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 چکیده

نویسنده این جستار قصد  .شرم و حیا به عنوان یک فضیلت اخالقی مورد توجه تمامی ادیان بوده و هست
اي به واکاوي آن دسته از اشعار  توصیفی و با استناد به منابع مطالعاتی و کتابخانه-روش تحلیلی با نموده است،

ترین خصلت معنوي  دامنی زن، به عنوان ارزنده تاب حیا و پاكجاهلی که محوریت آن زن است، بپردازد تا باز
 .وي را براي مخاطب به نمایش بگذارد

ي  شعر نیز، به عنوان یکی از مصادیق هنرهاي زیبا در همه. گرا تصویر زندگی است شکی نیست که هنر واقع
 اي از شعر غنائی، عنوان گونهشعر جاهلی نیز به . ي مراحلش انعکاس زندگی بشریت بوده است انواع و همه

از فضائل و  هایی نمونه اي است که در آن، صحنه نیهمچن ي از امیال و احساسات و عواطف شاعر است،ریتصو
ي شدید  ارزشمندي که عالقه صفات .ممدوحانش به نمایش گذاشته شده است ایو ي شاعر  هاي ارزنده خصلت

 .استبه شرافت قبیله، باعث پدیدار گشتن آن بوده 

دامنی زن جاهلی در شعر آن عصر را بیان  هایی از پاك است ابتدا جلوه دهیکوشنویسنده، در این مجال اندك 
سپس به ذکر مصادیقی از نمود عفت در رفتار و نگاه و کالم زن پرداخته و در بخش نهایی، به نوع . نماید

 .پوشش زن جاهلی اشاره نموده است

 و حیا شرم دامنی، ، پاكزن جاهلی، عصر ،شعر :ها کلیدواژه

                                                            
 استادیار، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فرهنگیان 1
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 مقدمه

غـزل ایـن عصـر بیشـتر در قالــب     . غـزل یکـی از انـواع شـعر غنـایی در عصـر جــاهلی اسـت       

گوینــد کــه مشــتمل بــر شــرح حــال   نســیب در اصــطالح اشــعاري را. نســیب ظهــور کــرده اســت

غــزل  در .عشـق و عاشــقی و وصـف جمــال محبـوب و احــوال عاشــقانه و ایـن قبیــل معـانی باشــد     

ــه شــیوه ــراي     ب ــیش درآمــدي اســت ب ي نســیب، تغــزل هــدف اصــلی شــاعر نیســت بلکــه تنهــا پ

 .شاعر در پی آن است مقصودي که

وي، غـزل شـاعران   غـزل بـد  . شـود  بـدوي تقسـیم مـی    غزل ایـن دوره بـه دو نـوع حضـري و    

ــه هــا آن .عــذري اســت ــی مــی در شــعر خــود عشــق عفیفان ــد ي افالطــونی را تغنّ ــا .کردن غــزل  نی

اسـت همـو کـه     »عنتـره «از مشـاهیر ایـن نـوع غـزل     . منحصر در یک زن و پر از درد و انـدوه اسـت  

انــدازه او پــاي بنــد ایــن  تــرین خصــائل اوســت و هــیچ شــاعري در ایــن دوره بــه عفــت از برجســته

نیــز از جملــه شــاعران عفیــف » حــاتم طــایی«و  »عــروة بــن ورد«، »مــرقش اکبــر«. خصــلت نیســت

مقابـل غـزل عـذري، غـزل ابـاحی یـا مـادي قـرار دارد کـه شـاعر در آن از            در .باشـند  این دوره مـی 

اشـعار امـرئ القـیس    . گویـد  لـذات جسـمانی، بـه شـکلی عریـان و بـدون شـرم سـخن مـی         عشق و 

 .نمونه بارزي از غزل حضري است

ــه  ــر جنب ــاریخی از   غــزل ایــن عصــر عــالوه ب هــاي عــاطفی، بیــانگر یــک ســري اطالعــات ت

ــه عــالوه صــحنه. اخــالق و عــادات اعــراب اســت ــه ب هــایی از فضــائل و  اي اســت کــه در آن نمون

دامنـی زن   عفـت و پـاك  . شـود  ده شاعر و یـا ممـدوحانش بـه نمـایش گذاشـته مـی      هاي ارزن خصلت

 .ي شعر جاهلی است مایه درون بخشی از تنها به عنوان موضوع محوري در غزل،

ــی    ــرب مشــاهده م ــعار جــاهلی ع ــر اش ــات و دیگ ــر آنچــه در معلّق ــا ب ــیم؛ بن یکــی از  زن کن

 هــاي هــا بــه توصــیف زیبــایی شــاعر در ایــن ســروده. محورهــاي توصــیف در شــعر جــاهلی اســت
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 در مقابــل،. ي اوو بــوظــاهري و جســمانی زن زبــان گشــوده اســت از زیــورآالت گرفتــه تــا عطــر  

هـاي معنـوي نیـز     ي جسـمانی، بـه فضـائل اخالقـی و آراسـتگی     هـا  یژگـ یوعالوه بر  شعرااي از  عده

ت عفیــف را انـد و در برابـر غـزل ابـاحی شــاعرانی از قبیـل امـرئ القـیس و أعشـی، غزلیـا          پرداختـه 

ـ ا دهیکوشـ در ایـن نوشـتار   . انـد  دهیبخشـ  اعـتال غـزل را   گاهیو جا  بنیان نهاده آن دسـته   بـا بررسـی   می

تـرین   دامنـی را بـه عنـوان ارزنـده     بازتـاب حیـا و پـاك    از اشعاري که موضوع محـوري آن زن اسـت  

 .خصلت معنوي زن بنمایانیم

بـود کـه    سـؤاالت ي پاسـخ بـه ایـن    وجـو  جسـت نگارنده ایـن پـژوهش در   : سؤاالت تحقیق

ي بـوده اسـت و آیــا پوشـش، نـزد عــرب     ا وهیشـ پوشـش زن عـرب، قبـل از ظهــور اسـالم، بـه چــه      

دامنـی زن چـه بـوده اسـت؟ آیـا       ي عفـت و پـاك  هـا  جلـوه اسـت؟   شده یمجاهلی فضیلت محسوب 

 ي وجود دارد؟ا رابطهدامنی  بین شرم و حیا و عفت و پاك

 :پیشینه تحقیق

زهــره یزدانــی و  هــا خــانم ارشــد نامــه انیــپابــه  تــوان یمــي زن جــاهلی، ســیما در خصــوص

در بـاب  . مراجعـه نمـود   اسـت » المـرءة فـی الشـعر الجـاهلی    «کـه ترجمـه کتـاب     فرشته جهـانبخش 

دامنــی و  دربــاره عفــت و پــاك 8تــا  1از صــفحه » زن در زنــدگی اجتمــاعی«دوم کتــاب بــا عنــوان 

یـن پـژوهش در کتابخانـه دانشـگاه فردوسـی مشـهد       ا. شرم و حیاي زن سخن بـه میـان آمـده اسـت    

» قـرآن و سـیماي زن جـاهلی   «اي تحـت عنـوان    نیـز مقالـه   آقـاي قاسـم فـائز   . قابل دسترسـی اسـت  

ــل و   ــریه عق ــددر نش ــت   ) 1388( نی ــانده اس ــاپ رس ــه چ ــدم    . ب ــه ع ــن مقال ــلی ای ــور اص مح

ـ برخـورداري زن جـاهلی از حقـوق انسـانی و ظلـم و        شـده اسـت،   شـته روا دای کـه بـه او   عـدالت  یب

ــان عربــی منتشــر شــده اســت . باشــد مــی ــه دیگــر نیــز بــه زب در فصــلنامه دراســات االدب . دو مقال

حیـدر شـیرازي اسـت     فیتـأل » اسباب سـتر المـرءة و سـفورها فـی الشـعر الجـاهلی      «المعاصر، مقاله 
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و همچنـان کــه از عنـوان مقالــه مشـخص اســت در ایـن پــژوهش بـه اســباب و علـل پوشــش و یــا       

