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  و اسالمی یفرهنگ جاهل گاه مادر دریجا یقیبررسی تطب
  *پوریعل يم مشهدیمر

  يدهكچ
مشـخص   یاجمـال  یوهشگران اسـت. بـا نگـاه   مورد توجه پژ يهااز موضوع، تیگاه زنان در جاهلیجا
ـ در جاهل يو فـرد  یمباحـث خـانوادگ   او درکنـدو کاي نـاقص بـه   گونـه ه پژوهشگران بهکشود یم ت ی

ـئلۀ دختر یگاه زن در جاهلیدر مباحث جااند. پرداخته ـ کت بیشتر به مس و انـواع ازدواج و طـالق در    یش
ـ است. بـر ا  گاه مادر غفلت گردیدهیژه جایو، بهات زنانیگر ابعاد حیین دیو از تبشده ت پرداخته یجاهل ن ی

ـ گاه مادر در جاهلیجا ترقیفهم دق منظورن پژوهش تالش شده است بهیاساس، در ا صـدر اسـالم،    و تی
ا آنهـا  یبرخوردار بودند؟ آ یگاهیمادران در عصر جاهلی از چه جا :یافت شودها پاسخی براي این پرسش

ـ داشتند؟ آ بهتر یگاهیا جایبرخوردار بودند  یت پستیموقعنیز همچون همسران و دختران از  ا در اسـالم  ی
ـ ن معـارف را  یاز ا یه اسالم برخکا آنیده شده است؟ یشکهمۀ آداب و رفتارهاي جاهلیان، به چالش  ه ک

چون وضعیت انتساب به مـادران،  هممباحثی  ن مقاله،یرده؟ در اکد ییمعیارهاي پذیرفتنی است، تأبا منطبق 
ـ اي تطبیقـی میـان جاهل  گونهفرزند، به يگذارو نقش مادر در نام ت فرزندیدر در تربنقش ما ت و اسـالم  ی

  شود.بررسی می
  .ت، مادر، صدر اسالم، نسب، فرزندیجاهل: هاکلیدواژه

                                            
    قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدانشجوي دکتري علوم و  *

  ahmademamimoshaver@gmail.com  20/9/1391ـ پذیرش: 23/9/1390دریافت: 



۱۰۰      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

  مقدمه
ـ ؛ بـوده اسـت   یمنف یلک طوردگاه عرب به زنان بهید، یه در عصر جاهلکشود ین تصور میغالباً چن  یول

ار و کـ از اسـالم دربـارة زنـان را اف    عـرب پـیش   يد و باورهایعقا، ه تمام فرهنگکست ین معنا نن به آیا
ه از آن کـ  ،گـاه مـادران  یچـون جا ، یزنان جـاهل  یل داده است. مطالعۀ ابعاد دیگر زندگیکتش ید منفیعقا

تـوان بـه   یت مـ یدوران جاهل یباشد. با بررسیگاه آنها مین جاییدر تب یاساس يعنصر، غفلت شده است
حـج یـا برخـی از     کهمچـون بخشـی از مناسـ   ؛ اندتأیید شده ه در اسالم نیزکافت یدست  یمثبت عناصر
آن  يهـا ارزش گریز از دیگاه مادر نی. جانوازي و پایداري به عهد و پیمانمثل مهمان، هاي اجتماعیسنت

د و امضـا کـرده   ییـ تأـ    بق باشده با مبانی ارزشی و الهی منطکدر مواردي ـ ه اسالم آن را  کجامعه است 
بـاره  ایـن  دگاه اسـالم را در یـ سپس د؛ میپردازیت میگاه مادر در جاهلیجا یابتدا به بررس، است. در ادامه

  م.ینکیان میب

 جايگاه مادر در جاهليت

طمـع هـیچ   سـلیم و فـداکار کـه بـدون     ، هاست. انسانی صبورها و مکانواژة محبوب در همۀ زمان، مادر
از  یحتـ ، خاطر سالمت و سعادت فرزنـد خـویش  گردد و اي بسا که بههمۀ مصائب را پذیرا می ،یپاداش

اساس هـر خـانواده اسـت کـه نـزد عـرب نیـز از جایگـاهی واال         ، شوید. مادرحیات خود نیز دست می
وصف مـردم عصـر    کرد. دراي را کسب میجایگاه ویژه، آوردبرخوردار بود. اگر زنی فرزندي به دنیا می

مـردم عـرب بـه    ؛ )264 ص، 2ج، تـا بـی ، اندلسی( »ون اُماًکعزّون المرأة اال اَن تیو ال «: جاهلی آمده است
ه بیـانگر  کـ اشـاره خواهـد شـد    هـایی  به نمونـه ، ه مادر باشد. در ادامهکنیمگر ا، گذاشتندیاحترام نم یزن

  وضعیت و جایگاه مادران عصر جاهلی است.

  افتخار به مادر) الف
  ر به مادر آزاد. افتخا۱

ضـمن افتخـار بـه مـادران     ، هایشـان شـمردند و در سـروده  آنها برده بودن مادرانشان را براي خود عار می
  :چنین سروده است قَتال کالبیکردند. مبرا می، خود را از اینکه زادة مادري کنیز باشند، آزادشان

ــی   ــا و أب ــامی له ــماء اعم ــن اس ــا اب   أن
  داأمــا اإلمــاء فــال یــــدعوننی ولــ    

ــدي واضــحۀ    ــدهر إال ث ــع ال   ال أرض
  

ـوان بالعــــار     إذا ترامــی بنــــــو اإلمـ  
ــراري    ــی و إم ــن نقض ــدث ع   إذا تُح
  لواضــح الخـــد یحمــی حــوزة الجــار

ززادگـان بـه خفـت و ننـگ خوانـده      ینکه کگاه آن؛ ندیه عموها و پدرم از اوکهستم  اسماءمن پسر یعنی:   
نۀ یخواننـد. تنهـا از سـ   یش نمـ یخو زان مرا فرزندینکشود ، ه سخن از حسب و نسب منک یشوند. زمان
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اسـت   ییدرویو همسر سـف ) ستیز نینکاه و یس( د استیش سفیه روکام رخوردهیبا اصل و نسب ش یزن
  ).47 ص، 18 ج، ق1408، منظورابن( ندکیت میاش حماهیه از همساک

  :و در بیتی دیگر چنین سروده است
ـــرّةٌ ربعیــ     ـدتنـــــی حـ   ۀلقـــد وـل

  
  من الالء لم یحضرن فـی القـیظ دنْـدنا     

از آن زنانی که در شدت گرماي تابستان براي گـردآوري هیـزم   ؛ ربیعه زاییده است ۀمرا آزاده زنی از قبیل«  
  ).469 ص، 24ج، تابی، اصفهانی( »یابند.حضور نمی

  :گویدنازد و میبه مادر آزادة خویش می نیزـ شاعر عیار ـ  شنفري
ــ ــا اب ــاً و منســباً ان ــار الحجــر بیت   ن خی

  
ــو تعرفینهــا       ــرار ل ــۀ األح ــی ابن   و أم

ز دختـر  یـ او ن، دیو اگر مادرم را بشناس؛ هستم کین يهافرزند صاحبان دامن، من از نظر خاندان و نسب«  
  )205 ص، 21ج، همان( »آزادگان است

اش ار به پـدرش در سـروده  نیز افتخار به مادرش را با افتخـ  خوالنبن حیبزرگ بنی ـ   زیدبن مقدام
  :گویدمی، جمع کرده

    نمتنــا الــی عمــرو عــروقٌ کریمــه  
ــه   ــت ربیعـ ــر بنـ ــی ذات الخیـ   و أمـ

  و خــوالن معقـــود المکــارم و الحمــد  
ــریۀ مــن عــیصِ الســماحۀ المجــد    ضَ

ش بـر آنهـا بسـته    یه حمـد و سـتا  ک ییهایرساند و به داییم عمروما را به ، يارجمند يهاشهیرگ و ر«
، حمـوي ( »است يه از عنصر مجد و بزرگوارکعه است یلۀ ربیاست دختر قب کیه نک. و مادرم شده است

  ).432 ص، 5ج، ق1410
زیرا مهریه فقط به زنـان آزاد تعلـق   ، ردندکیر میتعب» راتیمه«ت از زنان آزاد با عنوان یدر جاهل یگاه

  :دیگویم صخْربرادرش  يدر سوگوار خَنْساءگرفت. یم
  ذوي الحجــــا  یــــابن القــــروم 

ــا   ــائر للمهــــ ــن المهــــ   وابــــ
  وابـــــن الحضـــــارمه المرافـــــد  

  ئــــر زانهــــا الشْــــیم المواجــــد
ه اخالق و سرشـت  کپسر زنان آزاده  يا، شودیشان قطع نمیه عطاک یمانیرکپسر بزرگان خردمند و  يا«

  ).62 ص، 1388، خنسا( »ده استیور بخشیبزرگوارانه آنان را ز

  . افتخار به مادران عفيف۲
بـن  ۀبیعـ ر کردنـد. شرف و عفت مادرانشان نیز افتخار مـی ، هایشان به کرماکثراً در سروده یجاهل يشعرا
  :گویدمی ذَیبهملقب به ، قالبهدربارة مادرش عبد 
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ــه  ــن الذیبـ ــی ابـ ــن أنکرنـ ــی لمـ   انـ
  

