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چکیده
رسم و سنت بردهداری که مطاب آن یک انسان تحت مالکیت انسانی دیگر قرار میگیرد ،در آستانه ظهقور اسقالم و
در عربستان رایج بود .گسترش قلمرو اسالمی و فتح مناطقی از آسیا و شمال آفریقا در سقدههای اول و دوم هجقری
قمری ،و ورود بردگان و اسرا ،زمینه را برای رواج و تقویت بردهداری در جامعه عرب فقراهم آورد و بردگقان بقه ابقزار
زندگی خانوادههای مرفه و اشراف جامعه اسالمی بقدل شقدند .پیقامبر اکقرم و ائمقه اطهقار (ع) ضقمن نققد نگقاه
ابزارگرایانه به بردگان که در تنافی و تضاد با مبانی حقوق اسقالمی اسقت ،در رفتقار و سقلوک فقردی خقود الگقوی
اسالمی رفتار با بردگان را به نمقایش گذاردنقد .در ایقن پقژوهش تقالش شقد  -بقا بهرهگیقری از منقابع تقاریخی و
غیر تاریخی  -منش و الگوی رفتاری ائمه (ع) نسقبت بقه بردگقان مقورد بررسقی ققرار گیقرد و بقا روش توصقیفی۔
تحلیلی ،دادههای به دست آمده تجزیه و تحلیل شود .نتایج این پژوهش ،نشان میدهد در شرایطی کقه نسقبت بقه
غالمان و کنیزان  -از سر جهل و تعصب  -تبعیض روا داشته میشقد ،ائمقه معصقومین (ع) بقا نگقاهی انسقانی و
برگرفته از مبانی و آموزههای اصیل اسالمی ،ضمن حمایت حقوقی و اخالقی از بردگقان ،بقا آزاد کقردن و تعلقیم و
ً
تربیت آنان ،عمال الگویی از رفتار درست و اسالمی ارائه دادند و جایگاه و منزلت بردگان را ارتقا بخشیدند.
لیدواژهها
اخالق اسالمی ،الگوی رفتاری ائمه معصومین (ع) ،رفتار با بردگان ،کرامت انسانی.
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بنا به شواهد تاریخی و پژوهشهای معتبر ،بردهداری در شبه جزیقره عربسقتان پقیش از ورود اسقالم
رواج داشته است به طوری که «بردهداری» یکقی از سقنجههای نظقام اقتصقادی حقاکم بقر عقرب
جاهلی بود .عوامل متعددی ازجمله :بهرهکشی اقتصادی ،تجارت ،شهوترانی و فرزنقدآوری (جقواد
علی ،197۶ ،ج  ،۵ص  )13۶از سوی عرب غالب و شکست ،بیخانمانی ،اسارت (ابن هشقام ،بیتقا ،ج ،1
ص  ،)۲۶۴فقر (جواد علقی ،197۶ ،ج  ،7ص  )۴۵۶و بقیسرپرسقتی از سقوی کنیقز مغلقوب در گسقترش
بردهداری در میان اعراب نقش داشته اسقت .بردگقان در حجقاز پقیش از اسقالم ،پسقتترین طبققه
اجتماعی عرب را تشکیل میدادند و هیچ حرمت و جایگقاهی در اجتمقاع نداشقتند بهگونقهای کقه
پس از خرید برده ،ریسمانی به گردنش میبستند و او را مانند چارپایان به منزل خود میبردند (زیقدان،
 ،137۲ج  ،۴ص  .)۶۶1از نظر آنان ،انتخاب همسر از میان کنیزان امری ناپسند و بیشقتر بقرای ازدیقاد
نسل ،بهرهکشی اقتصادی یا تبارداری برای قدرت بود .عرب با دادن لقب «ولید» بقه کنیززادگقان،
جایگاه دونپایه آنان را در جامعه روشن میساخت (جواد علی ،197۶ ،ج  ،7ص .)۴71
اسالم سعی کرد با آگاهی بخشیدن به مردم با این سنت غلط مبارزه کنقد و بقا وضقع ققوانین و
۱۰۶
ارائه دستور العملهایی مؤثر در جهت بهبود منزلت اجتمقاعی و رهقایی تقدریجی بردگقان اققدام
نماید .پیامبر اکرم (ص) در طول حیات خویش با سیرۀ عملی خویش وهمچنین سخنانی در ذکر
اهمیت آزادسازی بردگان در راه خدا وچگونگی رفتار با بردگان ،مسلمانان را بقه ایقن امقر ترغیقب
کردند .پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و با گسترش فتوحات و به تبقع آن ورود اسقرای جدیقد از
نژادهای متعدد و فراوان ،همچنین دوری ائمقه (ع) از صقحنه سیاسقت و محقروم شقدن مقردم از
سرچشمه احکام الهی ،دوباره زمینههایی برای بردهداری در جامعه فراهم شد.
در این راستا ائمۀ اطهار (ع) با ارائه الگوی رفتاری مناسب ،ضمن حمایت حققوقی از بردگقان
در راستای ارتقای جایگاه آنان در جامعه تالش بسیار کردند به طوری که شمار بقاالیی از بردگقان
در منزل ائمه (ع) مورد محبت و تکریم قرار گرفتند و با معارف دینی و احکام الهی آشنا شدند.
 .1 .1پیشینه و اهمیت أحقیق

پژوهش حاضر با هدف دست یافتن به الگوی رفتاری ائمۀ اطهار (ع) نسبت به بردگان به زوایقایی
از زندگی امامان (ع) پرداخته که به صورت همهجانبه کمتر مورد واکاوی پژوهشقگران ققرار گرفتقه
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است ،اما در طرح بحث آن میتوان از منابع مربوط به زندگینامههایی که بقرای ائمقه (ع) نوشقته
شققده بهققره بققرد .مصققطفی حسققینی طباطبققایی ( )137۲در کتققاب ب دگاای از دیاادگمه اسااال و
محمد صادق ایرجی ( )1380در کتاب ب دگی در اسال تنهقا بقه مبقانی بردگقی در دیقن اسقالم
پرداختهاند در مقالهای با عنوان «بردگان از جاهلیت تا اسالم» از عبدالرضا عرب ابوزیدآبقادی بقه
بررسی تحلیلی بردگی در دوران جاهلیت و اسالم پرداخته شده است ،اما در ایقن آثقار کمتقر بقه
موضوع الگوی رفتاری ائمۀ اطهار (ع) نسبت به بردگان نگاه شده و همین نکته ضرورت پقژوهش
در این موضوع را بیشتر میکند.
یکی از مهمترین اهداف انبیای الهی و ائمۀ اطهار (ع) نهادینه کردن فضایل اخالققی در میقان
مردم بوده است .در برخی از آیات ق آن ت یم به خوشرفتاری با بردگان و تالش برای آزادسقاختن
آنان به عنوان یک مسئله مهم اشاره شده است .همچنین روایتهای متعددی از پیامبر اکرم (ص)
و پیشوایان معصوم (ع) دربارۀ رفتقار انسقانی بقا بردگقان وجقود دارد .بقا توجقه بقه پیشقرفتهای
روز افزون ارتباطات و اطالعات ،علم و تکنولوژی ،بینش و نگرش و طرز تلقی ما از افراد جامعقه
و چگونگی برخورد با آنها دستخوش دگرگونی شده و ضرورت پقرداختن بقه ارزشهقا و اصقول و
فضایل انسانی با تکیه بر مبانی اسالمی بیش از پیش احساس میشود .بر همین اسقاس ،بررسقی
الگوی رفتاری ائمۀ اطهار (ع) با اقشار ضعیف و آسیبپقذیر اجتمقاع مقیتوانقد بهتقرین راهبقرد
عملی و تأثیرگذار رفتاری در تعامالت افراد در جامعه امروزی نسبت به یکدیگر باشد .از اینرو،
نگاه عمی به اندیشهها و افکار و الگوی رفتاری بزرگان دین برای پیشگیری و درمقان واپسقگرایی
اخالقی جوامع امروزی ضروری است .هدف از انجام ایقن تحقیق تبیقین و شناسقاندن الگقوی
رفتاری ائمۀ اطهار (ع) بر اساس سیرۀ عملی آنان نسبت به بردگان که از جایگاه و منزلت مناسقبی
برخوردار نبودند ،است.
بر این اساس ،سؤال اصلی این پژوهش این اسقت کقه شاخصقههای اصقلی الگقوی رفتقاری
ائمه (ع) در برخورد با بردگان چه بود؟ وچگونه میتوان این شاخصهها را با توجه به سقیرۀ عملقی
ائمه (ع) تجزیه و تحلیل کرد؟
از اینرو ،پژوهش پیشرو ،با روش توصیفی۔تحلیلی میکوشد تا نگاهی دقی تر بقه زنقدگی و
الگوی رفتاری ائمه (ع) داشته و راهبرد رفتاری و عملی آنان را نسبت به بردگقان اعقم از غالمقان و
کنیزان مورد واکاوی قراردهد .به نظر میرسد ،امامان معصوم (ع) ،با آزاد کردن و تکریم بردگان و
با آموزش و تعلیم و تربیت آنان بر اساس آموزههای اسالمی و بقا ارائقه الگقوی مناسقب رفتقاری،

سبک و راهبردی پربار و غنی در اخالقمحوری و رعایت حققوق بردگقان و بنقدگان خقدا ایجقاد
کردند که سبب بهبود منزلت بردگان در جامعه شد .به همین خاطر میتوان سیره و رفتار ایشقان را
به عنوان الگوی رفتاری مبتنی بر اخالق الهی و اسالمی برای جامعه امقروزی در جهقت اعقتالی
ارزشهای اخالقی و انسانی معرفی کرد.
 .۲ .1مفاهیم لیدی
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«برده» در زبان فارسی به معنای بنده زرخرید ،غالم و کنیز است دختران و پسرانی که خریقداری
میشدند به بردگان پسر «غالم» و به بردگان دختر «کنیز» میگفتند (عمید ،13۶3 ،ص  39۵دهخقدا،
 ،137۲ج  ،3ص  39۵۲معققین ،13۶۴ ،ج  ،۲ص  .)137واژه «بققرده» در زبققان عربققی ،بققه معنققای «عبققد»
است 1.البته ،به تعبیر دقی تر« ،عبد» مصداقی برای «برده مذکر» بود و به «برده مؤنث»« ،امقة» -
(مفرد اماء) اطالق میشد .این واژه در ق آن ت یم نیامده ،اما به جای آن لفظ «رقبقه» (بقه معنقای
گردن ،قفا) به کار رفته است .در ق آن ت یم ،لفظ «رقبه» (به معنای گردن ،قفا) برای برده و عبارت
 ۱۰8کنایی «ما ملکت ایمانکم» (سوره نساء ،آیۀ  )3۶و واژه «جاریه» برای «برده مؤنث» به کار رفته است.
«الگو»  -در لغت  -به معنای سرمش  ،اسوه ،مثال و نمونه است (دهخقدا ،1377 ،ج  ،۲ص )۲779
و در اصطالح ،به فردی اطالق میشود که به لحاظ ویژگیها و خصوصیاتش ،صالحیت یافته تقا
دیگران از او تبعیت و پیروی کنند .با دیدن کارکرد و رفتار الگوها و دستاوردهای مثبقت و عینقی آن
در زندگی فردی و اجتماعی الگو ،انگیزه و تمایل برای پیروی از آنها در افراد برای بهره مندی از آن
دستاوردهای مثبت ،به وجود میآید .از اینرو ،گزینش فرستادگان خدا از میان انسقانها بقه دلیقل
سرمش بودن آنها برای امتهاست چرا که مهمترین و مؤثرترین بخش تبلیغ و دعوت پیقامبران و
ائمه (ع) به ارزشهای اخالقی ،عمل و رفتار آنهاست .آنها بایقد «اسقوه نقاس» و «ققدوه خلق »
باشند (مکارم شیرازی ،1391 ،ج  ،17ص .)۲۶3
 .۲اسالم و بردهداری

در تاریخ بشریت ،بردهداری به علل و انگیزههای گوناگونی مانند جنگ ،قدرت ،غقارت و آدمربقایی،
 .1البته ،شایعترین صیغه جمع آن در این معنا «عبید» است و در آیه  3۲سوره نور «عباد» ذکر شده است.

