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 46- 21، ص 89تان سال ششم، شماره دوازدهم، پاييز و زمس تاريخ و تمدن اسالمي،    

 
 

  
  1،2هاي آنانبرپايه نام در دوره ميانه انهاي كاركردشناسانه كنيزداللت

 

  
  3نيافريبا كاظم

، ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيكارشناسي ارشد تاريخ ايران دوره اسالمي  دانش آموخته
  پژوهشكده تاريخ، تهران، ايران

  
  

  چكيده
اري مورد انتظار از كنيزان در دوره ميانه بررسي شده است؛ يا هنجارهاي رفت» نقش كنيز«در اين مقاله 

نقش «است و رابطه علي و معلولي ميان » نقش كنيز«و فرض بر آن است كه نامگذاري نخستين پديدار 
هاي هاي كنيزان ذيل عنوانبر اين اساس در اين نوشتار ابتدا نام. و نامگذاري كنيزان وجود دارد» كنيز

هاي برگرفته از پيشه، هاي سخيف، نامهاي محبت آميز، نامهاي ظاهري، نامژگيزيبايي زنانه و وي
هاي وابسته به مكان براي دستيابي به  يمن و نامهاي خوشهاي اخالقي و القاب كنيزان، نام ارزش

به دست آمده از مستندات تاريخي مقايسه » نقش كنيز«الگوهاي نامگذاري بررسي و سپس اين الگو با 
اي با بردگي و در دوره ميانه چه رابطه» نقش كنيز«ست تا بدين مسئله پاسخ داده شود كه شده ا

  جنسيت كنيزان داشته است؟
  

  . جنسيت، نامگذاري، كنيز، بردگي، زن، تاريخ اجتماعي :هاكليدواژه

                                                  
 .25/8/89 :؛  تاريخ تصويب1/6/89:تاريخ وصول. 1

دوره ميانه به قرن سـوم تـا    مكتب تبريز و مباني تجددخواهيدر اين نوشتار به تاسي از سيدجواد طباطبايي در . 2
 ).21طباطبايي، (آغاز يورش مغوالن اطالق شده است 

  Fariba_kazemnia@yahoo.com: پست الكترونيك .3
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  مقدمه
ت شناسي است كه بر الگوها و انتظاراترين مفاهيم جامعهيكي از بنيادي 2»اجتماعي1نقش«

جامعه از دارندة جايگاهي خاص در ساختار اجتماعي داللت دارد، و مفهومي فراتر از جايگاه يا 
فرد دارندة آن  3ها در برساختن نقش اجتماعي، جنسيتترين مولفهيكي از مهم. تاثير است

با توجه به اين نكتة مهم كه ميان جنس و جنسيت تفاوت بنيادي وجود دارد، زيرا  .جايگاه است
 ـ اي فرهنگيشناختي و زيستي دارد، برساخته سيت برخالف جنس كه منشاء زيستجن

اجتماعي است و تاثير الگوهاي فرهنگي و خواست جامعه در برساختن آن به مراتب بيش از 
  . فرد است) مذكر يا مونث بودگي(جنس 

اي براي نقش اجتماعي باشد و الگوهاي نانوشته 4رسد نامگذاري نخستين پديداربه نظر مي
شود مي هايي كه براي زنان مناسب دانستهاي كه ناممردان وجود دارد، به گونه/ نامگذاري زنان

هاي پسنديده براي بيان ديگر الگوهاي نامگذاري و نامبه. براي مردان ناپسند است و بالعكس
ظرگرفته دختران و پسران بخشي از صفاتي است كه جامعه براي الگوپردازي رفتار آنان در ن

هاي نامگذاري در شناخت جنسيت يا نقش ها و شيوهتوان با بررسي ناماين رو مي از. است
  . مرد در دوره ميانه گام موثري برداشت/ زن 5جنسي

كنيزان گروهي از زنان بودند كه عالوه بر تاثيرپذيري از جامعه، خود بر گروه زنان يا بر 
يكي از » نقش كنيز«رسد نهادند و به نظر ميي ميانتظارات جامعه از زنان تاثيراتي بر جا

 از اين رو با بررسي. بردهايي است كه جامعه براي الگوپردازي رفتار زنان از آن بهره ميمولفه
/ نام. داد، دست يافتتوان به بخشي از الگوهايي كه رفتارهاي زنان را جهت ميمي» نقش كنيز«

اي از آن است، به بيان ديگر يا وجه و مرتبه» ي كنيزنقش اجتماع«لقبِ كنيزان نخستين بروز 
شود و بخشي از انتظارات يا الگوهاي جامعه از زني در موقعيت كنيز در نامگذاري او پديدار مي

/ از اين رو در اين نوشتار در نظر است ابتدا نام. با نام او رابطه علي و معلولي دارد» نقش كنيز«
ي به الگوهاي نامگذاري بررسي و سپس اين الگوها با ديگر لقب كنيزان به منظور دستياب

                                                  
هاي شناختي آن ـ كه مراد اين نوشتار است ـ طي ساليان گذشته در پژوهشفارغ از مفهوم جامعه» نقش«. 1

تواند در كار رفته است؛ كه همين امر ميها و مقاالت معادل تاثير يا جايگاه بهنامهبندي پاياندانشگاهي و عنوان
��  .هايي را پديد آوردخوانش اين متن دشواري

2. Social Role  
3. Gender  
4. Phenomena   
5. Sex Role�� ��
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 23/ بر پايه نام هاي آنان در دوره ميانهانهاي كاركردشناسانه كنيزداللت  
 

آيد مقايسه شود  هاي تاريخي در اين دوره به دست ميهاي نقش كنيز كه از بررسي داده لفهؤم
اي با بردگي و جنسيت تا پاسخ اين مسئله به دست آيد كه نقش كنيز در دوره ميانه چه رابطه

��كنيزان داشته است؟

در دو بخش بررسي » نقش كنيز«هاي كنيزان و مسئله فوق رابطه نام براي بحث پيرامون
و الگوي به دست آمده از نامگذاري كنيزان » نقش كنيز«شود و فرض بر آن است كه ميان مي

شود؛ ولي مي انگارانه آنان تشابه و تطابق ديدهآميز و شيدر تاكيد بر زيبايي و حضور مفاخره
از فرودستي مضاعف از  برآمدهساري و خوارپنداري خويشتن كه وفاداري، فرمانبرداري، خاك

  .است بردگي و زنانگي در كنيزان بود در نامگذاري آنان نمود نيافته
هاي منابع تاريخي، القاب كنيزان و داده/ هاروش تحقيق در اين نوشتار توصيف و تحليل نام

  .ادبي، فقهي و حكايات است
  

 آننامگذاري و الگوي برآمده از 

ها در دوره ميانه تنها اسمي براي ناميدن افراد نبود و در نامگذاري، باورها و الگوهايي دخالت نام
تواند بازگوكننده هاي نانوشته آداب و باورهاي اجتماعي است و گاه ميداشت كه گوياي بخش

 به ديگر سخن، نام حامل بخشي از نقشي بود كه. خواست و الگوهاي جامعه از مسمي باشد
هاي ها براي شناخت آن الگوها و نقشتوان از نامرو ميگرفت از اينجامعه براي افراد در نظر مي

اي عنوان برساختهاگر نام نخستين گام در جهت برساختن زن يا مرد به. برد اجتماعي بهره
فرهنگي باشد، نامگذاري كنيزان نيز بخشي از نقشي بود كه جامعه از زني در  ـاجتماعي 

  . قعيتي بردگي انتظار داشتمو
شد، براي مخاطب قراردادن عرب زادگان و مردمان عرب كنيه را كه با اب و ام آغاز مي

ويژه تغيير نام و به 1شدندكنيزان، تنها به نام خوانده مي/ برد، ولي بردگانبلندپايه به كار مي
/ ظارات مالكان يا جامعه از بردگانداد، بازتابي از انتآنان كه اغلب به هنگام خريد يا اهدا رخ مي

و از آنجا  2شد و تغيير نام راهي براي تغيير آن بود،نام بخشي از هويت فرد تلقي مي. كنيزان بود
اش پيوند داشت، از اين رو براي زدودن هويت كه هويت برده با گذشته، خانواده يا مالك پيشين
انتخاب . برگزيدن لقب جديد نخستين گام بوداو و وابستگي تام و تمامش به مالك، تغيير نام و 

                                                  
  .14؛ شيمل، 228زيدان، . 1
  . 2شيمل، . 2
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صورت  2هاي ظاهريو تطابق يا تضاد با ويژگي 1هاالقاب از سوي مالك و بر اساس برخي توانايي
يافت، به عنوان نمونه، اگر در بعضي موارد دو يا چندبار لقب كنيزي تغيير مي. گرفتمي

نيز اگر كنيزي به رسم  4لقبش تغيير كند،آورد ممكن بود نام و كودكي به دنيا مي 3اي سرّيه
رسد كه در همچنين به نظر مي 5نهادند،شد، لقبش را هديه ميپيشكش به بزرگي اهدا مي

اي اوقات انگيزه مالك در برگزيدن برخي القاب براي كنيز بر باورهايي نظير نيك فالي و  پاره
د كه بيانگر مباهاتش در تملك چنين نهاگاه مالك لقبي را بر كنيز مي 6.خوش يمني استوار بود

