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 زن ايراني در گذر تاريخ 

 

 زن در ايران را ميتوان به دو زمان تقسيم نمود

. ديدگاه زن در ايران باستان :  نخست   

.سپس ديدگاه زن در ايران پس از اسالم    

 -گندي شاپور (  با اندوه بسيار كه بزرگترين كتابخانه هاي ملي و تاريخي و علمي ايران 

 به آتش كشيده شد و هزاران كتاب ايراني به گفته مورخ )اعراب ( توسط تازيان ) كسروي 

نابود شد و به دريا ريخته شدند و بسياري از )  ابن خلدون ( و جامع شناس بزرگ عرب  

بزرگان اين سرزمين گمنام ماندند و اثري از آنان يافت نشد ولي با شادي تمام خداوند را 
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ش اسكندر گجستك و يورش تازي بدوي سپاسگذاريم كه با همه اين فراز و نشيب هاي يور

اميد .  هنوز نام چنين زنان بزرگي از سرزمين مقدس ايران براي ما به جاي مانده است 

بسيار بر آن دارم كه اين نوشتار الگوي شير زنان آريا بوم براي حفظ كيان ايران زمين 

كه تاريخ و باشد و هميشه اين بانوان بزرگ منش را در خاطر داشته باشند و بدانند 

 زن داراي ارزشي -از آنجايي كه در دين نياكان ايران . نوادگان آينده ما مديون آنها است 

برابر با مرد بوده است از همين روي در تمام تاريخ ايران پيش از اسالم كمتر تبعيض 

جنسيتي بين زن و مرد ديده شده است و بارها شاهد آن بوديم كه آنان در مهم ترين 

.    مپراتوري ايران تكيه زده بودند پستهاي ا  
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 شير زنان ايراني در پيش از اسالم 

 سردار زن ايراني كه خواهر آريوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهي داريوش :وتاب ي

وي در نبرد با اسكندر گجستك همراه آريوبرزن فرماندهي بخشي از . سوم بوده است 

ولي يك . هاي بختياري راه را بر اسكندر بست ارتش را بر عهده داشته است او در كوه

از او به عنوان . ايراني راه را به اسكندر نشان داد و او از مسير ديگري به ايران هجوم آورد 

 پس از ميالد نيز ياد شده 20 قبل از ميالد تا 20در سالهاي ) آذربايجان ( شاه آتروپاتان 

 راه وطن كشته شدند و نامي جاويد از خود با اينهمه هم آريوبرزن و هم يوتاب در.  است 

. برجاي گذاشتند   

 پيش از ميالد به 480او به سال . نخسيتن و تنها زن درياساالر جهان تا به امروز  :آرتميز 

مقام درياساالري ارتش شاهنشاهي خشيارشا رسيد و در نبرد ايران و يونان ارتش 
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تاريخ نويسان يونان او را در .  كرد شاهنشاهي ايران را از مرزهاي دريايي هدايت مي

آرتميس نيز درست . برجستگي و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار ناميده اند -زيبايي 

.     ميباشد    

هرودوت .  كشور آسيايي در زمان امپراتوري داريوش بزرگ 28 ملكه بيش از :آتوسا  

ست و آتوسا را چندين بار در پدر تاريخ از وي به نام شهبانوي داريوش بزرگ ياد كرده ا

چند نبرد و لشگر . لشگركشي ها داريوش ياور فكري و روحي داريوش بزرگ دانسته است 

.  كشي مهم تاريخي ايران به گفته هرودوت  به فرمان ملكه آتوسا صورت گرفته است   

م  وزير خزانه داري و امور مالي دولت ايران در زمان شاهنشاهي اردوان چهار:آرتادخت 

به گفته كتاب اشكانيان اثر دياكونوف روسي خاور شناس بزرگ او ماليات ها را . اشكاني 

سامان بخشيد و در اداره امور مالي خطايي مرتكب نشد و اقتصاد امپراتوري پارتيان را 

. رونق بخشيد   
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او دختر خسرو پرويز بود كه .  ميالدي 631 شاهنشاه زن ايراني در سال :آزرمي دخت 

