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  چرایی کنیززادگی و کنیزداري امام هادي

  1محمدسعید نجاتی

  چکیده

کنیززاده اسـت و  هادي حضرتال که: چرا امامی مانند ؤس براي پاسخ به این این مقاله،

در حالی که قرآن ازدواج با کنیزان را در صورت ناتوانی ازدواج بـا زنـان  ؛با یک کنیز ازدواج کرده

هاي مختلف از جمله کلام و پس از بررسی این دستور قرآنی، به مدد دانش روا شمرده است؟ ،آزاد

مبـارزه بـا تبعـیض نـژادي؛  داري؛مقابله با بـرده :ند ازاکه عبارتشده  پاسخ ارائه نه تاریخ اسلام،

تکلفـی ازدواج بـا هزینه بودن و بیکم؛ یتبآزادي و ازدواج غیرعلنی؛ تلاش براي تکثیر نسل اهل

هاي مختلف؛ جلوگیري از به خطـر انـداختن همسـران کنیزان؛ دستیابی به پیوند نژادي با قومیت

هاي علــوي در ایــن ان؛ مشــکلات شــدید امنیتــی و اقتصــادي خانــدانهایشــرســمی و خانــدان

  .بري جنسیعصر؛پسندیده بودن لذت

  يکلید واژگان

  .مادران امامان ه،سمان ،کنیز ،نقی ،ابن الرضا ،امام هادي
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  مقدمه

هـاي برخی از پژوهش ،اند. در این میانمنابع بسیاري به زندگی و سیره امامان شیعه پرداخته 

هاي دیگـر ها نیز بیشتر به جنبهاز این پژوهش .اندنها به مادران معصومان اختصاص یافتهت ،اخیر

و هیچ پژوهشی یافت نشد که در راستاي پاسخ به پرسش  1اندزندگی مادران ائمه پرداخته حیات و

  دانست. جدید ،توان این موضوع را در نوع خودمی پس،شده در این مقاله باشد. مطرح

ام «و مشـهور بـه  »سـمانه«را کنیـزي بـه نـام  مادر امام هـادي ،بسیاريهاي گزارش

شـده  مغرب عربـی مشـخص ،هاي دیگروطن جناب سمانه، در گزارش 2اند.معرفی کرده »الفضل

  3است.

کنـد، نقـل می فرج رخجی، وکیل امام جـوادبنبر اساس گزارشی که مسعودي از محمد

ا خریـداري داران سامرّجناب سمانه مغربیِ را از یکی از بردهمحمد از سوي امام مأموریت یافت تا 

. بـر نـدکردشان دریافـت میهکنندکنیزان مولده را بدون واسطه از زن تربیت ،دارانکند. این برده

کس قـرار نگرفتـه بـوده و بـا توجـه بـه سمانه تا پیش از آن در اختیار هـیچ ،اساس این گزارش

 ،وکیلـان امـام هـادي 4را به قیمت شصت سکه طلـا خریدنـد.زنی او کمالاتش، پس از چانه

ها و کمالات معنوي مادر آن حضرت را از زبان امام بازگو شایستگی ،مهزیاربنفرج و علیبنمحمد

هاي مادرش را داراي معرفت به جایگاه امام و زنی محفوظ از کید و پلیـدي ،اند. آن حضرتکرده

  5ان و صالحان دانست.شیطان و در سطح مادر سایر صدیق

عنوان همسـر عقـدي و رسـمی امـام بـه ،دختر مـأمون عباسـی ،تنها از ام الفضل ،این منابع

  6اند.اند و دیگر فرزندان آن حضرت را نیز از کنیزان دانستهبرده نام جواد

نیز سخن چندانی به میان نیامده است. آنان همسر امـام  در منابع از همسران امام هادي

                                              
، مجلـه بـانوان شـیعه، زمسـتان »اجتماعی آنـان ـ هاي سیاسیو نقش مادران امامان شیعه«طیبی،  ناهید ك:..ر 1

 .32 ـ 7ص  ،7و  6ش  ،1385و بهار  1384
 حسـنبنفضل ؛92، ص 6، ج تهذیب الأحکامطوسى،  ؛315، ص 2، ج لإرشادا؛ مفید، 498ص  1، جالکافیکلینى،  .2

 .211، ص روضۀ الواعظین؛ فتال نیشابورى، 339، ص إعلام الورى، طبرسی
تـذکرة ، جوزىبنسـبط ؛88، ص مطالـب السـؤول، شـافعى ؛442ص  2، ج مناقب آل أبـی طالـب. ابن شهرآشوب، 3

  .449، ص 3، جتحفۀ الأزهارشدقم، بن؛ ضامن359، ص الخواص
 .220، ص إثبات الوصیۀ ،. مسعودى4
 .نهما .5
  .323، ص المجدي. ابن صوفى، 6
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یـا  1را نیز کنیزي به نام حدیث یا یا سوسن، حدیثه و مادر بزرگوار امام عسکري هادي

هـاي اند. وي نیز از زنان برگزیده و با کمـال عصـر خـود و بـه نامشناسانده 2سلیل از اهالی نوبه

با سلیل ازدواج کند،  قبل از آنکه امام هادي 3معروف و مشهور بود.» حربیه و سلیل، حدیثه«

» کشیده از هر آفت و پلیدي و ناپـاکیسلیل، یعنی بیرون«در وصفش فرموده بود:  وادامام ج

ماید کـه زمـین را از ناي سلیل! زود است خداوند به تو، حجت خود را عطا «و به او مژده داد که: 

ل را سـتوده و ونیز سـل امام هادي ،همچنین» .ر شده باشدبعد از آنکه از ستم پُ ؛ر کندعدل پُ

ها ها و آلودگیاز بدي ،سلول (یکی از القاب سوسن) ؛سلولٌ مسلولۀٌ من الآفات و الانجاس«د: فرمو

  4».پاك است

بـه  ،فضیلت و توانایی جناب سوسن به قدري بود که در دوران اضطراب و سـرگردانی شـیعه

بـه ، دختـر امـام جـواد ،، با راهنمایی جناب حکیمـههنگام شهادت امام حسن عسکري

  5اي معرفی شد.ناهگاه و وصی امام در برههعنوان پ

با توجه به دستور قرآن کریم که ازدواج با کنیز را پس از ناممکن بودن ازدواج بـا زنـان آزاد  

بـا زنـی آزاد ازدواج  این سؤال مطرح است که چرا پدر امام هادي، جوادالائمـه 6داند،جایز می

نیز تنها از کنیز خود داراي  و چرا امام هادي ؟نکرد تا از او داراي فرزندي گردد که امام شود

  فرزند شده و گزارشی از ازدواج وي با زنان آزاد وجود ندارد؟

 یابیم که امامان متعددي از شیعه نیز مانند امام هاديدرمی ،با بررسی سیره امامان دیگر

از  و امـام زمـان کنیززاده بودند. امام سجاد، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام عسـکري

اند. از سوي و رومی به دنیا آمده بربر ،اينوبه ،مغربی ،ایرانی :هاي مختلف مانندکنیزانی، با قومیت

 یعنی امام حسین و امام رضا و امام جواد ،دهد که برخی از اماماناین مسئله نشان می ،دیگر

                                              
  .479، ص 3شدقم، همان، جبن؛ ضامن313و  312، ص 2. مفید، همان، ج1

 .39، ص ۀالعلوی ۀسرالسلسلبخاري، نصر . ابی7
 .403، ص 2ج ،کشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀ. اربلى، 3
 .244. مسعودي، همان، ص 4
 .230، ص الغیبۀ ،طوسی؛ شیخ 501، ص 2، جکمال الدین. شیخ صدوق، 5
یاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّهُ أَعْلَـمُ وَ مَنْ لَمْ یسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ ینْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیمَانُکُمْ مِنْ فَتَ« .6

تواننـد بـا ى ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن باایمان را ندارنـد، مىو آنها از شما که توانای ؛بِإِیمَانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ

تر است و همگى اعضـاى خدا به ایمان شما آگاه؛ ازدواج کنند ،زنان پاکدامن از بردگان باایمانى که در اختیار دارید

 )25آیه ، سوره نساء» (یک پیکرید.
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امـام  :رخی دیگر از امامان نیـز ماننـداند. در زندگی بکرده در کنار همسران خود با کنیزان ازدواج

اي ثبـت نشـده و تنهـا بـا کنیزانشـان ازدواج رسـمی امـام هـادي و امـام عسـکري ،کاظم

در آن زمان  بیت پیامبر اکرمهاشم و اهلکه زنان شایسته در قبایل بنیدرحالی ؛اندکردهازدواج

ایـن اسـت کـه چگونـه امـام  ،ستیموجود داشتند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن ه

انـد و از کرده وجود دستور قرآن کریم در این باره، بـا کنیـزان ازدواج با ،هادي و سایر این امامان

انـد؟ نویسـنده بـا بررسـی منـابع نکرده هاشـم ازدواجو چرا با زنان بنی ؟اندآنها داراي فرزند شده

هاي مربوط، بسیار گذرا در منابع و پژوهشبه این نتیجه رسید که  تاریخی و سیره معصومان

اثري که به این سؤال پرداخته باشـد،  ،اند و متأسفانهو سریع به معرفی مادران این امامان پرداخته

  یافت نشد.