  کـــــریمۀ عفیفـــــــــۀ منسوبــــه    
دامن و صـاحب  کـ ه بزرگـوار و پا کتم هس بهیذه من فرزند بانو کم یگویم، شناسندیه مرا نمک یسانکبه «  

  ).57 ص، ق1410، حبیبابن( »نسب است
 در مقابـل تهدیـد  عـارق طـایی   ؛ پادشاهان نیز به اسـم مادرشـان شـهره بودنـد     یبرخ، افزون بر شعرا

  :گویدمی) پادشاه حیره( هندبن عمرو
ــرو   ــغٌ عم ــن مبل ــالۀ  م ــد رس ــن هن   ب

ــه   ــی وبینـ ـــل بینـ ــدنی والرمـ   أیوعـ
  لعیس تُنضی مـن البعـد  إذا استحقبتها ا  

  تأمل رویـداً مـــــــا أمامـۀُ مـن هنـد     
سـه حمـل   یکآن نامـه را در   يموه شتران سرخک یرساند؟ زمانیمهند فرزند  عمرونامۀ مرا به  یسکچه «
ن مـن و او  یه شنزار بکیحالدر، ندکید میا مرا تهدیشوند. آیبودن راه فرسوده و الغر م یاز طوالن، ردندک

  ).115 ص، 1ج، ق1410، حموي( »جا؟کجا و هند کامامه  مادر من؛ نک؟ با دقت تأمل حایل است

  . افتخار به مادران منجِبه۳
، بغـدادي ( شـد گفته مـی » منجِبه«، نام و شریف داشتنددر جاهلیت به مادرانی که حداقل سه پسر صاحب

شیدند و فرزندانشان نیز به وجـود  درخاي میدر میان آنها نیز مادران منجبه چون ستاره .)455 ص، 1361
  اي عالی و برجسته در میان اعراب برخوردار بودند.بالیدند. زنان منجِبه از رتبهچنین مادرانی بر خود می

  :سروده استچنین  البنینام اشدر افتخار به جده لُبید
  نحـــن بنـــو ام البنیـــــن األربعـــۀ   
ــۀ  ــۀ المدعدعــ ــون الجفنــ   المطعمــ

ـــ    ــار عامــ ــن خی ــعۀ روم ــن صعص   ب
ــعۀ   ــت الخیض ــام تح ــاربون اله   والض

ه مـردم را در ظـرف   کـ  یسـان ک؛ میهسـت  صعصعه عامربنان خاندان کیم و از نیما پسران مادر چهار پسر«
، اصـفهانی ( »زننـد یاله مـ کـ ر یدان نبرد از زیو سر هماوردان را در م) سخاوتمندند( نندکیبزرگ اطعام م

  ).22 ص، 16 ج، تابی
المثـل گشـته و   بعضـی از آنهـا ضـرب   ، اي که زنان منجبه از آن برخوردار بودندبرجستهبه دلیل مقام 

؛ عاتکـه انجـب مـن   ؛ البنـین امانجـب مـن   ؛ مأویهانجب من : هایی چونمثَل؛ شهرة زمانۀ خود شده بودند
هـایی از ایـن   به نمونه) 164 ص، 2ج، ق1422، میدانی( بنت الخرشب فاطمهانجب من ؛ خبیئهانجب من 

  ست زنان داللت دارد که از ارزش و مقام باالیی در آن جامعه برخوردار بودند.د

  نقش مادر در تربيت فرزند) ب
نار قلب خود و بـا شـیرة جـانش    کموجودي است که فرزند را در ، این انسان واال و باعظمت، مادر
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ه چنـین نقشـی   پروراند و در تربیت جسمی و روحی او تأثیر بسزایی دارد. عرب جاهلی نیـز بـ  می
تربیت جنین قبـل از والدت نیـز اهمیـت قائـل بودنـد.       يداد. آنها براواقف بود و به آن اهمیت می

اي نـاقص  موجـب تولـد بچـه   ، بعضی از آنان بر این باور بودند که حاملگی بعـد و قبـل از حـیض   
د حاملگی که مادرش در شرایط مساع - تأبط شّرا، اشدر وصف پسرخوانده هذلی ابوکبیرشود. می

  :گویدمی -به او حامله شده بود 
  ــه ــر حیضـ ــل غُبـ ــن کـ ــرّا مـ   و مبـ
ــزؤدة    ــۀٍ مـ ــی لیلـ ــه فـ ــت بـ   حملَـ

ــــعۀٍ وداء مغیـــــل   رْضـو فســـــاد م  
  کرهـــاً و عقـــد نطاقهـــا لـــم یحلّـــل

ردادن زن! و از هـر  یدر حـال شـ   يندیخوشـا و از هر شر نا؛ یاز هر پس عادت) او يباردار( و دور است«
مربنـدش  که بنـد  کـ یدرحـال ؛ ناخواسته به او باردار شد، بود یه طوالنک ی. مادرش در شبییآسادرد غول

  .)449 ص، ق1414، قتیبهابن( »هنوز باز نشده بود
  شود.می موجب تولد فرزندي قوي، آنان همچنین بر این باور بودند که بسته شدن نطفه در اول ماه

  :گویدمی، متولد شده است ایط با صحت و سالمتشاعر در وصف فرزندي که با رعایت همۀ شر
  لقحت فـی الهـالل عـن قبـل الطـه     

  
ــیر    ــباح بشـ ــد الح للصـ ــر و قـ   ــ

دن یدهنـدة صـبح درخشـ   ه بشارتکیدرحالض باردار شد؛ یشدن از ح كل پایدر شب اول ماه و در اوا«  
  ).22 ص، 2ج، ق1413، جاحظ( »گرفت

خشـمگین و عصـبانی کـردن    ، ه پـدر یلد فرزندي شـب سفارش بعضی از حکما براي تو، افزون بر این
، بسـتر شـوند  زنان بود. آنها بر این باور بودند که اگر زن را عصبانی و خشمگین کنند و سـپس بـا او هـم   

  .)113 ص، تابی، حوفی( کند و فرزند شبیه پدرش خواهد بودنطفۀ مرد بر نطفۀ زن غلبه می
شـد. اعـراب   بهترین غذا براي کودك شـمرده مـی   ترین ونیز شیر مادر کامل كودکپس از تولد 

کـه  چنان، دادنددانستند و در زمان حاملگی به نوزاد شیر نمیمیشیر زن حامله را براي کودك مضر 
 از چنـین شـیري سـخن گفتـه اسـت      تـأبطَ شَـرَّا  دربارة مبـرا بـودن    ابوکبیر هذلی، تر بیان شدپیش

  .)670 ص، 2ج، ق1414، قتیبهابن(
ادارة امور خانه و تربیت فرزندان بر عهدة مادران بـود و مـادر نقـش بسـزایی در     ، وادة جاهلیدر خان

ها اخالقی و جسـمی را از پـدر   تربیت فرزندانش بر عهده داشت. عرب بر این باور بود که فرزند ویژگی
ز مـادرش  جـود و بخشـش را ا   ،حـاتم طـایی  آنان معتقد بودند که ، نمونه برد. برايو مادرش به ارث می

از چنان جود و بخشش و کرمی برخوردار بـود کـه    حاتم به ارث برده بود. مادر عفیف طاییدختر ، غُنْیه
، میـدانی ( کـرد او را برطـرف مـی   نیاز، گذاشت و پیش از درخواست سائلچیزي را براي خود باقی نمی

لکنت زبانش طالق داد تـا  ه همسرش را به علت کنیز نقل شده  ابورمادهدرباره  ).459 ص، 1ج، ق1422
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، تـا بـی ، جـاحظ ( اي نداشته باشـد مبادا فرزندش نیز داراي لکنت زبان شود و از فصاحت و بالغت بهره
بـیش از زیبـایی ظـاهري    ، هاي اخالقی از مادر به فرزندبه انتقال ویژگی، عرب در ازدواج .)64 ص، 1ج

  اي اولویت بود.داد و شرافت و اصل و نسب زن براي آنها دارزن اهمیت می
اثـر رگ و  « یعنـی )، 99 ص، 1ج، تـا بـی ، طبري( »عرق الخال نزعۀ«هایی چون المثلهمچنین ضرب

  ».سازدمی اش در باور عرب نمایانخوبی تأثیرگذاري دایی را بر خواهرزادهبه »هاییشه دایر
ترانـه و شـعر و    از، هـاي اخالقـی در آنهـا   مادران عرب در تربیت فرزندانشان و ملکه کردن ویژگـی 

هـاي  شـجاعت و ویژگـی  ، هایشـان مضـامینی چـون کـرم    بردند. آنها در سـروده ات موزون بهره میکحر
دختـر   ضباعه، دادند تا فرزندشان با چنین مضامینی پرورش یابند. براي نمونهاخالقی دیگري را جاي می

از سـیادت و کـرم و عـزت    اشعاري که پر از تمجید و تحسـین   سلمه بنةمغیربراي فرزندش  مرّبن قرط
  :خواندمی، اجدادش بود

    ــام ـــذري هشـ ــی الـ ــه الـ ــا بـ   نمـ
  

   ــرام ـــه کــ ـــاء لــ ــرم و آبــــــ   قــ
  ».اندیه گرامکدارد  یه قهرمان است و پدرانکوند داده یاو را پدرش هشام به باالها پ«  

