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 مولایت طبقاتی  نا  در تاارض با … 

 زنان  یطبقات تی موقع
 ی میتعلیدر متون عرفان یتیجنس یهاشهیدر تعارض با کل

 1پرنوش پژویش 

 چکیده 
در ساار ی پاییننماد به ج تتالیمی  جایگاه  نا  در متو  عررانی که    تر ا  مردا وارای  نف  یمواره 

ساتیزی مااد  اررته شا ه اسات و افته شا ه که افتما  عررانی که در آ     در نظرتمثی  عق  یساتن    
دشامن اسات  این مقاله یای دیگر ادبیان رارسای   ساتیزی و دنیااریزی اسات  بیش ا  افتما نف 

عما  سایاسات 2کیت میلتابت ا با رویهردی مل س ا    یای جنسایتی را در ساه حو ۀ منزلت  نقش و که ا 
کن   به بررساای جایگاه  نقش و منش  نا  طبقۀ باال ) نا  منسااور به دربار( و متقابًا میمنش دنبا   

سارای شااخص ادبیان  عررانی  یانی سانایی  عرار و   نا  طبقۀ پایین )کنیزا ( در حهایان ساه منظومه
با توجه به  تیدرن ا  و  کنمی  یبررسااپردا د و سااپ  نقش  نا  را در بارت عررانی  حهایان  مولوی می

   دساتاورد این نماینقش  نا  در یر دو بارت  رویهرد ساه نویسان ه را نسابت به جایگاه  نا  ار یابی می
تالیمی تقساایمان اجتماعی مق   بر تقساایمان دی  در افتما  عررانیمقاله این اساات که نشااا  می

دیگر )حتی یاوریا ( دارن  و   نا  طبقان باال جایگایی رراتر ا  مردا  طبقان    چراکه؛  جنسایتی اسات
شا   و والع  شیموردساتاداده شا ه به این  نا  مانن  دور ا  دساترم بود   بر اساام اویااف نسابت

شا ودی   ۀتلربیاوریا  -مرد  کهیدرحال ؛ان شا هجایگاه الوییت برخی ا  این  نا  تمثی  خ اون  والع  
  کنن یم تلربهبا این  نا   ییایرؤخود را در 

 جنسیت  کلیشۀ جنسیتی  طبقۀ اجتماعی   نا  منسور به دربار  کنیز  افتما  عررانی   ها:کلیدواژه
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 مسألهدرآمد و تمهید  - 1

ست  بر کسی پوشی ه نیست  ی نیز    بانا  ی رارس وجود سلرۀ مردانه  در ادبیان رارسی که با تار ررینگ اجتماعی 
تر کسی به بررسی سا وکار و شیوۀ اعما   یرچن  که کس ؛  ته است یای  یادی نیز یورن ارر در این  مینه  پژویش 

ای ا  افتما   عررانی به دلی  تشبیه    به نف  و نیز نماد  ستیزی در اونه پ رساالری پرداخته است  ا  طرف دیگر     
ستیزی و دنیااریزی است نف  ستیزی مااد     در این افتما      گری د عبارن به ؛  بود  برای دنیا بسیار برجسته است 

 دشمن است و به این دلی   متو  این افتما  بیش ا  دیگر آثار     
ایمیت     نف   اعراض ا  دنیا برای ویو  به ح، و استهما    است    نف    ۀ شرع و تزکی   بنیاد در دی ااه عررانی که بر  

و روش آ  ایاح و کنتر  نف  و ترک خود  پیوستن به خال، یستی    ش      نیست عررا  مویوع  دارد  ا  این ج ان  
ان یشۀ  بنابراین  دور ا  ذین نیست که در  ؛  ( ۲۵:   1۳۸6)چیتیک     است  داریخویشتن  ی و ریایت و ای عای، دنی 

یای جسمانی به تاویر کشی ه ش ه  نهویش شود   ای انه     که در ارتباق مستقیس با مسائ  جنسی  ب   و ل ن 
ایر داشته است  ستاری تویی ی کام  ا  ررتار مرد )عق ( در لبا      این دی ااه در اونۀ عررا   تالیمی نفوذ چشس 

 دی :)نف ( ارائه می 
دا  شیرا  و دستاویز یبوق و سقوق لبو  این مانی که    دو خی و پاینیمه این مهاتب یمن  

آغوشی با    وسیلۀ نی  به حالت یگانگی و وح ن آغا ین  ان  که یستوان  بود  باور داشتهنیز می
ش ه است)  چنین  یر به پاد یر و نیش به نوش تب ی  می است که خود نف   ریی ای است و این 

   (19۵: 1۳۷۳)ستاری  

یای ایمیت داشتن نقش  ا جمله یای جنسیتی داللت دارد   طرح متامینی که بر ع   ترجیک کلیشه   وجود ن ی باا 
مربوق به ارراد  چه    ی یا نقش طبقاتی در متو  عررانی مسبوق به سابقه بوده است؛ ب ین مانا که در ام ان آثار عررانی  

که در برتری مردا  بر  نا     جاست ن ی یم داده ش ه و ا     مردا  و چه  نا   در طبقان متفاون جاماه ا  یس تمییز 
 ری در ادبیان رارسی  رخنه وارد ش ه است ای  اساسی مردساال   عنوا  به 

 پیشینۀ تحقیق  - 2- 1

 ا :  عبارتن   ان  پرداخته آثاری که به بررسی جایگاه    در آثار یر یک ا  این شاعرا   

که رویهرد منفی موالنا به    را  اناهام باوریای    ( ۸۷9- ۸۷۵  :  : تفسیر مویوعی مثنوی ) میناگ  عشق  - 
 دان  بینی شّای موالنا می عوا  در مثنوی و رویهرد مثبت به    را ج ا  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 ۸۳  نا  در تاارض با …  یطبقات تیمولا سا  پنلاه و چ ار  

 

 ای و تاریّی تهیه کرده است و دی اایی کامًا توییفی دارد  یای اسروره که بر شّایت  سیمای زن در مثنوی   - 
 که نگایی توییفی به مویوع    در آثار مولوی دارد   ( 114- 9۵  مانوی: )سیمای    در مثنوی    زن در شع  فارسی   - 
را ا  نظر عرار پارسایی یگانه مارری کن    (  در این اثر نویسن ه سای داشته که    ۲99- ۲90)   جهانبینی عطار   - 

 که ل رن م ار نف  را داراست 
ن ه رویهرد سنایی را یس مثبت و یس (: در این اثر نویس 1۳6- 1۲۵)سیمای   :  سیمای جامعه در آثار سنایی  - 

 کن  و ماتق  است که    در جاماۀ سنایی حتور ن ارد نگری وی را تا ی، می دان   اما منفی منفی می 
و بررسی دی ااه سنایی:  ۲۵6- ۲۲۸)سیمای    در عرار:  ستیزی در ادبیات کالسیک فارسی های زن ریشه  - 