ن دستور قرآن کریم درباره ازدواج بـا کنیـزان ینویسنده براي پاسخ به این پرسش، ابتدا به تبی

  دهد.پرسش اصلی ارائه می رايپاسخ بنه پردازد و سپس، می

شده  سوره نساء، به مردانی که توانایی ازدواج با زنان آزاد باایمان ندارند، اجازه داده 25در آیه 

که با کنیزان باایمان ازدواج کنند. بر اساس این آیه است که روایات متعددي از امامان معصوم در 

مردان امکان ازدواج با زنان آزاد دارنـد وجـود که مورد ناشایست بودن ازدواج با کنیزان، درصورتی

فقیهان متقدم شیعه مانند شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن ابی عقیـل و ابـن جنیـد نیـز بـر  1.دارد

آن را  ،هرچند فقیهـان متـأخر شـیعه ؛اندرا ناروا و حرام شمرده ین ازدواجچنی ،اساس این روایات

ازدواج با کنیزان، تنها در شرایط ویژه و اضـطراري  ،براینبنا 2اند.ولی ناپسند (مکروه) دانسته ،جایز

دو متغیر ازدواج با کنیزان یا شـرایط  ،براي پاسخ به پرسش اصلی ،رودر نگاه امامان رواست. ازاین

هـم ازدواج بـا کنیـزان  ،رسـدویژه و اضطراري امامان، قابل درنگ و تأمـل اسـت. بـه نظـر می

  باشد و هم شرایط امامان ویژه و خاص بوده است.دقیق ن ،که انعکاس یافتهچنانآن

 نفی نظام اشرافی و تبعیض نژادي میان عرب و غیرعرب. 1

م جنگی و اسرا به مرکز اسلام، مردان عرب یپس از گسترش فتوحات و سرازیر شدن سیل غنا

د. هاي ساسانی و روم روي آوردنـهاي پهناور تحت سلطه امپراتوريبه کنیزکان زیباروي سرزمین

                                              
  .433، ص 7ج ،؛ شیخ طوسی، همان359، ص 5کلینی، همان، ج .1
، 2، جالمؤتلف من المختلف بین أئمـۀ السـلفطبرسی، حسن بنفضل ؛ 368، ص 12، ججامع المقاصد، . محقق کرکی2
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هـاي مختلـف هـا و ایـن قومیتباعث شد تا نسل بعدي، نسلی مشترك میان عرب ،این گرایش

اولاد سـراري  آنان را شمردند ونسلی که در آغاز با تازیانه تبعیض و تعصب عربی، حقیر می ؛باشد

  1خواندند.(بچه کنیزان) می

برآمدنـد و  مرورزمـان در هنگـامی از میـان رفـت کـه ایـن نسـل مشـترك بـه ،این نگرش

ن ابـراز او عملی بـه جامعـه مسـلم هاي مختلف علمیهاي خود را در جنبهها و قابلیتشایستگی

شناسان و اخباریان برجسته عرب، نقل شده اسـت کـه حفص، از نسببنکردند. از ابویقظان عامر

ن مادران زاییده از ای ،تا اینکه بهترینان قریش ؛توجهی نداشتند ،زا بودندقریش به کنیزانی که بچه

ــد از ــارت بودن ــه عب ــدند ک ــجاد علی :ش ــام س ــینبنام ــم ،الحس ابوبکر و بنمحمدبنقاس

عمر بـا بنو محمـد فرزنـد ابـوبکر و عبداللـه عبدالله که هرسه از ازدواج امام حسینبنسالم

ي و داردر بـرده دختران شاهزاده ایرانی به دنیا آمده بودند. اینـان طبـق دسـتور رسـول خـدا

شان، به بردگی مـردم عـادي اسیرگرفتن اشراف و بزرگان یک جامعه، با توجه به جایگاه اجتماعی

آمدنـد و درمی بلکه به انتخاب خود، به همسري یکی اشراف و بزرگان جامعـه اسـلامی ؛رفتندنمی

سه تن را شاهزادگان ایرانی نیز پدران این  پرداختند واین همسران، قیمتشان را به بیت المال می

 2انتخاب کرده بودند.

فرزند امام سجاد که مادرش کنیز بود، معروف است کـه بـه  ،عبدالملک به زیدبنسخن هشام

چراکـه  ؛که شایسـته آن نیسـتیدرحالی ؛داري ام که تو سوداي خلافت در سرشنیده« وي گفت: 

نه در ذهن هشام اسـت. در نژادگرایا دهنده عمق رسوخ باورنشان ،، این استدلال».ايیک کنیززاده

بـا ایـن باورهـاي  بیتاي از مبارزه اهلپاسخ جناب زید نمونه ،مقابل اندیشه و سخن هشام

ایـن  ،دانسـتی میتاگر خداوند کنیززاده بودن را منقص«نادرست است. زید در پاسخ هشام گفت: 

  3».دادنمی مقام را به حضرت اسماعیل، پسر حضرت ابراهیم

  توان در این شعري به این مضمون یافت:ن باور را مینمونه دیگر ای

مرا به سرزمینی وارد کـن کـه  !اند؛ بارالهابه خدا سوگند که کنیززادگان در میان ما بسیار شده

  4در آن هجین و پستی را نبینم.

                                              
  .313، ص 1، جعیون الأخبار؛ ابن قتیبه دینورى، 360ص  ،3؛ زمخشرى؛ همان، ج427، ص 1، جالکامل . المبرد،1
  .350ص  ،3ج ،. زمخشري، همان2
  .361، ص 3ج ،؛ زمخشري، همان312ص  ،1 همان، ج ،نورى. ابن قتیبه دی3
  .361، ص 3ج ،. زمخشري، همان4
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بـود. ایـن امـام بـزرگ  امیه و در عصر امام سجاددر دوره بنی ،آمیزاوج این نگاه تبعیض

ازجملـه تلـاش  ؛هاي متعـددي داشـتبرنامه ،این تبعیض و براي پرورش دینی بردگان براي نفی

تعـداد  ،که در مدت سـی سـالطوريبه ؛بردگان را آزاد کند ،کرد تا با همه امکانات مادي خودمی

 1دادنـد.اي در مدینـه را تشـکیل میکه گویند اینان محلـهچنانآن ؛بسیاري برده آزادکرده داشت

به امام پیشنهاد  ،اندك بود. به همین دلیل ،ندان امام از دخترعمویش فاطمه بنت الحسنتعداد فرز

فرزندان امـام بسـیار  ،ازاینشد که به دلیل تعداد کم فرزندان، کنیزان فرزندزا خریداري کند و پس

رسماً با آنان  ،ه دختر ایشان، کنیزانی بودند که آن حضرت پس از آزاديمادر یازده پسر و نُ 2شدند.

 ؛تواند دلیلی براي ازدواج برخی از معصـومان بـا کنیـزان باشـدخود می ،این گزارش 3ازدواج کرد.

که درحالی ؛چراکه همسر رسمی ممکن است توانایی محدود و اندکی براي فرزندآوري داشته باشد

  شود.با وجود کنیزکان متعدد، این محدودیت برطرف می

هاي کنیز و مادر بچـه اکبر وهاي برادرش علیمادر بچه و کنیز ،از جمله همسران آن حضرت

ولـی  ؛ها شـماتت کـردعبدالملک آن حضرت را به دلیل این ازدواج .بود عمویش امام حسن

الخسیسۀ و أتمّ به النقیصۀ و اکرم به من اللؤم، فلـا  إنّ اللّه رفع بالاسلام«امام در پاسخ نوشت: 

خداونـد بـا  ؛ى اللّه علیه وآله قد تزوج أمته و امرأة عبدهعار على مسلم و هذا رسول اللّه صلّ

ازدواج با بـرده  ،پس .ها را جبران کرد و حقیرها را کریم کردها را بلندي داد و کاستیاسلام پستی

اش ازدواج رسول خدا نیز با کنیـزش و نیـز بـا همسـر بـرده کهچرا ؛آزادشده مسلمان ننگ نیست

  4»کرد.