نيز  7يافت؛كنيزي بود و چنين القابي در بيشتر موارد به كنيزان هنرمند و رامشگر اختصاص مي
داشت ياد و خاطره فرزند ازدست رفته خود، نام او را بر كنيز اي اوقات مالك براي پاسپاره
و اگر مالك نام اصلي برده را متناسب با ولي تغيير نام برده امري هميشگي و عام نبود  8نهاد، مي

�� 9.كرديافت، نامش را حفظ ميبا سليقه خود و موقعيت او مي
  

اي به عنوان نمونه ،منابع پژوهش حاضر از آنان ياد شدهدر نام صدوچهار كنيزي كه  زيردر 
در اين جا اين سوال مطرح است كه . است بررسي شدهاز جامعه كنيزان در دوره مورد بحث 

گمان ديگر منابع تاريخ ونه حاضر تا چه ميزان معرف جامعه كنيزان در اين دوره است؟ بينم
هايي از كنيزان است كه در اين جامعه آماري بدانها اشاره نشده است، ولي بايد ايران حاوي نام

و هاي كنيزان در كليه منابع تاريخي مورد بازبيني به اين نكته اذعان كرد كه حتي اگر تمام نام
از اين رو نگارنده . اشاره قرار گيرد، همچنان آن فهرست مطول، بيانگر نام تمام كنيزان نيست

  .اين صدوچهار نام را جامعه آماري با گزينش اتفاقي در اين دوره قلمداد كرده است
  

                                                  
  . نوشتپي122/ 6مسكويه، ابوعلي. 1
  .92ثعالبي،. 2
براي . شددادند و اغلب براي مباشرت خريداري ميكنيزي كه او را در خانه اقامت مي) جمع آن سراري(سرّيه . 3

  .33-25نيا، كاظم: كنشد هايي كه به نوع كنيز اطالق مير درباره واژهاطالع بيشت
  .15/6663 ترجمه فارسي،، 13/2148 ،؛ طبري4/333خداداد،فرامرزبن. 4
  . 1/259تنوخي،. 5
  .719/ 1،يك شب و هزار؛ 2/93خداداد، فرامرزبن. 6
  . 1367- 1366/ 11طبري، . 7
  . 612/ 5خداداد، فرامرزبن. 8
  . 50-  1/49: همو. 9
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  هاي ظاهريزيبايي زنانه و ويژگي .1
شان تاكيد دارد، حسن و زيباييهاي ظاهري آنان و به ويژه هايي كه بر ظاهر زنان، ويژگينام

هاي برگرفته از عناصر طبيعت كه ظرافت نام. ترين بسامد را در ميان نام كنيزان داراستبيش
و نيز برخي از صفات برجسته كنيز  1هايي كه بر صفات زنانهكند، اسمزنانه را به ذهن متبادر مي

  . شودكنيز اشاره دارند، در اين گروه بررسي مي
  

اصل ( 7، باكون6الناس، املح)5درخت زينتي( 4، ارغوان يا معرب آن ارجوان)3الزر، ط( 2آلتون
-پري 9، بلبل،)8اصل اين واژه شناخته نشد، شايد تصحيف باكور، ميوه نورس يا نوبر باشد(

ني ( 15خَيزران 14، حسن،)13اي تركي و به معناي گلچيچك واژه( 12جيجك 11جمال، 10چهره،
   21، زليخا،)20آهوبرة به راه افتاده( 19، رشاء)18هرچيز كوبيده هايريزه( 17، دقاق)16باريك و بلند

                                                  
صفتي برساخته مردان و جامعه مردساالر است كه به ) 150هام و گمبل، : ك.ر) (Feminine(» زنانه«بايد يادآور شد كه . 1

برند، و از آنجا كه اين واژه در همين برداشت با الگوهاي نامگذاري و كارميبخواهي براي رفتار يا ظاهر زنان بهصورت كامالً دل
  . يابد نگارنده ناگزير از كاربرد آن استمي نقش جنسيتي پيوند

  . 55-54/ 2طرسوسي، . 2
   .83/ 1معين، . 3
  .17/207ابن اثير، . 4
�� .204/ 1معين، . 5

  .178-176ثعالبي، . 6
  .506/ 1 ،و يك شب هزار. 7
�� .464/ 1معين، . 8

  .1689/ 2،يك شب و هزار. 9
  .484،481/ 2طرسوسي، . 10
  .66ظهيرالدين نيشابوري، ؛ 255،254،251راوندي، . 11
  .178-176؛ ثعالبي،2280/ 13طبري، . 12
   . 7366/ 5دهخدا، . 13
  .190/ 4 ،معجم االدباءياقوت حموي، . 14
  . 258/ 1 ،شبهزار و يك ؛ 236عنصرالمعالي، . 15
  . 464قيم، . 16
  . 117-115ابوالفرج اصفهاني، . 17
�� .160بندرريگي، . 18

   1065 -1063/ 1 ،و يك شب هزار. 19
�� .191بندرريگي، . 20

  .367راوندي، . 21
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 8رخ،، سمن)7بلدرچين 6فربه و چاق،(   5، سمانه)4بانوي درخشان( 3ستّي زرين 2زهره، 1زمرد،
- �Ç، شجر)13خريد و فروش، شاخه آذرخش( 12شاريه 11، سوسن،)10سياه چشم( 9سوادالعين 8رخ،

 19، عندليب،)18بوي خوش(17طيبه، )دختر باريك اندام( 16، ضعفا15شمشاد 14الدر،�Çشجر
20قراطيس

شاخه ( 22، قَضيب)21كاغذ، دختربلندباالي سفيداندام، ماده شتر جوان: جمع قرطاس( 
آنكه ( 27، مخارِق)26اي در موسيقيپرده 25اي از كبوتر،گونه( 24، قُمريه)23جداشده، شمشير برا

                                                  
  . 883/ 1،يك شب و هزار. 1
  .178- 176ثعالبي، . 2
  . 549بيهقي، ابوالفضل، . 3
�� . 5/4047انوري، . 4

  .203قمي، . 5
   .258بندرريگي، . 6
�� .1918/ 2معين، . 7

  .612/ 5خداداد، فرامرزبن. 8
  . 1689/ 2،و يك شب هزار. 9

�� . 5/4290انوري، . 10

  .201مي، ق. 11
  .1365/ 11؛ طبري، 192-187ابوالفرج اصفهاني، . 12
   .281بندرريگي، . 13
  .2203/ 2 ك شب،و ي هزار. 14
  . 1065 -1063/ 1 يك شب، و هزار. 15
  . 394/ 2مسعودي، . 16
  . 1065 -1063/ 1 شب؛هزار و يك . 17
   .342بندرريگي، . 18
  .549بيهقي، ابوالفضل، . 19
   .1329/ 11؛ طبري، 478/ 2مسعودي، . 20
   .441بندرريگي،. 21
  .258/ 1 ،يك شب و هزار. 22
   .449بندرريگي، . 23
  . 288ابوالفرج اصفهاني،. 24
�� .459بندرريگي، . 25

   .2728- 2727/ 2معين، . 26
  .22؛ هالل الصابي، 177- 176؛ ثعالبي، 550/ 2مسعودي، . 27
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 27/ بر پايه نام هاي آنان در دوره ميانهانهاي كاركردشناسانه كنيزداللت  
 

 5نرگس، 4، مليحه،)3كوچك مرواريد( 2، مرجانه)1پردازفريب، دروغ كننده دارد، دله زيبايي خير
  .  يندهااز جمله اين نام 9هزار و )8مرواريدهاي به رشته كشيده(7نظم 6نسيم، 5نرگس،

  

هاي ماخوذ از جواهرات، ها و نام هاي برگرفته از گياهان زينتي و گلكه پيداست نام چنان
ها سمانه با ن ناماز ميان اي. ها بيشترين فراواني را دارندفلزات و اشياء قيمتي در ميان اين نام

جا كه فربهي در دوره  رسد ولي از آنارتباط با مفهوم زيبايي به نظر ميتوجه به معناي آن بي
يابي به و كنيزان براي دست 10آمدمي شمارهاي پسنديده در زنان بهمورد بحث يكي از ويژگي

نين زليخا ـ هرچند چ هم. در اين گروه جاي گرفته است 11كردند،هايي ابداع مياين ويژگي راه
معنايي براي آن شناخته نشد ـ به دليل اشاره به زليخا ـ در داستان يوسف پيامبر كه به زيبايي 

ها مانند برخي از نام. هاي برگرفته از صفات زنانه آمده استشمار نام شهرت يافته بود ـ در
، دال بر زيبايي نيست كرداي كه سمين بودن را حسن تلقي ميخيزران، دقاق و ضعفا در جامعه

ها  قمريه، مخارق و شاريه را با توجه به معاني آن. خوذ از ويژگي بارز دارندگان آنهاستأبلكه م
هاي سخيف نيز بررسي كرد كه در پي هاي وابسته به پيشه و نامتوان به ترتيب در گروه ناممي

  . خواهد آمد
 ها خواندهسي و نه كنيز بدين نامسي و شش نام، ذيل عنوان زيبايي زنانه بررسي شد كه 

. از اين ميان سرّيات با شانزده نام و رامشگران با پانزده نام بيشترين فراواني را دارند. شدندمي
به . اختصاص دارد 13و سه نام به گروه كنيزان خانگي 12پنج نام به گروه كنيزان نديم و امين