المـرأة المثالیـۀ فـی القـرآن الکـریم      « گـر یدپـژوهش  . عدم پوشش زن جـاهلی پرداختـه شـده اسـت    

اسـت کـه در مجلـه آفـاق الحضـارة االسـالمیۀ بـه چـاپ رسـیده          » دراسۀ مقارنۀ مع الشـعر الجـاهلی  

 .کبري روشنفکر و مجید محمدي بایزیدي به انجام رسیده استاین پژوهش توسط . است

 دامنی پاك. 1

ــرافت،  ــه ش ــاي افتخــار ب ــه   اعتن ــز محافظــت از زن، منظوم ــه حســن شــهرت و نی ــیار ب ي  بس

پایبنـدي بـه عفـاف بـراي مـردان و زنـان امـري واجـب         . داده اسـت  فکري قوم عرب را تشکیل مـی 

نمونـه آن جنـگ فجـار اسـت     . ن شـعله جنـگ بـود   حرمت مایه نـابودي و عامـل افـروخت    هتک .بود

: چنـین آمـده اسـت    »االغـانی «در . که بـه دنبـال هتـک حرمـت بـه زنـی از قبیلـه بنـی عـامر رخ داد         

ي بنـی عـامر را دیدنـد کـه      کنانـه در بـازار عکـاظ، زنـی از قبیلـه      تنی چند از جوانـان قـریش و بنـی   

ــت  ــره داش ــر چه ــد ب ــا آن .روبن ــراف ،ه ــدند و در  اط ــع ش ــتند  زن جم ــحبت از او خواس ــاي ص اثن

هـا کـه پشـت سـر زن ایسـتاده بـود بـا خـاري          ی از آنکـ ی .روبندش را کنار بزند ولـی زن نپـذیرفت  

 :و گفتنـد خندیدنـد   جوانـان  .پیراهن او را بـاال زد بـه شـکلی کـه سـرین و رانهـاي زن نمایـان شـد        

ــا زا ــا بخشــیدي    م ــه م ــت را ب ــرین و رانهای ــدن س ــی دی ــاندي ول ــ زن .روي پوش ــهفری ي ا :اد زد ک

ـ ا بـه برداشـتند   و سـالح مـردان بنـی عـامر بـه خشـم آمدنـد       . عامریان رسـوا شـدم   جنـگ   بیـ ترت نی

 ).74:، بیتا19 یاالصفهان(کنانه در گرفت  سختی بین بنی عامر و بنی

اگـر جـوانی عاشـق و شـیفته دختـري      . ي عصـر جـاهلی بـود   هـا  سـنت خواستگاري از زنان از 

و  زاده اشـراف زنـان  . کـرد  یمـ و دختـر را از او خواسـتگاري    رفـت  یمـ بایـد نـزد پـدر دختـر      شد یم

آزاد جایگاه ممتـازي نسـبت بـه سـایرین داشـتند آنـان اجـازه داشـتند از بـین خواسـتگاران، همسـر            

جعفـر   احمـد بـن  «بـا چنـد واسـطه از     حکـایتی  ).1119:53عطـوان، (کننـد  دلخواه خـود را انتخـاب   
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. مدینـه جـوانی، عاشـق دخترعمـویش شـده بـود       در: شده اسـت بـه ایـن مضـمون کـه      نقل» جحظه

مــن یــک . جــوان نــزد مـن آمــد و از تنگدســتی شـکایت کــرد  . دختـر بــا او قــرار مالقـات گذاشــت  

: ی کـه دختـر بـه دیـدار جـوان آمـد ه بـود پرسـید        زمـان  .ي دختر بـه او پـرداختم   دینار به عنوان نفقه

شــد کــه مــا بــا هــم  طــور ابــن. از دوســتانمیکــی : راهــی بــراي تفــریح هســت؟ جــوان پاســخ داد

 :ها رسیدم این بیت را برایشان سرودم وقتی نزد آن. مالقات کردیم

ــــــــــراِت مل َتفَضــــــــــح أخاهــــــــــا  مــــــــــَن اخلَِف
 

  َوَمل َترفَـــــــــــــــــــــــــع ِلوالِـــــــــــــــــــــــــدها َشـــــــــــــــــــــــــنارا 
 ).247: 2002، 4االصفهانی (

از دختران با حیائی است کـه بـرادرش را رسـوا نکـرده و بـراي پـدرش عیـب و شرمسـاري بـه بـار           

دختـر بـا شـنیدن ایـن بیـت برخاسـت تـا بـرود، پسـر بـا اصـرار از او خواسـت کـه              . نیاورده اسـت 

مـدتی بعـد دختـر،    . جـوان بـه خـاطر ایـن شـعر مـرا سـرزنش کـرد        . بماند اما دختر نمانـد و رفـت  

ایــن : گفــت تیــدخترعمو: روانــه کــرد و بــه او پیغــام داد اي را بــا هــزار دینــار نــزد پســر فرســتاده

 .آن را به پدرم بده و مرا از او خواستگاري کن ي من است هیمهر

و اگـر مـردي در    در جامعه جاهلی عشـق ورزیـدن بـه هـر نـوعی بـین مـرد و زن حـرام بـود         

حتــی بــا بــاالترین مهریــه از او  توانســت ینمــ؛ دیگــر شــد یمــعشــق و عالقــه بــه یــک زن مشــهور 

 ).403: 1999الصائغ،( خواستگاري کند

 چـون مـردان عـرب    کـرد  یمـ ي زیـادي را تحمـل   هـا  یسـخت  عاشق بـراي دیـدار بـا معشـوقه     

ــه ــد پاســداري مــی وزنانشــاناز دختــران  شــدت ب ــا   هــا آن .کردن ــان ب ــراي جلــوگیري از دیــدار زن ب

تهدیـد   ، او رادیـ ورز یمـ و اگـر رقیبـی بـر دیـدار زن اصـرار       گماشـتند  یمـ نگهبانـانی  ، عشاق و رقبا

 ).58: 1119عطوان،( کردند به قتل می

 :گوید اسماعیل بن یسار النسائی در همین خصوص خطاب به هند می 
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ـــــــــَک ُکلَّهـــــــــم ـــــــــز�رَة اَنَّ أهَل ـــــــــَع ال  َمَن

 

 أبَـــــــــــــــــــدوا لِـــــــــــــــــــَزورِِک ِغلظَـــــــــــــــــــًة َو َجتَهَّمـــــــــــــــــــا 

 مــا َضــرَّ أَهلـــِک لَــو َتطَــوََّف عاشـــقٌ  

 

 )٢٨١:مهــــــــــان(ِبِفنــــــــــاِء بيِتــــــــــِک أوأملَّ َفَســــــــــلَّما  

  بـراي دیـدار تـو چهـره در هـم کشـیده و خشـونت       . شـوند  مـی ات مـانع دیـدار تـو     ي خـانواده  همه 

اگـر عاشـق زار و بیمـاري دور حیـاط منزلـت بـراي شـفا طـواف کنـد چـه زیـانی            . دهنـد  نشان مـی 

 .ي توست متوجه خانواده

هــا  آن. دادنــد یمــمــردان عــرب در رابطــه بــا زنــان بــه شــکلی افراطــی غیــرت نشــان  

ي ایشـان  هـا  المثـل  ضـرب  .جـز موضـوع زنـان    دانسـتند  یمـ صحبت کردن از هر چیزي را روا 

نـام بـردن از هـر    » کُـلُّ شَـئٍ مهـه مـا خَـال النسـاء و ذکـرهنّ       «: دهد یماین تعصب را گواهی 

 ).78: 1366، 2المیدانی ( چیزي جایز و زیباست جز نام بردن زنان

 بـه همـین دلیـل اسـت کـه     . موجودي به نـام زن، نـزد عـرب جـاهلی، حرمـت و منزلـت دارد      

وقتـی شـاعر عـرب، زبـان بـه توصـیف       . شـود  مـی  قصـائدش اشـعار و   ي دهنـده وزینـت   بخش مالها