  عظـــــام خضـــــارم جحـــــاجح  
  

  مـــن آل مخــــزوم هـــم االعــــالم    
  ».ان مخزوم انداز خاند یه نام آورانک یبزرگان«  

  الهامۀ العلیـــاء و السنام
  ).116 ص، 2 ج، تابی، اصفهانی( »آن سرفرازان و برجستگان«

حب کـرم  ، طالبابیبن عقیلبارة فرزندش با سرودن اشعار زیر در بنت اسد اند فاطمههمچنین آورده
  :کردور میو صداقت را در روح و جان وي شعله

ــل  ــد نبیــ ــون ماجــ   أنــــت تکــ
  

  تهــــــب شــــــمأل بلیــــــلاذا   
ه از بزرگـوار و صـاحب سـخاوت    یـ ناک( »بـود  یب خواهیتو بزرگوار و نج، هرگاه باد شمال شبانه بوزد«  

  ).72 ص، 1ج، ق1350، عفیفی) (بودن اوست
خوبی بیانگر نقش مهم مادران جاهلی در تربیـت فرزندانشـان   ها بهاشعار و اخبار و قصه، در مجموع

  وراثتی و تربیتی مادر نسبت به فرزندش ایمانی قوي داشتند.باشد و عرب نیز به آثار می

  انتساب به مادر يج. پيوستگ
اي بود و بسیاري از قبایل بـه مادرانشـان   شدهرسم شناختهنسب به مادر در میان اعراب، هاي قدیماز زمان

 سـعد بن اهله بنت ضبببه نام مادرشان ، قیس عیالنتیرة باهله از قبیله ، شدند. براي نمونهنسبت داده می
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و اوس و  ،سـلول به نـام مادرشـان بـه بنـی     صعصعۀبن ةبنومر، باهله یبه بن، )10 ص، ق1401، حمیري(
 بنوالشـقیقه  ،)77 ص، همـان ( معروف بودند. بنوطهیه) 109 ص، همان( قیلهخزرج به نام مادرشان به بنی

دنـد کـه بـه مادرشـان نسـبت داده      نیز قبایـل دیگـري بو  ) 77 ص، همان( و بنوعدویه) 101 ص، همان(
  شدند.می

هـا در بـین اهـالی شـمال و جنـوب و      امري شایع در تمام قبایـل و در همـۀ مکـان   ، انتساب به مادر
انتسـاب   .)90ــ 89 ص، تـا بی، حوفی( شهرنشینان و بدویان عرب بود و فرقی بین مادر آزاده و برده نبود

  شدند.ز به دالیل متفاوت به مادرانشان نسبت داده میه افراد نیکبل، محدود به قبایل نبود، به مادر
شـاعري کـه بـه مادرشـان      39بـه معرفـی   ، من نُسب الی ُامه مـن الشـعراء   تابک در، حبیببن محمد

اند. اشخاص زیادي در جاهلیـت منسـوب   نفر شاعر جاهلی 36اند پرداخته است که از میان آنها منسوب
 ص، ق1415، قتیبـه ابـن ( زهـره که بـه مـادرش   ، جد نبی اکرم، منافعبد: از جمله؛ به مادرانشان بودند

  :گویدباره میاین در، منسوب بود برصاء ه به مادرشک برصاءبن شبیب منسوب بود.) 43
ــب  ــا أجیـ ــاء بهـ ــن برصـ ــا ابـ   أنـ

  
  هــل فــی هجــان اللــون مــا یعیــب   

رة من باعـث عـار   یاه و تیرنگ س ایدهم. آیه مرا به نام او بخوانند پاسخ مک یمن پسر برصاء هستم زمان«  
  )74 ص، 18ج، تابی، اصفهانی( ؟!»و ننگ است

ه حتی هنگام پادشـاهی پـدر نیـز خـود را بـه      کت داشت یاي اهمانتساب به مادر بین اعراب به اندازه
  :گویدشاعر می امرؤ القیسِدادند. مادرشان نسبت می

ــوادث   أال ــا و الح ــل أتاه ــۀه   جم
  

ــرألقیس    ــأن ام ــن تَمب ــرا ب ــک بیقَ ل  
ـ پسـر  ، سیامـرؤالق  هکـ ، شمار بـود یها و حوادث بیه سختکیحالده است، دریا به او خبر رسیآ«   ، کتمل

  .)65 تا، ص(امرؤ القیس، بی »ن شدینشرد و شهرک كه را تریباد
بـه   نـور بـن  اشـهب  وء، سـودا به مـادرش  ) 325ص ،ق1415، قتیبهابن( نُدبهبن خفاف، افزون بر آنها

بـن  قـیس منسـوب بودنـد و   ) 269 ص، 9ج، تـا بـی ، اصـفهانی (ـ   نیزان عربکهر دو از ـ  یلهمر مادرش
 خوانـده ) هذیبـ ملقـب بـه   ( قالبـه و  حدادیـه به اسم مادرانشان،  لیل ثقفییا  عبدبن بیعۀرو  عمروبن منقذ
دنـد کـه   افراد دیگري نیز بـه مادرشـان منسـوب بو   ، غیر از ایشان .)159 ص، ق1411، اآلمدي( شدندمی

 طلبد.فرصت مناسبی را می، آوردن اسامی تمام آنان
ه کـ ماننـد آنجـا   ؛ دادنـد یاو را بـه مـادرش نسـبت مـ    ، ر فرزندیتحق يز براین یگاه، البته ناگفته نماند

  :دیگویم يشاعر
ــروا   ــا اذا ذُکـ ــبح اهللا اقوامـ ــا قَـ   یـ

  
ــار     ــوم و الع ــط الل ــرَة ره ــی عمی   بن

  



۱۰۶      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

 »و ننـگ هسـتند.   یآنها اهل پست، دیآیان میه نامشان به مکهرگاه ؛ راره یعمخداوند زشت گرداند پسران «
  )49 ص، 4ج، تابی، الطائی(

  :  دیسرایه خطاب به قاتل او مک منتشربن وهببرادرش  يدر رثا یاعشو سخن 
ــۀ   ــا ثق ــا أخ ــرم من ــی ح ــبت ف   اص

  
  نـا لـک الظفـر    هندبن سلمی فـال یه  

 »تـو مبـاد!   يگـوارا  يروزیـ ن پیـ . ایشـت کان مـا  یـ را از م يادن و مورد اعتمی! شخص امیپسر سلم يا«  
  .)282 ص، ق1424، قرشی(

به نام مادرش صـدا   ریتحقبا او را ، ه در هنگام صلحکد یگویکند و مز به قومش اعتراض میین عنتره
خطـاب  ) انکـ یپسـر ن ( بیاالطاابنرا  او هستند او يو دالور کمکازمند یه نکنند و در هنگام جنگ کیم
  :نندکیم

ــۀ   ــابن زبِیبِ ــی الســلم ب ــادوننی ف   ین
  

  و عند صدامِ الخیـل بـابن األطایـب     
 بیـ األطاابـن مـرا ، ارزارکـ خوانند و هنگـام شـدت گـرفتن    یبه میمرا به نام مادرم زب، ت و صلحیگاه امن«  

  ).43ـ25 ص، تابی، شدادابن( »زنندیصدا م) انکیفرزندان ن(
  :دیسرایه مک خازم یاببن بشرسخن ، ن نوع استیو همچنین از ا

  قــل للمــثلم و ابــن هنــد بعــده    
  

ــتقدم      ان کنـــت دائـــم عزّنـــا فاسـ
، قرشـی ( »ش بـرو! یبـه پـ   یه اگر خواهان عزت و شرف ما هسـت کبگو  هندو پس از آن به پسر  مثلمبه «  

  ).184 ص، ق1424
  رده است.کاد ی هندب و دشمن خود را به نام مادرش یاز دو رق یکی، ریبا هدف تحق بشرا یگو

پـیش از آنکـه ایـن    . به پدر منتقل شـد ، انتساب به مادر، به دالیل متفاوتیو به تدریج ، در طول زمان
ه در مراسم خاصـی بـا   کـ   براي پسر ملحق شدن به قبیلۀ پدر یا مادر، صورت کامل از بین برودنسبت به

کـه خواسـتار وصـل بـه      سـلمی ابـی بن رزهیجایز بود. این مسئله از ماجراي ـ  شدقربانی کردن انجام می
امـا قاعـدة عمـومی کـه بـه حکـم        .)192 ص، تـا بی، حوفی( گرددخوبی روشن میبهۀ مادرش بود، قبیل

یعنـی نسـبت دادن پسـر بـه پـدرش.      ؛ انتساب پسران زن به قبایل شوهرانشان بـود ، عادت مقرر شده بود
ان روابط پسر با نزدیکان و فامیـل مـادرش قطـع    همچن، ه بعد از انتقال نسب از مادر به پدرکگفتنی است 

اش یکـی از ورثـۀ دایـی   ، تـا جـایی کـه گـاه خـواهرزاده     ؛ شد و با قبیله و فامیل مادر ارتباط داشـت ینم
اش بـراي خـواهرزاده   غدیربن ۀمشاکه گذاشت. چنانشد و دایی براي او نیز ارثی برجاي میمحسوب می

  .)157 ، ص10ج، تابی، اصفهانی( ارث گذاشتثروت فراوانی به  سلمیابیبن زهیر
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  گذاري فرزندنقش مادر در نام) د
هـاي خشـن و بـراي دختـر از     بیشتر از نام، شد. آنها براي پسراش انجام میگذارينام، پس از تولد فرزند