مقا   ( ۵4-4۸ این  با که تا ح ودی مشابه مویوع  نویسن ه تقسیمان جنسیتی را در مقایسه  له است  اما 
 تقسیمان طبقاتی مررح نهرده 

پردا د و نیز که در چن  را  به بررسی جایگاه    در لرآ  و سنت و در آیین تاوف می   زن در ع فان و تصوف   - 
تری یر روشن وارای مرد  تاو عق  - وارای    کن  ا  تقاب  نف   نا  یوری را مارری و یمچنین سای می 

 ارائه دی  
: بررسی تربیقی جایگاه    در ادبیان رارسی  که به مظایر    آرمانی و اثیری در ادبیان زن آرمانی، زن فتانه - 

ش ترین نمونۀ آ  مارری می عالی   عنوا  به پردا د و شیرین  خسرو و شیرین نظامی را  کاسیک می  کن   در ّب
ترین الگوی    برجسته  عنوا  به کشان  و الگوی    رتانه را دو  کتار دامنۀ جستلو را به ادبیان ماایر می 

 کن  در ادبیان ماایر مارری می 
سنایی است    تر ا  عرار و یا در مویوع    در آثار موالنا بسیار بیش شود  پژویش طور که مشای ه می یما  

یورن خایه کرد که م ققین ماتق ن  که نگاه کلی سنایی نسبت توا  ب ین رویهردیای موجود در این موارد را می 
به    بسیار منفی و نظرااه عرار دی اایی متاالی به وی است و یر دو دی ااه سلبی و ایلابی در نگاه موالنا وجود  

  در آثار پژویشی که  ان نپرداخته قایسۀ  نا  بر اسام تقسیمان طبقاتی جاماه به م  ک ا  چ ی ی این آثار  حا  ن یباا دارد  
 :ان  اررته   نظرنویسن اا  تقسیمان طبقاتی را به وج ی در      ی آ ی م در ادامه  

یای  نا  طبقۀ اشراف و عادی در  که به بررسی ررتار و نقش  محور در تاریخ بیهقی و سمک عیار خوانشی زن  - 
یا ا  نظر بررسی جایگاه  نقش و منش  نا  در سلرۀ مردانه  مشابه رویهرد پردا د  این مقاله می این آثار  

ار متو  متفاون است   ت لیلی این مقاله است  با این توجه که در روش  برخی ا  مبنای نظری و انّت



 سوم شمارۀ   )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  84

 

این اثر نویسن ه یمین رویهرد را   در  آ  احم   ی داستان   انی در رسانه: مرالاه ادب   ی ت یجنس   ی یا شه ی کل   ییبا نما   - 
 بهار بسته است 

  شب  ی و معنا   ی طوب در رما     ی ن ی ع   ی ا ی و دن   ی ذین   ی ا ی : تناظر دن ی ت ی جنس   ی یا شه ی کل     ی و با تول   ی مهان   مناسبان   - 
 جنسیتی را در چ ارچور تقسیمان طبقاتی ل اظ کرده است   ی یا شه ی کل نویسن ه در این پژویش نیز  

ییچ پژویشی به بررسی مقایسۀ ویایت  نا  طبقان متفاون اجتماع در آثار سه شاعر بزرگ عررانی   سّن کوتاه 
 یانی سنائی  عرار و مولوی نپرداخته و مولایت طبقاتی  نا  را در نظر نگررته است  ا  این جنبه این اثر نوآورانه است  

 مبنای نظری و روش تحقیق - 3- 1

در این حو ه ا  نظران کیت میلت   که آ     یهی بررسی حهایان در بارت اجتماعی  پیمای ت لی  ما دو حو ه را می 
برای بیا  متامین عررانی غالبًا ا  داستا     چراکه ؛  یاست استفاده ش ه و دیگری درنظراررتن داستا  در بستر عررانی آ  

خود برخوردارن   ح، مرلب را    مّتص بهیا که ا  بارت عررانی  شود و ت لی  نهرد  این داستا  تمثیلی استفاده می 
 کن  ادا نمی 

 2  نقش1کن : نجایگاه و منزلتاش را در سه حو ه اعما  می یای جنسی در حو ۀ اجتماع  سلرۀ مردانه سیاست   

یای اجتماعی خارد ا  خانه و   این دی ااه با نسبت داد  جایگاه و منزلت برتر  نقش )Millet, 1969: 26))  3و منش
یای خانگی  تر  نقش به مردا  و انتسار طبقه و جایگاه پایین   … یایی یمچو  آاایی  تأثیرا اری  راالیت و ویژای 

خل،  انتسار  نیز  و  رر ن پروری(  و  رر ن آوری  جنسی   امور  به  نادانی  و )م  ودکرد   نا   یمچو   خویایی 
اارچه برخی ا    4. (Ibid)کن   یایش را اعما  می به  نا   سیاست   … دامنی  انفاا  و تأثیرپ یری  رریبن ای  پاک 

 بن ی مویوعی ما مل س ا  این سه حو ه است کن  اما تقسیس یای ما این افته را نقض می یارته 
روش   عنوا  به شناسی  و وجود لابلیت بسام ایری ا  الگویای ساختاری  ا  ریّت   مسأله تبیین دلی،    منظور به 

یا بر اسام جایگاه  نقش و  بن ی مویوعی داستا  یورن که پ  ا  دسته ایس  ب ین یایما  استفاده کرده ت لی  داده 
 ایس  یا را تا جایی که امها  داشت در الگویای ساختاری جای داده و ت لی  کرده منش  نا  داستا   آ  

 
1. Status. 
2. Role. 
3. Temperament. 

 . )Millet, 1969: 23)بر ل رن است که ا  طری، آ  ارویی بر اروه دیگر کنتر  دارد منظور میلت ا  سیاست  روابط و مناسبان مبتنی  . 4
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:  نا  طبقۀ برتر ) نا  شود ی م بن ی  یا در سه دسته طبقه یای  نا  را در آغا  بر اسام جایگاه اجتماعی آ  روایت 
   طبقۀ پایین )کنیزکا ( و  نا  طبقۀ متوسط  درباری(   نا 

ا  منظر جاماه   (status)مف و  طبقه   به اارچه  نیز عمومی  شناسا  مب س است  اما در م ار  دانشگایی و 
به کار می یای اونااو  درک و دریارت می شیوه  این مف و  را در مرالاان تلربی  نبا  شود  کسانی که  برن  آ  را 

: ۲001یا ترسیس ساختار طبقاتی جاماه است) )ای نز  ان  که ی ف یمۀ آ  فاوتی عملیاتی ساخته یای مت الگوواره 
ما نیز ناازیر به ترسیس یک الگو یستیس  در این الگو  طبقۀ اجتماعی و منزلت بر اسام مایار ل رن   نلا ی ا(  در  416

 و ثرون شه  اررته و حای  مولایت التاادی و سیاسی ارراد است 

 حوزۀ تحلیل  - 2

یا به یورن عا  مورد خرار والع  آ   پ رساالری در متو  ادبی یا ا  طری، ذکر عباران کلی و استااراتی که    در 
 نمونه  عنوا  به   ؛ شود ی م ش ه است  اعما   