ــی  ــایی جســم زن م ــوش نمــی   زیب ــیچ عضــوي را فرام ــاً ه ــه توصــیف   گشــاید؛ تقریب ــی ب ــد، حت کن

ي شـاعرانه همیشـه بـه زیبـایی     هـا  شیسـتا البتـه  . پـردازد  ي او مـی هـا  هیـ رایپو  هـا  هیـ آرازیورآالت و 

هـاي معنـوي زن نیـز دسـتمایه خلـق       شـود بلکـه فضـایل اخالقـی و آراسـتگی      جسمانی منحصر نمی

بـه   .دیـ آ یمـ شـرم و آزرم او نیـز سـخن بـه میـان       ي معنـوي مثـل  هـا  ارزشو از  ردیـ گ یمشعر قرار 

، جــزء »یأصــمع«قــول کــه بــه  میکنــ یمــاشــاره  »ابــی قــیس بــن األســلت«عنــوان نمونــه بــه ابیــات 

 .است ستایش حیا و عفت زن در ها، بهترین نمونه

ــــــــــــــــــــا  َوُيْکرُِمهــــــــــــــــــــا جاراهُتــــــــــــــــــــا فـَيَـُزْرَ�

 

 َوتـَْعَتــــــــــــــــــــلُّ َعــــــــــــــــــــن إتيــــــــــــــــــــاِ�َن فـَتُـْعــــــــــــــــــــَذرُ  

ـــــــــــا َأْن َتْســـــــــــَتهَني ِجبـــــــــــاَرةٍ   ـــــــــــيَس هِب  َوَل

 

و لکّنهــــــــــــا ِمــــــــــــن ذاَک َحتيــــــــــــا و َحتَْصــــــــــــُر  
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امـا او از آمـدن نـزد آنـان پـوزش خواسـته        نـد یآ یمـ دیـدارش   و بـه همسایگانش او را گرامی داشته 

 .ایو حنه براي تحقیر شأن همسایه بلکه از روي شرم . کند یمو عذرخواهی 

زن  حــال نیبــاابــین همســایگان امــري پســندیده و معمــول اســت؛  آمدوشــد دیــگو یمــشــاعر 

عقیـده شـاعر   بـه  . ی خـود را حفـظ کنـد   نینشـ  پـرده مثالی او زنی است که در عین پایبنـدي بـه ادب،   

زنـان متـین و باوقـار تـرجیح     . ي اسـت رضـرور یغبیرون رفتن از خانه بـه منظـور دیـدار هـم امـري      

 .داد یمآنان را بر دیگران برتري  مسئلهاز خانه خارج نشوند و همین  دادند یم

 :است را چنین اظهار نموده دامن پاكنیز عشق و عالقه خود به زن » سلیک بن سلکه«

ــی   ــرار م ــار دیگــران ق ــی کــه خــود را در اختی ــبم از وصــال زن ــی زن   قل ــزار اســت و در پ دهــد، بی

 .دامنم پاكخوددار و 

ــریح   ــت تص ــن بی ــاعر در ای ــ ش ــد یم ــتن    کن ــی خویش ــق زن ــرو عش ــبش در گ ــه قل دار و  ک

بـه ایـن    دانـد  یمـ را از دیگـر زنـان برتـر     اش محبوبـه  هـم  شاعر صـعلوك عـرب  . نیافتنی است دست

 :گوید می» امیمه« در مدح »شنفري« .دلیل که سرزنش دیگران متوجه او نیست

 تحـــلُّ بِمنجـــاةٍ مـــن الّلـــوم بیتهـــا

 

 اذا مــا بیــوت بالمالمــۀ حلّــت    

هـا   کـه بسـیاري از خانـدان    ی آراسـته و مفتخـر اسـت، حـال آن    از آلـودگ خاندانش بـه رهـایی    

 .اند به ننگ آلوده

 ذاِت البــــــذِل قلبــــــیيَعــــــاُف ِوصــــــاَل 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارا   ُنَـعََّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة الّن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع امل  َواتَِّب

 )٤،٢٤٧:٢٠٠٢االصفهانی (

 اَُميَمـــــــــــــُة الخيـــــــــــــزی نثاهـــــــــــــا حليَلهــــــــــــــا

 

 

ـــــــــــت   ـــــــــــت َوجّل ـــــــــــَر الّنســـــــــــواُن َعّف إذا ذُِک

 )٢٠١:١٩٢٠الضبی،(
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شـوهرش  هر کجا داستان زنان باشـد نـام امیمـه بـه حرمـت و پـاکی بدرخشـد و موجبـات رسـوائی          

 .را فراهم نیاورد

ــاك   ــاهلی، پ ــرب ج ــزد ع ــی زن  ن ــزرگدامن ــرین ب ــارآمیزترین  ت ــتگی و افتخ ــرماآراس ي  هیس

: گفتــه اســت ارســطو .دار در نظــر مــردان، زنــی نمونــه اســت و خویشــتن دامــن پــاكزن . اوســت

ــري   ــایی او و برت ــه زیب ــمی زن، ب ــري جس ــو برت ــه اش يمعن ــاك ب ــت  پ ــت اوس ــی و عف . دامن

کسـی کـه نسـبت    . بـه یـک انـدازه مهـم اسـت     ) ـ روحـی  جسـمی (برتري در هر دو بعـد  مقبولیت و 

: 1952ابــراهیم ســالمۀ،( باشــد نیمــی از خوشــبختی را از دســت داده اســت اعتنــا یبــ بــه بعــد روحــی

167.( 

ي آن، مــرد بــا خــاطري آســوده بــه  پشــتوانهي اســت کــه بــه ا هیســرمادامنــی زن  وقــار و پــاك

ــانتی صــورت  دانــد یمــمســرش اطمینــان دارد و و از وفــاداري ه رود یمــســفر  کــه در غیــابش خی

 .ناظر بر همین معنی است» معن بن اوس«این بیت از . ردیگ ینم

 لعمرك مـا لیلـی بـدار مضـیعۀٍ    

 

  نهــا بِخــائفع ــا إن غــاب  و مابعلُه
 )4،519:2002 یاالصفهان(

ــه ســفر     ــام نیســت و شــوهرش وقتــی ب ــو کــه همســرم در معــرض اتّه ــه جــان ت  رود یمــقســم ب

 .ترسد است و نمی خاطر آسوده

 :همین مضمون را با پرداختی متفاوت بیان کرده است» علقمۀ بن عبده«

 إذا غـــــــاَب َعنهـــــــا البَـْعـــــــُل َمل تُفـــــــَش ِســـــــرَّه

 

َو تُرِضــــــــی إ�َب الَبعــــــــل حــــــــَني يَئــــــــوُب  

 )٧٦٨:١٩٢٠الضبی،(

ــاش    ــوهر راز او را ف ــاب ش ــدر غی ــد ینم ــت او  و کن ــع برگش ــتش  ( موق ــظ عف ــا حف ــه) ب ي  مای

 .شود می اش یدلگرمخشنودي و 
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وقتــی حیثیــت و آبــرو در بــین طبقــات اجتمــاعی جایگــاه واالیــی داشــته باشــد پایبنــدي بــه  

ــاك  ــت و پ ــت   عف ــی اس ــري طبیع ــی ام ــهدر . دامن ــه ارزش   جامع ــاهلی، زن ب ــو اهمي ج ــن  تی ای

، مقابـل در . کنـد  ي خـویش را حفـظ   لـه یقبشـأن و شـرافت قـوم و     دیکوشـ  یمـ بـود و   هآگا خصلت،

 .بالید گیري همسرش از فساد و ناپاکی به خود می مرد جاهلی به خاطر کناره

 نمود حیا در تکلم و تبسم. 2

ــا پــاك شــرم و حیــاء، ارتبــاط ایــن ارتبــاط از نــوع عمــوم و  البتــه. دامنــی زن دارد نزدیکــی ب

؛ تـر دارد  اي وسـیع  دامنـی اسـت و محـدوده    کـه حیـا اعـم از پـاك     معنـا  نیبـد خصوص مطلق است؛ 