 هاي مختلفنژادي با امت دستیابی به پیوند. 2

ترین نگاهی به پراکندگی وسیع موطن مادران ائمه که از سـند و خراسـان بـزرگ در شـرقی 

یافتـه، ایـن  مناطق اسلامی گرفته و تا مغرب عربی و نوبه در شمال سودان و روم شـرقی امتـداد

عصاره وحی و نبوت تقدیر الهی بر این تعلق گرفته که آخرین  رساند که شایدنکته را به ذهن می

                                              
  .280ص  ، حیات فکرى و سیاسى ائمه. جعفریان، 1
 .104، ص 9 ، ج البدایۀ و النهایۀ، . ابن کثیر دمشقى2
 .155، ص 46، جبحار الأنوار؛ مجلسی، 283، ص المجدي. ابن الصوفی، 3
، (ع)مسند الإمـام السـجاد، عطاردي؛ عزیز الله 18، ص 101ج ، بحار الأنوار؛ مجلسی، 361، ص 5ن، ج. کلینی، هما4

  .132، ص 1ج
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واسـطه منجی عالم بشریت که وظیفـه هـدایت جهانیـان را بـه عهـده دارد، به ،و امام مهدي

جهان داشته باشد. اهمیت پیوند خونی میان  مادران پدران خود، نوعی پیوند خونی با اقوام مختلف

، یکـی از اي اسـت کـه در آیـات متعـددي از قـرآن کـریمشونده، به گونههدایتگر و امت هدایت

  1.»رسولا منکم«؛ است ، برآمدن از قوم مخاطب خود، ذکر شدههاي رسول اکرمخصوصیت

یکی از دلایل اهمیت پیوندهاي سببی و قبیلگی از دیرباز، کارآمـدي ایـن پیونـدها در جهـت 

حمایـت و  در عصر امام هادي ،به عنوان نمونه ؛جلب متحدان سیاسی و اجتماعی بوده است

رانیان از مأمون عباسی که مادرش کنیزي ایرانی بود و پشتیبانی ترکان (ماوراءالنهر) از پشیبانی ای

هـاي معتصم و خلفاي بعدي عباسی که مادرانشان کنیـزان تـرك بودنـد، نقـش مهمـی برجریان

هاي مختلف، امکان همگرانی و نزدیکـی پیوند امامان شیعه با قومیت 2سیاسی و حاکمیتی داشت.

عنوان عـاملی آورد. شاید بتوان همین پیوندها را بهتلف و امامان شیعه را فراهم میمیان اقوام مخ

که سرزمین مغرب، موطن مـادر امـام چنان ؛هاي مختلف دانستبراي گسترش تشیع در سرزمین

ق) کـه نوادگـان امـام 363-179( گیري حکومت ادریسـیاناز همان دوره و با شکل، هادي

دولـت  3اند.داشـته بیـتها گرایش و نگـاه مثبتـی بـه اهلرنتا ق ،بودند حسن مجتبی

با کنیزي از نژاد  عبدالله محض، نوه امام مجتبیبندولتی بود که با ازدواج ادریس،ادریسیان 

ادریـس، مسـموم بنچراکه ادریس، پیش از تولد فرزنـدش ادریس ؛، قوام یافت»کنزه«بربر به نام 

را به حکومـت خـود  او ،با جنین وي بیعت کردند و پس از تولدشد و به قتل رسید و مردم مغرب 

 در موطن مادران امام جـواد ،همچنین 4گماشتند که پادشاه بعدي دولت ادریسیان مغرب شد.

توانـد از که می 5شودپاي تشیعی دیده می ردّ ،در جنوب مصر و نوبه و حبشه و امام عسکري

  ها نیز تأثیر پذیرفته باشد.این ازدواج

  پیروي روشمند از عرف و رسم متعارف روزگار خود. 3

هاي مختلـف در جامعـه اسـلامی وارد با گسترش اسلام و سیل اسرا و کنیزانی که از سرزمین

                                              
  .163 ، آیهعمرانو سوره آل 151و  129آیه  شبیه آن: سوره بقره، ؛62آیه  ،. سوره بقره1
  .188و  125، ص دولت عباسیان. طقوش، 2
  .24، ص 4، جالعبرخلدون، ابن. 3
 .18 ، صهمان. 4

5. http://fa.abna24.com/167764/print.html 
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شد، رویکرد جامعه اسلامی به کنیزان عوض شد و جایگاه و نقش اجتماعی خاصی براي آنـان می

ه دربار اموي و سپس عباسـی بـه ایـن کنیـزان ثیر توجأبیشتر تحت ت ،پدید آمد. این جایگاه ویژه

تأثیري مستقیم بر گسترش فساد مالی و اخلاقی در دربار و جامعـه آن روز  ،ایجاد شد. این جایگاه

بارگی در این جامعـه شـد. طلبی و زندستاویزي براي شهوت ،داشت. طولی نکشید که کنیزداري

هایی که در ایـن مسـئله وجـود فرصت امامان شیعه ضمن پذیرش نکات مثبت و ،این شرایط در

الگـویی از رفتـار درسـت و  عملاً ،داشت، ضمن حفاظت و پایداري ارزشی و حقوقی از این کنیزان

الگـویی کـه در عـین  ؛ه دادنـدئـگیـري از کنیـزان اراحفاظت از چارچوب خانواده را در عین بهره

ــه ــت از جنب ــمراقب ــراط و غرق ــزداري، خــودداري از اف ــت کنی ها و ه شــدن در جــذابیتهاي مثب

 کشید.هاي این کنیزان را در عمل به تصویر میهنرنمایی

حجـم  ،دارشدن از آنها شکست و از سوي دیگـرپس از اینکه تابوي ازدواج با کنیزکان و بچه

شدند، به خاطر کند شدن شتاب فتوحـات می هاي اسلامیاثر فتوحات وارد سرزمین کنیزانی که بر

از  یشداري به فکر حفظ سرمایه خود و بالابردن سود خـوگذاران تجارت بردههسرمای 1کاسته شد،

هـاي مختلـف خواننـدگی و نوازنـدگی و رقـص و بـا آموزش ،فروش بردگان افتادنـد. ایـن کـار

فریبی به کنیزکان وارداتی انجام شد و باعث شد تا قیمت این کنیزها به تناسب آرایی و دلمجلس

هاي مختلف، به چند ده یا حتی چند صد برابر قیمت شان در هرکدام از رشتههایاستعداد و توانایی

آراي دربار خلفا و اشراف و ندیده ترقی کنند. طولی نکشید که این کنیزان که مجلسکنیز آموزش

، تبدیل به مادران خلفا شدند. با نگاهی به زندگی خلفا و اشراف و بزرگـان در ایـن بودند درباریان

امري شایع و عرف در زمانـه  ،دارشدن از آنهایابیم که ازدواج با کنیزان برگزیده و بچهدوره، درمی

تنها برخی از خلفاي نخستین آنان، زاده مادرانی با  ،ها خلیفه عباسیکه در میان دهچنان ؛آنان بود

ته کنیزکـانی کـه توانسـ ؛آرا زاده شدندبقیه از کنیزان مجلس ،اصل و نسب هستند و پس از امین

  بودند گوي سبقت را از همتایان خود در دلربایی از خلیفه بربایند.

