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آگاهى هاى تازه درباره 
غالمان و كنيزكان در دوره صفوى

بر پايه كتاب آداب سنيه

نوشتة محمد صالح بن عبدالواسع خاتون آبادى (م 1126) 
رسول جعفريان

درباره نويسنده
محمد صالح بن عبدالواسع خاتون آبادى (1058 ـ 1126 [1116 كه در برخى مصادر آمده، اشتباه است]) 
ــلطان حسين صفوى است .  ــاه سليمان و شاه س ــينى خاتون آبادى و از علماى مبرز دوره ش ــادات حس از س
خاندان خاتون آبادى، يكى از خاندان هاى پرعالِم دوره اخير صفوى است كه نگارشات حديثى و اخبارى آنان 

عمدتًا در قالب مكتب حديثى ـ مذهبى عالمه مجلسى است.
از محمد صالح- كه يكى از نام آورترين افراد اين خاندان است- دست كم 23 عنوان كتاب شناخته شده 
و نسخه هاى آن برجاى مانده است.1 آثار وى به طور عمده، در احكام فقهى مانند نماز، آداب زيارت، تقويم 
ــت يا به نام دو سلطان معاصر وى،  ــرعيات زندگى است. بيشتر اين رساله ها به درخواس ــرعى، نوافل و ش ش
ــم زمان، گاه نام شاه وقت در تركيب اسامى كتاب هاى وى آمده  ــليمان و حسين نوشته شده و بنا به رس س
كه از آن جمله، حديقه سليمانى و مدينه سليمانيه است. يكى از آثار وى- كه اخيراً بخشى از آن چاپ شده 
ــرح حال  ــت- حدائق المقربين2 نام دارد. دو باب از حديقه چهارم آن كتاب به عالوه حديقه پنجم، در ش اس

1. فهرستواره دست نوشت هاي ايران(دنا)، ج11، ص 402
2. تأليف در 1115، بنگريد: حدائق، ص 253
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عالمان به چاپ رسيده است. 
ــاره شد، وى از  ــات حديثى اين دوره بوده و همان طور كه اش آثار وى به طور عمده در چهارچوب نگارش
پيروان مكتب عالمه مجلسى است. نزديك بودن وى به مرحوم مجلسى كه از يك سفر حج آغاز شد، سبب 

دامادى او نيز در همين خانواده شد.
محمد صالح اوائل در پي كتب حكمت و فلسفه بود و با ارشاد عالمه مجلسى به سراغ كتب فقه و حديث 
ــد: اين حقير، كتب حديث را در خدمت او خواندم و در  ــى مى نويس آمد. او درباره رابطه خود با عالمه مجلس
ــت و همه مؤلفات خود و مؤلفات ساير علما را كه از مشايخ عظام  ــال 1085، اجازه اى براى اين حقير نوش س
ــت و حقوق ابّوت و تربيت و  ــت، به اين حقير داد. حقوق او بر اين حقير، عظيم و نامتناهى اس خود اجازه داش
ــن قاصر، حريص بودم بر تحصيل علوم عقلى و اوقات  ــت بر اين قاصر دارد. در اوايل حال، اي ــاد و هداي ارش
ــدم و به  ــيله حج بيت اهللا الحرام، به خدمت او مربوط ش خود را صرف كتب حكمت مى نمودم تا آنكه به وس
ــدم. و سى سال در خدمت او از  ــغول ش بركت او هدايت يافتم و به تتبع كتب فقه و حديث و علوم دينى مش
ــفه هم مى تواند به تلّمذ او نزد آقاى حسين خوانسارى (م  ــاگردى او در فلس فيوضات او بهره مند گرديدم.1 ش
ــت سال در خدمت او تلمذ  ــت: و اين حقير، قريب به مدت بيس ــد كه درباره وى گفته اس 1098) مربوط باش
مى نمودم.2 همين طور به گفته خودش ميرزاى شيروانى (م 1098) هم از علماى اواخر قرن يازدهم «استاد 

اين قاصر است و در خدمت او فنون حكمى و فقه و بعضى از كتب حديث را خوانده ام».3 
ــمندان زمان شاه سليمان و شاه  ــت: نويسنده از بزرگان دانش ــته اس محمد على روضاتى در باره وى نوش
ــادات خاتون آبادى اصفهان بوده كه اعقابشان هنوز درين ِوال  ــلطان حسين صفوى و ازخاندان معروف س س
ــمند محّقق بوده و پس از فوت او در زمره  ــاگرد مّال ميرزاى شيروانى، دانش ــهورند. وى ابتدا ش معنَون و مش
ــى، در آمده؛ پس از درگذشت عّالمه  ــاگردان ممتاز پدر زن خود، جناب آخوند مال محّمدباقر عالمه مجلس ش
مجلسى، رياست حوزه علميه اصفهان و منصب امامت جمعه تا دو سالى پيش از فوت به او مفّوض گرديده. 

عمرى به عّزت به سر برد و در سال 1126، بدرود زندگى گفت.4

ــالمى،  ــازمان تبليغات اس ــم محدث، تهران، س ــش ميرهاش 1. خاتون آبادى، محمد صالح، حدايق المقربين، به كوش
1389، ص 224.

2. همان، ص 249
3. همان.

4.  فهرست كتب خطى اصفهان، ج 1، ص 8-9. در مورد شرح حال وى، بنگريد: تكمله امل االمل: 430/5 و طبقات 
اعالم الشيعه، قرن دوازدهم، ص 368 ـ  369. شرح حال پسرش محمد كه در اجالس مغان در سال 1148 كشته شد، 
در تكمله امل االمل: 155/5 آمده است. محمد حسين، فرزند وى، شيخ االسالم اصفهان بود و اعقاب اين شخص تا 

سال ها، امام جمعه در تهران بودند، (بنگريد: الكرام البرره، ص 383، شماره 783)



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1835

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

نگارش آداب سنيه به دستور شاه
ــده و يكى از آثار  ــته ش ــنيه درباره فقه بندگان1 يا به اصطالح فقهى آن كتاب العتق نوش ــاله آداب س رس
ــده است. با توجه به اشاره مؤلف به اينكه شاه سلطان  ــت كه در دوره صفوى در اين باره تأليف ش جالبى اس
حسين بر اساس مبانى دينى عمل مى كند، تأليف رساله حاضر را هم به دستور وى در باره فقه بردگان، اعم 

از غالمان و كنيزكان نوشته است. 
نويسنده با اشاره به اينكه حكمت عملى شامل سه علم اخالق، تدبير منزل و سياست ُمُدن است، ضمن 
آنكه موضوع تدبير منزل را «عبارت از معرفت كيفّيت سلوك اهل يك منزل و ساكنان يك خانه با يكديگر» 
ــين به آنكه «مالك رقاب پير و جوان، فرمانفرماي ممالك ارواح و ابدان،  ــاه سلطان حس مى داند، از توجه ش
ملجأ صغار و كبار، ُمطّوق اعناق عبيد و احرار، رونق افزاي كون و مكان، برهم شكن طاق كسري و خورنق 
ــج جمله معارف و علوم و  ــت و «مصداق كلمه طّيبه الّسـلطان ظـّل اهللا» از توجه او «به تروي نعمان» اس
كسب همه آداب و رسوم» ياد كرده و اينكه توجه خاصى به سياست مدن دارد و «امور متعلقه به علم ثالث 
ــلطنت و شهرياري است و صالح حال عباد و انتظام اوضاع  ــت مدن] را كه ضوابط ملكي و قوانين س [سياس
ــيت و تدبير آنهاست، پيوسته نصب العين خاطر خورشيد مظاهر گردانيده، دقيقه اى آنها را مورد  بالد در تمش
ــئله بندگان  ــمارند.» اينك به اين بحث يعنى مس ــويف آنها را جايز نمي ش ــازند، و تعويق و تس غفلت نمي س
ــزل] و فن باقي از آن فنون ثالثه را مكنون ضمير  ــم علم ثاني [تدبير من ــه كرده و «در اين وقت، مراس توج
ــيد اعتال به معرفت تفصيلى آنها به نحوى كه از اخبار و احاديث ائمه ابرار ـ  ــاخته، خاطر خورش منير واال س
عليهم صلوات الملك الجّبار ـ و كلمات علماي اخيار ـ رضوان اهللا عليهم ـ معلوم و مستفاد مي گردد متعلق 
ــتطاعه، به نگارش ُمعظم مباحث آن [علم] كه  و به اين جهت اين بنده قليل البضاعه و فرو مايه عديم االس
معرفت طريق سلوك با مماليك و عبيد و اماء است، مأمور گرديد؛ لهذا اين بنده مطيع، اطاعًة لالمر األعلي، 
به تحرير اين رساله شافيه پرداخت و چون خواست كه فايده آن اتّم و اكمل و منفعت آن اعّم و اشمل بوده 
ــاره نمود، و آن را به آداب  ــب اين مقصد اقصي بود نيز اش ــد، به بعضي از تحقيقات و تدقيقات كه مناس باش
ــاخت؛ و من اهللا التوفيق و الهدايه.» اين داستان تأليف كتاب، از نظر  ــوم و بر سه مقاله مرتب س سـنيّه موس

خاتون آبادى است.
ــخه هاى خطى كتابخانه هاى اصفهان، (ج 1، اصفهان،  ــخه اين رساله در  فهرست نس ــتين بار  نس نخس
1388ش) معرفى شد. اين نسخه كه شخصى بود، نسخه اى زيبا و كهن با تاريخ رمضان 1120 به خط مؤلف 

1. در زمان ما كلمه بردگى به جاى بندگان رايج شده است. اين در حالى است كه بردگى در ادبيات جهانى، معنايى 
ــرق اسالمى دارد. اين تفاوت در چندين جهت است كه از آن جمله،  ــالمى يا تاريخ ش متفاوت با بندگى در تمدن اس
ــت كه روى زمين هاى كشاورزى كار مى كردند يا بردگانى كه در  ــانى اس تلقى بردگى در اروپا و آمريكا به معناى كس
دوره استعمار براى انواع كارها از آفريقا و نقاط ديگر به اروپا و آمريكا منتقل شدند. طبيعى است كه مشتركاتى هم 
ــت كه ما كلمه بردگى را براى آنان و بندگى يا بندگان را براى اين  ميان اين دو وجود دارد، اما تفاوت آن اندازه هس

طرف به كار ببريم.
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است و نوشته حاضر بر اساس آن تهيه شده است.1
نسخه اى ديگرى از اين اثر به خط نستعليق و با خط خوردگى فراوان در كتابخانه مرعشى ش 3611 (كه 
ــومى در مشهد، شيخ على حيدر، ش 1359 به خط نسخ  ــت) و نسخه س ــده آن هم به خط مؤلف اس گفته ش

با تاريخ 1128 موجود است.2
ــى در اختيار ما بود و نشان مى داد كه سياهه اى است كه مؤلف در آغاز نوشته و سپس آن  ــخه مرعش نس
را پاكنويس كرده كه مي بايست پاكنويس شده بايد همان نسخه اي شخصى باشد كه در اصفهان در اختيار 

آقاى سيد محمدعلى روضاتى است.

اشارتى به پيشينه كتاب العتق
اخبار تاريخى از صدر اسالم، حكايت از آن دارد كه نظام بندگى ميان اعراب رواج داشته و بيشتر بندگان، 
ــامات منتقل شده و در قالب  ــياهانى  بوده اند كه از بخش هاى مختلف آفريقا به جزيرة العرب و ش از ميان س
تجارت، دست به دست مى شده اند. داشتن بنده امرى عادى بوده و به عنوان بخشى از ساختار سخت افزارى 
ــده بوده است. در اين ميان، نخستين برخورد اسالم با آن، باز كردن راه و توصيه به  ــناخته ش جامعه عربى ش

آزاد كردن بندگان به عنوان كّفاره گناهان يا يك امر مطلوب و داراى ثواب بوده است.
اين توجه سبب شده است تا از دير باز در كتاب هاى فقهى، «باب العتق و التدبير و المكاتبه» اختصاص 
به مبحث آزاد كردن برده و شرايط آن داشته است [قديمى ترين مورد در كتاب هاى فقهى شيعى را بنگريد 
ــه عنوان باال، تعبير «والء»  نيز به آن  در: فقه الرضا، ص 305].  در المقنع صدوق، (ص 460) عالوه بر س
ــر احكامى بوده كه به بندگان  ــت. وظيفه اين باب، بيان احكام آزادى بردگان و بالتبع، ديگ ــده اس افزوده ش

مربوط مى شده است.
هر سه عنوان به نوعى، آزادى برده را هدف گرفته است؛ گرچه همه احكام بندگى، در اين موضوع نبوده 
ــائل كار كردن، ارث،  ــاير احكام مربوط به تعامل ميان جامعه آزاد و بندگان از قبيل مس ــيارى از آنها س و بس
اجراى حدود، مشاركت در جهاد، حجاب [براى كنيزان] فرزندان آنها و مسئله مهم خريد و فروش آنان بوده 
است. با اين همه، غلبه بحث «عتق» سبب شده است تا باب عتق، مفصل تر از همه مباحث ديگر باشد. در 
ــن پيش گفته فقهى، عتق به معناى آزاد كردن، تدبير به معناى نوعى تعهد مولى براى آزاد كردن بنده  عناوي

بعد از وفات خود، و مكاتبه، نوشتن قراردادى براى آزادى برده توسط مولى در قبال شروطى خاص است.
ــده است، آيه اى كه اساس بندگى را نفى كرده  ــان و كرامت ذاتى او تأكيد ش در قرآن با وجود آنكه بر انس
باشد، وجود ندارد، اما در روايات و قرآن، بر آزاد كردن برده و ثواب آن تأكيد شده و اصل بر حريت گذاشته 
شده است. اين در حالى است كه اساسًا شروع بندگى در فقه اسالمى، از اسارت كّفار در جنگ است و بدين 