آذرميدخت سي و دومين .  بر چندين كشور آسيايي پادشاهي كرد " گشتاسب بنده"پس از

. پير نشدني و هميشه جوان است ) معني ( واژه اين نام به چم .  پادشاه ساساني بود   

 ملكه ملكه هاي امپراتوري ايران در زمان شاهنشاهي شاپور يكم بنيانگذار :آذرآناهيد 

بزرگ و اقدامات دولتي او در قلمرو ايران در كتيبه هاي نام اين ملكه . سلسله ساساني 

 252(  .كعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستايش كرده است 

) ساسانيان   

 يزدگردي هزاران برگ 924او دختر كيقباد بود كه در سال .  بانوي دانشمند ايراني :پرين 

 آيندگان از گوشه و كنار ممالك آريايي از نسخه هاي اوستا را به زبان پهلوي براي

گردآوري نمود و يكبار كامل آنرا نوشت و نامش در تاريخ ايران زمين براي هميشه ثبت 

از او چند كتاب ديگر گزارش شده است كه به احتمال زياد در آتش سوزي .  گرديده است 

)  11كتاب فرزانگان ايران برگ . ( هاي سپاه اسالم از ميان رفته است   
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او در سوار كاري زبده . دختر رستم و خواهر بانو گشسب .  سردار جنگجوي ايراني :زربانو 

تاريخ نام او را . بوده است كه در نبردها دالوري ها بسياري از خود نشان داده است 

زن . (  آذربرزين و تخوار از زندان بوده است ثبت كرده -جنگجويي كه آزاد كننده زال 

  )  194ايراني 

نام او به عنوان نخستين بانوي وزير در تاريخ ايران ثبت شده است وي از طبقه : فرخ رو 

. عام كشوري به مقام وزيري امپراتوري ايران رسيد   

.  پس از شاهنشاه ايران او نخسين شخصيت قدرتمند كشور ايران بوده است :كاساندان 

 كورش بزرگ حكمراني  كشور آسيايي در كنار همسرش28كاساندان تحت نام ملكه 

.   از وي با نيكي و بزرگ منشي ياد كرده است ) گزنفون ( مورخين يوناني . ميكرده است   

تاريخ از او به عنوان دختر گژدهم ياد .  يكي ديگر از پهلونان سرزمين ايران :گردآفريد 

م زني فردوسي بزرگ از او به نا. ميكند كه بالباسي مردانه با سهراب زور آزمايي كرد 

. جنگجو و دلير از سرزمين پاكان ياد ميكند   
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مورخين يوناني .  يكي از سرداران مبارز هخامنشي ايران در سالهاي پيش از ميالد :آرياتس 

. در چند جا نامي كوتاه از وي به ميان آورده اند   

ه فردوسي بزرگ از او ب. او خواهر بهرام چوبينه بود .  بانوي جنگجوي ايراني :گرديه 

عنوان هسمر خسروپرويز ياد كرده كه در چند نبردها در كنار شاهنشاه قرار داشته است 

)   شاهنامه فردوسي  + 348ساساني . ( و دالوري بسياري از خود نشان داده است   

 274 + 1 يشتها 391(  پادشاه زن ايراني كه به گفته كتاب ديني و تاريخي بندهش :هالله 

از او به عنوان هفتمين پادشاه . نيان بر اريكه شاهنشاهي ايران نشست در زمان كيا ) 2يشتها 

او . نيز گفته اند )  هماي وهمون  ( "هماي چهر آزاد"كياني ياد شده است كه نامش را 

وي با .  بر تخت شاهنشاهي ايران نشست "وهومن سپندداتان"مادر داراب بود و پس از 

و هيچ گزارشي مبني بر بدكردار بودن وي و ثبت زيبايي تمام سي سال پادشاه ايران بود 

. قوانين اشتباه و ظالمانه از وي به ثبت نرسيده است   
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 كشور 10وي زني بود كه بر بيش از . شاهنشاه ايران در زمان ساساني : پوران دخت 

او پس از اردشير شيرويه به عنوان بيست و پنجمين پادشاه . آسيايي پادشاهي ميكرد 

. ريكه شاهنشاهي ايران نشست و فرامانروايي نمود ساساني بر ا  

ارمنستان يكي از شهرهاي كوچك ايران بود و شاه ارمنستان زيرا . شاهزاده ارمني  :شيرين 

خسرو پرويز و شيرن حماسه اي از خود ساختند كه هميشه در تاريخ . نظر شاهنشاه ايران 

 فرود و مردانشه - شهريار -ستور  فرزند به نامهاي ن4شيرين از خسرو . ماندگار ماند 

جسد بي ( پس او سر بر بالين . بدنيا آورد كه هر چهار فرزند وي در زندان كشته شدند 

خسرو نهاند و با خوردن زهري عشق اش به خسرو را جاودانه ساخت و هردو جان ) جان 

.باختند   

سب جنگجو  در نام بانو گش.  خواهر زربانوي دلير – دختر ديگر رستم :بانو گشنسب 

يكي از مشهورترين حكايت هاي او نبرد سه گانه . برزونامه و بهمن نامه بسيار آمده است 

او منظومه اي نيز به نام خود دارد كه هم اكنون .  رستم و بانوگشسب است –فرامرز 

.   نسخه اي از آن در كتابخانه ملي پاريس و در كتابخانه ملي بريتانيا موجود است   
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  :  در ايرا ن باستان به جايگاه زناحترام