را در مقابـل مـردان آشـکار     شیهـا  ییبـا یزباشـد امـا بخشـی از     دامـن  پـاك ممکـن اسـت زنـی    مثالً 

 .زند ینماین کار از زنان عفیف و باحیا سر  ؛ اماکند

 :گفته است شاعر عرب» اوس بن حجر«

 نَــــــــواِعٌم مــــــــا َيضــــــــَحکَن إالّ تبّســــــــما

 

ــــواِلُف   ــــت هِبــــنَّ السَّ ــــد ماَل  إلــــی الّلهــــِو َق

 )٥٦:اوس بن حجر، بيتا(

شـان تنهـا تبسـمی اسـت؛ بـه مجـالس لهـو و لعـب بـه انـدك التفـاتی             ي کـه خنـده   ا زنان ناز پرورده

 .کنند یمبسنده 

 محبوبــه .جــاي بســی تأمــل و شــگفتی اســت اش محبوبــهرفتارهــاي  نیتــر یجزئــتوجــه شــاعر بــه 

شـاعر جـاهلی، توجـه     نگـاه  در .کنـد  یمـ و تنهـا بـه تبسـمی اکتفـا      خنـدد  ینمـ ي او با صداي بلنـد   نازپرورده

ایـن اسـت کـه     دیـ آ یمـ زنان به مجالس لهو و لعب چنـدان تقبـیح نشـده امـا آنچـه کـه ناپسـند بـه حسـاب          

 .دامنی پا فراتر نهد معشوق، از مرز وقار و پاك
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، ملــزم گرفــت یمــو تصــمیم بــه ازدواج بــا او  شــد یمــدر ایــن دوره اگــر مــردي شــیفته زنــی 

بـود   فرسـتاده  ایـن  .ي دارد، بـه عنـوان فرسـتاده نـزد دختـر روانـه کنـد       ا ژهیوبود فردي را که شرایط 

انجــام  باواســطهحتــی گفتگــوي بــین عاشــق و معشــوق . کــرد یمــي عاشــق را مطــرح  خواســتهکــه 

 :در این رابطه سروده است» سوید بن ابی کاهل« ).59: 1119عطوان،( شد یم

ــــــــــــــوًال َحَســــــــــــــناً   ُتســــــــــــــَمُع احلُــــــــــــــّداَث َق

 

الضــــــــــــبی، (لَــــــــــــو أرادوا َغــــــــــــريَه َمل ُيســــــــــــَتمع  

٣٨٧:١٩٢٠( 

 .شود که اگر جز آن بخواهند میسر نمی گذارد او سخن خویش را با ندیمانش در میان می

 :شاعر دیگري هم گفته است

ُـــــــــــــــــرِدْ تلـــــــــــــــــُني   ِلَمعـــــــــــــــــروِف احلَـــــــــــــــــديِث َوإن ت

 

ِســــــــــَوی ذاَک تُــــــــــذَعر ِمنــــــــــَک َوهــــــــــی َذعــــــــــور  

 )مهان(

امـا اگـر چیـز دیگـري از او بخـواهی بیمنـاك       ؛ شـود  براي گفتن سخنان خـوب و پسـندیده نـرم مـی    

 .شود می

داللــت بــر ایــن » قـول «ي بــرا» حســن« و» حــدیث«ي بـرا » معــروف«در ایـن دو بیــت صــفت  

و عفیـف از نگـاه ایـن شـاعر، زنـی اسـت کـه نـه تنهـا در نگـاهش بلکـه در             دامـن  پاكدارد که زن 

در اینجــا . شــود اســت و تنهــا ســخنان پســندیده از او شــنیده مــی  دار شــتنیخوکــالم و گفتــار نیــز 

 .پسندیدگی در گفتار به معناي کوتاهی و اختصار است

دهـد تـا حـدي     بـین او و مـردم قـرار مـی     رینفوذناپـذ دامنی و وقـار زن گـاهی یـک مـانع      پاك

 :گفته است »علقمۀ بن فحل«مانند آنچه ؛ کند با او حرفی بزند جرأت پیدا نمی کس چیهکه 
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 ُمنَـعََّمــــــــــــــــــــٌة مــــــــــــــــــــا ُيســــــــــــــــــــتطاُع کالُمهــــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــُب   ُـــــــــــــــــزاَر رقي ـــــــــــــــــن َأن ت ـــــــــــــــــا ِم  َعلـــــــــــــــــی ابهِب

 )٧٦٨: مهان(

انگـار کـه نگهبـانی بـر در خانـه، مـانع       . کـرد  وگـو  گفـت شـود بـا او    کـه نمـی   اسـت  يا پـرورده ناز 

 .شده باشد دارشید

 »أسودبن یعفُر«و یا این شعر از 

 يَــــــــــــــنِطقَن َخمفــــــــــــــوَض احلَــــــــــــــديِث هَتاُمســــــــــــــاً 

 

ــــــــــــــــــاَدی   ــــــــــــــــــبَـَلغَن مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــاَولَن َغــــــــــــــــــَري تن فـَ

 )٤٥٤:مهان(

ــی   ــخن م ــه س ــوا گون ــا صــداي آرام و نج ــاد     ب ــران فری ــه دیگ ــان ب ــاندن صدایش ــراي رس ــد ب گوین

 .زنند نمی

ــن دســت ــومی   افتنی ــاهلی مفه ــعر ج ــودن معشــوق در ش ــلیغی ب ــار رقاب ــد .اســت انک ــا  داری ب

ی حتـی شــنیده هــم  و گــاهاسـت   ي او آرامصــدا .اســت رممکنیـ غمعشـوق همیشــه دشـوار و گــاه   

، همــه نیبــاا. ی میــان عاشــق و معشــوق هســتندصــحبت هــمي  واســطه هــا مــهیندهمیشــه . شــود نمــی

در واقـع تحسـین    هـا  يدشـوار شـکوه از ایـن   . شکایت عاشق از ایـن شـرایط تنهـا ظـاهر امـر اسـت      

 .پنهانی معشوق است

 .شمرد یممحاسن او  ي جملهي کوتاهش را از ها پاسخ »امیمه«در توصیف  »شنفري«

 َکــــــــأّن هلــــــــا فــــــــی األرِض َنســــــــياً تقّصــــــــه

 

هــــــــــــــــا َو ِان ُتَکلِّمــــــــــــــــَک تـََبلــــــــــــــــِت   ــــــــــــــــی اَمِّ عَل

 )٢٠٠:مهان(
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ــزي مــی  ــال چی ــین دنب ــل اینکــه روي زم ــر .گــردد مث ــاه جــواب   اگ ــزي بپرســند کوت از او چی

 .دهد می

 :نیز سروده» کعب بن سعد غنوي«

 )754:همان( إذا ما َتراَءْتُه الّرجاُل َحتَّفظوا فـََلم تـََنطِق الَعوراُء و هو قريب 

 .زدگی شود شرمگوید که باعث  وقتی که مردان به او نظر داشته باشند، چیزي نمی

ي برخـورد و گفتگـوي زنـان بـا مـردان خـود را نشـان         نحـوه گـاه در  . هـاي گونـاگون دارد   دامنی، جلوه پاك

چـه موقـع سـخن گفـتن چـه موقـع       . اینکه زن و مـرد در هـر شـرایطی پایبنـد شـرم و حیـاء باشـند       . دهد می

 .شنیدن

 نگاه عفیف. 3

» امیمـه « صـعلوکی کـه در مـدح    شـاعر  .میـ رو یمـ به سراغ شـعر شـنفري    بحثدر ابتداي این 

 :دیگو یم

ــــــــــــــــی األرِض َنســــــــــــــــياً تقّصــــــــــــــــه  َکــــــــــــــــَأنَّ َهلــــــــــــــــا ِف

 

ـــــــــــــــتِ   هـــــــــــــــا َو إن ُتَکلِّمـــــــــــــــَکَ تَبل  علـــــــــــــــی أَمِّ

 

