضقاق   کس ایه یزدر  قیی و قیرییبی علاه ردن  یاتن  هیده رس  

تیرهزد  دو زر  هه ه عزهسد ن  قبل رنه یررسدال  رسدیی وایددرشد  یل  عبیر  ننیه ه  درنآن  وننیردتی

ییه  دد  هه ویریتیدل   ودرسدیره یویدزویتنسدازیزهیب هه  کدندهزده رسد   هزدم رند  رسدم هیبیر  ودندد  قز

 رس ک

هلبیی دن قله هیه هه در هزوی رن قبندل دو زر  رر سدز یی هزدی  و در هیادی ددگز هیدد دو ز رر رن هن ی 

دن دن دهسددد ن یی   ی رنو شز تدنه ننکپدندان پزیدنب یی هزدندیک و در هزوی ددگز دن دن رر در دب غز  یی هزدندی

یی هزدنیکهه پس رن نردای  رتز  رر هه یدددلزر یی هزدنی و قبزی در هبنرف ضتز رو ددر ییقو نردای  تزددی

و عه هسدن ریتن  یی رر ند ن  هاانره هه دو دن  دنیکنینرد دو ز هید هیو  شدسد ه شدیی ننیه هه تیرف یی نیی 

در یزیبه سدی  هه از  نردای     کو دو زف ننیه هه تیر یی شدی کسده هنر تزر نر نردای  نینرد دو ز یی تزددی

 دو ز وید ن  هن نینردف ننیه هه تیر یی شیک

در پهوش  ضن دز نگنرنیه  دین هزرسدی ینردوی ردن پیدیه شدی  را ینعی هه در یان  هزوی قبندل عزب  

هن رسد تنده رن یبنهو ریدلی و نای یلقاقنا پهوششدگزر  هیدیرا علیی رقیر  هه  هیده ررقبل رن رسدال  یزسدی  

هنشدی کهزری رن ن   یللالی یی –هزده رسد  کشدایه یلقاه در ردن یقن ه هه روف یییداتی   یهزرسدی یی دیع

 ردن یلقاه نگنرنیه هه دور رن شزتینه پا  دروری و یزرن هن ددیتنه علیی هه یلقاه پزدرو ه رس ک

  شد ه رنیدییسد  پهوششدگزر  ویلققن  هه ویر یسد قام و غاز یسد قام رشدنره در پهوششدی شندیدر ردن نیابه 

هز ردن عقایه رسد  هه رنایه هشد ن    رسدالیی یینیدز  ه نبییدزی در  هب  شدنوی نیدسدبیهعندشده  وننم ده ز  

 زرنشدن  هه دسد  ی ناین  هیده  نینردر  دو ز در انییه عزب انشلی ننشدی رن یز  و رقز و رسداز شدی  دو

دوی ددگز رن علینی یینیدز هه در ییرد ق ل نینردر  دو ز در دورر  انشلا  قبل رن رسدال  یلن بی رر کرسد  

یتسداز نیینه وید هه علل و عیریل هشد ن    هه در   شدازرنی رسد دد  رهلل یونر  کهه ردن عبیر  نگنشد ه رسد  

دو زر  نینرد در هان رعزرب انشلی قبل رن رسدال  پزدرو ه و یی نیدسدی رن ی ی زدن علل ق ل نینردر  دو ز 

رشددنر رقز و عی  ییرنندی دن ن در ینیان شیدبه ننیتی هیده و ردن رن علل ق ل نینردرنشددن  هیده رسدد ک ندزر 

 ییزل هببیه یلسیب یی شینیک  ن بن نییه د  رون یی ای هببی نبید  و غر ادو زر  د

دوی ددگز رن یلققان یینیددز هه در ویددیل علل ق ل دو زر  قبل رن رسددال  در دورر  انشلا  یلن بی  

ة ر یزهاه ری انشلا  ن و رسدالی ن دنیشد ه رسد  هه نگنشد ه رسد  دقنی عبیرهلل ضقاقی رسد  هه در ه نب ر یزر

علل هشدد ن دو زر  نینرد در دورر  انشلا  ردن رسددم در هلاه وننیرده شنی عزهسدد ن  عیییا     ی  زدن

نیرشد ه رسد  وهیادی رن وننیرده شن یل  ین از عیریل ددگزی رن ردن عیل نشد  هز هبنر هیدنی و ی عییین  

و   عل  هشدد ن دو زر  یز  رن رقز رق یددندی هیده رسدد ک و رن وزل ددگز پزورف و یزها  دو ز ایر 

 یسلام رو هه یزد راببی هبن  شیشزدرنآزرعزرب انشلی هنضاثا  وشزل وش نع  وننیرده رویبنرنا درش ک
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 زنده به گور کردن دختران در دوران جاهلیت :یا دپیشینه تاریخی وئا

رن   ینازریی تزددک   د  ردن رسدم هه دوره ننیین  هن یبذرپپندشدنه ضازه هننهزوی رن ییروان یی تیدبی:پایر

نیین  رزین  درددین هه ردن قباله ش ی   ام ین انا و دو شدیه رر نیی پزدرو کهبی ییوندته ردن قزرر رسد  هه 

ضسددبه شددی دقاس و ن ندهان  کوق ی روره   هزدنیک  رسددنرارر هه و ننن  قبالهددو زر  هزنیکدر ن ا ه یییردی رن 

دینده  هزده و تت : رسداز ولنب ودو زر  ننن   رر بیکروههقباله هزری هنن پس تزر ن رسدازر  نید نیین  سدزر  

قاس له وید  نزر  پس رن ردن ینازر  ضزه  هنشدی.کدو زقاس  هن عنیدم در ایو هسدننی هید هه نید قبا

 کددو زرن  رر ننیه هه تیر هبیکهیدن یزیاب دها  رن ده ین رن دو زرن  رر ننیه هه تیر هزد  ییددیام تزر  

 (ک5/ 1997.90ندیر د.3/ 42 یسی:ها ن.)ر  کدییه رس   نددنیی در یذی  ودددهه ا   رورپ ردن رسم

  ندپ در یان  قبندل یی ز یی درنبیکدرر در رورپ سددب  نو  هن عنل هزوی رن ییروان ددو ز هشددی شنی قاس