1. فهرست كتب خطى اصفهان، 8/1 – 15.
2.  فهرستواره دست نوشت هاي ايران(دنا)، ج1، تهران، كتابخانه مجلس، 1389، ص 39.
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ترتيب «كفر»، نقش اساسى در آن دارد. با اين حال، وقتى يك كافر تبديل به ملك شد، قواعد ويژه اى دارد 
كه در چهارچوب تبادالت مالى قرار خواهد گرفت و هرچند اگر بنده مسلمان شود باز ملك است، اما درست 

اينجاست كه آزاد كردن بنده مسلمان به عنون بزرگ ترين ثواب مطرح مى شود.
ــت كه در قرآن، در چندين مورد  به هر روى، اهميت ورود مبحث عتق در كتاب هاى فقهى، از آن روس
از عتق به عنوان كفاره برخى از گناهان ياد شده است: وَ َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنة:  نساء، 92، 
ــد: مائده، 89؛ مجادله، 3). بيان اين حكم فقهى و چگونگي اش، نيازمند آن بود تا فقيهان، مبانى آن  و بنگري

را در كتاب هاى خود نشان دهند.
ــد كه حتى در قرآن، احكام «عبد» تنها به بحث آزادى بر نمى گردد، و احكام ديگرى هم دارد  ــاره ش اش
كه در قرآن، به ويژه به مورد قصاص مى توان اشاره كرد: يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِْقصاُص ِفي الَْقْتلى  

الُْحرُّ بِالُْحرِّ َو الَْعْبُد بِالَْعْبِد َو اْألُْنثى  بِاْألُْنثى : بقره، 178.
ــترده تر است، زيرا وجود بردگان در ساختار  ــتر و گس در اخبار و احاديث، احكام فقهى مربوط به عبد، بيش
ــيارى از جوانب ديگر مطرح مى كرد كه  ــائل حقوقى خاصى را در باره مالكيت آنها و بس اجتماعى، الزامًا مس
شرع بايد به آنها پاسخ مى داد. بسيارى از اين احكام در باب العتق و برخى هم به مناسبت، در موارد ديگرى 

مطرح مى شد. 
ــتند، بحثى هم در  ــاختار نظام بنده  دارى آن روزگار حضور داش اما به جز عبيدى كه به طور عادى در س
ــبت به اسراى جنگ، سه راه  ــد. در اين باره در قرآن، نس باره بردگان جديد ـ به جز راه خريدارى ـ مطرح ش
ــت ـ و پس از آن منت نهادن براى آزاد كردن يا  ــن اس ــتن آنان ـ در زمانى كه هنوز آتش جنگ روش كش
ــت. [سوره محمد، 4]. اما بر اساس اخبارى كه در باره اسارت زنان  ــده اس گرفتن فديه و آزاد كردن تأكيد ش
ــده، عالوه بر آزاد كردن و فديه گرفتن، از  ــتن مردان آنان مطرح ش و كودكان بنى قريظه، آن هم بعد از كش
بنده كردن نيز بحث شده است؛ البته اين سه راه، تنها اختصاص به زنان و كودكان نداشت- كه از اول هم 
كشتن آنان ممنوع بود- و مربوط به مردان بالغ اسير شده هم مي بود. فقهاى سّنى ـ برخالف فقهاى شيعه 
ـ راه حل چهارمى را هم پذيرفتند كه حق كشتن اسيران بود.1 از كشتن كه بگذريم، برده كردن اسير جنگ 
ــن نيست پيامبر (ص)، به جز آنچه مربوط به زنان و كودكان  ــد، با اينكه روش به عنوان يك رويه پذيرفته ش
بنى قريظه يا خيبر اتفاق افتاده، مردان را هم به بندگى گرفته باشد، اما بالفاصله پس از رحلت پيامبر (ص) 
ــد؛ عمر با برده گرفتن  ــئله ابتدا در باره اعراب مخالف طرح ش ــد. اين مس بحث برده گرفتن مردان مطرح ش
عرب مخالفت كرد و آنان نيز كه گرفته و برده شده بودند، با آغاز خالفت وى آزاد شدند، اما بنده گرفتن از 
ــد. از اين پس به جز خريد و فروش، فتوحات نيز منبعى براى  ــپس اقوام ديگر آغاز ش ايرانيان و روميان و س

تأمين بردگان در جامعه بود. اين مباحث در كتاب الجهاد مطرح شده است.

ــنّيان، بنگريد: منتظري، حسينعلي، مبانى فقهى حكومت اسالمى، ج6، ترجمه  ــيعيان و س 1. [براى اين تفاوت ميان ش
محمود صلواتى، 1379، ص 461 ـ 463]
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مهم آن بود كه اين جريان در حقوق اسالمى وارد شد. در واقع، فتوحات بر توسعه ساختار نظام بنده دارى 
كه از قبل بوده، افزود و حقوق اسالمى نيازمند آن بود كه قواعد فقهى روشنى را براى تعامل با بندگان، اعم 
ــائل حقوقى بردگان، عالوه بر كتاب العتق و  ــردان و زنان مطرح كند. به همين دليل بود كه گفتيم مس از م
عناوين ديگر متعلق به آن، در كتاب جهاد و كتاب كفارات و بسيارى از ابواب ديگر كه به مناسبت برخى از 

احكام مربوط به مالك و عبد بود، مطرح شد.
به طور كلى بايد گفت، مانند بسيارى از مباحث فقهى، سير بحث در اين مربوط به بنده ها در آثار فقهى، 
در ابتدا اندك بود، اما به تدريج، فروع فقهى آن توسعه يافت و بسيار بيشتر شد. مقايسه آنچه در كتاب هاى 
عالمه حلى (م 726) در اين باره آمده، با آثار پيشين و همين طور آثارى مانند كتاب الدروس شهيد اول در 

دوره بعد، نشان از اين دارد كه اين فروع بيشتر و بيشتر شده است. 

رساله ميرزا عبداهللا افندى در باره خواجه كردن بندگان
فقه بندگان يا كتاب العتق، در دوره صفوى مثل ساير ادوار ادامه يافت و بحث مزبور بيشتر در موسوعه هاى 
فقهى دنبال شد. با اين حال، و به رغم آنكه فقها به اين موضوع كه با زندگى رومزه در هم آميخته شده بود، 
ــاله يكى همين آداب سنيه و ديگرى رساله اى از ميرزا عبداهللا  ــتقل توجه كردند، اما دو رس كمتر به طور مس

افندى برجاى مانده كه قابل توجه است. 
ميرزا عبداهللا افندى، از شاگردان محمد باقر مجلسى (م 1110) و به احتمال درگذشته در سال هاى فتنه 
ــاله وى در باره مسئله تنكيل و تمثيل، نقش آن در آزادى بندگان و رابطه  ــت. رس افغان (1135ـ  1142) اس
بريدن بيضه هاى بندگان در ارتباط با مسئله تنكيل و تمثيل است. اين رساله به نوعى اشاره اين بحث فقهى 
ــرق بود، مصداق تنكيل كه منجر به  ــت كه آيا كندن يا كوبيدن بيضه هاى غالمان كه امرى رايج در ش اس
ــئله كه تمثيل يا تنكيل مانند اينكه بنده توسط  ــت يا نيست. طبعًا در اين مس ــود، هس آزادى بندگان مى ش
ــود، ترديدى وجود ندارد. در اينجا ترديد يا به عبارتى  ــتش يا پايش قطع شود، جبراً آزاد مى ش صاحبش، دس
ــت كه آيا خواجه كردن بنده، سبب آزاد شدن وى به اجبار  ــاه سلطان حسين از افندى اين بوده اس ــؤال ش س

خواهد شد يا خير.
ــت: بعد از حمد حضرت اله  ــخ به پرسش شاه نوشته اس ــاله ما ـ در پاس ــاله را ـ مانند رس افندى اين رس
ــاند،  ــول حليم اواه و اهل بيت هادين مهديين، به عرض اقدس ارفع همايون اعلى مى رس و صلوات بر رس
ــرايان به علت خواجه  ــئله آزادى خواجه س كمترين صوفى زادگان درگاه خاليق پناه عبداهللا كه در باب مس
گرديدن كه به مسامع عّز و جالل حجاب بارگاه عرش اشتباه رسيده، علماى شيعه را در اين مسئله سخنان 

چندى به جهات متعدده مى باشد...1 

1. رساله آزادى خواجه سرايان (ترجمه بخش كتاب العتق از كتاب گم شده ميرزا عبداهللا افندى در فقه با عنوان وثيقة 
ــى، دفتر چهارم، ص 264ـ  323، مشهد، 1374، بر اساس نسخه ملك، (ش  ــائل فارس النجاة)، چاپ در مجموعه رس
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بر اساس گزارش افندى، شمار زيادى از فقهاى برجسته سه دهه اخير قرن يازدهم، مانند مّالمحمد تقى 
ــانى و محمد باقر خراسانى، معتقدند كه خواجه كردن، منجر به آزادى بنده  ــى، مّالمحسن فيض كاش مجلس
ــيم از نظر خود كه ترجيح اين فتواست كه خواجه كردن بنده، سبب آزادى  ــد.1 افندى در مقصد س خواهد ش
او نمى شود را مطرح و به رد نظر ديگران پرداخته است.2 جدا از مباحث فقهى در اين باره، اين فتواى ميرزا 
عبداهللا، براى اشراف دولت صفوى ـ از جمله خود شاه ـ كه شمارى از غالمان، حتى غالمان بلند پايه را كه 
اخته شده بودند، در اختيار داشتند، همچنان در مالكيت صاحبان آنها مى داند. شگفت آنكه وى اين حكم را از 
روى احتياط مى داند كه در شرايط غيبت بهتر است همه «به تخصيص امثال ملوك و سالطين نافذ الفرمان 
و صاحب اختيار كل را كه دسترس ايشان به همه چيز ممكن مى تواند شد»  به آن عمل كنند. حاصل آنكه 
«در ظاهر حكم بر بندگى مطلق خواجه سرايان خواهيم كرد و مانعى از خريد و فروختن ايشان نخواهد بود 
تا جهتى براى آزادى ايشان به هم رسد.3. هرچند در مسئله مزبور، يعنى اينكه اخته، زمينه آزادى مى شود يا 
ــط  ــتور او توس نه، جاى اين فرض را باقى مى گذارد كه اگر اين كار به قصد عقوبت از طرف مالك يا به دس
ــت كه در كل بندگان خواجه سرا «خود را  ــد، آزادى او وجهى دارد.4 نتيجه آن اس دالكى صورت گرفته باش
ــد، بدون اذن صاحب مرتكب آن امر  ــته و در امورى كه محتاج به رخصت صاحب باش در مرتبه بندگان دانس
ــت كه در اين موارد صاحب آنها، «خواجه سرايان را به نهج شرعى آزاد  ــوند». از نظر افندى، بهتر اين اس نش
ــان كه موقوف به  ــوند و به عالوه «حج و مبرات و بعض طاعات و اعمال ديگر ايش نموده» تا بريء الذمه ش
ــاله نشان مى دهد كه رساله ياد  ــد، كما هو حقه به عمل آورند».5 اين تعابير در پايان رس اذن صاحب مى باش

شده، دقيقًا براى حل يك مشكل براى خواجه سرايان نوشته شده است. 
در باره آداب سنيه در ادامه بحث خواهيم كرد.

بحث هاى جديد فقهى
ــته است. در  ــت كه نوگرايى در آن تأثير جدى گذاش مباحث مربوط به بنده دارى در فقه نو، از مواردى اس
اين زمينه، در مصر و ايران و نيز بسيارى از كشورهاى ديگر، پژوهش هايى در اين باره شده و از منظر حقوق 

اسالمى تالش شده است تا ديدگاه هاى گذشته تعديل يا به طور كلى كنار گذاشته شود.6

1853، كتابت در 1109). نسخه ديگرى از اين در كتابخانه مجلس: 10192(كتابت در 1108) .
1. همان، ص 270 ـ 272، 281.
2. همان، ص 300 و بعد از آن.

3. همان، ص 320 – 321.
4. همان، ص 321 ـ 322.

5. همان، ص 322.
6. برخى از اين آثار در زبان فارسى عبارتند از: فرامرزى، احمد، بردگى در جهان، تهران، 1347 (يكى از مفصل ترين 
بحث ها را در باره اسالم و بردگى و تمايل اسالم به حذف آن ارائه كرده است.) نيازمند، يداهللا، تاريخ بردگى، تهران، 
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ــكال عمده بر سر راه اين مباحث، نوعى توافق عمومى و اجماعى است كه در كتب فقهى در اين باره  اش
وجود داشته و به طور نادر آراى مخالف با آنها در آثار كهن ديده مى شود.

در اين باره در ايران، كتاب ها و مقاالتى نوشته شده و تمايل كلى آنها اين است كه نشان دهند از همان 
ــى از اين ديدگاه ها كه همچنان  ــت. بخش ــمت آزادى بردگان پيش مى رفته اس ــالمى به س آغاز، حقوق اس
ــت كم، بنده شدن از طريق جنگ را امرى عادى نشان  محافظه كارانه به فقه مى نگرند، تالش كرده اند دس
ــت تا زمينه آزادى اين افراد را كه به ناگريز به  ــالمى، پس از آن تالش كرده اس داده و بگويند كه فقه اس

اسارت درآمده اند ـ و اين امرى عادى در ميان ساير ملل نيز بوده ـ فراهم سازد. 
اما ديدگاه ديگرى، با مرور بر سيره عملى پيامبر (ص)، برده كردن اسير جنگ را نيز امرى كامًال موقتى 
دانسته (مثل تقسيم زنان و كودكان بنى قريظه ميان خانواده هاى مدينه] و بر اين باور است كه رويه مزبور 
از زمان خليفه دوم و هم زمان با توسعه فتوحات، به عنوان يك ضرورت آغاز شده و پس از آن حقوق اسالمى 
به اجبار قواعدى براى اين رويه پديد آورده است. در عين حال، با توجه به آموزه هاى كلى در قرآن و حديث 

در باره آزادى بندگان، تالش شده است كه راه هاى آزادى آنان هموار شود.
آنچه مهم است، اينكه به تدريج رويه بنده دارى در ساختار زندگى اجتماعى و اقتصادى مسلمانان استوارتر 
ــت كه اين مدل در ميان اقوام شرقى، بسيار محدودتر از آن  ــد و امكان حذف آن از ميان رفت. طبيعى اس ش
ــته،  ــطى در رابطه ميان بردگان و مالكان زمين وجود داش چيزى كه در روم قديم يا حتى اروپاى قرون وس

بوده است.
برده دارى را به نوعى مى توان با اصل جنگ مقايسه كرد كه به رغم آنكه اساسش نادرست است، همواره 
بشر در تالش بوده است يك نظام حقوقى بر آن سوار كند تا ضرر و زيان آن براى بشر كمتر باشد، اما حذف 
ــوار و تنها صورت آن تغيير مى كند؛ به هر روى، مرور بر ديدگاه نوگرايان مسلمان در باره  ــر دش آن ميان بش

توجيه اين مسئله، پژوهش مستقلى است كه بايد در جاى ديگرى به آن پرداخت.