مواقـع  در ، گذاري فرزند براي مـادر و خـانوادة او  حق نام، بردند. در جامعۀ جاهلیهاي لطیف بهره مینام
 شـیبانی محلـم بـن  عوفدختر  ایاس اماز  هجربن عمرووقتی ، براي نمونه؛ و شرایط خاص وجود داشت

 گذاري فرزندان پسرِ دختـرش و ه حق نامکشرط قبولِ این ازدواج را آن دانست  عوف، خواستگاري کرد
مـا  : نشـد و گفـت   به این کـار راضـی   عمروولی ؛ حق شوهر دادن فرزندان دخترِ دخترش از آنِ او باشد

، کفومـان از ملـوك  کنیم و دخترانمان را نیز بـه هـم  گذاري میپسرانمان را به اسم پدران و عموهایمان نام
  .)86 ص، 6ج، تابی، اندلسی( دهیمشوهر می

روایتـی از  ، بـراي مـادران در دورة جـاهلی داللـت دارد     گـذاري ه بر وجود حـق نـام  کنمونۀ دیگري 
  :گویده میکاست  مسلمبن عبداهللا

ی حیـدره  انا الذّي سمتن« ]علی[طالب عن قوله سألت بعض آل أبی« انـت  کر أنّ ام علـی  کفـذ ». ی امـ
ره هذا االسـم  کفسمته اسداً باسم أبیها. فلما قدم ابوطالب ، و ابوطالب غائب بنت اسد ولدت علیا فاطمه

  :ر االسمکیوم خیبر ذ فلما رجز علی، الّذي سمته به امه و سماه علیاً
  »ةث قسوریضَرْغام آجامٍ و ل        درهیح یاُم یسمتن يانا الّذ
 بنـت  فاطمـه  ابوطالب حضـور نداشـت. مـادرش   ، دنیا آمدبه ه علیکزمانی : دیگویمسلم مبن عبداهللا

ه مـادرش بـر   کاز اسمی ، ه ابوطالب برگشتکرد. هنگامی کگذاري حیدر نام، او را به اسم پدرش اسد
نـامی را بیـان   ، رجز خوانـد نامید. در روز خیبر وقتی علی و گذاشته بود خوشش نیامد و او را علیا
  :ن بودیه مادرش بر او گذاشته بود رجز او چنکرد ک

عنبـه،  (ابـن  رومنـد یر شـجاع ن یها و ششهیر بیمنم ش، گذاشته است) ریش( دریه مادرم نام مرا حک یسکمنم 
  .)68- 67 ق، ص1425

گذاري فرزند خود را در غیاب شوهرش داشـته  حق نام بنت اسد ه فاطمهکشود ایت روشن میاز این رو
  .داده در صورت نداشتن چنین حقی باید آن را به دیگر اعضاي خانوادة شوهر ارجاع میکچرا؛ است

  :توان گفت می، بنابر آنچه گذشت
امـا بـه   ؛ ه جایگاه نسبتاً خوبی داشتمادر در این جامع، جایگاه پایین زن در دورة جاهلی با وجود. 1

از جملـه مـادر و   ، شد. اسالم با بیان جایگـاه واالي والـدین  با دید خوبی نگاه نمی، مادرانی که کنیز بودند
 بـا ، ضمن تأیید ضـمنی عقیـدة احتـرام بـه مـادر در عصـر جـاهلی       ، هابودن همۀ انسانسان یک تأکید بر

  .به مقابله با فرهنگ بد جاهلیت پرداخت ،دانستن مادران آزاده و کنیزسان یک
هـاي  مناسب شأن انسانی نبود و از نـام ، گذاري فرزنداناز رسوم بد دوران جاهلیت این بود که نام. 2

شد. اسالم این رسـم غلـط را مـردود اعـالم کـرد و بـا       مناسب استفاده میهایی با معانی ناحیوانات و نام
  .تخاب اسامی مناسب براي فرزندان سفارش نمودبه ان، اصرار بر اهمیت مقام انسان
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پنداشتند. اسـالم بـا ایـن رسـم نادرسـت      نوزادان پسر را برتر از نوزادان دختر می ،مردمان جاهلی. 3
معرفـی نمـود. همچنـین اسـالم جنسـیت      سـان  یکـ در هر جایگاهی  ـ  ها رامخالفت کرد و همۀ انسان

را معیــار ســنجش و  )13(حجرات: و تقــوا و پرهیزکــاريرد نمــود ، عنــوان مــالك برتــريانســان را بــه
  کرد. اعالم گذاري مقام انسانارزش

  جايگاه مادر در اسالم
ناپـذیري در خـالل   طور وصـف به، توصیف شأن و مقام پدر و توصیه دربارة او و نیز قدر و منزلت مادر

سـت آوردن تفکـر و نگـرش    و بـه د  یهـر نظـام   یبررس يه براکآنجااز آیات و روایات بیان شده است.
ار  يانجـا نمونـه  یتب را بررسی کـرد. در ا کآن م يشوایز گفتار و رفتار پیو ن ید متون اصلیحاکم بر آن با

  :مینکیان میرا ب یخیهمراه با شواهد تار، اتیات و روایآ

  سفارش و احترام به مادر) الف
اراً شَـقیا     و أَوصانی بِالصالةِ و الزَّکاةِ ما دمت حیاً «... بـی ج لْنـعجی لَـم ی وتدا بِوالرب ؛ )32ــ 31(مـریم:   »و
به نماز و زکات و نیز نیکی کردن بـه   مرا ام خداوندتازنده... : )ن گفتیگهواره چن در حضرت عیسی(

  .رده و مرا جبار و شقی نساخته استکمادرم سفارش 
»هیدنَا الْإِنْسانَ بِوالیصو راً       وثَالثُـون َشَـه صـالُهفو لُـهمحکُرْهـاً و تْهضَـعکُرْها ًو َو هأُم لَتْهمسانًا حإِح...« 

 حمـل  نـاراحتى  بـا  را او مادرش؛ کند نیکى مادرش و پدر به که کردیم توصیه انسان به ما؛ )15(احقاف: 
  است. ماه سى گرفتنش شیر از و حمل دوران و گذاردمى زمین بر ناراحتى با و کندمى

دیک إِلَـی   و وصینَا الْإِنْسانَ بِوالدیه حملَتْه أُمه وهناً على وهنٍ و فصالُه فی عامینِ أَنِ اشْـکُرْلی  « والـل و
ى روى نـاتوان  بـا  را او مـادرش  کـردیم.  سفارش مادرش و پدر دربارة انسان به ما و؛ )14: لقمان( »الْمصیرُ

 دوران و؛ )شـد مـى  لمتحمـ  را اىتـازه  نـاراحتى  و رنـج  روز هـر  بـاردارى  هنگـام  به( کردناتوانى حمل 
 مـادرت  و پـدر  بـراى  و مـن  براى که .)کردم توصیه او به آرى( یابدمى پایان سال دو در او شیرخوارگى

  .است من سوىبه) شما همۀ( بازگشت که آور جايشکر به
 بالفاصله بعد از مسئلۀ پرسـتش خـدا قـرار گرفتـه    ، مجید نیز نیکی به والدیندر چهار سوره از قرآن 

  ردیف بودن این دو مسئله بیانگر احترام ویژة اسالم به پدر و مادر است.هم. است
  :مینکیان میب ،باشدیگاه مادر در اسالم میجا دهندةه نشانکرا  امبریپ از رفتار ییهانمونه کنیا

  آمنه. ۱
کـرد  مـی  ابـواء عبـور   ۀهنگامی کـه از منطقـ  ، ه انجامیدیبیه به صلح حدک يادر سفر عمره رسول خدا



  ۱۰۹ بررسي تطبيقي جايگاه مادر در فرهنگ جاهلي و اسالمي

گاه کنار قبر مادر خـود  آن »اجازه فرموده است که قبر مادرش را زیارت کند خداوند به محمد«: فرمود
: دنداز آن حضرت پرسـی . را اصالح کرد و گریست. مسلمانان نیز از گریۀ آن حضرت گریستند آمد و آن
  .)99ـ98 ص، 1 ج، تابی، سعدابن( »به یاد مهربانى او افتادم و گریستم«: گریید؟ فرمودچرا مى

  . حليمه۲
آن حضـرت تـا   د: یـ گو سـعد ابن توجه است.ار قابلیبس ـشیخو یمادر رضاعـ  مهیحل با امبریرفتار پ

فرسـتاد و محبـت و عطوفـت    یه و صـله مـ  یهد يو يبرا؛ ردکیر و تفقد میاز او تقد مهیحلزمان مرگ 
  .)89 ص، 1 ج، همان( نمودیش ابراز میخو یش را نسبت به مادر رضاعیخو

از زنـان   ياعـده ، ن شهر مقـدس حضـور داشـت   یدر ا اه رسول خدک یه و در مدتکبعد از فتح م
دار حضـرت آمدنـد و اسـالم آوردنـد. آنـان      یـ بـه د ) خواهر رضاعی پیامبر( شیماء، سعد از جملهیبن
 يه بـرا یـ به رسم هد) جِرابِ اَقط( شدهکر پخته و خشیاز روغن مرغوب و ش ییهاظرف، همراه خودبه
 یمـادر رضـاع  ، هیسـعد  مـه یحلرفت و سپس از احـوال  یآنان را پذ يهاهیآوردند. آن حضرت هد امبریپ