یزهیب هه قبل رن یاالد هنشدیکر ب ه انی رنونر ناسد  هه در شز را ینعی هنرشنی روسدنی ردن رسدم عه هسدن ود

 (ک5/ 91د1997.92ندیر :قی دییرد یقلای ییده یزد  رس ک)

تزوشی ددگز رن ییروان یی قینی:ردن پیدیهد شدی  رر هه قباله نرهایهپنسدب  یی دشبی دو ردن هه رداس قباله  

 (5/ 1997.90ندیر :.3/ 43 یسی :ها ن.ررهایه ردن عندا رر یان  قبندل رورپ درده رس ک)

عیه ری نای یی قینی هه ردن عیل انشلی یب ن در هیای قبندل رورپ درش ه و قبندل قاسدییامدرسیدشذدل و وک

 (ک3/ 243 .1404 :رن د  ایله درنس ه رنیک)رهن رهی ر لیدیهوزهن وردل رر 

عیییا  درشدد  درن یییرد ننن  هنسدد ه شددیه و  ردن رسددم ددیتنه رواز ییقی  یزهه نآز یازسددیدندزر رتز  

 ید نوانا یلزح نیی شیکعیالپیدیه یی

یل  شن رورپ  ردن پیدیه شی  هه وزن ر او یزی در یان  سندز    کهه یالضآه شیدهه تیرشی ینرد شین  تینه 

 ی هه نن   و ه ی هه نن نیی یخپرر نر ه نیرپدرنسد هدوهرر پزسد   یی هزدنید شن هه وبای   درشد ه رسد  کرباقی

هه نعشد زپننن  رر قزهننی یی هزدنیوهزری یقزب    نعشد زپنشزه رر شدزدو و شیسدزف یی درنسد بی هزری یقزب

 ک(44 . 1417:سلیزرنییی سینرنینیک) هه نیی یخپ رزننیر  وید رر در دی  شیله ور ننیه ننیه

هسدددانری رن رزننیر  رننو ویددنتزا هه رع قند هزوی یلققن درعزرب پا  رن رسدددال  هن ننیه هه تیر هزد  

و هبیه رورپ درشدد    قزد   وید  رر ین سددز ضی ننهیدی ننن  رهزرن یی هزدنی کردن رسددم هه در یان  قبندل

هدن ه یر قزهدننی هزد  هیدهدن  در پدنی ودیرددن  هده رعزرب شیای  رقیر  ددگز هده د  عیدل یی هزدندی رسددد   

 (ک212ف.1366رورنیی هنشننی:  ییبیع تزددیک) رسال  ردن رسم

تز عه  هیاددی ننیه هه تیر هزد  دو زر  رر در انشلا  ریز نندری درنسدد ه و یی قینی :ردن رسددم هننیننیه 

نشدننه یلقاز و یوتاو ن  ناسد  ندزر رعزرب انشلی     یوکرسدم قزهننی هزد  رنسدن  در یذشب شدزد رسد   

 تن  رر نای یی پزس اینی ک ر ه

قزد   کهلوه تنشی پسدزر  رر نای یی هشد بی   کو زر  یلیود نیی شدیدر یان  یشدزهان نای رزننی هشدی هه د

و هذ و ندن  وثاز ین ر یشدزهان ق ل رو دشم شدزهنوشم  ازدوشم و  البسدیر  در ردن نیابه یی رزیندی:هزدم 

 (ک137:علا م ددب م و  ی شنء رهلل ین ریلیه رذرشم و یندت زو  )رنین 

رتز ویرسد ه شدن  هز دورده شدید دوی رن پسدزر  وید رر قزهننی هببی دن نذر یی هزدنی  رر  دشدن نش  یشدزهن  ه  

 (ک259 .1964:عیه   رر قزهننی یی هزدنیک)یلییشنرنهزری یقزب هه ویردن  و هه رنگایه ددبی پسز
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یدنضب ده پسدز شدیددودنن  هه سدن رشدی هزسدبیدهه شدوزرنه ردن رتزدر ینرد  دییه رسد :عبیر یللب نذر هزد 

ی هبیکوق ی ویرسددد ه رف هزدورده شدددیکقزعه هه نن  عبیرهلل رر ند هه عبیر یللب ن  رر قزهنننیی د دوی رن دن

ایری .  1/ 167:هی ین .عبیر یلو  .  3/ 44ر یسددی:ها ن.پاشددب ند شددی دویددی شدد ز عیف عبیرهلل ریده دشیک)

 ک(1/ 215ه  .630:شابننی

 پسز ن ی یی هبیک  وهشی رعم رندو زیالضآه یاشیددنص دده شزدته رن رزننی   هزدم دنا قزدددر   عبننوه

ر ب ه هشد ن پسدز هه یزریب در قان  هن ننیه هه تیر هزد  دو ز هی ز یشدنشیه شدیه ندزر رزننی  هیر نق   

ی یی در ضانا رق یدندی و را ینعی پیر وننیرده و ض ی قباله رف درشد ه رسد  ندزر در ابگ ن شدزه  یی 

 اس ه و رسنری  نای ینده نبگ نبیده رس ک

و هه علل و کسددب  غل  در رهثز رقیر  هیوی و قزو  وسددلندی رورپ درشدد ه رسدد   یی ییر  تت  ردن پس 

عیریل یو لو هه رشدددون  تیننتی  دو زر  وید رر یی هشددد بیک رتز عه شدددزد هه ویر در هان شیه ردن 

نردی یپییبید شدن هلیر دوسدددن  رورپ درشددد ده رسددد  ک عبدننوده نشبدلپ ییبید دروغان عزب شیدن   ادنشلاد   

دورغان دینننان  رسدد  و شاک هیر  رن ردن دوتزوه ه  ز رن ددگزی ناسدد  و ی ییاه هه ن  و ضتر دهزو و 

   قیدم رن د  ه زه ری نیرش ه رنیشزل رودرنودهتی شنی یبلیزهه رزدعزه ن هیده رس  هه رویان  ودینننان

 دهه رشون  یو لو ییرا یی تزر ک  در دورر  انشلا  ودند  ییروان ردن عندا نش  هیای رن هه تت ه 

نوسد  وق ی رزننی دو ز هه سدن شد  سن گی یی رسایدیزد رن شیسزف یی ویرس  هه  بن  پنهایه هز -1