1. Gustave Le Bon
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قرض ،سرقت ،فقر و قمار صقورت میگرفقت (میرشقریفی ،139۵ ،ص ۲۵0۔ ،)۲۵۴ولقی اسقالم تنهقا بقه
بردگی گرفتن اسیران جنگی کافر را به عنوان راه قانونی و مشروع تأمین نیاز بردگان پذیرفتقه بقود (سقوره
انفال ،آیۀ  ۶7عالمه طباطبایی ،13۶۴ ،ج  ،۶ص  )۴97و اقداماتی همچقون یقورش ناگهقانی بقرای بقه اسقارت
درآوردن و بردهگرفتن به جای دین و قرض و فروش افراد آزاد را ممنوع کرد و با عفقو و گقرفتن فدیقه از
اسرا ،ورود افراد جدید به حوزه بردگی را تعدیل کرد (قربقانی ،137۲ ،ص ۲07۔ )۲09همچنقین بقا تحقریم
قمار و ربا (سوره بقره ،آیۀ ۲78۔  )۲79و حرام نمودن خرید و فقروش امقوال دزدی و وضقع ققوانین خقاص
درباره رفتار با بدهکاران ورشکسته ،بردهگیری از این طرق را برانداخت (سوره بقره ،آیۀ .)۲80
با توجه به اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی عربستان ،در آستانه ظهور اسالم ،بقرای حکومقت
تازه تأسیس پیامبر (ص) حذف یکباره بردهداری بقه دلیقل پیامقدهای زیانبقار آن در جامعقه آن زمقان
ممکن نبود زیرا چنان که برخی از اندیشمندان  -ماننقد مونتسقکیو و گوسقتاو لوبقون  -نیقز تأکیقد و
تصریح کردهاند ،آزادی دفعی بردگان خطرآفرین و زیانبار بود .به اعتقاد مونتسکیو ،آزاد کردن عده بقی
شماری از غالمان با وضع یک ققانون خقاص ،بقه صقالح نیسقت زیقرا موجقب اخقتالل در نظقم
اقتصادی جامعه میگردد و حتی معایب اجتماعی و سیاسی دارد (منتسقکیو ،13۶۲ ،ص  .)۴۲8از ایقنرو،
اسالم ،بدون آن که نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ،از هم گسسته شود .ابتدا همگان را ترغیقب بقه
کار و کوشش کرد تا جامعه از وضعیتی که همه کارها بر دوش بردگان بقود ،فاصقله گیقرد .همچنقین
آزادی بردگان سبب میشد تا مالکان آنها نتوانند اقتصاد استثماری خود را توسعه دهند و شاید همقین
مسئله ،موجب اعتراض و مخالفت آنان با این امر میشد (ایرجی ،1338 ،ص .)17۲
در واقع ،اگر بردگان به یکباره آزاد میشدند ،قشر عظیمی که همقواره تحقت حمایقت اربابقان
خود بودند ،بیکار میشدند و آزادی آنان در جامعه قبیلهای عرب ،موجب نقابودی و فالکقت آنهقا
میشد چنانکه کینه این گروه از صاحبان ،به خاطر آزار و شقکنجه ،سقبب میشقد آنقان پقس از
ً
آزادی به فکر انتقام از اربابان خود بیفتند و طبیعتا این امر سبب بقه خطقر افتقادن امنیقت عمقومی
میشد (قربانی ،137۲ ،ص  .)۲09 – ۲07به اعتقاد گوستاو لوبون - )1931–18۴1( 1فیلسوف ،مقورخ و
جامعهشناس « -از آنجا که بردگان از دیرزمان ،تحت رقیت زیست کرده و در اثر زنقدگی طفیلقی
خود ،بیتجربه و بی استعداد بار آمدهاند .از این جهت اگر اسالم ،همه آنها را یکباره از قید بردگی
آزاد میساخت ،ممکن بود در اثر نداشتن تجربه کافی و لیاقت ،قادر به تشکیل زنقدگی مسقتقل و
اداره آن نباشند و در نتیجه ،از بین میرفتند» (لوبون ،13۵8 ،ص .)۴8۲
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خداوند متعال در آیۀ  3۶سورۀ نساء میفرماید« :خداوند را به یگانگی بپرستید و شریکی برای
او قرار ندهید به پدر و مادر و خویشاوندان خقود و بنقدگان و کنیزانقی کقه مملقوک شقما هسقتند،
خوبی و احسان کنید ،».بنا به محتوای این آیه شریفه ،خداوند متعقال خقود از نیکقی بقه مملقوک
سخن گفته و به نظر میرسد داشتن برده یک نرم اجتماعی در جامعه عرب بقوده و از ابتقدا بنقا بقر
حذف تدریجی بردهداری بوده و این که برخی با بردگان به مالطفت برخورد میکردهاند بیشقتر بقه
منش آنان مربوط بوده است .از همینرو ،کسانی که درک عمیق تقری از کقالم الهقی داشقتند ،بقه
نگاهی ویژه به بندگان خداوند داشتند.
در مجموع ،اسالم راهکاری سختگیرانه در ممنوعیت و حذف بردهداری ارائه نداده و طب آنچقه
در البالی کتب معامالتی فقهی مانند کتاب البیع ،الوصیة و النکاح به معنای عام ،فروعات مرتبط بقا
اماء و عبید مطرح شده ،اصالح نظام بردهداری به تدریج در جامعه اسالمی رخ داده است.
با گسقترش فتوحقات ،جنقگ یکقی از راههقای بدسقت آوردن بردگقان شقد .رویقارویی نظقامی
حکومت اسالمی با امپراطوری روم شرقی و جنگ بین مرزداران شرقی و قبایل ترک ،سقبب فراوانقی
 ۱۱۰بردگان رومی و ترک شد .در این زمان ،خراسان نیز یکقی از مبقادی مهقم ورود غالمقان و کنیقزان بقه
سرزمینهای اسالمی بود به گونهای که حاکمان ایقن منطققه همقهسقاله تعقداد زیقادی از کنیقزان و
غالمان ترک و هندو را به عنوان هدیه به دربار خلفا پیشکش میکردند (ابقن اثیقر ،1371 ،ج  ،19ص  .)30از
طرفی ،امکانات حکومت تازه تأسیس آن زمان ،به گونهای نبود که بتواند اسیران جنگقی را در امقاکن
خاصی مثل زندانها ،نگهداری کند .بدین جهت ،اسیران در میان جنگاوران تقسیم میشقدند .آنقان
بردگان را به خانههای خود میبردند تا هم امنیت جانیشان تضمین شود و هم پراکنده شده و امکقان
اجتماع و شورش نداشته باشند .از طرف دیگر ،ناچار به تغذیه آنان بودند و در مقابل ،از کار آنهقا نیقز
استفاده میکردند .مارسل بوازار  -استاد حقوق دانشگاه ژنو  -در این باره مینویسد:
اسالم ،به خاطر تأمین جانی و جلوگیری از تجقاوز بقه اسقیران جنگقی ،آنهقا را طبق
ضوابطی در قبایل عرب ،به عنوان برده یا کنیز تقسیم میکرد ،ولی به تدریج آنقان را از
تمامی حقوق شهروندان مسلمان ،بهرهمند میساخت (بوازار ،13۵8 ،ص .)۴9

افزون بر این ،در جنگهایی که بین مسلمانان و غیر مسلمین رخ میداد ،کافران ،اسیران مسقلمان
را به بردگی میگرفتند و از همینرو ،اسالم ناچار به مقابله به مثل بود و اگر میخواست غیر از این
عمل کند ،نیرو و هزینه الزم برای نگهداری اسیران و جلوگیری از قیام و شورش آنان نداشت.
متفکران مسلمان هر یک از منظری خاص به چارهجویی دربارۀ بردهداری رایج و نهادینقه شقده

۱۱۱
واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

در جامعه عرب پرداختهاند .عالمه جعفری ،با توجه به پیشینه بردهداری در اندیشههای افالطقون و
ارسطو و نیز تاریخ جوامع غربی کقه پدیقده بردگقی را الزمقه جامعقه بشقری از نظقر اقتصقادی و
اجتماعی میدانستند ،ضمن اشاره به مبارزه پیامبر اکرم (ص) با ایقن پدیقده ،بردگقی را وضقعیتی
عارضی و غیر طبیعی در زندگی اجتماعی تلقی کرده و به این مطلب اشقاره میکنقد کقه اصقل در
اسالم ،آزادی انسانهاست ،همه انسانها آزاد به دنیا آمدهاند و بردگی ،بردهداری و بردهگیری بایقد
از میان برود .ایشان به مساواتطلبی پیامبر میان انسان آزاد و برده در فضقایل و رذایقل اخالققی و
ارزشهای واالی بشری و دست یافتن بردگان در جوامع اسالمی به مناصب مهم با احراز لیاققت
و دسققتور آزادی اسققیرانی کققه مسققلمانان را بققا حرفققه و دانققش خققود آشققنا مققیسققاختند ،توسققط
پیامبر اکرم (ص) اشاره میکند (جعفری ،1390 ،ص  ۴07۔ .)۴۴7
شهید مطهری با تأکید بر انحصار بردگی تنها در مورد اسیران جنگی کافر ،بر این عتقاد اسقت
که «هدف اسالم از دادن جواز بردگی و نگهداری بردگان ،بهرهکشی ظالمانه از آنقان نبقود ،بلکقه
اسالم به دنبال پرورش روحی و اخالقی و رشد گروه مذکور در محیط خانوادههای مسلمان بود و
در حقیقت ،دوران بندگی داالنی بقود کقه بردگقان از آزادی دوره کفقر تقا آزادی دوره اسقالم طقی
میکردند» (مطهری 1393 ،ش ،ج  ،۲ص  .)10از اینرو ،هدف اسالم ،آزادی بعد از بردگی است.
در دین اسالم هیچ گونه پیشفرضی مبنی بر تمایز میان انسان آزاد و برده وجود ندارد .در آیقات
ق آن ت یم ،در ارتباط با نکوهش بردهداری به روشنی از تساوی برده و فقرد آزاد پقس از تشقرف بقه
اسالم سخن گفته شده و نهتنها برده حبشی را با سید قرشی یکی میداند ،بلکه گقاه کنیقز مقؤمن را
برتر از حره مشرک میداند (سوره بقره ،آیۀ  )۲۲1و نزدیکی به خداوند را تنها در سایه تقوا و عمل صالح
بیان میکند (سوره حجرأت ،آیۀ .)13
پیامبر اکرم (ص) در نخستین روزهای ظهور اسالم ،بر آن بود این سنت مقبول آن عصقر را بقه
سنتی معقول و انسانی تبدیل کند تا بردهداری به تدریج از جامعه اسقالمی رخقت بربنقدد .ایشقان
برای تکریم و حفظ جایگاه انسانی بردگان میان تعدادی از بردگان و برخی از بزرگان اصحاب کقه
از سران عرب بودند پیمان اخوت بست ،از جمله میان بالل بن رباح و ابو رویحقه خثعمقی ،بقین
خارجة بن زهیر (برده) و ابوبکر بن ابی قحافه و نیز میان غالم خود زید و عموی خود حمقزه (ابقن
هشام ،139۲ ،ج  ،۲ص 1۵1۔ .)1۵3
همچنین مسلمانان را به آزاد کردن بردگان و خوشرفتاری بقا آنهقا و زن یقا شقوهر دادن آنقان و
آموختن سواد و بقه همسقری گقرفتن کنیقزان توصقیه کقرده اسقت (شقیخ انصقاری 1۴11 ،ق ،ص .)17۵