 يهـا در چشـم  کا شد و آنها خبـر درگذشـت او را دادنـد. اشـ    یبود جو رکب سعدبن لۀیه از قبکش یخو
برادران و خواهران او هستند و بـه  : مانده است؟ گفتند یسکاو  ةا از خانوادیآ: دیحضرت حلقه زد و پرس

، واقـدي ( فرسـتاد  ییایآنـان هـدا   يبـرا  امبریـ پ باشـند. یتـو مـ   یکیازمند احسان و نیه نکخدا سوگند 
ش را یـ ردا گذاشـت و یاحتـرام مـ   مـه یحلخواهر ، یسلمبه  یآن حضرت حت .)869 ، ص2 ج، ق1405

  .)478 ص، 5ج، ق1409، اثیرابن( ردکیاو پهن م يبرا
 شصت سال از عمـر رسـول خـدا    ش ازیب، هکو فتح م يه در سال هشتم هجرکنیتوجه اتۀ قابلکن

اد یـ امـا آن حضـرت هنـوز بـه     ؛ گذشـت یم مهیحلسال از زمان حضور او نزد  55ش از یگذشته بود و ب
ن حـس  یـ د. ایـ ورزیغ نمـ یـ به آنهـا در  ياریو  یکید و از نیپرسیم ت خانوادة اویبود و از وضع مهیحل

  هاست.همۀ عصرها و نسل يمناسب برا ییالگو، یقدرشناس

  فاطمه بنت اسد. ۳
مهربـان بـراي    يهمچـون مـادر   فاطمـه  همسـر او ، بـود  ابوطالبفالت جناب کدر  امبریه پک یدر مدت
از جمله اولین مسلمانان و در شـمار   نت اسدب فاطمه .)306 ص، 1 ج، ق1417، طبرسی( بود پیامبر

همـراه   ادختـر رسـول خـد    فاطمـه  را او ویـ ز؛ )5 ص، 1ج، 1380، شیخ مفید( مهاجرین به مدینه بود
و در  ردکـ یدن مـ یـ از او د رامبیپ وستند ویپ ردند و در قبا به رسول خداکت که حرکاز م رمؤمنانیام

  .)178 ص، 8ج، تابی، سعدناب( دادندیلوله انجام میخانۀ او خواب ق
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ان شـدند  یشان گریدر مرگ ا امبریپ، گذشتنه دریدر مد بنت اسد فاطمهه ک يروز، پس از هجرت
ه تنها کامرزد یخدا او را ب«: فرمودند، آن حضرت آورده بود يه خبر درگذشت مادرش را براک یو به عل

ن ین عمامه و جامۀ مرا ببر و او را در ایا ایب: گاه فرمودآن» بود. یز مادر مهربانیمن ن يه براکبل، مادر تو نبود
  م.ییاید تا من بیت ندهکو او را حر؛ نندکها را بگو در غسل دادنش دقت و زن، نکفن ک

سـپس وارد قبـر شـد و    ؛ ر گفتیبکآورد و در نمازش چهل بار ت فیع جنازه تشرییتش يبرا امبریپ
 ز وارد قبر شد رسـول خـدا  یرا صدا زد و او ن یگاه علآن .دیدر گور خواب ید و مدتیشکدر آن دراز 

آن سـر   يبـاال  ن هنگـام رسـول خـدا   یـ د. در ایرا در قبر خوابانبنت اسد  ر فاطمهکیرد و پکقبر را هموار 
ن. کـ را بر گفتار حـق اسـتوار    ا فاطمهیخدا؛ »بالقول الثابت اللهم ثبت فاطمه« :فرمود ستاد ویبانوي گرامی 

  خت.یر كخا كه حضرت از قبر خارج شد و با دست مبارگاآن
ن یس چنـ کچیه دربارة هکد یردک يرفتار فاطمه ا رسول اهللا دربارةی«: برخاست و عرض کرد عمار

ه او فرزنـدان  کـ ، نمکـ ن رفتـار  یه با او چنکسزاوار بود  فاطمه ،عمار« :فرمودند امبریپ» دیانجام نداد یاعمال
د. آن یپوشـان یداشت و مـرا مـ  یخود را برهنه نگه م انکودک؛ ردکیر میمرا س داشت ویخود را گرسنه م

ر یـ بکچرا در نمازش چهـل بـار ت  «: رد. عمار گفتکیخود نم از فرزندان، ردکیم ییرایه از من پذکاندازه 
هـر   يرده بودنـد و بـرا  کت کشر را چهل صف از فرشتگان در نماز فاطمهیز«: فرمودند امبریپ ؟»دیگفت
  .)66- 65 ص، 7ج، ق1426، عاملی( »ر گفتمیبکت کی یصف

  ايمن. ام۴
 رابطـۀ  .دیرسـ پیـامبر  بـه ارث   عبـداهللا بـود کـه بعـد از مـرگ     ، امبریپدرپ عبداهللابود. وي کنیز  هکبرنام او 

 هکـ  یرا بـر عهـده داشـت. زمـان     رسول خدا يپرستار منیاام بود. یمیار صمیبس ایمنامبا حضرت آن
ه کـ اند رد. آوردهکیاز او مراقبت م منیاام، ردکیم یزندگ عبدالمطلبدر خانه  پیامبررد و کوفات  آمنه

او را بـه  ، حضـرت پـس از بعثـت    .رفـت یم دار اویبه د یگهگاه رد وکیرا مادر صدا م منیاام، امبریپ
ه او نگـاه  بـ  یوقتـ  امبریـ پ نیـز نقـل شـده   ا آمد. یبه دن اسامهاز او  درآورد و دیز، عقد پسرخواندة خود

  .)164- 162 ص، 8ج، تابی، سعدابن( »یتیبۀ اهلیهذا بق«: فرمودیم، ردکیم
از آنهـا   یه در ادامه بـه برخـ  ک شودیافت میاز سفارش به احترام به مادر  يگرید يهاخ نمونهیدر تار

  :مینکیم اشاره
  :دیگویم میابراهبن ایرکزفردي به نام 

ـتم   حج به جا آوردم و نزد امام صـادق  یردم. زمانبودم و بعداً اسالم آو یحیمن مس ـتم و گف مـن  «: رف
 یاند و من با خانواده و مـادرم زنـدگ  ت نشدهیپدر و مادرم هدا یول؛ اممان آوردهیا کنیبودم و ا یحیمس
ـتم »؟خورندیم كا گوشت خویآ«: حضرت فرمود». خورمیکنم و از ظرف آنها غذا ممی ـ خ«: گف آن را ، ری
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، ا رفـت یو اگر از دن؛ نک یکیبه مادرت بنگر و به او ن؛ ندارد یالکاش«: حضرت فرمود». نندکیلمس هم نم
ـ نیتـا ا  ياه نزد من آمـده کمگو  یسکبه ، وامگذار و خود به امور بپرداز. در ضمن يگریار او را به دک ه ک

  ».مینکگر را مالقات یهمد یدر من، انشاءاهللا
شـان  یه مردم در اطـراف ا کیدرحال؛ شان رفتمیخدمت ا یمن پس اعمال حج را درست به جا آوردم و در

ـ  یرد. پـس زمـان  کیسؤال م یکیرد و آن کین سؤال میا ان بود.کودکا او معلم یبودند. گو وفـه  که بـه  ک
ـ ؛ دادمیردم. به او غذا مکیار مالطفت میبه مادرم بس، برگشتم ـ یلباس و سر او را نظافت م ردم و بـه او  ک

ن ما ییه بر آکدر گذشته  یدهینون انجام مکپسرم آنچه ا يا«: ه مادرم به من گفتکنیتا ا؛ ردمکیخدمت م
ـ جاد شـده؟ آ یز در تو ایجه چ، يردکه سفر ک ی. پس از زمانيدادیانجام نم يبود  »؟ياا مسـلمان شـده  ی

ـ امـر  ) ارهاک( نیمرا به ا امبریپ از فرزندان يمرد«: گفتم ـ آ«: گفـت ». رده اسـت ک ـ ا ای ـ ین مـرد پ ی ر غمب
ـ غمبر اسـت. همانـا ا  یشان پیا !پسرم يا« :گفت »غمبر است.یولی او پسر پ؛ ریخ«: گفتم»؟است ـ ی ت ین وص

  .)374 ص، 47ج، 1403، مجلسی( »ستین يامبریما پ امبریپ اما بعد از! مادر يا«گفتم ». غمبران استیپ

  بهشت زير پاي مادران) ب
خواهم با شما در راه خدا و زندگی آخـرت  می«: رسیدم و گفتم خدمت پیامبر: گوید هجاهمبن یۀمعاو

در مقابـل  ». برگـرد و بـه او نیکـی کـن    «: ؟ گفـتم بلـی. فرمـود   »آیا مادرت زنده است«: جهاد کنم. فرمود
خواهم با شما در راه خـدا و بـراي زنـدگی آخـرت در     اي رسول خدا! می«: حضرت قرار گرفتم و گفتم

پاهـاي مـادرت را بچسـب کـه     « :فرمود». بلی«: ؟ گفتم»استآیا مادرت زنده «: فرمود». جهاد شرکت کنم
  »بهشت همان جاست.