مطالعات تاريخى درباره نقش غالمان در ايران
مباحث مربوط به بردگى ميان ملل مختلف و از جمله مسلمانان و به طور خاص ايرانيان دنبال شده و به 
ويژه در دايرة المعارف اسالم و همين طور دانشنامه جهان اسالم (ذيل مدخل بردگى) مورد بحث قرار گرفته 
ــت. تاريخ بندگى در ايران در دوره ايلخانى تا صفوى و از آنجا تا لغو بردگى، در مقاله فلور در ايرانيكا1 از  اس
چندين زاويه مورد بحث قرار گرفته است. همان جا از خواجگان يا غالمان دربار و همين طور سربازان برده 

ــيني  ــت). گرامي، محمدعلي، نگاهى به بردگى، قم، 1350؛ حس 1330 (بحث فقهى بردگى را به طور كامل آورده اس
طباطبائي، مصطفي، بردگى از ديدگاه اسالم، تهران، 1372؛ موسوي زنجاني، ابوالفضل، اسالم و مسئله آزادى، بردگى، 
رباخوارى، قم، 1352؛ ورداسبي، ابوذر، پيكار اسالم با بردگى (مقاله چاپ شده در پايان كتاب مالكيت و ملكدارى)، 

مشهد، (بى تا).
1. و ترجمه آن در دانشنامه جهان اسالم: 63/3 – 70
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 Slaves of The Shah, سخن گفته شده است. در اين باره مجموعه اى چند پژوهش در كتابى با عنوان
New Dlites of Safavid Iran از سوسن بابايى، كاترين بابايان، Ina Baghdiantz-McCabe و 

معصومه فرهاد (لندن، 2004) منتشر شده است.
اما به طور خاص، در باره آزادى بردگان در دوره صفوى و قاجارى كه طبق يك رسم كهن بر اساس ثبت 
ــر شده است. مقاله سه سند آزادى نامه بردگان از دوره صفوى،  آزادنامچه صورت مى گرفت1 چند مقاله منتش
ــتان، دفتر اول و دوم، پاييز 1387؛ مقاله چند نمونه از  ــيمين صيديه چاپ شده در پيام بهارس ــش س به كوش
آزادي نامه بردگان در عصر صفوي، از مرضيه مرتضوى، پيام بهارستان، دفتر ششم، زمستان 1388، ص97 
– 106، مقاله سرخط آزادى، رسول جعفريان، نامه بهارستان، ش 15، ص 239ـ  240، و گفتارى در باره آزاد 
نامه در كتاب پژوهشى در باره مكتوبات تاريخى فارسى ايران و ماوراءالنهر، توكيو، 1385، ص110 – 116.
در باره الغاى بردگى و سرگذشت آن، از يك سو با توسعه قدرت روسيه در قفقاز و زان پس فشار انگليس 
ــه در مقاله پيش گفته فلور در  ــد، عالوه بر آنچ ــته ش ــج فارس و قراردادهايى كه با دولت قاجارى بس در خلي
ــان بارت كلى، توماس ام  ــت: اعراب و تجارت برده در خليج فارس، ج ــده، دو اثر قابل توجه اس ــكا آم ايراني
ــيراز، نويد، 1380، اسناد برده دارى از دوره قاجار، به كوشش نرجس عليپور  ــن زنگنه، ش ريكس، ترجمه حس

كه در كتابخانه مجلس در دست انتشار است.

منابع تأمين غالمان و كنيزكان در دوره صفوى
ــراف، از خانواده هاى سلطنتى  حضور غالمان و كنيزان در دوره صفوى، عمدتًا منحصر به خانواده هاى اش
ــط و پايين تر از آن، از چنين  ــًا مردمان متوس گرفته تا يكى دو درجه پايين تر بود. اين در حالى بود كه اساس

تجربه اى برخوردار نبودند.
ــده است كه نمونه  ــى چندى انجام ش در باره نقش غالمان در دربار و همين طور ارتش، كارهاى پژوهش
روشن آن كتاب غالمان شاه است، اما در سطح پايين تر، به خصوص در باره مسائل مربوط به خريد و فروش 

يا زندگى عادى بندگانى كه در خانه ها مشغول كار بودند، اطالعات مفصلى تاكنون عرضه نشده است.
ــاله آداب سنيه كه تازگى دارد، اشاراتى است كه به منابع تأمين بردگان شده است.  يكى از بحث هاى رس
اين بحث با نظمى جالب، اما نه چندان مفصل، مورد توجه قرار گرفته و به نظر مى رسد اين نكته، مهم ترين 

امتياز رساله حاضر باشد.
به طور كلى در دوره صفوى، بندگانى از نقاط مختلف به ايران وارد مى شدند. اين نقاط همان طور كه در 
ــاله هم آمده، منطقه قفقاز، مناطق حوالى استرآباد تا خوارزم، همين طور هند، و آفريقا بود. بيشترين  اين رس
ــدند، مربوط به گرجستان و عمدتًا مربوط به نيمه  ــارت درآمده و بنده مى ش بندگانى كه از طريق جنگ به اس

ــيعى از دوره امام صادق (ع) بود، بنگريد: صدوق، المقنع، ص 459؛ مفيد،  ــنّت ش 1. اين منبعث از يك حديث و س
المقنعه، ص 548
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ــت دولت صفوى است. اين رويه از دوران شاه اسماعيل آغاز و تا دوره شاه عباس ادامه مي يابد. بعدها  نخس
ــتر در  ــود. بندگان مرد يا به اصطالح غالمان، بيش در دوره آقامحمدخان قاجار نيز در يك مرحله تكرار مى ش
ارتش و كنيزكان در خانه ها و دربار قرار مى گرفتند. در اين باره اشارات تاريخى چندى در متون صفوى وجود 
دارد كه الزم است با دقت مورد بازبينى قرار گرفته و جنبه هاى تبليغاتى آن از جنبه واقعى تفكيك شود. به 
طورى كه مى دانيم، بخشى از منطقه قفقاز به عنوان يك منطقه كافركيش شناخته شد و از دوره تركمانان، 
ــه بودند. عنوان كفر، زمينه اى براى  ــلط بر اين نقط ــورد تهاجم بود. بعدها روميان و صفويان در هواى تس م
ــاه  ــدند. از زمان ش ــيرانى بود كه به عنوان غنايم برده مى ش اين حمالت بود و نتايج آن در بخش جنگى، اس
اسماعيل و پس از آن، بخش مهمى از اين منطقه در اختيار دولت ايران بود، وضعيتى كه تا بيش از دو قرن 
ــرايى به دست آمدند كه شمارى از آنان به عنوان بنده به داخل  ــت، طبعًا اس ادامه يافت. در جنگ هاى نخس
ايران منتقل شدند، اما با تثبيت وضعيت اين ناحيه، چنين رويه اى متوقف گرديد و آنان به عنوان شهروندان 
ايرانى شناخته شده و بسيارى از آنان در دربار صفوى به مناصب بااليى رسيدند. گزارش هاى مورخان عصر 

نخست صفوى، اشاره به وضعيت نخست دارد.
ــيم به گرجستان و قلع و قمع متمردان  ــكر كشيدن شاه دين پناه نوبت س ــد: گفتار در لش روملو مى نويس
ــپاه به قصد جهاد با كفار نابكار و مالعين سياه روزگار گرجى  ــاه دين پناه با خيل و س بى ايمان ... بنابر آن، ش
ــا َأيَُّها النَِّبيُّ جاِهِد الُْكفَّاَر َو الُْمناِفِقيَن َو اْغُلْظ َعَلْيِهم غلغله و ولوله در طاق مقرنس  ــه مقتضاى مؤادى ي ب
گردون انداخت. از بالد شكى ايلغار فرمودند و غازيان ظفر شعار پست و بلند ديار كفار فجار را احاطه فرمودند 
و هر كوه و كمر كه گريزگاه آن قوم گمراه بود، از لگدكوب دالوران با هامون يكسان شد و يك متنفس از 
ُ ُمِحيٌط بِالْكاِفِريَن جان به سالمت بيرون نبرد و اهل و عيال و اموال  آن مشركين از دايره قهر و كين َو اهللاَّ
و اسباب به ارث شرعى از مقتوالن به قاتالن انتقال نمود. خوبرويان گرجى نژاد و پرى وشان آدميزاد كه هر 
ــار خود بر روى روزگار يگانه بودند، بر مثال دل عّشاق پريشان كه مقيد زلف مهوشان  يكى چون خال رخس
باشد، از دستبرد حوادث ليل و نهار، مقيد عبوديت و پرستارى شدند... و در دره تومك گبران بر جاهاى بلند 
و مغاره ها رفته بودند و جمعى سواران و پيادگان بر مثال خيال صايب حكماى رياضى دان بر معارج آن كره 
ــان صعود مى كردند و بر درهاى غارها و مغاره ها جهت غارت و تاراج چون سپاه مگس انگبين بر در  فلك س
بيت الّنحل شيرين ازدحام مى كردند و دست تملك و غارت بر مخزونات مغارات متطاول نمودند و گروه گروه 
غالمان پرى سيما كه از هراس اسيرى در اكناف و اكنان مغاره ها بر مثال نطفه در بطون امهات ثانيًا متوارى 

شده بودند، بعضى از تشنگى به جان رسيده، به پايان آمدند.1
ــط اشراف حاكم، به عنوان هديه به شاه يا درباريان  اما عالوه بر جنگ، كنيزكان و غالمانى از اينجا توس
ــد. در واقع يكى از هدايايى كه امرا و سالطين اطراف براى يكديگر مى فرستادند، همين غالمان  داده مى ش
ــتاجلو كه در زمان شاه دين  ــنبه، تخماق سلطان ولد شاهقلى سلطان اس ــد: در روز ش بودند. روملو مى نويس

1.  احسن التواريخ، ج3، تصحيح عبدالحسين نوايى، تهران، اساطير، 1384ش، ص 1344 ـ 1348
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ــوقات غير محصور از غالمان پرى وش  ــلطان مراد تبركات موفور و تنس ــالت روم رفته بود و س پناه به رس
ــرى و بارگاه [اطلس ]   ــامى و حجازى و خرگاه چهل س ــبان تازى و بادپيمايان ش با خيمه هاى زركش و اس
ــترى و صندوق هاى سيم و زر و كتب نفيسه و اقمشه شريفه بر وى عنايت كرده بود، با چاوش سلطان  شش

مراد، به درگاه عالم پناه آمد و به وسيله امرا به پاى بوس حضرت اعلى مشرف گشت.1
 روشن است كه در باره گرجستان آگاهى هاى فراوانى هست كه اينجا مجال مرور بر آنها نيست. در كنار 
قوم گرجى، غالمانى هم از چركس ها در ايران بودند. تعبير به «غالمان چركس» به وفور در منابع تاريخى 
دوره صفوى از عهد شاه عباس به بعد به كار رفته است.2 همين طور تعبير به «غالمان گرجى و چركس».3 
ــت. يك نكته كم نظير از مالصالح قزوينى در  ــده اس در كنار غالمان گرجى، از غالمان هندى نيز ياد ش
قرن يازدهم درباره غالمان گرجى و هندى چنين است: «و مثل آن حال كه اول اسالم، عرب را بود، امروز 
ــند. و احيانًا اوالد  ــت به اعتبار گرج و ترك. و كنيزان مؤّطاه در اين عهد غالبًا از اين دو فريق باش عجم راس
ــان ترجيح دهند؛ و مع ذلك بسيارى از آن اوالد به نجابت  ــان را طعن كنند و اوالد حراير خود را بر ايش ايش
ــند؛ سّيما اوالد گرج كه ايشان را امتياز عظيم واضح باشد. و هر فرزند كه  ــهامت و فطانت نزديك تر باش و ش
عجم از كنيزان هندى بياورند، خبيث و شرير و ناقابل باشند و اين حكم در ايران و هند كمتر تخلّف كند.»4
ــت. نويسنده عالم  ــده اس ــى و قلماقى هم در كنار ديگر غالمان ياد ش در عبارت ديگرى از غالمان روس
ــماعيل فرستاده شده، از غالمان منسوب به شهرهاى  ــاه اسماعيل، ضمن هدايايى كه براى شاه اس آراى ش
ــمور و زربفت و  ــه و طال آالت و س ــت: قريب هفتاد هزار تومان از جواهر و اقمش مختلف چنين ياد كرده اس
ــى و گرجى و چركس و خواجه سرايان  ــك و از كنيزان و غالمان قلماقى و روس متاع چينى و خطائى و مش

گرجى و هندى و اطعمه و اشربه از پى هم به خدمت نواب گيتى ستان فرستاده.5
در جاى ديگر از همان كتاب از «خلخال و ياقوت فرنگى و كنيزان چينى و قلماقى » ياد شده است.6

همچنين در منتخب التواريخ يا تاريخ بداؤنى هم كه در هند نوشته شده، از «غالمان و كنيزان حبشى و 
هندى و چركسى » ياد شده است.7

در باره اسيران رومى هم اشاراتى در منابع هست. اينكه اسيران مسلمانى كه در جنگ با عثمانى ها گرفته 
مى شدند، برده هم مى شدند يا نه، بايد مورد تحقيق قرار گيرد. تا آنجا كه مى دانيم، اين افراد غالبًا با اسراى 
ايرانى معاوضه مى شدند. اسكندر بيك پس از شرح جنگ جغال اوغلى در حمله به تبريز و مقابله شاه عباس 

1. همان، ص 1532.
2. براى نمونه:  تاريخ عالم آراى عباسى، ج2، به كوشش ايرج افشار، تهران، اميركبير، 1382ش، ص 884.