 ن یااا بااار    و بااار راااا     د  می
 

 عقاااا  نااااالص و انگ ااااانی اعتمیاااا  
(۲6۸: 1۳90)مولوی   

 بتااارنفااا  خاااود را    شااانام ا     
 

  انااک    جزویساات نفساات کاا  شاار 
(۲۷1:1۳90)مولوی   

که در روایت  با مف و  عّلیت و روابط عّلی سروکار داریس و حهایت  یی آنلا و یا ا  طری، حهایت و داستا   ا  
   یورن که در داستا  با    عینی که تقریبًا وجود خارجی دارد یا امها  تاور آتری با عینیت دارد  ب ین رابرۀ بیش 

 شود رو یستیس  جایگاه وی در اجتماع در بررسی روایت و داستا  ب تر نمایا  می در ج ا  خارد وجود دارد روبه 
یا منفاانه  است  این روایت   یرچن    ، (function)  یا    دارای نقش یایی بررسی ش ه که در آ  روایت   نلایا در  

آثار سه منظومه  نماین ۀ کام  اونۀ عررانی خود یستن  -سرای بزرگ عررانی ا   تالیمی  سنایی  عرار و موالنا که 
ار ش ه و پ  ا  تقسیس  یای بررسی  باال  متوسط و پایین جای اررته است  نمونه  ۀ طبق سه بن ی مویوعی  در  انّت

یاست  انتّار این آثار بر مبنای میزا  ایمیت آ   و شش درتر مثنوی است   نامه بت ی مص    ، ی الط منطق   قه، ی الحق ۀ قی حد 
ترین آثار سنایی و مولوی اب امی وجود ن ارد و در مورد ایمیت م س  عنوا  به در بار ایمیت ح یقه و مثنوی مانوی 

 ه است: یمین ب  که شفیای ک کنی در مورد این دو اثر افت  نامه مصیبت و    الطی  منطق 
ا  چ    عنوا بهن بیش  که  ا  مشغلهکسی  یهی  ذینیسا   بوده  یای  او  آثار  و  عرار  با اش  است  
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می کهاطمینا   بگویس  ا   نامهمصیبت   توانس  پ   برجستهالطی منطق   اار     است   عرار  اثر  ترین 
در   مرغا   سفر  پیرنگ  و  می  یآسانبهنبود    الطی منطقاست ها   رهری  شایهار  که  بگویس  توانستس 

 1(  ۲9 1۳۸4ک کنی  است) )شفیای نامهمصیبتترین اثر عررانی عرار یمین ژرف 

یای تاریّی و نمادین بوده به این دلی  که مانایشا  در طو  یا شّایت یایی که    در آ  در این جستار  داستا  
شر والع ش ه و به افتۀ مریس حسینی ندیگر ا  جن   مانه و  خوش تغییر لرار اررته  م م  آر ویای بتاریخ دست 

یا در حو ۀ مرالاان   تر  بررسی آ ان   به عبارن دلی، ( بررسی نش ه ۳6:1۳۸۸تاریخ و اجتماع نیستن ) )حسینی  
یای بر این اسام  تا اد روایت   2شناسی است که خارد ا  چ ارچور نظری این مقاله است شناسی و اسروره مرد  

 3داستا  است که میزا  بسام  و پراکن ای آنا  در ج و   یر آم ه است:  ۵۵ نا  در این آثار  
 طبقه 

 مال 
 پایین متوسط باال 

 دری  تا اد  دری  تا اد  دری  تا اد 
 1۲.۵ 1 ۲6 11 0 0 سنایی 
 ۲۵ ۲ 4۵ 19 100 6 عرار 

 6۲.۵ 4 ۲9 1۲ 0 0 مولوی

  ۵۵یا دارای نقش یستن  در ک  حهایان مزبور  در آ    - تر ذکر ش شروطی که پیش با   - تا اد حهایاتی که  نا  

 
یزار   1۳یزار بیت  عرار   11یا نیز رعایت شود: سنایی ح ود  تر  سای ش ه ع الت در تا اد ابیان آ یای م س بر انتّار ملموعهعاوه 1. 

 یزار بیت   ۲6مولوی بیت و 
   4۵-۲9:  1۳۸۸ب ار    1پژویش عررانی  ش  ،یع فان ات یادب  در  یرمزپ دازنمونه: ر ک  مریس حسینی   عنوا به  . 2
یمچو  یایی ایس که روابط  نا  در تقاب  با مردا  لرار داشته باش   بر این اسام داستا  یا این مایار را م  نظر داشته ما در انتّار داستا    . 3

( به کنیز که شام   64-96 انیاب…) )  ک بانو و نّود و نیز اشارۀ مولوی در درتر پنلس در اثنای ندر سبب ورود این ح یث مارفی
 شود:ابیان  یر می 

 چاااو  طباااا  کااااردخااااوار یسماااا ه طبلی
 

 لساااااس یاااااژده آدمااااای تن اااااا بّاااااورد
 

 ولااات خفاااتن ررااات و در حلاااره نشسااات
 

 پااااا  کنیااااازک ا  غتاااااب در را ببسااااات
 

 ا  باااااااارو   نلیاااااااار در را در رهناااااااا 
 

 کااااااه ا و باااااا  خشاااااامگین و دردمناااااا 
 

 شااااااب یااااااا یااااااب   اباااااار را در نیس
 

 چااااااو  تقایااااااا آماااااا  و درد شااااااهس
 

 ا  راااااراش خاااااویش ساااااوی در شاااااتارت
 

 دسااات بااار در چاااو  ن ااااد او بساااته یارااات
 

 …حیلااه کاارد او و بااه خااوار اناا ر خزیاا 
 

 خویشاااااتن در خاااااوار در ویراناااااه دیااااا 
 

ای ا اریخ متهار  خانگی اشاره دارد  به این علت که تقابلی بین مرد و    ایلاد نهرده و به تبع  آ  ار ش   عنوا به یرچن  که به نقش کنیز  
 شود  یورن نگررته است  ا  بررسی سالط می 
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( به کنیزا  تال، دارد و در  % 1۲داستا  )  ۷( به  نا  طبقۀ باال و % 10حهایت )  6حهایت است که ا  این تا اد  تن ا 
یای  نا   بیا  داستا  ا  طرف دیگر  عرار در    1کنن  (  نا  طبقۀ متوسط ایفای نقش می % ۷6داستا  دیگر )   4۲

دی ااه مثبت عرار و رویهرد    انگر ی نما ( را دارد  این پراکن ای  % ۲1.۸ترین س س ) ( و سنایی کس % ۵0ترین س س ) بیش 
 ستیزانۀ سنایی است    

ت قیقی  پردا د  طبقۀ متوسط به دلی  استردای  یاد  خود  مقالۀ حایر تن ا به دو طبقۀ اجتماعی باال و پایین می 
 طلب  ج ا می 