 

در دوران شاهنشاهي هخامنشي زناني بوده اند كه در چندين مورد باالتر از مردان قرار 

يا درياساالري بانو آرتميز ) تخت جمشيد ( نمونه بارز آن كتيبه هاي پرسپوليس . داشته اند 

 پرفسور ريچاي فراي و - دكتر ديويد استروناخ -طبق گفته پرفسور گيل استاين .  است 

) موسسه شرق شناسي شيكاگو و موزه ايران باستان ( پرفسور عليرضا شاپور شهبازي 

داريوش بزرگ براي بنا نهادن كاخهاي پارسه از زنان به عنوان يكي از مهم ترين نيروهاي 

به شكلي كه در چندين مورد كتيبه بدست آمده نوشته شده است . كاري استفاده مي كرد 

 نفر كارگرمرد بود و يا زني ديگر به دليل مهارت 100زني در اينجا مسئول بيش از كه 

يا در كتيبه اي ديگر آمده زنان .  مرد دريافت ميكرده است 3شغلي اش حقوقي معادل 

كارگر باردار در ساختن پارسه از حقوق شاهنشاهي براي استراحت و بارداري استفاده 

. كردند   

شاوندان درباره شاهنشاهي هخامنشي بود كه به دليل تجاوز به  يكي از خوي"سات اسپ"

 نزد شاهنشاه رفت و  ويسپس مادر. دختر باكره اي در ايران محكوم به مرگ شد 
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 بايد شوداعدام ي او شاهنشاه ايران فرمان داد كه اگر نمي خواه. شفاعت پسر را نمود 

ولي او از ترس . ته تحرير درآورد  و ماجراي آنجا را به رشبگردددور آفريقا را با كشتي 

بيابانهاي آفريقا و سفرهاي داراز دريايي از سفر پرهيز كرد و به دروغ پس از مدتي 

ولي داستانهاي او با ديد بزرگان ايران خيالي . وانمود كرد كه آفريقا را كامل ديده است 

. ( آويخته شد شناخته شد و در نهايت وي به جرم تجاوز به دوشيزه اي ايراني به دار 

  ) 184 دلفگانگ كنادت -آرمانهاي شهرياران ايران باستان 

پس از نشستن شاهنشاه پوران دخت بر اريكه پادشاهي امپراتوري ايران با مردمان تهي 

اينك كه من بر تخت شاهنشهي نشستم سوگند ياد ميكنم كه : دست چنين سخن مي گويد 

مردماني را كه از گنج ها و .  و آنان را ياري دهم انجمن ها و گروهها كشور را متالشي نكنم

. ثروتهاي ايران بهره اي نجستند را ياري دهم و سهم هر ايراني را به مساوات تقسيم كنم 

مبادا كسي در سرزمينهاي ايران مستمند و تهي دست باشد كه من از اين كار اندوهناك 

)    فردوسي بزرگ . ( ميشوم   

ه با برابري زنان و مردان ميتوان به اين گزارش سازمان ميراث نمونه اي ديگر در رابط

اين سازمان پس از كاوشهاي طوالني خود در شهر سوخته در . فرهنگي ايران اشاره نمود 
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سيستان ايران به صورت رسمي اعالم نمود كه چندين سال در اين شهر زنان پادشاه ايران 

  .بودند و بر كشور ايران حكمراني ميكرده اند 

شاهنشاهان ايران باستان زنان خود را احترام بسيار مي گذاشتند و در امور كشوري بسياري 

زن شاهنشاه بزرگ يا ملكه ايران همانند خود شاهنشاه تاج بر سر مي . آنان نقش داشتند 

ملكه بايد . گذاشته است و رفتارش بايد گونه اي باشد كه سرمشق همه زنان كشور باشد 

 مهرگان و سده زنان مختلف كشور را دعوت كند و از آنان پذيرايي –وز در جشنهاي نور

كتيبه هاي بدست آمده از نقش رستم و كعبه زرتشت حاكي از آن است كه ملكه . كند 

. اردشير داراي ارزش بسيار بوده است و الگوي كشورهاي منطقه نيز بوده است   

: نين مي سرايد فردوسي بزرگ در ستايش از شير زنان ايران باستان چ  

 ندانست سهراب كه او دختر است                                       سر موي او از در افسر است 
 شگفت آمدش گفت از ايران سپاه                                      چنين دختر آيد به آوردگاه 

