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 چکيده:

ی ايراني عصر مغول و تيموری چون وضعيت اجتماعي زنان در جامعهواين رساله تصوير جامعي است از چند

خسرو دهلوی، حافظ،عبيدزاکاني و جامي مورد بررسي قرار که از نظرگاه شاعراني چون مولوی، سعدی، امير

ها و نمای فرهنگ، ادب، سياست،  ارزشی تمامآيينه ،شعرا و نويسندگان آثار گرفته است. از آنجايي که

و  ها و تحوالت اجتماعي روزگارتوان با بررسي آثار آنان، فراز و نشيبترديد ميهستند، بي جامعهآن عقايد 

 های فرهنگي و اجتماعي هر دوره، نوع نگاهفها و باورهای مردم آن دوره را ارزيابي کرد. يکي از مؤلّنوع پسنده

کند. در به زنان جامعه است که ميزان رشد و توسعه و تکامل فکری آن جامعه را نمايان ميمردمان آن عصر 

و به عنوان موجودی ه داشته شدنگه های اجتماعيی ايران، زنان هميشه دور از فعاليتتاريخ و فرهنگ مردانه

ای از ضعف و ترس، نقص زنان را در هاله ،ند. ادبيات اين مرز و بوم نيز به تبع آنه ادرجه دو به حساب آمد

تصوير راني و دنيازدگي و غفلت عفتي و هوسوفايي و غدّاری، بيگری، بيانگيزی و عشوهايمان و عقل، فتنه

ی مغول و تيموری نيز ادامه پيدا کرده است. از آنجايي که در دوره ،معه به زنان. اين نوع نگاه جاکرده است

تأثير قرار بدهد، در آثار شعرای منتخب نيز اهمّيت و اعتبار زنان مغولي نتوانسته موقعّيت زنان ايراني را  تحت

های ظاهری از رداشتی بشود که بعضي برپايههمان نگاه بدبينانه و گاهي متعصبانه به اين قشر ديده مي

باشد. از طرفي فساد و انحطاط اخالقي که بر دين و برخي نشأت گرفته از باورهای عاميانه نسبت به زنان مي

شد، موجب شد با نزديکتر شدن هرچه بيشتر به اواخر اين دوره، اثر تسلط مغوالن روز به روز افزونتر مي

و به تبع آن تعصب و حساسيت شعرا نسبت به محصور ماندن تر شود هنجار حکومت مغوالن نماياناثرات نابه

  عفت زنان مبذول شود.زنان بيشتر شده و توجه وافری به عصمت و 
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 مقدمه و بيان مسأله -1-1

اساس ناپذيرش با زندگي جمعي و بری اجتماعي است و آن را بايد در ارتباط جداييادبيات يک پديده

ف گرفت. با اين توصينظردهند، درثير قرار ميتأی تاريخي و اجتماعي که شاعر و نويسنده را تحتزمينه 

دهند تأثير خود قرار ميسياست و اقتصاد که فرهنگ يک اجتماع را تحتبايد پذيرفت که عواملي همچون 

کتب »بود. سازند، به طوری غيرمستقيم بر ادبيات آن دوره نيز تأثيرگذار خواهندو آن را دگرگون مي

ی نويسندگان و شعراست که ز مسائلي است که منبعث از روحيهمنثور و دواوين شعری، مشحون ا

ی آنها که با مطالعه ؛استی روزگار آنان بودهی زندگاني و وضع اجتماعي جامعهمتناسب با محيط و رويّه

روابط زن و  ها و رفتار مردم مانندرد انديشهبه اوضاع و احوال روزگار و عادات و حاالت و طرز تفکّر و برخو

بد مردم کوچه و بازار و روابط افراد وت زنان، صفات نيکوزش و پرورش، محيط اجتماعي، وضعير، آمشوه

 (3-7: 1377سليم،«)بريم.ديگر پي ميجامعه با يک

ی مغول و تيموری و بازتاب آن در آثار موضوع اين پژوهش بررسي موقعيّت اجتماعي زنان در دوره    