جایگاه خاصی در درباره اموي و عباسـی یافتنـد،  که یافتهدیده و پرورشاین کنیزکان آموزش

آمیـز هایی جنـونهاي خود، گـاه کـار خلیفـه را بـه دلبسـتگیبهاي سنگینی داشتند و با جذابیت

فسادي کـه  ؛زدندي را در درباره خلفا دامن میزیادفسادهاي اخلاقی  ،نبسیاري از آنا .کشاندندمی

 ،یافـت. عشـق میـان خلیفـه امـويشـد و گسـترش میدست جامعه سرازیر میاز دربار به پایین

                                              
  .245، ص الزواج فی الجاهلیۀ و الاسلام. الترمانینی عبدالسلام، 1



 

   121چرایی کنیززادگی و کنیزداري امام هادي

  

هاسـت. اي از ایـن عشقنمونـه ،اش بـه نـام حبابـهقیمت خواننـدهعبدالملک و کنیز گرانبنیزید

او  قدر مانع دفن کنیز شد که بدنش متعفن شد ود، خلیفه اموي آنکه کنیزك به ناگاه مرهنگامی

کنیزك را رها نکرده بود و  قبر ،که در این روزهادرحالی ؛از غم جان داد ،نیز پانزده روز بعد از وي

 ،عریب ،نمونه دیگر آن 1؛حتی یک بار جسد متعفن کنیز را براي دیدن و بوییدن از قبر خارج کرد

او را به صد هزار زر سرخ و بعدها مـأمون  ،خوان امین و سپس مأمون است. امینزهکنیز دانا و آوا

اسماعیل خرید. جالب این است بناجبار از صاحب جدیدش عبداللهکه او را به پنجاه هزار درهم به

تمام زندگی من اسـت و  ،به مأمون اظهار کرد عریب ،اسماعیل به هنگام این معاملهبنکه عبدالله

از  بعدچار اختلال حواس و مشاعر گردید و د ،ولی مجبور شد و پس از آن ؛به فروشش نبودحاضر 

چنان دلبسته این کنیز بود که سخنانش را بسان یک ادیب درخور نقل مأمون آن 2رد.مُ ،چهل روز

عفتـی و دلبـاختگی عریـب بـه یکـی از درباریـان بـه نـام بـی با وجوددانست. وي و نگارش می

هرچنـد عریـب غیـر از  3.وي را به ازدواج معشـوقش رسـاند ،د، پس از تندي اندکیحامبنمحمد

با هشت تـن از خلفـاي عباسـی  و هاي بسیاري را در دربار عباسیان داشتحامد، معشوقبنمحمد

هـا را کـه مایـه تـوان اعـداد و ارقـام ایـن گزارشکـه نمی ناگفتـه نمانـد 4بستر شده بود.نیز هم

  دقت پذیرفت.لغه دارد، بهمبا سرایی وداستان

تنوع نژاد و رنگ و رخسار و هنر این کنیزان باعث شد تـا حرمسـراهاي دربـار  ،از سوي دیگر

سال توفیـق ملاقـات بـا خلیفـه یـا بهلبریز از کنیزکانی شد که شاید سال ،خلفاي اموي و عباسی

بسـتند. کـار میهها بـحیله ،یافتند و براي راهیابی به بستر مالک خویشامیران زیردست او را نمی

 5انـد.کنیز گفته 4000تا  ،که در حرمسراي هارون پس از او باقی ماندند را تعداد کنیزان زیبارویی

امـام  اي بـود کـه مـأمون عباسـی بـا توجـه بـه سـنّبه اندازه ،عمق نفوذ و جذابیت این کنیزان

اعتنـایی بیالاید که بـا بـیگیري از آنان، دامن عصمت آن حضرت را تلاش کرد با بهره جواد

از دویسـت تـن از زیبـاترین کنیزکـان  ،کـار هایش ناکام ماند. او براي اینامام، مانند سایر توطئه

کمک گرفت که بـه  ،ی خاص با جواهرات پیرایش شده بودندشکلشده دربار که هرکدام به تربیت

                                              
  .106، ص 1، جحیاة الحیوان الکبرى، دمیري موسیبن؛ محمد460، ص 8، جکتاب الأغانی،. ابو الفرج الإصفهانی1
 .48ص ، 21ج ،. ابو الفرج اصفهانى، همان2
 .363، ص 10، جمسالک الأبصارابن فضل الله عمرى،  ؛49همان، ص  .3
 .52، ص 21ج ،. ابو الفرج اصفهانى، همان4
 .222، ص 10. ابن کثیر، همان، ج5
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تـوجهی آن حضـرت نهایـت بـیاما با  ؛بهانه استقبال از امام، خود را به آن حضرت عرضه کردند

  1که حتی به آنها نگاهی هم نینداخت.چنان ؛مواجه شدند

ضمن عمل به این رسم جامعه خود که با شرایطشـان نیـز سـازگارتر  امامان معصوم ما

اي از تشکیل خانواده با این کنیزان آزادشده را در عـین دوري از نمونه ،بوده، با اصلاح و ترمیم آن

منـدي از آنان ضمن تبعیت از رسم جامعه خود و بهره ،به دیگر سخن ؛انده دادهحرمسراسازي ارائ

وسیله آنان و دوري از حرمسراسازي و دلبستگی افراطی به این کنیزان لایق، با تشکیل خانواده به

 اند.دلربایان هرجایی، مدل و الگویی مناسب را به جامعه آن روز عرضه کرده

  شدهختن همسر رسمی و شناختهپیشگیري از به خطر اندا. 4

هاي سرشناس علوي و بسنده کردن به ازدواج با کنیزان، به جاي ازدواج با دخترانی از خاندان

 ،هایشان کاهش یابد؛ زیرا این کنیـزانشد تا فشارها به همسران امام و خاندانباعث می ،هاشمی

علیه  هاي سیاسی و امنیتی بسیارشاراي نداشتند و با وجود فشدهخاندان برجسته و خانواده شناخته

 امامان، دیگر نگرانی درباره خاندان همسران آنان نبود و خود این همسران که به عنـوان کنیـز امّ

  گرفتند.شدند، چندان تحت نظر و زیر ذره بین عناصر دستگاه خلافت قرار نمیولد معرفی می

کنیزي دارد  از اینکه امام جواد طبیعی بود که رفتار دستگاه عباسی به هنگام باخبر شدن

براي خود خریداري کرده، کاملاً با زمانی که اعلام  کنیزي دار شده یا امام هاديکه از او بچه

چراکـه انتظـار  ؛کرده بودند، کاملاً متفاوت بـود عنوان همسر دائم ازدواجشد آنان با دختري بهمی

اي اعمـال شـود. ایـن راقبت و نظارت ویژهرفت که بر همسر رسمی و همچنین خاندان وي ممی

 ،جدي بود که در صورت ازدواج رسـمی و علنـی خصوص در مورد مادر امام هاديبه ،مسئله

ي ام الفضـل و وشد. طبیعی بود که هودختر مأمون عباسی معرفی می ،ي ام الفضلوعنوان هوبه

توزي دستگاه حـاکم نیـز ت و کینهنوعی تحت تأثیر نگاه منفی دختر خلیفه، مورد نفربه ،خاندانش

توزانه خلافت عباسـی را دربـاره خـود امـام ها رفتارهاي کینهخصوص وقتی گزارشبه ؛قرار گیرند

  2الفضل شکل گرفت. رفتارهایی که برخی تحت تأثیر کینه ام ؛اندانعکاس داده جواد

                                              
  .500، ص 18ابو الفرج اصفهانى، همان، ج .1
مهج ؛ ابن طاوس، 125، ص لمعجزاتعیون ا، عبد الوهاببن؛ شیخ حسین710ص ، الدر النظیم، حاتم شامىبنیوسف .2

، الثاقب فی المناقـب، ؛ ابن حمزه طوسى200، ص 2، جالصراط المستقیم، بیاضی، 36، ص الدعوات و منهج العبادات

  .394، ص 7، جمعاجز دینۀمبحرانى،  ؛ 517ص 
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انـد، ایـن ي آوردهنگاهی به شرایط سیاسی و اجتماعی امامانی کـه بیشـتر بـه کنیـزداري رو

بخشد که این بزرگواران براي جلوگیري از هرگونه آسیب احتمالی به خانواده و احتمال را قوت می

 یشعنوان همسـر رسـمی خـوهمسران رسمی خود از سوي دستگاه خلافت، از اینکه فردي را بـه

ا حجم فشار و نسبت مستقیمی ب ،کردند. جالب است که این روندخودداري می ،اعلام و علنی کنند

و بعـد  که این روند در زندگی امام کاظمچنان ؛خفقان حاکم بر زندگی خصوصی امامان دارد

الرضـا ملقـب شـده و بیشـتر در که به ابـن و امام حسن عسکري هاديامام  ،از ایشان

بیشـتر  ،هاي نظامی و تحت نظر حکام عباسی و دور از وطن خود زنـدگی کردنـدزندان یا پادگان

این بزرگواران حتی از همسران واقعی خود که مادران امامان بعـدي قطعـاً از  ،ست. طبیعی استا

کردنـد تـا از گزنـد آزارهـاي احتمـالی دربـار عنوان یکی از کنیزان خود یاد میمیانشان بودند، به

 عباسی در امان باشند. 

