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امپراطوري جدید  ةدور شناسانۀتأکید بر نتایج باستان بادر تمدن فراعنه زن جایگاه 

  )م.ق 1000-1500(
  *بهاره جواهري

  

چه خود شاید به خالف آن«: گویدژان یویوت، یکی از بزرگترین مصرشناسان فرانسه میپروفسور  :چکیده

سال پیش از  3000باید بپذیریم که حدود  پندارند، خاستگاه همه چیز در مصر نباشد، ولیها میمصري

هاي ماندگار، نشانه. تر بوده استاش بسیار پیشرفتههاي همسایهاز سرزمین ]1[میالد مسیح، مصر

اند؛ و همین امر ها به دست ما رسیدهبه جا مانده از آن، از وراي قرن شاهکارهاي معماري و آثار هنري

تاکنون بارها در )  112یویوت، (» .ن برایش به ارمغان آورده استهاي دیگر آن زماشهرتی بیش از تمدن

ما . اندها نوشتهها گفته و کتابکه فراعنه که بودند و چه کردند سخناین  ،مورد این کشور، حکمرانان آن
حضور زنان در سطوح مختلف : انداز دیگري از مصر باستان بپردازیمکوشیم به چشمدر این مقاله می

نیز ها از حقوق و امتیازاتی که نه تنها در آن دوران، بلکه حتی امروز برخورداري آناجتماعی و معنوي و 

 توانستنددر مصر فراعنه، اوج معنویت از آن زنان بود، زنان می. اندبهرهها بیبسیاري کشورهاي دیگر از آن

فرعون، زمام امور را در دست  س باالترین مناصب حکومتی و دولتی قرار گیرند و حتی گاهی در مقامأدر ر
  .بگیرند

  .مصر باستان، فرعون، الهه، زن، حقوق، جایگاه :هاي کلیدي واژه

                  

  مقدمه
موفق به رمزگشایی خط هیروگلیف شد،  1822ژان فرانسوآ شامپولیون، پدر مصرشناسی، که در سال 

 :نویسدها و تصویر زنی مصري چنین میرهصخ معابد حفر شده در ةطی تنها سفر خود به مصر با مشاهد

چقدر تمدن مصر با سایر کشورهاي مشرق زمین . حالت و وقار این زن، بیانگر هزاران واقعیت است«

بر اساس وضعیت کم توان میزان تمدن یک ملت را تفاوت داشته و به تمدن ما نزدیک است؛ چرا که می

طی  چنینوي هم) 11، 1996، ]2[ژك( ».تمدن سنجید و بیش اجتماعی زنان در سازماندهی اجتماعی آن
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شود که زن مصري در دوران فراعنه جایگاهی اساسی می ههاي خود متوجه این نکتمشاهدات و بررسی

التین که حتی نسبت به جوامع قرن نوزدهم در تصرف  –العاده، نه فقط نسبت به فرهنگ یونانی فوق
نام «اند هاي بسیاري که از آن زمان به ما رسیدهو پاپیروس هانوشتهحتی در سنگ. خود داشته است

 »بینیماش میخانوادگی فرعون را نه در کنار اسم کوچک خودش، بلکه در کنار اسم کوچک ملکه

مصر باستان نه یک مرد با قدرتی ، که این امر به وضوح نشانگر این واقعیت است که در )107،همان(
یک نام بودند، یک  ةدهندکردند، هر دو اجزاي تشکیلک زوج فرمانروایی میمردساالرانه و مطلق، بلکه ی

 . اش الینفک بودنددهندهذات واحد سلطنتی که دو عنصر تشکیل

پدر و یا  هاتاقی تاریک منزوي شود و تحت سلط که درابتداي سلطنت فراعنه، زن به جاي آن زا
هایی که از مصر دیدن نخستین یونانی. بوده استهمسري مقتدر باشد از آزادي عملی کامل برخوردار 

  .  کردند از این استقالل و آزادي زنان مصر به شگفت آمدند

زنان  ةدان، که به شدت تحت تأثیر جایگاه ویژجغرافی (Didor de Sicile) لیدیودور دو سیس«

زن مصري از : سدنوید که میبرجا پیش میمصري قرار گرفته است، بررسی و مشاهدات خود را تا آن

که البته این امر سبب ) 12، همان( ».کامل داشته است ۀبرخوردار بوده و برهمسر خود سلطقدرتی تام 

توان واقعیات زیر با این وجود نمی. مادرساالري به مردم سواحل نیل نسبت داده شود ةشده به اشتباه واژ

  : را انکار کرد

  . اندیگاهی مرکزي و اساسی در ایجاد و دوام قدرت داشتهبه طور قطع، مادران فراعنه مقام و جا  -1

 شودها این حقیقت آشکار میشماري وجود دارند که با بررسی آنهاي بیها و کتیبهسنگ نوشته -2

که بگویند فرزند آقاي ایکس هستند خود را با آن زمان پسران به هنگام معرفی خود، به جاي آن که در

  .                     دکردننام مادر معرفی می
مادران خود را به تصویر  ةهاي خویش چهرهاي بزرگ آن زمان، اغلب در آرامگاهشخصیت - 3

  . انداند و بدین ترتیب او را تا ابد به همراه خود داشتهکشیدهمی

 زنان از قدرت نیست؛ چرا که در واقع در مصر هسؤاستفاد ۀاما دالیل ذکر شده به هیچ عنوان نشان
  .کردندفراعنه زنان و مردان هیچ ظلمی در حق جنس مخالف خود نمی

. اندداشته دهد که زنان مصر در رأس باالترین مناصب حکومتی قرارهاي بنیادي نشان میبررسی

البته با کنکاش در تاریخ . خورددموکراسی مدرن امروزي نیز کمتر به چشم می واجدجوامع  که در چهآن

ت به دلیل وجود یک نظام در حقیق. گردداجتماعی زنان مصر به وضوح نمایان می مصر، نقش سیاسی و

بایست البته می. ها برابر بودندخور توجه، زنان و مردان مصري در تمامی حقوق و فعالیتقضایی در
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زیر  (Ptolémée)نوعی آزادي واقعی را نیز به این شرایط قانونی مصر، که تا قبل از حکومت بطالمه 
  .  اندنرفته بود، اضافه کرد؛ چرا که زنان مصري تحت هیچ قیومیتی نبوده الؤس

است،  ناپذیراند، انکارز سوي دیگر این اصل که زنان مصري از رفاه زندگی باالیی برخوردار بودها

ها چرا که در برخی از زمینه. ها زن امروزي هنوز هم چندان آشنا نیستشرایطی که البته براي میلیون
اند به صالحیت و امروزي هنوز نتوانسته هیافتنوان مثال معنویت، زنان کشورهاي به اصطالح توسعهبه ع

در واقع امروزه تصور یک زن در مقام . اند، نائل شوندظرفیت نهادي که زنان مصري بر آن احاطه داشته
صر باستان زنان که در مپاپ، خاخام بزرگ و یا امام جماعت یک مسجد امري است ناممکن، در حالی

  .اندبسیاري در رأس این مشاغل قرار داشته

آنان  وصفکند احترام بیمی خود ۀاش براي هنر مصر، مجذوب و فریفتچه که بشر را پس از شیفتگیآن

ثرتر از جنس مخالفش، در ساخت تمدنی سهیم ؤاي مزن زیبا، آرام و جوان مصري با شیوه. به زن است

البته این زیبایی براي . زن کرده است یتش زیبایی و از آن جمله، زیبایاست که خود را وقف پرس

بسیاري از تصاویر  ،زنان مصري هآنان به دلیل ترس از فتن: کننده بودنخستین پیروان دین مسیح نگران

