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  نقد كتاب
  ياخالق يدر آرا يتجنس

 ياز اسالم تا قرن چهارم هجر يشاز قرن سوم پ

  *نيره دلير

  چكيده
اخالقي از قرن سوم پـيش از   يآراجنسيت در هدف پژوهش حاضر بررسي و نقد كتاب 

قرن در دو مقطع مهـم از تـاريخ    هفتزماني  ةگستراست كه اسالم تا قرن چهارم هجري 
در نظـر   اثر گيرد. مؤلف را در بر مي ،سالميدورة اهاي نخستين  قرن  يعني باستان و ،ايران
جنسـيت   دربـارة زماني  ةحوزكه در اين  را مسائل حقوقي و فقهيو ، تيانظر، آرا تا دارد

 تـأثيرات اخالقي مشخص و  يآراشود به عنوان  در آثار و متون اين دوره يافت مي مؤنث
دو مقطع  دربارةاخالقي به بحث و نظر  يآرابا تعريف موسع از  ،رو ازاين. كندآن را تبيين 

پـردازد.   مـي  ،باستان و ورود اسالم است ةدورعطف آن پايان  ة نقطكه  ،مهم از تاريخ ايران
 حبودن و طـر  مند هئلمسنقد و بررسي اين اثر است كه در عين  در زمينةهاي پژوهش  يافته

و ادبـي آن   ،محتـوايي سئواالت متعدد مواردي نيز در نقد شكلي و ساختاري، نقد روشي، 
 و طرح است. تأمل قابلكه  شود ديده مي

 اسالمي. يننخستهاي  قرن ساسانيان،، زن جنسيت،، اخالقي يآرا ها: كليدواژه
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ـ در  كـه  ممكن است هرچندهاي مختلف تاريخي،  نوع برخورد با جنس زن، در دوره  ةزمان
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 از نگـارش درآمـده كـه برخـي     بـه هاي متعددي در جوامـع غربـي    آثار و پژوهش ،رو ازاين
بـا رويكـرد    تـا  انـد  كـرده و برخي نيز تالش  اند هاي فمينيستي به موضوع زن پرداخته جنبه

شـدگان و فرودسـتان بـدان     فرامـوش  منزلـة  و در سطح تاريخ اجتمـاعي بـه   ختيشنا جامعه
تحرير درآمده كـه كتـاب    ةرشت بهبا اين مالحظات  اكنون آثاري هم ،بپردازند. در هر صورت

 ةجملـ از  جنسيت در آراي اخالقي از قرن سـوم پـيش از اسـالم تـا قـرن چهـارم هجـري       
 متمـايز  و را در تاريخ ايـران در دو مقطـع متـوالي    مؤنثست كه تالش كرده جنسيت ها آن

دارد.  طوالني و مهمي از تاريخ ايـران را در بـر   ةگستركه  كندبررسي پيش و پس از اسالم 
ايـران   ةدورمدعاي مؤلف بر تداوم و پيوستگي احكام فقهي و حقوقي مربوط بـه زنـان در   

 پسااسالمي است. ةدورساسانيان و  ةدوربر  تأكيدباستان با 

محوربودن آن است كه سعي در تبيين يكي از ابهامات در  مسئلهمحاسن اثر  ترين مهم از
ها و مسائل متعدد ديگري شـده كـه    گذار پرسش زنان را داشته و پايه حوزة دردانش بشري 

محور،  مسئلهبا طرح سئواالت  زيرا ،شود هاي مهم آن محسوب مي اين دومي خود از مزيت
د و بـراي تحقيقـات آتـي    گشـاي  ايـن حـوزه مـي    گران پژوهشروي  پيشهاي جديدي  افق

 تمـامي  بـه  گـويي  البته كتاب به پاسخ است. تأمل قابلكه  كند هاي مهمي را طرح مي پرسش
بـزرگ زمـاني و طـرح     ةگستر دليل به زيرا، كند ندارد و چنين ادعايي نيز نمي اهتمامي ها آن

ب خارج امكان كتا ةحوزهاي گوناگون چنين امري مقدور نبوده و از  مسائل مختلف از جنبه
جديـدي را   ةمسـئل شـويم كـه خـود     رو مي به رودر برخي موارد با ادعاهايي  هرچنداست. 

در پاسخ به يكي از مسائل مهـم تـاريخ ايـران     كوشد تا  مينقد حاضر  هرروي، به. آفريند مي
آن يـاري رسـاند.    ةكه بتواند به غناي اثر يا تحقيقات برپاي كنداشاره  باب زنان به مواردي در

و ادبي سامان يافته و  ،ساختاري، روشي، محتوايي ـ بخش شكلي چهاراين نقد در  ،رو ازاين
 .كندزواياي گوناگون آن را بررسي  تا كند تالش مي

 

 . نقد شكلي و ساختاري2

رسد عنـوان كتـاب اسـت. روي     تيزبين مي ةخوانندشكلي كتاب كه به چشم  بهامنخستين ا
از اسالم تـا   يش(از قرن سوم پ ياخالق يدر آرا يتنسجداخلي عنوان كتاب  ةصفحجلد و 

اصـلي   سـؤال كتاب هنگام طـرح   ةمقدمدر  كه درحاليذكر شده است،  )يقرن چهارم هجر
گيـري  پرسش اصلي پژوهش اين اسـت كـه جنسـيت در شـكل     نويسد ميلف ؤپژوهش، م

اخالقي چه نقشي ايفـا كـرده و تلقـي از آن چگونـه بـوده اسـت؟ ذكـر عبـارت         هاي  نظام
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 اساسـاً  زيـرا تغيير موضوع كتاب است؛  معناي به» آراي اخالقي« جاي به» هاي اخالقي نظام«
  هاي اخالقي است. بحثي متفاوت از نظام آراي اخالقي

 

 و موضوعي بحث ،مكاني، زماني ةحوز 1.2
موضوعي و مكاني بحث است، نه در عنوان و نه  ةدامنتحديد شكلي كتاب عدم  بهامديگر ا

مكاني و موضوعي كتاب مشخص نشده است. عنوان كتاب به بحث  ةحوزكتاب،  ةمقدمدر 
تا قرن چهـارم هجـري اشـاره دارد.     1جنسيت در آراي اخالقي، از قرن سوم پيش از اسالم

 ةدورلف تالش بسياري داشته است تا نماي جامع و كلي از بررسـي تطبيقـي دو   ؤم هرچند
اين عنوان بدون داشتن قيد مكاني اخالقي مربوط به زنان ارائه دهد،  يآرا حوزة درتاريخي 

مكاني  ةمحدودجنسيت در آراي اخالقي كدام  كه شود زيرا خواننده متوجه نمي ؛مبهم است
پـس از خوانـدن فهرسـت     فقط .شاميا النهرين، مصر،  بينان، ايران، عربست ؛شود ميبررسي 
هدف مؤلف بررسي جنسيت در ايـران   كه برد مي  پيخواننده  ،مقدمه و فصل اول و مطالب

 و ،، عربسـتان النهـرين  بينهاي زيادي از كتاب به بررسي وضعيت زنان در  است. البته بخش
 تـر  بـيش باعـث گسـتردگي   شـده   ارائههاي   مطالب و دادهرغم مفيدبودن  كه به پرداخته غيره

 نماندن بند پايديگر  مورد .شده استمباحث و دورشدن ذهن خواننده از موضوع اصلي اثر 
اين بررسي قرن سوم  كه شده تأكيدها  زماني بحث است. در عنوان و ساير بخش ةمحدودبه 

ي از وضـعيت زنـان در   ، اما مؤلف گاه اطالعـات گرفتهپيش از اسالم تا قرن چهارم را در بر 
تـا   215هاي  در صفحه ،. براي مثالكرده استارائه  قمري را هاي پنجم تا هشتم هجري قرن
و ايلخـاني پرداختـه شـده كـه ارتبـاطي بـه        ،سلجوقي، مغول ةدورفصل نهم، به زنان  219