 ؛امـام کـاظممـدت هاي طولانیزندان 1؛به دستور منصور زدن خانه امام صادقآتش

 ،هاي امامـانهجـوم شـبانه بـه خانـه 2؛در منزل و اندرونی خـود هاي ترور امام جوادتوطئه

شـده اسـت؛  گـزارش 4و امام عسکري 3؛هاديامام  ،که در مورد امام صادقچنان

اختفـاي مـادر  5؛فشارهاي شدید اقتصادي و اجتماعی به خانواده امامان در مدینه در عصر متوکل

 نیـز و ؛کاري در نام بردن از ایشان و فرزند بزرگوارشـان در آن عصـرحتی پنهان و م زماناما

، از بیم تولد امام زمان 6بعد از شهادت آن امام تحت نظر ویژه بودن کنیزان امام عسکري

رو بودند. طبیعـی ههاي از تهدیدهایی است که خانواده امامان با آنها روبدهنده نمونهنشان گیهم

عنوان کنیز در خانه آن بزرگواران شـناخته ست که در این شرایط، حکومت وقت بر بانویی که بها

 ،واقـع هرچند ایـن کنیـز در ؛گیري کمتري نسبت به زنان رسمی آنان داشته باشندشد، سختمی

  همسر رسمی امام و مادر امام بعدي باشد.

                                              
 .137، ص الثاقب فی المناقب؛ ابن حمزه طوسی، 473، ص 1، جالکافی. کلینی، 1
، ص الثاقب فی المناقـب؛ ابن حمزه طوسی، 200، ص 2ج، الصراط المستقیمنباطى بیاضی، ؛ 710، همان، ص ی. شام2

517. 
  .322، ص تذکره الخواصالجوزي، بن؛ سبط15، ص 11، جالبدایه و النهایه؛ ابن کثیر، 11، ص 4، جهمان. مسعودي، 3
  .513، ص 1. کلینی، همان، ج4
 .479، ص مقاتل الطالبیین. ابوالفرج الأصفهانى، 5
  .474، ص 2. شیخ صدوق، همان، ج6
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 هاي علوي در این عصرمشکلات شدید امنیتی خاندان. 5

ترین دلیلی که براي ازدواج نکردن امامان بعدي با عموزادگان یا دیگر دختـران خانـدان دهعم

هاي علـوي از سـوي عباسـیان در دوره اخیـر فشار بودن شدید خاندانرسد، تحتخود به نظر می

داد که بسـیاري از چنان خطرناك جلوه می ،عنوان رقیبان خلفااست که ازدواج کردن با آنان را به

و بعـدها امـام  1دختران تا پایان عمر ازدواج نکردند و برخی از امامان چون امـام کـاظم این

هـا ماننـد در برخی از دوره ،اي را براي معیشت آنان وقف کردند. از سوي دیگرموقوفه 2جواد

چنان بر علویان شدید بود که زنان علـوي یـک دسـت لبـاس گیري مالی آنزمان متوکل، سخت

خواندند و بقیه بـا نماز نداشتند و چند زن علوي همه باهم با یک لباس کامل نماز میکامل براي 

پـدران  ،طبیعی است که با ایـن قـدرت اقتصـادي 3نشستند.پوشش کمتر به انتظار لباس نماز می

دختر دادن به امام با آن شرایط سیاسـی  ،امکان شوهر دادن دخترانشان را نداشتند. از سوي دیگر

به معناي در معرض تهدیـد مضـاعف قـرار دادن ایـن  ،احضار مداوم به دربار عباسی تحت نظر و

  تا حد امکان از آن پرهیز داشتند. هایشان بود که ائمهدختران و خانواده

  تکلفی ازدواج با کنیزانهزینه بودن و بیکم. 6

هرکه بـه دنبـال « :دانگونه در میان عرب معروف دانسته هاي ازدواج با کنیزکان را اینمزیت

مندي بیشتر و تشریفات کمتر در زندگی است، باید به سراغ تر و بهرههزینه پایین و مخارج سبک

  4»نه زنان آزاد. برود؛ ازدواج با کنیزان

اي شرایط امنیتـی و هاي چندهمسري و کنیزداري و اشارهارائه توضیحی درباره تفاوتاینک، 

  رسد.روزگار، ضروري به نظر می سیاسی حاکم بر خانواده امامان در آن

گذشته کاملاً متفاوت و داراي بار حقـوقی  مفهوم زن و خانواده و همسر دائم در برابر کنیز، در

و اجتماعی خاصی نسبت به امروز بوده است. در نگاه جامعه امروز، مردي کـه چنـد همسـر دائـم 

در دسـته چندهمسـري  ،دو تفـاوتی نـدارد و هـر سـت،با مردي که کنیزهاي متعـددي دارا رد،دا

هرچنـد  ،پذیرش همسري دائم یک زن ،که در جامعه زمان معصوماندرحالی ؛شوندبندي میطبقه

                                              
  .38، ص 1، جعیون أخبار الرضا؛ شیخ صدوق، 54، ص 7. کلینی، همان، ج1
  .221، ص تاریخ قممحمد قمى، بن. حسن2
 .479، ص لبیینمقاتل الطا. ابوالفرج اصفهانی، 3
 .170، ص و الظرائفاللطائف ثعالبى،  ؛334، ص المحاسن و الأضدادجاحظ، . 4
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کاملـاً متفـاوت مفهـومی نیـز  بار حقوقی و اجتماعی و ،عنوان همسر دوم، در برابر کنیز داشتنبه

  داشت. 

برخـی وظیفـه  .ممکن بود داشـته باشـند کنیزانی که در یک خانه بودند، کاربردهاي متفاوتی

برخـی وظیفـه شـیر دادن بـه نـوزادان و  ؛خدمت در امور آشپزخانه و مطبخ را به عهـده داشـتند

گفتـه  »سـریه«ی دیگر نیز کـه بـه آنهـا عضب و ندگرفتمیعهده  ررسیدگی و تربیت کودکان را ب

نـان در هنرهـا و فنـونی چـون هاي شرعی و قانونی مالک خود بودند. ایعنوان محبوبهبه ،شدمی

شـده بودنـد و  شعر، ادبیات عرب، آواز و خوشنویسی یا حتی علومی چـون فقـه و قرائـت تربیـت

شدند. اگر این کنیـزان هاي گزاف خریدوفروش میاي نزد مالک خود داشته و باقیمتجایگاه ویژه

شـده و بـه دلیـل آزاد بـودن  هولد خوانـد آوردند، امّاز مالک خود باردار شده و فرزندي به دنیا می

یک فرد پس از مرگ مالکش و با قرارگرفتن در  ،ولد خرید و فروش نبودند. کنیزان امّفرزند، قابل

 ،شدند. جایگاه و شأن بانوي اصلی و همسر رسمی مالکطور خودکار آزاد می به ،سهم ارث فرزند

 نوکران و خدمـه داخـل خانـه نظـارت که همسر برچنان ؛با کنیزان محبوب او نیز یکی نبود اصلاً

 در خصـوصتوانسـت شـوهرش را و می 1گرفـتمیدر اختیـار  نیـز و تعـدادي از آنـان را داشت

امري کـه  ؛کاري کندو او را بازخواست یا وادار به مخفی هدد اش با کنیزان تحت فشار قراررابطه

د سـفاح و منصـور نیـز یافـت و حتی خلفایی ماننـ 3یا امامان 2اش در میان همسران صحابهنمونه

کـه چنـان ؛کشاندحتی کار را به توطئه براي قتل شوهر نیز می ،حساسیت همسر رسمی 4شود.می

گـزارش  ق195سال  حاکم مدینه در ،عبدالله زبیريطبري ارتکاب این جنایت را به همسر بکاربن

 سـران پیـامبراین خطرهـاي برآمـده از حسـادت میـان هووهـا را چـه در میـان هم 5کرده است.