شود یر شش حهایت مربوق به طبقۀ باال به عرار تال، دارد و در ح یقۀ طور که در ج و  مشای ه می یما  
ی مرتبط با  نا  منسور به دربار نیست  حتی داستانی که در سنایی به  نا  کوچه و   سنایی و مثنوی مولوی ییچ حهایت 

به دختر پادشاه منسور ش ه است  ا  سوی دیگر  س س استفادۀ مالفا    نامه بت ی مص در    2با ار )طبقۀ متوسط( تال، دارد 
یا کنیزی است  یک داستا   داستا  که نقش م وری    در آ   ۷شود  ا  ملموع در طبقۀ کنیزا  تقریبًا برعه  می 

 ( به موالنا تال، دارد % ۵۷.1داستا  )   4( به عرار و  % ۲۸.۵( به سنایی  دو داستا  ) 14.۲%) 
دربارۀ  ن ای  مب س عرار وایک است  ع   وابستگی وی به دربار و م ح پادشاه است )شفیای ک کنی   آنچه 

توان  نمودی ا  ویایت  ن ای اجتماعی وی باش   آنچه  بنابراین بسام  باالی حهایان دختر شاه نمی ؛  ( ۳0:  1۳۸4
رس  بنابراین به نظر می ؛ نۀ وی نسبت به    است ا ارا که م ققین دربارۀ عرار اطمینا  دارن   نظرااه مثبت و ار ش 

ار کن  که انلایش بار ار شی مثبت را داشته باش   در ادامه وی می  مفا  به این  طور به بایست شّایتی را انّت
 پردا یس می   مسأله 

ترین لی کنیز در آثار موالناست  یهی ا  ای   عنوا  به در ج و   بسام  باالی توجه به نقش       توجهلاب  نهتۀ  
(  دورۀ  ن ای موالنا ماادف با حملۀ استردۀ مغو  به ایرا   ۸۸:  1۳۸6نیا   یای ت ای  کنیز  جنگ است )کاظس راه 

به برداا  ای  مغو  تب ی    تن ا نه ان   بوده است  اسیرا  جنگی  حای  ا  تارران  چنگیز که مامواًل ارراد مامولی بوده 
توا  افت در  ما  و    می گری د عبارن به (  ۸۷ش ن  )یما :  لونیه ررستاده می   ا جمله ش ن   بلهه به نواحی اطراف  می 

 
اطاعی به دست ن اده است  این  نا  نه با دربار و خان ا   یا به جایگاه طبقاتی آ  مراد ا   نا  طبقۀ متوسط  نانی یستن  که نویسن ه راجع   1.

 انل   یای دیگری لاب  تلزیه است که در حویلۀ این مقا  نمی شایی ارتباق دارن  و نه کنیزن   خود این طبقه به بّش 
ایر من ا  من  یباتر است و اکنو   اوی  خو شود و    به او می به این یورن است که مردی در ا رااه عاش،  نی می  قه ی ح این داستا  در .  2

به یورن    نامهبت یمص کن   این داستا  در  کن  و دختر به عش، دروغین او پی برده و او را رسوا می پشت سرن است  مرد التفان می 
 عاش، ش   یوری بر دختر پادشاه و آ مود  دختر او را با یمین حیله و سرشهستگی یوری بیا  ش ه است  
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ش ن   یاد بوده و نف  وجود رراوا  کنیز در  برده خری ورروش می  عنوا  به مها  الامت موالنا  شمار  نا  ایرانی که 
 زایش بسام   توجه به کنیز در مثنوی با تار یارته است جاماه  به یورن ار

یا دارای الگوی بسیاری ا  این داستا  )   یای بررسی ش ه به شرح  یر است بر اسام مق ماتی که افته ش   داستا  
 شود ( ساختاری است که در ادامه توییک داده می 

 به پادشاه  های عطار: زنان منسوب بازنمایی اقتدار زنان در داستان   - 1- 2
جویی    کا  1ان  ا :    عبارن آم ه است  نامه مصیبت و چ ار مورد دیگر در    الطی  منطق یا که دو مورد آ  در  این حهایت 

آنچه در مستی دی ه ا  م ف  دختر  خوار و رؤیا    کهن یا دختر پادشاه ا  غا  با مست کرد  او و سراشتگی غا  ا  
عاش، ش   درویش بر دختر پادشاه و خن ی   دختر بر او و اما  باط    ۲ ( 40۸: 1۳۸4بوده یا والایت؟ )عرار  

  عاش، ش   یوری  ۳(  ۲66:  الطی منطق شهن دختر به او ) دختر شاه به او نظر دارد و جوار دن ا    کهن ی ادرویش به  
  عاش، ش   مردی  4(  ۳۳۵:  نامه مصیبت ادشاه و آ مود  دختر او را و سرشهستگی یوری و طرد ش نش ) بر دختر پ 

یک جوا  ار   با سر   کرد  جمع بر دختر پادشاه و جوار افتن دختر او را که ویالش را منوق به امر غیرممهنی چو   
ش   خاد  بر دختر پادشاه و آورد  او    عاش، ۵(  ۲46:  نامه مصیبت سو   ا  خاک کرد و عاجز ش   مرد ا  پاسخ ) 

  عاش، ش    6(  4۳۳:  نامه مصیبت به م ف  دختر به لا  مزاح و سرارمی و جا  سپرد  خاد  در پیشگاه  ماشوق ) 
خاتو  بر او و آورد  او به پیشگایش به لا  کامروا خاتو  خوایر سلرا  سنلر و عنایت یفیه ای بر یفیه شوری ه 

 ( ۲۵۷: نامه مصیبت خاتو  او را ) شوری ه و مرد  او و مامت یفیه   کرد  او و تار نیاورد  
یا که در یمۀ آ    ب ی ترت ن ی ابه ای دارای الگوی ساختاری واح ی یستن    یا به شهلی کلیشه تقریبًا یمۀ این حهایت 

می  پادشاه  بسیار  یبای  دخترنخوایر  عاش،  جاماه   ررودست  طبقۀ  ا   می مردی  او  عش،  آتش  در  و  د؛  سو  شود 
تن ا در یک مورد است که خوایر پادشاه نیز د  به عاش، درویش - کن   کن   خوار می دخترنخوایر شاه او را تمسّر می 

یک یرحا   در ییچ پ یرد  به یا نیز با مرگ مرد عاش، در پیشگاه ماشوق پایا  می و باتی ا  این داستا    - بن د خود می 
بلن پایه و م تشس  داستا  است   نیارتنی بود   ماشوقایلی بر دست  دی  و تأکی  ا  این حهایان ویالی دست نمی 

آورد و در  یاب   در دو مورد آ   مرد تار عنایت ماشوق را نمی و ا  سه حهایتی که مرد حتی به م ف  دختر شاه راه می 
هایت نعاش، ش    شود  برای مثا  در ح سپارد و در مورد دیگر نیز  مرد شی ا و دیوانه می پیشگاه ماشوق جا  می 