                                                  
�� .543بندرريگي، . 1

  . 278/ 1 ،يك شب و هزار. 2
   .529بندرريگي، . 3
  .200- 199/ 1 ،يك شب و هزار. 4
  .205-204قمي،. 5
  . 169/ 2 ،معجم االدباءياقوت حموي، . 6
  .395/ 2مسعودي، . 7
�� .592بندرريگي، . 8

  .178- 176ثعالبي،  9.
  . 1091، 211/ 1، يك شب و هزار .10
  .89ابن فضالن، . 11
  .162نيا، كاظم. شد دانان سپرده ميداري ب مراد كنيزاني بودند كه اموري حساس چون شرابداري و خزانه. 12
  . 152همو، . پرداختند مي. . . كنيزاني بودند كه به اموري گوناگون در خانه چون آشپزي، نظافت و . 13
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زمي ـ تفريحي داشتند القابي حاكي از دسته از كنيزاني كه كاركرد جنسي و بديگر سخن آن
  . كردندزيبايي، لطافت، ظرافت و صفات زنانه دريافت مي

  
  آميز هاي محبتنام. 2

  

آميز است و از موقعيت برجسته كنيز در نزد مالك برخي از القاب كنيزان حامل معاني محبت
ف گروه پيشين كه به ها برخالاين نام. نشيني كنيز با مالك استحكايت دارد يا ناشي از هم

، 2، بدرالكبير1الجليسانيس. ظاهر كنيز وابسته بود به نوع رابطه كنيز با مالك بستگي دارد
مقام و ( 8، رتبه7، حبيب)6داشتن، محبتكردن، دوستدوستي( 5، تودد)4همتابي( 3بدعه

 15لعينا�Ç، قُر14ّ، قرب)13نظيربي( 12، فريده)11يارمهربان و دوست صميمي( 10، صفيه)9منزلت
، 21، مونسه20، مونس19، محبوبه)كسي را با عشق برده ساختن(18، متَيم17القلوب�Ç، قُو)16نورديده(

                                                  
  .212/ 1،يك شب و هزار. 1
  . 1022/ 1 ،و يك شب هزار؛ 203-201 نصيحة الملوك؛غزالي، . 2
  .55/ 3 ،ياقوت حموي، معجم االدباء؛ 293/ 12طبري، . 3
  .213قيم،. 4
  .1093/ 1 ،يك شب و هزار. 5
   .664بندرريگي، . 6
  .1717/ 12طبري، . 7
  .381/ 5ابوعلي مسكويه، . 8
   .180بندرريگي،. 9

  . 267/ 1 ،يك شب و هزار. 10
�� .310بندرريگي، . 11

  .178-176؛ ثعالبي، 368/ 1 ،معجم االدباءياقوت حموي، . 12
   .785قيم، . 13
  .1721/ 12، 1647/ 12طبري، ؛ 583/ 2مسعودي، . 14
  .1062/ 1 يك شب، و هزار؛ 206/ 17ابن اثير، . 15
   . 6/5527انوري،. 16
  .254/ 1 ،شبهزار و يك . 17
  . 336 -333ابوالفرج اصفهاني، . 18
  .340-338؛ ابوالفرج اصفهاني، 532/ 2مسعودي، . 19
  .1071-1070/ 1 يك شب، و هزار. 20
  .167/ 2 ،عجم االدباءم؛ ياقوت حموي، 575/ 2مسعودي، . 21
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  . هاينداز جمله اين نام) 5نزديك( 4و وشيكه 3جهان اندر ، نيست)2نازپرورده( 1ناعم
هشت  شدند كه از اين ميان يازده نام به سرّيات،ويك كنيز با اين هجده نام خوانده ميبيست 

آميز در نگاه هاي محبتنام. نام به كنيزان رامشگر و دو نام به كنيز نديم و امين اختصاص دارد
ها را روايتي از توان اين نامچند مي نخست از جايگاه بلند كنيز در نزد مالك حكايت دارند، هر

يز سرّيه يا اي عاطفي ميان مالك و كنوار كنيز به مالك دانست، اما گاه رابطهانحصار برده
چه اين رابطه اغلب ناپايدار  ها بازتابي از آن رابطه است، گرآمد كه اين ناممي رامشگرش پديد

   6.بود
  
  هاي سخيفنام. 3

شدند، معاني سخيف دارند و از پستي مرتبه هايي كه كنيزان بدانها خوانده ميبرخي القاب يا نام
اي كه در خواستگاري يا مراسم هديه( 8، خطبه7تحفه. كنندوارگي او حكايت ميءكنيز يا شي

، 13، دنانير)12كنايه از مردم محيل/  11سرگين، مزبله( 10دمنَه/ ، دمنَه)9شودازدواج مبادله مي
، )گرآشوبگر، فتنه( 16شغب 15، شاريه،)چيزي كه دست به دست شود، ثروت و پيروزي( 14دولت

                                                  
  .178- 176؛ ثعالبي، 2148/ 13طبري، . 1
   .594بندرريگي، . 2
  .206بنداري اصفهاني، . 3
  . 40-37ابوالفرج اصفهاني،  .4
�� .674بندرريگي، . 5

  . 110نيا، كاظم و زادهعالم. 6
  . 1835/ 2 ،شبهزار و يك . 7
  .141/ 1تنوخي، . 8
�� .451قيم،. 9

  .303/ 5ابوعلي مسكويه،  ؛178- 176ثعالبي، . 10
   .9775/ 7دهخدا، . 11
   . 881/ 2محمدحسين بن خلف تبريزي،. 12
  .1/872 ،شبهزار و يك ؛ 207ـ 206 ،الملوك ¿�•��È�v�Ìغزالي، . 13
  . 113/ 5ابوعلي مسكويه، . 14
�� .1365/ 11؛ طبري، 192-187ابوالفرج اصفهاني، . 15

  .178- 176؛ ثعالبي، 779/ 2مسعودي، . 16
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، 6، قبيحه)گمراه كننده از راه حق( 5، فاتن)4بسيار ستمكار( 3، ظلوم)2ضرر و زيان مالي(1ضرار
مشغله  10، مخارق،)سركش، ياغي، متجاوز( 9، مارده)8كنيز رامشگر يا آرايشگر( 7، قينه6قبيحه

شماري . هاستاز جمله اين نام 13و هديه) بتخانه، حرمسرا( 12مشكويه 11،)اسباب بازي(مشغله 
بر صفات ناپسند تاكيد دارند، ) شغب، ضرار، ظلوم، فاتن، قبيحه، مارده و مخارق(ها از اين نام

. ها نه موقعيت پستي داشتند و نه در ظاهر مذموم و ناپسند بودندولي دارندگان برخي از اين نام
و شغب، كنيز معتضد، در ابتدا  14قبيحه زيباترين زنان زمان خويش و در نزد متوكل عزيز بود

 خليفه بعدي، او را شغب نام )مقتدر(شد و پس از زادن جعفر خوانده مي) نازپرورده( ناعم
-توانست جانشين خليفه شود، بايد ارتقاء مرتبه مياين كنيز با زادن كودكي كه مي 15.نهادند

شود خالف اين است، و شد، ولي معناي سخيفي كه از نام او دريافت مييافت و عزيز شمرده مي
از باب ناميدن چيزي ...  "ب چه توضيح ثعالبي در اين باره نزديك به واقع باشد اين القا چنان

از اين رو . آميز تلقي كرداي از خطاب محبتتوان گونهو آنها را مي 16"...باشدبه ضدش مي

                                                  
  . 627/ 2مسعودي، . 1
�� . 675قيم، . 2

  .178-176؛ ثعالبي، 702/ 2؛ 627/ 2مسعودي، . 3
   . 701قيم، . 4
  .2209/ 2، 1065-1063/ 1 شب؛هزار و يك . 5
  .178- 176؛ ثعالبي، 569/ 2مسعودي، . 6
  ؛ 545/ 2مسعودي، . 7
زي كه صاحب هنري است، قينة آرايد يا كنيعموماً كنيز رامشگر يا كنيز آرايشگر كه موي عروسان و زنان را مي. 8

هايي كه به نوع كنيز اطالق براي اطالع بيشتر درباره واژه ).13/352 ،منظوراالفريقيابن( .شودقينة ناميده مي
  . 33- 25 ،نياكاظم: كنشد،  مي
  .178- 176؛ ثعالبي، 1329/ 11طبري، . 9

   .550/ 2مسعودي، . 10
  .122/ 6ابوعلي مسكويه، . 11
  .244/ 2خداداد، فرامرزبن. 12
  .259/ 1تنوخي، . 13
  .92ثعالبي، . 14
  .2148/ 13طبري، . 15
  . 92ثعالبي، . 16

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir
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-تواند اين تضاد را توضيح دهد كه چرا كنيزي كه عزيز شمرده ميتوضيح ثعالبي دراينجا مي

  . كندگر و آشوبگر دريافت ميشود، لقبي با معناي فتنه
) تحفه، خطبه، دنانير، دولت، شاريه، مشغله، مشكويه و هديه(ها از اين نام تعداد ديگري

اما . كنندآنها است و از نگرشي كامالً ابزاري به كنيزان حكايت مي وارگي دارندگانءمويد شي
هاي عربي معادل ند، قينه نه نام كه يكي از واژهايدمنه، دولت، شاريه و قينه در اين ميان مستثن

دولت هرچند داراي دو معنا است ولي معناي نخست آن كامالً با موقعيت كنيزي  1ت،كنيز اس
شود همخواني دارد، سه نام شاريه، قينه و دولت بر بردگي اين زنان كه بارها خريد و فروش مي