وجود ن ها را با گچ پوشاندند تا از نگاه آنان در امان باشند؛ با ایهاي زنان را از بین بردند و یا آنپیکره

. کنندزیبایی خود می ۀچنان ما را مجذوب و شیفتخوشبختانه برخی آثار از این پیشامد در امان مانده و هم

بانوي دو  -ارباب«ها را هاي مصر، آنهاي ملکههاي آرامگاههاي حک شده بر روي دیوارنگارهنوشته

. کندمعرفی می» خدا ةتندهمسر و پرس«و » فرمانرواي مصر علیا و مصر سفلی - بانو«، »سرزمین

تی، نفرتاري، سوت، نفرتیشپهت... ها باقی مانده استهاي بسیاري از آنتصاویر برجسته و تندیس

هاي مصر که بودند؟ به یقین از قدرتی اما واقعًا ملکه. ها به افسانه بدل گشته استزندگی آن... کلئوپاترا

درخشش زندگی محسوب  ۀداشتن آرامگاه باشکوه نشان در جامعه و فرهنگی که. بسیار برخوردار بودند

گواه مسلم این قدرت به شمار  ]3[»هاملکه ةدر«هاي هاي قبرستان ساکارا و نیز آرامگاهشد، آرامگاهمی

هاي قدرتی سمبلیک و مذهبی و البته با شخصیت: گویدژان یویوت می«البته چه نوع قدرتی؟ . روندمی

هاي مصر تصویر سرنوشت استثنایی ملکه) 3کینه، (» .قدرتی سیاسیسوت، شپچشمگیري چون هت

  . تمدنی است که به زن، جایگاهی بسیار مدرن بخشیده است

هجدهم  ة سلسلهاین نوشتار، بنابراین، بر پرسش جایگاه زن در مصر باستان، به خصوص در دور

سازد که زن در مصر رح میفراعنه، استوار است و در پاسخ موقت به این پرسش این فرضیه را مط

بررسی ما در این . مند بوده استهاي مذهبی از جایگاهی واال و هماورد مرد بهرهباستان به دلیل آموزه
ها به ها و تمدنبه دنبال این هدف هستیم که خوانندگان را به مقایسه واداریم؛ زیرا به باور ما، فرهنگ
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روش نگارنده  .برندها بیشتر و بهتر پی میها و دیگر تمدندیگر فرهنگ ۀهاي خود در آیینقوتها و ضعف
اي و آوري اطالعات به صورت کتابخانهتحلیلی است و از تکنیک جمع - در این مقاله روش توصیفی

  .  برداري شده استاینترنتی بهره

  بحث و بررسی

این خدایان اغلب . پرست نامیدها را باید ایزدانآن: پرستیدندهاي مختلفی را میها خدایان و الههمصري
بیشتر . اندنیل مورد پرستش بوده ةبیانگر نیروهاي طبیعت بودند؛ به همین رو نیل و خورشید همیشه در در

اي خاص مورد پرستش خدایان مصر، خدایان محلی بوده و در منطقه و یا شهري خاص و یا حتی در دوره

. سبتًا طوالنی و در تمام سرزمین مورد پرستش قرار گرفتندهایی نگرفتند، ولی برخی نیز در دورهقرار می
شان را شدت مذهبی و پرهیزکار بودند، ایشان قسمت زیادي از اوقات شبانه روزيمردمی به ها مصري

براي مثال روز اول سال . کردند و در سال نیز اعیاد مذهبی متعددي داشتندصرف انجام امور مذهبی می

هاي مذهبی بزرگی همراه بود و در پایان طغیان هم ن نیل بود که با جشنروز اول طغیا ،نو مصري

  .داشتندهاي مذهبی دیگري برپا میجشن
هاي بسیاري الهه. کنندسزایی ایفا میباستان نقش بهشناسی تمام مللهاي اسطورهها در افسانهزن

هاي بسیاري نیز الهه. دانندتلف میهاي مخگذار شهرهاي متعدد، نژادهاي مختلف و یا حتی قارهرا بنیان

شناسی مصر باستان در اسطوره. هستند که براي ملتی مساعد و یا براي ملتی دیگر نامساعدند

 عشق، موسیقی و رقص، الهه ، الهه»هاتور«آل؛ ، همسر اوزیریس، سمبل همسر و مادر ایده»ایزیس«

گذار قانون جهان، عدالت و واقعیت، بنیان ، سمبل نظم»مآت«هوروس؛  فرمانروا، مادر آسمان و دایه

کند ها در تمدن مصر به ما کمک میهاي مصر هستند که بیان نقش آنترین الههرفتار انسانی، از مهم

  .هر چه بهتر با نقش زن مصري در آن تمدن آشنا شویم

  

 )1تصویر( تمام هستی ةآفرینند: ایزیس ۀاله

سوي  و از ]5[و مادر هوروس ]4[خواهر و همسر اوزیریسسو بق مستندات تاریخی، ایزیس از یکط
زندگی  شد، آن که به تمامی موجودات عالم، حیات ومحسوب می »مادر دنیا«دیگر در مقام الهه و ساحره، 

رانده و اي محبوب، به همراه همسرش اوزیریس بر آدمیان فرمان میایزیس در نقش ملکه. بخشیدمی

 کرانبی هايکه وي توانسته به قدرتمورد این در. است آوردهها به ارمغان میصلح و شکوفایی را براي آن
به هرحال با مطالعه و . هاي متعددي صورت گرفته استدست یابد نظرات زیادي وجود دارد و بررسی

رسد اطرافیان وي سالی میبه دوران کهن ]6[رع کهشود زمانیین تحقیقات مشخص میتحلیل بیشتر ا
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این میان نام  ایزیس به عنوان اولین نفر به  کنند، که دردست آوردن حکومت علیه او شورش میبهبراي 
فرستد تا وي را می ، خداي خورشید،را به سوي رع وي به یک مار زندگی بخشیده و او. خوردچشم می

د؛ اما خدایان کند که سالمتی وي را به او بازگردانننیش بزند؛ پس از آن، رع از خدایان مصر تقاضا می

که کند در صورتیدر این بین، ایزیس نزد رع رفته و به او اعالم می. توانند درمانی براي او پیدا کنندنمی
قدرت جهانی است به او بگوید ایزیس به او کمک خواهد کرد تا  ۀخود را که سرچشم ۀرع نام محرمان

کران خود را به او پذیرد و تمام قدرت بییسرانجام، رع به ناچار شرط را م. سالمتی خویش را باز یابد
از آن روز به بعد ایزیس به عنوان . شودسان ایزیس به فرمانرواي جهان تبدیل میکند و بدینمنتقل می

از . شود، چرا که قدرتش از قدرت تمام خدایان مصر بیشتر استمصر در نظر گرفته می هبزرگترین ساحر

طلبیدند و ها و تسکین اضطراب خود از ایزیس کمک میاريآن پس، مردم مصر براي درمان بیم

رساند و قتل میبه ست، اوزیریس را  ،وقتی برادر شرورش. ستودنداش را میزیرکی، هوش و جاودانگی

مصر را در جستجوي  ۀناپذیر چهار گوشافکند، ایزیس خستگیاي میکند و هر تکه را در گوشهتکه میتکه

ها را کنار هم گذاشته گذارد و پس از یافتن تمام اعضا، آنزیر پا می اشت رفتهاعضاي بدن همسر از دس

کند و سان، با احیاي همسرش بر مرگ غلبه میدهد و بدینو نخستین مومیایی تاریخ مصر را انجام می