همچنـین   .)461 ص، 16ج، ق1413، هنـدي ( »بهشت زیر پاهـاي مـادران اسـت   «: ندفرمود پیامبر
  .)462 ص، همان( »مالزم مادر باش که بهشت زیر پاي اوست«: ندفرمود

رف بـه سـرزمینی بـود. جـوانی را دیـدم کـه       بر بلنداي کوهی بودیم کـه مشـ  ، با پیامبر: گوید عمر
اش در راه چه جوانی! کـاش جـوانی   اي رسول خدا«: اش خوشم آمد. گفتمجوانی. از کندچوپانی می

 پیـامبر ». دانـی شاید در راه خداسـت و تـو نمـی   «: ندفرمود پیامبر .)607 ص، 4ج، همان( »خدا بود
: ؟ گفـت »چـه کسـی  «: فرمـود ». بلـی «: ؟ گفـت »داري اي جـوان! آیـا عایلـه   «: جوان را فراخواند و فرمود

  »مالزم او باش که بهشت پیش پاهاي اوست.«: فرمود». مادرم«
اي در برابـر آتـش خواهـد    این بوسـه پـرده  ، هر کس میان چشمان مادرش را ببوسد« :فرمود پیامبر

  .)462 ص، 16ج، همان( »بود

  وضع حمل و شير دادن، پاداش حاملگي، بهشت) ج
  :  فرمود حوالء عطاربه نام  یخطاب به زن ارسول خد

در سـایۀ خـدا   ، هر زنی که از شوهرش باردار شـود ، که مرا به پیامبري برانگیختسوگند به آن !حوالءاي 



۱۱۲      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

مان ثواب آزاد کردن یک بندة مؤمن را دارد. وقتـی فـارغ   یکند تا هنگام درد زایمان. هر درد زازندگی می
روز قیامت نوري درخشد کـه  ، رگاه کودك مک زند از پیش روي آن زنه، شد و شیر دادن را شروع کرد

، و اگر در این حال روزه بـدارد ؛ محسوب شود دارزندهشب دارِو او روزه؛ اي را به عجب واداردهر بیننده
اي : خداونـد فرمایـد  ، ثواب روزه و عبادت تمام روزگار برایش ثبت شود. وقتی کودك را از شیر گرفت

  .)35 ص، 4ج، ق1402، هیثمی( »از نو آغاز کن، ات را بخشیدمذشتهزن! گناه گ
مانند رزمندة در راه خداسـت و  ، زن از هنگام بارداري تا هنگام شیر گرفتن کودك«: فرمود رسول خدا

  .)411 ص، 16ج، ق1413، هنديمتقی ( »پاداش شهید دارد، اگر در این مدت جان دهد
  :  فرمود حضرتنیز آن

خواهد داشت. هنگـامی  ، کنددر راه خدا جهاد می ییدار عابدي را که گوثواب روزه، ه شدزن وقتی حامل
هر شیر دادن یـا  ، دانند او چه پاداشی دارد. وقتی فارغ شدموجودات نمی، که او را درد زایمان فرا گرفت

ـتفش  ابسان زنده کردن یک جان ارزش دارد. وقتی کودك را از شیر گرفت. فرشته، مک زدن نوزاد ي به ک
  .)همان( عمل را از سر گیر: گویدیم زند ویم

  افتخار به مادران) د
  رد. حضـرت در روز جنـگ حنـین   کـ یافتخار مـ ، است یدامنكف و پایه زادة مادران عفکنیبه ا امبریپ

  ،1، ج1382(حلبـی،   »سـلیم هسـتم   مـن پسـر عواتـک از قبیلـۀ    «: شان فرمودنددر افتخار به مادران قبیله
  .)146 ص

(بـالذري،   »کأنـا ابـن الفـواطم و العواتـ    «: ه فرمودنـد کـ ت شده اسـت  ین از آن حضرت روایهمچن
  .)532ق، ص 1417

  نقش مادر در تربيت فرزند)  ه
نقش بسزایی در تربیـت فرزنـد دارد. ایـن تربیـت از همـان آغـاز بـارداري و        ، افکار و وضع روحی مادر

بـه   هاي بسیاري از ائمۀ معصـومین ستورها و توصیهشود. در این زمینه دسپس شیرخوارگی شروع می
  .تربیت کودك را آغاز کنند، هاي ظریفما رسیده است تا مادران با رعایت نکته

 نـذر  تـو  بـراى ، دارم رحـم  در را آنچـه ! خداونـدا : گفـت  عمران همسرِ که را هنگامى) آورید یاد به(
 را او ... مـن  !دانـایى  و شـنوا  تـو  که، بپذیر من از .باشد) تو خانۀ خدمت براى، آزاد و( »محرَّر« که، کردم
 .دهـم مـى  قـرار  تـو  پنـاه  در، شـده  رانـده  شـیطان ) هاىوسوسه( از را فرزندانش و او و گذاردم نام مریم

 و( رویانیـد  را او) وجـود  نهـال ، (اىشایسـته  طـرز  بـه  و پـذیرفت  نیکویى طرز به را] مریم[ او، خداوند
  ).38ـ35عمران: (آل ..).داد پرورش

 کمـ کشـان  یخواست در انجام امـور منـزل بـه ا   یم یسکآمده است هرگاه  رة حضرت فاطمهیدر س
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 :فرمودنـد یردنـد و مـ  کیم یدگیسپرد و خود به فرزندانشان رسیار پخت و پز را به او مکحضرت ، ندک
، ق1413 طحـی، اصفهانی و موحـدي اب  بحرانی( »ترمدارم و مهربان يشتریب يمن به حال فرزندانم مدارا«

  )156و191 ص، 11ج
به جـاي آورد تـا نمـاز     يمترکتر و با آداب عینماز ظهر را سر یانیعت پاکدو ر رسول خدا يروز

عتر یرا سـر  یانیـ عـت پا که دو رکـ رخ داده  يشامدیا پیآ«: دندیزودتر تمام شود. پس از نماز اصحاب پرس
، 15ج، ق1419، حـر عـاملی  ( ؟»دیدیا نشنر كودک ۀضج يا شما صدایآ«: فرمود حضرت؟ »دیردکبرگزار 

  .)398 ص
 نشـان از توجـه  ، نـد کیت مـ یـ اکان حکـ ودکدر قبال  امبریپ يسوزن مسئله گرچه از رحم و دلیا

  ند دارد.یگرین میه چنک یفرزندان يمادر برا يهایو نگران كودکبه مراقبت از  امبریپ
را  شود و پدر و مادرنـد کـه فرزنـد   ولد میبر فطرت مت، هر کس که متولد شد«: فرمود پیامبر اکرم

  .)25 ص، 15ج، همان( »گردانند...یهودي و مسیحی می
  :  همچنین فرمود

ـتی آن را بـر     آگاه باشید همۀ شما مردمان رهبري گروهی را بر عهده دارید و در برابر گروهی کـه سرپرس
ر خود و رهبري فرزنـدان خـود را بـر    مسئولیت خانه و همس) نیز( باشید.... زناناید مسئول میعهده گرفته

  .)248 ص، 14ج، تابی، میرزا حسین نوري( باشند...عهده دارند و نسبت به آنان مسئول می
کـه صـفوف مـنظم    داد و درحـالی  هیمحمد حنفپرچم خود را به پسرش ، در جنگ جمل امیرالمؤمنین

: کـرد. آن حضـرت دوبـاره فرمـود     مدت کوتاهی درنگ محمد». پرچم را جلو ببر«: به او گفتشده بود، 
 ۀبارد؟ حضرت بـه سـین  بینی که تیرها مثل باران میآیا نمی !اي امیرالمؤمنین: او گفت»! پرچم را جلو ببر«

سپس پرچم را با دست خود گرفـت و آن  ». اصل و ریشۀ مادرت بر تو اثر گذاشته است«: او زد و فرمود
  . را به اهتزاز درآورد...