 افزايش حجم كتاب شده است. موجبموضوع كتاب ندارد و 

آيد كه  اصلي برمي سؤالموضوعي بحث است. گرچه از عنوان كتاب يا  ةدامنديگر  بهاما
است، اما توضيحات مقدمه و نيز فهرسـت و   آراي اخالقيهدف بحث بررسي جنسيت در 

بلكـه جنسـيت در    ،نبـوده  آراي اخالقي فقطمؤلف  ةدغدغدهد كه  مباحث كتاب نشان مي
موضوعي  ةدامنحدودنشدن است. م شدهساخت سياسي و زندگي عمومي مردم نيز بررسي 

(نظام) اخالقي، سـاخت سياسـي، و وضـعيت عمـومي      يآرابحث و پرداختن به سه متغير 
زنـان   ةحوزرا در تصويرسازي نماي كلي از ابعاد گوناگون  مؤلفكه تالش  آنرغم  به زنان،

مباحـث   و خلط برخـي  شدن كتاب، موجب تكرار حجيم بر عالوه دهد، اما اين امر نشان مي
 شده است.
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 تبويب كتاب 2.2
ت ئروش تحقيـق نشـ   نقـص كـه از  ،  آنهـا و محتـواي    تبويب كتاب و چينش فصـل  ةنحو
مهـم روش  هـاي   مؤلفـه . يكـي از  كنـد وارد  تواند خدشه ميكتاب  مباحث مهم گيرد، بر مي

هـاي   فرضـيه  ،هـا  سـؤال ، مسـئله بيان  .هاست بندي پژوهش و نوع چينش فصل تحقيق فصل
در ابتـداي هـر اثـر     الزم است هاي اصلي است كه فصل ازجملهو تعريف واژگان  ،پژوهش

كتاب و گاه در فصلي جداگانـه   ةمقدمتحقيقي و هر كتابي گنجانده شود. اين بخش گاه در 
بـا خوانـدن ايـن     ،. خواننده در ابتـداي كتـاب  استشود و از فصول اصلي كار  گنجانده مي

موضـوعي و زمـاني    ةدامنـ بـرد و از   اي وي پي ميه سؤالاصلي مؤلف و  ةدغدغبه  ،بخش
كتـاب   ةمقدمدر  فقطاست و  فتادهاين بخش مهم از قلم ا در اين اثر، اما دشو ميكتاب آگاه 

 ،اسـت. البتـه   اشـاره شـده  و پرسـش پـژوهش    مسـئله چندان گويا به بيان  نه ةجملدر چند 
به اين مباحث در بخش  دكتري مؤلف بوده و قطعاً ةنام پاياندراصل  پژوهشاين  جاكه ازآن

 رو روبـه كليات پژوهش پرداخته شده است، حذف آن در كتاب خواننـده را بـا سـردرگمي    
 .كند هاي بعدي را طلب مي و ضرورت وجود آن درصورت چاپ كرده

 هرچند فصل مهم ديگري كه بايد در ابتداي اثر گنجانده شود بررسي و نقد منابع است.
در  الزم اسـت  ،دهشـ هاي پنجم و دهـم ذكـر    هاي مختلف و در فصل بررسي در بخشاين 

دنبال بررسي كدام متون  بهشود كه مؤلف در اين كتاب  مشخصخواننده  براي ابتداي كتاب
 اخالقي است.

گـردد.   آن فصل بـازمي هاي  عنوانگذاري  شمارهها و  ديگر به چينش مباحث فصل مورد
، مطـالبي از  »زن و جنسـيت در ايـران پـس از اسـالم    «ذيل عنوان  ،در فصل نهم ،براي مثال

 عنـواني كـه   آنبـدون   ،شـود  وضعيت زنان در صدر اسالم و دوران خلفاي راشدين ذكر مي
 در همـين فصـل گنجانـده شـده     »زنان صوفي« ي مانندبراي آن در نظر گرفته شود يا عنوان

بحث  ةادامتوانست در  و مي نبودهه شدن اين بحث كوتا تيترضرورتي براي  كه درحالي، است
 خلفاي اموي و عباسي بود، آورده شود. ةدوركه بررسي وضعيت زنان در  ،قبلي

 

 تعريف و تحديد واژگان پژوهش 3.2
بخشـي بـا    ذكرنكـردن  كه محققانه نگاشته شده است، ،كتاب ةمسئلرغم اهميت محتوا و  به

. نـه در  كمبود آن هويداسـت  كه استمورد مهمي عنوان تعريف و تحديد واژگان پژوهش 
از فصول بعدي، مؤلف تعريفي از واژگان اصلي پـژوهش و   يك هيچفصل مقدماتي و نه در 
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رسـد محتـواي اثـر     مي نظر به ،متغيرهاي مستقل و وابسته ارائه نكرده است. در نگاه نخست
عنوان با تعريف خـاص ذهنيـت مؤلـف از جنسـيت،      زيرابه عنوان ندارد،  يبند پايتقيد و 

مـتن،   يجـا  يچدر هـ  ،شده است. البته يدهپژوهش برگز يزمان ةحوز يو حت ،آراي اخالقي
تـوان بـدان    تقريب از قرائن و شواهد مي به و شود يموارد مشخص نم ينمؤلف از ا يفتعر

اما مـتن اثـر    ست،اعنوان مفهومي  زيرادست يافت. اين مورد از كمبودهاي پژوهش است، 
جنسيت  ةواژگيرد.  پي آن شكل مي درهايي  ، ابهامات و پرسشرو ازاين. نداردتعريف مفاهيم 

پردازان فمنيسـت   نظريهو بسياري از  ،شناسان جامعهشناسان،  بار معنايي خاصي دارد و روان
 نبـود اند، اما هيچ تعريفي از اين واژه ارائه نشده اسـت.   در دوران اخير به اين بحث پرداخته

و از اهميت بسياري برخوردار اسـت، مخاطبـان    استاثر  ةكه متغير وابست ،تعريف اين واژه
 خواننده تا پايان كتـاب بـه هـدف و منظـور     كه شود كند و موجب مي كتاب را سردرگم مي

 ةخواننـد بردن جنسـيت، ناخودآگـاه ذهـن    كار بهجنسيت پي نبرد يا با  ةواژاصلي مؤلف از 
رويكرد غالـب تـاريخ    دليل به مؤنثجنس  فرض پيشو با  ودشامروزي دچار تداعي معاني 

امـا ازنظـر علمـي     ،مؤلف شـود  موردنظرمتوجه منظور مؤلف از جنس  ،فرودستان به قرائن
باشد و منظـور مؤلـف را در ايـن     مؤنثجنس  ةدربردارندتواند  نميتنهايي  بهجنسيت  ةكلم
شد يا تعريف دقيق از جنسيت در همان  يا عنوان بايد مقيدتر نگاشته مي ،رو ازاين. برتابداثر 

يعنـي   جهـت، . اين تعريف بايد شامل مفاهيمي ديگـر در همـين   شد ميابتداي كتاب معلوم 
فقدان يك تعريف دقيق جامع و مانع برخي تعارضـات   دليل بهكه د شونيز  ،جنس و جنسي
 كتـاب رفتـه و توضـيحات    كار بههاي  در كاربرد اين كلمات در مثال نويسندهذهني با منظور 

زن و جنسـيت   واژةهشتم و نهـم، كـه    و هاي اول در فصل ويژه به ،مسئلهآيد. اين  پيش مي
ـ و دا آورد ميي براي خواننده تر بيشاند، ابهام  هم ذكر شده دركنار بـه ذهـن    سـؤال م ايـن  ئ

 ةواژ كه و زن است، چه لزومي دارد مؤنثكه اگر منظور از جنسيت جنس  رسد ميخواننده 
جنسيت آورده شود و اگر معنايي جز اين در ذهن مؤلف بوده، چرا اين معنا براي  دركنارزن 

و زن به يـك معنـا و منظـور     ،كه جنس، جنسيت، جنسي يا اين خواننده تعريف نشده است
 رفته است؟ كار به

، نشـده  هايي برايش در نظر نگرفته ده و شاخصشجنسيت تعريف نمفهوم كه  جايي آن از
شـود.   نمـي يـا سـاخت سياسـي ارائـه      آراي اخالقيتصويري گويا و شفاف از جنسيت در 