3. احسن التواريخ، ج 3، ص 1106
4. نوادر، مالصالح قزوينى، (به كوشش احمد مجاهد، تهران، 1371) ص 85

5. عالم آراى شاه اسماعيل، به كوشش اصغر منتظر صاحب، تهران، علمى و فرهنگى، 1384، ص 149
6 . همان، ص 394 

7. منتخب التواريخ، ج2، به كوشش توفيق سبحانى، مولوى احمد صاحب، تهران، انجمن مفاخر، 1379ش، ص 238
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ــپهر مقدار كه سعادت حضور داشتند  ــت: امراء نامدار و مقربان و مخصوصان بارگاه س ــته اس با روميان نوش
ــتند. معركه رزم با محفل بزم توأم گرديد. رومى نژادان  ــاط انبساط گسترده، مجلس عيش و نشاط آراس بس
ــب  ــى كه غازيان اخترمه و غنيمت آورده بودند، بر حس صبيح، الوجه و غالمان غلمان صورت فرنگى و روس
ــاز و مطربان  ــته، اقداح راح ريحانى به گردش درآوردند. مغنيان نغمه س ــاقى آن بزم رزم آئين گش فرمان، س
ــاق وار در پرده مخالف نواى فتح و نصرت  ــزم دلكش كه در معركه رزم اتفاق افتاد، عش ــوش آواز در آن ب خ

بدين ترانه مي سرودند...1
ــده و ظاهراً به  ــراى ايرانى نگهدارى ش ــرا اغلب در جريان معاوضه با اس  همان طور كه آگاهيم، اين اس
صورت غالم و بنده در نمى آمدند. ممكن است برخى از بردگان فرنگى موجود در لشكر عثمانى، در ايران نيز 
تبديل به بنده مى شدند. خواهيم ديد كه رساله ما نه تنها در باره مسلمانان تأكيد دارد كه اساسًا ممكن نيست 

اسراى آنها تبديل به برده شوند، بلكه راجع به اهل ذمه هم همين باور را به طور مؤكد دارد.
ــت، همه  ــت كه طبق وصيت نامه اى كه نوش ــاه عباس غالمان فراوانى از اين جنگ ها براى خود داش ش
ــاه عباس، اموال  ــاه صفى آمده، ضمن آنكه ش ــيخ صفى تا ش را آزاد كرد. در وقف نامه اى كه در كتاب از ش
شخصى خود را وقف كرده ـ و مفصل خبرش در منبع مذكور درج شده ـ آمده است: و چون جميع غالمان 
ــطه در  ــر كار خود بنده نگه ندارند، بدين واس و كنيزان بندگان اعلى آزادند و بر خود عهد فرمودند كه در س
اين وقفيه، وقف نمودن ايشان مذكور نشد و جواهر و طال آالت كه به كنيزان و غالمان داده شده، به انعام 
ــاه وقت در آنها به هيچ طريق دخل ننمايد. و از ايشان نخرد كسى را روكش نكند  ــان مقرر است، پادش ايش
كه بخرد و اگر خواهند كه بفروشند به هر كس خواهند بفروشند و اگر پادشاه وقت در آنها مدخل نمايد، در 

خون حضرت امام حسين- عليه السالم- شريك باشد.2
ــراى فرنگى كه به دست عثمانى ها مى افتادند، در كشور عثمانى به نوعى غالم نظامى و بدين ترتيب  اس
ــكيل مى دادند، امرى كه در ايران نيز به احتمال با تأثير از عثمانى، در دوره عباس  ــكرى از غالمان را تش لش
ــد؛ يعنى آن غالمان مانند  ــد. جريان غالمان عثمانى به گونه اى نبود كه به ايران مربوط باش اول تجربه ش
ــت. در يك  ــار آن در ايران انعكاس داش ــوند؛ با اين حال، اخب ــروش در بازار عرضه ش ــل براى ف ــرون قب ق
ــليمان عثمانى نوشته و در باره  ــب براى شاه س ــاه طهماس ــت كه ش متن تاريخى ـ ادبى كه فتح نامه اى اس
ــتان گرفتن غالمان و كنيزكان فرنگى، به صورت رؤيايى در  ــت، [سال 975] داس پيروزى هاى او در اروپاس

اشعارى كه در اين فتح آمده، با آب و تاب نقل شده است.
ــاعران ايرانى، حكم  ــيد، براى خيال ش در واقع، كنيزكان و غالمان فرنگى كه از اروپا به عثمانى مى رس
ــعار و سپس در نقاشى ها  ــوم و چهارم در اش ــت كه در قرن س همان غالمان و كنيزكان ترك و چينى را داش

1.  تاريخ عالم آراى عباسى، ج 2، ص 700.
2 . تاريخ سلطانى (چاپ شده با عنوان از شيخ صفى تا شاه صفى)، به كوشش احسان اشراقى، تهران، علمى، 1366، 

ص 137
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از آنها ياد مى كردند.
در جريان پيروزى شاه سليمان عثمانى در اروپا كه همانجا نيز مريض شده و درگذشت و فرزندش سليم 
ــم تهنيت پيروزى و جانشينى سليم، هيئتى را همراه فتح نامه اى  ــين خود كرد، شاه طهماسب به رس را جانش
ــليمان عثمانى بود، براى وى فرستاد. قاضى احمد قمى كه همراه  ــتايش س ــحون از نظم و نثر در س كه مش
ــعار، جايى به غنايم  ــت.1 در ضمن اش ــدرش در كار نگارش آن متن فعال بود، فتح نامه مزبور را آورده اس پ
اشاره شده و از جمله به غالمان و كنيزان فرنگى پرداخته شده و تصويرى رؤيايى از آنان به دست داده شده 

كه نمونه اى از آن اشعار چنين است:2 
ــد ارجمن ــكر  لش آن  ــد  ــه گويند چندگرفتن غنيمت به چندان ك
ــيمين ظروف ــه چندان كه يابد برو كس وقوف ز زرينه آالت و س ن
ــه به گوش ــا غالمان حلق ــوش ز زيب ــت پ ــزان زربف ــا كني ز زيب
ــيد رخسارشان پر ز نوربهشتى و شان، رشك غلمان و حور چو خورش
ــرو و سمنبو همه به طلعت چو ماه و سخن گو همه به قامت چو س
ــاج نت ــى  فرنگ ــان  لعبت ــه  ــى خراج هم ــان چين ــتانده ز خوب س
ــيد روى ــى غالمان خورش ــرخ در رنگ و بوى فرنگ ــان گل س بس
ــرو ــردار آزاده س ــاال به ك ــه ب ــون بهار و به رفتن تذروب به رخ چ
زر ــاى  كمره ــع  مرّص ــته  ــه برببس ــده ب ــت فكن ــال دوز خلع ط
ــو بدر منير ــه رخ هر كدامى چ ــيرب ــف دو تا كرده خلقى اس به زل
گل اندام و شّكر لب و مشك بوى كنيزان سيه چشم و پاكيزه روى
ــته ــه رخ همچو ماهى بر آراس ــته ب ز خوبى به نوعى كه دل خواس
ــرو بلند ــدى چو س ــده ق مسلسل دو گيسو چو مشكين كمندخرامن
ــه پاكى گهر ــه خوبى پرى و ب ــر و به چهره قمرب به پيكر چو مه
ــه گل انداخته ــر بنفش ــش ب ــاخته رخ س گل  ــان  نگهب ــه  بنفش
ــى انگيخته ــيمين زنخ گوي ــب آويخته ز س ــى از غبغ ــر او طوق ب
بدان طوق و گوى آن بت مهرجوىز مه طوق برده ز خورشيد گوى
ــدنه چندان غنيمت به لشكر رسيد ــد آن را پدي ــدازه اى آي ــه ان ك
ــه هر انجمن ــيد از غنيمت ب ــر به من رس ــا زر جواه ــه خرواره ب

1.  قمى، قاضى احمد، خالصة  التواريخ، تصحيح احسان اشراقى، تهران، 1383ش، ص 478
2. همان، ص 499
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ــيران بسيار و غالمان و كنيزان بى شمار كه هر يك از ايشان در عرصه حسن  و در ادامه آمده اسـت: و اس
و خوبى آيتى و در كشور لطافت و زيبايى آفتى بودند، از آن قلعه و مملكت و ديار به دست سپاه ظفر كردار 

افتاده:
ــوى كيش به دست آمد اسير بيش از بيش همه كافر دالن عيس
ــى دلربائ در  ــان  لعبت ــى  ــى فرنگ ــركان خطاي ــرده ز ت ــرو ب گ
ــى ــان از نازنين ــن زلفش ــت آورده در خوبان چينىز چي شكس
ــرو هاللى غالمان هر يكى صاحب جمالى ــر يكى اب كنيزان ه
ــا ــار زيب ــرى رخس ــان پ ــيد طلعت ماه سيماغالم همه خورش
ــى نازك نهاالن به دام افتاده چون وحشى غزاالنبه باغ سركش
ــا سمن س قد  ــهى  س ــزان  ــر از گلبرگ رعناكني ــه رخ نازك ت ب
ــخن شد سحرپرداز ــن رازدر اقليم س ــرو گلش به رعنايى چو س
ــك افشان ــان ز جعد عنبرين مش ــر جمعى پريش ــوده خاط نم

بعد از آن غالمان سيمين عذار كه از مدلول َيُطوُف َعَلْيِهْم ِولْداٌن ُمَخلَُّدوَن استدالل به صورت حال ايشان 
توان نمود و كنيزان ماه رخسار كه ُحوٌر ِعيٌن َكَأْمثاِل اللُّْؤلُِؤ الَْمْكُنون در شأن ايشان مى توان گفت، به نظر 

همايون  گذرانيدند. شعر:
ــان و كنيزان صد هزاران ــه عذاران غالم همه گلچهره ها و م
ــرور نازپ ــاى   زاده ه ــى  ــرفرنگ ــان در بر سراس ــاس نازش لب
ــوان مخلّع ــل ال ــه از مخم مرّصع هم ــاى  صنم ه چون  مزّين 
ــرو پرويز ممتاز همه شيرين صفت در عشوه و نازهمه چون خس
ــى و لطافت همه بى مثل در حسن و مالحت همه در عين خوب
ــرآمدز خط و خال و زلف و عارض و قد ــور خوبى س همه در كش
ــرافراز ــهى قد س ــان س ــرو بوستان در جلوه و نازغالم چو س
ــتانى ــوب جهانى به گاه جلوه هر يك دلس ــان و آش بالى ج

            ز تاب مى چو عارض بر فروزند            جهانى را به يك ساعت بسوزند1

موقعيت كنيزان در ايران عصر صفوى به روايت شاردن
توضيح كوتاه زير نيز مى تواند گوشه اى از نگرش مردمان اين دوره را به كنيزان نشان دهد. اين توضيح 

1. خالصة التواريخ، ج 1، ص499 و ادمه اشعار تا ص 505



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1847

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

ــت: در آغاز تشريح مراسم زناشويى در ايران، بايد بگويم  ــاردن و از دوره سليمان صفوى (م 1105) اس از ش
ــه طريق عمل مى كنند: يا  ــيعيان حضرت على، به س كه اصوًال مردان ايران در امر زن گرفتن مانند ديگر ش
ــرع، هر سه طريق مجاز  ــتورات ش مى خرند- كنيز- يا اجاره مى كنند- متعه- و يا به زنى مى گيرند. طبق دس
ــرع كودكانى كه از اين زنان به دنيا بيايند همه فرزند قانونى و  ــت، چه طبق مقررات ش و در حكم واحد اس
ــتر، اگر پدرى از كنيز زرخريد خود پسرى به دنيا بياورد كه از  ــند. براى توضيح بيش ــرعى پدر خود مى باش ش
نظر سن مقدم بر پسر زن دائمى وى باشد، آن پسر فرزند ارشد شناخته مى شود و از مزاياى شرعى و قانونى 
آن بهره مند مى گردد، مگر اينكه زن دائمى شوهر، شاهزاده خانمى از دودمان سلطنت، و خون شهرياران در 
بدنش روان باشد. به همين سبب، فضيلت و نجابت و شرافت از پدر به پسر منتقل مى شود. زنان زرخريد را 
ــد، كنيز داشته  ــت چندان كه بخواهد و قادر به فراهم آوردن نفقه آنان باش كنيز مى خوانند. هر مرد مجاز اس
باشد. و چون در سراسر مشرق زمين حكم بر اين جارى است كه مالك كنيز نسبت به وى اختيار مطلق دارد، 
ــرعى در روابط و مناسبات كنيز و مالكش مداخله نمى كند. آنان كه كنيزان  ــمى و ش هيچ يك از مقامات رس
ــرافت و حيثّيت و عّفت و عصمت  ــوند و نه تنها مالك ش باكره دارند، مجازند به دلخواه خود از آنها متمتع ش
ــند. بنا به رسم  مردم مشرق زمين، اگر كنيزى زن  ــان نيز مى باش ــند، بل كه صاحب امتياز جانش آنان مى باش
ــايش و سربلندى و عّزت اوست، زيرا مالك  ــود، نه تنها حرمتش نمى كاهد، بلكه مايه مزيد آس مالك خود ش
پس از متمتع شدن از كنيز، براى او خانه جدا از محّل تجمع كنيزان ديگر مهيا مى كند، برايش لباس هاى نو 
ــا مى خرد، خدمتگر به خدمتش مى گمارد، و حقوق و مقررى برايش معلوم مى كند، و اگر صاحب فرزند  و زيب
شد، مقامش از آنچه بود باالتر مى رود و از آن پس در شمار كنيزان به حساب نمى آيد، بلكه مادر طفلى است 

كه به حق، وارث قانونى خانواده است.1

رساله آداب سنيه و نكات تازه آن
در باره رساله يا كتاب آداب سنيه و نسخه آن، توضيحاتى داديم. اكنون الزم است تا از جايگاه اين اثر و 

ويژگى هاى كلى و موردى آن سخن بگوييم:
ــو در ادامه مباحثى است كه در كتاب هاى فقهى مسلمانان، تحت عنوان كتاب العتق  اثر حاضر از يك س
ــامان  ــت. آن كتاب ها احكام فقهى مربوط به غالمان و كنيزكان را مورد بحث قرار مى دادند و س وجود داش
آن بحث ها در آن آثار و اين رساله بسيار به هم نزديك و مسائل درونى آن هم تقريبًا همسان است. جهت 
ــروع  ــالمى و در قالب مفاهيمى چون حرام و حالل، مالكيت، مش گيرى كلى آنها در چارچوب كليات فقه اس

و نامشروع، تعيين حدود و مسائلى از اين قبيل است. 
ــاله آمده، با آنچه در كتاب العتق[هاى] در  ــتر آنها، آنچه در اين رس در كليت مباحث مربوط به عتق و بيش
كتب فقهى قديم آمده، به لحاظ مسائل مهم بحث عتق تفاوتى ندارد، اما نوع تقسيم بندى و به ويژه افزودن 

1. سفرنامه شاردن، ج1، ترجمه اقبال يغمايى، تهران، توس، 1372ش، ص 437
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برخى از مطالب، تفاوت هايى دارد كه در ادامه مرور خواهيم كرد. خود وى در مقدمه اشاره دارد كه «و بعضي 
از تحقيقات شافيه كه در كتب ديگر مذكور نيست، از خصايص اين رساله است».