یرو  و یب  هبی ین هه ددی  ویدشدن  هزود رین رو رر هه یدلزر هزده در عنشی هه قبال رزرشم هزده هید یی رن

 هن وند هین  رر یی پیشننیک

در ضان و دددو ضیل هز هن ی عن ه ری نشدددسددد هدرتز رزننیف دو ز هید در عن ه یی  دگز ردن هه ن د-2

 رنیرو  وکهزوی رزننی وید رر رن هن ی هیه پزینب هزده دن در دردن غز  یی هزدنی و دن  هح یی نییدنیک

در هزوی ییررد شم دو ز رر هن ویرری و وت  هه سدن شدبننی رسدننیه دسدپس  بن  وشدن و پشدیابه هز -3

 (ک5/ 88 .1977علی :.3/ 43ر یرسی:ها ن.رزس ندنیک)ی ه و هه دنبن  تله ییب  هزد

ان ب ییاه ردن هه:عی  یزدنرب ر با پهیددددان انشلا  یننو رزننی هشی رو نیی شیدو هسی هه یزیوب 

رن ردن هزدرر نشد     عبان عیلی یی شدیشااگنه قنیل یلسدیب نشدیهدو ض ی شیسدزف نای ضه نیرشد درو رر

 (ک5/ 528 .1977علی:  دندزر یب ن ینضب ضه و یییام تازنیه یزد وننیرده هیدک) هنن دررد

د رزننینشددن  سددنه  رسدد درین رن ازدنننا  ودن درهنره عوس ر ییل یندرر  در یقنهلی تیررف شنی ینردو

و یقنوی  در هزرهز   یو لو عبان هز یی ددی هه :یندر یندل هه ضتر رزننیف هیده رسد  رین ازرا رع زرف

رسد  هه وبایی پزورشد  رر یلیل نییده هید      شدیشز نسدب  هه نینردی هه ینه شن رنو و سدو یویرسد 

هه اگز تیشده رف وییه وند  یندر هن د  شیه عنوته و ی زورنی د  هه ردن قسدنوا نیرده و رر دی نبیده 

 (ک300د303 .1960:شنشیی  شیدک)

 :انگیزه های وئاد  ملاعوعلل و

هه قزد   کییاه هه ردن یللب هه در د  رونتنر درن وزری ای ضنهم یب بی هز یبتز درشد ن رن دو ز هیده رسد   

  نای هه رنیون  سدیء و دا نینرد دو ز رشدنره رزییده رسد  ک هه هزرش  درشد ن رن دو زر  هه ا   رسدبنب 

هه در ردن (ک  11 .1985:یلیی عیه.232 .1964:  یلیی عیه  و علل ونرای هازو  رن  را ن  هیده رسدد  ک)

 ان هه ی م یزدن د  شن یی پزدرندمک
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هه تیر هزد  دنن  هه شددینریی  ننیه  عنیل روالقی:  ددیو و ننییرنی دو زر  در ابگ شن دوی رن عیریل-1

نیریاس ییکندزر هسانر ریتن  یی رر ند هه در ابگ شن و غنریگزی شن و عپنو  شن ددو زر  رساز یی شینی کو د

قبالده هده دسددد  هاگدننگدن  یی رر دند و  وده نبگی رر هز دریدن   قبالده هده ودهه ودننیرده د  شدن ه دنی یی 

تذرشدد کعزب انشلی هه ا   یییددبنا ررزروی یل   یری درنع رن ننیی  و ضتر ضاثا  و شددزرر  

ندک) یی  دسدددد   وضشددد بدند  ردن ابدندد   هده  هدنشددددننیودننیرده  .یودنر   4/ 2175 .1400:رورندیی 

هده شدددایه ددگزی نای رخ یی نیدنددنندیندوی غازا د  شدن  ک  (د1996.19ر یلیی:  .26/ 178 .1400ی:شدددازرن

هشدددد ددن  ددددگددزرن شددم  هددیده  ردددنعددلددل  یددبددندر  دددنردد    هدده  دودد ددزرنشددددن   هددزری  هددتددیی 

 (ک15/ 33:ها ن.ناشنهیریقشازی    .9/ 313.179.ریت ننی:18/ 1992.83)نیدزی:نشیدک

ودو یبو یی یشدید هه دو زر  رر رن ی دهیادن یشدنشیه ییوهزوی شم هه یزیوب عبان ابند ی نیی شدینی 

:هی  نی کن ور یدبو عیورنیپهه ع نر دو ز درشد  شیگی رر رن شیسدز تیدبی یبو هزددننتت ه نیننیک)ضیریدزه 

 (ک304ین.

عنیل رق یدندی:رن وزری شدبه ایدزه عزهسد ن  رن  لنغ افزرراندی در یبلقه هم رونقی ورقو شدیه هیددو -2

شدیدیی هز انییه د  رون ضنهم هید رن وزل ددگز  زییرری رر یو ل نییده هید رن ردن رو رقهشدنورنی و در

دو زر  شیننبی پسدزر  یی ی رق یدندی نبیدنی و در غنریگزی شن و نگ یرری تله شن و کککک شدزه  نیرشد بی هه 

ضسددنب یی دوی رنعیریل ردن ابند  هه دو زر  ییددزل هببیه هید د وپسددزر  یی ای هببیه   عبنرا ددگز

  رورنیییایدنیک) وسددزهنر هید  دو زر  در هیی رق یددندی هه ردن عیل دسدد   زددیووننیرده شن رن شددیا رق

 (ک11/ 271 .1400یونر  شازرنی:.26/ 178 .1400شازرنی:  .یونر 4/ 1412.2178:هنشننی

 کیی رزیندیی هه ردن رسم رر رن ن  یی دردنی   هزدم ولنب هه هسنندویرونی در قز

   کیندام هه هه دن ن و شددین رونی یی هوشددام دری هشدد ن دنن ی هشددایورن هام یبگیسدد ی رزننیر  وید رر ی

 ک(  31شییرره ولندی هیرگ رس ک)رسزرء:

یبو هزده عه ردن دده یسدلیننن  رر رن هشد ن رزننیر  هه ونوز یز  رن رقز و ننییر  یننی  رن یونرپ ننیتی 