هـاي   يا ازدواج) 85 - 83: 1392صادقي ساساني ( ةدوركه در بحث از انواع ازدواج در  چنان
ها يا وضعيت سرا حرم) و 84همان: تعدد زوجات ( ،)184 - 182همان: مرسوم ميان اعراب (
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. ه استدشن ي مشخصروشن بهارتباط اين مباحث با موضوع جنسيت  ،بارگي غالمغالمان و 
چيسـت و چـه    هـا  هدف از طـرح ايـن روايـت    كه شود مين معلومبراي خواننده  ،رو ازاين

 .پرسش اصلي مؤلف داردارتباطي با 

 نيـاز دارد.  تعريف دقيـق  بهيا نظام اخالقي است كه  آراي اخالقيديگر كتاب  مهم ةواژ
آيـد. مؤلـف در    دست نمي بهدر متن كتاب  آراي اخالقيتعريف مشخص و دقيقي از  اساساً

 رنظـ  بهو  است استفاده كرده ،اعم و نه اخص معناي به رس، در دست منابع از استنادات خود
اخالقيات  منزلة مؤلف بهچه  آن آثار اخالقي نيست، بلكه فقط ةرسد اين عنوان دربردارند مي

و خلـط مباحـث   گسـيختگي   بـه ازهـم  مـتن   سبب شده تامانده مدنظر دارد،  جاي بردر آثار 
 ؛مخاطـب نيـز متضـاد اسـت     فرض پيشاين مفهوم موردي است كه با  دچار شود. مختلف

بـرد   سـر مـي   بـه مخاطـب در انتظـار آن   چه  آن نامد با مي» اخالقيآراي «مؤلف آن را  چه آن
وسـيع از   ةگسـتر كارگيري اين  همؤلف عمدي در ب كه رسد مي نظر به هرچند .متفاوت است
جاي اثر خود آن را مشـخص و تبيـين    دارد، اما در هيچ »آراي اخالقي«عنوان با آثار و متون 

مؤلـف در   ةنانوشـت سـازد. تعريـف    گـاه نمـي  مخاطب را از قصد خود آ درواقع،و  كند نمي
مخاطب موجـب دوگـانگي اساسـي     ةتحديدشد فرض پيشع اخالقيات با سوگيري مكار به
شـدن منظـور مؤلـف نيازمنـد      مشـخص  براي آراي اخالقيشود كه متن را به تعريف از  مي
 و منابعي كه بتـوان از  آراي اخالقيكتاب تعريف دقيقي از  شد كه اشاره كه درحالي، كند مي
كـه مؤلـف بـراي خـود و      جايي آن از. دهد دست نمي به را استخراج كرد، آراي اخالقيها  آن

زمـاني و   ةمحـدود و  آراي اخالقـي جنسـيت در كـدام    كه كند روشن نمي دقيق مخاطبانش
خواهد بررسي شود، هنگام تبويب و نگارش كتاب و انتقال پيام كتاب به مخاطبان  مكاني مي
انسجام مباحث درك مخاطب از كتـاب را    عدممؤلف و  و اين سردرگميِشود  ميسردرگم 

آراي منظـورش از   كـه  كـرد  است. اگر مؤلف از ابتداي بحث مشخص مـي ه كرد دشوارنيز 
بحث را به متون اخالقي حكماي ايرانـي فروكاهـد و بـا     ةدامنتوانست  مي ،چيست اخالقي

هايي براي بررسي خـود در نظـر    تحليل گفتمان شاخص هاي تحليل متن يا استفاده از روش
 و با سهولت بحث را دنبال كند. بگيرد

، عبـارت  شـود هايي تعيين  و برايش شاخص شود كه الزم بود تعريف ياز ديگر واژگان
جغرافيايي و زماني موضـوع اسـت.    دةمحدوساخت سياسي و وضعيت عمومي زنان و نيز 

 را براي متغيرهاي پژوهش خواننده نكردن گذاري شاخص ،تحديد اين واژگان نكردن، تعريف
 كه ضرورت چنـداني بـراي   است شدهاي  مباحث حاشيه و كتاب وارد كرده رو روبهبا ابهام 

 .نبودها  آنورود به 
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 منابع اثر 4.2
 اسـتفاده كـرده  ده كرمانده مالحظه  برجايزعم خود در آثار  بهجنسيتي  ياز آراچه  آنمؤلف 
 ةمشـاهد اما مخاطب بـا   منظر كثرت منابع و تحقيقات اثر درخور تحسين است، ازكه است 

 اي اندرزنامـه  و ،جوي منابع اخالقي، فلسـفي و اين عنوان در ناخودآگاه ذهن خود در جست
شـود،   تلقيتواند اشكال اساسي  خود نمي خودي بهدر نظر اول  هرچندد. اين تعارض شو مي
نتايج متفاوتي را انتظار بايد  بع از اين دست متفاوت است،روش برخورد با منا جاكه ازآناما 

هاي معدودي از كتاب  در بخش فقطآراي اخالقي متكي بر منابع اصلي آن  درواقع،داشت. 
اي پرداخته شده اسـت. شـايد ايـن مـورد را      اسطوره و به منابع فقهي تر بيشبررسي شده و 

ليل كه با عنوان كتاب همـاهنگي نـدارد يـا    كتاب دانست، نه به اين د نقصان ترين مهمبتوان 
، بلكه به ايـن دليـل كـه در    كندكه مؤلف حق نداشته باشد از منابع ديگر آن را برداشت  اين
، نويسـنده ضـمن   رو ازايـن يك از اين موضوعات، روش تحليل و نتايج متفاوت اسـت.   هر

بـا موضـوع ديگـر    توجه به اين موضوع، بايد نتايج بررسي در هريك از اين موضوعات را 
 مقايسه كرده باشد كه التفات چنداني به اين امر نشده است.

تحقيقـات  برخي نه  واول  دستتكيه بر منابع  كه شايسته بود ،سترگي چنين تحقيق در
دقيـق   يبند پاي ،در بسياري از ارجاعات نيز باشد. سال پيش محققاني چون اشپولر شصت

شـود.   نشـان داده نمـي   امـروزي  به منابع تاريخي و تفكيـك آن از مطالعـات و تحقيقـات   
دقيق به منابع اصيل تـاريخي، ارجاعـات بـه مطالعـات و      يبند پايهاي مؤلف در  كوشش

هايي كه نتـايج   ويژه در بخش به سراسر كتاب،دوم در  دستحتي منابع و ، جديدتحقيقات 
هـايي كـه نتـايج     در قسمت ويژه به. عدم تقيد به منابع است  فياناك ،دهد مهمي را نشان مي

ادعاهـاي مزبـور ممكـن اسـت      هرچنـد . زنـد  ميبه اصالت متن لطمه  ،شود مهمي ادعا مي
 تـاريخي متقنـي   ةپشـتوان  ،با استناد به منابع اصيل اما مهم آن است كهبرسد،  نظر به درست

. در منـابع تـاريخي،   مانـد  باقي ميحد ادعا دردر برخي موارد  وگرنه ،آورد فراهمبراي آن 
ـ شـد (بـراي    تر تكميل و اسـتوار مـي   ارجاع به پيرنيا و رجبي بايد با منابع دقيق ة ايـن  نمون

از  قـول  نقـل نادرسـت ارجـاع    ةنحو؛ 32 - 31 :1392صادقي  بنگريد به ها، دست از ارجاع
هـاي   پـژوهش  نـد توا مـي  ،چه مؤلـف بخواهـد   ). چنان135 :پروكوپيوس ارجاع به مشكور

جايگـاه زنـان در نظـام     در زمينة ،مثال راي. ببيابدتري را براي اين مباحث  روزآمد و دقيق
     شـده در   چـاپ منصـور شـكي    طبقاتي ساسـاني و حقـوق شـهروندي آن عصـر مقـاالت

 2گشاست. راه يرانيكاا ةنام دانش
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(متـون ارمنـي سـرياني     دورة ساسـاني  اول دستكلي، كتاب از برخي متون  يدر برداشت
در قلمـرو   ) و متـوني كـه دقيقـاً   1380موسي خورني (خورني  3آثار سبئوس چون هم...)   و