 دمنه كنيز محبوب مقتدر خليفه عباسي است، از اين رو. يا خريد و فروششان به زر تاكيد دارند
توان ناميدن چيزي به ضدش دانست؛ اين نام در معناي اين نام را مي ،معناي نخست با توجه به

دوم آن شايد از آن رو بر اين كنيز نهاده شده است كه نوع زنان محيل و فريبنده شمرده 
شدند، از اين ميان ويك كنيز بدانها خوانده ميدر اينجا از هفده نام ياد شد كه بيست. شدند مي

  .سريات، هفت نام به كنيزان رامشگر و يك نام به كنيز خانگي اختصاص دارد سيزده نام به
  

  حرفه/ هاي برگرفته از پيشهنام. 4
گرفته از پيشه و حرفه اي در نزد كنيز حكايت داشت يا برها يا از توانايي ويژهشمار ديگري از نام

كنيزان خواندن و نوشتن  آورد كه ايناين گمان را پيش مي 3و كُتّاب 2هاي قلمنام. او بود
 8، ساحر7افزاروح 6، دالرام دلرباي،)5سرور، شادي، رشك( 4هاي اغتباطدانستند؛ نام مي

متعلق به كنيزاني رامشگر،  12و قُمريه) 11نشيني كنندهگو، شبافسانه( 10، سامر)9افسونگر(

                                                  
   .27نيا، كاظم. 1
  . 286؛ ابوالفرج اصفهاني، 1366/ 11طبري، . 2
  .1187/ 3تنوخي، . 3
  .1366/ 11طبري، .  4
   .123قيم،. 5
  . 27/ 2خداداد، فرامرزبن. 6
  .184-1/183 ،همو. 7
  . 266- 265/ 1 ،االدباءمعجم ياقوت حموي، . 8
   .236بندرريگي، . 9

  . 150ابوالفرج اصفهاني، . 10
   .256بندرريگي، . 11
  . 288ابوالفرج اصفهاني، . 12
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اغتباط نام كنيز . اردنام كنيزي نديم و شرابدار، از موقعيت يا پيشه اين كنيزان حكايت د 1دالرام
اينكه به مقتدر خليفه عباسي هديه  شد و پس ازابتدا قلم ناميده مي كنيز خنياگري است كه در

تواند حاكي از نهايت شادي و خوشحالي شد، خليفه نام او را به اغتباط تغيير داد، اين نام مي
رامشگري و آواز اش در دستي، يا ناشي از نهايت چيرهقتدر از تصاحب چنين كنيز هنرمنديم

دستي او ساحر نامي چندپهلو است، آيا افسونگري در اين كنيز ناشي از هنرمندي و چيره. باشد
اش؟ با در رامشگري و آواز است؟ يا برخاسته از رفتارهاي اغواگرانه او؟ يا بازتاب زيبايي ظاهري

ي از رفتارهاي اتوجه به حضور دائمي كنيزان رامشگر در مجالس بزم و شراب و بروز گونه
توان گمان برد كه نام ساحر براي اين كنيز برگرفته از مي 2آميز در آنان،اغواگرانه و جسارت

شدند كه مي ها خواندههشت كنيز بدين نام. اشموقعيت و پيشه او باشد، نه هنرمندي و زيبايي
و كنيزان خانگي در اين زمره از سريات . شش تن رامشگر و دو تن كنيزان نديم و امين بودند

شدند كه انجام آنها مهارت خاصي كنيزان خانگي اغلب به كارهايي گمارده مي. نشاني نيست
نمايد؛ و از رو نبود نام و نشاني از آنان در اسامي برگرفته از پيشه عجيب نمي اين از 3نياز نداشت

ل كاركرد ابزاري ـ دليبه 4از سريات نيز جز آنان كه كاركرد دوگانه خنياگري ـ سريتي داشتند
  . توان لقبي در منابع يافتاستمتاعي آنان نمي

  

  هاي اخالقي و القاب كنيزانارزش. 5
گزارنده كارها و ( 6بشولي 5هاي اخالقي ـ انساني مانند بذل،گرفته از ارزش گاه مالكان القابي بر
- هادند، ولي بهنبر كنيزان خود مي) 11بخشنده( 10و فتيان 9، عدل8، شجاع)7و داننده و بيننده

                                                  
  . 217- 216/ 1خداداد، فرامرزبن. 1
  . 159نيا، كاظم. 2
  . 111نيا، كاظم و زادهعالم. 3
  . 103همو، . 4
  . 38-37ابوالفرج اصفهاني، . 5
  .206ي، بنداري اصفهان. 6
  . 1/286محمدحسين بن خلف تبريزي،. 7
  . 495/ 2مسعودي، . 8
  .1086- 1085/ 11طبري، . 9

  . 495/ 2مسعودي،. 10
   .408بندرريگي، . 11
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ها در ميان كنيزان بسامد گزيد و اين نامندرت مالكي اين اسامي و القاب را براي كنيز خود برمي
  .اندها خوانده شدهبسياري نداشت و تنها سه سرّيه و دو كنيز رامشگر بدين نام

  

  يمنهاي خوشنام. 6
ل به خير و نيكي براي أه قصد تفيمني است كه مالكان بهاي خوشاي ديگر از القاب، نامدسته

زني (6، مراجل5، شادروز4، سعد3، دولت2، توفيق1اغتباط. نهادنداش بر كنيز ميخود يا خانواده
هفت كنيز بدين هفت نام . هاينداز جمله اين نام 8و نعم) 7زني كه همه پسر زايد(6مراجل

ي خانگي و يك نام اند كه دو نام به سريات، سه نام به رامشگران، يك نام به كنيزخوانده شده
  . به كنيزي نديم و امين اختصاص دارد

  

  هاي وابسته به مكاننام. 7
و 10حبشيه 9شد مانند استخر،شماري از القاب كنيزان از نام شهرها و مناطق اخذ مي

كه اولين و دومين لقب بر موطن كنيزان داللت ندارد، زيرا استخر مادر موفق و  11قسطنطنيه
تواند موطن كنيز بوده باشد، چرا كه اين دو رومي بودند، ولي ديگري ميحبشيه مادر منتصر هر 

هاي بزرگ مسلمانان با زيست، يعني اندكي پس از جنگدر بغداد مي 251كنيز به سال 
   12.روميان
  

                                                  
  .1366/ 11طبري،  .1
  .719/ 1 ،شبهزار و يك . 2
  . 113/ 5ابوعلي مسكويه، . 3
  .719/ 1 ،شبهزار و يك . 4
  . 549/ 1طرسوسي،  .5
  . 417/ 2؛ مسعودي، 178- 176ثعالبي، . 6
   .185بندرريگي، . 7
  .719/ 1 ،شبهزار و يك . 8
  . 624/ 2مسعودي، . 9

  .1499- 1498/ 12؛ طبري، 536/ 2: مسعودي. 10
  .1594- 1593/ 12طبري، . 11
هاي گسترده معتصم خليفه عباسي با از جنگ 223طبري ذيل حوادث سال : 1255- 11/1253 طبري،. 12

  .كرده است كه شمار بسيار زيادي از اسراي رومي نصيب مسلمانان كردامپراتور روم شرقي ياد 
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هايگروه
 نامگذاري

 رامشگر سريه
ونديم
 امين

 درصد شماركل خانگي

16��15��5��3��39��5/37 زيبايي
��21��2/20-��11��8��2 بتحبي

��1��21��2/20- ��13��7 سخافت
وابستگي
 به پيشه

6�� -��2�� -��8��7/7��

هاي ارزش
 -اخالقي
 انساني

3��2�� -�� -��5��8/4��

��2��3��1��1��7��7/6 ميمنت

وابستگي
 به مكان

2�� -��1�� -��3��9/2��

��53��35��11��5��104��100 جمع كل

��51��6/33��6/10��8/4��100درصد
  

در %) 1كمتر از (ثير را أرين تكه در جدول آمده، زادگاه و موطن كنيزان، كمت چنان
ها كه به شخصيت و هويت انساني و از سوي ديگر آن دسته از نام. نامگذاري آنها داشته است

هاي وابسته به پيشه هاي اخالقي و نامهاي برگرفته از ارزشاي كنيز اشاره دارند، يعني نامحرفه
هايي كه به يگر سخن آن دسته از نامبه د. ددارنهاي كنيزان نيز كمترين شمار را در ميان نام

شوند و اين ها را شامل مياز كل نام% 5/12تنها  ،اي كنيز اشاره دارندشخصيت انساني يا حرفه
هايي نام ،به عكس. نهادند بسيار ناچيز استهايي كه بر كنيزان ميميزان در مقايسه با ديگر نام

اش و بر نوع رابطه%) 2/20= سخافت( وارشرده، بر موقعيت ب%)5/37= زيبايي( كه بر ظاهر كنيز
مقايسه . شوندها را شامل مياز كل نام% 85داللت دارند، %) 27= تحبيب و ميمنت(با مالك 

هاي فراواني شمار نام. ها و موقعيت كاركردي كنيزان نيز حاكي از اين استها و پيشهنام
، بيانگر آن است كه زيبايي ظاهري، كنيزاني كه كاركرد استمتاعي و تفريحي ـ بزمي دارند