 .دهد گردد و اگر چیزي بپرسند کوتاه جواب می مثل اینکه روي زمین دنبال چیزي می

تشـبیه بسـیار زیبـایی    بـا   یی معشـوق بـه دیگـران را   اعتنـا  یبـ ي و ریـ ز سـربه شاعر در این بیت 

حواسـش را بـه جسـتجو     تمـام  ،گـردد  یمـ ي ا شـده  گـم کـه بـه دنبـال     کسـی  .توصیف نمـوده اسـت  

بسـیار   شیهـا  پاسـخ دیگـر متوجـه اطـراف نیسـت و اگـر از او چیـزي بپرسـند         کـه  يطـور  به دهد یم

 .ی استتوجه یبخالصه و از سر 
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 :گوید در بیت دیگري از همین قصیده می 

 غــــــــــــــُري مليمـــــــــــــــةٍ  فَيــــــــــــــا جــــــــــــــارتی َو أنــــــــــــــت

 

إذا ذُکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاَت تَلُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت  

 )٢٠١:١٩٢٠الضبی،(

آنگاه که نامـت بـرده شـد مالمتـی متوجـه مـن نیسـت و هنگـام راه رفـتن بـه دیگـران             ام هیهمسااي 

 .نظر نداري

نیز در این شـعر زن محبـوبش را وصـف کـرده کـه عفیـف اسـت و چشـمانی پـر از           »حطیئه«

 .حجب و حیا دارد

ـــــــــــی کأ�ـــــــــــاُتضـــــــــــحی غضـــــــــــيض   الطـــــــــــرِف دون

 

ــــــــــــــــــذی غــــــــــــــــــُري ُمفِســــــــــــــــــد   تضــــــــــــــــــمن عينيهــــــــــــــــــا ق

 الّرجــــــــــــــــــاِل تعرّضــــــــــــــــــت فَلّمــــــــــــــــــا رأت َمــــــــــــــــــن فی 

 

ـــــــــد   ـــــــــاء و صـــــــــدت تتقـــــــــی القـــــــــوم ابلي مجيـــــــــل (حي

 )١٧٤:١٩٦٨سلطان،

فــرو  انیــز یبــدر چشــمانش خــاري  ایــگو .انــدینما یمــدر مقابــل مــن چشــم فروهشــته، رخ 

هــا پرهیــز  ي دســت از آن اشــاره و بــا برگردانــدهي رو نگــاهش بــه مــردان افتــد، اگــر .رفتــه اســت

 .کند یم

در ابیـات  . شاعر قصد دارد بـا یـک سـاختار تشـبیهی همـان معنـا و مفهـوم قبـل را بیـان کنـد          

ي دارد و روي زمــین بــه ا گمشــدهمثــل کســی بــود کــه  و محجــوب ریــز ســربهي  محبوبــهپیشــین، 

؛ تصـویري کـه الهـام گرفتـه     دهـد  یمـ در ایـن بیـت شـاعر تصـویر دیگـري ارائـه       . گردد یمدنبال آن 

یی اســت کــه از نگــاه کــردن و خیــره ایــحمعشــوقه، زن بــا شــرم و . از محــیط اطــراف شــاعر اســت

اجـزاي ایـن   . مثـل کسـی کـه خـاري بـه چشـمانش فـرو رفتـه باشـد          کنـد  یمـ شدن به مردان پرهیز 
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ـ کـاربرد خـار    عـالوه  به .تشبیه با اقلیم شاعر هماهنگی دارد منطـق   نکـه یبـر ا تأکیـدي اسـت    انیـ ز یب

 .تغزلی بیت درهم نریزد

 پوشش زن جاهلی. 4

ي هـا  المثـل  ضـرب . انـد  ه به گواهی تاریخ، اعـراب قبـل از ظهـور اسـالم بـا حجـاب آشـنا بـود        

یعنـی بیـوه زن   » إّن الَعـواَن التـَُعلَّـُم اخلَمـرة«: ؤیـد ایـن مطلـب اسـت از جملـه ایـن مثـل        عربی هـم م 

 )17: 1366، 1المیدانی . (یدن بیاموزدنیازي ندارد مقنعه پوش

ــردان رخ        ــره دارد و از م ــر چه ــاب ب ــه نق ــده ک ــیف ش ــاهلی توص ــعر ج ــویر زن در ش تص

 .نهفته و بخشی دیگر نمایان است شیها ییبایزی از بخش .پوشانده است

 :گوید می» بن الخطیم قیس«

ــــــــــَت َغمامــــــــــةٍ  ــــــــــمِس َحت ــــــــــا کالشَّ ــــــــــدَّْت لَن  تـََب
 

 بَـــــــــــدا حاجـــــــــــٌب ِمنهـــــــــــا َوَضـــــــــــنَّْت ِحباجـــــــــــٍب  
 )١٠٨:١٩٧٦عبد الرمحن، (

ــر  اش چهــرهنیمــی از  ــدن  ابرو .را نشــانم داد چــون خورشــید پشــت اب ــان کــرد و از نمایان ــی نمای ی

 .دیگري بخل ورزید

 :گرفته شده» نمربن تولب«در شرح دیوان قیس آمده است که این بیت از 

 .بَدا حاِجٌب مِنها َوَضّنت ِحباِجبٍ           هاَفَصّدت کأنَّ الشَّمَس َحتَت ِقناعِ 

 )79:1967قیس بن الخطیم، (

ــه دارد     ــر مقنع ــید زی ــویی خورش ــه گ ــت ک ــان روي برتاف ــان دادن  . چن ــان داد و از نش ــی نش ابروی

 .دیگري بخل ورزید
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 :نیز همین مضمون را این طور به تصویر کشیده است» طفیل غنوي«

 )٧٥:١٩٦٨طفيل غنوی، (إذا ابتسمت أوسافراً مل تبّسم   ِقناِعها َعروٌب َکَأنَّ الّشمَس َحتتَ 

 .زند ینمگاه نقاب از چهره بردارد لبخند  هر .زیبارویی که گویی خورشید زیر مقنعه دارد

 .دارد هیما درونطفیل در قسمت دیگري از دیوان خود بیتی با همین 

 )113:همان( َحتَت اِحلجابِ َو ُمشَعَلٍة َختاُل الّشمَس فيها بُعَيد طلوِعها 

 .تابیده است اندکی بعد از طلوع از زیر حجابش در آن دیانگار خورشي که ا فروزندهچهره 

 :دیگو یمچنین  بخشی از آن ذکر شد تر شیپکه » امیمه«نیز در مدح  »شنفري«

الضــــــــــــــــــــبی، (إذا ماَمَشـــــــــــــــــــْت والبــــــــــــــــــــذات تلفــــــــــــــــــــت   َلَقد أََعَجبتنی السقوَط ِقناِعها

٢٠١:١٩٢٠( 

 .نگرد نمی سو آنو  سو نیاافتد و به  اش نمی مقنعه رود یممرا شیفته کرده چون وقتی راه 

ــمه « ــدبن الص ــیف      » دری ــین توص ــوبش را چن ــت زن محب ــه گذش ــه آنچ ــبیه ب ــعري ش ــم در ش ه

 :کند می

َُقيَِّد   ِمَن اخلَِفراِت السقوطاً ِمخاُرها
 )٤٠٧:١٩٩٩اخفش، (إذا بـََرَزْت وال خروَج امل

 .شود دلیل خارج نمی بی یی است که بدون مقنعه وایباحاز زنان بسیار 

 حلََِســــــــــــــبَت الّشـــــــــــــــمَس فـــــــــــــــی ِجلباهِبـــــــــــــــا

 

 )٣٦١:مهان(قد تـََبّدْت ِمن غماٍم ُمنسِفر  
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ــر خودنمــائی مــی   ــد  در پوشــش خــود انگــار خورشــید اســت کــه از پشــت اب ــان (کن چهــره نمای

 )کند می

استفاده از سمبل خورشـید بـراي بـه تصـویر کشـیدن زن زیبـاروي از گذشـته بـه عنـوان یـک           