بهره است. منابع ايران باستان در اين اثر اغلب تحقيقـات قـديم    بياند،  ساسانيان نوشته شده
منـابع   ،فصـل هشـتم  در هـا.   ها و لوحـه  چون كتيبه اول دستپيرنياست نه منابع  كتاب چون

 كـه  درحـالي  ،هـا تكيـه كـرده اسـت     كتيبه آثاري چونگيري  نتيجه بر دورة ساسانياخالقي 
گذاشت كه جايگاهي در اين   آثاري از اين دستها و  تكيه را بر اندرزنامه كه پذير بود امكان

اكتفـا كـرده    هـا  بـه ذكـر نـام ايـن اندرزنامـه      فقـط مؤلـف در برخـي مـوارد    و  فصل ندارد
 يوتكيشـان انـدرز پور  و اندرز اوشنر دانـا  چون هم) و از اين منابع مهم 122 :1392  صادقي(

اندرز دستوران بـه   مانندهاي ديگر  بسياري از اندرزنامه از چنين هم .است بردهنديگري  بهرة
و قطعات پهلوي و منابعي از اين  ،روز خرداد و ينماه فرورد ،يروزپ فرخاندرز بهزاد  ،ينانبهد

اندرز آذرباد از  اگر هم .است نبرده  بهره ،است در دستها  آن هاي فارسي كه ترجمه ،دست
آشنايي با اثر  باوجودمؤلف  زيرا، است نگرفته انجامارجاع درستي  ،استفاده شده مهرسپندان

اطالعات مندرج در آن نكرده و ارجاعـات آن نيـز    مجموعهدرست و كاملي از  ةاستفادذيل 
از ديگر منابع تاريخي دورة اسالمي نيز  .)1372است (جاماسب جي  گرفتهندرستي انجام  به
 الـذهب   مـروج ارجاعي به  61صفحة در  مثالً ؛شده است بهره بردهغيرانتقادي  ديدگاهيبا 

در  اول دسـت طبقات اجتماعي دورة ساساني منـابع   درمورد كه درحاليمسعودي داده شده، 
سـراغ   بهچرا  كه آشنايي دارد، اما مشخص نيستها  آن كه مؤلف با رغم آن دست داريم و به

 و ،بنـدهش  ،تنسر ةنامدادستان ديني و تخصصي در اين زمينه رفته و از  تر كمهايي  پژوهش
 و ،ماديـان  ،ويـس و رامـين   ازجملـه ارجاعـاتي   .است يدهچشم پوش بابكان يراردش ةكارنام

 د.نشو ديده نمينامه  ولي در كتاب است، در كتاب آمده روايت اميد

يـا در برخـي جاهـا متـون ايـران       كتاب مقدسبراي اشاره به مطالب برخي متون مانند 
همة منـابع   درموردبود  شايسته كه است كار رفته به موردنظر ةقطعباستان، ارجاع به فصل و 

در ارجــاع بــه منــابعي چــون  مــثالً ؛شــد از ايــن روش اســتفاده مــي اول دســتاصــلي و 
 خاصي استفاده شـده  ةترجماگر از  ،اوستاهاي مختلف  بخشو ، بندهش ،ناشايست شايست

نظرهاي بسـياري   اختالفمتون باستاني  ةترجم درمورد زيرا آن ترجمه ذكر شود، ، بايدباشد
 گذار است.اثركه در تحليل مطالب گاه  است

 دربارة زمان نگارش متون اوستايي و پهلوي نويسنده با تسـاهل بسـيار نظـر داده اسـت    
تـوان بـه    تـر مـي   . براي اطالعـات دقيـق  )123 - 122 :1392صادقي (براي نمونه، بنگريد به 

و تـاريخ ادبيـات پـيش از اسـالم     اي كه بر ترجمة اين متون نوشته شده و نيز كتـاب   مقدمه
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 ةدسـتورنام  تـرين  مهـم «را  ونديـداد نويسـنده   ،هاي ديگر مراجعه كرد. براي نمونه كتاب
 شدهنوشته حدوداً در دورة هخامنشيان ونديداد  كه درحالي ،دانسته» دورة ساسانيفقهي 
اسـت  شـت  دزراز دورة  تـر  كهـن  اين زمـان و حتـي   تر از كهنگرچه مطالب آن  است،

ـ  بهرةاين نوع منابع و  ةپيشنيها و  مايه نگرفتن بن نظر در واقع،). در62 :1375 (تفضلي رف ص
هـاي برآمـده از آن منـابع     رفتن تحليـل  راهه بيو بدون رويكرد انتقادي از اين منابع موجب 

 دليل بهدرست است،  احديتونديداد شده درخصوص  نقل ةجملكه  اين  باوجود زيرااست، 
برخي باورهاي مندرج در آن نيز از  ،كهن آن كه در ادوار پيش از ساساني ريشه دارد ةپيشين

منـابع بـراي    تـرين  مهـم  كـه  بايد در نظر داشت ي،چنين مالحظاتي برخوردار است. ازسوي
هاي  هاي نخست هجري متون جغرافيايي و سفرنامه قرنـ اقتصادي  بررسي مسائل اجتماعي

اطالعات  است، وفور در اين دوره نگاشته شده بهاست كه  هجري قمري سوم و چهارم قرن
؛ 1927ري اصطخباره، بنگريد به  دراين( دهند جايگاه زنان در اختيار ما قرار مي دربارةدقيقي 

 ،)1349فقيه جيهاني  تا؛ ابن به بيدخردا ؛ ابن1365رسته  ؛ ابن1385؛ مقدسي 1345فضالن  ابن
 و يهالصـوف   طبقـات چـون   ،متون صوفيانه ،چنين هماما از ديد نويسنده مغفول مانده است. 

هـاي   وضعيت قشري از زنان آگاهي ةدربارتوانند منابع ديگري باشند كه  مي ،يدالتوح  اسرار
ها به آثار محققان ارجاع داده  تاريخي از آنهاي  استناد ، اما نويسنده دردست دهند بهمهمي 
كنــد  هــايي از وضــعيت زنــان ايــالم را از كــامرون نقــل مــي روايــت ،بــراي مثــال ؛اســت

هاي  كتابوضعيت زنان مسيحي را از مقاالت و  ةدربارهايي  ) يا گزارش17: 1392  صادقي(
گاهي نيز فقط به منـابع يونـاني ارجـاع     .)69همان: كند ( متأخر و نه منابع اصلي روايت مي

مورخـان يونـاني هنگـام     است تا ان با ايرانيان موجب شدهيرقابت يونان كه درحالي ،دهد مي
هـاي آنـان عـاري از     و نوشـته  كننـد النهرين اغـراق   شرح رخدادهاي مربوط به ايران و بين

و بدون بررسي تطبيقي منابع يوناني و منابع  مسئلهتوجه به اين  اري نباشد. مؤلف بيد جانب
كه  چنانروايات يوناني اكتفا كرده است.  از نقل  به فقط) تاريخ طبري ،غيريوناني (براي مثال
از گزنفـون   نقـل  بهمادها يا ازدواج با خويشان نزديك را  درميان سرا حرمتعدد زوج و وجود 

هـاي كتـاب،    بخـش  برخـي از در چنـين،   هم ).25، 23 - 22: 1392صادقي كند ( روايت مي
 .)70 ،63 ،17 - 16همان: مطالب بدون ذكر منبع نقل شده است (

 

 تحقيقي اثر ةنيپيش 5.2
نظري و موضوعي اثر اختصاص داده نشده اسـت.   ةپيشيننقد  بخشي به بررسي و ،در كتاب

هاي پدرساالر و مادرسـاالر از محققـان    نظام دربارةاي  هاي پراكنده در فصل اول بحث فقط
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. دشوها بررسي  كه صحت و سقم آن ديدگاه بدون آن ،شده است قول نقلخارجي و داخلي 
 است. شدهنخوبي تبيين  بهارتباط اين مباحث با موضوع اصلي كتاب  ،چنين هم

 