رسول اکرم (ص) پیروان خود را به داشتن رفتاری انسقانی ،همقراه بقا مهربقانی و رعایقت حققوق
بردگان دعوت میکردند .یرخی از توصیههای ایشان دربارۀ حقوق بردگان عبارتاند از:
از غذای خود به او بدهد .از جامهای که خود میپوشقد ،بقه او بپوشقاند .بقه کارهقای
سخت وادارش نسازد .به کاری که بیش از توان اوست مأمورش نکند .برده ناپسقند را
آزار ندهد و زود بفروشد ،او را تحقیر و کوچک نکند و اشتباهات او را ببخشد در رفتار
با او منصف باشد و در حقش ظلم نکند (غزالی ،137۴ ،ج  ،1ص .)۴3۲
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بزرگان دین با تأکید بر آیات ق آن ت یم برای آزادسازی بردگقان ،ققوانین متعقددی ماننقد مصقرف
زکات ،کفاره روزه ،کفاره نذر ،قسم ،قتل خطایی و ظهار را وضع کردند (نک :سوره بققره ،آیقۀ  ،177سقوره
نسا ،آیۀ  ،9۲سوره مجادله ،آیۀ  ،3سوره مائده ،آیۀ  )89و با تکیه بر آیاتی ماننقد «و مقا أدراك مقا العقبقة * فقك
رقبة و تو چه میدانی آن گردنه سخت چیست؟» «آزاد کردن برده» (سوره بلد ،آیه 1۲۔ )13و احسان با
بردهای که آزاده نشده باشد (سوره نسقاء ،آیقۀ  ،)3۶در راسقتای گسقترش فرهنقگ آزادسقازی و تکقریم
ً
بردگان کوشیدند .همچنین با یادآوری آیۀ «و ال تکرهقوا فتیقاتکم علقی البغقاء إن أردن تح ُّصقنا و
 ۱۱2کنیزان خود را برای دستیابی به متاع ناپایدار زنقدگی دنیقا مجبقور بقه خقودفروشقی نکنیقد ،اگقر
خودشان میخواهند پاک بمانند» (سوره نور ،آیۀ  ،)33ممنوعیت سوء اسقتفاده از بردگقان ماننقد وادار
نکردن کنیزان به فحشا و درآمدزایی از آنان را یادآور میشدند.
آنها نظام بردهداری را با سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند« :بدترین مردم کسانی هسقتند کقه
مردمان را میفروشند» (کلینی ،13۶۲ ،ج  ،۵ص  )11۴نکوهش کرده و شکنجه بردگان و مثله کردن آنان
را ح قرام میدانسققتند (حل قی ،1۴09 ،ج  ،۲ص  .)۲0۶همچنققین روایققات فراوانققی از تکققریم و
آزادسازی بردگان در قبال کفاره گناهان یا ترک عمدی و سهوی واجبقات وجقود دارد و در فققه نیقز
بابی با عنوان «کتاب العت » به مسائل بردگان مقیپقردازد (کلینقی ،13۶۲ ،ج  ،۵ص  177طوسقی،13۶۴ ،
ج  ،8ص  )3۲0هرچند این روایات و توصیهها از سوی حاکمان جامعه جدی گرفته نمیشد.
 .3دیدگاه جامعه اموی نسبت به بردگان

جامعه اموی نسبت به بردگان رفتار مناسبی نداشته و آنهقا را تحقیقر میکردنقد بقا افقزایش تعقداد
مقوالی در جامعقه ،باورهققای برتقری نقژادی اعقراب نمایقانتر شقده بققود .حتقی اگقر کنیققززادهای
مورد پذیرش افراد جامعه ققرار مقیگرفقت ،بقاز هقم اعقراب از تحقیقر او دسقت برنمقیداشقتند.

رفتارهایی از این دست در کل جامعه مشاهده میشد .نمونهای از این تحقیر را میتوان در مسقابقه
اسبدوانی که عبدالملک بن مروان بین دو پسر خود سلیمان و مسلمه برگزار کرد ،مشقاهده کقرد.
در این مسابقه ،سلیمان پیروز شد و عبدالملک در این زمان این اشعار را بیان کرد« :به شما گفقتم
که کنیززادگان را در مسابقه شرکت ندهید .این دو هرگز برابقر نمقیشقوند ،آن مقادرش بقانو و ایقن
مادرش کنیز است» (ابن عبدربه 137۲ ،ق ،ج  ،۴ص .)11
نمونه دیگری از رفتار بقا بردگقان را میتقوان در نامقۀ اعتراضآمیقز عبقدالملک بقن مقروان بقه
امام سجاد (ع) بابقت ازدواج ایشقان بقا کنیزشقان مشقاهده کقرد کقه امقام سقجاد (ع) در پاسقخ
عبدالملک مروان با اشاره به آیات ق آن ت یم و روش پیامبر (ص) هشدار دادنقد کقه بنقی امیقه بقه
جاهلیت نوینی گرفتار شده و الزم است ارزشهای اسالمی دوباره احیا شود و فرمودند:

در موردی دیگر ،هشام بن عبدالملک نیز با کنیززاده خواندن زید (پسر امام سقجاد (ع)) تفکقرات
جققاهلی خققود را آشققکار سققاخت .زیققد  -در پاسققخ هشققام  -کنیققززاده بققودن اسققماعیل (پسققر
حضرت ابراهیم (ع)) و مقام او را یادآوری کرد و درک وسیع و بیقنش واالی خقود را بقه رخ هشقام
کشید (ابن قتیبه دینوری ،1۴18 ،ج  ،1ص  31۲زمخشری ،1۴1۲ ،ج  ،3ص .)3۶1
 .4اگگوی رفتاری ائمۀ اطهار (ع) نسبت به بردگان

ائمه اطهار (ع) با رفتار و گفتار خود برای بهبود وضعیت بردگان و احیای شخصیت آنان به عنقوان
گروهی که در جامعه از جایگاه مناسبی برخوردار نبودند ،تالش میکردند ایشان به برابقری انسقان
ها در نزد خداوند اعم از این که برده باشند یا آزاد ،اشاره کرده و بردگی را به عنوان یک پدیدۀ منفقی
اجتماعی معرفی کردند .رفتار ائمه (ع) نسبت به همه افراد جامعه آگاهانه ،معنادار و با انگیزه بقوده

۱۱۳
واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

نامه تو که در آن مرا به خاطر ازدواج با کنیز آزاد شدهام ،سرزنش کردی به دستم رسید.
گفتی که در میان عرب زنانی هستند که با ازدواج و صقاحب فرزنقد شقدن از آنهقا بقه
عظمت و بزرگواری میرسم و حال آنکه فراموش کردهای بزرگوارتر و با عظمقتتر از
رسول خدا (ص) کسی نیست در حقالی کقه رسقول خقدا (ص) بقانی ازدواج بقرده
اش (زید بن حارثه با زنی آزاد به نام زینب) شد و خقود نیقز بقا کنیقزش ازدواج کقرد.
خداوند به وسیله اسالم امور بیارزش را با ارزش و نقایص را با اسقالم کامقل کقرد و
سرزنشها را از بین برد .انسان مسقلمان ،شایسقته نکقوهش و سقرزنش نیسقت تنهقا
جاهلیت و افکار جاهلی باید سرزنش و نکوهش شوند (کلینی ،1۴07 ،ج  ،۵ص .)3۶۴

است که در ادامه ،به نمونههایی از تالش ائمقه (ع) بقرای تربیقت و تعقالی بردگقان ،رفقع ظلقم و
برقراری عدالت و رفع نیازمندیها و حفظ کرامت انسانی بردگان اشاره میشود.
 .1 .4حفظ رامت انسانی بردگان

دین مبین اسالم بر مبنای اصل کرامت ذاتی ،انسانها را برابر و یکسقان شقمرده و مقالک و معیقار
برتری را تنها در کرامت اکتسابی انسان میداند که آن هم بر اساس رشد و ارتقای ایمقان و تققوای
هر فرد تعیین میشود ،چنانکه خداوند متعال میفرماید:
ً
َّ
یا أ ُّیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أ کرمکم
َّ
عند الله أتقاکم إن الله عل ٌیم خب ٌیر ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما
را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید .گرامیتقرین شقما نقزد خداونقد
باتقواترین شماست خداوند دانا و آگاه است.
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حفققظ کرامققت انسققانی ومهربققانی بققا تمققام مققردم بققهویژه زیردسققتان از محورهققای سققیره اخالقققی
۱۱۴
ائمه اطهار (ع) است .امام علی (ع) میفرمایند« :من شرم دارم از این که خداپرستی را برده خقویش
بدانم» .همچنین ایشان در رابطه با نحوه رفتار با دیگران ،خطاب به مالک اشتر ،میفرمایند:
قلب خود را از محبت به مردم و لطف و رحمت نسبت به آنان لبریز کن زیرا آنان یقا
برادر دینی تواند یا در آفرینش همانند تو هستند (سید رضی ،1390 ،ص .)۴0۴

در نوع نگرش ائمۀ اطهار (ع) به افراد جامعه به ویژه بردگان ،جلوههای توجه به کرامت انسقانی در
رفتارها ،رهنمودهقا و موضقعگیریهقای ایشقان در برابقر وققایع ،نمایقان اسقت بقه گونقهای کقه
امام صادق (ع) از بیاحترامی و توهین دوستشان نسبت به غالمش که دیر کرده بود ،ناراحت شقد
و او را از این کار منع کرد (کلینی ،13۶۲ ،ج  ،۲ص  .)3۲۴همچنین طب گفتقه قطقب القدین راونقدی،
هنگامی که امام حسن عسکری (ع) با برادر خویش جعفقر در زنقدان بودنقد ،جعفقر در حضقور
ایشان ،کنیزش را با لفظ زشتی خواند و امام از این سخن ناپسند ناراحت شده و او را از تقوهین بقه
زیردستان منع کردند (راوندی ،1۴17 ،ج  ،۲ص )۶8۲
راوندی ،نقل کرده است که امام صادق (ع) به یکی از غالمان غیر عقرب خقود کقاری محقول
کرد .هنگامی که امام نتیجه کار را از غالم پرسید ،غالم در جواب ایشان نمیتوانسقت بقه درسقتی
صحبت کند و آن بزرگوار زمانی که متوجه شد سخن گفتن به زبان دیگر برای غالم مشکل است،

به او گفت به هر زبانی که میخواهی بگو من آن را میفهمم (راوندی ،1۴09 ،ج  ،۲ص  .)789ایشان بقا
درک شرایط طرف مقابل و بیتفاوت نبودن نسبت به او ،احساس آرامش و امنیت به او بخشیدند.
در منابع برای الگوپذیری افراد از رفتار ائمۀ اطهار (ع) آمده است هنگامی که حمیده مصقفاه -
همسر امام صادق (ع)  -کنیزش (تکتم) را به فرزندش امام کاظم (ع) بخشید بقه ایشقان سقفارش
کرد که با کنیزش به نیکی رفتار کند (شیخ صدوق ،137۵ ،ص  )1۴که تأ کیدی است بقر ایقن بیقنش کقه
همه افراد انسانی شایستهاند که مورد مهر و نیکی قرار گیرند.
امام رضا (ع) نیز برای بهبود اوضاع و موقعیت اجتماعی بردگان و حفظ کرامقت انسقانی آنهقا
همواره در گفتارشان به دیگران تأکید میفرمودند که «پدر و مادر همه انسانها یکی اسقت و تنهقا
مالک برتری افراد تقواست و پاداش افراد به اعمالی است که انجقام میدهنقد» (کلینقی ،13۶۲ ،ج ،8
ص  . )۲30ایشان همچنین در ارتباط با منع و تقبیح تبعیض نژادی کقه همقواره یکقی از آموزههقای
اصلی ائمه (ع) بوده است ،فرمود:

هنگامی که یکی از غالمان امام رضا (ع) فوت کرد ،ایشان برای احترام بقه او بقرای خریقد پارچقه
یمانی که برای کفن کردنش الزم بود چند بار شخصی را نزد کسی که آن پارچه را داشت فرستاد تا
در نهایت ،آن پارچه را برای کفن کردن غالمشان خریدند (مسعودی ،1۴17 ،ص .)۲13
یکی از جلوههای کرامت انسانی در دین اسالم ،تأکید بر اصل حریت و آزادگی انسقانهاسقت و
در این زمینه ،تفاوتی میان انسانهای مسلمان و کافر نیست .زکریا بن آدم میگوید :از امام رضقا (ع)
پرسیدم مردی از اهل ذمه بر اثر قحطی و گرسنگی شقدید ،فرزنقدش را بقه مقردی دیگقر میدهقد و
میگوید این بچه برای تو باشد به او غذا بدهید و بنده تو باشد ،آیقا ایقن کقار صقحیح اسقت؟ امقام
رضا (ع) فرمود« :الیبتاع حر فانه ال یصلح لک و ال من اهل ذمة انسان آزاده قابقل خریقد و فقروش
نیست .ارتکاب چنین کاری از تو و اهل ذمه شایسته نیست» (طوسی ،ج  ،7ص .)977
بنیادیترین آموزه اخالقی در اسالم به هنگام اعمال قدرت ،رعایت عدالت و نفی ظلقم کقردن
به دیگران است به گونهای که امام هادی (ع) در سخنان خویش ،خشم گرفتن بر برده و مملوکقان
را نکوهش کردند (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،7۵ص .)370