نباشـد کـه    ارتبـاط  یبـ ي سـامی  هـا  نیـی آبـا عقایـد    مسـئله شاید این . سنت شعري مرسوم بوده است

جمعــی خــود بــراي  ناخودآگــاهشــاعران جــاهلی در . دندیپرســت یمــي ا الهــهخورشــید را بــه عنــوان 

ي  ارائــه. گرفتنــد یمــي معــین و مفهــومی مشــخص تــأثیر ا شــهیاندمواجهــه بــا عنصــر زن از ایــده و 

 شـدت  بـه تصاویر مثالی و نیز توصـیف آرمـانی زن کـه بـا نـوعی تقـدس آمیختـه بـود در ایـن دوره          

 ).153: 1378عبدالفتاح،(مرسوم بود 

ــت و د   ــوع خــواري و ذل ــک ن ــی ی ــراب برهنگ ــدگاه اع ــود از دی ــان ب ــأن بزرگ ــر .ور از ش  اگ

ـ او مثـل کنیـزان، سـربرهنه بـه      رشـده یتحق، زنـان آن قـوم   خـورد  یمشکست  در جنگقومی   سـو  نی

. حقیقـت سـربرهنگی زنـان، نمـاد ذلـت و اسـارت آنـان در دام دشـمن بـود          در .دندیدو یم سو آن و

 :سرودهدر رثاي برادرش کلیب » مهلهل«. ابیات زیر بیانگر این واقعیت است که چنان

 اِبألمِس خارَِجًة َعِن األوطان          ُکّنا نَغاُر َعلی الَعواتِِق أَنُ تریَ 

 .ورزیدیم که دخترانمان بیرون از خانه دیده شوند در گذشته غیرت می

 )٨٦:١٩٩٥مهلهل، (ُمسَتيِقنات بَعَده هِبوان   َفَخَرجن حَني ثوی کليٌب ُحّسرا

ـ اما   کـه  یدرحـال سـربرهنه بیـرون آمدنـد     کلیـب در دل زمـین جـاي گرفـت دختـران      کـه  یوقت

 .مطمئن بودند بعد از او خوار خواهند بود

 :»عوف بن عطیه تمیمی«و نیز این ابیات از  
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 َولَـــــــــــــــــــــــِنعَم ِفتيـــــــــــــــــــــــاُن الّصـــــــــــــــــــــــباح َلقيـــــــــــــــــــــــُتم
 

 َو إذا الّنســــــــــــــــــــــــــــــاُء َحواســــــــــــــــــــــــــــــُر َکـــــــــــــــــــــــــــــــالُعنُقرُ  
 ِمــــــــــــن کـــــــــــــّل واضــــــــــــعِة اخلُمـــــــــــــوِر َو ُأخِتهـــــــــــــا 

 
الضــــــــــــبی، (َتســــــــــــَعی و ِمنطُقهــــــــــــا مکــــــــــــاَن املِئــــــــــــَزِر  

٣١٨:١٩٩٨( 

زنـان چـون بـیخ و بـن      کـه  آنگـاه  .شـدید  رو روبـه صبح هنگام با چـه جوانـان سلحشـور و نیکـویی     

کمربنـدش را   کـه  یدرحـال دویـد   سفید نـی، سـربرهنه بودنـد، یکـی پوشـش برگرفتـه و دیگـري مـی        

 .کرده بود بر تنبه جاي دامن 

ــش  ــابپوش ــر از    و حج ــی دیگ ــب، یک ــوهمناس ــا جل ــاكه ــت    ي پ ــاهلی اس ــی زن ج دامن

 .اند شده ینمي که زنان آبرومند و صاحب منزلت هرگز سربرهنه دیده ا گونه به

ــر در  ــداگ ــا وانی ــاهلی، ه ــائد ج ــمون و قص ــت و  مض ــاكعف ــ پ ــا را  دامن ــرم و حی ــا ش ی و ی

فـظ حرمـت زنـان، بـه     هـا شـاعر، بـه خـاطر ح     شـویم کـه در آن   جستجو کنیم بـا ابیـاتی مواجـه مـی    

ي برتـري   نمونـه کـه در عصـر جـاهلی     میبـر  یمـ نـام  » عنتـره « مثـال از  براي .خود افتخار کرده است

. ي اوسـت هـا  شـه یاندي ایلیـاد عـرب وامـدار     شـاعري کـه حماسـه   . اخالقی نسبت بـه همگـان بـود   

ود کامـل در وجـ   طـور  بـه مـروت جـاهلی   . ي واالي اخالقـی اسـت  ا آرمانـه اشعار عنتـره سرشـار از   

شـاعري تـا ایـن     چیهـ  .تـرین صـفات اخالقـی اوسـت     از برجسـته  عفـت  .عنتره تجلـی یافتـه اسـت   

ي هـا  هـوس از  دانـد کـه   عنتـره معشـوق را مظهـر پـاکی مـی     . حد پاي بنـد ایـن ارزش نبـوده اسـت    

ــر اســت  ــه  ؛ و عاشــقجســمانی برت ــاكرا ب ــ پ ــاكدل ــري  ی و پ ــی راهب ــدامن ــد یم ــاخوري، ( .کن الف

اش بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه حتــی بــا زنــان اســیر هــم   قصــیده او در بخشــی از) 172:1380

 .رفتاري مهرآمیز داشته است

ـــــــــــوطنٍ  ـــــــــــی َم ـــــــــــی نفَســـــــــــها ف  مـــــــــــا إســـــــــــَتمُت أُنث

 

ـــــــــــــــــــــــــی َمهَرهـــــــــــــــــــــــــا موالهـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــی أُوِف  حّت
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 أُغِشــــــــــــــــــی فتــــــــــــــــــاَة احلَــــــــــــــــــیِّ ِعنــــــــــــــــــَد َحلِيلهــــــــــــــــــا

 

عنــــــــــرته، (َو ِإذا غــــــــــزا فــــــــــی اجلــــــــــيش الأغشــــــــــاها  

١٥٣:١٩٨٥( 

ــاهی از زن   ــیچ رزمگ ــتش      در ه ــه سرپرس ــل ب ــور کام ــه ط ــرش را ب ــا مه ــدم ت ــام نطلبی ــیري ک اس

 .پرداختم

ــی   ــات م ــرش مالق ــزد همس ــه را ن ــوان قبیل ــا زن    زن ج ــد ب ــگ باش ــوهرش در جن ــر ش ــنم و اگ ک

 کنم مالقات نمی

شـاعر در ایـن نـوع شـعري بـه خـود       . یکی از مضامین رایـج در شـعر جـاهلی مفـاخره اسـت     

ــا  ــهیقبو ی ــافتخــار  اش ل ــد یم ــه   فضــائل اخ. کن ــاهري و جســمانی از جمل ــز محاســن ظ ــی و نی الق

عفـت خصـلتی متقابـل بـین زن و مـرد اسـت و       . انـد  کـرده مواردي اسـت کـه شـاعران بـه آن فخـر      

 .بالد یمشاعر جاهلی از داشتن چنین فضیلتی به خود 

انـد؛ حفـظ حرمـت زن     را بـدان سـتوده   خـود  ویژگی دیگـري کـه بعضـی از شـاعران جـاهلی،     

 :دیگو یمي قصیده خویش  ادامهدر » عنتره«. سایه استزن هم مخصوصاًقبیله 

 

 .گذارم شود چشم برهم میکه در پناه منزلش پنهان  چون با زن همسایه روبرو شوم تا زمانی

 .کنم هستم که از هواي نفس سرکش پیروي نمی منش بزرگو  راه سربهمن مردي 

ـــــــــــی جـــــــــــارتی ـــــــــــضُّ َطرفـــــــــــی مـــــــــــا بَـــــــــــَدْت ل  َو أَُغ

 

ُــــــــــــــــــــواری جــــــــــــــــــــاَرتی َمأواهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــی ي  َحّت

 إنّـــــــــــــــــــی امـــــــــــــــــــروٌء َمســـــــــــــــــــُح اخلَليَقـــــــــــــــــــِة ماجـــــــــــــــــــدٌ  