هزاران سال است که «و اینک ) 3 :1997گرونیه، (گرداند می »دنیاي مردگان«همسر را فرمانرواي 

  ). 73ماریس، ( »کندفیال از آرامگاه همسر محبوبش مراقبت می ةیس در جزیرایز

  

  )2تصویر( برابري و عدالت ۀاله: مآت

. است »برابري، صلح، حقیقت و عدالت«نظم، تعادل جهان،  ۀشناسی مصر، مآت، الهدر اسطوره

است، عدالتی که تعادلی که خالق هستی بر تمام جهان حاکم کرده : مآت، نماد هنجار جهانی است

هاست، حقیقت، درستی و آورد، نظمی که معیار سنجش اعمال انسانامکان درستکاري را فراهم می

ف دیگر، خواهر او هم مادر رع است، هم دختر و هم همسر او، و از طر: مآت بعدي الهی دارد. اعتماد

ا با هماهنگی و هارمونی او ضامن تعادل کیهان است و به لطف اوست که دنی. ستهروحانی فرعون نیز 
قانون «فرعون، رعایت  ۀجا که نخستین وظیفاز آن. تاباندشود، او نوري است که رع به دنیا میاداره می

از این روست که . روددر سراسر سرزمین مصر است، او جزء جدانشدنی نهاد فراعنه به شمار می »مآت

بدان معناست که این . بینیممآت به خدایان میکشی ها را در حال اعطاي پیشدر تصاویر فراعنه، آن
نتیجه گرفت که  توانبنابراین می. هاي مآت منطبق کندفرعون باید در تمام اعمالش خود را با خواست

از این روست . اي زمینی دارد و عبارت است از حفظ نظم اجتماعی و قضاییمآت جنبهدومین بعد وجودي 
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در دنیاي پس از مرگ، به هنگام توزین قلب شخص متوفی، تنها . دانندیکه او را نماد عدالت و برابري م
  .مآت بیشتر نباشد ۀشان از وزن پر الهبه بهشت رستگاران وارد شوند که سنگینی قلب توانندکسانی می

کسی را از امالك ابا  خوار دردمندان باش، به زنان بیوه ستم مکن،غم عادل باش تا ماندگار شوي،«

  .)167 :1965دوما، ( ».به هوش باش که ناعادالنه کسی را مجازات نکنی بیرون نینداز، و اجدادیش
  

 »ایزیس« ۀاله) 1(تصویر       »  مآت« ۀاله برجسته) 2(تصویر 

  
  جهان ةآفرینند  .آرامگاه ستی اول. بر سرش» پرعدالت«                

  

  )3و4تصویر( عشق، موسیقی و رقص ۀاله: هاتور

 دانند؛افراد بشر می ةکنندگیرند و در این راستا او را مجازاتی او را به عنوان چشم رع در نظر میاز سوی

هاتور یکی . ستایندمی »، عشق، موسیقی و رقصهاجشن ۀاله«ولی از سوي دیگر او را بیشتر به عنوان 

ب شده که او را همسر ، سب»اقامتگاه خداي هوروس«نام او به معناي . ترین خدایان مصر استاز قدیمی

فراعنه از . دانندگاهی نیز او را در کنار ایزیس، مادر هوروس و در نتیجه، حامی هوروس می. هوروس بدانند

 هاله .دادندقرار می وسان، خود را تحت حمایت اگذاشتند و بدیناحترام بسیار می او هراسیدند و بههاتور می

اتور را به شکل زنی با تاجی از قرص خورشیدي که دو شاخ گاو ماده ه. فرعون است و تجلی ملکه ۀهاتور دای

  .دادنداش کرده بودند، نمایش میاحاطه

ها با قدرت خدایان به این برابري قدرت آن ةها در تمدن فراعنه و مشاهدبا بررسی جایگاه الهه

ر دارد، مقامی یکسان و برابر ترین جایگاه را در زندگی بشکه در این تمدن، مذهب، که اصلی رسیمنتیجه می

توانیم با دریافت و پذیرش این واقعیت بدون هیچ شکی می. نث خویش قائل استؤبراي خدایان مذکر و م

بپذیریم که در این تمدن زن و مرد جایگاه و مقامی یکسان داشته و از حقوق و امتیاراتی برابر برخوردار 
  .اندبوده
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 »هاتور«تصویر برجستۀ الهۀ ) 4(تصویر         »هاتور« ۀتندیس اله) 3(ر تصوی

                      
بخشد، واقع در آرامگاه فرعون زندگی می» ستی اول«که به فرعون  »هاتور«تصویر برجستۀ الهۀ ) 4(تصویر *

  .»درة پادشاهان«مذکور در 

  مصر، سرزمین معنویت زنانه

د معنی نداشت، در آسمان و در بهشت و در رابطه با همان طور که در زمین مصر، نابرابري بین زن و مر

توانست باالترین مناصب فراعنه، یک زن می يهدر دور. شدمسائل معنوي نیز به هیچ وجه نابرابري دیده نمی

هاي معنوي و عبادي خود را مصر، فرمانرواي تمام آیین مذهبی بود، قدرت يهملک«. دار باشدروحانی را عهده

داد که به نیابت از او در شهرهاي بزرگ سرزمین مراسم مذهبی را برگزار هاي اعظمی قرار میهنهدر اختیار کا

برخی مسائل مختص زنان و برخی دیگر مختص مردان بودند، ولی در البته ) 271 :1996ژك، ( ».کردندمی

مکن بود گاهی زن باشند و شان مکردند و بزرگانها با هم و در کنار هم کار میها در پرستشگاهامور اصلی آن

ترین مراسم مذهبی را سلطنتی اجراي اصلیگاهی مرد؛ و البته زوج حاکم، متشکل از پادشاه و همسر بزرگ 

مسائل معنوي، نه موقعیت اجتماعی و نه میزان ثروت هیچ نقشی  ۀبه عالوه، در زمین. به عهده داشتند

زنان ثروتمند، زنان و دختران . ن اهمیت داشتوجدا -  در پیشگاه خدایان، فقط فضیلت قلب. نداشتند

ها درآیند و توانستند به عضویت پرستشگاهمیهل و بیوه و یا دختران مجرد، همه أبضاعت، زنان متبی

، »همسر«هاي بزرگ با القاب مختلفی از جمله کاهنه. یا در اجراي مراسم مذهبی شرکت جویند

.                                                                                                                            شدندنامیده می) 272همان، ( »دهدکه شیر میآن«و یا  »مادر خدا«، »سلطنت ۀاریک«، »حامی«

   ]7[سوتشپهت
  )6و5تصویر (شده در تاریخ مصر شناخته زن –فرعون بزرگترین 

 مصر، دختر توتمس اول، ۀفراعن ۀسوت، پنجمین فرعون هیجدهمین سلسلشپفرعون هت - ملکه

و پنج سال به عنوان تجلی  خویش، به مدت بیست ةهمسر توتمس دوم و قیم توتمس سوم، برادرزاد

او که در ابتدا همسر بزرگ سلطنتی و بعد هم . ملکوتی سلطنت تکیه زد ۀنقشی مردانه بر اریک زنانه
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رین قهرمانان سال تاج مضاعف فرعون را بر سر نهاد، یکی از بزرگت 25بود و سپس به مدت  السلطنهنائب
رسد او اولین یا تنها فرعون زن نبوده است؛ و در این چه به نظر میبرخالف آن. رودتاریخ مصر به شمار می

وقتی توتمس اول دنیاي . روي براي مصریان باستان تازگی نداشته است هیچراستا، جایگاه سیاسی وي به