۱۱۵
واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

اگر من گمان کقنم کقه از ایقن غقالم سقیاهی کقه در اینجاسقت بقه واسقطه قرابقت و
خویشاوندی با پیامبر بهترم ،اشتباه است مگر این که عمل صالحی داشته باشم که بقه
واسطه آن بر او برتری بیاورد (شیخ صدوق ،1378 ،ج  ،۲ص .)۲37

 .۲ .4همنشینی و مصاحبت ائمۀ اطهار (ع) با بردگان
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در شرایطی که به دلیل رواج سیاست برتریطلبی قومی ۔ قبیلهای ،بردگقان از نظقر اجتمقاعی ،در
جایگاه فرودستی در جامعه قرار داشتند و کثرت جمعیقت بردگقان و بقهویژه مقوالی نتوانسقته بقود
وضعیت اجتماعی آنان را بهبود بخشد ،برخورد پسندیده و همراه با لطف و مهربقانی ائمقه (ع) بقا
بردگققان ،نقققش بققه س قزایی در ارتقققای موقعیققت اجتمققاعی بردگققان در جامعققه عققرب داشققت.
امام سجاد (ع) با همنشینی و مجالست با بردگقان نققش مهمقی در ارتققای موقعیقت اجتمقاعی
متزلزل آنان داشت و زمانی که از سوی نافع بن جبیر مورد اعتراض قرار گرفت ،در جواب فرمقود:
جز این نیست که آدمی باید در جایی بنشیند که بهرهای ببرد (ابن سعد ،137۵ ،ج  ،۵ص .)33۲
امام رضا (ع) با تأکید بر برابری همه انسانها ،در هنگام غذا خوردن همه غالمقان خقود را بقر
سر سفره حاضرمی کرد و هنگامی که دیگران در این زمینه اعتراض کردند ،در جواب آنان فرمقود:
همققۀ مققا بققا یققکدیگر برابققر و فرزنققدان یققک پققدر و مققادر هسققتیم (مجلسققی ،1۴03 ،ج  ،۴9ص )101
آن حضرت تا هنگام شهادت نیز از توجه به این گروه غفلت نکرد چنقان کقه در آخقرین سقاعات
 ۱۱۶زندگی خود متوجه شد که غالمان و کنیزانش به خقاطر وضقعیت ایشقان از خقوردن غقذا امتنقاع
کردند ،با وجود شرایط نامناسب خود دستور دادنقد تقا سقفره بیندازنقد وبقا خقدمتکاران مشقغول
خوردن غذا شدند (شیخ صدوق ،137۵ ،ج  ،۲ص  .)۲۴1همچنین نقل شده فقردی نقزد امقام جقواد (ع)
آمد آن حضرت از خدمتکاران خواست تا برای فقرد مهمقان غقذا بیاورنقد ،هنگقامی کقه یکقی از
غالمان غذا را آورد ،امام جواد (ع) از او خواست که در کنار مهمان نشسقته و از غقذایی کقه آورده
بخورد (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،۵0ص  88راوندی 1۴09 ،ق ،ج  ،1ص  .)389این رفتار امام ،تعجقب مهمقان را
برانگیخت .امام حسن عسکری (ع) ساعات آخر زندگی شریفشان را در کنار غالمشان (عقیقد) و
جاریهشان (صیقل) سپری کردند (شیخ صدوق ،139۵ ،ج  ،۲ص .)۴7۴
 .3 .4اعتماد به بردگان

یکی از سنجهها و محکهای شایان اعتماد و مردمداری ،برقراری روابط مطلوب با دیگران اسقت.
اعتماد ائمه اطهار (ع) به بردگان عاملی مهم در شخصیت بخشیدن به این افراد بود و روایقاتی کقه
از ائمه (ع) در این زمینه به ما رسیده بهخوبی گویای ایقن مطلبانقد .امقام صقادق (ع) برخقی از
مسائل مهم و ضروری را که تنها دوستان خاصشقان در جریقان بودنقد بقا بردگقان خقود در میقان

۱۱7
واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

میگذاشت که این نشان از اعتماد بقه ایقن گقروه بقود .گروهقی خواسقتار دیقدن مکتوبقات امقام
علی (ع) شدند .امام صادق (ع) در پاسخ به آنان فرمود« :مکتوبات ایشان نزد من است کقه آنقان
را برای نگهداری به این غالم سپردهام» (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،۵۲ص  .)۲7۴به نظر میرسد ،اعتماد امام
در دادن امانتهایی چنین ارزشمند به غالم خود و بیان این موضقوع در حضقور دیگقران ،جهقت
ارتقای موقعیت بردگان در جامعه بقوده اسقت .در منقابع روایقی آمقده اسقت کقه سقالمه  -کنیقز
امام صادق (ع)  -در زمان شهادت ایشان ،در کنار ایشان حضور داشت و امام وجوهی را بقا ذکقر
اسامی به او سپرد تا پس از شهادت ،آنها را به صاحبانش برساند (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،۲ص .)۴7
وقتی امام موسی کاظم (ع) مجبور به ترک مدینه شد ،در رابطه بقا جانشقینی خقود و مقدیریت
ارتباط با پیروان و طرفداران ،افزون بر امام رضا (ع) به ام احمد  -یکی از همسقران ام ولقد خقود -
توصیههای الزم را کرد (مسقعودی ،1۴17 ،ص  199کلینقی ،13۶۲ ،ج  ،1ص  .)381در حقیققت ،ام احمقد
حامل سخنان و نکتههای ارزشمندی بود که امام بعدی بتواند با بهرهگیری از آنها جامعه مسقلمین
را مدیریت کرده و شعلههای مخالفت با حاکمیت را روشن نگقه دارد .همچنقین در منقابع روایقی
آمده است که تعدادی از غالمان امام هادی (ع) از معتمدین خقاص حضقرت بودنقد و آنقان را از
مسقائل مهمقی کقه تنهقا خققواص ایشقان در جریقان بودنقد بققاخبر میسقاختند بقه گونقهای کققه
امام هادی (ع) مدتی پیش از شهادت ،عدهای از خواص خویش را فراخواند تقا وصقیت نمایقد و
جانشین خود را به آنان معرفی کند .در میان ایشقان ،تعقدادی از غالمقان خقود را نیقز بقه حضقور
فراخواند و آنها را شاهدی بر وصیت و اعالم جانشینی خود گرفت (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،۵۲ص .)۲۴۶
امام حسن عسکری (ع) نیز با محرم اسرار قرار دادن وسپردن امانتهای خویش بقه غالمقان و
کنیزان  -به رغم حضور دیگر نزدیکان ایشان  -گام مؤثری در ایجقاد و تقویقت حقس خودبقاوری
بردگان و تغییر نگرش مردم جامعه نسبت به این گروه در جامعه اسالمی برداشت .شیخ صقدوق،
نقل میکند که ابواالدیان  -خدمتکار امقام  -پقیش از شقهادت بقه حضقور امقام رسقید و ایشقان
نامههای خویش را برای رساندن به صاحبانشان در سرزمینهای دیگر بقه او سقپرد و در ادامقه ،بقا
محققرم دانسققتن او ،او را از شققهادت خققویش آگققاه سققاخت و جانشققین خققود را بققه او معرفققی
کرد (شیخ صدوق ،139۵ ،ج  ،۲ص  ۴7۵مجلسی ،1۴03 ،ج .)۲۴۶ ،۵
فردی از دوستداران امام عسکری (ع) خدمت ایشان رسید و از سوی دوستان خویش امانت
هایی را تقدیم امام کرد ،آن حضرت با اشاره به غقالم خقود ،فرمودنقد« :امانتهقایی را کقه آورده
است به او تحویل دهد» (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،۵0ص  .)۲30همچنین امام حسن عسقکری (ع) فرزنقد

خود را با وجود آن که از بدو تولد از دید بسیاری از افراد مخفی بقود ،بقه غقالم و کنیزشقان نشقان
دادند (شیخ صدوق ،139۵ ،ج  ،۲ص .)۴3۶
 .4 .4دفاع از حقوق بردگان و پناه دادن به آنان
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ً
اسالم با تکیه بر اصول اخالقی ،روابط برده و بردهدار را به گونهای کامال انسقانی و عادالنقه درآورد
و راه هر گونه ظلم و بیدادگری در این روابط را مسدود ساخت .پیامبر اکرم (ص) ،مقردی را سقوار
بر مرکبش دید که غالمش در قفای او پیاده روان بود .فرمود« :غالمت را هم سوار کن ،او برادر تقو
است و روح او مثل روح تو» (ایرجی ،1338 ،ص .)7۴
ائمه اطهار (ع) نیز همواره گروه بردگان را در جامعه مورد حمایت قرار میدادند و هنگقامی کقه
حقی از آنان ضایع میشد ،در پی احقاق حقوق و دفاع از ایقن گقروه بقر میآمدنقد هنگقامی کقه
امام علی (ع) به خالفت رسیدند ،با اشراف به بیعقدالتیهایی کقه در سقالهای پیشقین در حق
بردگان روا شده بود ،سعی در احقاق حقوق آنان داشتند و در نخستین گام ،به تقسیم بیت المال به
 ۱۱8صورت مساوی همت گماشتند و به کارگزاران خویش در سرزمینهای اسالمی دسقتور دادنقد تقا
در تقسیم بیت المال بین عقرب انصقاری و مقوالی تفقاوتی قائقل نشقوند و تنهقا اسقالم را مقالک
قرار دهند (شیخ مفید ،1379 ،ص  .)1۵۲این اقدام امام مایه اعتراض گروهی از بزرگقان صقحابه شقد و
برای نمونه ،سهل بن حنیف در نخستین تقسیم بیت المال به برابری حققوق خقود بقا غالمقش بقه
شدت اعتراض کرد (ابن شهرآشوب ،1379 ،ج  ،۲ص .)111
همچنین خواهر امام علی (ع) به برابری سهم بیت المال خویش با کنیز عجمقیاش اعتقراض
کرد که امام علقی (ع) در پاسقخ او فرمقود «در کتقاب الهقی هقیچ تفقاوتی میقان عقرب و عجقم
وجود ندارد» (جعفریان ،1381 ،ص  .)70همچنین در منابع روایی آمده است که وقتی امام صادق (ع)
از شهادت تعدادی از موالیان خود به دست حاکم مدینه  -به جرم حمایت از آن حضرت  -مطلقع
شدند به این عمل اعتراض کرده و خطاب به حاکم مدینه و در حمایت از غالمان خود ،فرمودنقد:
«تو را نفرین میکنم و از خداوند بر تو یاری میجویم که غالمان مرا کشقتی» (طبرسقی ،1390 ،ج ،1
ص  ۵۲۴ابن صباغ ،1۴۲۲ ،ص 919۔ .)9۲0
شیخ صدوق نیز نقل میکند که مامون کنیزی را نزد امقام رضقا (ع) فرسقتاد و مقدتی در خانقه
آن حضرت اقامت داشت و امام پس از مدتی او را به شخص دیگری بخشقید ،ولقی او را متعهقد
کرد که کنیز را پس از مرگش آزاد کند (شیخ صدوق .)179/ ۲ ،137۵ ،نمونه دیگقری از رعایقت حققوق