زاکاني خسرو دهلوی، عبيدمولوی، سعدی، حافظ، امير ن شعرا شاملرای اين عهد است. ايتن از شعشش

های قدرت ل قرن هفتم با هجوم مغوالن آغاز، و تا آخرين سالی تاريخي از اواياين دوره .باشندميوجامي 

 يابد.ی تيموری در ايران تا پايان قرن نهم ادامه ميسلسله

به زماني کوتاه خاتمه پذيرد. حاصلش مشکالت مداوم، فقر تسلّط مغوالن بر ايران امری دفعي نبود که    

شدن مباني حيات اجتماعي روزافزون، خرابي و فتور و سستي دمادم برای مردم ايران بود و موجب واژگون

 از کمال به نقص و خطا شد. 

ندگاني و ت زترديد در تمام آحاد مردم و کيفيی زمان، بيانگيز و اين اوضاع آشفتهاين سقوط وحشت   

 داشته و انعکاس آن نيز در آثار ادبي نويسندگان و شعرای اين عهد به خوبي ديدهانديشه و رفتار آنان اثر

ي فتم و هشتم هجری است و به طور کلی اوضاع قرن هی تيموری نيز در حقيقت ادامهشود. دورهمي

اجتماعي باشد، در اين دوره  وضع خاصي که مبيّن تغييرات بزرگ در قواعد حکومت يا مباني زندگاني

 شود.نمي  ديده
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ت زنان در بين آنان قوم، نقش و موقعيّ ی جالب توجّه در مورد اين امّا گذشته از اين توصيفات نکته   

 است. 

-در امور سياسي مملکتي دخالت نداشته گاه زن رسماان بعد از اسالم هيچدر ادوار گوناگون تاريخ اير   

بودن هوش و ستثنايي که شامل زناني است که براثر لياقت و شهامت خاص و دارااست مگر در موارد ا

الی قرون متمادی تاريخ شدند. در البهی دوران خود واردی سياست و جامعهدر عرصه ،العادهاستعداد فوق

اين خوريم و آن دوران مغول است و ت و قدرت زن برميه يک عصر استثنايي از لحاظ اهمّيايران تنها ب

ی مغوالن بر ايران و نيز جرياني است که با مغول به ايران آمد و با مغول از ايران رخت بربست. در اثر غلبه

ت و قدرت زن در تاريخ اين سرزمين اهمّي ،م فرهنگي و اجتماعيهای عظيبه دنبال آن ايجاد دگرگوني

-مستقيم در سياست و جامعه ايفا ميگيرد و زن که تا آن زمان همواره نقش خود را به طور غيرفزوني مي

 گردد.ی زندگي اجتماعي و سياسي ميباکانه و مستقيم وارد عرصهکرده، بي

 در ،ی شاعر و نويسندهات محيط اجتماعيِ دربرگيرنده و پرورندها قبول اين نظر که شرايط و مقتضيب   

ريزی اين طرح اصلي که موجب پايهی آنان تأثيرگذار است، به مسأله بيني و موضع فکری و فرهنگيجهان

ت زنان مغول در جايگاه اين قشر در اجتماع ايراني و به رسيم: بررسي تأثيرات موقعيّته ميپژوهشي گش

 تبع آن در ادبيات اين مرز و بوم و در آثار شعرای منتخب اين عهد.

اغ فروزاني است که نور همه بر اين باوريم که وجود و حضور زن در کانون خانواده در واقع در حکم چر

 عاطفه  را در فضای خانه پخش مي کند و محيط خانواده را از نظر ارزشهای عاطفي غنايي بيشتر 

مي بخشد. بدون ترديد زن برای جامعه انساني در حکم منبع عاطفي و معنوی پر ارجي است که اگر 

ته ای به عمل نياورد، از جامعه در جهت رشد و اعتالی خود از اين سرچشمه عواطف استفاده شايس

ارزشهای انساني و معنوی فاصله خواهد گرفت. امروزه يکي از شاخصه های توسعه ی انساني ميزان حضور 

زنان و نحوه ايفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعاليت است که تاثيری جدی بر ديگر اقدامات در 

ری  مي توانند در حل معضالت اجتماعي و غيره اين زمينه دارد؛ زيرا زنان با داشتن نقش مادری و همس
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نقش موثری ايفا کنند. اما متاسفانه  در ادوار گذشته همواره اين اصل مطرح بوده است که زن موجب 

 شقاوت و بدبختي است و هيچ نقش مثبتي در جامعه ندارد.