نكته ديگر اين است كه رساله حاضر يك مدل رساله اخبارى ـ اجتهادى است؛ يعنى مؤلف داراى نوعى 
نگرش احتياط آميز اخبارى است. در اين روش، برخالف آنچه در آثار فقهى مكتب حله و پس از آن مكتب 
ــت كه گاه اظهار  ــود، روال در بيان احكام، ارائه احاديثى اس ــهيدين و محقق كركى و ديگران ديده مى ش ش
نظرهاى اجتهادى هم كه ناشى از  ترجيح برخى از روايات در هنگام تعارض برخى از اخبار يا اعمال ديدگاه 

احتياطى ـ اخبارى است، ديده مى شود.
ــاله حاضر آن است كه نويسنده آن را به درخواست شاه نوشته است، اما چنين  ــوى ديگر، ويژگى رس از س
ــد كه ناظر به مسائل خاص غالمان در عصر صفوى بوده  ــتى جنبه صورى نداشته و به نظر مى رس درخواس
است. خاتون آبادى تالش كرده است تا وضعيت آنان را بر اساس فقه شيعى مورد بررسى قرار دهد. در بيشتر 
ــت، اما  ــنتى اس موارد و طبق معمول در بحث هاى فقهى، گرايش وى به ارائه مباحث در همان قالب هاى س

در موارد خاصى، مطالب وى ناظر به وضعيت غالمان و كنيزكان است. 
مقايسه ساختار داخلى اين كتاب با آثارى كه در موسوعه هاى فقهى تحت عنوان كتاب العتق نوشته شده، 
ــت كه هم تفاوت در روال عادى بحث دارد و هم افزايش برخى از عناوين جديد، دو نكته اى  ــانگر آن اس نش
ــاله  ــبتًا اهميت دارد. اگر تفاوت در برخى از آراء فقهى را نيز بيفزاييم، در آن صورت امتيازات اين رس كه نس

را بيشتر خواهيم شناخت.
در زمينه ساختار، نخستين نكته آن است كه چهارچوب بحث بسيار منظم و مطالب در قالب سه مقاله و 
هر كدام در ابوابى چند سامان يافته است. شايد يكى از داليل آن اين است كه اثر حاضر در قالب يك رساله 
مستقل نوشته شده است. اما بيش از آن، از آن روى كه اين رساله براى شاه نوشته شده و هدف آن تفهيم 

مسائل در قالبى آسان تر و همه  فهم تر بوده، اين ساختار سهل و آسان انتخاب شده است.
ــائل تازه هم، دقيقًا ناشى از همين است كه اين رساله، براى  ــدن برخى از ابواب جديد، بلكه مس افزوده ش
مقام سلطنت و باالتر براى مقام اجرا و به هدف كاربرد عملى تر نوشته شده است. اين درست است كه فقه 

اصوًال براى عمل است، اما رساله حاضر در اين هدف جدى تر است.
كتاب هاى فقهى «كتاب العتق»  را از بحث آزادى بندگان آغاز مى كنند، در حالى كه اين رساله از آن رو 
ــت تا مسئله رق و بردگى را از ابتدا، يعنى از اينكه اصوًال  ــاله مستقل است، وظيفه خود ديده اس كه يك رس
برده چطور پديد مى آيد، آغاز كند. در آثار فقهى، مبحث برده شدن به تناسب در كتاب الجهاد، بخش مربوط 

به اسراى جنگ مطرح مى شود.
چند مسئله مهم در اين رساله هست كه نياز به تأمل بيشترى دارد؛ اينها مسائلى است كه مردم آن روزگار 
درگيرش بوده اند. يكى بحث اهميت كفر و ايمان، حربى و غير حربى و ذمى و غير ذمى در باره بندگانى است 
كه از راه هاى گوناگون وارد ايران مى شدند و ديگر بحث شيعه و سنى است كه تازگى ندارد، اما دست كم از 
جهت تأكيدى كه وى در عدم فرق بين آنها در احكام مورد نظر دارد، جالب است. در هر دو بحث، نويسنده 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1849

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

ما سخت جانب احتياط را گرفته و تالش كرده تا خود را فردى آزادمنش نشان دهد.
ــف اللثام فاضل هندى [ج 8، ص 339 ـ  ــه با برخى از كتب فقهى معاصر وى، براى مثال كش در مقايس
535]، رساله حاضر، فروعات فقهى كمترى را در باب عتق مطرح كرده است. اين به آن دليل است كه وى 
ــف  تنها آنچه را مورد نياز در زندگى عادى مى ديده، مطرح كرده، در حالى كه يك اثر فقهى جامع مانند كش
ــاس آنچه در كتب فقهى پيشين بوده، طرح  ــائل مربوطه را بر اس ــت كه دقايق حقوقى مس اللثام، طبيعى اس

كرده است تا اثرى جامع به شمار آيد.

ساختار كتاب آداب سنيه و ابواب و آراء مهم آن
ــائل مربوط به عتق، آرايى اجتهادى است و چنين نيست كه گرايش خاصى  ــنده ما در باره مس آراى نويس
ــين، سعى مى كند بحث خود را  ــاس روايات و همين طور فتاوى علماى پيش ــد. وى بر اس در آن منظور باش
پيش ببرد. در عين حال، همان طور كه اشاره شد، نكات تازه اى در شيوه نگارش او و برخى از آراءش يافت 

مى شود.
ــده است. مقاله اول با چهار باب، در باره كليات مربوط به اسير و برده شدن  ــه مقاله تنظيم ش كتاب در س
ــير را مى توان برده كرد، بردگان موجود از كجا مى آيند و اينكه چه تعداد از مادران ائمه، اّم  ــت. كدام اس اس

ولد بوده اند.
ــبات متقابل ميان آنان و  ــوكان و به عبارت فقه مناس ــاب، در خصوص حقوق ممل ــا هفت ب ــه دوم ب مقال

صاحبشان از نظر كار و زندگى است.
مقاله سوم با دوازده باب در باره مباحث مربوط به عتق و آزادى بردگان است. 

با توجه به پراكندگى بحث هاى طرح شده در مقاله اول در كتاب هاى فقهى، به نظر مى رسد رساله حاضر، 
ــاختار بر آنان ترجيح دارد. وى مبحث بردگان را موضوعي مستقل فرض كرده و همه احكام آن را  از نظر س

از آغاز تا پايان، ذيل مطلب آورده است.
ــه داريم كه در فقه  ــت. توج ــت كه بنده كردن كفار جايز اس ــه اول، در باره مواردى اس ــاب اول از مقال ب
اسالمى، كفر و ايمان، مرز بسيارى از مسائل است. اسير كردن يك مسلمان به قصد بردگى پذيرفته نيست. 
ــير كردن يك كافر غير اهل كتاب هم در  ــت. اس ــير كردن يك كافر ذمى از اهل كتاب نيز ممكن نيس اس
ــت، اما در باره كفار حربى، اعم از آنكه اهل كتاب  ــالمى دارد، هم روا نيس صورتى كه تعهدى را با دولت اس
ــند يا نباشند، اسارت و بندگى وجود خواهد داشت. اين خالصه ديدگاهى است كه مؤلف در باب نخست  باش

مقاله اول به آن پرداخته است.
ــلمانان غلبه نمايند و شمارى را  ــلمانان حمله كنند و مس  كافر حربى گرفتن يعنى اينكه اوًال كفار به مس
اسير بگيرند كه اينان برده خواهند شد. در صورتى كه مسلمانان به بالد كفار روند و اسير بگيرند، باز همين 
ــرا خواهد بود. اما كافرانى كه اهل ذمه هستند و با «پادشاهان اسالم، هر چند شيعه  ــت در انتظار اس سرنوش
اثناعشري نباشند يا جاير باشند، خراج مملكت و مال  وجهات از ايشان گيرند و ايشان را رعّيت خود دانند و 
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ــير گرفته نخواهند شد. به نظر وى نظر كسانى كه اسارت اين جماعت  ــان نمايند»، هيچ گاه اس حمايت ايش
را جايز مى دانند، «صريح در مّدعا نيست و احوط اجتناب است».

بر اساس اين توضيحات وى در باب بعدى، در مورد بردگانى كه از مناطق مختلف به ايران آورده مى شوند 
ــت اين معيارها را با اينكه بندگى آنان درست است يا نه، تطبيق دهد. بندگانى  ــعى كرده اس بحث كرده و س

كه براى وى شناخته شده بودند، سواحلى، هندى، تركمانى و گرجى هستند. 
ــد كه از نظر وى  ــره و برخى زنگى بودن ــد، برخى از طايفه امه ــياه بودن ــى ها كه همان غالمان س حبش
بردگى شان به دليل آنكه نه مسلمانند و نه اهل ذمه، رواست. اما گروهى كه سواحلى هستند، به دليل اينكه 
حاكمشان زير نظر عثمانى است، «بالد ايشان حكم بالد اسالم دارد» و اسارت و طبعًا بردگى آنان نادرست 

است.
در باره هندى ها نيز شرحى داده و باز معيار همين است كه اگر طوايفى هستند كه زير نظر پادشاهان هند 
ــد  ــاهيان و ديگران باش ــلمان جنوب مانند قطب ش ـ كه مقصود مى تواند دولت مغولى هند يا دولت هاى مس
ـ امكان اسارت آنان نيست؛ اما جز آنان، كسانى كه دولت هاى مستقل كفر دارند، اسارتشان ممكن است. 

ــلطه  ــتند، موارد ديگرند. قلماق ها چون كافر و زير س ــف مختلفى كه در نواحى خوارزم تا قفقاز هس طواي
پادشاه روس هستند، امكان اسير گرفتن و طبعًا برده كردنشان رواست، اما گروهى از قلماق ها و تركمان ها از 
«جماعت نَُقي و تركمان مي باشند» كه « هر دو مسلمان و سّني مذهب اند» و نيز « اكثر تركمانان در نواحي 
ــاكنند؛ و گويند كه بعضي از ايشان در ميان اروس نيز  ــان در هشترخان س ــترآباد و خوازرم و قليلي از ايش اس
هستند» اسير كردن آنان نارواست، زيرا «به جهت آنكه مسلمانند، بنده نمي شوند». كفارى كه تحت سلطه 
ــتند، امكان بندگى شان هست، اما «در واليات ايشان گروه تاتار كه سّني مذهب اند و گروه  دولت روس هس
ديگر نيز از اهل سنت هستند»، چون مسلمانند، اسارتشان معنا ندارد. چركس ها نيز امكان اسارتشان هست، 
ــتان  ــير نمي آورند». مردم داغس ــت؛ با اين حال « گويند كه از اهل آن واليت اس ــان كافر اس زيرا والى ايش
ــلمان و سّني مذهب اند و جماعت داغستان اهل اين واليات را اسير مي نمايند و گاهي خود با يكديگر  «مس

منازعه مي كنند و از يكديگر اسير مي گيرند و مي فروشند» اما درست نيست «و بنده نمي شوند».
ــبتًا مفصل در باره مناطق آنان و اينكه كدام بخش زير  ــتند كه وى به طور نس گرجى ها مورد بعدى هس
ــت، توضيح مى دهد تا حكم مسئله روشن شود. دو منطقه كارتيل و كاخت  ــلطه دولت ايران يا عثمانى اس س
ــير كرده و  ــانى را اس ــراف و اعيان مناطق، كس ــّرف اولياي دولت قاهره» اند. از اين مناطق گاه اش «در تص
مى فروشند. گاهى هم مى دزدند و مى فروشند؛ مناطق ديگرى هم مانند باشى آچوق، داديان، كوريان، آبخاز 
و آخسقه مناطقى است كه «در تصرف روم»، يعنى عثمانى است. از اين مناطق گاه اسرايى گرفته يا دزديده 
شده و فروخته مى شوند. بيشتر اين مردم نصرانى و گاه يهودى هستند، اما سكنه «آخسقه، در زمره مسلمانان 
ــقه اغلب اوقات با  ــواي آخس ــت، س ــد». به گفته مؤلف «اين واليات خمس كه در تصرف روم اس درآمده ان
يكديگر منازعه و مجادله دارند و از يكديگر اسير مي گيرند و گاهي روميان نيز بر آن واليات تاخت مي كنند 