 .5 .4أکریم و مهربانی با بردگان

دین اسالم ،توجهی ویژه به مسئله مهربانی و مهرورزی دارد .قرآن ،پیامبر اکرم (ص) را «رحمة للعقالمین»
معرفی کرده است و «مهربانی» نخستین خصلت نیکویی است که به شکلی غیقر قابقل وصقف ،در
وجود معصومین (ع) متجلی شده است .ائمۀ اطهار (ع) ،اسوههای مهرورزی نهتنها نسبت به دوستان
و شیعیان ،بلکه برای تمام افراد جامعقه بودهانقد .امقام رضقا (ع) در مقورد مهربقانی کقردن بقا مقردم
میفرمایند« :مداراة ا َّلناس نصف اإلیمان و ا َلرف بهم نصف العیش مدارا کردن با مقردم یقک نیمقه
ایمان و مهربانی کردن با آنان نیمی از زندگانی است (ابن شعبه حرانی ،13۶3 ،ج  ،۲ص .)۴۲
از نمونههای مهرورزی ائمه (ع) نسبت بقه افقراد ضقعیف جامعقه میتقوان بقه رفتقار و گفتقار
امام رضا (ع) در مهربانی و مدارا کردن بقا بردگقان اشقاره کقرد .یکقی از الققاب امقام مهربانیهقا
«الرئوف» است و ایشان برای برطرف کردن مشکالت و گرفتاریهای بردگان از هیچ گونه کمکی
فروگذار نمیکردند .امام رضا (ع) زمانی از گروهی از غالمان صقالبه و رومی خقود شقنید کقه در
مورد رگزنی هر ساله خود در کشورشان صحبت میکردند ،به حضور یکی از پزشکان رفقت و از

۱۱۹
واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

بردگان در رفتار امام رضا (ع) نمایان است که ایشان برای تعیین نشدن حققوق کقارگری کقه بقرای
کار به منزل ایشان رفته بقود و مقزدش مشقخص نشقده بقود ،بسقیار ناراحقت و پریشقان شقدند و
فرمودند :پیش از شروع کار ،ح او را مشخص نماییقد تقا در پایقان کقار از پقول پرداختقی شقما
ناراضی نباشد (شیخ عباس قمی ،1380 ،ص .)3۴0
ابن شهر آشوب ،نقل میکند که کسی از دسقت غقالم خقود کقه مرتکقب خطقایی شقده بقود
عصبانی شد و قصد کشتن او را داشت ،آن غالم به خانه امام صادق (ع) آمد و به ایشان پناه بقرد و
آن حضرت واسطه شد تا صاحبش از خطای او بگذرد (ابقن شقهر آشقوب ،1379 ،ج  ،۴ص  ۲3۵کلینقی،
 ،13۶۲ج  ،1ص  .)۴73در دورهای کقققه بردگقققان و مقققوالی در جامعقققه تحقیقققر مقققی شقققدند،
ائمه معصومین (ع) با حمایتهای مالی و عاطفی به آنها کمک میکردنقد و ایقن گقروه در سقایه
کمکهای آن بزرگواران میتوانستند زندگی راحتی داشته باشند .همچنین کلینی نمونقه دیگقری را
میآورد که امام ٰ
موسی کاظم (ع) خانهای نو خریده بود و با اطالع از نیاز غالمش به مسکن ،آن را
به او هدیه کرد (کلینی ،13۶۲ ،ج  ،۶ص  .)۵۲۵امام رضا (ع) در حمایت از بردگان ،به اصقحاب خقود
تأکید میکردند که اگر بردهای را آزاد کردید تا زمانی که به حد بینیازی برسد ،از او حمایت مقالی
کنید (کلینی ،13۶۲ ،ج  ،۵ص .)13۴

او درخواست کرد به نزد غالمانش بیاید و هر کاری که آنان نیاز دارنقد ،انجقام دهقد (شقیخ صقدوق،
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 ،137۵ج  ،۲ص  .)۲۲7همچنین هر گاه غالمان غیر عرب در حضقور آن حضقرت در فهقم مطلقب
مشکل پیدا میکردند ،امام به زبان خودشان آن مسئله را برای آنها بیان میکقرد(شقیخ صقدوق،137۵ ،
ج  ،۲ص  )۲۲8امام رضا (ع) زمانی که متوجه میشقد غالمقان و کنیقزان از حضقور در نقزد ایشقان
احساس آرامش و راحتی ندارند آن اشخاص را به اجبار در نزد خود نگه نمیداشقت و بقرای نظقر
آنها به عنوان یک انسان احترام قائل بود .طبرسی نقل میکند مقأمون کنیقزی را بقرای خقدمت بقه
حضور آن حضرت فرستاد زمانی که کنیز امام را دید از پیری و موی سفید آن بزرگقوار چهقرهاش
گرفته و ناراحت شد ،امام دریافت او از حضور در نزد ایشان خشنود نیست و دستور داد آن کنیز را
نزد مأمون بازگرداند (طبرسقی ،1390 ،ج  ،۲ص  .)79راونقدی نققل میکنقد امقام جقواد (ع) کنیقزی را
در حالی که به شدت از درد پا رنج میبرد به حضور پذیرفت و با قرار دادن دست خویش بر محل
درد ،مریضی او را درمان کرد (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،۵0ص .)۴7 ،۴۶
غالمانی با ملیتهای مختلف از ترک و روم و صقالبی در خدمت امام هادی (ع) و امقام حسقن
عسکری (ع) مشغول بودند .ایشان برای راحتی و احساس آرامش بیشتر آنان به هنگام صحبت کقردن
۱2۰
با هر کدام از آنها به زبان مادریشان سخن مقیگفتنقد (اربلقی ،1۴۲1 ،ج  ،۲ص  918مجلسقی ،1۴03 ،ج ،۵۲
ص  .)130از نمونههای مهرورزی ائمه (ع) نسبت به افراد ضقعیف جامعقه ایقن بقود کقه بقا توجقه بقه
نیازهای گروه بردگان ،تالش میکردند تا حد امکان وسایل آرامش آنان را فراهم آورند.
 .۶ .4أواضع و فروأنی در برابر بردگان

«تواضع» در لغت ،به معنای تذلل و فروتنی است و در اصطالح اخالققی ،یعنقی انسقان خقود را
برتر از دیگران نداند (ابن منظور ،13۶3 ،ج  ،1۵ص  )37۲خوشرفتاری با همنوعان و خدمت به خلق از
جمله دستورات مهم دین اسالم است پرهیز از کبر خودپسندی و داشتن تواضع و فروتنی در برابقر
خدا و مردم یکی از ویژگیهای بارز ائمۀ اطهار (ع) بوده اسقت .پیقامبر اکقرم (ص) در نکقوهش
خودپسققندی میفرماینققدد« :امقققت النققاس المتکبققر منفققورترین مردمققان شققخص متکبققر
است» (مجلسقی ،1۴03 ،ج  ،77ص  .)11۴بعضقی غقرور را الزمقه ابهقت حاکمقان دانسقته و آن را از
ابزارهای زمینهساز اطاعت و پیروی مردم و مخاطبان میدانند در حالی که امام علی (ع) اسقتفاده
از این ابزار را کاری پست شمرده و پرهیز از آن را به همه والیان توصیه کرده است و به مالک اشقتر
فرمودند« :ای مالک! از خودپسندی و اعتماد به آنچه موجب عجب و خودپسندی شقده و نیقز از

 .۷ .4مشورت با بردگان
ٰ
شوری،
«و شاورهم فی األمر» (سوره آلعمران ،آیۀ  )1۵9و «و أمرهم شوری بینهم» (سوره

با توجه به آیات
آیۀ  )۲8مشورت به معنی نظرخواهی از دیگران ،از مهمترین مسائلی است که اسالم آن را با دقت و
اهمیت خاصی مطرح کرده و در منابع اسالمی و تاریخ پیشوایان بقزرگ اسقالم ،جایگقاه ویقژهای
دارد .از طرفی مشاور باید دارای صفات ویژهای باشد امام علی (ع) در این باره میفرماید «شقاور
ذوی العقول تأمن من َّ
الزلل و َّالندم با خردمندان مشورت کقن تقا از لغقزش و پشقیمانی در امقان
بمانی» (تمیمی ،13۶۶ ،ج  ،۶ص  )1۴0۴و «خیر من شاورت ذوو ُّالنهی و العلم و َّالتجربقة و الحقزم»
بهترین کسی که با او مشورت میکنی صاحبان عقل و علم و کسقانی هسقتند کقه دارای تجربقه و

۱2۱
واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

دلبستگی به ستایش و چربزبانیهای دیگران پرهیز کن» (سید رضی ،1390 ،ص .)۴۲0
در ارتباط با تواضع و فروتنی امام صادق (ع) آمده است که ایشقان پقس از فرسقتادن غالمقش
برای انجام کاری و دیر کردن او متوجه شد که غالم در گوشهای خوابیده است آن حضرت خیلی
آرام باالی سر غالم نشستند و تا بیدارشدن او مشغول کار شدند (ابن شهر آشقوب ،1379 ،ج  ،۴ص ۲7۴
کلینی ،13۶۲ ،ج  ،1ص  .)1۲۵توجه امام کاظم (ع) به غالمان و نشست و برخاست با این گقروه زمینقه
دیده شدن آنان را در جامعه اسالمی فراهم میکرد بهگونهای که بغدادی در این زمینه نقل میکنقد
امام کاظم (ع) با گروهی از اطرافیان به سمت زمین زراعقی خقود در حرکقت بقود کقه در مسقیر،
غالمی زنگی به خدمت آن بزرگوار رسید و برای امام نان هدیه آورد ایشقان بقا رغبقت هدیقه او را
پذیرفت و شب هنگام با آن نانها از غالمان پذیرایی کردند (بغدادی ،ج  ،13ص ۲9۔.)30
امام رضا (ع) به عنوان اسوه و الگوی جامعه اسالمی بقا تواضقع نسقبت بقه بردگقان ،حتقی در
سختترین شرایط ،در صدد تغییر دید و رفتار جامعه اسقالمی نسقبت بقه آنقان بودنقد .مجلسقی
نمونهای را ذکر میکند که امام رضا (ع) هر گاه مطلقع میشقد غالمقان او در حقال خقوردن غقذا
هستند ،با وجود آن که به آنها برای انجام کاری احتیاج داشت از انجام عمل خویش صقرف نظقر
میکرد و آن کار را به بعد از غذا خوردن آنان موکول میساخت (مجلسی ،13۶۲ ،ج  ،۴9ص .)10۲
امام حسن عسکری (ع) عنایت ویژهای بقه غالمقان و برطقرف کقردن نیازهقای آنقان داشقت.
عالمه مجلسی از غالم امام نقل میکند کقه هقر زمقان بقرای آن حضقرت غقذا میبقردم ،ایشقان
بزرگوارانه تنهقا مققدار کمقی از آن را میقل میکقرد و مقابقی را بقه مقن مقیداد تقا بقرای فرزنقدانم
ببرم (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،۵0ص .)۲۵۲