ه کـ دادنـد و اعتقـاد داشـتند    یت مـ یـ ت فرزنـدان اهم یت به نقش مادر در تربیهله در جاکپس چنان
ار و وضـع  کـ اف يز بـر نقـش بسـزا   یدر اسالم ن، ابدییپدر و مادر به فرزندان انتقال م یات روحیخصوص

درستی جهـت  ن مسئله بهیشده است تا به ا یو سع د گردیدهیکأت فرزند تیمادر در ترب یو جسم یروح
  صورت درست انجام شود.ها بهت انسانیترب داده شود تا

  نقش مادر در حضانت فرزند) و
 ءحضـانت فرزنـد را بـه مـادرش اعطـا      امبریـ ه در آنهـا پ کـ م یخوریات برمیاز روا یخ به برخیدر تار

  م.ینکیان میرا ب یخیات تارین روایاز ا يانمونه کنیگاه مادر است. ایجا ةدهندامر نشان نیا. ردکیم
  :دیگو عمرپسر  عبداهللا
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ـ    كودکن یا«: آمد و گفت نزد رسول خدا یزن ـنم او را  یرا در رحـم پرورانـدم و او را ش ر دادم و دام
ـ  یتا زمان« :فرمود رسول خدا» ند.کخواهد او را از من جدا یم نگهبان بود. پدرش مرا طالق داد و ه ک

  .)241 ص، 4ج، 1410، زعلول( »يسزاوارتر كودکتو به ، يردکشوهر ن

  انتساب به مادر) ز
که گذشت انتساب به مادر در جاهلیت رواج داشت و پس از اسالم نیـز بـه رونـد خـود ادامـه داد.      چنان
ه بـن  اسـماعیل  توان در تاریخ مشـاهده کـرد.  هاي فراوانی از انتساب به مادر را مینمونه ه ابـن ، علیـ القریـ ،

از جمله افرادي بودند که بـه مادرشـان نسـبت    ) 144 ص، 8ج، ق1424، عسقالنی( هابن مباد، االطنابهابن
  اند.شدهداده 
بـن  جـارود ه کـ چنـان ؛ )آمنـه ابـن ( خواندنـد یمـ  آمنـه  به نـام مـادرش   یرا در آن زمان گاه امبریپ
ات یـ در اب، داشـت  یآگـاه  یتب آسـمان که در سال ششم هجرت اسالم آورد و از طب و ک ینصرانمنذر

  :ردکیعرض م امبریپ خود خطاب به
  اتیتـــک یـــابن آمنـــۀ الرســـوال   

  
ــنهج الســبیال    ــدي ال   لکــی بــک اهت

، 1374، محالتـی ( ه از جهت جاللـت و فخامـت اوسـت...   کبل؛ نه از راه اهانت استن نسبت، یو ا  
  .)389 ص، 2ج
  :الرشیدهاروندر جواب  اظمکحدیثی است از امام ، ید دیگر بر این مطلبؤم

، نامنـد مـی  را شیعیان خود را از اینکه شما را فرزند رسول خداچ: گفت به امام کاظم هارون الرشید
نـه ازجانـب   ، برنـد هستید و فرزندان از جانب پدر نسب می که شما فرزند علیدرحالی؛ کنیدنهی نمی

اسحق و یعقوب را بخشیدیم و همگـی  ، به ابراهیم«: فرمایدخداوند در قرآن می: فرمود مادر؟ امام کاظم
وب ، سلیمان، داود، یم و قبل از آن نیز نوح را هدایت کردیم و از فرزندان اورا هدایت نمود یوسـف ، ایـ ،

ـیم و زکریـا و یحیـی و عیسـی را    موسی و هارون را. و این چنین نیکوکاران را پاداش مـی  : انعـام ( »ده
خدا و  او پدر ندارد و از کالم: ؟ او گفت»چه کسی است پدر عیسی« :فرمود گاه امام کاظمآن) 85ـ84

رسـد  می به انبیاء از جانب مادرش مریم نسب عیسی«: القدس خلق شده است. آن حضرت فرمودروح
 ص، 48ج، 1403، مجلسـی ( نـه از جانـب علـی   ، رسدمی امبریپ به و نسب ما نیز از جانب فاطمه

122(.  
ه در کـ چنـان ؛ شـود یده ما بد دییگاه خوب یز از انتساب به مادر به دلیل جاین ییهاخ اسالم نمونهیدر تار
  شدند.ل و افراد به مادرانشان نسبت داده مییاز قبا یبرخ، تیجاهل

  گذاري فرزند توسط مادرنام) ح
 ولـى  - آوردم دختـر  را او مـن ! خداوندا«: گفت،) یافت دختر را او و( آورد دنیا به را او که هنگامى ولى«
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 وظیفـۀ  توانـد نمـى  دختـر ( نیسـت  دختـر  هماننـد ، پسـر  وـ  بود ترآگاه، بود آورده دنیا به او آنچه از خدا
 از را فرزنـدانش  و او و گـذاردم  نـام  مـریم  را او مـن  .).دهـد  انجـام  پسـر  همانند را معبد گزارىخدمت

  )36عمران: (آل »دهممى قرار تو پناه در، شدهرانده شیطان) هاىوسوسه(
امـا  ، وضـع حمـل او زنـده بـوده باشـد      هنگام، میمرپدر ، عمران هکن احتمال وجود دارد یگرچه ا

مـادر حتمـاً   ، جه گرفت که بر فرض نبود پدریتوان نتیان میبر آن اقامه نشده است. البته از این جر دلیلی
بـر  یروز خ یحضـرت علـ  ، ه گذشتکن چنانیهمچن .)356 ص، 1382، مهریزي( چنین اختیاري دارد

  :خواندیم ردهک يگذارنام يو يه مادرش براک یخود را به اسم
ــدره    ــی حی تنی اُمــم ــذي س ــا الّ   ان

  
ــورةٌ   آجـــامٍ و لیـــت قَسـ ضَـــرْغام  

  ».ر نیرومندیر شجاع و شیها و ششهیر بیگذارده است و منم ش) ریش( دریه مادرم نام مرا حک یسکمنم «  
  فرزند توسط مادر. يگذاراست بر نام يدیین ماجرا خود تأیا

  :فرمودیدم که میاز پدرم شن: فرمود امام صادق
، ايتـو آزاده : فرمـود کشید و میدست می حر صورتربال بهکدان یروز عاشورا در م امام حسین

، 1403، مجلسی( »تو در دنیا و آخرت آزاد هستی، گونه نامیده استگونه که مادرت تو را اینهمان
  .)14 ص، 45ج

 مادرت تو را سید نامید و تو در سـیادت « :ودرا دیدار کرد و به او فرم حمیريمحمدبن سید امام صادق
  .)327 ص، 47ج، همان( »موفق شدي و تو سرور شعرا هستی) آقایی و سروري(

در ویـژه  بـه  ـ فرزنـد بـراي مـادر     يگـذار بر وجود حق نـام  يدییتأ یطور ضمنبه، هاي یادشدهنمونه
  است. ـ صورت فقدان پدر

  يگيرنتيجه
. نقـش  2؛ گـاه مـادر  ی. جا1: ت و اسالم پرداختـه شـد  یسئله در دورة جاهلچهار م ین مقاله به بررسیا در

فرزنـد. از چهـار مـورد     يگـذر . نقـش مـادر در نـام   4؛ نسب به مادر یوستگی. پ3 ؛ت فرزندیمادر در ترب
  :این موارد عبارتند از اند.ات متشابهیلکدر  یو جاهل یدو فرهنگ اسالم، شده در سه موردانیب

، یلـ یاما گاه به دال؛ اصل بود کی، گرچه انتساب به پدر، در هر دو دوره: ب به مادرانتسا یوستگی. پ1
  .دادندیل و افراد را به مادرانشان نسبت میاز قبا یبرخ

ا یـ ماننـد شـرط ضـمن عقـد     ، ط خاصیدر شرا یدر جامعۀ جاهل: فرزند يگذار. نقش مادر در نام2
  .ردندکیاو اعطا م انوادةا خیفرزند را به مادر  يگذارحق نام، اب پدریغ

چـه در دوران  ، ت فرزنـد یـ در هـر دو جامعـه بـه نقـش مـادر در ترب     : ت فرزندی. نقش مادر در ترب3
  دادند.یت میو چه پس از آن اهم يباردار
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شـود و آن  یده مـ یـ د ین دو فرهنـگ اختالفـات  ین ایمورد ب کیفقط در ، شدهن چهار مورد گفتهیاز ب
ه زادة کـ نیبرجسته برخوردار بودند و فرزنـدان بـه ا   یدران منجبه و آزاد از مقامما یه در جامعۀ جاهلکنیا

مادر ـ بـدون توجـه   ویژه به ـ گاه پدر و مادریدر اسالم بر جا یردند. ولکیافتخار م، هستند ین مادرانیچن
  ات سفارش شده است.کن نیبه ا

وجـود اختالفـات فـراوان و     ست؟ چرا بـا ین اختالف و تشابه در چیه منشأ اکنجاست یحال سخن ا
گاه مادر به چشـم  یجا ةدربار یفراوان يهان شباهتیچن، ن دو فرهنگین ایگاه زن در بیجا فاحش دربارة

 شـۀ یر، ن تشابهاتیرد؟ با وجود اکیعمل م ین مورد چون جوامع مترقیدر ا یجاهل ا جامعۀیخورد. آیم
  :رسدیم ها چند احتمال به نظرن پرسشیه اافت؟ در پاسخ بیتوان یجا مکن اختالفات را در یا

 یو انسان يزیغر، ياصل فطر کیتعامل با مادر،  ن دو فرهنگ در زمینۀیشباهت ا شۀیاحتماالً ر) الف
  رد.ید در جامعه مورد توجه قرار بگیبا، د نسلیگاه عامل تولیز در جایانسان و ن کیاست. زن در مقام 

وجـو  ن دو فرهنگ جستیا ينظر یت و اسالم را در مبانیجاهل انید بتوان منشأ اختالفات میشا) ب
  :ردکتوان ارائه ین نظر میا يبرا یلیرد. دالک

نسبت بـه دختـر برخـوردار بـود.      ییت و ارزش باالیپسر در خانواده از موقع، تی. در فرهنگ جاهل1
پسـران   يه داراکـ  یا به مادرانآنه، رونیمردم آن عصر اثر گذاشته بود. ازا یدگاه در تمام ابعاد زندگین دیا
نـه  ، افتخار آنها به مادرانشان از جهت پسرزا بودن آنهـا بـود  ، نیردند. بنابراکیافتخار م) منجبه( اد بودندیز