 . نقد روشي3
چنـين   هـم هاي كتاب به روش تحقيق و گردآوري اطالعات و  از بخش يك هيچدر  هرچند

كـه   ،از روش تحقيـق تـاريخي   كـه  رسـد  مـي  نظر بهاثر  به باتوجه ،دهشروش تحليل اشاره ن
گرفتـه شـده   سـت، بهـره   ها آن ها از منابع تاريخي و تحليل و استنتاج گردآوري داده درواقع
 تـا  رود، اما مؤلف در برخي مراجعات به منابع ناگزير است كار بهتواند  . اين روش مياست

ماهيت منبع هماهنگ سازد كه اين امر درعمل رخ نداده و با تعريف  به باتوجهروش خود را 
 .سان برخـورد شـده اسـت    در مواجهه با منابع مختلف يك آراي اخالقيجاي مؤلف از  يك

استناد و رخـدادها و   مورداصلي منابع  فارغ از ماهيت ،خواه مؤلف نتايج دل بديهي است كه
انگيـز   بحثمهم جنسيت از موضوعات  موضوعكه  آن باوجوددست آمده است.  به ،ها پديده

 بـاره مطـرح شـده    ايـن  درهاي نظري بسياري  پردازان دنياست و تحليل و ديدگاه ميان نظريه
 آراي اخالقـي تحليل استخراج شاخص و  منظور بهها  ها يا نظريه ، مؤلف از اين ديدگاهاست

بـا رويكـردي سـنتي و بـدون      كتـاب  درواقـع، اسـت.   اي نبرده بهرهها  برمبناي اين شاخص
 ،رو ازايـن به تحليل موضوع پرداختـه اسـت.    تحقيق جديدهاي  شيوهها و  كارگيري روش به

 كار نرفته است. به ها تحليل در نظري ةپشتوان

 

 . نقد ادبي4
رد ادر بسـياري مـو  ست. از واژگان درست و زيبا استفاده كـرده و  و گيرا قلم نويسنده روان

اسـتفاده از   ،خوبي انتقال دهد. البته در برخي مـوارد  بهپيام خود را به خواننده  است توانسته
 ،ازجملـه شده اسـت.   متن ابهام درجمالت طوالني يا كاربرد نادرست برخي واژگان باعث 

فصل دهم  ةمقدمجمله طوالني شده است يا در اصلي پژوهش  سؤالدر مقدمه هنگام طرح 
نادرسـت اسـت.    نظـر  بهكه  كار برده است را به گاهي مؤلف واژگاني .)229: 1392صادقي (

هـاي اخـالق علمـي و فقـه      كه جنسـيت در نظـام   ،در عنوان و متن فصل ششم ،براي مثال
 بـه  باتوجـه كـه   اسـت  استفاده كرده »اخالق علمي« تركيباز  است، دورة ساسانيشتي دزر

كار  به را» نظرياخالق « واژة تركيبي بود كهمناسب اخالق علمي  جاي به ،شده مطرحمباحث 
» اخـالق فقهـي  «، »اخـالق فلسـفي  «، »اي اخـالق اندرزنامـه  «تركيـب واژگـانيِ    . سـه برد مي
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 كـه  رسـد  مـي  نظـر  به است، رفتهكار  بهكه در تفكيك متون اخالقي،  ،)230: 1392  صادقي(
 شوند. گزين يا تبيين تري جاي روشنعبارات صريح و  انست باتو مي

 

 . نقد محتوايي5

 كـه  است شده انسجام كتاب گسيختگي ازهم موجبساختاري و روشي  و هاي شكلي بهاما
در فصل اول خودنمـايي   آن موردين نخست. رود شمار مي بهنيز محتوايي كتاب  نقد ترين مهم
اسـت. در   را بررسي كرده نيااساسپيشزن و جنسيت در ايران  مؤلف ،كند. در اين فصل مي

مباحـث نظـري درخصـوص دو نظـام اجتمـاعي       بـه   ابتداي فصل، مؤلف بدون ذكر مقدمه
تعريفــي از دو نظــام مادرســاالر و پدرســاالر و  و  شــود وارد مــي مادرســاالر و پدرســاالر

هـاي ماركسيسـت و    هـاي فمنيسـت   دهـد. درادامـه، از نظريـه    هـاي آن ارائـه نمـي    شاخصه
طـرح   كـه  درحـالي ، رانـد  مي سخنشناسان درخصوص اين دو نظام  روانغيرماركسيست و 

نظري بحث مطـرح   ةپيشيندر فصلي مقدماتي ذيل عنوان ادبيات نظري يا  اگرچنين مباحثي 
چرا  كه كه بر خواننده روشن نيست آنتر  مهم ةنكت. رساند ، بسيار به غناي اثر ياري ميشد مي

آراي هـاي اخالقـي يـا     جنسـيت، نظـام   دربارةهاي نظري  جاي پرداختن به ديدگاه بهمؤلف 
به بحـث از دو نظـام مادرسـاالر و پدرسـاالر پرداختـه       و نيز ساخت قدرت، صرفاً اخالقي

آراي نظام و  اساساًدر اين دو نظام قابل بررسي است؟  فقطاست. آيا ازنظر مؤلف، جنسيت 
، پاسـخ ايـن   هـاي كتـاب   بخـش از  يـك  هـيچ ي به اين دو نظام دارد؟ در چه ارتباط اخالقي
 آيد. دست نمي بهها  پرسش

كـه   دهكـر طـرح  م و مهمـي  ، ادعاهاي بزرگاثردر بسياري از فصول ازسويي  ،نويسنده
شـواهد  دهد، اما در بسياري از مـوارد   مندي فكري و تحليلي وي را نشان مي و توانت ئجر

 ةها پيشـين  كه آريايي آورده است 15 ةصفحدر  ،د. براي مثالده نميارائه ها  آن دربارةمتقني 
بدون مراجعـه   ،اند. با ذكر مطالبي از كتاب پيرنيا پدرساالر بوده فقطو  اند نداشتهمادرساالري 

و رياست پدر در خانواده را دليـل بـر    ،خدايان مذكر ،، تعدد زوجاول دستبه منابع و اسناد 
هـا   آريـايي  كه كند ها دانسته است. درادامه اشاره مي آريايي درميانساالري مادر ةپيشينفقدان 

تر بودنـد و چيزهـاي زيـادي از     پست ،بابل و آشور يعني حيث تمدن از همسايگان خود، از
ثير نظام مادرساالري اين مناطق أت تحتها  آن ي،ا پذيري ثيرتأچنين  باوجود و آنان اخذ كردند
اظهـار  يـا   )16: 1392صـادقي  نظام پدرساالر باقي ماندنـد (  بند پاي چنان همقرار نگرفتند و 

شـكار و   بـر  مبتنـي داري و زندگاني چادرنشيني  رسد فرهنگ خشن گله مي نظر به كه كند مي
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گريزانـه در   زنهـاي   گيـري ديـدگاه   و اين عامل در شكل بودندداري زنان را مانعي مهم  گله
داشته است. مؤلف براي اين ادعا ثير أتهاي نخستين  يايياقوام چادرنشين آسياي مركزي و آر

تـاريخي   ةداد) 109 - 108، 37همـان:  ( ) و بسياري از ادعاهاي ديگرش16: 1392صادقي (
هـاي   بـه ذكـر اسـتنباط   » ظاهراً«و » رسد مي نظر به«با ذكر عباراتي چون  فقطكند و  ارائه نمي

در مسيحيت و  حاكمهاي  از ايده ،مثالكند. براي  هايش بسنده مي فرض پيششخصي خود و 
ها  كه اين ايده آن يب ،گويد نظر از جنسيتش، سخن مي صرف ،بودن زن در مسيحيت مند ارزش

 در ايران احتمال كه كند مي)، يا ادعا 70همان: ( كندبازگو  آشكارارا با مراجعه به منبع اصلي 
معرض آزار جنسي بودنـد   در تر بيشآزاد  زيرا زنانِ ،ه استاستقالل زنان كم بود رود كه مي

از منـاطق   تـر  بـيش آزادي زنان در مناطق شرق ايران  كه شود يا مدعي مي ،)71 - 70همان: (
كنـد. بـه    اما براي اين ادعا استناد تاريخي از منبعي ذكـر نمـي   ،)108همان: غرب ايران بود (

هاي پيشاپدرسـاالرانه   نتبا گسترش شاهنشاهي هخامنشي، س كه كند مي اشاره ،همين شيوه
شـت  دزرآيـين   كـه  ددار مـي  اظهـار يـا   ،)110همان: به نابودي گذاشتند (  رودر اين مناطق 

بـاره   اين دركه شواهد يا مستنداتي  آن يب ،)121همان: مشحون از باورهاي پدرساالري است (
 ةزمينـ  پـيش توانـد   بسياري از اين ادعاهـا خـود مـي    ،البته ارائه دهد و نام منبعي را ذكر كند.