سال داشت، با ازدواج با برادر  20تا  15 آن زمان بین ، که درسوتشپخاکی را ترك گفت، دخترش هت
سوم که پسرش تومس به هنگام مرگ فرمانروا، . اش تومس دوم به همسربزرگ سلطنتی تبدیل شدناتنی

جا که هنوز قدرت حکومت نداشته مادر ولی از آن. شودسال داشته، به مقام فرعون منصوب می10تا  5بین 
 نی، در، اینههاي هنرياستاد بزرگ آفرینش. شودلسلطنه برگزیده میاسوت، به عنوان نائبشپ، هتاشناتنی

کشور در برابر . هاي خود اداره کرداو امور مصر را منطبق بر طرح«: سوت چنین نوشته استشپرابطه با هت

ر دااو پل ارتباطی شمال و جنوب بود؛ او سکان. نقص و الهی خدا بود، سرتعظیم فرود آورداو، که تجسم بی

 هاي باشکوهش سبب ایجاد صلح وراند، فرمانروایی که طرحماهر حکومت و فرمانروایی بود که فرمان می

  .)67 :همان( ».گشت »دو سرزمین«آرامش در 
 »سوتشپهت«فرعون  -تندیس ملکه) 6(تصویر .               فرعون -تندیس ملکه) 5(تصویر      

                    قاهره ةموز                  
مصنوعی،  تاج مضاعف، ریش: هاي سلطنتبا نشانه» سوتشپهت«فرعون  -تندیس ملکه 6تصویر 

  .است» بهاري-دیر ال«هاي پرستشگاه عصا و چوگان سلطنتی؛ مقابل یکی از ستون

اي بیست و نهمین روز دومین ماه فصل زمستان در دومین سال فرمانروایی توتمس سوم، واقعه در«

 سوتشپدر تاالربزرگ پرستشگاه لوکسور به هت ]8[پیشگوي خداي آمون. العاده به وقوع پیوستخارق

که فرمانروایی را از پسر ناتنی خود ربوده بود، سال بعد تاج بر سر نهاد و با آن 5او . فرمانروایی داد ةوعد

در استخراج معادن و یا شماري شریک خود گرداند؛ از جمله هاي رسمی بیاما او را در انجام فعالیت

   ).159: 1997گج، (» .هاي معابدافتتاح محراب

. غربی طبس است ۀواقع در کران» بهاري –دیر ال «سوت پرستشگاه شپبزرگترین شاهکار هت

، باالترین »قله«اي که بر فراز آن مکانی به نام اي صخرهشکوه چسبیده به دیوارهعمارتی عظیم و با
این هرم صلیبی شکل . کندسکوت را مشخص می ۀطقه و محل سکونت الهکوهستانی آن من ۀنقط

. اشراف دارد »هاملکه ةدر«و  »پادشاهان ةدر«آن به دست انسان ساخته شده است بر از  که قسمتی
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من این عمارت را براي پدرم آمون، «: سوت به هنگام افتتاح معبد خویش چنین گفتشپهت
 »االقداس قدس«با نام  من این پرستشگاه بزرگ چند هزارساله را. امده، بنا کر»دو سرزمین«فرمانرواي 

(le sublime des sublimes)، هاي سفید و زیباي ترا، دراین مکان که از ابتداي آفرینش به از سنگ

-یکی دیگر از شاهکارهاي فرمانروایی این فرعون .)73، 1996ژك، ( ».امنام او رقم خورده است، برافراشته
سومالی کنونی اي پونت بود؛ سرزمینی واقع در اریتره یا زام گروهی تجسسی به سوي سرزمین افسانهزن اع

اي برخوردار بوده از شهرتی افسانه »مرمکی«که در آن زمان به خاطر گیاه بسیار معطر و درمانگرش به نام 
شان استفاده هاياهاست؛ بزرگان مصر از این گیاه هم براي معالجه و هم به عنوان عود در پرستشگ

سوت با استفاده از شپهت. ها بر این باور بودند که این گیاه آسمانی محبوب خدایان استآن. کردندمی

دانستند این ها که نمیاي فرستاد؛ آنکاوشگرانی به جستجوي این سرزمین افسانههایی قدیمی نقشه

به سمت پایین نیل کشتی راندند، از دلتا «ند، نیل بود يهواقع است که سرچشم هاییسرزمین در جنوب کوه

گذشتند، به سمت شرق چرخیدند و با عبور از کانال سوئز وارد دریاي سرخ شدند و در امتداد ساحل شرقی 

هاي آکنده از عطر نداشتند با باغو سرزمینی که وجودش را باور ) 424، 1379جواهري، ( »پیش رفتند

یی مملو از مرمکی، هاکشتیبا «سوت، شپروه کاوشگران هتگ. اش پیش روي خود یافتندمرمکی

زن قدرتمندشان  - هاي پرستشگاه فرعونباغو ) همان( »عود، عاج، آبنوس و طال به مصر بازگشتند

این زن قدرتمند  راوبط تجاري با سرزمین پونت پس از سیصد سال به لطف جسارت. آراستند هارا با آن

  .از سر گرفته شد

 ةبزرگ، نخستین بار در دور ۀنام فرعون به معناي خان«: نویسدکور مینوبل -سروشکریستیان د

پس از آن، این واژه براي نامیدن فرمانرواي . شدسوت به کار رفت و به کاخ اطالق میشپسلطنت هت

ه از امروزي برگرفت هایی مانند کاخ سفید و یا کاخ الیزهبزرگ به کار رفت؛ مفهوم واژه ۀساکن این خان

سوت از جمله شپدوران فرمانروایی هت) 196کور، نوبل -دسروش(» .باشندهمین نامگذاري می
  . رودهاي مصر به شمار میآرامترین فرمانروایی

  »بهاري -دیر ال«پرستشگاه ) 7(تصویر
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 زن در خاندان سلطنت

ا همسران خود چگونه ل مطرح گردد که فراعنه بؤاچه تاکنون گفته شد شاید این سبا توجه به آن
اند یا نه؟ در پاسخ باید گفت آري، فراعنه به کردند و آیا براي آنان ارزشی واقعی قائل بودهرفتار می

بود زنان کردند؛ چرا که اگر غیر از این میشان را رعایت میهمسران خود احترام بسیار گذاشته و حقوق

  .شدندشد برخوردار نمی احترامی که گفته آن دوران از چنین امتیازات و در

وي پدري دقیق و . است ]9[نهاد آخناتونهایی که بسیار خانواده خویش را ارج مییکی از فرعون

و فرزندانش   ]10[تیهمسري کامل براي خانواده خویش بود و بیشتر وقت خود را با همسرش نفرتی

شهر «معبد آتون واقع در  هايدیوارنگاره. گذراندجنوب مصر می هاي مجلل کاخ خود درباغ در
دهد که وي به همسر خود عالقه معروف است، نشان می »آمارنا-تل ال«که امروزه به نام  »روشنایی

کرده است، به عنوان مثال در تصویري همسر بسیار داشته و در کنار او احساس خوشبختی کامل می

و با ) گیسی مجعد بر سرتوري بر تن با کالهپیراهنی سفید و (بینیم که خود را به زیبایی آراسته میوي را 

شش دختر خود مشغول بازي است و فرعون آخناتون، که عاشق ادبیات است، روي یک صندلی چوبی 

چیزي که شاید در . وجود آرامش و محبت در خانواده فرمانرواست ۀ؛ این نشانسرایدنشسته و شعر می

    .شدرنگ شده باجوامع امروزي تا حد بسیار زیادي کم

نویسی، خیاطی، گلدوزي، آشپزي، نقاشی، ورزش و تی نه تنها در خواندن، حساب، خوشنفرتی«

هاي ي معارف دینی و ایدئولوژيهاي مذهبی سرآمد بود، بلکه بنا به دالیل شخصی به مطالعهرقص