                 همانا به زير اندر آرند گرد سواران جنگي به روز نبرد                                  

 زنانشان  چنين اند ايران سران                                            چگونه اند گردان جنگ آوران 
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 ديدگاه دين ايراني درباره برابري زن و مرد 

( هستم من كه پدر تو . اي پورجيست اي جوانترين دختر زرتشت از خاندان هچت اسپ  

جاماسب را كه ياور دين مزديسنا است از روي راستي و منش پاك براي )  زرتشت 

اينك برو و با خرد و  شعور ات مشورت كن و در صورت . همسري تو برگزيده ام 

  ) 3 بند - 53يسنا . (  با عشق در انجام اين وظيفه مقدس كوشش كن -پسنديدن آن 

ي اهورامزدا از زندگاني آن چيز را كه تو بهترين چه مرد باشد و چه زن هركس كه مرا ا

ميشماري ارمغان دارد از پرتو منش نيك از پاداش راستي و شهرياري برخوردار خواهد 

  )10- 46( گرداند 

اي مردم بياييد و بهترين گفتار را به گوش هوش بشنويد و با انديشه روشن در آن بنگريد 

مرد و زني بايد به شخصه ميان راه درست و نا و پيش از آن كه فرصت از دست برود هر 

  ) 2 بند - 30 هات -يسنا .  ( درست يكي را برگزيند 

) از تير يشت 143بند ( فروهر زنان پاكدين سرزمينهاي آريايي را مي ستاييم   
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در اوستا سن ازدواج براي دختران و پسران هر دو برابر و يكسان تعيين شده است به اين 

. (  سالگي رسيده باشد ميتواند ازدواج كند 15تر و پسر بالغي كه به سن صورت كه هر دخ

  ) 15 : 14 ونديداد – 17 : 14 يشت –اوستا 

زن را بانوي خانه . در ايران باستان اهميت بسياري به مقام زن و مرد داده مي شده است 

 مرد در حكم . يا مدير خانه مي ناميدند - مون بد- مي ناميدند و مرد را– مون پثني –

در نسخه هاي ديني ايران باستان . پادشاه و زن در حكم ملكه به حساب مي آمده است 

زنان شوهردار از اجراي مراسم ديني معاف بودند زيرا تشكيل خانواده و پرورش يك 

جامعه نيك منش و نيك كردار كه يكي از اركان آن تربيت مادر است بزرگترين عمل نيك 

بت مي شده است و به همين دليل هرگونه مراسم را براي آنان اختياري در كارنامه زنان ث

  )   5نسك ارپادستان فرگرد اول قمست . ( دانسته بودند 

 زنان را يكي از ارزشمند ترين اقشار جامعه مي دانسته -دين باستاني و كيش كهن آريايي 

الت و دوره هاي است به طوريكه در كتاب ديني دينكرد آمده است زناني را كه تحصي

قضاوت ديده اند  و در كار دادگستري  مهارت دارند را بايستي  به مردان ترجيح داد و 



 
 به نام دادار نيک اندیش 

WWW.ARIARMAN.COM 
 

به روشني از قاضي شدن زنان و اجراي عدالت توسط . آنان را بر مسند دادگستري نشاند 

  ) 21 قسمت – 8 كتاب -15 جلد –دينكرد . ( آنان طرفداري مي كرده اند 

 در بسياري از كشورهاي جهان اجرا مي شود و آنان اين عمل 20 قرن  كاري كه امروزه در

در حالي كه دهها قرن پيش از اين ايرانيان كهن به . را مايه مباهات و تمدن خود مي دانند 

يكي ديگر از آزادي هاي اجتماعي زنان كسب مقام روحانيت . چنين مقامي رسيده بوده اند 

برسند و يا به ) زاوتا ( ذكر شرايطي خاص به مقام مقدس  بوده است و زنان ميتوانستند با 

دينكرد . ( مقام مدير تشريفاتي جشنهاي مذهبي و تشريفات هاي كشوري و ديني برسند 

  )  21 قمست 8 كتاب 15جلد 

 

 

 

 چنين بودند ايرانيان كهن و امپراتوران بزرگ آسيا
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 زن در ايران پس از اسالم 

 ايرانيان بسياري  از -يران و وادار كردن ايرانيان به دادن جزيه پس از يورش اعراب به ا

دادن خراج سر باز زدند و سالها نبرد بين ايرانيان و سپاه اسالم وجود داشته است تا اينكه 

از اين پس نگرشي بسيار . كم كم ماليات هاي سنگين مردم را وادار به تغيير دين نمود 

اينك . درباره زن صورت گرفت ) وني كامل فرهنگي كه شايد بشود گفت دگرگ( متفاوت 

و نگرش آنان به جايگاه زن )  نهج الفصاحه - نهج البالغه -قرآن ( به بزرگترين اسناد آن 