ردن هه رونی دنن  و شددین یب ن هه دسدد  ویرسدد  ددنگنه هز عآی  و هیرتی ردن تبنه ییددزدح رزییده  

 رضسن  تبنه نیی هزدک  هسیدر انشلا  هه د ال عندی شی  دو ز هشی تیدی ددگز  و یکرس  

تسدزر  پان  دده  هنشزر رغلب یکتنشی رقز ییاید و تنشی یز  رن رقز د  شن رر وردرر هه عبان عیلی یی هزد 

رر یبو رن رزننی هشدی رعم رن دو ز و پسدز یی درنبی شدندی عبان عیلی در سدن  نی قللی در یبلقه ض نن 

 31هندده نشدان  شدندو یز رن شد ز نشدان  هیده رسد  کدر ندده  ق زر رزننی هشدی در یان  کیدیرا تزر ه هنشدی

پ ندزر یز  رن رقز ییاب ق ل رو د شددیه رسددزرءپ رن  رو د هز رن  دهنء یقی  شددیه ننلن نزنق م و ردنهم

سدیره رنین  رن  دهنء یقی  شدیه ننلن نزنقوم و ردنشمپ ندزر رقز ییاید    151رسد  در یدیریی هه در دده 

 (ک1400.208:رورنیی هنشننیشیه رس ک)سبب رزننی هشی 

یی شدی و   عنیل را ینعی:واید ابگ ن ونیرع نی یسد یز قباله ری سدبب رن دسد  رر ن یزدر  و پسدزر -3

رن ردن رو واید پسدزر  هه ضیی عیدی شدیه هید هه دو زر  و پسدزر  رر هه شم یی ندکشیان ریز ییند  دینر  

هدیدک) وددنندیرده  ندگدزرندی  و  رندو  یددنددده  دود دز  یدی ددی  عدیف  در  و  یدبددنشددنا  یددنددده  پسدددز  یدوددنر  یدی ددی 

 (ک11/ 271 1400شازرنی:
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رن رع قدند ددبی رقیر  ویلدل تذشددد ده رر ننیه هه تیر هزد  دو زر     رعزربعنیل ددبی: هه نآز یی رسدددی   -4

ندزر هزوی عقایه درشدد بی هه دو زر  سددز عشددیه شددز و پلایی و درزدیه ویردی غاز رن گزر ه هنشددبی نشددنی

 ویردننشن  یی هنشبیک

رنسدننی وید  در انییه انشلی هه ردن ابند  هیو عنیل رزشبگی:شدندی یلزویا  ن  رن یقن  ور ی  -5

ری هه  دیو و هاانرتی    در دوررنی هه ن  یلبی  و در ن ند      وویرری رسد  هه تینه کهزده هنشدی

ی بهه شاک یل  غ هه ویری  کوبای   ننیی رو شدیه و ورهه نن پ هن هلینا     و  دیو ی زردل شدیه رسد  

دی در  دیو و نهینی رو دررد و در یین  نهن  شنی عن م هن شیه  ر یثل ن کیگز ردن هه  دزبو ی یینی ناسد  

رو الری هه در ریی  و پنده شن دررد رنیرع رس ینررا و هبندنا و یشبا نا یزهیب هه ردن  تر ن  واید دررد  

در  ک(2/ 1983.269تازنی)وبنوبندی:رد سدزنن  قزرر یی هاانره یی ررزرد یزسدی د دیاو دنهی  وهه هن د  ر تنغ 

ین  کاددندی رسدد  هه نینرد یننه یی ی دنر ه هه ناز  دو ز هید پندز وزوررشن وند ییری  یی تزددعبان ر

 هیدن وساله ردشه  یو و نهینی رن وننیرده هز عایه شیدک

ند هبنا رسدنسدن ردشده رق یدندی درشد ه و یز  رن دهه شز ضن  هندی هن هنور هزوی شم عقایه هنشدام هه رنایه و

ی یید هز ردن ی م عبدنناه قزد  هزدم نای در ییررد  کعنیل ندز هبدندی هه شدددیدنر یی ددیرقز و عشددده هه ین  

ینهای نییده رسد  ک رین سدندز عیریل یثل نبگ و عنر شدیزد  دو ز درری دیز  رن رسدنرا دو زر دو ککک شیه  

ردن ابند  رر   (دنه یب ن عل  31رسدزرء:.151و هه نآز یی رسدی ددنا قزد  )رنین  : کپیدیه شنی روهبندی شسد بی

یزسدام یی هبی هلوه یدزرض  هانن  هزری یلقاز و سدزنن  هسدننی رسد  هه یسدندل روالقی و شدزرر ی رر 

در ضن اوه ورهه شنی شدزرر یبیرنه ضیا  و ننیی  و  کعل  ننیه هه تیر هزد  دو زرنشدن  ییزری یی هزدنی

رزشدن  هه ین  رر ییااه یی هزده غازا دایلگی پزده شنی رزدببیه ری رسد  هه دنند  و پسد ی و عالقه ور

 (ک112د1377.110:شزدی یک)رس  

 موقعیت اجتماعی زن در اعراب پیش از اسالم:

هزوی یی قینی هه ن  عزب پا   هه    شدبنو  و دیا  ن  در عیدز انشلی رن د  ا   ضندی رشیا  رسد  

یده و رسدد قال  رری رن رسددال  هن عت  و شددزرر  ننیتی یی هزده و رن دنردی و رو انررا هنری ه زه یبی ه

سدتز و ضادز  رررده درشد ه رسد  دهه ودهه ن  هندده نشدان هه شیونر یزد و شدزدو سدو ی و ررض ی وی در

 (ک2/ 579هیده رس ک) ندیر :هی ین.