و اسيران مي گيرند و مي فروشند و گاه به َجبر فرزندان رعايا را از پدران ايشان مي گيرند.» 
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ــوند كه تابعيت هيچ دولتى را ندارند. وى پس  در اطراف و اكناف اين نواحى، گاه كفارى هم يافت مى ش
ــَير و اخبار  ــالك الممالك و كتب ِسِ ــت آنچه بر اين قاصر از تتّبع كتب مس از اين توضيحات گويد: «اين اس
ــه ايراد نموديم از احوال  ــت: «از آنچ ــده». نتيجه اى كه وى در زمان خود گرفته، اين اس معّطلعين ظاهر ش
ــير گرفتن و برده  ــتند كه امكان اس ــود كه اكثر اصناف طايفه گرجي» از گروهى هس گرجيان، مفهوم مي ش
ــلمانان چركسى صادق است كه اسير  ــت». اين به ويژه در باره مس ــكال اس كردن آنها « محّل خالف و اش

كردن آنان «جايز نيست».
ــخاص كافر از مناطقى است كه شرايط الزم را براى  ــارت در جنگ يا آوردن اش اين مطالب مربوط به اس
ــارت دارند، اما كسانى كه در اصفهان زندگى مى كنند و بندگانى براى فروش به آنان عرضه مى شود، چه  اس
ــى را براى فروش عرضه كردند،  ــد يا صرف اينكه كس بايد بكنند؟ آيا بايد در اين باره اطمينانى در كار باش
مى توان اطمينان كرد و او را خريد. باب سيم مقاله اول اختصاص به اين بحث دارد و در كل نظر وى همين 
ــت. «هرگاه فروشنده، غالم يا كنيزي را كه فروشد،  ــت كه در هر نوع مالكيتى تصرف، دليل مالكيت اس اس
گويد ملك اوست و او به حسب واقع مسلمان زاده باشد و بنده كسي نبوده باشد يا بنده باشد و آزاد شده باشد، 
در اين صورت نيز جايز است خريدن او و حكم بنده دارد، و سخن او به هيج وجه در اين باب مسموع نيست، 
مگر در صورتي كه آن مملوك بالغ و عاقل باشد و دعوي آزادي كند و به بّينه و گواهان، مسلمان زاده بودن 
ــان نمي توان  ــدن خود را ثابت نمايد». به نظر وى «همه فرزندان آدم، آزادند و حكم به بندگي ايش يا آزاد ش
ــد و دعوى بندگى او را  ــت كه بنده در اختيار مالكش باش نمود»، مگر در چند صورت كه حاصل آن اين اس
ــن صورت، بنده جز با گواه، نمى تواند آزادى خود را ثابت كند. در اين باره «ميان غالم و كنيز و  ــد. در اي بكن
خواجه سرا و ميان آنكه آن بنده را خريده باشد يا به او بخشيده باشند، يا به ميراث به او رسيده باشد» فرقى 
ــت كه اگر ثابت شود كسى، فرد آزادى را گرفته و فروخته، حكم سارق را دارد و جزاى او  ــت. طبيعى اس نيس

سخت خواهد بود.
ــوده و به محض آنكه فرزنددار  ــه معرفى مادران برخى از امامان كه از كنيزان ب ــا باب مفصلى ب در اينج
ــدند پرداخته است. از امام كاظم به بعد، مادران آن حضرات همگى اّم ولد بودند.  ــدند، ام ولد خوانده مى ش ش

وى روايات مربوط به آنان را از منابع گرفته و ترجمه فارسى آنها را در باب چهارم مقاله اول آورده است. 
مقاله دوم اين رساله در «آداب خريدن مماليك و كيفيت سلوك و طريق معاشرت با ايشان و حقوقي كه 
مولي را بر ايشان و حقوقي كه ايشان را بر مولي هست». اين بخش بر اساس رواياتى است كه توصيه هاى 
ــاس  ــراء بندگان، بايد مثل مبايعات ديگر، بر اس فقهى و اخالقى در خريدن غالمان و كنيزان دارد. بيع و ش
صيغه خواندن باشد. اشارت وى، قيمت يك بنده را نشان مى دهد: «صيغه چنين است كه بعد از تعيين قيمت 

كه ده تومان باشد، مثًال و تعيين وصف زري كه مي دهد كه جديد الضّرب باشد...». 
ــيوم تا ششم مقاله  ــت كه در باب س ــائلى اس حقوق متقابل مولى و مالك در رعايت حال يكديگر، از مس
ــد مى كند، از مالك  ــده و تعهد او را به مالك تأيي ــوق در عين اينكه كار كردن بن ــت. اين حق ــده اس دوم آم
مى خواهد كه مراعات حال بنده را بنمايد. در اين زمينه، احكام كنيزان نيز جاى مى گيرد كه مسائل ويژه خود 
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ــيعيان  ــالمـ  كنيزان خود را در حضور ش ــود كه ائمه كرامـ  عليهم الّس را دارد: «از تتبع احاديث معلوم مي ش
ــفر فرموده اند، و اكنون در مجالس شرفاي مكه معظمه نيز شايع است كه كنيزان  مي طلبيده اند و خدمات س
ــت و اين  ــوند و به حضار مجلس، قهوه مي دهند». مقاربت با كنيز بدون عقد جايز اس ــي حاضر مي ش حبش
نكته اى است كه در قرآن نيز آمده است: «مقاربت او نيز بدون عقد و صيغه جايز است و اين اعظم انتفاعاتي 
است كه حق تعالي در باب كنيزان قرار داده. و حكمت در اين است كه چون مردان محتاجند به طرفي كه 
ــند و از ايشان اوالد و احفاد به  ــهوت خود به آن كنند. و ايضًا بايد كه بني آدم بي خلف و بي عقب نباش دفع ش
ــان و بعد از وفات، طلب مغفرت به جهت ايشان كنند و سبب  ــد كه در زمان حيات ُمِمد و معاِوِن ايش هم رس
ــت كه زن دايمي به جهت خود خواستگاري نمايند، لهذا  ــند. و همه ايشان را ميّسر نيس ــان باش آمرزش ايش
خداوند حكيم ـ جلّت حكمته ـ چنين قرار داده كه هر كه كنيزي را مالك شود، بر او مباح باشد تا اين معني 
موجب سهولت امر بر او شود و حّجت بر او تمام باشد و هرگاه با وجود اين مرتكب زنا شود، در دنيا مستحق 

حد زنا و در آخرت مستوجب عقاب». 
ــايد كه ضمن آن تأكيد دارد كه اگر مالك بخواهد با كنيزش مقاربت كند،  در اينجا باب تازه اى را مى گش
بهتر است « او را آزاد كند، آن گاه متعه نمايد و مقاربت كند». اين مسئله در موردى كه كنيزكان از طوايفى 
باشند كه شبهه اى هم در مورد اسارت و بندگى آنان باشد، بيشتر است. در اينجا نويسنده، به دفاع از نظريه 
ــانى از اصولى ها مى داند كه  ــاط پرداخته و نظر آنان را در رعايت احتياط در دين، بهتر از كس ــان محت اخباري
ــن است «اّول  ــاس قواعد كلى فقه عمل مى كنند. تفاوت ديدگاه اين دو در باره برخى از مصاديق روش بر اس
طهارت اشيا مانند نان و طعام اهل بازار و روغن و كشك و ماست و پنير الوار و اكراد و شكر و مربيات اهل 
ــند، و  ــفر مكه اعراب از چاه ها مي كش ــه كه در هند گازري مي نمايند، و آب ها كه در س هند، و امتعه و اقمش
ــود. دويّم اموال ظلمه و متغلبه كه  ــت حاليا حاصل مي ش امثال آنها از چيزها كه بعد از تفّحص علم به نجاس
ــوهري ندارند يا شوهر ايشان  بعد از تفتيش حرمت آنها معلوم مي گردد. سـيّم تزويج زناني كه گويند كه ش

وفات يافته يا طالق گفته، و عّده منقضي شده». 
ــرعًا خالف اينها عمل كردن گناهى ندارد، اما اگر واقع امر  در اين موارد بايد رعايت احتياط كرد، زيرا ش
برخالف ظاهر باشد، آثار وضعى خود را روى اشخاص دارد. در اينجا حكايتى هم از شيخ بهايى نقل مى كند: 
«مؤلف گويد كه، يكي از ثقات نقل نمود از عالم ربّاني شـيخ بهاءالدين محمد عاملي ـ قدس اهللا روحه 
ــفار، وارد هرات شدم و زني را متعه كردم و بعد از آنكه مقاربت واقع  ــت كه در يكي از اس ـ كه مي فرموده اس
ــخصي كه چند سال قبل از اين شده بودم. از او  ــده بودم، مگر متعه ش ــد، زن گفت كه من هرگز متعه نش ش
ــيخ حسين بن عبدالصّمد بوده است. پس آن زن را  ــخص را، معلوم شد كه والد من ش ــيدم احوال آن ش پرس

مرّخص كردم و گفتم تو بر من حرام بوده اى و به ناداني با تو مقاربت كرده ام.»
ــبهه ناك است، بنابراين مالكين آنها بهتر است  ــت در باره كنيزكان كه اسارت و بندگى آنان ش چنين اس
ــلك جماعت اهل ورع و متقيان [است] كه مراعات امور  ــاس «مس آنان را آزاد كرده و عقد نمايند. اين بر اس
ــبهات را  ــد و در وقوع صفاي باطن و حصول ربط كامل به جناب اقدس الهي، اجتناب از ش ــي مي نماين واقع
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ــخص باقى  ــد». مقصود از اينكه در اين موارد، اثر وضعى عدم رعايت اين قبيل امور روى ش ــل مي دانن دخي
ــت كه «ارتكاب اموري كه به حسب ظاهر شرع جايز و مباح باشد، ليكن به حسب واقع  خواهد ماند، اين اس
و نفس االمر خواص بد داشته باشد، اگر چه موجب اثم و گناه نيست، اما به حسب عادت مستلزم آن مفاسد 
عظيمه هست و اگر حق تعالي درباره مرتكب آن امور خرق عادت نكند، آن آثار بد ظاهر مي گردد... يكي از 
ثقات نقل مي نمود كه در زمان نواب خاقان گيتي ستان ـ اناراهللا برهانه ـ شخصي از اتراك و ارباب مناصب، 
ــت. يكي از فرزندان او در غايت صالح و سداد بود و او را همسايه اى بود از اهل علم و  ــيار داش فرزندان بس
ورع و تقوي و او نيز فرزندان بسيار داشت و يكي از آن فرزندان جاهل و فاسق و بي سعادت بود. روزي آن 
ــيده  ــت كه از من چنين فرزندي و از تو چنان فرزندي به هم  رس ترك به آن مرد صالح گفت: چه عجيب اس
است؟ مرد صالح گفت: عجب نيست، زيرا كه من طعام تو را خورده ام و از طعام شبهه ناك تو نطفه اين فرزند 
به هم رسيده است و تو طعام مرا خورده و از طعام حالل من نطفه اين فرزند صالح تو به هم رسيده است». 
اين موضع وى، نشانگر عنايت وى به روش اخباريان است كه اين زمان رو به گسترش بودند، اخباريان 
ــنودي جناب اقدس حق تعالي  ــل ورع و تقوي و طالبان قرب و رضا خوش ــه به نظر مؤلف «اه ــى ك محتاط
ــبهات اجتناب تمام  ــلك بوده اند و از ش ــته صاحب اين مس ــه ازمنه و اعصار پيوس ــار در هم ــاي اخب از علم
ــت، معلوم مي گردد كه  ــلك دويم، اَولي و ارحج اس ــد كه مس مي نموده اند». بدين ترتيب «هر گاه معلوم ش
هرگاه مولي كنيز خود را آزاد و به عقد متعه درآورد، مراعات امور واقعي نموده و فرزندي كه او را به هم رسد، 
بي شبهه خواهد بود، و اهللا الموفق». در اينجا باز اشاراتى در باره امهات اوالد مادران ائمه دارد و اين مسئله 

را بررسى مى كند كه آيا آنان نيز پس از آزادى عقد شده اند يا به صورت ملك يمين بوده اند.
ــده و در اين باره تفصيل زيادى با نظر مساعد نسبت به  ــم از حقوق بندگان بر مالك بحث ش در باب شش
بندگان ابراز شده است. بنده يك انسان است كه خداوند به طبيعت انسانى كرامت داده است. ثانيًا اينكه اگر 
مسلمان باشد، حقوق مضاعفى دارد. در اينجا به صورت مفصل، به بيان مورد به مورد حقوق بندگان پرداخته 
است. تعليم دين، استفاده از وقت براى انجام واجبات شرعى و دادن غذا و لباس در حد متعارف، از آن جمله 
ــت. عدم تحميل كارهاى سخت و دادن  ــت. اجازه انجام واجباتى مانند حج نيز از جمله حقوق بندگان اس اس
ــتراحت از موارد ديگر است، حتى اينكه «در اّيام تابستان در وقت قيلوله او را بگذارد كه  ــايش و اس وقت آس
استراحت كند». يكى از كارهاى رايج، تنبيه بندگان بود كه در اينجا نيز مؤلف تأكيد زيادى دارد تا از شدت 
ــپس نمونه هايى از رفتار امامان (ع)  را با بردگان بيان كرده است. نكته ديگر اينكه «اگر  تنبيه بكاهد. وى س
غالم باشد، او را رخصت دهد كه زني براي خود خواستگاري نمايد و مهر آن زن را از مال خود بدهد، يا كنيز 

خود را به عقد او درآورد؛ و اگر كنيز باشد و خود با او مقاربت نكند، او را به شوهر دهد». 
ــرعى بندگان است كه امرى رايج بود و از قديم در فقه  ــات ش باب هفتم مقاله دوم در باره تأديب و سياس

توصيه ها و فروع فقهى خاصى براى آن وجود داشت.
مقاله سوم كتاب در باره آزادى بندگان است، بحثى كه اساسًا كتاب العتق براى آن نوشته مى شد. 