ثر در نامگذاري آنان بوده ؤهاي ملفهؤانگارانه كنيزان از نخستين مءآميز و شيحضور مفاخره
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هايي دال بر تواند گوياي الگوي رفتار مالكان نيز باشد؛ مالكان با انتخاب ناماين امر مي. است
ابهت و برتري مالكانه خود در برابر ظرافت،  يمني بر مردانگي،واري و خوشزيبايي كنيزان، برده

  . ورزيدندكيد ميأزنانگي و بردگي كنيزان ت
هاي كنيزان كه بر رابطه آنان با مالك تاكيد كه در ميان آن دسته از نام اما جالب توجه آن

از اطاعت و فرمانبرداري ناشي از فرودستي ) تحبيب و ميمنت كه فراواني يكسان دارند(ورزد مي
كه فراواني شمار سرّيات و رامشگران در  چنان هم. شوديز در برابر مالك، نشاني ديده نميكن

اند؛ زيرا جدول نبايد اين گمان را پديد آورد كه اين دو گروه داراي بيشترين شمار بوده
هاي برخوردار جامعه توجه داشته و در نتيجه كنيزان نگاري در ايران پيوسته به گروه تاريخ
ر و سريات متعلق به صاحبان قدرت، بيش از كنيزان خانگي و نديمان بي نام و نشان، رامشگ

  . اندكردهنگاران را به خود جلب توجه تاريخ
هاي آنان توان الگوي برآمده از نامگذاري كنيزان را براساس ميزان فراواني نامبه اختصار مي

 رفته از زيبايي و صفات زنانه بروز يافتهگ هاي برحضور تجملي كنيزان كه در نام: چنين برشمرد
شد، و نيز تاكيد وار در آنان مياست، وابستگي و انحصار آنان به مالك كه سبب ايجاد رفتار برده

ثر در ؤهايي ملفهؤآورد، موارگي آنان را به همراه ميءبر فرودستي ناشي از بردگي كه شي
  . اندبوده» نقش كنيز«گيري  شكل
  

  قش كنيزن
كنيز نبود بلكه در طي  1يافت،فروشي راه ميي كه از طريق اسارت يا ربايش به بازارهاي بردهنز

زمان و با اعمال نوعي آموزش پنهان كه او را براي پذيرش موقعيت فرودست خود و در پيش 
گمان تمام افرادي كه در چرخه بي. شدكرد، كنيز ميگرفتن رفتارهاي مكمل بردگي آماده مي

كشي از كنيز دست داشتند، در تحميل روحيه انقياد و سركوب هر گونه فروش و بهرهخريد و 
در اين پژوهش فرآيندي كه رفتار كنيزان را شكل و انتظام . حس انساني در كنيز سهيم بودند

ثر در ؤهاي ملفهؤناميده شده است و هدف از پژوهش شناخت م» نقش كنيز«بخشيد مي
گيري اين نقش اجتماعي ثر در شكلؤلفه مؤات پيشين سه مدر صفح. ساختن اين نقش است

لفه، ديگر ؤجويي اين سه مبررسي شد، و در صفحات بعد سعي بر آن است كه عالوه بر پي
  . شودهاي تاريخي بازيابي و بررسي با استناد بر داده» نقش كنيز«هاي مشخصه

  

                                                  
  .112- 93نيا، كاظم: كنبراي اطالع بيشتر درباره طرق متعدد تامين بردگان و كنيزان در جامعه اين دوره، . 1
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آغاز تفاوت ميان آزادزن و زن  شدند، از همانفروشي عرضه ميزناني كه در بازارهاي برده
به رغم وجوب حجاب براي زنان در جامعه اسالمي و پايبندي زنان  .يافتنداسير و برده را درمي

شدند، به هنگام فروش ملزم بودند نه مسلمان بدان، زناني كه به عنوان برده در بازار عرضه مي
اين امر حتي از  1.شتري بنمايانندتنها روي و موي خود بلكه دست و پاي و اندام خويش را به م

و اگر زني در برابر اين كشف حجاب مقاومت  2سوي نهاد دين جواز رسمي دريافت كرده بود،
-مواجه مي 3رفتار شهره بودند،فروشان كه به خشونت و سوءورزيد با رفتار سنگدالنه بردهمي

ورزيدند كه در جامعه و ن مبادرت مينخاسان و مالكان از آن روي به تنبيه بدني بردگان و كنيزا
اعم از (اي از تربيت بود و فراخور حال، بردگان در نزد بزرگان اخالق و حكمت، تنبيه بدني شيوه

به ويژه بر تنبيه بدني بردگان تاكيد  5.شدندو گاه كودكان بدين شيوه تربيت مي) غالم و كنيز
و  "مايل به راحت بدني"فرودستي بردگان و  كيد برأشد، چرا كه حكما و بزرگان با تفراوان مي

به سعادت "كيد داشتند كه اين جنس از افراد بشر أخواندنشان، بر اين امر ت 6"بهيمي االصل"
وقتي فردي تا . كه مالك براي تربيت آنان دست به خشونت برد مگر اين 7"موسوم نتوانند بود

و رستگاري او تنها در پيوستگي با  شد، سعادتميبدين پايه فرودست و تربيت ناپذير تلقي
توانست هرگونه رفتاري مالك بنابر حق مالكيت مي. فردي صاحب صالحيت ـ مالك ـ ممكن بود

مالك، برده خانگي : يافتهاي مختلفي مياين رفتار صورت. را با برده و كنيز خود در پيش گيرد
ت حاكمه بود، دستور به أمالك از هي و اگر زدمي 9يا چوب 8را به جرم تقصير و نافرماني تازيانه

چه برده  داد، و چناناو مي 11و در مواردي كه گناه برده خيانت بود، فرمان به قتل 10شكنجه

                                                  
  . 311/ 1 ،شبهزار و يك ؛ 1992/ 13طبري، . 1
  .210 ،نياكاظم. 2
  .255-254ضل، ؛ بيهقي، ابوالف119عنصرالمعالي، . 3
  .204- 203/ 1؛ طرسوسي، 311، 308/ 1 ،شبهزار و يك . 4
  . 379/ 2 ،كيمياي سعادت؛ غزالي، 106- 105طوسي، . 5
  . 278- 277طوسي، . 6
  . جا همان. 7
  .242؛ ابوالفرج اصفهاني، 250، 179/ 1 ،شبهزار و يك . 8
  . 148 ،الملوك ¿�•��È�v�Ìغزالي، . 9

  . 144/ 5 ابوعلي مسكويه،. 10
  . 387/ 1تنوخي،. 11
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يا او را  1گذاشت،جايگاه بلندي در نزد مالك داشت بدون شدت عمل، كار او را به خودش وامي
تمكين نكردن سريه به : شديدتر بوداما تنبيهات مالك درباره سرّيات  2.سپردفروش ميبه برده

 و چنان 3داد كه با شدت عمل و تازيانه زدن او را به برآوردن خواست خود وادارد،مالك حق مي
برد به مدت طوالني و در شرايط سخت محبوسش اي گمان خيانت ميچه مالك بر سريه چنان
بر خري بنشانند و گرد  داد كه موي او را بتراشند، رويش را سياه كنند،يا فرمان مي 4كرد، مي

يا فرمان  6كرد، يا بدون مراجعه به محكمه و قاضي دستور قتلش را صادر مي 5شهر بگردانند،
هاي ترين نشانه زندگي در چنين شرايطي كه كوچك 7.داد كه بر او داغ و عالمت زنندمي

ار را در يافت، دو رفتيي با شديدترين نوع خشونت پاسخ مي8"خداوند خو"استقالل عمل يا 
اطاعت و . اطاعت و فرمانبرداري و وابستگي تام و تمام به مالك: كردكنيز نهادينه مي

  . شددانسته مي 9"نشان بندگي"فرمانبرداري كنيز از مالك تا آنجا مهم بود كه 
 11يا بوسيدن پايش 10هاي مالككنيزان با رفتارهايي قراردادي چون برخاستن در برابر گام

كردند، حتي اگر اين دستور گذاشتند، دستور مالك را در هر شرايطي اجرا ميبه او احترام مي
رساني در روابط يا پيغام 13بسيار بعيد و دور از ذهن 12حكم به قتل، شكنجه و آزار فردي ديگر،

و  15بستند كار ميدر هر حال فرمان مالك را در هر شرايطي به ؛بودمي 14مخفي و نامشروع

                                                  
  . 128- 125/ 1همو، . 1
  . 671/ 2؛ مسعودي،371/ 6، 334/ 5 ابوعلي مسكويه،. 2
  . 147- 146/ 1طرسوسي، . 3
  . 1/261 ،شبهزار و يك . 4
  . 230ظهيري سمرقندي،. 5
  .143-141/ 1؛ تنوخي،1366/ 2 ،شبهزار و يك . 6
  . 438/ 2 ،فرامرز بن خداداد. 7
  . 17- 16عنصرالمعالي، . 8
  . 136نظام الملك طوسي، . 9

  . 1711/ 2،شبهزار و يك . 10
  . 229- 228/ 1طرسوسي، . 11
  .699- 698، 460، 439-438، 200-199، 161- 158، 1 ،شبهزار و يك ؛  6/307ابوعلي مسكويه،. 12
  . 680- 679/ 2تنوخي،. 13
  .154-153ظهيري سمرقندي،. 14
  . 251-250/ 4خداداد، فرامرزبن. 15

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 89سال ششم، شماره دوازدهم، پاييز و زمستان  ،تاريخ و تمدن اسالمي/ 38