سی است که او نخستین ک... در پی این مطالعات، گرایش وي به آتون بیشتر گشت. پرداختمختلف نیز می

که آخناتون براي مقابله با قدرت آمون تصمیم و زمانی) 47، ]11[محفوظ(» .به خداي آخناتون ایمان آورد

گرفت آیین یکتاپرستی را ترویج دهد، همسر و مادرش به عنوان اولین و مهمترین حامیان او همواره از وي 

گرا، اصالح ۀاین پادشاه و ملک« .یافتندپشتیبانی کردند و در تمامی مراسم مذهبی در کنار وي حضور می

در سرزمینی که بیش از دو هزار سال بود تغییري در . پنداشتندشان را منسوخ و نامفهوم میمذهب سنتی

ها از بین تمامی خدایان سنتی مصر آن. افکندندآن رخ نداده بود، باید نگاهی نو به مذهب و خدایان می
پس از استقرار در پایتخت جدید، که آن زمان «) 7کینه، (» .پرستییکتا: پرستیدندفقط آتون را می

را بر خود دارد و دنیا تا آن زمان زیباتر از آن را ندیده بود، » شهر روشنایی«نام گرفت و اینک نام » آختاتون«
تی جوان و زیبا چنگ نفرتی. نخستین مراسم نیایش را در پرستشگاه آتون واقع در مرکز شهر برپا کردند

تو زیبایی خود را در زمین دمیدي، ! حیات ۀاي هستی، اي سرچشم: ت و با صدایی دلنشین چنین خواندنواخ

» آتون عالی است کمال«که در زبان مصري آن) 52محفوظ، (» ...تو ما را با نیروي عشقت گرد هم آوردي
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ة خورشید و اهداکنند ۀناو سمبل زنا. نام گرفته است، در تحوالت مذهبی این دوره نقشی بنیادین ایفا کرد
خواندند تا او زندگی بود؛ و ایمان آورندگان به خداي یکتاي آتون، در پرستشگاه آتون خطاب به او دعا می

تی نفرتی ةبارهاي مرزي شهر روشنایی درارنگارهیکی از دیو. باروري به ارمغان بیاورد» دو سرزمین«براي 

هاتور، لبریز از  ۀاي روشن، آراسته به تاج دو پر الهت، با چهرهفرمانرواي خوشبختی و سعاد«: نویسدچنین می
کند، بانویی سرشار از وجاهت و آکنده از آدمی را مشعوف میآهنگ که ها، با صدایی خوشتمام پاکدامنی

تصویر دیگري نیز  .)104، 1990ژك، ( ».آوردرا به وجد می »دو سرزمین«عشق که احساساتش ارباب 
این دیوارنگاره، : وافر آخناتون به همسر و دخترانش پی برد ۀتوان به عالقر آن به راحتی میوجود دارد که د

سال داشته، به  15تا  11شان که بین دختر دوم ةفرعون آخناتون و همسرش را در حال گریه در کنار جناز

  .)109، 1996، همان(تصویر کشیده است 
  »توتانخامون«سلطنت فرعون  اریکه) 9(تصویر                »تینفرتی«ملکه  تنهنیم مجسمه) 8(تصویر 

                      
  موزه بریتیش لندن                      *

: است) کنددختري که براي آتون زندگی می: به معناي(خسا نهاي قدرتمند، آیکی دیگر از این ملکه

دست نخورده در نهم  روف که آرامگاهش کامالًتی، همسر توتانخامون معدختر سوم آخناتون و نفرتی

ها اسباب و اثاثیه، پاپیروس«. به دست هاوارد کارتر، مصرشناس انگلیسی، کشف و باز شد 1922نوامبر 

هایی که در این آرامگاه پیدا شدند، همگی حکایت از عشق بی حد توتانخامون به نوشتهو سنگ

 ».اندسرزمین به تصویر کشیده ةبا اراده را در ادار مصمم و ۀهمسرش دارند و نقش کلیدي این ملک

بینیم که پیراهنی بلند و پلیسه به تن دارد و اي از جنس عاج او را میروي صفحه .)107 :1997گرونیه، (

او بر سراسر سرزمین مصر  ۀاش قرار دارند، سمبل سلطدو مار کبراي روي تاجش، که مقابل پیشانی
بینیم که تاجی شامل دو شاخ گاو ماده تر میاي جاافتادهلطنت، او را با چهرهس ۀروي پشتی اریک. هستند

نفس ملکوتی و دو شاخ گاو ماده  ۀپرها نشان: با خورشیدي در وسط و دو پر بلند در دو طرف به سر دارد
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ژك، ( »بزرگ ةساحر ۀمحبوب«: در جایی دیگر زیر تصویر او نوشته شده. هاتور هستند ۀسمبل اله
ها تصویر دیگر که این ملکه را در لحظات مختلف زندگی روزمره و یا ده هبه عالو ،)566 :1988

  .زندگی اجتماعی، در کنار فرعون به نمایش کشیده و گواه از ضرورت حضور او دارند

  . در حال تقدیم روغن معطر خدایان به همسرش ترسیم شده است» آخسا«، ملکه 9در تصویر 
توانیم نام نفرتاري، همسر ز زنان قدرتمند مصر سخن به میان آوریم، نمیدر جایی که بخواهیم ا

همه جا در  ،لقب گرفته است» زیباترین«که در تاریخ مصر، آن .رامسس دوم معروف را نادیده بگیریم
او به عنوان مشاور فرعون، در زندگی اقتصادي، «. رسانداش حضور به هم میکنار همسر سلطنتی

ها و تمام در تمام جشن) 15کینه، (» .جویدها شرکت میویژه در مذاکرات با هایتیت سیاسی کشور، به

زرین فرعون را دنبال  ۀخویش در میان هیاتی پرشکوه اراب ةویژ ۀبینیم که در ارابمراسم مذهبی او را می

بلکور نو -کریستین دسروش«. رساندها به عنوان همسر خدا، او را یاري میکند و در پرستشگاهمی

اش چنین نقشی پادشاه، شخصاً اراده کرد همسر بزرگ سلطنتی: نویسداو چنین می ةمصرشناس در بار

توانسته به مقام جا که نفرتاري تبار سلطنتی نداشته است، به طور موروثی نمیاز آن. داشته باشد

ملکوتی او را  محبوبش تا مقام الهه، نقشرامسس با ارتقاء همسر . دست یابد» ملکوتی ةپرستند«

، »رامسس -پی«کیلومتري پایتخت خود،  1300 تقریباً ۀرامسس دوم در فاصل) 6همان، (» .تحکیم کرد

ها دو معبد عظیم به افتخار خود و تر از دومین آبشار نیل، در ساحل رود و در دل صخرهکمی پایین

 -بانو« ن معبد با القابی چوندر ای. را بر خود دارند »سمبل -ابو«همسرش نفرتاري بنا کرده که نام 

، »هابانوي تمام زمین -  ارباب«، »راندکه بر مصر علیا و سفال فرمان میآن«، »فرمانرواي دو سرزمین

در پرستشگاه لوکسور، حضورش را در . گوینداز نفرتاري سخن می »کندکه خدایان را خشنود میآن«

لیاحضرت، غنی از مدح و ستایش، فرمانرواي لطف ع«: اندو این طور نوشته یک جشن به تصویر کشیده

ه پدرش آمون را خرسند ککه چنگ در دست دارد، آن، زن کامل، آن»دو سرزمین«و مالحت، ارباب 