هزوی یی قینی هه : ن  در عیددز انشلا  نوسدد ان درن اندگنه رنسددننی و را ینعی شددندسدد ه ری هزویردرر  

   و ویرری ن  شیان هس هه ضانی  ینده  یدی شیان ییبی رسد  ک و در  نبیده دعبننوه ددنا قزدنی نای ی

نبگ و عنر هیدک ر ب ه در یییود ییرردی ننننی شیای  ضازا وید ه )ع( دنر  یی شینی هه رن هزری  و 

 (ک1975.13:شن  هندس ه هزویردرر هیدنی ک رین ردبن  ایو رس ثبندنا هشینر یی ددبیک) رهینشزه

ه عقندی روالقی نسددسدد  یندهپ ریاز علی :در یان  رعزرب سددنهن شدد زشن و روسدد نشن ه و هه تت ه سددای  

دییقیاد  نندن  هی ن دندد  یبل  شدددیه هیدکریدن در یادن  هزوی رن رعزرب هدندددهدنندن  رن دنردی نددندی هیدندی

نندن   ک(1366.198:علی  وید نتی  هسدددادنری رعیدن  یی هزدندیک)هزویردرر هیدندیکو هز دررردی و  زوا قبدنددل  

در هزرهزضیالا رق یددندوننیرده ودرنع رن هان  وننیرده  رونه هندده نشددان هه ردن د ال هه شم تن  هنیزدر  در 

 یی هزدنیکنق  هنقیرا ردتنئ دشیبن   



 

530 
الم 

 اس
 از

بل
ب ق

عر
عه 

جام
در 

اد 
 وئ

ده
دی

ی پ
رس

 بر
ین هزدرر انشلی رر قلیی نیندی در ددنیی رن قزد   ردن قزد  در ییر و ی یید ردن عندا نش  رر دنددور شیه 

هن نثی هل وا ه یسدیدر و شی هآامید یرری ین ر قی  ین سدیء ین هشدز هه   یی ویرنام :و ر ر هشدز رضیشم

هه دوی رن دنن  یهده دو ز (کشزتنه  59د58  :ردیسددوه علی شی  ر  دیسدده ری ر  زرب ر سددنء ین دلویی )نلل

هی هشنرا   یددر ضن ی هه وشم و رنیوه وید رر رزو یی ویرد رن هیی د  عهددع زه رف سانه یی تزددشبی

رر هن ویرری نگنه دررد دن در وند پب نن  هبی ؟و عه دو زشدیه رن قباله وید روی یی پیشدننی کددن رو درده 

 هی دروری یی هببیک

ردن ددنا هن رشدنره هه عوس ر ییل یشدزهن  در هزرهز دردنر  وبز یی ی دو ز هه ویهی رن هلم و سد یی هه 

ن عیز ینردو دآودن هاننی رسن و هلینیی تیدن  در عیز انشلا  در ضه دو زر  یی شی کپزده هز یی دررد و ه

شبگن  و دا نیرندف ی یرری یی شدی رتز هه رو وبز یی دردنی هه نینرد دو ز دررر یزسدام یی هبی هه :پیر  

هده د  ودند  رو ررددن    کورسددد  هده روز رزو یی ررد  عده هبدی؟ دددن رو رر رشدن سدددنند و هدن   د  هیرت  هبدی

 (ک3/ 51ین.ر یسی:هی  ردک)نهسپ

رر نن هوزدرنه یی درنی :نر  سددنء ین دلویی پ ردن پبیررشن   رزننی و در ن ند  ددنا هزدیه ننیه هه تیر هزد 

  رسد  و یی پسد ضایرنی شاک سدننتنری نیررد و قادنو  دهلوه غزردینسدنا رنسدننیهن وزدیبیی ددرن  درضسد 

  ی رونع رهلله هه شدندسد ه ییاه رسد  د بن  نقل شدیردن هنره سدوبی رن رهن عدرکیبنشی نسدل رر در پی دررد

هزد ریده نندیتی دندن  رنیزد  رودنعد  یی  درتز ودیروندی درهدنره یزد  ردر بدن  ری ر بدن   یدن هدن  ر بدن 

ویرشبی رزننی پسدز درشد ه هنشدبی و ندزر نیعن یزد  یی د  (6/ 475:هی ین.وبزسدی)کنبیدنید  یزنسدل  زونددگزری

 و هیدن سن  شیه یزد  ننهید یی تش بیکنین یی شی شزتی رزننی درر نیی شیرتز عبا

هه عقایه سدای قلب  دزر ردن رنلزررنا روزی رق  ی یاه ن  در انییه انشلی ناسد  دهلوه رنسدننا  در  

و ننیه هه تیر کعبان انییه ری یویوف رسد  و رشنن  هه ن  درشنن  هه عبیدز ررنشدیبی رنسدننی رسد   

ا هشزی رس  و یقنهله نیید  هن ضوی  درزدب  رس  هه هزد  رو دننهید هزد   نتس هشز و هوشی رن ضان

 هندی نزو ینده درش ه هنشبیک  نه رق  رنسن  هلوه شیه ییایدرا هزری رس یزرر ضانا

 و ه بید رو نع را ینعی یی رریردی نبندی رن ررنف و ه نی عقایه رسالیی در ییلاح یتوزرا انشلی سپس  

غتل  نیید عزر هه در یتوز ر  ی هشددز رن هزری  و عیا ودهه ری هزویردرر رسدد  و ابسددا  ن  و یزد 

 (ک4/ 1400.2178:  رورنیی هنشننی زی یان  ردن دو یبو نیی هنشیک)هید  عنیل یتن ل و هزی

)و ی ریبو ر له رشیرء شم  کهزدم هه یی رزیندییی هه هبه سددون ویرونی پی هن یلن یه و ددیا  ننیتی هشددز  

رن شیسدد نی د  شن پازوی یی هزد قلین دسددینن ن  ویرونیو رتز  ک تسددیا ر سددینورا و ر رف وین را ن(

 (ک71ونیان و شز هه در د  شنس  یبنه یی شی )یییبی :

نشد  و یبتیر ییزری شدیه هه رسدایتی هه ردن یی دیع   ر  هه ضیی در قزد ه هه تیر هزد  دو زیسدن ه ننی

)ر ییوده  سدیدل     رر در دوزا هه عبیر  دوی رن ضیردو ی م رسد نوای درنسد ه و یی رزیندی:نو ر ر ر ییوده

دو زر  :رن ینده نوردن هه ییبی  قل و سدبگابی رسد  وهه دو زننی هه تیر شدیه نییودهن یی تیدبی عی  ردن 

ردیندی یی  ودند  دن دن  روی  وهده  هببدی  یی  درن  تیر  در  ییوده  (9/ 1412.81)روبلدنوی:  کرر  رو  هده  وددن 