هـاي ام گريآمیز و توطئـهو چه در همسران برخی از امامان، از جمله در رفتار حسادت 6اکرم

                                              
 .261، ص 3ج همان، مسعودي، ؛336، ص 7، ج المنتظم ،؛ ابن جوزي87، ص 8، جتاریخ الامم و الملوكطبري،  .1
، ص 2، جتاریخ الإسـلام و وفیـات المشـاهیر و الأعلـام، ذهبی ؛ شمس الدین901، ص 3، جالاستیعاب. ابن عبدالبر، 2

498. 
  .134، ص 1، جتهذیب الأحکام. شیخ طوسی، 3
، ص 7، جالمنـتظم ؛ ابن جـوزي،87، ص 8، جتاریخ الامم و الملوكطبري،  ؛261، ص 3، جالذهبمروجمسعودي،  .4

336. 
 .247، ص 8، جتاریخ الامم و الملوك ،طبري .5
  .3182، ص 4، جالاستیعاب؛ ابن عبدالبر، 412، ص 1، جانساب الاشرافك: بلاذري، .ر ،. به عنوان نمونه6
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رغبتـی توانسته سببی براي کمخود می ،ایم. این مشکلاتنیز دیده 1همسر امام جواد ،الفضل

رایط سیاسی و به خصوص که ش ؛پیشگیري از مشکلاتی باشد وامامان به ازدواج دائم با زنان آزاد 

  تر بوده است.اي بغرنجاجتماعی امامان آخر نیز به گونه

  بیتتلاش براي تکثیر نسل اهل. 7

فزونی جمعیت، به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار و قدرت یک ملـت و تشـویق بـه تکثیـر 

ل در این میان، فزونی یـافتن عـدد سـادات و نسـ .بوده است از جمله تعالیم پیامبراکرم ،نسل

شاهدي بر راستی وعده اعطاي کـوثر  ،زیرا همین فزونی ؛آثار و برکات دو چندان دارد ،پیامبر

علاوه بر داشتن میراث نژادي  ،طور طبیعیه آورد که ببه حضرت رسول بود و جمعیتی را پدید می

 از آن حضرت، با توجه به این ارتباط و علقه خونی، تعصب بیشتري در تلاش بـراي اعتلـاي دیـنِ

کشـی هـاي دشـمنان خانـدان وحـی بـراي نسـلتلاش ،دهند. از سوي دیگرمیخود به خرج  جدّ

کرد. تاریخ نشان داده کـه خانـدان خطري جدي براي انقراض این نسل پاك را ایجاد می ،سادات

کـه  آنجـا در معـرض تهدیـدهاي جـدي قـرار گرفتنـد و از ،آن حضـرت از پس اکرم پیامبر

وجـود  ، از وجـود آنـان احسـاس خطـر کـرده و حضورشـان را بـاسـیهاي امـوي و عباحکومت

 یش، رقیبی براي قدرت و سلطه خـوهاي ذاتی خودو شایستگی خویشاوندي نزدیک به پیامبر

هاي پیـاپی خصوص که علویان نیز با قیامبه ؛، از تعقیب و کشتار علویان فروگذار نکردنددیدندمی

را براي رهبري جامعه و به دست گرفتن قدرت نشـان  یش، توانایی خوهااین حکومت ضدّ بر خود

را بـا انقـراض  است که ممکن بود نسل پیـامبر مملو از کشتارهایی ،دادند. صفحات تاریخمی

عباسـی یافـت کـه بـا  3و هـارون 2ها را بتـوان در دوره منصـورمواجه کند. شاید اوج این جنایت

، در تلاش بـراي از بـین جمعی آنانهاي دستهاین سادات یا اعدام گورکردن تعداد زیادي ازبهزنده

 این شرایط بود که کثرت نسل در میان فرزندان پیامبر اکرم ، در.این شجره طیبه بودند بردن

                                              
مهـج الـدعوات و ؛ ابن طـاوس، 125، ص عیون المعجزات، عبدالوهاببن؛ شیخ حسین710ص ، الدر النظیم ،شامى .1

؛ 517ص  ،الثاقب فی المناقـب، ؛ ابن حمزه طوسى200، ص 2، جالصراط المستقیم، بیاضی، 36، ص منهج العبادات

 .394، ص 7، جمعاجز مدینۀ بحرانى،
الکامـل فـی ؛ ابن الأثیر، 166، ص مقاتل الطالبیین؛ أبوالفرج الأصفهانی، 105، ص 8، جأمم و الملوكتاریخ ال. طبري، 2

 .526، ص 5، جالتاریخ
أعیان  امین، ؛ محسن150، ص 5، جالأغانی؛ ابوالفرج اصفهانى، 109، ص 1، جعیون أخبار الرضا. شیخ صدوق، 3

 .29، ص 1، ج،الشیعۀ
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کنی نسـل علویـان و عامل مهمی در جلوگیري از تلاش دشمنان بـراي ریشـه ،بیت پاکشو اهل

 توانست مـانعی جـدي بـرايمی ،د و زادوولد زیاد در خانواده پیامبرفاطمیان در طول تاریخ ش

 ،هاي متعـدد بـراي هرزنـی میسـر نیسـت و همسـران دائـماین توطئه باشد. از آنجا که بارداري

ممکن است آمادگی این مسئله را از نظر جسمی  ،که در ناز و نعمت بار آمده باشندخصوص آنانبه

ازدواج مجدد و همسر جدید نیز مسـئولیت و شـرایط خـاص  ،سوي دیگرو بدنی نداشته باشند، از 

یکی از راهکارهاي رایج براي طلب فرزند بیشتر در گذشته بـوده اسـت.  ،خود را دارد، کنیز گرفتن

 ،با مروان نیز قابل استفاده است. بر اساس این روایـت گوي امام سجادودر گفت ،این مسئله

دار شده بود و تعداد فرزندانش اندك بود، اش بچهتنها همسر رسمی ،الحسن که امام از امّهنگامی

این بود  از به امام پیشنهاد شد که به دلیل تعداد کم فرزندان، کنیزان فرزندزا خریداري کند و پس

 1که فرزندان امام بسیار شدند.

  داريراهکاري عملی براي مقابله با برده ،ازدواج با کنیزان. 8

در منظومـه راهکارهـاي اسـلام بـراي برچیـدن تـدریجی  ،بـا کنیـزان رفتار معصـومان

داري کـه بـه توان راهکار اسلام را دربـاره بـردهکنیزداري در جهان آن روز، قابل تبیین است. می

هنگام ظهور اسلام در همه مناطق متمدن جهان در جریان بود، بر اساس راهبرد حـذف تـدریجی 

درنگ حقوقی و کیفري بـا جـرم و تعـدي بـه اه مبارزه قاطع و بیبه همر ،تبیین کرد. این راهبرد

هاي معنـوي و سازي کرامت و بزرگداشت و نگاه انسانی بـه بردگـان و تشـویقبردگان و فرهنگ

داري در کردن بردهکنتوان گفت اسلام براي ریشهمی ،سانقانونی براي آزاد کردن آنان بود. بدین

سـازي در نتیجه این فراینـد، بـدون تغییـر چالش اجرا کرد. در سطح جهان، فرایندي درازمدت را

و مسـلمانان داري از سـطح جامعـه اسـلامی مرور بـردههاي اجتماعی و اقتصادي رایـج، بـهنظام

 تنها براي حکومت نوپاي پیامبر اکرمداري، نهتوان گفت حذف ناگهانی بردهکن شد. میریشه

جذب تـدریجی و تغییـر فرهنـگ بردگـان کـافر در جامعـه  ممکن نبود، بلکه فرصتی را که براي

اسلام ضمن تأکید بر حقوق بردگان، طـی مراحلـی و  ،روبرد. ازایناز بین می ،اسلامی وجود داشت

تـوان آنهـا را درسـیره و زنـدگی مراحلـی کـه می ؛داري را به مـرز نیسـتی کشـاندبرده ،تدریجبه

تـوان داري را میمده نظام مبارزه اسلام با بردهقسمت ع که رسدیافت. به نظر می معصومان

                                              
 .104، ص 9، جالنهایۀو البدایۀ. ابن کثیر، 1
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  :گنجاند ذیلدر فهرست 

کسانی  ،بدترین مردم« فرموده: که داري؛ مانند این گفته رسول خدانکوهش و تقبیح برده

 1؛داران)(برده »فروشند.هستند که مردمان را می

راك ماالعقبـۀ، فـک و مـا اد«سازي براي ترویج آزاد کردن بردگان با آیـاتی ماننـد فرهنگ

 2؛»رقبه

و به طور ویـژه حقـوق بردگـان؛ ماننـد حـق  ،به رسمیت شناختن حقوق بشر به طور عمومی

مانند خوراك و پوشاك کافی و مسـکن مناسـب و  ،تأمین نیازهاي اساسی بردگان در حد متعارف