. ميپردازيم   
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 شخصيت زن و ديدگاه بزرگان اسالم درباره او

) : نهج البالغه ( انديشه علي ابن ابي طالب درباره زنان   

چرا كه راي آنان نادرست و عزم و اراده شان ضعيف و !  مشورت نكن در هيچ كاري با زنان

.  سست است    

آنان را پوشيده نگاه داريد و رخسارشان را از چشم نامحرم دور نگه داريد و در اين باب با 

.آنان سختگيري كنيد چرا كه آنان را از گزند محفوظ ميدارد   

 آنان پوشيده باشند ولي اين كار در رديف راه زيرا با آنكه! آنان را به گشت و گذار نبريد 

كس ديگري را ) شوهرش ( كاري كن كه آنان به غير از تو  ! دادن نامحرمان به آنان است 

!نشناسند   

! مگذار زن از وظيفه اي كه دارد پا را فراتر نهد    

براي هين سهم آنان نصف ! ناقص خرد است ! ناقص بخت است ! زن ناقص ايمان است 

حتي اگر شما را به كار نيكي فراخواندند . از خوب و بد آنان بر حذر باشيد . دان است مر

!!   اطاعت نكنيد   

. زن كژدمي است كه همنشيني با او شيرين و دلچسب است   
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. زن شر است و شرترين چيزي كه در اوست اين است كه چاره اي جز با او بودن نيست   

د برادرانشان و عموهايشان بيش از همه كس ميتوانند هنگامي كه زنان به سن بلوغ رسيدن

. بر آنان نظر بدهند   

 

: زن در قرآن   

سوره .  ( اگر نپذيرفتند آنان را كتك بزنيد . زناني را كه نافرماني ميكنند ابتدا پند دهيد 

  ) 34نسا  آيه 

و همچنين ما همسران تو را كه مهرشان را پرداختهاى براى تو حالل كرديم، ! اى پيامبر

كنيزانى كه از طريق غنايمى كه خدا به تو بخشيده است مالك شده اى و دختران عموى تو، 

ازدواج با [و دختران عمه ها، و دختران دايى تو، و دختران خاله ها كه با تو مهاجرت كردند 

ود و مهرى براى خ[و هرگاه رن با ايمانى خود را به پيامبر ببخشد ] آنها براى تو حالل است

چنانچه پيامبر بخواهد مى تواند او را به همسرى برگزيند؛ اما چنين ازدواجى تنها ] نخواهد

  ) 50 سوره االحزاب آيه 22جزء ( براى تو مجاز است نه ديگر مؤمنان 
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اين آيه به اين جهت نازل شده است كه پيامبر بر طبق اسناد تاريخي از تعدد زن گرفتن  

 و همچنين تاريخ ابن 1780 تا 1770 صفحه 1 طبري در جلد تاريخ. مستثني بوده است 

را كه با آنان زندگي ميكرده به پيامبر زن رسمي  11  ليست 70 تا 50 صفحه 8سعد جلد  

:شرح زير نوشته است   

  ساله 40 زني -خديجه دختر خوويليد  ) 1
  ساله30  زني -سوده دختر حمزه  ) 2
له   سا6دختري -عايشه دختر ابوبكر  ) 3  
  ساله      18 زني -حفضه دختر عمر اين خطاب  ) 4
  ساله 29 زني -امه سلمه دختر المقيره  ) 5
  ساله 30 زني -زينب دختر خزيمه  ) 6
  ساله 20 زني -جويريه دختر حارث  ) 7
  پيامبر  زن پسر خوانده خود - دختر خاله خود محمد -زينب دختر جحش  ) 8
  ساله 38 زني -رمله دختر ابي سفيان  ) 9

  ساله 17 زني يهودي -صفيه دختر حي بن اخطب  ) 10
  پيامبر  از بستگان خود - ساله 27 زني -ميمونه دختر الحارث  ) 11

 
همان صفحه هاي ( صيغه ها و كنيزان پيامبر اسالم به گفته تاريخ ابن سعد و تاريخ طبري 

) : پيشين   
 

آنرا به ) مقوقس ( اه پوست كه پادشاه مصر  دختري سي-ماريه قبطيه دختر شمعون  ) 1
. عنوان هديه براي محمد فرستاد   

  زني يهودي از قبيله النضير  -ريحانه دختر زيد  ) 2
  كه پيش از زفاف محمد با او وي را به پيشنهاد عايشه طالق داد -عصما بنت نعمان  ) 3
   خواهر اشعث بن قيس -قوتيله دختر قيس  ) 4
تر كعب مالئكه دخ ) 5  
بنت جندب دختر دمره   ) 6  
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فاطمه دختر صحاك  ) 7  
 محمد باقر مجلسي نوشته است محمد زماني كه فهميد او جذام -عمره دختر زيد  ) 8