سدددبگان  دنن  تیدبیندزرضادددیر وی هزری وننیرده رف ینده سدددز شدددوسددد گی وییرضی  وردن ریز هزری

  تشدیده   نب ق ل  پ هیدن وسداله پزونیه دوی رن رنایه دیاییزدن پیدیه شنی انشلا وهه ریل   سدیدهیدک(

هه عه ازیی هشدد ه    کن  ننیه هه تیر شددیه رنی سددیر  یی شددیدیی  و رن دو زرنی هه هن هی رضیی  کیی شددید
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قنیال  نگنشی نیی شددید وهن پزسدد   رن د   بند  هه قیری وضشدد بند رسدد  هه هه شددینی؟و تیدی ردن ا

عنیال  ردن ابند   هیدهن  هی تبنه سدبگابی از  هه رخ قنیال  هشدایه یی شدید کوبز هننپزسدی و یلنهیه 

نشدننه یبنرنه قنوو قزد  هن ردن پیدیه شدی  انشلی رسد  هه تت ه هزوی یتسدزر  :درضقاق  یسدئی  ق ل ردن 

و ییها     ین نیعی ییزفرر وید دو ز درنسد ه  ده یسدئی   ددو زپیر روسد  ین رن قن  وی رر رن رو هگازنی  ون  

 (ک20/ 1983.214:یوبنوبند  .9/ 1412.81و هنشیک) روبلنوی:ر هه قنیال  نسب  

نددیررد شدم  رر  هددننپدزسدددی  هدزری  تدزرد دن  قدزرر  یدوددنوددب  ررنف  ضد دی  قددنیددل  تدیددی  یدوددنر     )کو 

در  ددین نیابه عابی رسدد  هزری ردن هه دو ز ازرا وینویرشی وید  رر (د26/ 179 1400شددازرنی:

سد  هه رن ر  هیسد  دوردککککککو رتز یسدئی  هید  رر هه نییودهپ نسدب  درده رن هنب ی نن رسد  و یقیدید ردن

ددده   در  هده  نآاز ی دننی  پزسددد  شدددید  رو  ر ی دی هدن    34و دددو  رسدددد :ر   هودنر رر ده  رسدددزرء 

 (ک20/ 1983.214وبنوبندی:یسی )

 :دراعراب قبل از اسالمنبودجایگاه انسانی زنان 

در دوره انشلا  ییله دو سدیده ن  هه یزد د  عبن  شدیدی هید هه ن  پس رن رندورپ هه نیلوا پ یزد در  

هه ویری هه شز تنه یزدی رن دنان یی رر  و شیسز و رزننیرنی ه ن یی تذرش  در ییریی هه د   یی دیی د

شیسدز ننیندری رزننیر  هید دنن  ننیندری رر شیننبی رییر  رو هه ررو یی هزدنیکهه ردن یدیرا هه د  شن ضه 

شدددوص ددگزی در  رندورپ هببدی دددن رو رر هده رندورپ  –درشددد بدی هدن ندنیدندری وید هی شاک ی زدده و عقدیی  

دوردنیدو دن ی زنعاددلپ)عاددل هه ییبنی ییننی  سددو  و شددیدی دعاددل ر یزره عن ر یورپ :د  ن  رر رن 

کهز رو ن نده هه در ردن یددیرا ن  هننیننیه ضه نیرشدد  هن (2/ 1393.1460وباببان :  رندورپ هنندرشدد (د)

 (ک549-1978.533علی: ددگزی رندورپ هبیک)

 عزب نای هسدانر نشد  و قباح   هه ردن رندورپ نید وید    دردورر  انشلا  واید درشد  رندورپ ییق   ر ب ه 

 (ک163 .1960:شنشیی)هیده رس ک

عزب انشلی ننن  رر هن واید ننر دند ی دنن  هه ررو یی هزد کو ردن دوی رن نیینه شنی یلقاز ن  در عیدز  

   هه ردن یزیاب رو انر و رس قال  انشلا  رس  عی  در رددو سندز هن شن و رییر  یا  یلسیب یی شی و

کر ب ه ردن رسدم (76د75 .1417:عینره.4/ 453د454ر دن:هی ین.رشدای  یی شدی)ردن ییاید یسد قل ننددیه تزر ه  

غل  یب ن در هان عزب رورپ نیرشدد ه رسدد  دهلوه رقیر  ددگزی رن ایله عبزی شن نای ن  رر دررردی یزد هز 

هتزوشدددی ددن نگده    دندی و وررو یی ییرنسددد  رو ررشدددیزده و شیای  سدددندز هدن شدن هده ررو یی هز

 (ک257:ها ن.ضیریدرردک)

ویرسد  دیی  یی  رتزویر یزسدام یی هبی :شز پیری  ودل دوررن  ییقیا  ن  در انشلا  نوسد ان رر ردن

ییرنس  دو ز وید رر پس رن یی ی ننیه هه تیر هبیدو رتز نیی هزد ددس  هم رن یی ی وی غیان یی شی دو 

درشد کندزر رضسدن  یی هزد هه هیشد  وی هه شیر رر ه رسد  ان هه رن شدزیبیتی روی رن هسدن  پب ن  یی 

ی رسدای یی ییرنسد  هه وتی ا  رو سدن ی  عبی هز پیر نتی  درشد  و شیان هه هه سدن شت  و ششد  ی

شزدو رن ایرنن  قباله هه ییرد ر دند  پیر هید و ه نی عزو   رر یی پزدرو دشدیشز هبیککککیو   و ردن 

هن دی ها  نبیددو ایو دررردی پیر دن پسددزف هه شددینر یی رر  دهه رو رر هن عایشنی ددگز هه ررو دو ز  

نددیر :هی   ددنر و ییدددنضدب وی یزقی هبدیک) یی هزددو شیاشددده ودند  یزد هیددو هی ز یی شدددی هده هده یقدن 

 (ک4/ 202د201ین.
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 پررو هزد  ننن  رر یبو یی هبیک  عالیه وبنوبندی یی قی رسدد :ددهنو  یبلویر ین نوح رهنوهم ین ر بسددنءکککک

 (ک4/ 1983.254وبنوبندی:)