سنلر  که او نیز نظر عنایتی به شرال وله  عاش، ررودست خود  یفیه  خوایر سلرا    خاتو ) ای بر یفیه شوری ه 



 ۸9  نا  در تاارض با …  یطبقات تیمولا سا  پنلاه و چ ار  

 

ان کی ا  بی یای مّتل  سای می به شیوه   که ن یا دارد  پ  ا      نههیا ا پ  خویشتنی درآورد و  کن  که شرال وله را 
 کن : اش نهویش می ظرریتی و را به سبب کس مان   ا ثمر می یایش در این راه بی تاش 

 یااااایچ ناااااامردی خاااااود نشاااااناختی
 

 ؟یبااااختیمتاااو بااا ین د  عشااا، مااان  
 

 چاااو  نباااودن عشااا، ماااا را حویاااله…
 

کاااردی تاااو چنااا ا  مشاااغله؟ا  چاااه می   
(۲60: 1۳۸6)عرار    

 سپارد نیز  مرد شوری ه پ  ا  بیا  جماتی حهیمانه در بار عش، جا  می   ت ی درن ا 
دی  که مف و  شهنی به او می ترین التفان به مرد عاش،  جوار دن ا  یا  دختر پادشاه ب و  کس در دیگر حهایت 

نعاش، ش   درویش حکایت نمونه  در  عنوا  به آمیز و نهتۀ کلی ی حهایت نیز در آ  انلان ه ش ه است  حهمت 
پن ارد که دختر شاه نیز به او  بر دختر پادشاه و خن ی   دختر بر او) درویش که به خن ۀ دختر پادشاه رریفته ش ه و می 

پرس   حهایت با این جملۀ حهیمانه  ش   ا  جانب دختر پادشاه  ولتی علت خن ۀ دختر را می نظری دارد  پ  ا  طرد  
 یاب : دختر پادشاه پایا  می 

 بااار سااار و روی تاااو خن یااا   رواسااات
 

 لیاااک در روی تاااو خن یااا   خراسااات 
(۲66: 1۳۸4)عرار    

ّتل  نشا   ش ه برای آ  دسته ا   نا  است  یای تثبیت دین ۀ وجود نقش وجود الگوی ساختاری  واح  در آثار م
  عنوا  به یا  آ    کهن ی ادی    بودای را به  نا  اختااص می در این بّش  یک الگوی ساختاری وجود دارد که راا  

یا یادر ش ه  بر نقش راع  ایرن ۀ ایلی یستن  و تما  ررامین ا  جانب آ  ان   تامیس کنشگر ایلی مررح ش ه 
ار شّایت ا ارد  عاوه یا یّ ه می یا و انفاا  مردا  داستا  بود  آ   یا ا  دو طبقۀ  بر این  نویسن اا  با انّت

ّتل  )   ا  طبقۀ برتر و مرد ا  طبقۀ رروتر( این شها  کن   حهایت مردی که  ف طبقاتی غیرلاب  نفوذ را برجسته می م
کن  یک جوا  ار   با سو   ا  سرک خاک می   کرد  جمع شود و دختر ویالش را منوق به عاش، دختر پادشاه می 

کن  جویی می ( که نمایانگر امری م ا  است  ناظر بر یمین مسأله است  دختر پادشاه ا  غامی کا  4)داستا  شمارۀ  
( که امها  رسی   به او غیرممهن ۳و  ۲داستا  ( و یا عاش، ش   درویش و یوری بر دختر شاه ) 1داستا  شمارۀ ) 

دین ۀ ایمیت یابی به     یمگی نشا  یا در راه  دست یای مرد در پایا  داستا  تاویر ش ه است و نیز مرگ شّایت 
لت جنسیتی یانی برتری مرد بر    در نگاه نویسن اا   تر ا  منز منزلت اجتماعی )جایگاه طبقاتی( است که بسی م س 

است  اارچه نبای  در نظر دور داشت که در یمین طبقه نیز ل رن دخترن خوایر پادشاه ماروف به ل رن پادشاه )مرد(  
 طور که میلت منزلت    را( این لبی  ابیان  یما  ۲46:  1۳۸6) )عرار   … است: نپادشایی دختری دلبن  داشت 
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وابستگی منزلت    به مرد را در درو     (Millet, 1969:35)دان   جاماۀ مردساالر منباث ا  جایگاه مرد می درو   
 این  نا  درباری یستن  که در جایگاه برتری نسبت به مردا  طبقان  یرین لرار دارن   حا  ن یباا دی    طبقه نشا  می 

یا بر  یبایی بت جنسیتی است  در یمۀ داستا  شود  وجود مسائ  ثا ویژای دیگری که در این لسمت دی ه می 
  ح  دخترنخوایر پادشاه تأکی  ش ه است  مثا : بی 

داشت ماه  چو   دختری   ش ریاری 
 

 عااالمی پاار عاشاا، و امااراه داشاات 
 

 رتنااااه را بیاااا اریی پیوساااات بااااود
 

  اناک چشااس نایس خااوابش مسات بااود 
 

مشک داشت  ا   و  ل   کارور  ا    عارض 
 

لبش    ا   داشت لا  سیرار  خشک  لب   
(۲66:ریالرمنر،)  

ان   یمرایی توأما   در این ب ث  نویسن اا   یبایی را نمادی برای نشا  داد  جاذبۀ جنسی   نا   در نظر اررته 
سا د  طرح مسائ  جنسیتی و تأکی  بر  یبایی    که نشا  ا  جوانی و برخورداری ا  توانایی جنسی را به ذین متبادر می 

ل رن و راالیت      تن ا نه دشاه ا  غا   آ  یس ب و  ریایت وی  این امها  را موجب ش ه است  کا  اررتن دختر پا 
 دی    وجود رتای جنسیتی پیرامو     نشا  می ویوحبه کش  بلهه  را در برابر انفاا  مردانه به تاویر می 

توا  یای روق را در درو  افتما  عررانی مورد م اله لرار دییس  دخترنخوایر پادشاه را می   اار داستا  حا ن ی باا 
توا  مااد   غا   خاد   درویش  یوری) را می -   تقاب  ندختر پادشاه گر ی د عبارن به ؛  برابر با نماشوق ا لی) دانست 

نخ ا  بن   - تقاب   تقاب    این  در  دانست   )سالک()  دست بن ه  احتشا    بود   ساخت  مرل،  لادر  بود    نیارتنی 
ب  خ ا )ماشوق ا لی( در مقا - کشی ا  جانب دختر پادشاه پروری و عاش، علت  عاش، عاررانه  عنایت بی   ی رتمن  ی غ 

مرد  در پیشگاه ماشوق )رناء ری الله( ا  جانب  ت ی درن اظرریتی و کس    ساخت عاشقی  شوری ای   رد و  اری بن 
 بن ه برجسته است  - غا   خاد   درویش  یوری 

 یمچو که پرستش ایزدبانوانی    ییآنلا یای پیش ا  اسا  دارد   ماشوق ا لی ریشه در آیین   عنوا  به نمادبودای     
یا ا  رون، ارتاد  (  اارچه با ظ ور اسا   پرستش ال ه 1۲:  1۳۷۳رواد داشته است )ستاری     …پارن   آناییتا و چیستا   