  ) 597 صفحه 2حيات القلوب يا زندگي محمد جلد ( دارد او را طالق داد 
عاليه دختر زيبان  ) 9  

سبا دختر سفيان  ) 10  
ه نشاه دختر رفيع ) 11  
  مشهور به امه شريك  -قضيه دختر جابر  ) 12
فاطمه دختر شوره  ) 13  
صنعا يا سبا دختر سليم  ) 14  
الشنباء دختر عمر  ) 15  
خوله دختر الوحيل  ) 16  
  خاله خوله دختر اوحيل -شرق دختر خليفخ  ) 17
  از طايفه عبدالشمس -) سليم ( خوله دختر حكيم  ) 18

 
: شنهاد ازدواج به آنها داده بود ولي انجام نگرفت  پيپيامبردختراني كه   

  از انصار       -حبيبه دختر سهل  ) 1
  از انصار  -ليلي دختر خاتم  ) 2
  هاشم  - از طايفه قريش -امه هاني دختر ابيطالب  ) 3
  از طايفه قريش -امه حبيب دختر العباس  ) 4
  از طايفه سعسعه -دوبه دختر امير  ) 5
  از طايفه تميم االنبار - دختر بشامه صفيه ) 6
  هاشم - از طايفه قريش -عماره يا عماره دختره خمزه  ) 7
يايد فوت شد ب قبل از آنكه به عقد محمد در-شينيا دختر سالت  ) 8  
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زنان ( مگر آنها را كه از راه اسارت مالك شده ايد ] بر شما حرام است؛[و زنان شوهردار 

؛ اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر ) ر مسلمانان حالل است شوهر دار اسير شده ب

   ) 24 سوره النساء آيه 5جزء . ( داشته است

 

پسر، به اندازه سهم ] ميراث[خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم 

 سوم ميراث بيش از دو دختر باشند، دو] دو دختر و[دو دختر باشد؛ و اگر فرزندان شما، 

و براى هر يك از پدر و . از آن اوست] از ميراث،[از آن آنهاست؛ و اگر يكى باشد، نيمى 

فرزندى داشته باشد؛ و اگر فرزندى نداشته ] ميت[مادر او، يك ششم ميراث است، اگر 

و بقيه از آن پدر [پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوم است ] تنها[باشد، و 

و پنج ششم باقيمانده، [؛ و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى برد ]است

بعد از انجام وصيتى است كه او كرده، و بعد از اداى دين است ] همه اينها،]. [براى پدر است

! شما نمى دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كداميك براى شما سودمندترند -  

11 سوره النساء آيه 4جزء   
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از ازدواج با آنان، [عدالت را رعايت نكنيد، ] با دختران يتيم،[ و اگر مى ترسيد كه 

ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى ] ديگر[با زنان پاك ] چشمپوشى كنيد و

  ترسيد عدالت را رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد، و يا به كنيزكي اكتفا كن ،

  3آيه  سوره النساء 4جزء 

) : نهج الفصاحه ( انديشه پيامبر اسالم پيرامون زن   

ش. (حكايت زن پارسا در ميان زنان، چون كالغ نشاندار است كه يكپاي آن سفيد باشد 

)719، ص 2731  

163، ص 45ش . در باره زنان از خدا بترسيد كه آنها پيش شما اسيرند  

 نگران و در كمين است و هيچيك از از دنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد؛ زيرا شيطان، 

164 ص 50ش. براي پرهيزگاران مانند زنان مورد اطمينان نيست ] شيطان[دامهاي وي   

به همين دليل و هزارها ) 350، ص 970ش. (محكمترين سالح شيطان هم زنان هستند

از بي لباسي «: دليل ديگر مبني بر مكر زنان، اي مردان مسلمان، بر شما واجب است كه

كمك جوئيد؛ زيرا زن وقتي لباس فراوان و زينت كامل دارد، ] در خانه[براي نگه داري زنان 

)209 ص 282ش (» .مايل به بيرون رفتن است  
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356، ص 1004ش.  هرگاه مردي با زني خلوت كند، حتما قصد او ميكند  

، ص 343 ش.زنان را بي لباس بگذاريد تا در خانه ها بمانند. اعرو والنساء يلز من الحجال

220 

هر زني كه بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون برود، مورد خشم خداست تا به خانه 