است. در اغلب آثار ادبي شدهای غيرانساني توصيفهمواره با چهرهنيز زن در ادبيات پيشين به تبع آن    

شدند. شعرا و نويسندگان برای اثبات مصرف تلقّيزنان دشمن سعادت و عروج مردان و موجودی بي

سخنان خود حتّي از جعل حديث و تفسير آيات قرآني مربوط به زن به نفع مردان و مددگرفتن از سخنان 

اّما  ،که زنان به طور مطلق خوب نيستند نگرداندند. هرچندبزرگان و سخنوران به عنوان شاهد نيز روی

باشد. در واقع برای ترسيم تواندتصوّر بدکنشي و اهريمن صفتي آنان به طور مطلق نيز نگرش درستي نمي

ی زنان گر، همهسيمای زن در ادبيات گذشته از کاه کوهي ساخته شد و با ديدن يک زن حريص و يا حيله

 شدند.گونه تصوّراين

يشه چنين باورهای نادرستي را در کجا بايد جستجو کرد. يقيناً تاريخ و فرهنگ جامعه در به راستي ر

شکل گيری اين عقايد و نظريات اثرگذار مي باشد . فرهنگ و تاريخي که خود تحت سيطره و نفوذ 

تحوالت سياسي و اقتصادی قرار گرفته است . در اينجاست که برای آشنايي  و لمس نزديک فرهنگ ملي 

شورمان مي توانيم از ادبيات که عکس برگردان تاريخ اجتماعي و فرهنگي ملت ايران است مدد بگيريم و ک

دريابيم که  جامعه ايراني قرن هفتم و هشتم و به دنباله آن شعرای منتخب اين عهد چه سيمايي از زنان 

 در ذهن و انديشه خود ترسيم کرده اند.

-های پيشين،  به تغييرات پيشت اجتماعي زنان در دورهبه وضعي ساله پس از نگاهي اجماليدر اين ر   

ها براثر هجوم مغوالن به ايران اشاره و ردّپای اين تغييرات را در آثار شعرای موردنظر آمده در جايگاه آن

 جستجو کرديم. 

ت مغوالن و ی حاکميی اجرای اين تحقيق هم به اين صورت بود که در ابتدا برای آشنايي با دورهشيوه   

ی اوضاع سياسي، اجتماعي، های تاريخي صورت گرفته رجوع شد و مطالبي در زمينهبه پژوهش ،تيموريان

  ی چندصدساله از کتب موردنظر و شاهدت زنان در اين دورهفرهنگي و اقتصادی و هم چنين موقعيّ 

هايي مانند تواريخ و حتي سفرنامهالجهانگشا، جامعهايي از تواريخ متعلق به آن دوره همچون تاريخمثال
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های ی بعد به منظور آشنايي با انديشهبرداری شد. در مرحلهی مارکوپولو استخراج و فيشسفرنامه

ی کتبي در اين زمينه پرداخته و پس از آن ابيات و عباراتي اجتماعي شعرای منتخب و آثارشان به مطالعه

برداری  و در نهايت عقايد و دگان نسبت به زنان بود فيشکه حاکي از نوع ديدگاه شاعران و نويسن

گيری، مطالب نگاشته شده در ها و نتيجهنظرياتشان تحليل شد. پس از اتمام کار فيش برداری، تحليل

 گيری گنجانده شدند.چهار فصل کليات، مباني نظری، مبحث اصلي و نتيجه

 

 االت تحقيقسؤ -1-2

 ؟   ه استت اجتماعي زنان ايراني تأثيرگذار بودل در وضعيزنان مغو الف( آيا جايگاه   

در جايگاه معشوقه و  دارای نقشي انفعالي و صرفا ،اوقاتاغلب  ،آيا زنان که در ادبيات فارسي ب(   