 منـدان ايـن حـوزه    روي محققان و عالقه پيشاي را  هاي تازه و افقد شونتحقيقات متعددي 
 ند.مند بگشايند و از اين منظر ارزش

هاي محققاني چون فرويد، هاتن، مظاهري، اشپولر،  ها ديدگاه در بسياري از بخش مؤلف
نقـل  هـا را   آنو  است را بدون هيچ بررسي و نقدي پذيرفته )202 - 201 ،17همان: ( احمد
 اسـتوار اسـت،  محققان ديگـر   يآراهاي مؤلف از جنسيت بر  اساس تحليل درواقع،كند.  مي
 .شوند و تحليل ها بررسي كه صحت و سقم آن ديدگاه آن بي

 در بعضـي مـوارد   كـه  دارد بـه مفـاهيم و دسـتاوردهايي    داورانـه  مؤلف رويكـرد پـيش  
)، 40 همـان: و نـه جنيسـتي. در فصـل دوم (    اسـت  مضامين اخالقي يا سياسـي  ةبردارند در

هاي نادرست شـده و حتـي    جنسيت برخي موارد دچار تعميم دربارةرويكرد خاص مؤلف 
 .طرح شده نيز جنسيتي در نظر گرفته شده استمبرخي مفاهيمي كه فارغ از مسائل جنسيتي 

جنسـي و   و جـنس  در زمينـة ف دقيق از مفاهيم پـژوهش  سويي فقدان تعري ازاين امر خود 
هـاي نظـري بـر     رويكرد مؤلف بدون پشتوانه ةغلب ،ديگر سوي ازدهد و  جنسيت را نشان مي

دارد كـه از   موضـوع پـژوهش را معلـوم مـي     براساستحقيق  ةدورتمام اجزا و موضوعات 
خطاهـاي تفسـيري مؤلـف رويكـرد      تـرين  مهـم  از. رود شمار مي بهجاي اثر  ههاي ناب تعميم

 ةفـر  كـه  گفتـه شـده اسـت   ايزدي  ةفردر بحث  .)160همان: ايزدي است ( رةجنسيتي به ف
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هاي مربوط به آن حضور يك زن حتي  ايزدي حاوي نمادهاي جنسي است و اغلب روايت
شـجاعت و تـوان جنسـي     و ) و ويژگي مردانگي161همان: شود ( صورت منفي ديده مي به

اسـت كـه    اي ايـزدي ويژگـي   ةفـر  كـه  درحالي ،)163همان: (است آن  ةدهند لتشكيعناصر 
و تفسير اين نيرو به نيروي جنسي يـا ليبيـدو   د شو ميموجب انتقال قدرت و حق پادشاهي 

) نادرست است. حضور زن در هر رويدادي دليل بر رويكرد جنسيتي آن رخـداد يـا   همان(
موضع خود را  ،شده تعيين پيش ازتعاريف  ساسبرا ،محقق بايد نخست درواقع،پديده نيست. 

را هـا   آن سپس با تكيه بر مباحث نظـري، رويـدادها را بررسـي و كاركردهـاي     كند، روشن
تجريـدي و انتزاعـي در تفسـير و رويكـرد      ةپشتوانكه فقدان اين دو  حالي در. كندمشخص 

ـ ايزدي بـدون هـيچ دقتـي     ةباور فر درواقع،مشهود است.  ناصحيح اين باور كامالً كـه   آن يب
و مفهوم آن تنهـا بـه قـدرت     است رفته كار به ،بحث روشن باشد موردارتباط آن با موضوع 

بخش براي پادشـاهان ايـران باسـتان     مشروعيتايزدي باوري  ةفرشاهي كاهش يافته است. 
 عام آن كيهاني و فراگيـر بـراي تمـام موجـودات عـالم هسـتي اسـت (فـر         ةمرحلاست كه 

خاص آن الزامات و مفردات خاصي را در سطح پادشاهي در بر دارد  ةمرحلهمگاني) و در 
مجمـوع در هـر دو سـطح امـري      درو  يسـتند نجنيسـتي  هـا   آن از يـك  هيچ(فر ايزدي) كه 

برابر كل كائنات است كه در نظـام   درفراجنسيتي و از تعابير و باورهاي كيهاني ايران باستان 
 ؛315 - 314 ،2 ج :1356 ها يشتشود ( شهري تعريف مي ايران ةانديش چنين همو ) asa( اشه

 .)9: ج 1971 –1966فردوسي 

 ،دو نكته حـائز اهميـت اسـت. نخسـت     ،آمده 158 صفحة كه در ،در بحث سلطنت نيز
كه از اين  چنان هم، زيرا نمايد اطالق عنوان سلطنت به پادشاهان ايران باستان كه درست نمي

 ةدورمربـوط بـه    لطنت لغتي عربي اسـت كـه كـاربرد آن مشخصـاً    واژه مشخص است، س
 دورة اسـالمي اسالمي است و ساختار و مفهوم آن از مناسبات و روابط قدرت و دانـش در  

با ماهيت پادشاهي  اساساً ،برآمده و در بستر تاريخي اين دوره شكل گرفته است. از اين نظر
 ،باسـتان  ةدورصـحيح آن در   ةواژمؤلف بايد  ،رو ازاينباستان متفاوت و متمايز است.  ةدور

 بندد. كار بهرا  ،يعني شاهنشاهي

ادعاي الوهيت شاهنشاهان ايران باستان است كه از قـول پيرنيـا اسـتناد     دربارةدوم  ةنكت
 كـه  گيـرد  همسر اردشـير دوم، نتيجـه مـي    ،ي از پروشاتقول نقلبا ذكر  ،شود. براي مثال مي

سخن پروشات هيچ داللتي بر اين موضـوع   كه درحاليشاهان ايراني مدعي اولوهيت بودند. 
هـا داده اسـت    پارسـي قـانون بـه    جـاي  بهخدا تو را  :گويد ندارد. پروشات به همسرش مي

تفـويض   ،نخسـت  :تـوان فـرض كـرد    از اين سخن دو برداشت مي .)158: 1392صادقي (
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كـه سـخن او قـانون خواهـد بـود.       نحـوي  بـه بودن قدرت شاه  مطلقهقدرت به شاه و ديگر 
اسـتنباط   بـر  عـالوه توان جواز ادعاي اولوهيت دانست. مؤلف  اين سخن را نمي روي، هيچ به

نادرست از اين سخن، مطالبي را كه هيچ ارتباطي با بحث جنسيت ندارد، مطرح كرده است. 
هايي نادرست  گيري نتيجهآن  براساسما كند، ا مؤلف اطالعاتي تاريخي را نقل مي ،جا در اين
هايي از شـرايط و سـاختار اجتمـاعي و سياسـي      ها و تحليل دهد. گاهي نيز استنباط ارائه مي

زنان در اواخـر   4سلطنت ،بعدي و نادرست است. براي مثال تكدهد كه بسيار  ايران ارائه مي
) يا 110همان: داند ( حي ميرا گوياي بقاياي فرهنگ پيشاپدرساالر در اين نوا دورة ساساني

همسري براي پهلوانان مرد و تحريم ازدواج زنان ايراني با مـردان بيگانـه را    برونگرايش به 
بـراي   كـه  درحـالي ). 112همـان:  بـرد (  پدرساالر نام مي ةدورگذر از پيشاپدرساالر به  ةنشان