 

 )مهان(ال أتَبُع الّنفَس الّلجوَج هواها  
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 :بیان کرده است طور نیانیز همین مضمون را » عروة بن ورد«

 )48:1998عروة،( َوإن جارتی ألَوت ر�ٌح بَِبيِتها َتغافَلُت حّتی َيسَرت الَبيت جانبه

تـا   کـنم  ینمـ ي همسـایه بـاد بـوزد و پـرده را کنـار بزنـد، مـن بـه داخـل خانـه نظـر             خانهاگر به در 

 .زمانی که اهل خانه پنهان شود

و  انــد گفتــهو همســایه ســخن  لــهیقب هــمي نســبت بــه زن دار شــتنیخوشــاعران بســیاري در بــاب  

ــراي آن  ــت بســیاري را ب ــل شــد  حرم ــا قائ ــد ه ه ــده اســت . ان ــل آم  »خالــةٌ ُکــلُّ ذاِت الصَّــدِر «: در مث

ــدانی ( ــد از شــدت مردانگــی  ) 78:1366، 2المی ــی را ببین ــی زن ــد وقت ــرد غیرتمن ــل  م ــهاو را مث ي  خال

 .داند خود می

ـ  هـا  عـرب قبل از این اشـاره کـردیم کـه نـزد      . ی در شـأن بزرگـان نبـود   و هرزگـ ي بنـدوبار  یب

ــاك   ــا و پ ــه حی ي  صــادقانهمحبــت . ســتودند یمــدامنــی  شــاعران ایــن عصــر، ممــدوحان خــود را ب

آنجـا کـه    کنـد  یمـ انسـانی او نمـود    و خصـائل ي صـفات  رگریتصـو نسبت به بـرادرش، در  » خنساء«

 :گوید می

 َمل تَـــــــــــــــــــــرأه جـــــــــــــــــــــارٌة َميشـــــــــــــــــــــی ِبســـــــــــــــــــــاَحِتها

 

 )٤٩:خنساء، بيتا(ِلريَبٍة حَني ُخيلی بيَته اجلار  

 .شد ها نمی ي آن خانهتنها بود صخر وارد  در خانهوقتی زن همسایه 

ي بــه ایــن نــوع تعهــدات بنــدیپا .کنــد حضــور مــرد خانــه، بــا زن مالقــات نمــیمــرد بیگانــه بــدون 

 .اخالقی در جامعه جاهلی قابل تأمل است

 :گفته است» عمرو بن الحرث« هم در مدح» نابغه ذبیانی«
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 رِقاُق الّنعاِل طيٌب ُحُجزاتـُُهم ّحييُوَن ابلّرحياِن يَوَم الّسباسبِ  

بلکــه همــواره ســوار بــر اســب  کننــد ینمــي رو ادهیــپ نکــهیاز اکنایــه (ســبک اســت  شــانیها کفــش

 شـان یها همـان یمي معطّـر از  هـا  گـل عیـد سباسـب بـا     و روزآبـرو هسـتند    و بـا  دامـن  پـاك ) .هستند

 )ورسوم آداباشاره به حفظ . (کنند یمپذیرایی 

ي درخشـان بـه ممـدوح خـویش     ریدر تصـاو کار اصلی شاعر ایـن اسـت کـه تمـام فضـائل را      

 .در انجام این وظیفه موفق بوده استنابغه . نسبت دهد

. دامنــی امــري طبیعــی اســت ي دارد رعایــت پــاكا ژهیــوي کــه آبــرو و حیثیــت جایگــاه ا جامعــهدر 

حفـظ شـرافت و بزرگـواري قـوم و      زنـان و مـردان عـرب بـه ارزش نجابـت واقـف بودنـد و بـراي        

 .قبیله خویش بسیارمی کوشیدند

 :سروده نیچن هم» عدي بن زید«

 )97:1964ابن قتیبه، ( َهللا َقد َفضََّلُکم َفوَق َمن ُأحکی ِبَصلٍب َو إزارٍ أجَل أّن 

 در عفـت و نسـب و   در اصـل  شـما  .به همین خاطر اسـت کـه خداونـد شـما را برتـري داده اسـت      

 .اند شدهي کسانی هستید که زبانزد  همهی فراتر از دامن پاكو 

؛ افتخـار بـه اصـل و نسـب بیشـترین      انـد  ردهکـ  یمـ هـا مفـاخره    در میان موضوعاتی که شاعران بـه آن 

ــت   ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــم را ب ــاعر .حج ــاك  ش ــت و پ ــت عف ــن بی ــدوح و  در ای ــی مم دامن

اینکـه ایـن ویژگـی اخالقـی را      تـر  مهـم خاندانش را در ردیف اصـل و نسـب وي قـرار داده اسـت و     

 .داند یمهمچون اصالت خانوادگی موهبتی الهی 

 :کلیب سروده است نیز در مدح برادرش »مهلهل«
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ــــــــــــی َأن لَــــــــــــيَس عــــــــــــدًال ِمــــــــــــن ُکليــــــــــــبٍ   َعَل

 

ـــــــــأُة اخلُـــــــــدوِر   ـــــــــَرزت ُخمَّب  )٤١:١٩٩٥املهلهـــــــــل،(إذا بـَ

 

 .کلیب را نسزد که زنان سراپرده نمایان گردند همه نیباا

ي نبــرد، هــدف دشــمن بــه اســارت گــرفتن زنــان قبیلــه بــود زیــرا نــزد اعــراب    بحبوحــهدر 

ــزرگاســارت زن  ــرین ب ــت    ت ــر آن نشــانه ذل ــود و ســکوت در براب ــار ب ــگ و ع ــوم و خــوارنن ي ق

 :گوید در این زمینه می» عنتره« ).48: 1993جبوري،( شد یممحسوب 

 َحنـــــــــــــــــــــــــُن َمَنعنـــــــــــــــــــــــــا ابلَفـــــــــــــــــــــــــروق ِنســـــــــــــــــــــــــاَء�

 

 نُطَــــــــــــرُِّف َعنهــــــــــــا ُمشــــــــــــعالٍت َغواشــــــــــــيا 

 

دور تـا دورشـان را محاصـره کـرده بـودیم بـه عقـب         کـه  یدرحـال . زنانی را که پراکنده شـده بودنـد   

 .برگرداندیم

ــــــــــَظ عــــــــــوراِت الّنســــــــــاء َو نـَّتقــــــــــی  َو َحنِف

 

َعلــــــــــــــــــيِهنَّ ان يلقــــــــــــــــــَني يومــــــــــــــــــاً خمــــــــــــــــــاز�  

 )١٥٨:١٩٨٥عنرته،(

 .هراسیم که روزي دچار خفت و خواري شوند می داریم و از این ما عفت زنانمان را پاس می

تـرین   شـد کـه در اثنـاء جنـگ بـزرگ      بـه زنـان باعـث مـی    غیرت و تعصب شدید قوم عرب نسـبت  

 .ي مردان، دفاع از حریم زنان و جلوگیري از اسارت ایشان باشد دغدغه

انـد   کـرده  از حـریم زنـان دفـاع   » بعـاث «اش در روز جنـگ   به خـاطر اینکـه قبیلـه   » قیس بن الخطیم«

 :بر ایشان فخر ورزیده و چنین گفته است

خزِ�ِت ِنساَءهاَو اّ� َمَنعنا فی بُعاٍث 
َ
 )51:1967الخطیم،( ِنساَء� َوما َمنَـَعت ِم امل
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ــه      ــا قبیل ــدیم ام ــان ش ــانع اسارتش ــردیم و م ــت ک ــان محافظ ــاث از زنانم ــگ بع ــا در جن ي  م

 .دشمن از ذلّت و خواري زنانش جلوگیري نکرد

 آورده یمـ را حیثیـت خـود بـه حسـاب      زن ي ایـن اسـت کـه عـرب،     دهنـده  این اشـعار نشـان   

ــچ چیهــ. اســت ــه زی ــدازه ب ــرت ایشــان را برنمــی  ان ــان خشــم و غی ــزي .افروخــت ي اســارت زن  چی