، در اين دوره به مقام اندشدهو در شعر کالسيک ايران با صفت يار و دلدار و دلبر شناخته هخدمتکار بود

 ي پيداکردند؟ای ترقّ شايسته

اعي زنان روزگارشان ت اجتم، برگرفته از وضعيشده در آثار شعرای منتخب اين عهده آيا نظرات ارائ ج(   

 است؟ ريشه در سليقه و نظر شخصي آنان داشته يا صرفا ،بوده

 است، کدامند؟هايي که از منظر اين شعرا در مورد زنان برشمرده شدهخصوصيّات و ويژگي د(   

 هدف و ضرورت تحقيق -1-3

      توان به فرهنگ مردم ی آن ميهايي است که به وسيلهگرديد، ادبيات از جايگاهطور که پيشتر ذکرهمان   

اش برکنار بماند. چه ثير محيط اجتماعي پديدآورندهتواند از تأگاه نميی ادبي هيچبرد. يک پديدهزمان پي

شان است. های جامعهشرايط و اوضاع اجتماعي و آداب و سنن و آرمان های هنرمندان تابعافکار و انديشه

سرودن شعر جدای از بروز  واقع باباشند که درهايي متأّثر از محيط ميشعرا و نويسندگان اصوالً انسان

پردازند. همين امر موجب شده تا بسياری از جامعه به بازگويي احوال دوران خويش نيز مي ،ات خوددروني

    به نوع ساختار اجتماعي و فرهنگ يک جامعه در اعصار و قرون مختلف  ،سان با تبيين يک اثر ادبيشنا

 پي ببرند.
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برگردان تاريخ اجتماعي ای از ادبيات ماست و ادبيات ما نيز عکسی بخش عمدهدهندهعنصر زن تشکيل   

ی ماندگار آثار ی زن را در آيينهدر اين رساله سعي شده تا چهرهبر اين اساس و فرهنگ مّلت ماست. 

ی مغول وتيموری به تماشا بنشينيم. انجام چنين تحقيق و پژوهشي منتخب ادبيات فارسي در دوره

ات و الی ابيباشيم و از البهای بر متون ادبي گذشته داشتهشود بازبيني دقيق و موشکافانهموجب مي

ی شاعری و منظور بررسي سبک و شيوهر ادبي و بهچشم اجزای يک اثبه عباراتي که اغلب اوقات صرفا

های شعرا و نويسندگان گذشته را دريابيم. آشنايي با نگريم، عقايد، آرا و انديشهها مينويسندگي به آن

های اقوام ديگر الت فکری آنان را در برخورد با انديشهسو تحوبوم، از يکات بزرگان اين مرزويافکار و روح

داشت مقام زن، ی بزرگآل برپايهای ايدهز سوی ديگر راهکارهايي را جهت ساختن جامعهدهد و امينشان

 دهد.ميئه ی اجتماع بشری به نسل حاضر ارااين عنصر سازنده

 اهداف تحقيق -1-4

 .هاآنی عصر و زمانهدر ها و عقايد رايج ت آثار ادبي در دريافت انديشهالف( تأکيد بر اهمّي   

 جايگاه زنان.خصوص  بزرگان اين عصر در یبا نظريات  و آرا آشنايي ب(  

 ت اجتماعي زنان عصر مغول و تيموری در ديدگاه شعرا و نويسندگان گذاری وضعيبررسي ميزان تأثير ج(  

 .اين عهد

 شده در آثار ادبي جهت ارائه الگوی مناسب به بانوان عصر حاضر.های مطرحمندی از انديشهبهره د(  

 روش اجرای طرح و نوع تحقيق -1-5

ای بوده است. و کتب  خانهصورت کتابروش تحقيق از نوع تحليل محتوا و تحقيقات به ،در اين پژوهش   

اورنگ های هفتبی آماری اين تحقيق شامل کتاجامعه گرفتند.مرتبط با موضوع، مورد مطالعه قرار

االنوار، معنوی، مطلعدلگشا، مثنویی اکاني و رسالهزگلستان، ديوان عبيدوجامي، ديوان حافظ، بوستان