ــيعه اثناعشرى باشد يا بنده  ــت، و از نظر مؤلف فرقى نمى كند كه ش ــتحباب عتق مورد تأكيد زياد اس اس
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ــالم كافي است و اگر آن بنده سّني يا از ساير فرقه هاي شيعه بوده باشد  ــّنى: «علما گفته اند كه مجرد اس س
ــّنت نيز هست». سپس به بيان شرايط بنده براى آزاد كردن او پرداخته  ــت آزاد كردن او، بلكه س نيز جايز اس
است. مثًال اينكه «از عهده معيشت خود بيرون آيد». آزاد كردن بندگان در روزهاى خاص نيز ثواب بيشترى 
ــجاد (ع)  در روزهاى عيد آورده  ــط امام س دارد. در اين باره روايات متعددى در باره آزاد كردن بندگان توس
ــب اّول ماه رجب، و شب نيمه ماه شعبان، و شب عيد  ــت. روزهاى خاص عبارتند از: «ليالي اربع، يعني ش اس
ماه رمضان كه در اين حديث مذكور بود، و شب عيد قربان و مانند اّيام اعياد، يعني عيد رمضان و عيد قربان 
و عيد غدير و روز جمعه از همه اّيام سال و مانند اّيام اربعه يعني روز عيد آل محّمد كه معروف است به عيد 
بابا شجاع الّدين و روز مولد و روز مبعث آن حضرت و روز دحواالرض و مانند روز مباهله و روز تصّدق خاتم 
و ساير اّيام و ليالي متبّركه كه به سبب والدت يكي از ائمه كرام ....و اين حقير همگي آنها را به تفصيل در 
كتاب تقويم المؤمنين ايراد نموده ام.» البته مواردى هم وجود دارد كه بهتر است بنده اى آزاد نشود. مانند آزاد 

كردن بنده بيمارى كه نمى تواند زندگى خود را جمع كند.
ــت، انجام مى گرفت. بنده بايد آزاد نامه اى  آزاد كردن بندگان، طبق يك روالى كه جنبه حقوقى هم داش
در اختيار داشت كه كسى مدعى بندگى او نشود. براى اين كار يك متن حقوقى تنظيم مى شد كه نخستين 
آن از امام صادق (ع) نقل شده و در كتاب هاى حديثى آمده است. صيغه آزادى هم اين است كه بگويد: «تو 
را آزاد كردم براي رضاي حق تعالي». در اين آزاد كردن بايد قصد قربت باشد و قيد شود كه هللا است. نكته 
ــت كه چون اسامى بندگان خارجى بود و تلفظ آن مشكل، نويسنده تأكيد مى كند كه «بدان كه  جالب آن اس
ــامي به حسب قواعد عربيت محل اشتباه  ــامي غالمان و كنيزان، اكثر به لغت غير عربي و اِعراب آن اس اس
ــد اسم در آن به كار  ــت» نوعى از صيغه آزادى را انتخاب كند كه الزم نباش ــت، لهذا اولي و احوط آن اس اس
رود. مثًال اينكه مخاطب باشد و خطاب به او گفته شود كه تو را آزاد كردم. وى سپس با نقل آزادنامه اى كه 

از امام صادق نقل شده، تأكيد دارد كه در آزاد نامه، خصوصيات عتق قيد شود.
بخش خاصى از عتق براى كفاره است كه در اين باره هم، مؤلف موارد آن را كه نوعًا در آثار فقهى مفصل 
ــالم او كافي است» و  ــت. در اينجا باز تأكيد مى كند كه حتى براى كفاره هم «مجرد اس آمده، بيان كرده اس

الزم نيست حتمًا شيعه اثنا عشرى باشد.
ــود يا مواردى ديگر. تنكيل  ــود، مثل اينكه نابينا ش مواردى هم وجود دارد كه بنده خود به خود آزاد مى ش

يا تمثيل يكى از اين موارد است، اينكه مالك، دست بنده يا پاى او را قطع كند.
اما ارث باقى مانده از بنده آزاد شده به چه كسى خواهد رسيد ؟  در اين باره آراء مختلفى وجود دارد. حكم 
ــده، تفاوت دارد. يك  ــه مالك او را براى رضا خود آزاد كرده، با بنده اى كه به خاطر كفاره آزاد ش ــده اى ك بن
ــت كه اموالش متعلق به امام معصوم است. اين  ــده با كفاره كه وارث ندارد، اين اس قول در باره بنده آزاد ش
ــت، در حالى كه ابن جنيد مى گفت اموالش به بيت المال منتقل مى شود. اما بر قول  ــى اس ــيخ طوس قول ش
ــى بدهند؟ «اگر غايب باشد، مانند اين زمان براي او ضبط مي نمايند  ــى، مال امام معصوم را به چه كس طوس
ــدن مال ترسند، در زمين  ــالمـ  و اگر از تلف ش و به يكديگر وصّيت مي كنند تا هنگام ظهور امامـ  عليه الّس
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دفن مي نمايند تا چون امام ـ عليه الّسالم ـ ظاهر شود به الهام حق تعالي آن را بيرون آورد و تصرف نمايد». 
ــت، «به اهل بلد آن ميت مي دهند». مؤلف را عقيده بر آن است كه  ــت اگر امام غايب اس ابن بابويه گفته اس
ــت كه مال امامـ  عليه الّسالمـ  را در زمان غيبت واجب است كه به فقرا  ــهر ميان علما آن اس «بدان كه اش
ــط آن تا زمان ظهور امامـ   ــه امام خود در آن مال تصرف نمي تواند نمود، و ضب ــانند، زيرا ك ــاكين رس و مس

عليه الّسالم ـ موجب تضييع آن مال است». 
ــته شده است. طبيعى است كه  ــال 1120 نوش اين بود گزارش مختصرى از اين كتابچه كه در رمضان س
ــاله نيامده، اما در مجموعه هاى فقهى  ــت كه در اين رس احكام فراوان ديگرى در باره غلمان و كنيزان هس
مبسوط تر آمده است. به هر روي همان طور كه گذشت، اين رساله از جهاتى ناظر به برخى از مسائل جارى 

بوده و به لحاظ نظم، اثرى قابل توجه و براى فارسى زبانان آن روزگار، سودمند بوده است.

آداب سنيه
از محمدصالح خاتون آبادي
به كوشش رسول جعفريان

بسم اهللا الرحمن الرحيم
       

فهرست رساله شريفه موسومه به آداب سنيه1
اين رساله مشتمل است بر سه مقاله است:

مقاله اول و آن چهار باب است: 
باب اّول در بيان كفاري كه جايز است استرقاق و حالل است بنده كردن آنها و در اين باب مذكور مي شود 
كه طريق اسير نمودن سه صورت دارد، و در صورت اول و دويم بالخالف بنده مي شوند، و در صورت سّيم 

ميان علما خالف است و حكم به بندگي در اين صورت محّل اشكال و خالف احتياط است.
باب دويم در تفصيل طوايف اسيران كه در اين ازمنه اسير مي شوند و بيان آنكه هر يك از اين طوايف 
ــود مجملي از والياتي كه از آنها  ــت؛ و در اين باب مذكور مي ش در كدام صورت از آن صور ثالث داخل اس

اسير مي گيرند و بعضي از احوال واليات گرجستان. 
ــت تفتيش حال مملوكي كه به وجه شرع به آدمي  منتقل مي شود. و  باب سـيم در بيان آنكه واجب نيس

در اين باب مذكور مي شود حكم شخصي كه، مملوك ديگري يا آزادى را فروخته باشد. 
ــالمـ  بودند و در اين باب  بـاب چهـارم در ذكر اّمهات اوالدي كه مادران بعضي از امامانـ  عليهم الّس

مذكور مي شود بعضي از احوال شريفه ايشان و آنكه ايشان هفت بزرگوارند. 

1.  اين فهرست، در نسخه مرعشى نيامده است.
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مقاله دويم و آن هفت باب است: 
ــتحّبه آن و در اين  باب مذكور  ــان آداب خريدن غالمان و كنيزان و وظايف واجبه و مس بـاب اول در بي

مي شود و ادعيه و صيغه بيع و شراي ايشان.
باب دويم در بيان مسائل ديگر كه متعلّق است به خريد و فروش مملوكين؛ و در اين باب مذكور مي شود 

حكم تفريق ميان فرزند و مادر و برادر و خواهر و احكام ديگر ايشان.
ــود حكم آنكه ثواب عبادت  باب سـيّم در بيان حقوق مولي و آقا بر مماليك و در اين باب مذكور مي ش
ايشان بيشتر است از ثواب عبادت آزادان و حكم گريختن ايشان و حكم تحليل كه آقا كنيز خود را به ديگري 

حالل كند كه با او مقاربت نمايد و صيغه آن.
ــت كه او را   بـاب چهـارم در بيان آنكه اولي در باب كنيزي كه مولي خواهد با او مقاربت نمايد اين اس
ــلك، و بعضي  ــود وجوه ترجيح اين مس آزاد كند، آن گاه متعه نمايد و مقاربت كند و در اين باب مذكور مي ش
ــت و از خصايص اين رساله است. و مذكور مي شود احكام  ــافيه كه در كتب ديگر مذكور نيس از تحقيقات ش

استبرا و آنكه آن در چند صورت ساقط مي شود. 
باب پنجم در بيان حال اّمهات اوالد بعضي از ائمه طاهرين ـ سالم اهللا عليهم اجمعين ـ كه ملك يمين 
بودند يا به حباله نكاح در آمده بودند و در اين باب مذكور مي شود، ترغيب و تحريص بر ملك يمين كه در 
ــادات و اشراف را  ــده، و نكته آنكه به چه جهت آن بزرگواران كنيزان را اختيار نمودند و س اخبار و احاديث ش

به حباله خود در نياوردند، و آنكه آن اّمهات اوالد، همگي نجيب و بزرگ زاده و بعضي پادشاه زاده بودند.
ــود پنج حق از حقوق واجبه و  باب ششـم در بيان حقوق مماليك بر مولي، و در اين باب مذكور مي ش
دوازده حق از حقوق مستحّبه ايشان، و مذكور مي شود و آنكه در بعضي موارد كه ائمه ما ـ عليهم الّسالم ـ 

و اهل ورع و تقوي از تقصيرات بندگان خود عفو مي نموده اند.
ــرعي بندگان و در اين باب مذكور مي شود كيفّيت تأديب ايشان  ــات ش باب هفتم در بيان تأديب و سياس
كه چند تازيانه است، و در بعضي احوال جايز است مقّيد ساختن ايشان و هرگاه جنايتي به احدي كرده باشند، 

سياست شرعي آن چيست و اگر ديگري به ايشان جنايتي نموده باشد، حكمش چيست.
مقاله سيم و آن دوازده باب است:

ــت  ــود آنكه جايز نيس ــتحباب عتق و فضيلت و ثواب آن و در اين باب مذكور مي ش باب اول در بيان اس
آزاد كردن بنده كافر. 

ــروطى چند يافت شود و در اين باب  ــود، هرگاه ش ــّنت مؤكد مى ش باب دويم در بيان آنكه عتق بنده س
هفت شرط مذكور مى شود.

ــود  ــت و در اين باب مذكور مي ش باب سـيم در بيان ازمنه كه وقوع عتق و آزادي در آن ازمنه افضل اس
ــب عيد رمضان و ازمنه  ــالم ـ بندگان خود را در ش حديث آزاد نمودن حضرت امام زين العابدين ـ عليه الّس
متبّركه ديگر، و آنكه امكنه متبّركه نيز اين حكم دارد و عتقي كه در آنها واقع شود نيز افضل است، و آنكه 
سزاوار اين است كه هر كسي سعي نمايد در اكثار عتق و اينكه حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات اهللا و سالمه 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1857

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

عليه ـ هزار بنده آزاد فرمود. 
باب چهارم در بيان آنكه در بعضي احوال عتق مرجوح مي شود.

ــت از آزاد  باب پنجم در بيان آنكه در برخي از احوال، فروختن بنده و تصّدق نمودن قيمت آن اولي اس
نمودن او و در اين باب مذكور مي شود و حالت كه مقتضي افضلّيت تصدقات و حكايت غريبي در باره غالم 

و وكيل حضرت امام حسن عسكري ـ عليه الّسالم.
ــرط مذكور  ــش ش ــت تحقق آنها در معتق و در اين باب ش ــروطي كه واجب اس باب ششـم در بيان ش

مي شود؛ و اينكه عتقي كه از كافر صادر شده باشد، چه صورت دارد. 
ــه صيغه كه متفق عليه كّل  ــود انواع مختلف بـاب هفتـم در بيان صيغه عتق. و در اين باب مذكور مي ش

علما است. 
ــت كه معتق بعد از عتق ايقاع مجلّه بنويسد و گواهان بگيرد و به او  باب هشـتم در بيان آنكه سّنت اس
ــالمـ  از براي  ــود و صورت آزادنامه كه حضرت امام جعفر صادقـ  عليه الّس دهد. و در اين باب مذكور مي ش

غالم خود نوشت.
ــت به عتق. و در اين باب مذكور مي شود حكم به سرايت كه در  ــايل ديگر كه متعلق اس باب نهم در مس
عتق واقع مي شود و حكم مالي كه بنده آزاد داشته باشد و حكم بنده را كه مدبّر ساخته باشند كه بعد از وفات 

آقا آزاد باشد، و صيغه تدبير كه به چه نحو گفته مي شود. 
باب دهم در بيان عتقي كه به جهت كّفاره واجب مي شود. و در اين باب مذكور مي شود اموري كه موجب 

كّفاره مي شود و آنها دوازده امر است.
باب يازدهم در انعتاقي كه بدون اختيار مولي واقع مي شود. و در اين باب مذكور مي شود اسبابي كه سبب 

اين آزادي مي شود و آنها شش چيز است و حكم خواجه سرايان كه بيع و شرا آنها چه حال دارد. 
ــد. و در اين باب مذكور مي شود اقسام آزادي سّنت  ــده باش باب دوازدهم در بيان ميراث بنده كه آزاد ش
ــه علما در اين باب اختيار نموده اند، و حكم مال امام (ص) كه  ــم ميراث هر يك، و اقوالي ك ــب، و حك و واج
ــود و به اينجا ختم مي شود اين عجاله كثيرالفايده. و الحمد هللا  در زمان غيبت او در چه مصرف صرف مي ش