 توان برشمرد. شناختي و سياسي ديگري مي جامعهچنين وقايعي داليل 

منابع  براساسيك گزارش  فقط ،دورة ساسانيوضع عمومي زنان در  سوم، دربارةفصل 
تصوير كشـيده نشـده    به دورة ساسانيخر است و در آن تصوير روشني از جايگاه زن در أمت

 ازجملـه  ،بررسي برخي منـابع مكتـوب بـه سـاير منـابع      دركنارمؤلف  اگر بود جاه باست. 
نيـز توجـه    ،مانـده از عصـر ساسـاني    باقينري و فرهنگي ها و آثار ه برجسته نقشظروف و 

هزار سال  هفت اند از عبارت اثر تأليفدر روزگار  باره اين درمنابع  ترين مهمبرخي از  كرد. مي
 زمـاني ، تأليف ثير هنر ساساني بر هنر اسالميأت )؛1378( احسانيتأليف  ،هنر فلزكاري ايران

تأليف  ،هنر ايران در دوران پارتي و ساساني؛ )1347( ساميتأليف  ،يتمدن ساسان )؛1355(
شاهنشـاهي   دورة اقـوام گونـاگوني در   دورة ساسـاني ايـن، در   بـر  عـالوه  .)1370( گيرشمن
به موضوع جنسيت زن در اين اقـوام   بود كه شايستهرو  همين ازو  كردند ندگي ميزساساني 

اين پژوهش در  موردنظراقوام سغدي كه در سراسر دوران  ازجمله ؛شد نيز تاحدي توجه مي
 درخـور اين اقـوام   درميانزيستند و نقش و جايگاه زنان  شمال شرقي ايران مي ةگسترد ةپهن

ها (مردمان ماوراءالنهر) تاجرپيشه بودند و زنان سغدي در امر  بررسي و توجه است. سغدي
براي جايگاه زن  ،نمونه رايبي اين امر است. تجارت فعال و منابع بازمانده از سغديان بازگو

 ؛شد مياستفاده  بهتر بود كه از اين مقاالت ،فرهنگ سغدي درميانويژه  به ،در فرهنگ ايراني
 .)1382، 1381( زرشناس

ي تـر  بـيش به تحقيق و تعمق خانواده و ازدواج آورده است  درموردمطالبي كه نويسنده 
كرده است. به همين دليل،  استواراز منابع برخي  بر مبتنيرويكرد خود را نويسنده  .داردنياز 

مطلبـي كـه دربـارة     مـثالً  ؛گاه مطالبي كه در يك مورد خاص بيان كرده ضد و نقيض است
خـواني   به بعد آورده اسـت هـم   87 صفحةبيان شده با مطلبي كه در  73 صفحةسترزني در 
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اسـتفاده  هـا   آن يقات مفصلي دارد كه البتـه نويسـنده از  تحق باره دراينندارد. كتايون مزداپور 
 »Family Law in Zoroastrianism«مقالـة   مـثالً  ،ديگـر محققان كرده است، ولي به تحقيقات 

در ايـن   كـلْ در، اما  توان مراجعه كرد نيز مي ،5ماريا ماتسوخ هاي همقال و منصور شكي تأليف
ي قطعـي  أنويسنده در اكثـر مـوارد ر   كه درحاليموضوع بايد بسيار بااحتياط اظهارنظر كرد، 

 بـه طلبـد كـه خـود     ميصادر كرده و اين درست نيست. اين بخش نقد و بررسي كاملي را 
 .نياز داردمستقل  يپژوهش

نوشـته اسـت    »نـروزد «بـه فارسـي    را» niruzd« وشـي واژة پهلـويِ   فـره نويسندة كتاب 
ترجمــه كــرده اســت » قيــر، نــاتوانقــوت و غــذا، ف بــي«را و آن  )89 ،84: 1392  صــادقي(
نـوعي از ازدواج آمـده و    منزلة به ماديان هزاردادستاندر يك بند از  .)411 :1358  وشي فره(

ولي معناي ايـن قطعـه دقيقـاً روشـن      ،به بخشيدن زن به فردي كه محروم است دارد اشاره
 تا 89صفحة . مطالبي هم نويسنده در ديده نشده استنيست و چنين مطلبي در جاي ديگر 

از متـون پهلـوي    يـك  هـيچ دوم است و به  دستهمه از منابع  كه آورده است باره دراين 90
) هـم هـيچ ارجـاع    84 ،58 :1392صـادقي  تعـدد زوج ( لة ئمسـ ارجاع نداده اسـت. بـراي   

محكم تبيينـي و   ةپشتوانآمده  دست بهها و نتايج  تحليل ،رو ازاين .ي ارائه نشده استاول دست
  .ندارد اول دستاستدالل متكي بر منابع اصيل و 

  
 طرح مباحث زائد 1.5
 تـر  بـيش اين امر  ،پرداختن به مباحثي خارج از موضوع است. البته وارد بر كتابهاي نقداز 

 شـوند. آن بايـد بررسـي    براسـاس كـه   است و متوني آراي اخالقيناشي از فقدان تعريف 
: 1392ادقي (صـ  النهرين بينبررسي وضعيت زنان در وان اشاره كرد ت مي مواردي كه ازجمله

مؤلـف بـه   كـه   اسـت  )22همـان:  ( ) يا بررسي ارتباط شهرنشيني با نظام پدرساالر21 - 18
در  ،چنـين  هـم توجه كرده اسـت.  هاي غيرضروري و غيرمرتبط به بحث اصلي كتاب  بحث

 .حماسـي و فقهـي پرداختـه اسـت    تفصيل به بررسي ادبيات داسـتاني و   بهمباحث جداگانه 
مؤلف بخواهد  است و اگر آراي اخالقيبررسي جنسيت در  فقط كتابموضوع  كه درحالي

يـا   شـوند ها بايـد بررسـي    حكمي و اندرزنامه و هاي اخالقي كتاب فقط ،باشد بند پايبدان 
بايد منابع تـاريخي و متـون    ،طرح مباحث مربوط به ساخت قدرت و وضعيت زنان دليل به

را  ايـن منـابع، ادبيـات داسـتاني و فقهـي      جـاي  به، اما مؤلف تحليل شوندسياسي اين دوره 
بايد از همـان ابتـداي كـار     ،چه مراجعه به اين منابع ضروري است است. چنان بررسي كرده
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تفكيـك   بـه و بر همان اساس نيز روش پژوهش و نوع نگـرش بـه آنـان     شود اشارهها  بدان
 ،منابع فقهي نيز بايد استناد شـود  مؤلفو اگر در تعريف  شودهاي متفاوت منابع لحاظ  سنخ

 .دشون رو روبهكننده آورده شود تا خواننده با ابهام  قانعبايد استدالل تاحد كفايت 

 

 گيري نتيجه .6
 دربارةمهم  كتابي اخالقي از قرن سوم پيش از اسالم تا قرن چهارم هجري يجنسيت در آرا

هـاي   تواند افـق  مي تأمل قابل پژوهشيِ ياثر درجايگاهزنان و نگاه جنسيتي به آنان است كه 
كه از اين منظـر درخـور    كند اين حوزه باز گران پژوهشروي  پيشجديدي را در اين زمينه 

 ةحـوز زمـاني چنـد قـرن پـيش و پـس از اسـالم را        ةبـاز  تا . مؤلف قصد داردتقدير است
حاصـل از آن را   تـأثيرات و  كنـد  مقايسه را ديگر با يكزنان  دربارة اخالقيآراي موضوعي 
در را در تمـام منـابع و آثـار     آراي اخالقـي  اسـت تـا   مؤلف تالش كرده هرچند. تبيين كند

، مـانع از  شـود  نمـي  كتاب هم برطرف تا پايان كه ، مشكل روشي اثركندبررسي  رس دست
ويژه فقدان  به ،ساختاري و روشي كتاب و هاي شكلي امبهبهينه از منابع شده است. ا ةاستفاد

بررسي قرار گرفتـه باشـند،    موردپژوهش  ةپيشين و واژگان و سؤالفصل مقدماتي كه در آن 
و چگونـه ادامـه    شـده  بحث اصلي كتـاب از كجـا آغـاز    كه شخص نشودم تا موجب شده