دوراندیشی است» (محق  ،137۶ ،ص .)۲۲7
ائم قه (ع) ب قرای ارتقققای جایگققاه و منزلققت اجتمققاعی بردگققان بققا آنققان مشققورت میکردنققد.
امام کاظم (ع) با وجود آنکه به تنهایی میتوانست به حل مسقائل و مشقکالت بپقردازد ،ولقی سقعی
میکرد برخی اوقات با مشورت ،از بردگان کمک بگیرد .امام رضا (ع) در مورد پدرشان نقل میکنند:
پدرم با غالمان خود مشورت میکرد و زمانی که این عمل ایشقان مقورد اعتقراض ققرار مقیگرفقت،
میفرمود :چه بسا خداوند مصلحت من را در زبان او قرار داده باشد .ایشان اغلقب در کشقت و زرع
از غالمان خود مشورت میگرفت و سخنان آنان را به کار میبرد (مجلسی ،1۴03 ،ج  ،88ص .)۲۵۲
 .8 .4آزاد ردن بردگان
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آزادی ،عبارت است از حققی کقه بقه موجقب آن افقراد بتواننقد اسقتعدادها و تواناییهقای طبیعقی و
خدادادی خویش را به کار بیندازند ،مشقروط بقر اینکقه آسقیب و ضقرری بقه دیگقران وارد نسقازند.
خداوند ،از دیدگاه اسالم ،انسان را موجودی شریف و آزاد تقوأم بقا مسقئولیت آفریقده اسقت کقه بقه
 ۱22موجب آن میتواند با رقم زدن سرنوشت خود و مشاهده نتیجه کار خقوب و بقد خقویش در مراتقب
انسانی ارتقا یابد .در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز نخستین ماده راجع به آزادی اسقت کقه بشقر آزاد
آفریده شده است آزاد باید زندگی کند و آزاد باید بمیرد و هیچ قدرتی حتقی خقودش نمیتوانقد ایقن
ح را از او سلب کند .واژه «آزادی» بر رهایی از اسارت ،رفع گرفتاری ،گسستن بند ،دفع قهر و غلبقه
دیگران و فرو افکندن بار سنگین تکالیف تحمیلی اطالق میشود .یکی از ویژگیهقای حققوق بشقر
اسالمی آن است که فرا ایمانی و مبتنی بر فطرت بشر است فطرتی که میان همقه انسقانها مشقترک
است ح حیات ،ح کرامت ،ح تعلیم و تربیت ،ح آزادی مسئوالنه و ح مسقاوات مربقوط بقه
تمامی انسانها است و از همینرو ،قابل تعمیم به همه اقوام و ملل اسقت (حسقینی ،1389 ،ج  ،8۲ص )7
در آموزههای ائمۀ اطهار (ع) ارزش و کرامت انسانی پایه و اساس واقع شده و به تبع آن تمامی قواعقد
و مقررات حقوق بشری با توجه بقه اصقل مسقاوات و آزادی تقدوین و روابقط موجقود در جامعقه در
چارچوب اصول اخالقی شکل گرفته است.
 .1 .8 .4راههای آزادی بردگان
اسالم راههای ابتکاری متعددی برای آزادی تدریجی بردگان ارائه کرد ،از جمله:

 اسالم ،آزادسازی بردگان را از عبادات بزرگ قرار داد .ائمۀ اطهقار (ع) نیقز در عمقل بقه ایقنعبادت ،اهتمام واالیی داشتند .به عنوان نمونه ،امام سجاد (ع) در طول حیات شریف خود ،تعداد
بیشماری برده خریدند و آزاد ساختند (جعفریان ،137۶ ،ص  .)۲80امام به رغم بینیقازی بقه بردگقان
سیاه ،آنهقا را خریقداری و در روز عرفقه آزاد مقیکردنقد (مجلسقی ،1۴03 ،ج  ،۴۶ص  .)103از ایقنرو،
بردگان با آگاهی از نیت امام سعی میکردند خود را بر سر راه امام قرار دهند تقا آنهقا را خریقداری
کنققد چققون میدانسققتند خالصققی آنهققا حتمققی اسققت (جعفریققان ،137۶ ،ص  .)۲81همچنققین
امام صادق (ع) آزاد نمودن برده را از اعمال استحبابی روز عرفه برشمردهاند :یسقتح ُّب ل َّلرجقل أن
یتق َّرب إلی الله عش َّیة عرفة و یوم عرفة بالعت و ا َّ
لصدقة مستحب است شقب عرفقه بقا آزاد کقردن
بردگان و صدقه به پروردگار خود تقرب جویید» (شیخ صدوق ،139۵ ،ج  ،3ص .)113
 آزادسازی از طری مالکیت ،سرایت ،استیالد ،تدبیر و مکاتبه 1.از امام صقادق (ع) در مقوردسخن خداوند در آیۀ  33سورۀ نور پرسیده شد و امام در پاسخ فرمود :اگر بردهای توان مالی و دین
و ایمان داشت با او سند آزادی امضا کنید (کلینی ،13۶۲ ،ج  ،۵ص .)3۲۴

.1مالکیت :خویشاوندان رضاعی ،حکم خویشاوندان نسبی را دارند .بنابراین ،اگر به هر صورتی چنقین مقالکیتی رخ داد،
بالفاصله این خویشاوندان خود به خود آزاد میشوند (موسوی خویی 13۶8 ،ج  ،۲ص  .)313 ،۶7سرایت :اگر مقوال
ً
جزئی از برده خود را آزاد کند ،آزادی با شرایطی به تمام برده سرایت کرده و کقال آزاد میشقود (نجفقی ،13۶۲ ،ج ،3۴
ص  .)1۵۲استیالد :کنیزی که از موالی خود صاحب فرزند شده است «ام ولد» نامیده شقده و پقس از مقرگ مالقک
آزاد میشود (موسوی خویی 13۶8 ،ج  ،۲ص  .)۲7۶تدبي  :اگر موال آزادی برده را بعد از وفات خقود معلق کنقد ،بقا
مرگ موال برده آزاد میشود (جبعی عاملی ،138۶ ،ج  ،۲ص  .)188مکمتاه :مکاتبه ،عقدی است که بین مقوال و بقرده
منعقد میشود مبنی بر این که برده با اذن موال کار کند و در سررسیدهای معین ،اقسام قیمت خود را به موال بپقردازد و
در نهایت ،آزاد شود (امام خمینی ،1379 ،ج  ،1ص )33

واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

 اسالم با تشوی مسلمانان به آزاد ساختن بردگقان و گماشقتن آنهقا بقه کارهقای متناسقب بقااستعداد و مهارتشان و اختصاص کمکهزینهای از بیت المال بقه آنهقا (سقوره بققره ،آیقۀ  )177نقهتنها
آزادی ظاهری بردگان ،بلکه آزادی اقتصادی آنها را نیقز تضقمین میکقرد (بقوازار ،13۵8 ،ص ۴8۔ .)۴9
امام سجاد (ع) هیچ بردهای را بیش از یک سال نگه نمیداشت و حتی پس از آزادی ،امقوالی هقم
در اختیار آنها میگذاشت (حیدری ،1387 ،ج  ،1ص  .)۲07ایشان در شب آخر ماه رمضان با یقادآوری
خطای غالم یا کنیز به وی ،از ح خود میگذشت و آنها را در راه خدا آزاد میکرد (مطهقری،1389 ،
ج  ،9ص  .)7۵در ایققن مققدت آنهققا از نزدیققک بققا شخصققیت عظققیم علمققی و اخالقققی و تقققوایی

۱2۳

امام سجاد (ع) آشنا میشدند و طبیعی بود که منش و رفتار امام را الگوی خود قرار میدادند.
 آزادی از طری صدقه مانند آزادسازی برده به هنگام وقوع خسوف و کسوف به عنقوان صقدقهسفارش شده است.
 برخی موارد خاص مانند ابتال به کوری ،ابتال به جذام ،زمینگیر شدن نیز به صورت الزامقیو قهری موجب آزادی بردگان میشد.
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پیامبر اکرم (ص) در سخنان گهربار خویش به مؤمنقان و مسقلمانان بقرای آزادسقازی بردگقان
سفارش فراوان میکردند .چنان که در این باره فرمود« :مقن اعتق رقبقة مؤمنقة کانقت فقداءه مقن
النار» هر کس برده مؤمنی را آزاد کند این عملش سبب آزادی او از آتقش جهقنم خواهقد شقد».
حضرت علی (ع) نیز به رغم این که تعصبات نقژادی و بیعقدالتیها در جامعقه اسقالمی آن دوره
رواج بسیار یافته بود ،با اصالحات اجتماعی و فرهنگقی خقویش سقعی در مقابلقه بقا ایقن افکقار
نژادپرستانه در دوره خویش داشتند ایشان در طول حیات شریفشان ،به دست خقود و در راه خقدا
هزار بنده آزاد کردند (شقیخ مفیقد ،131۴ ،ج  ،۲ص  .)1۴1امقام حسقن (ع) نیقز بقا روحیقه سقخاوتمندانه
 ۱2۴خویش از هر زمانی برای آزادی بردگان استفاده مینمود در روایت چنقین آمقده اسقت کقه امقام
غالم سیاهی را در حال غذاخوردن دید که یک لقمه خودش میخورد و یک لقمه به سگی کقه در
آن حوالی بود میداد ،آن حضرت ،دلیل کار غالم را جویاشد و غالم گفت من شرم دارم که خقود
بخورم و به سگ ندهم .امام هنگامی که سرشت پاک غالم را مشاهده کردند نهتنها او را خریقده و
آزاد کردند ،بلکه باغی هم که غالم در آن کار میکرد را خریدنقد و بقه غقالم بخشقیدند (ابقن کثیقر،
 ،1۴13ج  ،8ص  .)۴۲امام حسین (ع) کنیزی را به خاطر تقدیم یک گل و دیگری را به خاطر خواندن
یک آیه از ق آن ت یم آزاد کرد (مطهری ،1389 ،ج  ،9ص .)7۴
امام کاظم (ع) درجواب هدیه و محبت بردگان خویش نهایت بزرگواری را در حق آنهقا ابقراز
میداشت و این موضوع را بهانهای برای آزادساختن آنان قرار مقیداد .بغقدادی در ایقن زمینقه مقی
گوید :آن حضرت در مسیر باغ خویش در حرکت بود که غالمی به سمت ایشقان آمقد ،هدیقهای
تقدیم امام کرد و آن بزرگوار به دنبال قبول آن ،نام غالم و اربابش را جویا شقد و بقه سقراغ اربقابش
رفت و او را خرید و سپس آزاد کرد (بغدادی ،بیتا ج  ،3ص .)30 ،۲9
امام کاظم (ع) به واسطه برخقورداری از فضقایل اخالققی و روح بلنقد و نگقاه انسقانیاش بقه
بردگان تعداد زیادی غالم و کنیز را خریدند و آزاد نمودند و به همین خاطر لقب «محقرر العبیقد
آزادکننده بردگان» گرفت (مسعودی ،1۴17 ،ص  .)199احمد بن عبد خلف ،از غالمان امام کقاظم (ع)

بود که آن حضرت اقدام به خرید او و پدر و مادرش کرد و همه آنان را آزاد کقرد (کلینقی ،13۶۲ ،ج ،۶

ص  ۵18مجلسقی ،1۴03 ،ج  ،۴8ص  .)11۲ ،111امام رضا (ع) نیز در راستای ترغیب امقت اسقالمی بقه
آزادی بردگان ،به کمترین مناسبتی اقدام به آزادی غالمان و کنیزان مینمود تا آنجا که خطقای ایقن
گروه را دستاویزی برای آزادی آنان قرار میداد (شیخ صدوق ،137۵ ،ج  ،۲ص  .)۲37طبرسی نیز در ایقن
زمینه نقل کقرده اسقت کقه یکقی از غالمقان آن حضقرت فقرار کقرد ،شخصقی او را پیقدا کقرد و
در حالی که به دست و پایش غل و زنجیر زده بود ،نزد امام آورد آن بزرگوار او را در این شرایط دیقد
از خطایش چشم پوشید و او را آزاد کرد (طبرسی ،1390 ،ص .)۲1۴
 .۹ .4بخشیدن خطاهای بردگان

۱2۵
واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

از زیباترین رفتارها و منش ائمۀ اطهار (ع) میتقوان بقه عفقو و گذشقت آنهقا در مواجهقه بقا بردگقان
خطاکار اشاره کرد .رفتار بزرگوارانه و توأم با رأفت ائمۀ اطهار (ع) در مواجهه با بردگان بهگونقهای بقود
که بردگان از حضور در کنار ایشان احساس آرامش و راحتی مینمودند چنان که غالمی از غالمقان
امام حسن (ع) مرتکب خطایی شد که مستح مجازات بود ،غالم عبارت «والعافین عن النقاس» از
آیه  13۴سورۀ آل عمران را خواند و امام او را بخشید و آزاد کرد (ابنبابویه ،1۴17 ،ص .)۲۴۴
کلینی نقل میکند که غالمان امام کاظم (ع) در باغی مشغول بریدن خوشههای خرما بودند
و یکی از غالمان در حین چیدن خرماها تعدادی از خوشهها را به بیرون از باغ میانداخت و با
این کار خوشههای خرما را برای خودش بر میداشت ،امام کقاظم (ع) از او علقت رفتقارش را
جویا شد و او در پاسخ آن بزرگوار گستاخانه گفت :خواستم که چنین کنم .آن حضرت به رغقم
این رفتار نامناسب ،خرماهایی را که برداشته بود به او بخشید (کلینی ،13۶۲ ،ج  ،۲ص  108مجلسقی،
 ،1۴03ج  ،۴8ص .)11۵
امام حسن عسکری (ع) در برابر خطای غالمان با مدارا و نرم خویی با آنان برخورد میکقرد
و تا آنجا که ممکن بود از مجازاتشان صرف نظر میکرد .هنگامی که امام حسقن عسقکری (ع)
پس از شهادت پدر بزرگوارشان مشغول غسل آن حضرت بودند ،مقداری از لباسها و پولهای
امام به وسیله غالمانشان به غارت رفت .ایشان پس از فارغ شدن از این امر و آگقاهی از دزدی،
آنان را فراخواند و از آنها خواست که وسایلی را که برداشتهاند باز گردانند ،امام به رغم اگاهی از
اشتباه غالمانش ،بزرگوارانه از خطای آنها درگذشت (راونقدی ،1۴09 ،ج  ،1ص  ۴۲0مجلسقی،1۴03 ،
ج  ،۵0ص .)۲۶0 ،۲۵9