  ث مادر بودنشان.یاز ح
آزاد و بـرده. افـراد   ، ثروتمنـد ، ریـ فق: شـدند یم میمردم به طبقات مختلف تقس، تی. در جامعۀ جاهل2

دگاه نیـز در همـۀ   ین دیند. ادنسبت به افراد آزاد و ثروتمند برخوردار بو يرتت پستیوقعر از میبرده و فق
 یخـوب ر آنها دربارة مادرانشـان بـه  کرو آثار آن در تفایناثر گذاشته بود؛ از یمردم عصر جاهل یابعاد زندگ
 ينظـر  یه مبـان کـ آنجـا اما از؛ آزاد هستند يه زادة مادرکن بود یاز افتخارات فرزندان ا یکیشود. دیده می

ا پسرزا بودن توجـه شـده   یآزاد  گاه مادر بدون توجه بهیدر اسالم بر جا، ت متفاوت استیاسالم با جاهل
  است.
رد و کـ وجـو  گر جسـت ید ياز بعد، زهین اختالف و تشابه را در فطرت و غریشۀ اید بتوان ریشا) ج

، نـد کیمـ  یدگیپرورانـد و بـه امـور او رسـ    یرا مـ او ، ندکیه به او محبت مکرا  یسکه انسان ذاتاً کنیآن ا
خ مورد احترام واقـع  یشه و در همۀ ادوار تاریهم، است ین شخصیچن یه نماد و تجلکدوست دارد. مادر 

و  ين مسـئلۀ فطـر  ین تأییـدا ین مسئله قابل مشاهده اسـت. اسـالم در عـ   یز ایت نیاست و در جاهل شده
را در فرهنـگ   يزیـ غر ین عطوفـت و مهربـان  یا یات منفکت نکوشیده اس، و توجه فراوان به آن یانسان
  ن ببرد.یاز ب یجاهل



  ۱۱۷ بررسي تطبيقي جايگاه مادر در فرهنگ جاهلي و اسالمي

  منابع
  دارالفکر.، بیروت، الصحابه فۀفی معر بۀأسدالغا ،)ق1409( محمدبن علی، ابن اثیر

 دارالکتب العلمیه.، بیروت، محمد صالح سناوي: تحقیق، کتاب کنی الشعراء و القابهم ،)ق1410( محمد، ابن حبیب
 دار صادر.، روتیب، يبرکالطبقات ال ،)تابی( محمد، سعد ابن

  بیروت.، دارصادر، کرم بستانی: شرح، دیوان عنتره ،)تابی( عنتره، ابن شداد
 تبـۀ کم، قم، یالرجائ يد مهدیس: تحقیق، طالب یانساب آل أب یالطالب ف ةعمد ،)ق1425( مهنابن نیالحسبن یعلبن احد، ابن عنبه

 .یالنجف یالمرعش یاهللا العظم ۀیآ
 دار احیاء العلوم.، بیروت، چ پنجم، حسن تمیم: تحقیق، الشعر و الشعراء ،)ق1414( مسلمبن عبداهللا، ابن قتیبه

 الشریف الرضی.، قم، عکاشه ةثرو: تحقیق، المعارف ،)ق1415(ـــــ 
 عربی.دار احیاء التراث ال، بیروت، علی شیري: تحقیق، لسان العرب ،)ق1408( ابن منظور

 .یاء التراث العربیدار اح، روتیب، يحسن محمد المسعود: حیتصح، یسنن النسائ ،)تابی( یالنسائ، بیشعبن احمد
  دار احیاء التراث العربی.، بیروت، االغانی ،)تابی( الفرجابو، اصفهانی

  .یش اسالمنشر دان، جابی، ق مارسدن جونسیتحق، يالمغاز ،)ق1405( عمربن واقدبن محمد، يالواقد
 دارالمعارف.، قاهره، چ چهارم، محمد ابوالفضل ابراهیم: تحقیق، دیوان امرؤ القیس ،)تابی( امرؤ القیس

 دارالکتاب العربی.، بیروت، عمر عبدالسالم تدمري: تحقیق، العقد الفرید ،)تابی( عبد ربهبن محمدبن احمد، اندلسی
  دارالجبل.، بیروت، ف کرنکو: تحقیق، تلف فی اسماء الشعراءالمؤتلف و المخ ،)ق1411( بشربن حسن، اآلمدي

  .االمام المهدي سسۀمؤ، قم، عوالم العلوم المعارف و االحوال ،)ق1413( عبداهللا و محمد باقر موحدي ابطحی، اصفهانی یبحران
  دارالفکر.، جابی، االمالی ،)تابی( قاسم قالیبن اسماعیل، بغدادي
 .نیۀالمعارف العثما ةدائر، حیدرآباد دکن، ایلزه لیختن شتیتر: تحقیق، المحبر ،)ق1361( حبیببن محمد، بغدادي

 ر.کدارالف، روتیب، یلکاض زریار و رکل زیسه: قیتحق، جمل من انساب االشراف ،)ق1417( جابر ییحیبن احمد، يبالذر
  .لمیۀالدار العا، تبیرو، احمد عوامري و علی جارم: تحقیق، البخالء) ق1413( بحربن عمرو، جاحظ
  دارصعب.، بیروت، فوزي عطوي: تصحیح، البیان و التبیین ،)تابی(ـــــ 

  قم.، آل البیت سسۀمؤ، لشیعۀوسائل ا ،)ق1409( حسنبن محمد، حر عاملی
  الکبري. ۀیالتجار مکتبۀ، مصر، )الحلبیه ةالسیر( االمأمون االمینةانسان العیون فی سیر ،)ق1382( برهان الدینبن علی، حلبی

 .العلمیۀدارالکتب ، بیروت، فرید عبدالعزیز جندي: تحقیق، معجم البلدان ،)ق1410( عبداهللابن یاقوت، حموي بغدادي
 .فۀاالعالم والثقا ةوزار، یمن، چ دوم، منتخبات فی اخبار الیمن ،)ق1401( سعیدبن نشوان، حمیري
 دارالعلوم.، قاهره ،فی الشعر الجاهلی ةالمرأ ،)تابی( احمد محمد، حوفی

 دارصادر.، جابی، تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس ،)تابی( حسنبن محمدبن حسین، بکري دیار
 .یاءالتراث العربیدار اح، روتیب، يث النبویاطراف الحد عۀموسو ،)ق1410( محمد ابوهاجر، زعلول

  اسالمیه.، تهران، حجج اهللا علی العباد فۀاالرشاد فی معر ،)1380( شیخ مفید
 دارالقلم.، بیروت، عالّمه تبریزي: شرح، دیوان الحماسه من اشعار العرب ،)تابی( اوسبن ابوتمام حبیب، الطائی

  .آل البیتقم، ، اعالم الوري باعالم الهدي ،)ق1417( حسنبن فضل، طبرسی
 المعارف.دار، مصر، محمود محمد شاکر: تحقیق، جامع البیان ،)تابی( جریربن محمد، طبري
  دارالحدیث.، قم، النبی االعظم ةالصحیح من سیر ،)ق1426( جعفر مرتضی، عاملی

 دارالجبل.، بیروت، علی محمد بجاوي: تحقیق، فی تمیز الصحابه بۀاالصا ،)1412( ابن حجر، عسقالنی
 بیـۀ العـر  سسـۀ المـو ، قـاهره ، مشمحمد ابوالفضل ابراهیم و عبدالمجیـد قطـا  : تحقیق، االمثال ةجمهر ،)ق1384( هاللابی، عسکري

 .یثۀالحد
  .فۀالثقا مکتبۀ، مدینه، چ دوم، فی جاهلیتها و اسالمها بیۀالعر ةالمرأ ،)ق1350( عبداهللا، عفیفی



۱۱۸      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

  بیروت.، دارالکتب العلمیه، اشعار العرب ةجمهر ،)ق1424( ابی الخطاببن محمد، قرشی
  دار احیاء التراث العربی.، محمد فواد عبدالباقی: تحقیق، جهسنن ابن ما ،)ق1395( یزید ابن ماجهبن محمد، قزوینی
  الوفاء. سسۀمؤ، بیروت، چ دوم، االطهار ئمۀلدرر اخبار اال معۀبحاراالنوار الجا ،)ق1403( محمدباقر، مجلسی
  .میۀدارالکتب االسال، تهران، یعۀریاحین الشر ،)ق1374( ذبیح اهللا، محالتی

  مان للنشر.یالعلم و اال، جابی، یالشعر الجاهل لغۀ ،)م2008( ينجو، رجب یمصطف
 انتشارات علمی و فرهنگی.، تهران، شخصیت و حقوق زن در اسالم ،)ش1382( مهدي، مهریزي
 دارصادر.، بیروت، جان عبداهللا توما: تحقیق، مجمع االمثال ،)ق1422( محمدبن احمد، میدانی

، بیـروت ، الحیـاء التـراث   آل البیـت  سسـۀ مـو : تحقیق، ل و مستنبط المسائلمستدرك الوسائ ،)تابی( میرزا حسین، نوري طبرسی
 الحیاء التراث. البیتآل
 .لۀالرساسسۀمو، بیروت، سقا ةصفو: تصحیح، کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال ،)ق1413( عالء الدین، هندي
  تاب العربی.کدارال، بیروت، چ سوم، ئدمجمع الزوائد و منبع الفوا ،)ق1402( رکابی ببن نورالدین علی، هیثمی
 