فرمانبرداري از مالك چنان در رفتار  1.دادنددست خويش انجام مي كارهاي شخصي او را به
شمردند و از آزادزنان نيز توقع داشتند كه كنيزان نهادينه شده بود، كه آن را نشان كنيزي مي
اين ميزان فرمانبرداري از مالك به مرور . در اطاعت از شوهر روش كنيزان را در پيش گيرند

گري چون خاكساري، صبر و شكيبايي، خدمتگزاري، حتي زمان سبب بروز رفتارهاي دي
زاد چون از اين روست كه كنيزان خانه 2.شدچاپلوسي و شكرگزاري در كنيز نسبت به مالك مي

چرا كه آنان چشم در بردگي گشوده و  3گوهري ناياب در اين دوره متقاضيان بسياري داشتند،
فروشان كه با اسارت يا ربايش به بازارهاي برده بدين رفتار خوگرفته بودند؛ ولي شان انساني زني

البته خاكساري و . داد تا بدين پايه خاكساري پيشه كنديافت، به او اجازه نميراه مي
آمد، اما برخي از كنيزان با در اين دوره به شمار مي» كنيز«فرمانبرداري هر چند مشخصه بارز 

و  5آمدند؛كشي برميدر صدد انتقام و كينه يا وارد آوردن ضرر مالي به او 4خيانت به مالك
هرچند شمار اين نوع كنيزان اندك بود، ولي اعتماد جمعي به كنيزان را به شدت مخدوش 

وار كنيز، ارباب و اطرافيانش همواره به او با اي كه به رغم فرمانبرداري بردهكرد، به گونه مي
 6مالي به مالك را به كنيز نسبت دادند،نگريستند و وارد شدن آسيب جاني و چشم بدگماني مي

  7.شمردنديا او را عامل فساد و تباهي يا ناكارآمدي وزرا و مردان كارآمد برمي 6دادند،
اش، وابستگي ميان مالك و كنيز نه از جنس تعلق خاطر مالك به هر يك از اعضاي خانواده

يا نديمي كه رابطه  جز اندك شمار كنيزان سريه، رامشگر. بلكه وابستگي فرد به مايملكش بود
عاطفي ناپايداري با مالك داشتند، ديگر كنيزان از آنجا كه يا در خانه مالك زاده يا خريداري 

كنيز چنان تثبيت  8انگاريءشي. آمدندهاي مالك به شمار ميشده بودند، جزء اموال و دارايي
ازاين رو كنيز به  9،آمدشده بود كه در شمار اقالم اوليه زندگي و وسيله آسايش به شمار مي

                                                  
  912-1/911 ،شبهزار و يك ؛ 253-252محمدبن منور،. 1
  . 220- 219طوسي، . 2
  . 891زيدان،. 3
/ 2، 811-808/ 1 ،شبهزار و يك ؛ 65، 16/ 2؛ طرسوسي، 1132-1131/ 3؛ تنوخي،175- 174/ 15ابن اثير،  .4

  .384- 2/383خداداد،؛ فرامرزبن2171
  . 633/ 7 ،احياء علوم الدين؛ غزالي، 70-69/ 18: ابن اثير. 5
  . 354؛ بنداري اصفهاني، 175- 174/ 15ن اثير، اب. 6
  . 235-234بنداري اصفهاني، . 7
  .انگاريءشي/ سازيءشي=  Objectification، ذيل 309هام و گمبل، : كن. 8
  .181؛ عتبي،620/ 2تنوخي،. 9
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 شيئيهمچون  1آمد،مانند ديگر كاالها و اشيا در شمار اقالم مهريه يا جهيزيه دختران در مي
رفت، وقف مي 6يا اجاره 5رهن 4به گرو، 3شد،و به ديگري بخشيده يا هديه مي 2تجملي تلقي

در  10رسيد،به ميراث مي 9شد،ربوده مي8فراواني آنان مايه مفاخره و مباهات بود، 7شد،وقف مي
 12شد،يا با ديگر بردگان و كنيزان معاوضه مي 11در شمار اموال مالك مقروض يا مديون مصادره،

اي كامالً اختصاصي تنها يا چون وسيله 14شد،يا به امانت سپرده مي 13به اشتراك گذاشته،
اين گونه رفتار  15.شداي كه خريد كنيز بزرگان ناپسند دانسته ميمنحصر به مالك بود به گونه

. شد كه آنان با فراموشي شأن انساني خود، بردگي و فرودستي را بپذيرندبا كنيزان سبب مي
  . بخشيدانگاري كنيز و غلبه نگرش ابزاري به او استفاده ابزاري از كنيز را شدت ميءشي

  

ومي شدند، از هر سن و سال و رنگ و قفروشي فروخته ميكنيزاني كه در بازارهاي برده
شدند مجموعة دلپذيري بودند، و با توجه به اينكه اين زنان بدون حجاب بر مشتريان عرضه مي

 طلبي و كامجويي پرورش يافته بودند، فراهمچشمي كه در فرهنگ عشرترا براي مردان گرسنه
به  كه نخاسان اين كنيزان را مطابق با سليقه رايج در جامعه به واقع يا به ويژه آن. آوردندمي

                                                  
  .488/ 1 ،شبهزار و يك ؛ 508- 507؛ بيهقي، ابوالفضل، 250؛ عتبي، 192-178 ابوالفرج اصفهاني،. 1
  . 192-178 ابوالفرج اصفهاني،. 2
؛ ابوعلي 331، 316 ،تاريخ سيستان؛ 1195-1194، 1223/ 3؛ تنوخي، 678، 548-547، 2/532مسعودي، . 3

  .26؛ بنداري اصفهاني، 253-252؛ محمدبن منور،117- 115، 94- 93؛ نظامي عروضي سمرقندي، 327/ 6مسكويه،
  .1/303ابواسحاق شيرازي، . 4
  .319،309/ 1همو، . 5
  .75/ 6ابن قدامه، . 6
  .232-230/ 6همو، . 7
  .404/ 1 ،شبهزار و يك ؛ 2/162،معجم االدباءياقوت حموي، . 8
  .62/ 2؛ ابن اسفنديار،203-201 ،الملوك ¿�•��È�v�Ì ،؛ غزالي40-37ابوالفرج اصفهاني، . 9

  .1/170 ،شبهزار و يك ؛ 1/461ابواسحاق شيرازي،. 10
  .316/ 6يه، ؛ ابوعلي مسكو11/1377،طبري. 11
  .1/303؛ ابواسحاق شيرازي، 442- 440/ 6ابوعلي مسكويه، . 12
  . 2/10ابواسحاق شيرازي، . 13
  .386؛ عطار نيشابوري، 1/363همو، . 14
  . 257-256 /1 ،شبهزار و يك ؛ 2/671؛ مسعودي، 1219- 1218/ 3تنوخي، . 15
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زد كه رو اين شيوه عرضه به نوعي از استفاده ابزاري از كنيز دامن مي از اين 1.آراستندتقلب مي
وري جنسي از بهره. كرداستمتاع مردان مي رفت و كنيز را وسيلهگفته فراتر مياز موارد پيش

شايد  2د،كردنشد و گاه نخاسان به كنيزان زيبا تعرض ميشان آغاز ميكنيزان پيش از فروش
تنها مانع فروشندگان برده از مباشرت با كنيزي كه در اختيار داشتند، وارد آمدن آسيب به 

كنيز پس از فروش نيز به  3.كنيز و نقصان در قيمت و ارزشمندي او به عنوان كااليي تجاري بود
-دهتوانست هرگونه استفاشد و مالك بنا بر حق مالكيت ميبه عنوان كااليي جنسي نگريسته مي

بود كه مباشرت مرد  اين جواز بر آيات پنجم و ششم سوره مومنون استوار. اي از كنيز ببرد
نيز فقها با صدور احكامي تصرف زنان كافر  4.كردمسلمان را به همسران و كنيزانش محدود مي

 و فقهاي حنفي و شافعي تا بدانجا اين امر را روا 5دانستند،اسير را براي مرد مسلمان جايز مي
، بود شمردند كه حتي فروشنده و دالل برده نيز اجازه داشت با كنيزي كه به فروش نهاده مي

در فقه حنبلي نيز هرچند مباشرت فروشنده با كنيز جايز نبود، ولي در صورتي  6.دمباشرت كن
كنيزان در اساس جنسي  7.شدزد حدي بر او جاري نميكه فروشنده به چنين اقدامي دست مي

يا مالك شماري از  9شدندبدين منظور خريداري مي و گاه منحصرا 8تمتع تلقي،جنسي و از بهر 

                                                  
  . 189ز، تبه نقل از م ه؛رساله اي در فروش برد: ؛ ابن عبدون284- 1/283ابواسحاق شيرازي، . 1
عجب دارم از اينكه كنيزكي : و به او گفت... برخاسته بكارت از او برداشت} ملك{« : 2/1712، شبهزار و يك . 2

اي ماخوذ از منابع مستند تاريخي در اين باره داده» ...كنيزكي بدين خوبرويي را چگونه بازرگانان باكره گذاشته اند؟
اين رو به فروشندگان برده و كنيزان  مند است ازگرا و نيز اخالقري در ايران نخبهنگابه دست نيامد چرا كه تاريخ

  . هاي فرودست اجتماع بودند توجهي نداشتكه جزء گروه
  .204- 203/ 1طرسوسي، . 3
* ... الذين هم في صالتهم خاشعون* قد افلح المومنون* بسم اهللا الرحمن الرحيم«: 7تا 1مومنون، : قرآن كريم. 4