) 359 ، ص ١٠٢٠ش. (برگردد، يا شوهرش را راضي كند  

فتنهي اساسي براي مردان مسلمان اين است كه زنانشان زينت و آرايش كنند، عطر بزنند، 

فتنه سخت را ديديد و صبر كرديد و من « ! دو با لباسهايي فاخر، پا به معابر عمومي بگذارن

سختتر بر شما بيم دارم كه از طرف زنان مي آيد؛ هنگامي كه النگوي طال به ] اي[از فتنه

215، ص 314ش» …كنند ]مي[دست و پارچههاي فاخر به بر   

، 2611ش» .از هيچ فتنهاي كه خطرناكتر از زن و شراب باشد، بر امت خويش بيم ندارم

694ص  

ي كه آرايش ميكنند، عطر ميزنند و به معابر عمومي پاي ميگذارند، حكم زناكاران را زنان

:  دارند  

ش . (اگر زني خود را معطر كند و بر مردمي بگذرد كه بوي او را دريابند، زناكار است
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زني هم كه براي كساني جز شوهرش، بوي خوش ) ٣۵٩، ص 1019ش (و ) 188، ص177

190، ص188ش . ننگ و عار استبكار ميبرد، مايهي آتش و   

ش . هر چشمي زناكار است و زن وقتي خوشبو شود و بر انجمني بگذرد، زناكار است 

611، ص2157  

و بهترين عطر زنان آن . بهترين عطر مردان آنست كه بويش عيان و رنگش نهان باشد

471 ص 1516ش . است كه رنگش عيان و بويش پنهان باشد   

222، ص356ش . كه رويش خوبتر و مهرش كمتر استبهترينِ زنان، آن است   

بهترينِ زنان هم زني است كه با تن و مال خود از شوهرش فرمان مي برد و برخالف 

) ۴۶٩، ص 1504ش . (رضايت او كاري نميكند  

در رابطه با لزوم تحمل مردان، در هر شرايطي آمده است كه اگر مردي هيچ خيري به 

 اگر زني در رابطه با بيخيري شوهرش اعتراضي بكند، تمام زنش نرساند، مهم نيست، ولي

) 198 ص 226ش . (اعمال نيكش بياثر ميشود  

] قبر[وقتي امراي مسلمانان، اشرار باشند و كار مسلمانان به دست زنان بيفتد، شكم زمين 

) 199 تا 198صص 232ش . (براي مسلمانان بهتر از پشت زمين است  
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678، ص 2572ش. هاي زيان انگيزتر از زنان نخواهد بودپس از من براي مردان، فتن  

، ص 2294ش . به زني سپارند، هرگز رستگار نشوند ] را[گروهي كه زمام كار خويش 

639 

683 ص 2551ش. گروهي كه زمامدارشان زن است، رستگاري نبينند   

دو كسند «. نماز و روزه زني كه از شوهرش اطاعت نميكند، از سر و گردنش باالتر نميرود

كه از اربابان خود گريخته باشد، ] بردهاي[كه نمازشان از سرهاشان باالتر نميرود، بندهاي 

165، ص 54ش . و زني كه شوهر خود را نافرماني كرده باشد  

بنده فراري تا بازگردد، و زني كه : سه كسند كه نمازشان از گوشهاي شان باالتر نميرود

403 تا 402، صص 1222ش » …باشد و شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگين   

 كنيز يا بنده هاي كه از آقاي خود گريخته و در حال …سه كسند كه از آنها سخن مگوي 

و زني كه شوهرش از او دور باشد و مخارج او را بپردازد و او در غيبت . گريز مرده باشد

405، ص 1233 و ش 403، ص 1224ش! از آنها سخن مگوي. شوهرش آرايش كند  

يكي از اين سه تن، مردي است كه زني : ه نفر هم هستند كه دعاهاشان مستجاب نميشودس

413ص 1253 ش …بداخالق دارد و طالقش نميدهد   



 
 به نام دادار نيک اندیش 

WWW.ARIARMAN.COM 
 

) 534 ص1792ش . ( زنان، دام شيطانند  

، ص ٣٣٩ش .  خطرناكترين دشمن تو همسر توست كه با تو همخوابه است و مملوك تو 

220 

219، ص 331ش.  بيشتر مردمان آنجا زنانند در جهنم نگريستم و ديدم كه  

603ش . كمترين ساكنان بهشت زنانند. ان اقل ساكني الجنه النساء   

همان تعداد اندكي از زنان هم كه به بهشت ميروند، زناني هستند كه بر اساس فرامين 

، ص 1022ش ! (اسالمي، شوهرانشان را كامال از خود خشنود ميكنند، بعد جان ميسپارند

359 (  

بدترين زنان شما آرايش كنان و متكبرانند و آنان منافقانند و از آنها جز به اندازهي كالغي 