دخترا  و خوایرا  پادشاه    ش   والع یورن که تللی آ  در تمثی   دیگر با نمود یارت  ب ین   ی ا اونه به یا  اما باور به آ  
توا  آ  را نمونۀ  ماشوق ا لی لاب  مشای ه است که می   عنوا  به رابرۀ خونی دارن (    - ظ  الله - )یانی  نانی که با شاه  

اررته است   به کار ای را  ش ۀ یک تفهر غیر اسامی در نظر اررت  به افتۀ حسینی  عرار این باوریای اسروره اسامیزه 
 ( ۲9۸:  1۳۸۸)حسینی   
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ستیزانه دارد  م م  این تمثی  لرار اررته  یای  ای انه و    اونۀ مانث در افتمانی که ارایش   کهن ی ا   وجود ن ی باا 
توانستن  ا   توان  با نمادوارای توجیه شود  یرا مالفا  در ررینگی که عش، م کر ممنوعیت ن ارد  به س ولت می نمی 

ای این دسته ا   نا  در بارت اجتماعی  داشتن نقش ی ترین ویژای بنابراین م س ؛ پادشاه و عاشقا  وی سّن بگوین  
است   -ی رجنس ی غ چه در حو ۀ جنسی و نیز  -یا  و ل رن رراوا  و راع  بود  آ    -اارچه ا  نوع سوژۀ جنسی   -جنسیتی 

 ست و در بارت عررانی  نمادوارای برای ماشوق ا لی 
یا در برابر مردا  یمچو  منزلت نزلت آ  جایگاه طبقاتی  نا  نسبت به م که ن ی ابر خاف افتۀ میلت در مورد 

در   تی درن اای که داشته باشن     ب ین مانی که  نا  یر جایگاه اجتماعی رروتر سیایا  در برابر سفی پوستا  است
است که به لشربن ی اجتماعی غیرلاب  نفوذ   1تقاب  با مردا  ا  جایگاه رروتری برخوردارن  و این امر ا  مقولۀ کاست

یا یای  نا  این داستا  نقش    )  Millett,1969:36)است   ر یی تغ لاب  که مف ومی نفوذپ یر و  2اشاره دارد  نه طبقه
تر ا  طبقان جنسی است و در حقیقت این طبقۀ اجتماعی  دی  که نفوذناپ یری طبقان اجتماعی بسیار بیش نشا  می 

داستا   این  در  طبقاتی  نفوذناپ یری  برای  نمود  بار ترین  جنسیتی   طبقۀ  نه  است   کاست  مقولۀ  ا   که  یا  است 
کنیز( اجا ۀ تمای  یارتن به دختر شاه حتی   طبقۀ ترین طبقۀ اجتماعی تال، دارد  )یس ست که غا  که به پایین آنلایی 

( اما یوری که به طبقۀ باالتری نسبت به غا  تال، دارد و در آ  رو اار ا  وج ۀ  1در خفا را ن ارد )داستا  شمارۀ  
(  نمود دوبارۀ این ۳توان  به دختر شاه عش، بور د )داستا  شمارۀ  اجتماعی نسبتًا خوبی نیز برخوردار بوده است  می 

  ن   نفوذناپ یری جایی است که دختر دست به ت قیر و رروداشت یر دو می 

 بازنمایی زیست کنیزکان در سایۀ مردان  - 2-2
یای    عاش، ش   جوا  تیزیوش بر کنیزک استادش و را  کرد  استاد  رگ 1و روایان عبارتن  ا :    یا داستا  این  

  حهایت ۲(   ۳۳0:  نامهمصیبت    م ر دختر در د  شاارد ) کنیزک را به ج ت  رد و  ار ش   او و سرانلا  سرد ش 
: قهی ال ق قه ی ح درنگ ان اختن کنیز به دریا که: نپادشاه را د  در یوا نبای  بستن) ) باختگی پادشاه بر کنیزک و بی د  

: ی الط منطق ایری کنیز )   حهایت رروختن تاجر کنیزش را و پشیما  ش نش و عاجز مان   او در با پ  ۳(   ۵۸4
  داستا  عاش، ش   خلیفۀ مار بر تاویر کنیزک و ررستاد  سپایی با پ لوانی بزرگ برای تااحب او و  4(  ۳۲۲

  عاش، ش   پادشاه بر کنیزک و بیمار ش   کنیز و کش  ۵(  ۸9۲)مثنوی:  … تلاو  پ لوا  به کنیز پ  ا  ربود  او 

 
1. Caste. 
2. Status. 
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  حهایت  ای  و عش، پن انی او با کنیز 6(  6)مثنوی:  … طبیب ال ی و  ۀ واسر به بیماری عش، او به  رار سمرلن ی 
  حهایت دعون ۷(   ۸16آغوشی و پی برد  خاتو  و رسوا ش   آ  دو )مثنوی:  یا برای یس خاتونش و رریت یارتن آ  

با کرد   ای  و  شاه ا   ای  خشک و عبوم ج ت شرار  ) و به  ور  یین در طباش آر ن  ه: شاه سالی را ک  افتن نوشی و ا 
  (  10۷۸ش    ای  و تلاو  او به کنیز پادشاه )مثنوی:  و مست   سالی  نوشان   شرار به  ای  توسط 

که در  ب یترت ن یا به (  الگوی ساختاری واح ی حاکس است  ۷بر یمۀ این حهایان  جز در یک مورد )داستا  
یای مزبور  ل رن برتر )شاه  خلیفه  تاجر   ای   پ لوا ( کنیزکی دارد که این کنیزک پ یرای اعما  وی است داستا  

( و  … کرد  و دان  )رروختن  کشتن  غرق ملا  می   و کنش ارادی و اختیاری ن ارد و مرد انلا  یر کاری را بر وی 
استادش) اعمالش توجیه  بر کنیزک  تیزیوش  مثا  در حهایت نعاش، ش   جوا   برای  است   استاد    که ی ولت   پ یر 

دی   راادی  بین  شاارد تیزیوشش عاش، کنیز او ش ه  لرار ا  ک  داده و دیگر به درم و م رسه رغبتی نشا  نمی می 
عش،    ب ی ترت ن ی ابه شود و  ارای  و  رد و  ار می  ن  تا رنگ سرخ کنیز به پژمردای می و رگ دختر را می   کن  پیشه می 

ش    پادشاه پ  ا  عاش،   پادشاه را د  در یوا نبای  بستن)    که آ  کن  یا در حهایت ن کنیزک را بر د  شااردش سرد می 
 ا نبای  بستن) ارهن  که: نپادشاه را د  در یو بر کنیزک  او را در آر می 