 .10 .4أعلیم و أربیت بردگان
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پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار در دوران حیات شریفشان سعی در آگاه نمودن و تربیت غالمقان و
کنیزان خویش داشتند که برخی از آنان از پیروان مکتب تشیع و از مدافعان سرسخت آنان شقدند.
یکی از شیوههای ائمه (ع) خرید بسیار زیاد غالمان و آوردن آنها در خانه و ققرار دادن آنقان تحقت
تعلیم و تربیت اصیل اسالمی و پرورش فکری و معنوی و سپس آزادسازی آنان بوده است .تعلقیم
و تربیت بردگان و آموزش مبانی اسالم به این گروه سبب شد تا افرادی مانند نصر بقن ابقی نیقزر و
سققعد از تربیققتیافتگققان امققام علققی (ع) (شققیخ عبققاس قمققی ،1379 ،ص  .)۲۴۶مققنهج غققالم
امام حسن (ع) (ابن اثیر ،138۵ ،ج  ،۴ص  )93و اسلم وقارب از غالمان امقام حسقین (ع) (قرشقی ،بیتقا
ج  ،3ص  )180جون غالم ابوذر که در محضر این بزرگان معرفت آموخته بودند .در واقعقه کقربال از
سربازان وفادار امام حسین (ع) باشند .امام سقجاد (ع) پقس از واقعقه کقربال در فضقای سیاسقی
خفقانآور امویان برای گسترش اسالم حقیقی به نگهداری و تربیت بردگان و کنیزان میپرداختند.
حضرت در راستای این امر مهم پس از خریداری بردگقان و کنیقزان بقه آمقوزش و تعلقیم بردگقان
 ۱2۶میپرداختند .برخی از این بردگان مانند اسحاق بن یسار ،عبدالله بن عطا ،سالم بن ابی حفصقه و
سدیر با تعلیمات حضرت توانستند افرادی برجسته و صاحبنام شوند.
از راهکارهای مؤثر امام باقر (ع) که زمینهساز رشد بردگان و موالی در جامعه شقد ،تقالش بقی
وقفه ایشان در راستای جذب تعلیم و تربیت این گروه بود به نحوی که تعداد قابل توجهی از افراد
و دانشآموختگان مکتب امام باقر (ع) را بردگان و موالی تشکیل میدادند کقه اسقامی تعقدادی از
آنها مانند اسحاق بن یسار ،حبیب بن حسان ،حمران بن اعین شیبانی ،در کتب رجالی ذکقر شقده
است (طوسی ،1373 ،ج .)11۶ ،10۵
در دوران امام کاظم (ع) تعلیم و تربیت این قشقر از جامعقه بقه سقختی صقورت میگرفقت و
امام کاظم (ع) در اوضاع خاص سیاسی آن زمان که فعالیت علمی را محدود مینمقود ،سقعی در
آموزش کسانی مانند احمدبن محمدبن ابقی نصقر و حسقن بقن محبقوب سقراد (ابقن نقدیم،1381 ،
ص  )۴0۶و یونس بن عبدالرحمان (طوسی ،1373 ،ص  )3۴۶که دارای تألیفاتی هستند ،را داشت.
ائمه اطهار (ع) از هر لحظه بقرای آمقوزش مبقانی اسقالمی بقه غالمقان و کنیقزان خقود بهقره
میجستند و سعی در اصالح رفتارهای ایشان داشتند و با سخنان وزین و رفتار و منش خویش بقه
آنان درس چگونه زیستن و زندگی شرافتمندانه میدادند چنان که زمانی که هارون الرشید کنیقزی
را نزد امام کاظم (ع) فرستاد تا در امام لغزش ایجاد کند ،آن حضرت با عبادت و رفتقار خقویش او

را به فردی که لحظهای از یاد خدا غافل نمیشد ،تبقدیل کقرد (ابقن شقهر آشقوب ،1379 ،ج  ،۴ص ۲97

مجلسقی ،1۴03 ،ج  ،۴8ص  .)۲38همچنین هنگامی که امام رضا (ع) مشاهده کردند غالمان میوهها را
به صورت نیمخورده بر روی زمین میاندازند ،به آنان فرمودند :اگر به همه میوهای کقه میخوریقد
نیاز ندارید آن را به کسانی بدهید که احتیاج دارنقد بدهیقد (مجلسقی ،13۶3 ،ج  ،۴9ص  )10۲از دیگقر
نمونههای آموزش امام رضا (ع) میتوان بقه تعلقیم ذکقری بقه غالمقش کقه خوانقدن آن موجقب
مقبولیت توبه میشد ،اشاره کرد (شیخ صدوق ،1378 ،ج  ،1ص  .)۲۵3امام هادی (ع) نیز همانند دیگقر
ائمه (ع) به تربیت و ارتقای سطح علمی بردگان و کنیزان در جامعه اسالمی توجه فراوانی داشقت
و به تعلیم آنان میپرداخت کقه از آن جملقه میتقوان بقه «خیقران خقادم» از غالمقان و شقاگردان
حضرت اشاره کرد (برقی ،13۴۲ ،ص .)38۶
 .11 .4پیوند ائمه (ع) با نیزان

« .1جویره »از کنیزان آزاد شده پیامبر اکرم (ع) بود (مسعودی ،1370 ،ج ،2ص .)289

واکاوی الگوی اخالقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

پیامبر اکرم (ص) به عنوان الگو و اسوه در جامعه اسالمی با ازدواج با کنیزان ،موقعیت و جایگاه آنقان
در جامعه اسالمی را دگرگون ساخت به گونهای که حضور کنیزانی مانند ماریه ،ریحانه (طبقری،13۶۲ ،
ج  ،3ص  )19۶جققویره 1در کنققار همسققران آزاد ایشققان ،موجققب ارتقققای جایگققاه کنیققزان در
جامعه اسالمی شد .ازدواج ائمه (ع) با کنیزان ،برای حفظ شخصیت و احترام به کرامقت انسقانی
بردگان بود واندیشه مساوات گرایانه اسالم درباره بردگان و آزادگقان را تقرویج مقیکقرد ،زمینقهای
مناسب برای آزادی ایشان فراهم میآورد زیرا طب قوانین اسالمی ،هر کنیزی که از صاحب خود
دارای فرزند میشد (ام ولد) آزاد بود .ائمه (ع) در انتخاب همسر ،که پایه اصلی برای زمینهسقازی
تربیت صحیح فرزندان است ،دقت بسیار داشتند .امام صادق (ع) در این باره مقیفرمایقد« :نگقاه
کن و توجه نما که خود را در چه موقعیتی قرار میدهی و چه کسی را شریک زندگی و اموالت مقی
کنی و چه کسی را از دین و رمز و راز زندگی آگاه مق سقازی» (مجلسقی ،1۴03 ،ج  ،100ص  .)۲3۲در
منابع تاریخی ،موارد مختلفی از ازدواج ائمقه (ع) بقا کنیقزان گقزارش شقده اسقت ماننقد ازدواج
امام علی (ع) با خوله (مادر محمد حنفیه) ،کنیزی از قبیله بنی زبیدی ،الصقهباء از قبیلقه تغلبیقه،
مادر عمر االطرف ،ام سعید بنت عروة بن مسعود ،مادر رمله (شیخ مفیقد ،ج  ،1ص  )3۵۴و ازدواج امام
حسین (ع) با شهربانو مادر امام سجاد (ع) ،ازدواج امام سجاد (ع) با کنیز آزادشدهاش (مقادر زیقد).

۱27
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از میان همسران کنیز ائمه (ع) گروهی بودند که افزون بر همسری ائمه (ع) مادران ائمه نیز بودنقد
مانند حمیده یکی از همسران ام ولد امام صادق (ع) که مادر امام کقاظم (ع) اسقت (بحرانقی1۴09 ،
ٰ
موسقی کقاظم (ع) ،نجمقه یقا
ق ،ج  ،10ص  .)۲1از روایات مختلف چنین استنباط میشود که امقام
تکتم را که کنیزی مولده بوده و توسط حمیده مصفاه ،مادر امام خریداری شقده بقود بقه همسقری
برگزید (شیخ صدوق ،137۵ ،ج  ،۲ص .)۲۶
همسر بزرگوار امام رضا (ع) و مادر امام جواد (ع) ،ام ولدی به نام سبیکه یا خیزران معرفی شقده
اسقت (شقیخ مفیقد ،1379 ،ج  ،۲ص  ۲73طبرسقی ،1390 ،ج  ،۲ص  .)91همسقر رسقمی امقام جقواد (ع)
ام فضل دختر مأمون بود که از او صاحب فرزند نشد (علقوی 1۴۲۲ ،ق ،ص  )1۲8و از همقینرو ،امقام
محمد تقی (ع) جاریهای انتخاب نمود و از او صاحب چهار فرزنقد بقه نامهقای علقی ،خدیجقه،
ام کلثوم و حکیمقه شقد( 1طبقری .)397 ،1۴13 ،کلینقی بقا نققل یکقی از روات موثق شقیعه ،مقادر
امققام هققادی (ع) را کنیققزی بققه نققام «سققمانه» معرفققی کققرده اسققت (کلینققی ،13۶۲ ،ج  ،1ص .)۴89
همسر امام هادی (ع) و مادر امام حسن عسکری (ع) کنیزی به نام حدیث یا سوسن (شقیخ صقدوق،
 )۴8 ،137۵از اهالی نوبقه جنقوب مصقر بقود .همسقر ام ولقد امقام حسقن عسقکری (ع) و مقادر
۱28
حضرت مهدی (عج) ،بانویی رومی به نام نرجس خاتون بود (طوسی ،1373 ،ص  )۲1۴که زیقر نظقر
حکیمه خاتون تربیت شده بود و نزد امام از احترام ویژهای برخوردار بود .ائمه اطهار (ع) با ازدواج
با این بانوان و فرزند دار شدن از آنان موقعیت و جایگاه آنان را در جامعه اسالمی ارتقا بخشیدند و
باالترین درجه برای کنیزان ام ولد که تربیت امامان معصوم بود را به آنها محول کردند.
 .۷نتیجهگیری

بردگان در حجاز پیش از اسالم ،پستترین طبقه اجتماعی عرب را به حساب مقیآمدنقد و هقیچ
حرمت و جایگاهی در اجتماع نداشتند .اسالم سعی کرد با آگاهی بخشیدن به مردم با این سقنت
غلط مبارزه کند و با وضع قوانینی ،برای رهایی تدریجی بردگان اقدام نماید .پیامبر اکقرم (ص) در
طول حیات خویش با سیرۀ عملی خویش و همچنین با سخنانی در ذکقر اهمیقت آزادی بردگقان،
مسلمانان را به این امر ترغیب کردند.
پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و با روی کار آمدن خلفا ،نظام اشرافیگری و تبعیض قبیلقهای
 .1البته ،اقوال در باب تعداد فرزندان منسوب به امام جواد (ع) مختلف است (نک :شیخ مفید ،1۴13 ،ص .)3۲7

و نژادی دوباره در جامعه اسالمی پدیدار گشت .بقا توجقه بقه مقدارک و شقواهد تقاریخی ،چنقین
استنباط میشود که رویکرد حاکمان و جامعه اسالمی با رویکرد ائمه (ع) که منطب بر قرآن بقود،
نسبت به بردگان اعم از غالمان و کنیزان  -تفاوت اساسی داشته اسقت بقه طقوری کقه غالمقان و
کنیزان خریداری شده در جامعه اسالمی ،همچنان در جایگاه تحقیر گونقهای بقه سقر مقیبردنقد
در حالی که ائمه (ع) با داشتن نگاهی انسانی بر گرفته از مبانی اسالم به بردگان و ضمن تکقریم و
آزاد کردن بردگان و ازدواج با کنیزان و با رفتار و سیرۀ عملی خود ،سعی کردنقد جایگقاه بردگقان و
مقققام کنی قزان را بققه عنققوان همسققر و مققادران امامققان معصققوم (ع) در جامعققه ارتقققاء بخشققند.
ائمۀ اطهار (ع) نوعی راهکار عملی برای مقابله با بردهداری در پقیش گرفتنقد کقه ایقن اققدامات و
سپردن مسئولیتهای مهم وحساس ماننقد وصقایت در امقور دینقی و اقتصقادی و انتخقاب آنقان
به عنوان حافظ اسرار امامت موجب ارتقاء جایگاه اجتماعی این قشقر در جامعقه شقد .همچنقین
ائمه (ع) از میان این بردگان محدثینی تربیت کردند که در شرایط ویژه مردم را رهنمون بودند.