فمن ابتغي وراء ذلك * اال علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين* لذين هم لفروجهم حافظونوا... 
* و آنان كه پاكدامنند* ... همانان كه در نماز خويش فروتنند* منان رستگارندؤگمان مبي» *فاولئك هم العادون

كساني كه بيش از اين بخواهند،  پس* جز با همسران خويش يا كنيزهاشان كه اينان نكوهيده نيستند
  .*تجاوزكارند

  .509- 508/ 7ابن قدامه، . 5
  .260/ 1ابواسحاق شيرازي، . 6
  . 76/ 4 ،ابن قدامه. 7
  .35/ 2خداداد، ؛ فرامرزبن5/18ابوعلي مسكويه، . 8
  .50/ 1، معجم االدباء ،؛ ياقوت حموي238/ 13ابن اثير،. 9
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كرد، يا حتي ديگر مردان، باشند، تعرض مي 1از آنان كه ممكن بود نديم، خدمتكار يا حتي آشپز
از آنجا كه كنيزان قيمت  2.كردندمردان، كنيزان مرد ديگري را به رضا يا عنف تصرف مي

 3.»ت از بازار كنيزكي توان خريد كه چندين رنج و خرج نباشداز بهر شهو.. «: چنداني نداشتند
كاركرد جنسي كنيزان . رسد كه كامجويي از كنيزان امري فراگير و همگاني بودچنين به نظرمي

شهوت طلبي،  4در مجموع و سريات به صورت خاص بروز برخي از رفتارها مانند اغواگري،
را در آنان سبب  5ارتباط جنسي با مردان متعدد گويي اسرار خلوت و مباهات در برقراري فاش
مندي ـ كه ويژگي مردان شد غيرتخويي در كنيزان سبب ميشايد نبود يا كمبود شرم. شد مي

به  7باشد، ـ در رابطه ميان مالك و كنيز نقشي نداشته 6در اين دوره در تعامل با آزادزنانشان بود
حتي اسرار خلوت خود با آنان را با ديگر مردان در  اي كه مردان به آساني نام كنيزان وبه گونه

ها بود و فرصتي براي عقده گشايي، سرودن از اين رو نام كنيزان بر سر زبان 8گذاشتند؛ميان مي
كاركرد جنسي كنيز حتي زماني كه براي مالك  9.هاي شخصيسرودن هجويات يا تسويه حساب

-شد، بههمچنان حفظ مي 10الك بود،زاد، يا مادر تنها فرزندان ممالك فرزند يا فرزنداني مي

ها به هنگام يادكرد از والدين و اعقاب فردي كه مادرش كنيز بود، بدون نامهاي كه در نسبگونه
كه  گويي كنيز جز اين 11كردند،از او ياد مي) مادر فرزند( ولدآوردن نامي از او تنها با عنوان ام

از كنيزان  كشي گستردهاين بهره. اشته استدنيا آورده ارزش ديگري ندفرزندي براي مالك به
دوري  بهگرفت كه حكماي اخالق به هنگام دعوت از مرد مسلمان در شرايطي صورت مي

                                                  
  .827، 444- 443/ 1 ،شبهزار و يك . 1
  .367؛ راوندي، 303ابوالفضل،  بيهقي،. 2
  . 130عنصرالمعالي، . 3
  .2203/ 2 ،شبهزار و يك ؛ 419عطار نيشابوري، . 4
  .550-1/548 ؛ طرسوسي،244ابوالفرج اصفهاني، . 5
  . 102- 101، نيازاده و كاظمعالم. 6
  . 288ابوالفرج اصفهاني، . 7
  .339-338ابوالفرج اصفهاني، . 8
  . 5/320، معجم االدباء ياقوت حموي،. 9

  . 336-334ابوالفرج اصفهاني، . 10
؛ 148/ 3 ،معجم االدباء؛ ياقوت حموي، 242-241، 227، 219، 58؛ بيهقي، ابوالحسن، 17/261ابن اثير، . 11

  .117-115ابوالفرج اصفهاني، 
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شمردند و مرد را از برقراري اي از لذات دنيوي برميگزيدن از دنيا و لذات آن، كنيز را نمونه
   1.داشتندارتباط عاطفي با كنيز برحذر مي

اي دسته از كنيزاني كه حرفهآن ؛يافتهاي كنيزان صورتي ميهر يك از گروهوارگي در ءشي
سريات به ابزاري كامالً جنسي  ؛شددانستند، همچون ساير ملزومات زندگي با آنان رفتار مينمي

شمار كنيزان هنرمند و رامشگر كه با هنرمندي خود شدند و آن گروه اندكتبديل مي
كنيزان چنان در  2.شدندبراي تجمل، تفاخر و مباهات تبديل مي ايدرخشيدند، به وسيله مي

موقعيت ابزاري پذيرفته شده بودند كه جامعه هر گونه حس انساني در آنان را ناديده يا به 
رسد كه عشق مالك به كنيز از نظر جامعه، پسنديده يا چنين به نظر مي. گرفتمي سخره

داشت ي، اين عشق سرانجام مرد را از كار و تالش بازميمعمول نبود، چندان كه در منابع داستان
به بيان ديگر خواست جمعي، عرف و عقايد مردم و شرايط  3.كشاندو به افالس و تنگدستي مي

بار چنين يافت و داستان سرايان با نقل پايان اسفها نمود ميفرهنگي ـ اجتماعي در داستان
لوف جامعه بنمايانند، نه أدر همان قالب كاالگونه مهايي در صدد بودند كه كنيزان را داستان

از اين رو احساسات عميق و انساني در اين دسته از . زناني كه شايسته عشق و عالقه نيز هستند
يافت، يا با شان تنها به برآوردن شهوت تقليل ميشد و عشقزنان به همبستري فروكاسته مي

   4.شدتهديد و تطميع زائل مي
وارگي و كاركرد كامال ءحظه شد فرمانبرداري و رفتارهاي مكمل آن، شيكه مال چنان

كه آيا فرمانبرداري و  ماند ميال باقي ؤدر اينجا اين س. است» نقش كنيز«هاي لفهؤجنسي از م
رفتارهايي بود كه جامعه از كنيزان  وآورد و آيا وفاداري جزخاكساري وفاداري را نيز در پي مي

گمان وفاداري را در شماري از كنيزان به ويژه سريات كرد؟ بيان تشويق ميانتظارداشت و در آن
توان يافت، كنيزاني كه پس از مرگ و كنيزان نديم كه پيوستگي نزديكي با مالك داشتند، مي

، 6كردنداي جانگداز سوگواري ميو به شيوه 5نشستندمالك تا پايان عمر به سوگ او مي
گمان بي. است منابع آمدهبه مالك در  نسبت كنيزاناي وفادارانه هايي از بروز رفتاره نمونه

                                                  
  . 101/ 1 ،كيمياي سعادتغزالي، . 1
  . 192-187ابوالفرج اصفهاني، . 2
  . 1005/ 1 ،شبهزار و يك ؛ 1279-1275، 1276- 1273/ 3، 855- 854/ 2تنوخي، . 3
  .54- 50؛ ظهيري سمرقندي، 2/1366، 1046- 1045/ 1 همان،. 4
��. 340-338ابوالفرج اصفهاني، . 5

  .178/ 5خداداد، ؛ فرامرزبن368/ 1، معجم االدباءياقوت حموي، . 6
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- دادند، هرچند كااليي كامالً جنسي بهسريات كه هر يك كانوني مجزا در خانواده را تشكيل مي

آمدند، تنها به مالك تعلق داشتند و چون آزادزنان، عفيف و پاكدامن بودند و رفتارشان شمار مي
-اما وفاداري را در كنيزان رامشگر كه در مجالس بزم شركت مي. ردتوان وفادارانه شمرا مي

انجاميد و مستي به رهايي از ها، شراب به مستي ميزيرا در بزم 1توان يافت؛جستند، كمتر مي
رسد كه حضور در مجالس بزم براي كنيزان رامشگر از اين رو به نظر مي. بند عفت و عقل و ادب
ر برخي موارد ثروت، از دست رفتن عفت و سقوط اخالقيات را آوري و ددر عين تحصيل نام

-مي 3از آنجا كه شمار كنيزان رامشگر در مقايسه با ديگر كنيزان بسيار اندك بود، 2.داشتدرپي

توان از وفاداري در شمار قابل توجهي از كنيزان سخن گفت اما وفاداري در شمار رفتارهايي 
اشت؛ افزون بر بدگماني نسبت به آنان، دست به دست نبود كه جامعه از كنيزان انتظار د

  .ساخترنگ ميشدنشان نيز اين انتظار را كم
  
 نتيجه

شدند، نقش كنيز در اين نوشتار نه از سوي كنيزان و زنان فرودستي كه به بردگي فروخته مي
. شدياي كه آنان را به خدمت واداشته بود، تعريف و به كنيزان تحميل مبلكه از سوي جامعه

شد انتظار داشت كه با در پيش گرفتن جامعه دوره ميانه از زني كه به بردگي فروخته مي
فروتني و فرمانبرداري در برابر مالك خاكساري كند، نعمتش را سپاس گويد، بر خشونت و 
صفات ناپسندش چشم بپوشد، با همة نيرو در خدمتش باشد و خويشتن را تا سطح ابزاري 