یی تیدبی:نروشدن   ویتسدزر  نیینه هنر  ن  رن یینهاز هونر رر ه در دده ییرد رشدنره هه رلسدته ردن ضوم پزدرو ه  

رسد  هه ردن ضوم هونوز ییدن ح و رلسدته شنی یو لتی یقزر شدیه ندزر رندورپ هن ننیندری رن دوسدی شیننبی  

رندورپ هن یندر رسد  عی  ننیندری در ضوم نیندر دو پیلسدیب یی شدیدکو رن سدیی ددگز ی نون هه ضزدم 

 پیر و ش و رض زر  رو رس ک

رر در یان  رزننیر  دو شدوص یی هنشدی ندزر ییون رسد  هز سدز و رن شیه تذشد ه ردن عیل یوم نتن   

رو الل ورقو شدددیدک) شدن  د   یادن   ندنیدندری  رورندیی   .3/ 325 .1400یودنر  شدددازرنی:  ییددددنضدب 

 (ک5/ 377 .1406:یندقی.1/ 607 .1400:هنشننی

قزرر تازدکو د  ردن هه   یشد زهزرسدی هاد  عه یتسدزر  نیینه هه عبیر  رلسدته ضوم هان  هزده رنی هندی ییرد  

ددن ورقین ضوی  یلزدم رندورپ هن ننیندری رو الل پسزر  در یینضب روس ؟هه نآز یی رسی شیری ور یز  

 زکیی نآز رسال  رس  و د  ضتر ضزی  و هزری  رنسننی ن  یی هنشیکنه عای ددگ

هی شدو در یان  رعزرب دتینه شنی انشالنه ددگزی رن نونح رورپ درشد ه تز عه دنن  در هبنر یین  انشلا   

 کشن هه رسم و یزریی  نای پنی هبی هیدنی کعبننوه رندورپ هن یییردی رن ننن  رر ضزر  یی درنس بی 

ض ی هیای نبید هه دو   د  یی پزدرو  رن ددگزی هه رندورپ  رین ییرردی واید درشدد  هه هییرنایر شددی  

(کو  325-327رندورپ هدن ندنیدندری ض ی تدنشی ردن ریز در ددو نودنح ورقو یی شدددیک) هفدیردی:هی یدن .یزد در  

هندنوه نشد  یزدن هنر نید عزب شدیزده یی  شدی هنن هه رن ن  ورسدنسدن نید عزب ریدل هز ضزی  نونح هن 

انشلاد  عزب هلیر شییین  هن دو ویرشز رندورپ یی (د دایو هان رو ان در 5/ 1978.529یلدنر  هیدک) علی:

هزد و در رهثز ییررد ردن دو ویرشز در دو نونح ایرتننه و  ن  هه  هز رسدد  هه عزب در عیددز انشلی هن 

ددو نیدن  هدن عبدیدن ویرشز (ک325نیی هزدک )هفدیردی :هی یدن.در وودن ده و ددن عیده وید  رندورپ  دو ز یدن

 (1960.164:شنشیی  ورپ هبیک)رند

در ع ی قیدم دعی  ننن  دررری شدویدا ی ورهسد ه هه یزدر  هیدنی کوبین ضه رن ونب شیسدز نای رن دنن  تزر ه  

و پیر ددو ز رر هه شز  کدزشدیه هید ک ددو ز در رن ونب شیسدز نقشدی نیرشد ه ویب ن ر دند  پیر هتند  یی ه 

  نوسد ان :نیعن دو زر  در  ر ب ه در انشلادکزواه د  رر شدویدن دردنر  یی ه  د وریی د  سد  ویریاهس هه  

رن ونب شیسز وید  نقشی نیرش بی :ورسم هز ردن هید هه ور یدن در ریز رندورپ دو زشن  دره نر نآز هببی 

 بد  شدددیه دهه ییررقد  دو ز رر شدددزب یی دو دو ز ضه یودن تد  نیرشددد  ییررد ییدیودی نای در ینرد   

 ک(  4/ 636 .1977علی: درنس بیک)

عیدددز انشلا  یل  ییدددزل و ییلاو رو انی وید  هیدنی وشاک ضقی نسدددب  هه هه شز ضن  ننن  در 

ییددیام رو انی دنن   رن ونب شیسددزنیرشدد بی وعبنناه قبال رندورپ هزده هیدنی رندورپ ی یددنن  هن رررده و

 کتزر   ییرا یی

 نتیجه گیری:

ررنف ییه هه رعزرب در دورر  انشلا   دردن ن ا ه هیسد    در ویدیل ودندد ن  شدیه رنویلقاه  هن ییاه

شاک تینده ادندگدنه را یدنعی قدنهدل قبی  ودردنعی  ودو ز  ن   ورع بدنری هزری ن  قدنددل نبیده رسددد  وهلیر هدل  

هیدکورتزهسدد گن  روریا یی هزد  شاک رر ی هه رو نیی  ورنقی شزتینه ریددن   وین وا   نیرشدد ه رسدد   
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دو ز در یان  هزوی رن قبندل عزب پا  رن ن نینردر  هشد رسدم سدی رن ن  شدیه ن ا ه یی تازدم  رهنهزدرسدای

قلیی وغاز قنهل رنونر رسدال  هه در قزد  هزدم رن د  هه ودند دند شدیه رسد  هه شز د ال یدیرا تزر ه هنشدیک

یز  نبگ رسدنرا هیسد  دشدین و دند ییقیا  پسد  ننن  و رن عه  در شزیدیرا ردن رسدم غل   درسد   

در هیادی رن   هشد ن رزننی دو ز  رون دی ننشدی رن شدزرد  سدو دیشدوالا رق یدند زر  در انییه ودو 

رن شبه ایدزه عزهس ن     یهو  شنددرغل  ینه یر رسال  ردن رسم  هه شزیقیدز   دهیده رس   قبندل ریزی عندی

رسدددیی رردو هیده رسددد  کورن .هه عزب رر در ینیان رونی هزری وننیرده رف در یبگبن قزرر یی درد  رون  د

و رن نآز   ینوذه نیی شدی رهندی واید نیرشد  وشاک هس هونوز رن ن  ردن رسدم غاز رنسدننی  شاک رن ن  د

ان رر نده هیدکوهسی  وایرنی ی ن زنیی تش  ندزر ردن رسم در هان یزد  هییرا ریزی هید ی ووالی عندی  