 باشد. ليلي ميوو خسرو و مجنونشيرين

 



 
7 

 تعریف و تحدید موضوع)موضوعي، زماني، مكاني( -1-6

ی مغول و تيموری از ديدگاه شش براساس موضوع اين رساله که بررسي وضعيت اجتماعي زن در دوره   

از اوايل قرن هفتم تا اواخر قرن نهم  ،ی زماني مورد بررسي، محدودهتن از شاعران منتخب اين دوره بود

شود. از طرفي ديگر شامل مي ا سقوط تيموريان پايان پذيرفت،ی مغوالن آغاز و بکه با حمله را هجری

-زاکاني، اميراستخراج و استنباط آرا و عقايد شعرا نسبت به زنان نيز صرفا مولوی، سعدی، حافظ، عبيد

ی تيموری است، گيرد. از بين اين شعرا به جز جامي که متعلق به دورههلوی و جامي را دربر ميخسرو د

 زيستند.ان ميانی حکومت مغوالن و ايلخمابقي در دوره

 منابعمعرفي   -1-7

شوند. منابع اصلي شامل ی اصلي و فرعي تقسيم ميمنابع مورد استفاده در اين رساله به دو دسته   

االنوار، حافظ و نهايتا مطلعزاکاني، هفت اورنگ جامي، ديوان گلستان، عبيد و وی، بوستانمثنوی معن

ی مغول و باشد. منابع فرعي نيز کتب تاريخي دورهدهلوی ميخسروليلي اميروخسرو و مجنونوشيرين

در رابطه با بررسي ت که اسمقاالت و کتبي  ،هانامهپاياناعم از های مربوط به اين دوره، تيموری و پژوهش

 منتشر شده است. آرا و نظريات شعرا نسبت به زنان 

 ی تحقيقپيشينه -1-8

قدر ادبي، مربوط به دو اثر گران ی اين عهد، صرفار شعرای برگزيدهی آثاشده در زمينهتحقيقات انجام   

و زاکاني، حافظ، جامي، عبيدباشد.در مورد سيمای زنان در آثار معنوی موالنا ميسعدی و مثنویبوستان

شده در مورد دو اثر است. در ذيل به ذکر تحقيقات انجامنگرفتهخسرو دهلوی تاکنون پژوهشي صورت امير

 پردازيم: شده ميياد

ات منظوم به بررسي سيمای زن در ادبي «زن در شعر فارسي »( در کتاب 1378زينب يزداني) -1   

االسرار نظامي، بوستان معنوی، مخزنگذشته مثنویادبي از بين آثار  است. اوپيشين و امروز پرداخته

وی در تحليل بوستان به  .بررسي کرده استی سنايي را الحقيقهی فردوسي و حديقهسعدی، شاهنامه

-مادر، زن و بي های زن خوب و بد،بيان و توضيح هشت تصوير از زنان پرداخته که شامل بيان ويژگي
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معنوی نيز سيمای زن از پنج شود.در بررسي مثنویی ترسو، برتری مرد بر زن و...... ميوفايي، زن موجود

های منفي و باورهای وجّه به جنبهتمثيل، تواز: مادر، رمزاست که عبارتند جنبه مورد توجّه قرار گرفته

که سيمای جاييی خود نويسنده از آنبدکنش. به گفتهمنش و زنان نيکرست نسبت به زن، ذکر زنان ناد

 است. های برجسته و مؤثّر اشاره کردهبه نمونه در کتابش صرفا ای دارد،ی گستردهزن در مثنوی حيطه

  « ی شعر فارسي)سعدی(زن در آيينه»ی خود تحت عنوان ( در مقاله1380اکرم جودی نعمتي) -2    

در حکمت نظری و حکمت دواج، زن است. وی در سه بخش نهاد خانواده و ازبه تحليل بوستان  پرداخته

تحت عناويني ت و توضيح اين موقعيّاست. و به تبيين ت زنان را در بوستان بررسي کردهعملي، موقعيّ