هاي شكلي به محتواي كتاب نيز كشيده شده اسـت. كتـاب البتـه در     بهاماين ا ةدامند. ياب مي
پژوهشي خود مشـخص   در زمينةانحصاري  تا تالش دارد آراي اخالقيعنوان با استفاده از 

كتـاب ادعاهـاي   بخـش   برانگيزتـرين  تأمـل ست. ا بند پايبدان  تر كمدر محتوا  هرچند ،كند
كه به پژوهش ژرف و  شده زماني مهم مطرح ةدور دو  زنان در اين دربارة است كهبسياري 

و  شـمار رود  به شده اي مطرح زمينه ةمطالع منزلة تواند به مي ،البتهنياز دارد.  تحقيقات گسترده
هـاي   هدر زمينـ نياز به تعمـق و تحقيـق ژرف    اما قطعًا ،مطالعات پسيني خود قرار گيرد ةپاي

  .ماندخواهد  برقرار چنان همادعاي اين كتاب  مورد
  

  ها  نوشت پي
 

هاي نخسـت   قرنمؤلف عنوان كتاب را از برآمدن ساسانيان تا قرن چهارم هجري يا  كهبهتر بود  .1
 داد. اسالمي قرار مي

2. Shaki, M. (1992 a), “Class System III in the Sasanian Period”, in: Encyclopaedia Iranica, 

vol. 5, p. 654 - 657; Shaki, M. (1992 b), “Citizenship in Sasanian Period”, in: 

Encyclopaedia Iranica, vol. 5, p. 632 - 634. 
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يا در برخي تحوالت و تبادالت حقوقي و فرهنگي دوران ساساني و اسالمي امكان اسـتفاده  
 يختـار  ةدربـار  يمطالعات اسالم؛ تا زردشتي يراناز ا بنگريد بهاز مقاالت شائول شاكد فراهم بود؛ 

 ،نمونـه  بـراي ؛ يا 1381 ،ققنوس ، تهران،فر مرتضي ثاقب ة، ترجمفرهنگي يانم يها و تماس يند
ثار والتر هينتس و يوسف مجيدزاده نيـز  آدرخصوص جايگاه زنان در تمدن ايالم شايسته بود از 

 شد. استفاده مي

3. The Armenian History Attributed to Sebeos (1999), R. W. Thomson (trans.), Historical 

Commentary by J. Howard-Johnston, Assistance from T. Greenwood (Trans. Texts for 

Historians), 2 vol., Liverpool 

اسـالمي و رواج آن   ةبـه وضـع آن در دور   توجـه  ساساني با ةبراي دور» سلطنت« ةبردن واژ كار . به4
 تاريخ ايران نادرست است. ةميان ةهاي استياليي در دور مورد نوع حكومت در

اخيـر   ةاستاد دانشـگاه بـرلين، طـي بـيش از سـه دهـ       )،Maria Macuch( پروفسور ماريا ماتسوخ. 5
كه براي اين پژوهش  انجام دادهمتون حقوقي به زبان فارسي ميانه  ةهاي متعددي در زمين پژوهش

 كه تاكنون در ايـران  او،. برخي از آثار باشدتواند  هاي آتي در اين حوزه بسيار مفيد مي يا پژوهش
 ذكر خواهد شد. نامة همين مقاله كتابدر  ،ترجمه نشده است

 

 نامه كتاب
 .ينيةالد ةالثقاف ةمكتب ،المسالك و الممالك تا)، (بي ، عبيداهللابهذخردا ابن

 .چانلو، تهران: اميركبير قرهحسين  ةترجم ،االعالق النفيسه )،1365( رسته، احمد ابن

 ابوالفضل طباطبايي، تهران: بنياد فرهنگ ايران. ةترجم ،فضالن ة ابنسفرنام، )1345( فضالن، احمد ابن

ح. مسعود، تهران:  ةترجم، بخش مربوط به ايران ؛البلدان مختصر ةترجم )،1349( فقيه جيهاني، ابوبكر ابن
 بنياد فرهنگ ايران.

 جعفر شعار، تهران: اميركبير. كوشش به التوحيد،  اسرار )،1353( بن منور  محمد، ابوسعيد ابوالخير

 علمي و فرهنگي. ، تهران:هزار سال هنر فلزكاري ايران هفت، )1378( محمدتقي ،احساني

 .بريل ،مسالك الممالك، )1927( بن محمد  ابراهيماصطخري، 

 كوشـش  بـه ، عبـداهللا انصـاري    خواجـه  ةالصـوفي طبقات  ةگزيد ؛گنج روز نياز، )1392( انصاري، عبداهللا
 محمدسرور مواليي و محمد شريفي، تهران: معين.

پـروين   كوشش محمد بهتصحيح محمدتقي بهار، ، تاريخ طبري ةترجمو تكمله  ،)1353( بلعمي، محمد
ار.گنابادي، تهران: زو 

 تهران: علمي. ،ماديان هزاردادستان ،)1393( مرد فرخبهرامان، 

نظـر   زيـر  ،(از دوران پيش از تاريخ تا امروز) ايرانسيري در هنر  )،1387( پوپ، آرتور و فيليپس اكرمن
 .عليرضا شاپور شهبازي و ديگران، تهران: علمي و فرهنگي ترجمةسيروس پرهام، 
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 تصحيح ژاله آموزگار، تهران: سخن. ،پيش از اسالم ايران تاريخ ادبيات، )1375( تفضلي، احمد

 .عريانپژوهش سعيد  ،هاي پهلوي متندستور ، )1372( جاماسب جي

  .، ترجمه و كوشش اديك باغداساريان، تهران: ناشر مؤلفتاريخ ارمنيان، )1380( خورني، موسي
كتـايون مزداپـور،    ةآسـا، ويراسـت   كيخسرو جاماسب ترجمة ،نامه ارداويراف)، 1382( زردشت بهرام پژدو
 .تهران: توس

 .4، ش 5 ، سفرهنگستان ةنام، »بانوان سغد شاهها و  شاهدختالقاب « )،1381( زرشناس، زهره

 ، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي   كتـاب زن و فرهنـگ  ، »زنـان سـغد   نيد« )،1382( زرشناس، زهره
 .شناسي) مردم ةپژوهشكد(

 .فرهنگ و هنر ارت، تهران: وزهنر ساساني بر هنر اسالميثير أت )،1355( زماني، عباس

 .مفاخر ملي، تهران: انجمن آثار و تمدن ساساني )،1347( سامي، علي

 ،فرهنگي ميانهاي  تماستاريخ دين و  دربارةمطالعاتي  ؛از ايران زردشتي تا اسالم، )1381( شائول شاكد،
 .تهران: ققنوس ،فر ثاقبمرتضي  ترجمة

، ؛ از قرن سوم پيش از اسالم تا قـرن چهـارم هجـري   آراي اخالقيجنسيت در  )،1392( صادقي، فاطمه
 .تهران: نگاه معاصر

 .دانش :مسكو ،و ديگران برتلس .ا .يصحيح تشاهنامه،  )،1971 - 1966( ابوالقاسم ،يفردوس

 .تهران: دانشگاه تهران، فرهنگ زبان پهلوي ،)1358( وشي، بهرام فره

وشـي، تهـران: علمـي     فـره بهرام  ترجمة ،هنر ايران در دوران پارتي و ساساني )،1390( گيرشمن، رومن
 .فرهنگي  و

مـريم   ترجمـة موسـي خـورني،    مبنـاي جغرافيـاي تـاريخي    بـر شـهر   ن ايـرا ، )1373( ماركوارت، يوزف
 .ميراحمدي، تهران: اطالعات

 .علينقي منزوي، تهران: كومش ترجمة ،االقاليم ةمعرفاحسن التقاسيم في ، )1385( مقدسي، محمد

 .موسي جوان، تهران: رنگين ترجمةژام دارمستتر،  كوشش به )،1342( ونديداد

  .وشي، تهران: دانشگاه تهران فرهكوشش بهرام  به، گزارش ابراهيم پورداوود )،1356( ها يشت
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