 کن  تبنه ونگزرنی وشز  نیرش ه رس  رضسردن عیل غاز رنسننی  رن رن ن  

ل هسددانری رر یی ییر  در هشدد ن دو زر  در دورر  انشلا  دوال درنسدد دو ی هه نآز یازسددی رتز عه عل

هی و در وننیرده شن د هی ال واید سدزنیان وشدو    ین ی و رزشبگی رر رقز  نینردر  دو ز  ی ی زدن عنیل ق ل

هنعث یی شدی هه ررزرد د دب و علو و ننهسدنیننی رق یدندی و نبید  قننی  هشدزی و ر  ی در د  سدزنیان  

وید هه و یندل نپ   یینف تنشی هزری ینیانعبی هی ریددل و نسددب شزرنو هندده نشددان یددلزر تزد  قبندل  

قزرر یی درد    هی وقته ی ییرد ش شن شد ز  نی و قبندل ددگز رر عه در هندده شن وقننی  ابگل ی یسدل یی شدی

غباید  هدن وید یی هزدندی و شاک یلدل و رییر  و ندنیی  دن دن رر هده عبیر   و  غدنرا دنن دن یی پزدرو ن  هده  و  

ه واید نیرشد ه رسد ک عنیل ددگز ه دن ن در شدبه ایدزهزری رسدایتی هه شدوندنا و تزر ن ضاندگنه قننینی  

یییددب سددو  انشلی هنعث یی شددی هزری ضتر ننیی  وید دسدد  هه ق ل دو زر  هینبیدندزر دن ن هن رن 

 رضسن  هی غازیی و سزشس گی یی هزدنیکهه دس  غنریگزر  قبندل ددگز د  شن دس  درد  ننییس

ردن عنیل هنعث شددیه هید هه دن ن هن هشدد ن دو زر  نینرد علی رغم یال هنون وید هه ردن هنر غاز رنسددننی 

 دس  یی ننبیک
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 :منابع

 هزدم قزد 

 کر یزهی ر شز  درر:  هازوا ر یزبد رضیر  ییزره ری ر رب  هلیغ د(ین  هی) شوزید یلیید  ر یسید

 کر یزهی دررر توز  لی  یود ر سال  یبآام د( 1975) یلیید  رهینشزهدر ین 

 رهیر تاددل  یلیی یلقاه ر بالغهد ن و شددزح  د( که1404) ر لیدیدروز ر یدن رهیضنیی عبیر لیای رهن د رهی

 کر ب تیدررس   ر یزعشی رهلل دده  یو به  یبشیررا رهزرشامد

 کدرریندر:  هازوا  ر  نرد د ری  ر ونیل د(  ه430) یلیید هن علی ر یدن  عیا ایری شابننی.

 کدررن اه:ر قنشزه ر  نشلید ر شیز ری ر یزره  د(ین هی) یلیید  ضیریدرضیی

 کر یزهاه دررر قاآه:هازوا عیزر ببید  د(1964) عیهد درونهدیلیی

 کدررر  لال:دیشه ور سبهد ر قزد   ری ر یزره  د(1985) عیهد درونهدیلیی

  -  که1412) سدیای رهن عبیرهلل رهن ضسدان رهن شبه رهلل رهن ضسدند)ییزول هه سدای قلب (د  رورنیی هنشدننید

 کدررر شزو : ر قنشزه ر لانرهد یشوالا و ر سال  د( 1999

 د( 1400) ب (دسدیای رهن عبیرهلل رهن ضسدان رهن شبه رهلل رهن ضسدند)ییزول هه سدای قل  رورنیی هنشدننید

 کدررر شزو : هازوا ر قزد د هال  ری

 کر لانه  درریو به:هازوا ر سالیید ر  یی  ینرد   د[ ین  هی]  ندیر دازاید

 کر زسن ه  ییسسه:هازوا ر یسلمد  ور با   ر یزره رضون  ری ر یتیل د( 1997 - که1417) ندیر دعبیر وزدمد

 کدررر بتندس:  هازوا ر شزدیهد و  ر  نرد  ری  ر یزره د( 1997/  1417) سلیزرنیدرسیید

 کعنپو   رن شنررا: ی زر  ن د 21 د نر ی ییعه  د(ف1377)  شزدی یدعلید

 ک لیلبیعنا ر علیی  ییسسه:هازوا ر قزد د یتساز ری  ر یایر  د(1983) ضساند یلیی سای  وبنوبندید

 کر یزهی ر  زرو  درررضانء: هازوا ر وزدمد ر قزد  یتساز ری  ر  یرشز د( که1412)  وبلنوی ایشزیدیلیی

 که نهای رن شنررا: ی زر  یلالیید رسی ی شنشم سای  دیزایه ششن  رهن  سازه د(ین  هی) د عبیر یلود ششن 

 کر دهاه دررر وبین:  هازوا ر یزدهد عن ریی   د(1996) شندید  علیید

  دررر یلم:  هازوا  ر سدال د  قبل  ر یزب  ینرد  ری ر یتیدل د( 1978-1977)ایردد)ییزول هه ر تانف(د د  علی

 ک لیالدان

 کر زشند  رقنشزه عبیهد یلیی ر ین  رری ری ر یزره و ر سال  د( 1997 - که1417)یلیید  عینرهد

یدلدیددی  قدیوددبدید عدبددیرهلل  رهدیدید  هدن  رهدی  یددنادده  رهدن    یددناددید  رهدن  سدددبدن  د( 1975  - که1359)  ددیدددی 

 کر یزهی  درررضانءر  زرو:هازوا

 دررر توز:  هازوا ر یسلمد ر یلاح ر  نیو  د(ین هی) ض نپد هن  یسلم رهیر لسان  ر باشنهیرید  قشازی

 ر سالیاه دررر و نب نشز:قم نیینهد یتساز  د( 1400)ننیز  شازرنید یونر 

 کقنشز یلقاه یزهی  ر یزبدنشز  رنسنب ییزره ری  د(ین هی) عبیر یشنبد هن رضیی ر یدن  ش نب  نیدزید

 کر یینرل یلبیه: هفیرد ر  نشلید ر شیز ری  ر یزره د( 1960)  شنشییدعلید