 ایااااان کنیاااااازک روا  مااااان بربااااااود
 

 در  یاااااااانس درآرد ا  پااااااای ساااااااود 
(۵۸4: 1۳۵9)سنائی    

یا اغلب مانای  یبا بود  را به یمراه دارد  بنابراین ا  نظر جنسی ج ار است  در حقیقت کنیز در این داستا  
یا نیز اشاره  کاری  آ  ای موالع به نقش خ مت در پاره   کهن ی ابر  شود  عاوه کارکرد ایلی وی در یمین امر خایه می 

یای نمایشی تب ی  کرده است  آنا  را به نقش   که ن ی ابر  عاوه یا  (  ب و  کنش بود  و سهون آ  6ش ه است )داستا   
انفاا  آ   بر  و    است   ییرور یاست  ذکر این نهته  تأکی  ماک   برتر  برابر مردا  طبقۀ  که کارکرد مرل، کنیزا  در 

(  ۵تا   ۲یای شون   ابژۀ جنسی بود  است )داستا  مارری می  …یای تاجر  پادشاه  خلیفه و دار که با یفت سرمایه 
بر نقش عاوه   (۷و  1یای  اما کارکرد کنیزکا  در برابر طبقۀ متوسط که با اویاف استاد یا  ای  مررح ش ه است )داستا  

لوا     خادمی و  است  ی جنس یای کنیز  انفاا  مرل، و نقش  یررًا  بنابراین نقش ؛  کاری نیز یست جنسی  خ مت 
میزا  ( در مقاله ۸9و    ۸۸:   1۳90)  نتیله    ای در بررسی  به این  مثنوی )بررسی سه روایت(  تأثیر و انفاا  کنیزکا  

ان  که کنیزک در اغلب موارد  ی ف جنسی  منفا  و دارای نقش  شیء ار شی و ا  عنار ُکنشمن ی که یهی  رسی ه 
 ب ره است پردا ی موالناست  بی یای م س شّایت ا  روش 

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh113/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh113/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh113/
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رس  که کنیزکا  حهایان موالنا بر خاف ش ه اما به نظر می  اارچه نقش این دسته ا   نا  در انفاا  مرل، والع
تری ا  انفاا  را دارا  روایان سنایی و عرار  با وجود ابژۀ جنسی بود  و نقش یررًا جنسی داشتن  درجان خفی  

عنوا  نمونه در حهایت ن ای  و کنیزک)  کنیزک نیز به به   1یستن  و کنش آنا  در پیرنگ داستا  ماثر والع ش ه است 
اختیارش یس  ناخواسته در  به یمین ج ت ا  رریتی که خاتو   دارد و  آغوشی و ویا  خواجۀ خود رغبتی تما  
 شود:ا ارد  بسیار خرسن  می می 

 ست و خلاون ایان  ماا  خواجه در خانه 
 

 پاا  دوا  شاا  سااوی خانااه شااادما  
 

 سااله کنیازک را با  ایانششعش،  …
 

 کااه بیاباا  خواجااه را خلااون چنااین 
(۸1۷: 1۳90)موالنا    

و یا در حهایت نخلیفۀ مار و کنیزک)  خن ۀ کنیزک بر خلیفه به ج ت مقایسۀ ل رن و لون خلیفه با پ لوا   
  ۷آغوشی   ای   مست در داستا   شود و نیز امتناع کنیز ا  یس منلر به متنبه ش   خلیفه و توبه ا  کارش می   تی درن ا 
) سنایی ب و   ی در حال یای ارادی کنیزا  است که در پیرنگ داستا  طرح ش ه است  این کنش   چیی است که نکنیز 

و کنیزا  عرار ب و  مررح ش   در داستا  توسط مردا   (  ۲شود )داستا   ورودی به داستا  توسط پادشاه کشته می   نوع 
 ( ۳و    1یای  شون  )داستا  رروخته یا را  می 

زن یا در آغا  با استاارۀ ننقش جنسی یمۀ این  نا  برجسته است  در بارت عررانی  یمۀ این داستا    که یی ا آنلا 
کاریای    یسو به انسا  را    نفسی است که   -رمانگر روا  ر-   نف  اماره رو یستیس   )  آ  یس ا  نوع اماره  روبه نفس است 

 اوی : می   باره ن ی دراحسینی   .کن   شت ی ایت می 
نف [ به یورتی برجسته در تقاب  دوتایی عق  و نف  دی ه  -ندر شار عررانی این تناظر دوتایی ]  

ریلسورا  عق  را م کر می می و نف  را مانث  شود  چو     در عررا  که بنای آ  لهیدرنتدانستن  

 
یک ا  کنیزا     به مانای اختیار داشتن و تامیس اررتن )در این مانا ییچ 1  در نظرااه نگارن اا   کنش ارادی دارای سه مانا یا سرک است:  1

)این مانا  ا ارد  یا در پیرنگ و رون  داستا  تأثیر می   به این مانا که عم  آ  ۲اردن (   یا کنش ارادی ن ارن  و منفا  م سور می داستا  
اردد )برای اطاعان بیشتر:  شناسی آ  که به مقولۀ ی ای دستوری مرتبط می   کنش ارادی در مانای  با  ۳اسام است( و    نلا یادر  
نآ   مثا عنوا به پ یری  نا  داستا  است  م نظر است میزا  کنشگری و کنش  نلای ا( و آنچه در Simpson,1993: 89-101ک   ر 

پ یری وی اشاره دارد  اما نآ  بت  عفرا ) به کنش غیر ارادی کنیز و نا  دو دست آ  کنیزک را  کرد) به کنش   کنیزک ش  چو شاخ
یی که مقولۀ آخر یهی ا  شگردیای روایت موالنا است  وی  آنلاا  آ  مردی او) کنش ارادی است ا   عجب ماندروندر شیرین لقای ماه 

یا و چه ا   دی  شّایتیا یستن   چه ا   اویه نماین ۀ ارویی ا  انسا   یرک ا یا که ّایتا  طری، برلراری افتگو  تویی  احوا  ش 
رس  مالفا   دیگر ا  این شگرد به ان ا ۀ  ( و به نظر می ۳۷9و   ۳۷۸:  1۳۸0کن  )پورنام اریا   پردا ی میدی  دانای ک   شّایت  اویه

 ی  و مقایسه نیست   ان  و مایار مناسبی برای ت لموالنا استفاده نهرده 
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با نف  است   مربوق به نف  و خواسته  …مبار ه  ا  نظر جیای ش وانی آ  مییر آنچه  نسی ش  
 (  1۲۷: 1۳۸۸ش  و پرییز ا  آ  نّست ماررت عاررانه بود) )حسینی  مانث شناخته می

  ۸  ۷یای ا  کنیزا  تا پایا  داستا  نماد نف  اماره یستن  )داستا   % ۷1دی  که یای این ت قی، نشا  می یارته 
 ( 1۳و    1۲   9

داستا  نخلیفۀ مار و کنیزک) نقش کنیز ا  نف  مان   در یای موالنا کنیز در نقش امارای بالی نمی در داستا  
خاطر اعما   شتی  ه این نف  انسا  را ب  است    روا  سر نشگر مرتبط با  نف  لوامه  کن   اماره به نف  لوامه تغییر می 