سیما، آن که خوان خوشکه تاج بر سر دارد، ترانهکه از همه بیشتر دوستش داریم، آنکند، آنمی

شود، هر حقیقتی متناسب با میل او به هد برآورده میچه که او بخواهر آن. بخشدکالمش کمال می

  .)129، 1996ژك، ( ».بخشدنشاند، صداي او زندگی میها مییابد، کالم او شادي بر چهرهشناخت تحقق می
یکی از شاهکارهاي هنر معماري مصر باستان محسوب  »هادرة ملکه«آرامگاه نفرتاري، واقع در 

هاي باشکوه و استثنایی که از هر سو، ست با دیوارنگارهعۀ عظیمیاین خانۀ ابدیت مجمو«. شودمی

محبوب رامسس دوم را به هنگام انجام وظایف ملکه و یا فرایض دینی پیش روي بیننده  تصویر ملکۀ
  .)11سیلیوتی، ( ».گسترانندمی
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، محبوبۀ رامسس دوم، »نفرتاري«ملکه  )10( تصویر
هاي وي دیوارهدر حال اعطاي پیشکشی به خدایان، ر

  . »هادرة ملکه«آرامگاه وي واقع در 

  

  تربیت دختران 

دختران خود را زیر نظر  یابیم  که مادران مصري هموارهمیبا نگاهی به تاریخ  مصر باستان در  

ن و یري آواز، نواختن ساز، ریستگچون یادهاي مختلف هماند تا میزان توانایی آنان را در زمینهداشته

ز بود و ا ]12[هاي مصر هاتور و نتها مربوط به الههسو این توانایییابند؛ چرا که از یکبافتن در

. توانستند در معابد مشغول به کار شوندها میگیري از این تواناییسوي دیگر دختران مستعد با بهره

و اگر قصد مدرسۀ روستاي خود خواندن و نوشتن را بیاموزند  چون پسران درتوانستند همدختران می

در واقع . گرفتندیا در مدرسۀ معبد پذیرش می رفتند وبایست به شهر میادامۀ تحصیل را داشتند می

جاودانۀ گرفت، شناخت و رعایت قانون ها که گاهی رنگ و بوي اجبار به خود میهدف از این آموزش

 بایستروزمرة خود میسان، دختر جوان مصري جهت اعمال این قانون در زندگی بدین. بود ]13[مآت

هاي مخرب دوري کند، براي خود به حقیقت را دوست بدارد، به دروغ نفرت ورزد، از افراط و هوس

عنوان کانون جهان ارزش مضاعف قائل نشود، اتحاد و همبستگی را در کارهاي خود اعمال کند، گوش 

بت به کوچکترین وسوسۀ دادن را بیاموزد، فضیلت سکوت را تجربه کند، آگاهانه سخن بگوید، نس

. العمل نشان ندهد، در هر چیز تقدس و آیین را بپذیرد و سعی کند که به درستی رفتار کندبیرونی عکس
براي مصریان، این آموزش که انسان بتواند مطابق قانون مآت سخن بگوید و عمل کند از هر آموزش و 

 . دانش دیگري باالتر بود

  جایگاه زن در خانواده

 امري ،کنندمی عشق گشته به ازدواج فکر نان، به خصوص آنان که وجودشان سرشار ازکه زاین

شود که آیا ازدواج براي یک زن مصري اجباري بوده است؟ در اما این سوأل مطرح می. است مسلم
توانسته زن مصري را مجبور به ازدواج با نمیواقع هیچ قانونی  در! مصر باستان نه پاسخ باید گفت که در

 اشتر گفته شد از استقالل قضایی برخوردار، اموال شخصیطور که پیشچرا که او همان. مرد کندیک 
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این . تواند در این امور از او سلب مسئولیت کندکس نمیهیچ تحت ادارة مستقیم خودش است و
یک . دانستندخالف اخالق می ن زمان بود که آن را تقریباًهاي آاستقالل باعث تعجب بسیاري از یونانی

از . سن پانزده سالگی و یا حتی زودتر از آن امکان شروع زندگی مشترك را داشته است دختر جوان در

که به محض این. شده استنظر خردمندان، این سن زمان مناسبی براي به دنیا آوردن فرزند تلقی می
بایست در این مورد با او می البته. توانست مانع او شودکس نمیگرفت هیچدختر تصمیم به ازدواج می

 حمیل کند؛ و در صورت اختالف نظر،کرد اما پدر حق نداشته خواستگاري را به او توالدینش صحبت می
البته در بسیاري از موارد تفاهم خانوادگی وجود داشته به . شدعقیدة دختر جوان اعمال می رأي و

هاي فردي بسنجد نه از لحاظ ا از نظر قابلیتاش رشد تا داماد آیندهکه به پدر توصیه میخصوص آن

  .رفاه مادي احتمالی

  آزادي در انتخاب همسر 

که دختر اصل وفاداري را هم قبل و هم  هستند خالف بسیاري از جوامع امروزي که خواستار آنبر

باشد و پس توانسته قبل از ازدواج روابطی آزادانه داشته بعد از ازدواج رعایت کند، در مصر باستان زن می

چه بیش از این لیبرالیسمی که حتی در دوران اما آن. طلبیدنداز ازدواج بود که از او وفاداري محض می

براي مدتی  قتهاي موشود وجود ازدواجها وجود ندارد، سبب شگفتی میکنونی ما در بسیاري فرهنگ

پسر یکی از نگهبانان غازها «: خوانیمگردد چنین میدر پاپیروسی که به آن دوران برمی. مشخص است

در طول . او به همسرش اموالی داد که به معبد سپرده شدند. با دختري براي مدت نه ماه ازدواج کرد

خواست تا اما اگر مرد از زن می. رسیدکرد اموال به مرد میاین مدت اگر زن پیمان ازدواج را فسخ می

  .)63: 1996، ژك( ».گرفتخانه را ترك کند این اموال به زن تعلق می

  زندگی در کنار هم  -ازدواج 

اي خانه«: گویدآنی، داناي مصري، در بیست و ششمین مورد از پندهاي خود در رابطه با داماد می

توانی در مپندار که می. کندنظمی را از تو دور میخواهی دید که این امر نفاق و بی. براي خود بنا کن

  .)163 :1996، همان( ».منزل والدینت سکنی گزینی
اي که متعلق به مصر فراعنه، اصل ازدواج آن است که زن و مرد زیر یک سقف در خانه در

، »ساخت یک خانه«طبق اسناد موجود از آن زمان ازدواج به معنی . خودشان است با هم زندگی کنند

 جتماعی مبتنی براز سوي دیگر ازدواج اقدامی ا. تعبیر شده است »ورود به خانه«، »زندگی مشترك«
باید توجه داشت . گرفتندمیآن انجام زندگی مشترك بوده که زن و مرد با آزادي کامل تصمیم به 

 که یک زن وبه محض این. طور که ذکر شد ازدواج اقدامی اجتماعی بوده و نه قضایی و حقوقیهمان
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بایست وظایف ده و میشوهر محسوب ش کردند زن ومرد با اطالع همگان شروع به زندگی مشترك می
  .گرفتندو تکالیف مربوط به آن را بر عهده می

  حمایت از زن  -قراردادهاي ازدواج 

ازدواج بسته  پیمان »تو همسر من هستی«و  »تو شوهر من هستی«شود که با دو جملۀ گفته می

   .)116 :1981الم، . (شدمی
اش تضمین هدف اصلی د که دغدغه وبا این حال مصریان اقدامات قضایی خاصی اتخاذ کرده بودن