* ق آن ت یم.
ابن اثیر ،عزالدین علی .)13۵۵( .تممل ،تمریخ بزرگ اسال و ای ان( .ترجمه :عباس خلیلی) .تهقران:
شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران.
ابن بابویه ،محمد ابن علی (شیخ صقدوق) .)1378( .عياون اخامرال ضام( .چقاپ اول)( .ترجمقه:
مهدی الجوردی) .تهران :نشر جوان.
ابن بابویه ،محمد ابن علی (شیخ صدوق) 1۴0۵( .ق) .تمملالدین و تمم النعمة( .ترجمه :تحقیق
و تصحیح :علیاکبر غفاری) .تهران :اسالمیه .چاپ دوم.
ابن بابویه ،محمد ابن علی (شیخ صدوق) 1۴0۵( .ق) .تمملالدین و تمم النعمة( .ترجمه :تحقیق
و تصحیح :علیاکبر غفاری) .قم :مؤسسه نشر اسالمی.
ابن سعد ،محمد .)137۵( .اقمت( .ترجمه :محمود مهدوی) .تهران :انتشارت فرهنگ و اندیشه.
ابن شهرآشوب ،محمدبن علی 137۶( .ق) .منمقاب آل ابای ملاب( .تحقیق  :جمعقی از اسقاتید
نجف اشرف) .بیجا.
ابن صباغ ،علی بن محمد 1۴۲۲( .ق) .الدصول المهمه فی مع فه االئمه .قم :دارالحدیث.
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ابن عبدربه ،ابی عمر احمد بن محمد 137۲( .ق) .عقدالد ید( .تصقحیح :محمقد امقین) .ققاهره:
دارالکتاب العربی.
ابن قتیبه دینوری ،ابو محمد عبدالله 1۴18( .ق) .عيون االخامر  .بیروت :دار الکتب العلمیه.
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر قرشی 139۴( .ق) .الادایه والنهمیه فی الامریخ  .بیروت :دارالمعارف.
ابن منظور ،محمدبن مکرم 1۴0۵( .ق) .لسمن الع ( .چاپ اول) .قم :نشر ادب الحوزه.
ّ
ابن هشام ،عبدالملک .)139۲( .سي ه الناویه (سي ت رسول الله)( .ترجمه مسقعود انصقاری) .ققم:
انتشارات مولی.
اربلی ،علی بن عیسی( .بیتا) .ت ف اللمه فی مع فه االئمه( .ترجمقه :علقی بقن عیسقی زوارهای).
تهران :نشر ادب الحوزه.
انصاری ،مرتضی (شیخ مرتضی انصاری) 1۴11( .ق) .المکمسب .قم :چاپخانه خیام.
بحرانی ،سید هاشم 1۴09( .ق) .عوالم .قم :تحقی و نشر مؤسسه امام مهدی (عج).
برقی ،احمدبن محمد 13۴۲( .ش) .رجمل الا قی( .مصحح :حسن مصطفوی) .تهقران :انتشقارات
دانشگاه تهران.
 ۱۳۰بوازار ،مارسل .)13۵8( .اسال و حقوق ب ( .ترجمه :محسن مؤیدی) .تهران :دفتقر نشقر فرهنقگ
اسالمی.
تمیمی آمدی ،عبدالواحد 13۶۶( .ش) .تصانيف غا ر الحکام( .تحقیق  :مصقطفی درایتقی) .ققم
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
جبعی عاملی ،زین الدین (شهید ثانی)138۶( .ش) .ال وضة الاهياة فای شا ح اللمعاة الدم اقية.
(تحقی  :سید محمد کالنتر) .بیروت :موسسة علمی للمطبوعات.
جعفریان ،رسول .)137۶( .حيمت فک ی و سيمسی اممممن شيعه عليهم السال  .قم :انصاریان.
جعفری ،محمد تقی .)1390( .حقوق جهمنی ب  .تحقی و تطبی در دو نظام (از دیقدگاه اسقالم و
غرب) و تطبی آن دو بر یکدیگر ،قم :مؤسسه تدو ین و نشر آثار عالمه جعفری.
جواد علی 197۶( .م) .المدصل فی تمریخ الع قال االسال  .بیروت :دار العلم للمالیقین .بغقداد:
مکتبة النهضه.
حر عاملی ،محمد بن حسن (شیخ حر عاملی) 1۴07( .ق) .وسمئل ال ايعه الای تحصايل مسامئل
ال يعه( .تحقی  :مؤسسه آل البیت الحیاءالترا ) .چاپ دوم ،قم :انتشقارات مؤسسقه آل البیقت
الحیاءالترا .
حر عاملی ،محمد بن حسن (شیخ حقر عقاملی) 1۴1۲( .ق) .هادایت االماه الای احکام االئماه.
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مشهد :مجمع البحو االسالمیه.
حرانی ،حسن بن علی (ابن شعبه حرانی) .)13۶3( .تحف العقول عن آل ال سول( .مصقحح :علقی
اکبر عباسی) .قم :جماعة المدرسین فی حوزه علمیه قم
حسینی ،سید ابراهیم .)1383( .حقوق بشر و چالشهای فقرارو در آئینقه فلسقفۀ حققوق اسقالمی.
ن یه مع فت .قم :انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
حلی ،یحیی بن سعید 1۴09( .ق) .الجممع لل ایع .قم :مؤسسه سید الشهداء العلمیه.
حیدری ،احمد .)1387( .بزرگ زنمن ردر اسال  .قم :نشر سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد بن علی( .بیتا) .تمریخ بلداد .بیروت :دار الکتب العلمیه.
دهخدا ،علیاکبر .)1377( .للتنممه .تهران :انتشارات دانشگاه تهران
راوندی ،قطب الدین 1۴09( .ق) .الر ائ و الج ائح( .چاپ اول) .قم :مدرسه االمام المهدی.
زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر 1۴1۲( .ق) .ربيع االبا ار و نصاوا اال خيامر( .چقاپ اول).
بیروت :مؤسسه اال علمی للمطبوعات.
زیدان ،جرجی 13۵۶( .ش) .تمریخ تمدن اسال ( .ترجمه :علی جواهر کالم) .تهران :امیرکبیر.
سید رضی 138۶( .ش) .نه الاالغه( .چاپ اول)( .ترجمه محمد دشتی) .قم :نشر مشرقین.
ّ
شیخ مفید ،محمد بن نعمان1۴13( .ق) .االرشامد فای مع فاه حجا اللاه علای العاامد( .ترجمقه:
سید هاشم رسولی محالتی) ،تهران :انتشارات علمیه اسالمیه.
طباطبایی ،سید محمدحسقین (عالمقه طباطبقایی) 13۶۴( .ش) .تدساي الميازان( .ترجمقه :سقید
محمد باقر موسوی همدانی) .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
طبرسی ،فضل بن حسن .)1390( .اعال الوری .تهران :نشر اسالمیه.
طبری ،محمد بن جریر .)13۶۲( .تمریخ ال سال و الملاوک( .ترجمقه :ابوالقاسقم پاینقده) .تهقران:
انتشارات اساطیر.
طبری ،محمد بن جریر 1۴13( .ق) .دالئل االمممه .قم :نشر بعثت.
طوسی ،محمد بن حسن 13۶۴( .ش) .تهذیب االحکم فی ش ح مقنعه شيخ مديد( .ترجمه :علقی
آخوندی) .تهران :دار الکتب االسالمیة.
طوسی ،محمدبن حسن 1387( .ق) .الماسوط فی فقه االممميه( .محقق  :محمقد بقاقر بهبقودی).
تهران :مکتبة المرتضویه الحیاء االثار الجعفریه.
طوسی ،محمدبن حسن 1۴11( .ق) .اللياة .بنیاد معارف اسالمی قم .تهران :مکتبة نینوی.
علوی ،علی بن محمد 1۴۲۲( .ق) .المجدی فی انسم الطملاين ( .چاپ دوم) .قم :مکتبة آیقة اللقه
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مرعشی النجفی.
غزالی ،ابوحامد محمد 137۴( .ش) .تيميمی ساعمدت( .بقه کوشقش حسقین خقدیوجم) .تهقران:
انتشارات علمی و فرهنگی ایران.
فراهیدی ،خلیل بن احمد 1۴09( .ق) .تام العين( .تحقی  :مهدی مخزومی و ابراهیم سقامرایی).
بیجا :دارالهجره.
قربانی ،زین العابدین .)137۲( .اسال و حقوق ب  .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی
قرشی ،باقر 1۴13( .ق) .حيمة األمم موسی بن جعد  ،بیجا.
قمی ،عباس( .شیخ عباس قمی) 1۴1۲( .ق) مناهی االممل( .چاپ پنجم) .قم :انتشارات هجرت.
کلینی ،محمد بن یعقوب .)13۶۲( .الکمفی( .چاپ چهارم) .علی اکبر غفقاری .تهقران :دار الکتقب
االسالمیه.
لوبون ،گوستاو .)13۵8( .تمدن اسال و غ ( .ترجمه :سقید هاشقم حسقینی) .تهقران :انتشقارات
اسالمیه.
لیثی واسطی ،علی بن محمقد137۶( .ش) .عياون الحکام والماواع ( .مصحح:حسقین حسقنی
۱۳2
بیرجندی) .قم :انتشارات دار الحدیث.
مجلسی ،محمد باقر (عالمه مجلسی) .)1۴03( .بحامر االناوار( .چقاپ دوم) .بیقروت :دار احیقاء
الترا العربی.
مسعودی ،علی بن حسقین 1370( .ش) .ما وج الاذهب و معامدن الجاوه ( .ترجمقه :ابوالقاسقم
پاینده) .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
مسعودی ،علی بن حسین 1۴17( .ق) .اثامت الوريه .قم :انصاریان.
مطهری ،مرتضی .)1389( .آشنمیی بم ق آن( .چاپ پنجم) .تهران :انتشارات صدرا.
مطهری ،مرتضی .)1393( .ب دگی در اسال ( .چاپ اول) .تهران :انتشارات صدرا.
مکارم شیرازی ،ناصر .)137۴( .تدسي نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
موسوی خوئی ،سید ابوالقاسم .)1368( .منهمج الصملحين .قم :موسسة اسالمی خوئی.
مونتسکیو ،شارل .)13۶۲( .روح القوانين( .چقاپ هشقتم) .ترجمقه :علقی اکبقر مهتقدی) .تهقران:
انتشارات امیرکبیر.
میرشریفی ،سیدعلی .)139۵( .س نوشت اسي در اسال  .تهران :انتشارات سمت.
نجفی ،محمد حسن( .صاحب جواهر) .)1362( .جواه الکال فی ش ح ش ایع االسال (ترجمه:
عباس قوچانی) .تهران :موسسه نشر اسالمی.