در حقیقت این نف  به این دلی  که ینو  بقایایی ا  یفان رذیلۀ نف  در او   کن   شود  سر نش می که مرتهب می 
: نف  لوامه( کنش ارادی  1۳۷۵پردا د  حالتی بینابین دارد )سلادی  ن ه و ا  جانب دیگر به مامت آ  می بالی ما 

کنیز یانی خن ی   بر لوۀ مردانگی خلیفه و در پی آ   ارشای را  پ لوا  که در پیرنگ داستا  نیز ماثر والع ش ه  موجب 
 تنبه خلیفه ا  کار اشتبایش ش ه است:

 اسااتغفار کاارد شاااه بااا خااود آماا  
 

 یااااد جااار  و ذلااات و ایااارار کااارد  
 

 افت باا خاود آنچاه کارد  باا کساا 
 

 شاا  جاازای آ  بااه جااا  ماان رسااا  
 

 لااا  جفاات دیگاارا  کاارد    جاااه
 

…باار ماان آماا  آ  و ارتاااد  بااه چاااه   
(۸99: 1۳90)موالنا    

  متوجه عم  خارش شود یورن ن ی ب   خن ۀ کنیز موجب ش ه که خلیفه خود را سر نش کن  و  گری دعبارن به 
:  1388،  بر این  سیر ت و  کنیزک در داستا  آغا ین مثنوی  ا  نف  اماره به نف  مرمرنه )یفویو توبه کن   عاوه 

اردد  برجسته  به  رار نماد آ  بوده ریا می پیون د و ا  یفان رذیله که عش،  ( به این دلی  که نف  به روح )شاه( می 87
 است  این ابیان موالنا اویای این مورد است:

 آ  کنیاازک شاا    رنااج و عشاا، پاااک …  
 

  انهااه عشاا، مرداااا  پایناا ه نیساات
 

  انهااه ماارده سااوی مااا آیناا ه نیساات 
 

 عشاااا،  ناااا ه در روا  و در بااااار
 

 تریااار دمااای باشااا    غنچاااه تاااا ه 
 

 ااازین کااو بااالی اسااتعش، آ   ناا ه  
 

 ا  شاارار جااا  رزایاات سااالی اساات 
(۲19-۲16: 1۳90)موالنا    

متللی به رتائ  و خالی ا  رذائ  بوده و با مقتتیان ش ون ان ر مااریه ارت    کهآ  نف  مرمرنه نبه اعتبار 
کنیز یادق است  یرچن  که   در مورد : نف  مرمرنه( این اویاف به افتۀ مولوی 1۳۷۵مرمرنه اوین ))سلادی  



 9۵  نا  در تاارض با …  یطبقات تیمولا سا  پنلاه و چ ار  

 

 خودش کنش ارادی ن ارد و تن ا م م  این تمثی  و ت و  والع ش ه است 
ا  روایان سنایی و عرار نماد مرل، نف  اماره یستن  و بر این اسام  رویهرد مالفا  نسبت یا  کنیز بنابر این افته 

نف  مرمرنه    ا آ  پ  یای موالنا حرکتی ت ولی ا  نف  اماره به نف  لوامه و  دشمن است  اما کنیزا  داستا  یا    به آ  
دری  به    ۲۵دری  به نماد نف  لوامه و    ۲۵مانن    دری  کنیزا  موالنا در پایا  داستا  نف  اماره بالی می   ۵0دارن    

 شون  نماد نف  مرمرنه تب ی  می 

 گیرینتیجه 

یای مورد نظر موجب ارزایش نفوذ و اولویت آ  بر طبقان جنسیتی در ساختار داستا    رلاب  ی غ وجود طبقان اجتماعی  
منزلت ارویی ا   نا  اردی ه که اثران آ  در نقش و منش  نا  با تار یارته است  ل رتمن  ظایر ش    نا  طبقان 

در راستای رروداشت  نا    یای پ رساالری یا خاف سیاست برتر و با نمایی راعلیت آنا  و نیز برجستگی این نقش 
است  اارچه نبای  ا  نظر دور داشت که ل رن این  نا  منباث ا  ل رن پادشاه )یک مرد( است و در بارت عررانی  

مرد    ۀ واسربه اما ذکر این نهته الزامی است که ل رن پادشاه نیز نه    ؛ اکثر این  نا  تمثیلی برای ماشوق ا لی یستن  
به طبقۀ اجتماعی وی است )شای  این ادعا برتری این  نا  بر مردانی است که طبقۀ    بود  بلهه به علت وابستگی 

ان   یانی  ای ا  و غاما  که به طبقان متوسط و ررودست تال، دارن ( و  یا یویت آنا  را شه  داده اجتماعی آ  
ماشوق ا لی نشا  ا  برابری این مردا  و  نا  در بارت عررانی دارد  حو ۀ دیگری که نشانگر   عنوا به وارای     تمثی  

 نا  طبقان ررودست اجتماع است که به    عنوا  به اولویت طبقان اجتماعی بر طبقان جنسی است  حو ه کنیزا   
یای غیرارادی در  انفاا  و کنش   یا  اختیاری آ  ان   بی یورن کاالی نتلارن جنسی) در این افتما  با تار یارته 

یای جنسیتی است که این افتما   ترین کلیشه بنیادی  ا جمله یا برای نف  اماره اکثر موارد و نیز نمادوارای مرل، آ  
 کن  یا را با تولی  کرده است تا جایی که مف و  نتلارن جنسی) در مورد کنیزا  در این افتما  را تأیی  می عررانی آ  

با کنیزا  سنایی و عرار تفاون   ا  طرری  حهایان موالنا  دارد   میا  کنیزا   که کنیزا    بی ترت ن ی ابه یایی وجود 
کنش نیستن  و یمه آنا  نماد نف  بینیس  کامًا منفا  و بی یای موالنا برخاف آنچه که در سنایی و عرار می داستا  

 شون  یس تب ی  می   مانن  بلهه اایی به نف  لوامه و مرمرنه اماره بالی نمی 
  1۳داستا  ا     1تن ا   - یا دارای نقش است س س ناچیز سنایی در پرداختن به حهایاتی که    در آ   که آ    تی درن ا 

ستیزانۀ سنایی  بیانگر رویهرد     -داستا  مورد نظر در این مقاله که روایت انفاا  مرل، کنیز در مقاب  پادشاه است 
طور اختاایی  رار در حهایان مورد نظر و نیز بیا  روایان  نا  طبقۀ باال به دری ی ع  61است  در مقاب  س س 
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ان   کنیزکا   دی   اارچه  نا  طبقۀ باال در آثار موالنا تبلور نیارته دین ۀ او به    را نشا  می رویهرد مثبت و ار ش 
والع ش ه و کفۀ   ماثر پیرنگ داستا   یای ارادی آنا  در طرح برن  و کنش یای وی در انفاا  مرل، به سر نمی داستا  
 را به نفع آنا  سنگین کرده است   ی ا ار ار ش 
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