ت اقتصادی و د زوجات، ضعف و مظلوميجنسي، تعدهای انحرافي، خشونت همچون مقام مادر، هوس

 است.فضايل و رذايل زنان پرداخته

ت و جايگاه نقد و بررسي شخصي» خود تحت عنوانی دکترای ( در رساله1380)زهرا نصر اصفهاني -3   

-های ورقهت زن و جايگاهش در منظومهبه بررسي شخصي، « های غنايي، تعليمي و عرفانيزن در منظومه

-سنايي و مثنوی یالحديقهسعدی، حديقهمجنون نظامي، بوستانوشيرين و ليليوگلشاه عيّوقي، خسروو

ی تاريخ، ت زن در پيشينهی موقعيماتي دربارهاحث مقداست.وی پس از پرداختن به مبعطّار پرداختههای 

آيين زرتشت، کتاب اوستا و در اساطير ايران، وارد مبحث اصلي شد. او در رابطه با بوستان سعدی به شرح 

ای نيز درمورد سهاست. در پايان مقايصفات ظاهری و خصايل اخالقي مطلوب و نامطلوب زن پرداخته

جای است و به اين نتيجه رسيده که تفکّر مردساالری در همهدادهجايگاه زن و مرد در بوستان انجام

 خورد. بوستان به چشم مي

« ی شعر فارسي)مولوی( زن در آيينه» ی ديگر خود با عنوان( در مقاله1381اکرم جودی نعمتي) -4    

 دهد.ی زن مورد نقد و داوری قرارهای موالنا را دربارهشواهد الزم ديدگاهی داليل و با ارائه است،کوشيده

های است. به نظر نگارنده جنبهمقاله در دو بخش نگرش منفي موالنا به زن و نگرش مثبت او تحليل شده

 است.گرفتنيمنفي زن در برابر نظريّات مثبت فراوان مولوی به وی ناديده

به شرح چند ويژگي زن از نگاه « زن در مثنوی»ی خود تحت عنواندر مقاله (1386جميله کديور) -5    

است. او با توّجه به اينکه قرآن و حديث دو منشأ هايي نيز برايشان آوردهمثالموالنا پرداخته و شاهد
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رسي شوند، نظريات موالنا را در رابطه با زنان از اين دو ديدگاه مورد بری اشعار موالنا محسوب ميعمده

گرفته که اشعار موردنظر بيش از آنکه متأثّر از آيات قرآن باشند، همسو با احاديث و داده و نتيجهقرار

 روايات هستند.
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 فصل دوم

 مباني نظری
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 ی فرهنگ و ادبزن در آیينه -2-1

امروزه با مطالعه و های مردم آن است. گر عقايد و باورها و ارزشادبيات و فرهنگ هر سرزميني جلوه   

توان به روش و منش هر مليتي، اخالق ها ميالمثلها و ضرببررسي آثار منظوم و منثور، اساطير و افسانه

پسنديده و ناپسند در هر فرهنگي، دين و بينش مذهبي هر گروهي و در يک سخن طرز تفکر و نوع 

 ای پي برد.      زندگاني مردم هر دوره

اند. در ها دانستهگر توسعه و تکامل فکری آند کليد رازگشای فرهنگ هر قوم و نمايانزن را يکي از چن   

-های چشمگير اجتماعي، زنان دور از حوزهايران به دليل فرهنگ غالب و عدم وجود فرصتي برای فعاليت

              حساب شدند و به عنوان موجودی درجه دو به مي داشتهو اجتماعي نگهسياسي وهای فرهنگي 

دهد که فرهنگ رسمي مردم ايران به ی اين فرهنگ نشان ميدهندهآمدند. دقت در اجزای تشکيلمي

اعم از رسمي و يا فرهنگ -با نگاهي به ادبيات پارسي»ها ساخته شده است. ی مردان و برای آنوسيله

يابيم که نگاه شاعر و بالطبع يی تاريخ اجتماعي و فرهنگ ايران، درمکنندهبه عنوان منعکس -ایتوده

بازی است و يا با ديدگاهي تحقيرآميز، نگاه به جامعه به زن يا به عنوان معشوق و دلبر و از سر هوس

( در يک کالم تاريخ 32: 1375کديور،«)موجودی است ضعيف و ناتوان که سزاوار ترحم و شفقت است.