ك میان یک بـرده تأیید قانون مکاتبه یا قراردادهاي آزادي بردگان، مانند آزاد دانستن فرزند مشتر

 ؛و آزاد

فروشی. این امر با مشروط کردن بردگی اقـوام محدود کردن سازوکار تولید برده در بازار برده

 ؛نهادمرور مصداق آن رو به کاهش میجهادي که به؛ مختلف به جهاد صحیح و شرعی انجام شد

لف براي آزادسازي ایجاد سازوکارهاي دینی متعدد براي آزاد شدن بردگان با وضع قوانین مخت

معتبـر دانسـتن ازدواج بـا  3مانند کفاره روزه و کفاره نذر و قسم و قتل خطـایی و ظهـار. ،بندگان

آزاد شدن قهري و خودکـار  به معناي بردگان و آزاد دانستن فرزند مشترك میان یک برده و آزاد،

 4؛که مادر فرزند ارباب خود بودند بود کنیزانی

 5؛نند منع از اجبار کنیزان براي تجارت فحشا و کسب درآمدنفی استثمار بردگان، ما

هاي سـخت بـر حرام دانستن شکنجه بردگان و قانون آزادسازي بردگان در صـورت شـکنجه

 6؛آنان

برکشیدن بردگان در مناصب مهم و جایگاه اجتمـاعی بـر اسـاس تقـوا و ایمـان، نفـی نظـام 

 ؛طبقاتی و اشرافیتی ترجیح اربابان بر بردگان

مانند اینکـه حتـی آنـان را بـا  ،هاي فراوانجاد فرهنگ حرمت نهادن به بردگان با سفارشای

صـدا کننـد و نهـی از بـدرفتاري بـا  ،بلکه فتی و فتاة به معناي جوان ؛عنوان کنیز و برده نخوانند

                                              
  .114، ص 5. کلینی، همان، ج1
 .13و  12 ، آیهبلد هسور .2
 .3 ه، آیهمجادلسوره  ؛92 هنساء، آیسوره  .3
 .406، ص الجامع للشرائع، حلی سعیدبنیحیى .4
  .89 ه، آیهمائدسوره  .5
  .405. حلی، همان، ص 6
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 1.مودنسوار نهی  از دواندن برده به دنبال اربابِ که پیامبر اکرمچنان ؛بردگان

در حقیقت راهی بـراي حریـت و  ،دارشدن از اوبا یک کنیز و بچه معصوم ازدواج امامان

عنوان یک کرده و به کنیز را آزاد ،خصوص که پیش از ازدواجبه ؛شدآزاد کردن کنیز محسوب می

ن، با توجه به جایگاه برتر دینی، اجتمـاعی و سیاسـی یا کردند. افزون برزن آزاد با وي ازدواج می

نقـش مـادري کـه بـراي  جهـتهـا بـه شد تا ایـن خاتونآن روز، باعث میدر جامعه  امام

، احترام و جایگاه خاصـی در میـان شـیعیان و عنوان مادران امامکردند، بهمعصومان ایفا می

هاشـم کـه راهمیـت بنیعنوان مادر افـرادي از خانـدان برتـر و پُبیابند و به بیتمحبان اهل

  ی داشت، شناخته شوند.اي در دربار عباسجایگاه ویژه

 آزادشدن پیش از ازدواج. 9

هیچ دور نیست که در موارد مختلفی که ازدواج امام با کنیزي گزارش شده، امام پـس از آزاد 

ولـی کسـانی کـه بـه  ؛عنوان زنی آزاد به ازدواج پسرش درآورده باشـدکردن این کنیز، وي را به

انـد. این مادران و همسران را کنیـز خوانده ،لینگاه اوّاند، با همان رازهاي اندرون خانه آگاه نبوده

اي بر این احتمـال اسـت. قرینه ،این باره گزارش شده در سیره اي که از برخی از معصومان

 ،3و صفیه دختـر حـی نضـیري 2،با جناب جویریه دختر حارث مصطلقی در ازدواج رسول اکرم

کـه در پـیش از ازدواج بـرده  اکـرم گونه گزارش شده است. از میان همسران رسـول همین

بودند، تنها جناب ماریه قبطیه به دلیل بیم از رقابت برخی از همسران آن حضرت، ترجیح داد برده 

در میــان امامـان نیـز ایــن مسـئله در ازدواج امــام  4بمانـد و همسـر رســمی آن حضـرت نشـود.

ازدواج  و یـا 6آزادشده خودبا کنیزان  هاي امام سجادازدواج 5،با شاهدخت ایرانی حسین

 شده است. تصریح 7،با نرجس خاتون امام عسکري

                                              
  .344، ص 3، جربیع الأبرار ،. زمخشري1
  .206، ص 1، جإمتاع الأسماع، قریزى. تقى الدین م2
 ؛ ابـن حجـر عسـقلانى،1871، ص 4ج  ،الاسـتیعاببـن عبـدالبر، ا؛610، ص 11، ج تاریخ الأمم و الملوكطبري،  .3

 .212-210، ص 8، ج الإصابۀ فی تمییز الصحابۀ
 .169، ص 3، جتاریخ طبري ،طبري .4
  .629، ص 1، جأعیان الشیعۀین، م. محسن ا5
  .18، ص 101ج، الأنواربحار ،؛ مجلسی361، ص 5نی، همان، ج. کلی6
 .574، ص 1، همان، جروضۀ الواعظین؛ فتال نیشابوري، 214، ص الغیبۀ . شیخ طوسی،7
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توضیح اینکه آنچه در آیه قرآن نکوهش شده، ازدواج با کنیزي است که هنـوز بـرده اسـت و 

فرد دیگري غیر از شوهر که اجـازه ازدواج  .ممکن است برده شوهر خود یا برده فرد دیگري باشد

بلکـه بـه  ؛انـددهد که این بزرگان، کنیزانی عـادي نبودهنشان می 1،هست خود را امام جواد

هـاي الهـی برگزیـده و خریـداري تقدیر الهی و ربوبیت خاصه حضرت حق، بـراي مـادري حجت

اند. خبرهایی که پیش از تولد امامان و حتی پیش ازتولد پدرانشان درباره مادران برگزیده آنان شده

فـداي  2؛بِأَبِی ابْنُ خِیرَةِ الْإِمَاءِ ابْنُ النُّوبِیـۀ« رگزیدگی است؛ مانندآمده، تأییدي دیگر براي این ب

بنابراین اگرچه ازدواج امامان با زنـان دیگـر را بـه  »پسر زن اهل نوبه شوم. ،پسر بهترین کنیزها

اساس برنامه و تقدیري  بر ،اما انتخاب مادران ائمه دیگر ،توان دانستمی صورت معمول و عرفی

  بوده است. مشخص

                                              
  .220 ، ص3، جمسعودي، همان .1
 .323، ص 1. کلینی، همان، ج2
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 نتیجه

شـده و سـپس  توان حدس زد کـه مـادران ائمـه پـیش از ازدواج آزادمی ،با توجه به قراینی 

با همـان نـام کنیـز  ،اما در بیرون از بیت امامان ؛عنوان همسر دائم به همسري امامان درآمدندبه

 ،با کنیزي مغربـی يبین امنیتی قرار بگیرند. ازدواج پدر امام هادمشهور شده بودند تا زیر ذره

نـوعی راهکـار عملـی  ،توانست با ارتقاي جایگاه این کنیز در جامعه و آزاد کردنشسو می از یک

آمیز میان عرب و عجم و پیروي روشـمند از رسـم زمانـه داري و نظام تبعیضبراي مقابله با برده

به خطر انداختن جـدي  مانع از ،و از سوي دیگر ،خود و تلاشی براي نزدیک شدن با مغربیان باشد

عنوان همسر رسـمی امـام و تحـت تـأثیر شـرایط شخص جناب سمانه، به دلیل معرفی نشدن به

بـا  هاشم در مدینه باشد. همین مسائل نیز در ازدواج امام هاديشدید امنیتی و اقتصادي بنی

 طرح است.قابل ،جناب سلیل یا حدیث
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  منابع

 .قرآن کریم

 .ق1385ابى الکرم، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر، بنلحسن علىابن اثیر عز الدین أبو ا

 اوّل، ،ۀالکتـب العلمیـ دار، بیـروت: ابن جوزي ابوالفرج، المنتظم فی تاریخ الـأمم و الملـوك