خواستند تعهد دهد درواقع از مرد می. بختی، بیوگی و طالق بودو تأمین زندگی زن در مواردي چون تیره

رو شود، رفاه مادي زن را تأمین و تضمین شان با شکست یا طالق روبهصورتی که زندگی مشترك در
چه که بایست نه تنها اموالی را طبق آنترك کند می خواست خانه راشرایطی که مرد از زن می در. کند

شان به چه که از اولین روز پیمانشان آمده است به او دهد، بلکه یک سوم از تمامی آندر قرارداد ازدواج

زیه یچه را که زن به عنوان جهالبته باید متذکر شد که مرد باید آن. اند نیز به زن تعلق بگیرددست آورده

  .ده بود به او برگرداند یا مبلغی برابر با آن رابا خود آور

: دالیل مربوط به جدایی همان چیزهایی است که امروزه نیز وجود دارد، مانند ،طبق مدارك موجود

البته بزرگان . هاي شدید، زنا، تمایل به زندگی با یک فرد دیگر، درگیري بر سر منافع و نازاییناسازگاري

.                                                                                                        دار شود، جدا نشوندتواند بچهکه نمیاند که از زن خود به بهانۀ اینمصر به مردان سفارش کرده

ه حساب طالق دهد چرا که ممکن است بتواند همسرش را نسنجیده و بیداند که نمیمرد به خوبی می

. شان شودخاطر این کار مجبور به پرداخت جرایم سنگینی همچون از دست دادن تمامی اموال مشترك

اي وجود دارد نوشتهدست. شدهاي نابجا و ناعادالنه حمایت میبه این شکل، زن مصري در برابر جدایی

الق وي پس از که در آن به موردي اشاره شده که زن یک چشم خود را از دست داده و مرد خواهان ط

که هیچ هراسی از آینده زن در حالی«: بیست سال زندگی مشترك و ازدواج با یک زن جوان و زیباست

داند که چنین دلیلی براي دهد در واقع او میشمی به حق نسبت به همسرش نشان میخود ندارد خ

   .)166 :1996، ژك( ».بایست تاوان سنگینی بپردازدجدایی قابل قبول نیست و در صورت جدایی مرد می

  

  حفظ نام خانوادگی زن 

اگر این امکان وجود داشت که یک زن از دوران فراعنه پا به عصر ما بگذارد به طور قطع بسیاري 

شک در شد و بیهاي قضایی اعمال شده، سبب شگفتی وي میاز ابعاد جامعۀ ما به دلیل سختگیري

نمود نامیدن زن با نام قابل تحمل و غیرمنطقی می این میان چیزي که بیش از همه در نظر او غیر
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 .شوددر واقع با پیروي از این قاعده نام و نام خانوادگی زن کنار گذاشته می. فامیلی همسرش است
چرا که در مصر . گردداقدامی که از نقطه نظر یک زن مصري به انکار هستی و موجودیت زن منجر می

مصریان بر این . شدندخود را نگرفته و با نام خانوادگی خود خوانده میزنان با ازدواج نام فامیلی همسر 

باور بودند که نام خانوادگی یکی از عناصر اساسی است که امکان گذر از این دنیا به آن دنیا را فراهم 
  . بایست باعث از بین رفتن آن شودآورد، و ازدواج به عنوان یک اقدام دنیوي نمیمی

  

  گیرينتیجه
م زن مصري را تا حد زن یونانی پایین آورد و براي انجام .ق 200فرمانرواي یونانی، حدود سال ه، بطالم

برابري زن و مرد، که یکی از . هر گونه اقدام قضایی یا تجاري یک قیومیت مردانه بر او تحمیل کرد

الدي، مسیحیت می 180بعد از آن، در حدود سال . هاي تمدن فراعنه بود، از بین رفتترین ارزشاصلی

 و مسیحیت. ه این نابرابري وارد کردبا ممنوعیت مطلق ورود زنان به حوزة کلیسا، ضربۀ دیگري ب

طور که مشاهده شد وسعت حقوق و امتیازات همان. فرودستی معنوي محبوس کردندزن را در یهودیت 

جهانی دوم نتوانست  زنان در تمدن فراعنه به حدي بود که هیچ تمدن و فرهنگی تا پس از پایان جنگ

رفته و آن هم فقط در زمینۀ این فتح مدرن زنانه تنها به چند کشور پیش البتهبا آن برابري کند؛ 

رسیده در واقع، در زمینۀ مسائل معنوي، زن مصري به چنان اوجی . شوداجتماعی و اقتصادي مربوط می

معنوي، نه در  هايترین قدرتو مهمبزرگترین . بود که پس از انقراض آن تمدن دیگر هرگز دیده نشد

پرستش خالق هستی با پرستش یک زن همراه : ها بوده استدست خدایان، بلکه امتیاز انحصاري الهه

است یک زن اعمال  »اعالمیۀ جهانی حقوق بشر«بود، قانون برابري و عدالت را که از مهمترین اصول 

بداند،  »جنس دوم«زن را  توانستهدیون زنان است نمیاش را مترین اصول بنیاديتمدنی که اساسی. کردمی

اي تمدنی که قانونگذارش الهه. ها محبوسش کندتوانسته او را زیردست مرد بداند و در پستوي خانهنمی

هاي مطرح شده در آن زمان ارزش. توانسته براي زنان حقوقی کمتر از مردان قائل باشدقدرتمند بوده نمی

  .گرا محبوس شونددر مذاهب جزم توانستنداد و خالق بودند که نمیبه قدري گسترده، آز
ها زنان مصري دنیایی را شناختند که در آن، زن نه حریف مرد بود و نه رقیب او؛ دنیایی که به آن

داد در مقام یک همسر، یک مادر، و یا در مقام یک زن شاغل و یا یک کاهنه شکوفا شوند اجازه می

  . رحم هویت خود را از دست بدهندند در رقابتی مردانه و بیآنکه ناچار گردبی
ها که تمدن فراعنه براي زنان قائل بود و نقشی که در جامعه به آنرا شاید بتوان منشاء این احترامی 

  .   ها و نیز قطبیت زنانه در آفرینش دانست، الهه]14[ها از نقش زن آسمانیدر ادراك آن ،اختصاص داد
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  هانوشتپی 

تمدن سرشار از رونق و موفقیت فراعنه حدود پنج هزار سال پیش به لطف نیل و در ساحل نیل، با  -1
آغاز شد  »دو سرزمین«توسط فرعون نارمر و تشکیل حکومت ) مصر سفال(و دلتاي آن ) مصر علیا(اتحاد درة نیل 

در این سه هزاره، سی . یدم با مرگ کلئوپاتراي معروف به خاموشی گرای.ق 30و سه هزار سال بعد، در سال 

ها به سه دورة امپراطوري این سلسله. اندتبار بر تخت سلطنت مصر تکیه زدهسلسلۀ بومی و یک سلسلۀ یونانی
، امپراطوري میانه )م.ق 2200-2700(امپراطوري کهن : اندشوند که به این ترتیب نامگذاري شدهتقسیم می

هاي بحران و آشوب ها با دورههر یک از این دوره). م.ق 1070-1550(و امپراطوري جدید ) م.ق 1710- 2032(

  .  شوندهاي دیگر از هم جدا میو هجوم تمدن

2- Christian JACQ :شناسی و مصرشناسی از دانشگاه کریستیان ژك پس از کسب دکتراي باستان
از متون باستانی مصر و  برداريگیرد که کار آن نسخهرا به عهده می »انستیتو رامسس«سوربن پاریس، مدیریت 

 20بیش از  1980از سال  تا پیش. سیس بخش تصویر و عکس در ارتباط با مصر باستان بودأها، و نیز تانتشار آن