تأثير خود قرار داده و فرهنگ و ادبياتش را نيز تحت ی ايران که تاريخي ظالم و قاهر و مذکر است،گذشته

حکم فارسي، مردان وسعي خود را در تجليل مردان و کوبيدن زنان به کار بسته است. در اشعار و امثال

هميشه به صداقت و درستکاری، ايمان و اعتقادی استوار، خردمندی و دورانديشي، هنرمندی و ادب ورزی 

انگيزی، اين زنان بودند که با صفات ناقص عقلي، زودرنجي، سست ايماني، فتنهشهره بودند و در مقابل 

اند. اين رساله نيز برآن است تا با پروری، عدم صالحيت در مشورت، شومي و بداختری و....معرفي شدهتن

گرفتن  ی حکومت مغوالن و تيموريان بر ايران و با درنظريابد که آيا در دورهبررسي آثار منتخب ادبي در

اهمّيت و اعتبار زنان مغولي اين نوع نگاه منفي نسبت به زن ايراني تغييری يافته است يا نه؟ بنابراين قبل 
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ی ايراني، نگاهي داريم به وضعيت زنان و سير تغيير از پرداختن به آرا و عقايد شعرا در مقام اعضای جامعه

 ی تأثيرش را در باورهای شعرا بررسي کنيم.ی تاريخي، تا در قدم بعدو تحول مقامشان در چند دوره

 زن در ایران پيش از تاریخ -2-2

نامند. چراکه در زماان معموال اين دوره را به دليل نوع زندگي مردم، عصر مادرساالری يا مادرشاهي مي   

ات ی احتياجغيبت مردان به خاطر شکار در مناطق دوردست، زنان به کشاورزی، رشته کردن الياف و تهيه

ی زنان سنگين بود و آنان نگهبانان آتاش و ی بدوی وظيفهدر اين جامعه»پرداختند. ی زندگي ميروزمره

های طبيعي بودند و حتي بر مردها نيز تفوّق داشتند و باه ی ميوهی ظروف سفالين و فراهم آورندهسازنده

گزينناد و ايان يکاي از رسايدند و حاق داشاتند شاوهران متعاددی بارای خاود برمقام روحانيت هم مي

ی حفاظ و ( آنان هم چنين وظيفه11: 1380علوی،«)اختصاصات نخستين ساکنان فالت ايران بوده است.

نگهداری آتش به عنوان نماد الهي را برعهده داشتند و همانند يک الهه و نيرويي الهاي، مقادس و محتارم 

 بودند.
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Abstract  

This thesis is a comprehensive picture of social conditions of women in Iranian 

society in Mogul and Teymoor era which have been studied from view points of 

poets such as Saadi, Molana, Amir Hosein Dehlavi, Hafez, Obeid Zakani and Jami. 

Since poets and writers are mirrors of culture , politics, values and ideas of their 

societies without any doubt we can evaluate ups and downs , social changes kind of 

acceptance and believes of people of that duration. One of cultural and social 

elements of each duration, kind of views about women of society. View point of a 

society for this element shows development and completeness of thought of that 

society. Unfortunately women always kept far from social activities in history and 

culture of men in Iran and they were considered as second grade. Literature of this 

country has put women in weakness and fear, lack or in completeness of wise, 

seditious, coquettishness, unloyal, treacherous, unchastity, sensual, neglectful. This 

kind of look or view of society for women continued in Moghul and Teimoor. Since 

importance and esteem of Mogul women couldn’t effect Iranian’s women, the same 

pessimistic view and sometimes fanatical view is seen in works of selected poets to 

them, which some of them based on formal understanding from religion and some 

of them originated from general beliefs about women. From the other hand moral or 

ethical corruption which increased because of domination of Moghuls led that the 

abnormal effects of Mogul government be evident and sensitivity and fanatics of 

poets to being limited of women increased and paid much attention to having 

chastity standard. 
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