 .ق1412

محمد، دیوان المبتـدأ و الخبـر فـى تـاریخ العـرب و البربـر و مـن بنابن خلدون عبد الرحمن

  ق.1408، بیروت: دار الفکر، دوم، تحقیق خلیل شحادةلشأن الأکبر، عاصرهم من ذوى ا

  ق.1415اوّل،  ،ۀالکتب العلمی دار، بیروت: الإصابۀ فی تمییز الصحابۀ ابن حجر عسقلانى

  .ق1419 سوم، ، ، قم: انصاریان، الثاقب فی المناقبابن حمزه طوسى

الکتــب  دار، قـم: بـی طالـبعلى، مناقــب آل أبنابـن شهرآشـوب، مازنـدرانى، محمـد

  ق.1379اوّل،  ،ۀسلامیلاا

 دوم، ،مکتبۀ آیۀ الله المرعشى النجفـى، قم: ، المجدي فی انساب الطالبیینابن صوفى نسابه

  ق.1422

  ق.1411اوّل،  قم: دار الذخائر، موسى، مهج الدعوات و منهج العبادات،بنابن طاووس، على

  ق.1423اوّل،  ،بوظبی: المجمع الثقافیامسالک الأبصار،  یحیى،بنالله عمرى، احمدابن فضل

ق/ 1418 ،ۀالکتـب العلمیـ دارابن قتیبه دینورى، أبومحمد عبدالله، عیـون الأخبـار، بیـروت: 

  .م1998

  تا].، بیروت: دار الفکر، [بیالبدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر، دمشقى

   .اوّل، دار إحیاء التراث العربی :، بیروتالحسین، کتاب الأغانیبنعلى ،ابوالفرج  الإصفهانی

  .]تابى[، دار المعرفۀ :، مقاتل الطالبیین، تحقیق سید احمد صقر، بیروتـــــ 

رسولى محلـاتى،  هاشم ، محقق / مصحح:کشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀ، عیسىبناربلى، على

  ق.1381اوّل، : تبریز

  ق.1413اوّل،  ، قم:لأئمۀ الإثنی عشرمعاجز ا ۀمدینسلیمان، بنبحرانى، سید هاشم

، تحقیـق ۀالعلویـ ةفـی انسـاب السـاد ۀالعلوی ۀسرالسلسل ،عبداللهبننصر سهلوبخاري، اب

  ق.1432اوّل،  سیدمهدي رجائی، قم: مکتبه آیه الله العظمی مرعشی نجفی،

اریخ و الزواج فی الجاهلیۀ و الاسلام، دراسۀ مقارنـۀ فـی مجـال التـعبدالسلام،  ،ترمانینی
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  .م1996 سوم، الطلاس، ، دمشق: داردب و الشریعۀأال

 ،إمتاع الأسماع بما للنبی من الأحوال و الـأموال و الحفـدة و المتـاع، تقى الدین مقریزى

 ق.1420اوّل،  ،ۀالکتب العلمی دار: بیروت

الکتـب و قاهرة: دار إسماعیل، الظرائف و اللطـائف، بنمحمدبنأبو منصور عبد الملک ،ثعالبی

 .م2006 ق/1427 ،الوثائق القومیۀ

اوّل،  ،الهلـال ۀدار و مکتبـبحـر، المحاسـن و الأضـداد، بیـروت: بنأبو عثمـان عمرو ،جاحظ

  م.2002

  ش.1381 ششم، ،جعفریان، حیات فکرى و سیاسى ائمه، قم: انصاریان

    ق.1405ل، اوّ ،ۀسید الشهداء العلمی ۀمؤسسسعید، الجامع للشرائع، قم: بنحلی، یحیى

الکتـب  دار، بیـروت: حیـاة الحیـوان الکبـرىعیسى، بنموسیبنالدین محمدکمال ،دمیري

  .م2004ق/1424 اوّل، ،ۀالعلمی

 دوم، ،: دار الکتاب العربـى، بیروتالإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلامالدین، تاریخشمس ،ذهبى

  ق.1409

الـأعلمی  الأبرارونصـوص الأخیـار، بیـروت: مؤسسـۀعمر، ربیع بنابوالقاسم محمود ،زمخشري

  .ق1412اوّل،  ،للمطبوعات

  .ق1418اوّل،  ،، قم: منشورات الشریف الرضىتذکرة الخواص، جوزىبنسبط

 ق.1403، التعارف دار بیروت:سید محسن، أعیان الشیعۀ،  ،الأمین

  .ق 1419 اوّل، ،اغل، بیروت: البلؤو، مطالب السطلحه شافعىبنمحمدشافعی، 

، قـم: جامعـه الدر النظـیم فـی مناقـب الأئمـۀ اللهـامیم، حاتمبنجمال الدین یوسف ،شامى

  ق.1420اوّل،  ،مدرسین

  تا] .[بی اوّل، ،مکتبۀ الداورى، قم: ، عیون المعجزاتعبد الوهاببنشیخ حسین

  .ق1395 دوم، ،کمال الدین و تمام النعمۀ، تهران: اسلامیۀشیخ صدوق، 

  ق.1378اوّل،  ،تهران: نشر جهان ،، عیون أخبار الرضاـــــ 

  ش.1378اوّل،  ،، تهران: دفتر نشر میراث مکتوب، تحفۀ الأزهارشدقمبنضامن

  ق.1417اوّل، : حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، قمبنطبرسى، فضل

چی و... مشـهد: یر شـانه، المؤتلف من المختلف بین أئمۀ السلف، محقق/ مصـحح: مـدـــــ 

  .ق1410اوّل، ، مجمع البحوث الإسلامیۀ
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جریر، تاریخ الأمم و الملـوك، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل ابـراهیم، بنأبوجعفر محمد ،طبري

  ق.1387دوم، بیروت: دار التراث، 

 .، چهارمالله جودکی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهطقوش، دولت عباسیان، مترجم حجت

 ق.1407، چهارم ،ۀالکتب الإسلامی دارالحسن، تهذیب الأحکام، تهران: بنمدطوسى، مح

 ق.1411اوّل،  المعارف الإسلامیۀ، : دار، قمیبۀالغ ـــــ ،

 ، تهـران: ناشـرعطارد،الحسینبن، مسند الإمام السجاد أبى محمد علىطاردى عزیز اللهع

  ش.1379 اوّل،

محمـد ، تحقیق علىالأصحاب الاستیعاب فى معرفۀلبر، عبدابنمحمدبنعبداللهبنعمریوسف

  .م1992/ق1412 اوّل، الجیل، دارالبجاوى، بیروت: 

 اوّل، ، قـم: دلیـل مـا،روضۀ الـواعظین و بصـیرة المتعظـیناحمد، بنفتال نیشابورى، محمد

  ش.1375

ید حسن عبد الملک قمـى، تحقیـق سـبنعلىبنمحمد، تاریخ قم، ترجمه حسنبنقمى حسن

  ش.1361جلال الدین تهرانى، تهران: توس، 

  ق. 1407 چهارم، الکتب الإسلامیۀ، یعقوب، الکافی، تهران: داربنکلینى، محمد

دوم، ، ۀالکتـب العلمیـ دار، بیروت: الکامل فی اللغۀ و الأدبیزید، بنأبوعباس محمد ،المبرد

  .ق1407

  ق.1403 دوم، العربی، التراث إحیاء داریروت: ب، الأنواربحارتقى، محمدبنباقرمحمد ،مجلسی

، جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق/ مصـحح: گـروه حسینبنعلى ،محقق کرکی عاملى

  ق. 1414 دوم، ،آل البیت ۀمؤسس ، قم:آل البیت ۀپژوهش مؤسس

 سـوم، ،ن: انصـاریا، قـمأبـى طالـببنإثبات الوصیۀ للإمـام علىحسین، بنعلى ،مسعودى

  .ق1426

  .ق1409دوم، ، الهجرة دارمروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، قم: ـــــ ، 

 اوّل، ، قم: کنگره شیخ مفیـد،الإرشاد فی معرفۀ حجج الله على العبادمحمد، بنمفید، محمد

  ق.1413

، تبۀ الحیدریـۀالمک، نجـف: شیخ على، الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم ،نباطى بیاضی

 ق.1384اوّل، 

، مجله بـانوان »اجتماعی آنان ـهاي سیاسی و نقش مادران امامان شیعه«طیبی، ناهید، 

 .7 و 6ش  ،1385و بهار  1384شیعه، زمستان 