در . گرددنائل می »آکادمی فرانسه«به کسب جایزة  »مصر فراعنۀ بزرگ«نویسد که رسالۀ بارة مصر میرساله در
از این . آوردمیشهرت و افتخاري باورنکردنی به او روي  »پولیون مصريشام«با انتشار کتاب مستند  1987سال 

کند که اي نقل مکان میکتابخانه- اش، همراه با همسرش به خانهپس به منظور تحقق بخشیدن به رویاي دیرینه

نه در این زمی شماريهاي مصور بیهزار نسخه کتاب مستند تاریخی مصر، به عالوة مجالت و کتاب 10بیش از 
تاریخی در هاي بارة مصر به نگارش رمانشمارش درهاي بیدر کنار رساله. دهنددکور اصلی آن را تشکیل می

) قرن پیش از میالد 14(ها به فرمانروایان سلسلۀ هیجدهم فراعنه پردازد که البته موضوع بیشتر آنهمین زمینه می

 1994در سال . هدهاي مصور ادامه میرساله، رمان و آلبومساعت کار در روز به نگارش  14تا  12با . شودمربوط می
کتاب سال فرانسه  تریننسخه، پرفروش 000/300او به مدت یک سال تمام و با فروش  »قاضی مصر«کتاب 

هاي متعدد مصرشناسی به کاوش در مناطق زمان به عنوان عضو انجمنوي به طور هم. شودمحسوب می

ترین فرعون مصر، با شرح زندگی معروف 1997کریستیان ژك در سال . دهدشناسی مصر ادامه میباستان
 ترینمیلیون نسخه در تمام دنیا، پرخواننده 11نسخه در فرانسه و  000/650رامسس دوم، در پنج جلد، و با فروش 

ازه از از این رو بیشتر مراجع نویسندة این تحقیق، که خود نیز با کسب اج .شودنویسندة زمین شناخته می

هاي این محقق، ایشان را ترجمه و در ایران منتشر کرده است، رساله »ملکۀ خورشید«کریستیان ژك، رمان 
  .       باشدنویس شهیر فرانسه میمصرشناس و رمان

3- La vallée des reines  
4- Osiris ۀلاو را به وسی. خدایان به عنوان پادشاه جهان برگزیده شده بود ۀبه وسیل: خداي مردگان 

دادند هاي سلطنت هستند، نمایش میپر که نشانه دو مردي با لباس سفید چسبان و کاله بلند سفید همراه با
  .)90 :1377جواهري، (
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5- Horus: نیز هایی که همه جا را، حتی به هنگام شب ترین خداي سپهر با سر شاهین و چشمقدیمی
ها و فلک بوده و از زمان پیدایش مصر، بر هوروس خداي ستاره. دادندها را به ماه و خورشید نسبت میو آن ،دیدهمی

  .)307 :1377جواهري، (باشد نیز میهوروس معرف فرعون از سوي دیگر،  .کردزمین و آسمان فرمانروایی می

6- Rê: شد و خورشید را در حرکتش از جهان در نظر گرفته می ةغالباٌ به عنوان آفرینند: خداي خورشید
کالهی به شکل قرص خورشید، احاطه شده با  با به شکل مردي با سر شاهیناو را . کردی میشرق به غرب معرف

  .)89 :1377جواهري،( نددادمیي حامی، نمایش امار کبر

م مصر علیا، شامل درل نیل واقع در جنوب را با .ق 3150اي به نام نارمر در حدود فرعونی افسانه -7
ل، با هم متحد کرد و امپراطوري عظیمی ایجاد کرد که مصریان آن را مصر سفال، شامل دلتاي نیل واقع در شما

را » تاج مضاعف«او تاج سرخ رنگ مصر علیا را با تاج سفید رنک مصر سفال یکی کرد و . نامیدند» دو سرزمین«

  .بر سر نهاد

8- Amon : وقتی قدرت در و ستودند میدر طبس  ،به عنوان خداي آفرینندة جهانرا در ابتدا آمون
قرار سال در تمام کشور مورد ستایش  1500مدت  اختیار اهالی طبس قرار گرفت او به عنوان پدر خدایان، به

را کنار رع  وبعدها ا. توانست او را ببیندکس نمی، چرا که هیچ»ها پنهان استآن که از نگاه«: نام او یعنی. گرفت

ریش  بامردي  شکلبه را  او .گی تبدیل گشترع به یکی از عناصر ضروري زند-قرار دادند و با نام آمون
  .)88، 1377جواهري،( نددادمیپادشاهان نمایش 

9- Akhénaton :آمنوفیس چهارم نامی است که فرعون )Aménophis IV( به ؛ براي خود برگزید
اي قدرتمند و فرعون آمنوفیس سوم، نهمین فرعون او پسر ملکه تی. است »روح سودمند خداي آتون«معناي 

او یاد هاي تاریخ از ترین چهرهاي بحث برانگیز است که اغلب به عنوان عرفانیلۀ هیجدهم فراعنه و چهرهسلس

هاي او را اش تاریخ مصر را دگرگون کرد و آیین پرستش آمون و قدرت کاهنوي در دوران فرمانروایی. کنندمی
، دانستبود و خود را پیامبر او می »آتون« محدود کرد و پرستش خداي یکتا را که در غالب قرص خورشیدي به نان

اي از در زمینۀ هنر نیز به موازات اصالحات مذهبی، با ظهور قوانین زیبایی شناختی جدید، که آمیزه. بنیان نهاد

  .معروف است »مرتد«این فرعون در تاریخ مصر به فرعون . رو هستیمباروك و ناتورالیسم بودند، روبه

10 - Néfertiti: پرستی کمک بسیار نمودبه همسر خود در ترویج آیین یکتا که آخناتون،ن همسر فرعو. 
  .شهرت بسیار داشته است  ناپذیرشوي در مصر به دلیل زیبایی وصف

در واقع . موفق به کسب جایزة نوبل ادبیات گشت 1988نویسندة مصري که در سال  :نجیب محفوظ - 11
  .یزة پرافتخار را از آن خود گردانداو تنها نویسندة عرب زبان است که موفق شده این جا

12 - Neith: این شهر را پایتخت خود قرار داد به  فراعنه که وقتی سلسلۀ بیست و ششم یزالهۀ شهر سائ
هاي که آن را در یکی از گلدان ،یکی از وظایف او حفظ معدة پادشاه مرده است .الهۀ این سلسله تبدیل گشت

تعدادي تیر و کمان و سپري  ،سرخ رنگ مصر سفلیبا تاج را به شکل زنی او . گذاشتندچهارگانۀ تابوت پادشاه می

  .دادنددر دست نشان می
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13 - Maât :مآت نشانگر کار . الهۀ مآت نماد واقعیت، نور و هماهنگی جهانی در نظام اخالقی است
. حریک استنقطۀ مقابل بدي، هرج و مرج، دروغ و هرگونه تقلب و ت او ؛درست، خوبی، واقعیت و رعایت برابري

و تولید کار هنري از وراي  »بین مرد و زن و خوبی و بدي«او هدف انسان را بر روي زمین تضمین حفظ تعادل 

  دادنداي با تاجی آراسته به یک پر شتر مرغ نشان میاو را به شکل الهه. داندقانون الهی می

از  هایشسو و کف دستیش از یکروي آسمان خم شده، پاها الهۀ آسمان که بر: اي به الهۀ نوتاشاره - 14
 .آفریندبلعد و به هنگام طلوع، نوري جدید میبا زمین در تماسند؛ اوست که آفتاب را به هنگام غروب میسوي دیگر 
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