وارگي خود را از هر گونه حس انساني چون عشق، شرافت، ءو با پذيرش شيجنسي تنزل دهد، 
جويي مالك را تن  كام ،عزت نفس و وفاداري تهي سازد، و در عين حال با زيبايي و اغواگري

آمده از الگوهاي دستهاي به دست آمده از مستندات تاريخي با مشخصات بهلفهؤمقايسه م. دهد
انگاري در هر دو بررسي جزء انتظارات ءسازد كه زيبايي و شينامگذاري كنيزان آشكار مي

است؛ با اين تفاوت كه وابستگي به مالك در الگوهاي نامگذاري، همان اهميت » كنيز«جامعه از 
هاي به دست آمده از لفهؤبه ديگر سخن م. محوري فرمانبرداري در مستندات تاريخي را داراست

كند و نشان ييد ميأي برآمده از نامگذاري كنيزان را تمستندات تاريخي به تمامي الگوها
                                                  

   .244-242، 117،240-115ابوالفرج اصفهاني، . 1
  .160، نياكاظم. 2
  . 157، همو. 3
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سهمي برابر دارند و در هر دو آنچه » نقش كنيز«دهد كه جنسيت و بردگي در ساختن  مي
  . آشكار است تاكيد بر فرودستي زني است كه به بردگي فروخته شده است

  
   كتابشناسي

 سهامي ترجمه عباس خليلي، تهران، شركت ن،ايرا و اسالم بزرگ تاريخ ،كامل اثير، عزالدين علي،ابن
  .1355ايران،  كتب انتشارات و چاپ

ترجمه ابوالفضل طباطبايي، چاپ دوم،  فضالن، ابن سفرنامه العباس، بن فضالن بن فضالن، احمدابن
  .ش1355تهران، شرق، 

  .1392/1972 العربي، دارالكتاب بيروت، المغني،، محمد احمدبن بن عبداهللا قدامه،ابن
   . ق 1375بيروت، دارصادر،  ،لسان العرب ،منظوراالفريقيابن

 سعد بن احمد «�°��È�^�f سورآبايا، الشافعي، االمام فقه في المهذب، علي بن ابراهيم شيرازي، ابواسحاق
  .بي تانبهان،  بن

چاپ  مهنا، عبداالمير گردآورنده االغاني، كتاب في النساء اخبار، الحسين بن ابوالفرج اصفهاني، علي
  . 1413 بيروت، دوم،

  .1376ترجمه علينقي منزوي، تهران، توس، االمم،  تجارب رازي، مسكويه ابوعلي
  .ش1381تهران،  فرهنگ بزرگ سخن،انوري، حسن، 

ترجمه محمدحسين جليلي،  ،�Çالعصر ¿��È�^�z و �Çالنصر �Çزبد اصفهاني، قوام الدين فتح بن محمد، بنداري
  .ش1356ان، اير فرهنگ بنياد تهران، انتشارات

  .1366انتشارات اسالمي، چاپ پنجم، تهران،  منجدالطالب،بندرريگي، محمد، 
��.ش1317احمد بهمنيار، تهران، بنگاه دانش،  كوششبه  تاريخ بيهق،بيهقي، ابوالحسن علي بن زيد، 

علي اكبر فياض، تهران، نشرعلم،  به كوشش تاريخ بيهقي،بيهقي، ابوالفضل محمدبن حسين، 
��.ش1384

��.ش1314ملك الشعراء بهار، تهران، موسسه خاور،  به كوشش ريخ سيستان،تا

 اسماعيل تصحيح دهستاني، اسعد بن حسين ترجمه شدت، از بعد فرج، محسن ابوعلي تنوخي،
  .ش1355 ايران، فرهنگ بنياد تهران، حاكمي،

 مشهد، اساني،خر شهابي اكبر علي ترجمه المعارف، لطائف، محمد بن عبدالملك ابومنصور ثعالبي،
  .ش1368 رضوي، قدس آستان

، تهران، محمداقبال به كوششر، السرو �È�Ëالصدور و آ �È�uرا راوندي، محمدبن علي بن سليمان،
��.ش1333اميركبير، 
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  .ش1356ترجمه علي جواهر كالم، تهران، اميركبير،  تاريخ تمدن اسالم،زيدان، جرجي، 
  .ش1376ملي،  رين، تهران، كتابخانه، ترجمه گيتي آهاي اسالمي نامماري، شيمل، آنه

  .ش1386تهران، ستوده، مكتب تبريز و مباني تجدد خواهي، طباطبايي، سيدجواد، 
دخويه، ليدن، بريل،  ميخائيل يان به كوشش الملوك، و الرسل تاريخ، جرير محمدبن طبري،

  .ش1865
  .ش1352 ،ايران فرهنگ بنياد تهران، پاينده، ابوالقاسم ترجمه طبري، تاريخ، همو

ذبيح اهللا صفا، تهران، بنگاه ترجمه و  به كوشش نامه، داراب حسن، بن طرسوسي، ابوطاهر محمد
  .ش1344نشركتاب،

 خوارزمي، تهران، حيدري، عليرضا و مينوي مجتبي به كوشش ناصري، اخالق، طوسي، نصيرالدين
  .ش1356

ل افشار، تهران، كالله خاور، به كوشش محمدرمضاني و اسماعي سلجوقنامه،ظهيرالدين نيشابوري، 
  .ش1332

الديني، تهران، ميراث  كمال محمدباقر به كوشش سندبادنامه، سمرقندي، محمدبن علي، ظهيري
  .ش1381مكتوب، 
پژوهش ، »)از طاهريان تا مغول(كاركرد كنيزان در خانواده «نيا، كاظمو فريبا  زاده، هاديعالم

  .ش1388، پاييز 1، ش1، س)فرهنگ و هنر(زنان
ظفر جرفادقاني،  بن ناصح ترجمه ابوالشرف ترجمه تاريخ يميني،عتبي، ابونصرمحمدبن عبدالجبار، 

��.ش1345جعفر شعار، تهران، بنگاه ترجمه و نشركتاب،  به كوشش

  .ش1346استعالمي، تهران، زوار،  محمدبه كوشش ، االولياء �Çتذكرنيشابوري، فريدالدين،  عطار
 انتشارات تهران، يوسفي، غالمحسينبه كوشش  نامه، قابوس، سكندرا بن كيكاوس عنصرالمعالي،

  .ش1373 فرهنگي، و علمي
 فرهنگ بنياد خديوجم، تهران، انتشارات حسينبه كوشش  احياء علوم الدين،غزالي، ابوحامد محمد، 

  .ش1358ايران، 
  .ش1374 فرهنگي، و علمي انتشارات تهران، خديوجم، حسينبه كوشش  سعادت، كيمياي، همو
  .ش1351 آثارملي، انجمن تهران، همائي، الدين جاللبه كوشش  الملوك، ¿�•��È�v�Ì ،همو

خانلري، تهران،  ناتل پرويزبه كوشش  سمك عيار،االرجاني،  الكاتب عبداهللا بن خداداد بن فرامرز
  .ش1347بنياد فرهنگ ايران، 

  .ش1374ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، نيلوفر، جامي،  قرآن كريم،
طهراني،  الدين جالل سيدبه كوشش قمي،  علي بن ترجمه حسن قم، تاريخ ، محمد بن قمي، حسن

  .ش1361تهران، توس، 
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نامه كارشناسي ارشد، پژوهشگاه علوم پايان كنيزان در ايران از طاهريان تا مغول،نيا، فريبا، كاظم
  .ش1387انساني و مطالعات فرهنگي، 

ذبيح اهللا صفا، تهران، به كوشش ، سعيد ابي الشيخ مقامات في التوحيد اسرار منور، محمدبن
  .ش 1360اميركبير، 

  .ش1357 محمد معين، تهران، اميركبير،به كوشش  ،برهان قاطعمحمدحسين بن خلف تبريزي، 
 انتشارات تهران، پاينده، ابوالقاسم ترجمه الجواهر، معادن و الذهب مروج، حسين بن علي مسعودي،

  .ش1370 فرهنگي، و علمي
  .ش1342تهران، اميركبير،  فرهنگ فارسي،معين، محمد، 

 ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، تهران، اميركبير، ،هجريتمدن اسالمي در قرن چهارم ز، آدام، تم
  .ش1362

 و ترجمه بنگاه تهران، دارك، هيوبرتبه كوشش  ،)نامه سياست( سيرالملوك، طوسي الملكنظام
  .ش1347و 1340 نشركتاب،

  .ش1333محمدمعين، تهران، زوار،  به كوشش چهارمقاله،نظامي عروضي سمرقندي، 
ترجمه فيروزه مهاجر و ديگران، تهران،  هاي فمينيستي، فرهنگ نظريه ،گمبلسارا، هام، مگي و 

��.ش1382نشرتوسعه، 

  .ش1383ترجمه عبداللطيف طسوجي، تهران، هرمس،  هزار و يك شب،
ميخائيل عواد، ترجمه به كوشش  ،دارالخالفه رسوم محسن، بن لهال هالل الصابي، ابوالحسن

  .ش1346محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، بنيادفرهنگ ايران، 
مرجليوث، مصر، . س.دبه كوشش  ،)االديب §��Èمعر في االريب ارشاد(االدباء معجم حموي، ياقوت

�È� �^�˜�» هند�È�Ë  ،م1923بالموسكي.  
����.ش1381يتي، تهران، سروش، ترجمه عبدالمحمدآ معجم االدباء، ،همو
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