475، ص 1535ش. كه خط سفيد برگردن دارد، به بهشت نميروند   

653، ص 2358ش . اگر زن نبود، مرد به بهشت ميرفت   

، ص 2361ش. اگر زنان نبودند، خدا چنان كه شايستهي پرستش اوست، پرستيده ميشد 

653 

789، ص 3153ش . النساء حباله الشيطان، زنان، دامهاي شيطانند   
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796، ص 3190ش! واي بر زنان از دو چيز، طال و جامه زيبا   

262، ص538ش . از زنان بپرهيزيد، زيرا نخستين گمراهي يهودان در خصوص زنان بود   

ن را با رنجِ شركت در جهاد از ديگر ثوابهايي كه خدا براي زنان در نظر گرفته است، و آ

 زن ديگر به جز او را 3( برابر دانسته، صبر بر رنج هوو داري است خداوند رنج هوو داري  

هر . را نصيب زنان و جنگ را قسمت مردان قرار داد) در كنار شوهر خود تحمل كند س

 شهيد را زني كه از روي ايمان و در انتظار پاداش خدا، بر رنج هوو داري صبر كند، ثواب

)298، ص 710ش. (دارد  

474، ص 1532ش . بهترين مسجد زنان، كنج خانه آنهاست   

اگر به كسي دستور ميدادم كسي را سجده كند، به زنان دستور ميدادم شوهران خويش را 

، ص 2349ش . سجده كنند، از بس كه خدا براي شوهران حق به گردن زنان نهاده است 
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: حه پيرامون كتاب نهج الفصا  

 جمله كوتاه يا تقريبا كوتاه است كه ابوالقاسم پاينده از آنها به 3227نهج الفصاحه شامل 

در ادامه كتاب، بخشي به خطبه هاي پيامبر اسالم و . عنوان كلمات قصار نام برده است
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 بار 157 كلمه قصار 3227در مجموع . بخشي هم به تمثيالت او اختصاص داده شده است

 تمدن را 2ما اينجا با احترام به همه اديان فقط نقش مقايسه . شده است از زنان صحبت 

بدون ترديد اسالم براي اعراب . داشته ايم و نه قصد توهين به ديگر كشورهاي عربي 

بدوي و عقب مانده يك درخشش و نقطه عطفي به حساب مي آيد ولي براي تمدن ايراني 

  در جهان برگزار ميگردد چه بود ؟   سال تمدن آن7000كه امروزه نمايشگاه هاي 

 در پايان اين سروده زيباي زن ايراني را به پيشگاه همه زنان ايران زمين تقديم ميكنم

 كه من پروين فروغ شهر ايرانم

بلكه آرتميس سپهساالر ايران در نبرد پارس و يونانم  نه پانته آ- نه آتوسا - نه آذر دخت -نه پوراندخت   

مسري بيني نه يك همخواب و همبسترمرا گر در مقام ه  

  كه يك همراه و يك يار وفادارم

  مكن اينگونه پندارمكه جوشد خون آزادي به شريانم-نه يك برده 

 بدون زن كجا ميداشت تاريخ تو ؟

 آرش با كمانش ؟

 كاوه آهنگر با گرز و سندانش ؟

 بدون زن كجا ميداشتي آن شاعر طوسي ؟

 نگهبان زبان پارسي ؟

فردوسي ؟استاد   

 مرا گر در مقام مادري بيني
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"  “ مگو با من كه هست فرشي از بهشت زير پايم

 نگاهم كن كه زير پاي من دنيا به جريان است 

 ز نور عشق من رخشنده كيهان است

 كه با دستان من گردون بجريان است

 كه جاي پاي من بر چهره سرخ و سپيد و سبز ايران است

  لب ناممبرو اي مرد دگر مبر آسان به

  فرزند ايرانم -كه من آزاده زن 

 شادروان پروين اعتصامي 

 بن مايه اين نوشتار 
 

دكتر جهانگير اوشيدري  : دانشنامه مزديسنا   

استاد مهربان پور پارسي  : نامهاي ايراني   

دلفگانگ گنادت  : آئين شهرياران ايران باستان   

  دكتر ملكه طالقاني  –ر هماي آهي  دكت–دكتر فرخ رو پارسي : زن در ايران باستان 

والديمير گريگورويچ لوكونين : تمدن ساساني   

دكتر اسداهللا بيژن : سير تكاملي تعليم و تربيت در ايران باستان   

 نهج البالغه علي ابن ابي طالب ترجمه محسن فارسي 

 نهج الفصاحه پيامبر اسالم ترجمه ابولقاسم پاينده

ارشام پارسي : گردآوري   

 
قديم به همه بانوان آزاده ايران زمين ت  

 