تــا زمــانی کــه زن اســیر محترمانــه بــه دیــار خــود  . از ایــن نبــود کــه زنــی اســیر شــود تــر دردنــاك

 ).176:شوقی ضیف، بیتا( .گشت ینمشد آرام و قرار به مرد باز  نمی بازگردانده

ــیلت     ــن فض ــه ای ــف ب ــود را متص ــاعر، خ ــاهی ش ــا را   گ ــت و حی ــمرده و عف ــرماش ي  هیس

کنـد بـا ایـن توجیـه کـه تنهـا وجودهـاي شـریف و          دانـد و بـه آن افتخـار مـی     ي خـود مـی  بهـا  گران

 :است گفته» حطیئه« .ي هستندا هیسرماچنین  بزرگوار الیق برخورداري از

 َأکَرمــــــــــــــــُت نفســــــــــــــــی ِمــــــــــــــــن ســــــــــــــــوِء طُعمــــــــــــــــةٍ 

 

ـرُء والـرّمُح شـاِجره  
َ
طان، مجيـل سـل(َو يقنی احلياَء امل

١٧٩: ١٩٦٨( 

 .کند اما نیزه با آن در ستیزه است ي حیا را کسب می نفسم را گرامی داشتم انسان سرمایه

ــزرگ     ــانگر ب ــعارش بی ــار و اش ــه اخب ــاهلی ک ــاعران ج ــر ش ــردي، از دیگ ــار م ــالق  وق و اخ

ــرافتمندانه ــت  ش ــانی «ي اوس ــه ذبی ــت» نابغ ــیتی . اس ــه شخص ــیف «ک ــوقی ض ــره» ش ي  او را در زم

ــین ــاعران مت ــی  ش ــه حســاب م ــار ب ــن  »وصــف متجــرده« آورد و قصــیده و باوق ــاعر راای ــزء  ش ج

ایــن قصــیده را بــدون هــیچ ســندي ذکــر » اصــمعی«او معتقــد اســت کــه . دانــد قصــاید منحــول مــی

پـرده   دانـد زیـرا چنـین عبـارات بـی      او نسبت دادن این قصیده بـه نابغـه را ناصـواب مـی    . کرده است

 ).272:شوقی ضیف، بیتا(گار نیست و رسوایی با شخصیت متین نابغه ساز

 :چنین گفته است» بانَت سعاد و أمسی حبلها«اي با مطلع  این شاعر در قصیده 
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ــــــــــــــــــــــــــّل لنــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــاک ودٌّ فَــــــــــــــــــــــــــاّ� الحيَِ  حّي

 

 هلـــــــــــــــُو الّنســـــــــــــــاِء و إّن الـــــــــــــــّديَن قَـــــــــــــــد َعزمـــــــــــــــا 

 ُمَشـــــــــــــــــــــــّمريَن َعلــــــــــــــــــــــــی َخــــــــــــــــــــــــوص ُمزّممـَـــــــــــــــــــــــةٍ  

 

الـــــــــــذبيانی، (نَرُجوااللــــــــــَه و نَرُجـــــــــــوالّرب والطّعمـــــــــــا  

١٠٦:٢٤( 

دامـن بـر کمـر     کـه  یوقتـ ي بـا زنـان بـر مـا حـالل نیسـت       بـاز  عشـق ! ی دهدعمر طوالنرا  تو عشق،

 .زده سوار بر شتران تنگ چشم افسار کشیده به امید برکت و نعمت، عزم حج داریم

ــت     ــواهیم گف ــال از او ســخن خ ــن مج ــه در ای ــاعري ک ــه .اســت» أعشــی«آخــرین ش  اگرچ

شـود؛   پـروا در ذهـن مـا مجسـم مـی      شـنویم تصـویر شـاعري هـرزه و بـی      هرگاه نـام اعشـی را مـی   

ــاا ــاك   وجــود نیب ــت و پ ــا مضــمون عف ــعاري ب ــز، اش ــی، در قصــائد او نی ــده دامن ــی دی ــود م در . ش

 :اي از او چنین آمده است قصیده

ــــــــــــــــــــــــرِْبّن جــــــــــــــــــــــــارًة إّن ِســــــــــــــــــــــــّرها  َوال تـَْق

 

 عليــــــــــــــَک حــــــــــــــراٌم فــــــــــــــانکحن أوأتبّــــــــــــــدا 

 ).٤٨:بيتااعشی، ( 

 یا ازدواج کن یا از او دوري کن .به زن همسایه نزدیک نشو که بر تو حرام است

ــه  ــن بیــت را جــزء اشــعار منحــول مــی » شــوقی ضــیف«البت ــه در   ای ــد و معتقــد اســت ک دان

کـه مضـمون ارزشـی و افکـار مـذهبی و مسـیحی دارنـد        » اعشـی «صحت تمام قصـائد منسـوب بـه    

 :وجود ابیاتی از این قبیل با قطعاً. دارد وجود دیتردجاي 

ــــــــــــــــَررُت َعينــــــــــــــــی ِمــــــــــــــــن الغانيــــــــــــــــاتِ   َو أَق

 

ـــــــــــا نکاحـــــــــــاً و إّمـــــــــــا زنـــــــــــی   شـــــــــــوقی (إّم

 )٣٤٢:ضيف

 .چه از طریق ازدواج با آنان و چه از راه زنا یی کردمجو کامخوان  از این زنان آوازه

 



1399تابستان ، 2شماره ، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال دوم  | 226 
 

 .منطقی است کامالًتردیدي  چنین ضد و نقیضی که در شرح حال این شاعر مطرح شده است؛ اقوالو 

 يریگ جهینت

شعر جاهلی مضامین معنوي محدودي دارد اما نخستین ویژگی این مضامین سادگی و  هرچند

 چیه یبشاعر بدوي در بیان حاالت عاطفی خود به صدق گفتار آراسته شده و  .ی آن استگیرایپ یب

شاعر جاهلی در توصیفاتش متکی به تشبیه حسی است؛  الیخ .کند تصنعی احساس خود را بیان می

یک معنا را با الفاظ  غالباًبدوي  انیسرا غزلشعر این دوره الهام گرفته از فطرت شاعر است  چراکه

وجود معانی و مضامین مشرك و تصاویر یکسان، از حقیقت شعر . اند سرودهواحد و در اسلوبی یکسان 

است که شاعر این دوره ملزم به مراعات اسلوبی موروثی است؛ این  و آن دارد یبرمجاهلی پرده 

 .ي سنتی که در شعر عربی استقرار یافته استا وهیش

در جایگاه ایزد بانوان در  زن از دید شاعر جاهلی،. زن مصدر الهام و منبع شعر جاهلی بوده است

ي که ویژگی رپردازیتصواز  ي خاصی وهیششاعر جاهلی با استفاده از . ذهنیت یونان باستان قرار داشت

ي قدرت الهی آفریده و داراتصویري از زن به عنوان موجودي قدیس  ي شعر این دوره است برجسته

تا از خالل آن معنایی معین را  کند یمتصاویر و تابلوهایی که با استفاده از ساختار تشبیهی ترسیم . است

محیط اطراف خود گرفته و موفق به ایجاد ارتباطی ي ها دهیپداجزاي این تصاویر را از  او .تعبیر کند

زنی که با خورشید مرتبط است و بارها نزد  ریتصو .ها شده است محکم و پیوندي عمیق میان آن

ي نزدیک داشته ا رابطههایی دارد که با آیین کهن  شود اشاره به تقلید از نمونه شاعران عرب تکرار می

شاعران گاهی تصاویر بسیار . مقدس و مورد پرستش بوده استآیینی که در آن خورشید، مادر . است
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بسیار به تصاویر خود رنگی مثالی و آرمانی  اقیو اشتبا میل  ها آن .دهند یممتفاوت و ویژه از زن ارائه 

 .سازند یمزیبایی زنانه  دئالیاي  نمونه و از زنان محبوب خود زنند یم
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