تعالي و سالم علي عباده الذين اصطفي محمد و اله خيرة الوري.  تمت

بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمدهللا مالِِك الّرقاب و محّررها بفضله من اَليم العقاب و الّصالة علي محّمٍد و أهل بيته األكارم األخيار 

الّذين بواليتهم يحصل العتق من الّنار و باطاعتِهم يستحق الفوز في دارالقرار. 
ــه دعاگويي، المذنب الخاطي محمد صالح  ــين زاويه عُبوديت و بندگي و معتكف صومع و بعد گوشه نش
بن عبدالواِسع الحسيني ـ جعلهما اهللا عليق لطفه و رحمته و طليق عفوه و مغفرته  ـ اثرنگار صفحه ذكر 
ــاهد عرض، مدعا مي گردد كه چون علم حكمت عملي كه معرفت آن و عمل نمودن  مطلب و چهره پرداز ش

به آن، سرمايه فوز به سعادات جاوداني است، منقسم به سه فن است: 
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فن اول علم تهذيب اخالق كه عبارت است از تصفيه باطن و معالجه نفس به تحليه آن از صفات ذميمه 
و تجلية آن به اخالق حميده، 

ــاكنان يك  ــلوك اهل يك منزل و س ــت كه عبارت از معرفت كيفّيت س و فّن دويم علم تدبير منزل اس
خانه با يكديگر است، 

ــت مدنيه است كه علم سلوك با اهل بالد و متوّطنان مدينه هاى شهرها [كذا] از  و فّن ثالث علم سياس
بندگان و عباد است، 

ــي، مظهر فتوحات  ــپاه، مهبط فيوضات اله ــاه گيتي ماه انجم س ــي مظاهر شهنش ــواره خاطر قدس و هم
نامتناهي، سايه مرحمت ربّاني، خورشيد افق جهانباني، مالك رقاب پير و جوان، فرمانفرماي ممالك ارواح و 
ابدان، ملجأ صغار و كبار، ُمطّوق اعناق عبيد و احرار، رونق افزاي كون و مكان، برهم شكن طاق كسري و 
خورنق نعمان، عتبه جاللش پناه خسروان هفت اقليم، سّده سنيه اقبالش بوسه گاه سروران با تخت و ديهيم، 
زيبنده تاج و تخت كياني، وارث ملك سليماني، نسيم گلشن عدل و انصاف، برق خرمن جور و اعتساف، شمع 
ــن مراد، فارس مضمار عدل و  ــني بخش كلبه تاريك آفرينش، رايض توس افروز محفل دانش و بينش، روش
داد، در عهد مالك رقابيش سرو آزاد، طوق قمري به زر مي خرد، و در اوان مسكين نوازيش خامه مرحمتش، 
خّط آزادي بر جبهه احوال پير و جوان مي كشد، كمند سطوتش رقاب گردن كشان را به طوق اطاعت بسته و 
زنجير معدلتش تارك نوشيروان را در حلقه خجالت در آورده، مصداق كلمه طّيبه الّسلطان ظّل اهللا، منظور 
ــفقة علي خلق اهللا، أعني الّسلطان االعظم و الخاقان االفخم، مالك رقاب الترك  نظر هّمت واالنهمتش الش
ــلطان الخافقين و خاقان المشرقين، الّسلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان الشاه سلطان  و الديلم، س
حسـين الصفوّي الموسـوي الحسـيني بهادرخان ـ الزالت رآيات دولته مرفوعة منصورة، و آيات مدحته 

مذكورة مشهوره- به ترويج جمله معارف و علوم و كسب همه آداب و رسوم متعلّق است.
ــيس آن اعلي حضرت، به تمامي صفات حميده و ملكات  و بحمداهللا تعالي نفس نفيس و دل معدلت تأس
پسنديده كه خالصه علم اّول است، مزّين و محلّي گرديده، و به مقتضاي جبلّت حسن ه و فطرت مستحسن ه 
ــلطنت و  ــفقت بر خلق اهللا مي  نمايد، امور متعلقه به علم ثالث را كه ضوابط ملكي و قوانين س كه اقتضاي ش
ــيت و تدبير آنهاست، پيوسته نصب العين  ــت و صالح حال عباد و انتظام اوضاع بالد در تمش ــهرياري اس ش
ــويف آنها را جايز  ــازند، و تعويق و تس ــيد مظاهر گردانيده، دقيقه اى آنها را مورد غفلت نمي س خاطر خورش
نمي شمارند، و در اين وقت مراسم علم ثاني و فن باقي از آن فنون ثالثه را مكنون ضمير منير واال ساخته، 
خاطر خورشيد اعتال به معرفت تفصيلى آنها به نحوى كه از اخبار و احاديث ائمه ابرارـ  عليهم صلوات الملك 
ــتفاد مي گردد، متعلق و به اين جهت اين  الجّبار ـ و كلمات علماي اخيار ـ رضوان اهللا عليهم ـ معلوم و مس
بنده قليل البضاعه و فرو مايه عديم االستطاعه، به نگارش ُمعظم مباحث آن [علم] كه معرفت طريق سلوك 

با مماليك و عبيد و اماء است، مأمور گرديد. 
ــافيه پرداخت. و چون خواست كه فايده  ــاله ش لهذا اين بنده مطيع، اطاعًة لالمر األعلي، به تحرير اين رس
آن اتّم و اكمل و منفعت آن اعّم و اشمل بوده باشد، به بعضي از تحقيقات و تدقيقات كه مناسب اين مقصد 
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ــوم و بر سه مقاله مرتب ساخت؛ و من اهللا التوفيق و  ــاره نمود و آن را به آداب سـنيّه موس اقصي بود نيز اش
الهدايه.

مقاله اول در بيان فرق عبيد و اِماء كه قبول رقّيت مي نمايند؛ و چه تعداد اّمهات طاهرات بعضي از ائمه 
كرام ـ عليهم الّسالم ـ و اين مقاله مشمل است برچند باب.

باب اول
در بيان كفارى كه جايز است استرقاق آنها و حالل است بنده كردن آنها

ــريف گردانيده و مسلمانان را به سبب اختيار اسالم شرف داده، و در  ــالم را ش بدان كه حق تعالي دين اس
دنيا عزيز و در آخرت وعده بهشت داده و كافران  را به جهت اختيار كفر و ترك دين اسالم، در دنيا ذليل و در 
آخرت وعيد به جهّنم داده. و بر مّذلت دنيوي كافران، آثار بسيار مترتب مي شود و از جمله آن آثار اين است 
كه اهل اسالم بر ايشان تسلّط دارند و خون ايشان و مال ايشان و فرزندان ايشان، بر مسلمانان مباح است. 
ــد كه همگي فرزندان آدم به دين  ــت و مي خواه ــن چون غرض حق تعالي، هدايت يافتن خاليق اس ليك
ــعادت ابدي فايز گردند؛ و اهل كتاب از قوم هاي كفار، به هدايت اقربند از كفار ديگر،  ــالم درآيند و به س اس
لهذا خداوند حكيم ـ جّل شأنه ـ بر ايشان جزيه قرار داده كه در ميان مسلمانان سكنا نمايند و آيات قراني و 
احاديث را از مسلمانان بشوند و اوصاف حضرت خاتم النبيين ـ صلّي اهللا عليه و آله و سلّم ـ را كه در كتب 
ايشان مذكور و مسطور است، از مسلمانان تحقيق و تفتيش نمايند و شرايع محكمه و ضوابط و قوانين متقنه 
ــاهده و تكثير  ــاهده نمايند و از تكرير مش ــالم را كه هر ذي عقلي، حكم  به نيكي آنها مي كند، مش دين اس

معاينه آنها، علم به حقّيت دين اسالم به هم رسانند و به دين اسالم درآيند.
و مراد از اهل كتاب، يهوداند كه تورات موسي دارند، و نصارا كه انجيل عيسي دارند و مجوسان كه شبه 
ــت گاو نوشته  ــتاد با كتابي كه در دوازده هزار پوس ــان پيغمبري فرس كتاب دارند، زيرا كه حق تعالي بر ايش
مي شد، و ايشان پيغمبر را كشتند و كتاب را سوختند. پس زردشت به عوض كتاب ايشان، َزند و پازند را براي 

ايشان نوشت و مجوسان آن را كتاب خدا مي دانند.
و بدان كه اين حكم كه در باب اهل كتاب ذكر نموديم، در صورتي جاري است كه ايشان به شرايط ذّمه 

عمل نمايند؛ و اگر عمل ننمايند، ايشان نيز حكم كافران حربي دارند. 
و غير اهل كتاب، از بت پرستان و غير ايشان از كفار ديگر، چون بسيار دورند از قبول دين اسالم و كتابي 
كه شاهد بر حقّيت دين اسالم باشد ندارند، بر ايشان جزيه قرار نداده و حرب ايشان را جايز و خون ايشان و 
مال و فرزندان ايشان را مباح گردانيد، مگر1 در هنگامي كه حاكم مسلمانان مصلحت داند و گروهي از ايشان 
ــوند، خواه به عوضي كه بر ايشان قرار داده باشد يا بدون عوض كه  ــلمانان ش را امان دهد كه داخل بالد مس

1. در اصل: و مگر.
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در اين صورت اين كافران نيز مانند اهل كتاب، از قتل و اخذ مال و اسير كردن اوالد، محفوظ خواهند بود.1
[اسير كردن كفار در چه صورتى جايز است؟]

ــرايط ذّمه و جزيه عمل نمايند؛  و همچنين  ــير كردن اهل كتاب، هرگاه به ش ــت اس و بالجمله جايز نيس
اسير كردن كافران ديگر كه به سبب امان يا شبه امان، به نحوي كه در كتب علما مذكور است، داخل بالد 
ــير كردن كفار و بند شدن ايشان، مشروط است به شروطي چند و مباح و حالل  ــالم شده باشند، بلكه اس اس

نيست، مگر در چند صورت:
ــلمانان آيند و با ايشان جنگ كنند و مسلمانان بر ايشان غالب شوند و  ــر مس صورت اول آنكه كفار بر س
ــير نمايند، خواه كافران حربي باشند يا اهل كتاب و خواه جنگ ايشان در بالد كفر باشد يا بالد  ــان را اس ايش
اسالم. چنانچه به سند صحيح منقول است كه عيص بن القاسم گفت: پرسيدم از حضرت امام جعفر صادق 
ــت مقاتله با ايشان؟  ــلمانان در زمين، آيا حالل اس (ص) از گروه مجوس كه خروج كردند بر جماعتي از مس

فرمود: بلي، و حالل است اسير كردن ايشان. 
ــيدم از حضرت امام رضا ـ عليه الّسالم ـ  ــت كه محّمد بن عبداهللا گفت: پرس و در حديث ديگر مروي اس
كه گروهي از كفار خروج كردند و جمعي از مسلمانان را كشتند و مساجد را خراب كردند. پس هارون الّرشيد 
ــان را اسير كردند. آيا حالل  ــان را گرفتند و به قتل رسانيدند و زنان و كودكان ايش ــتاد و ايش ــكري فرس لش
ــت خريدن ايشان و جايز است مقاربت كردن با آن كنيزان؟ فرمود: باكي نيست به خريدن متاع ايشان و  اس

اسيران ايشان.
صورت دويم آنكه به بالد آن كافران روند و بر ايشان غارت كنند و اسير گيرند يا زنان و فرزندان ايشان 
ــالم آورند. و اين صورت، مخصوص كافران حربي و مخصوص بالد كفر است كه در  را بدزدند و به بالد اس
ــت كه ُرفاعه بَرده فروش گفت: عرض  ــند صحيح منقول اس ــير كنند. چنانچه به س آنجا كافران حربي را اس
ــي كاظم ـ عليه  الّسالم ـ كه گروه مسلمانان غارت مي كنند بر جماعت سقالبه و  كردم به حضرت امام موس
نوبه و مي دزدند فرزندان ايشان را از كنيزان و غالمان، و غالمان را خصي و خواجه مي كنند، و مي فرستند به 
ــان و حال آنكه ما مي دانيم كه غالمان و كنيزان را  بغداد، و به نزد تّجار؛ چه مي فرمايي در باب خريدن ايش
دزديده اند و ايشان را غارت كرده اند، بي آنكه حربي و جنگي ميان ايشان واقع شده باشد. فرمود: باكي نيست 

در خريدن ايشان، زيرا كه ايشان را بيرون آورده اند از بالد شرك، به دار اسالم. 
و در اين صورت خالفي ميان علماي شيعه نيست. و احاديث بسيار نيز داللت بر جواز هر دو صورت مي كند. 
و علما گفته اند كه در اين دو صورت فرقي نيست ميان آنكه مسلماني اسير كند يا كافري، و در صورت دويم به 

محاربه بگيرند يا به سرقه، يا آنكه از پدر و مادر و شوهر و خويشان يا سركردگان خريداري نمايند. 
و بالجمله به هر وضعي كه ايشان را به دست آوردند، مالك مي شوند. 

1. نويسنده شاهد بوده است كه شمارى از هنديان بت پرست در شهرهايى چون اصفهان و كاشان به تجارت مشغول 
بوده اند. طبعًا اين افراد، مصداق همين گفته او هستند.
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و بدان كه در صورت محاربه، غنايمي را كه از ايشان مي گيرند، امام زمان، شيعيان را در باب حّصه خود 
مرّخص ساخته كه بعد از انتقال به وجه شرعي بر ايشان مباح باشد، و فرزندي كه به هم رسانند، حالل زاده 

باشد. 
و بعضي از علما گفته اند كه چون رخصت مخصوص شيعيان است، لهذا اين اسيران بر سّنيان حرام است 
و فرزندان ايشان حرامزاده مي شوند، و اگر از شيعه به ايشان منتقل شود، دور نيست كه بر ايشان مباح گردد، 

و اهللا تعالي يعلم. 
صورت سيم آنكه كافران حربي در بالدي كه احكام اسالم در آن بالد جاري باشد، به امان يا شبه امان، 
ــالم نمايند و پادشاهان اسالم هر چند شيعه اثناعشري نباشند يا جاير  ــكنا كرده باشند و اطاعت حّكام اس س
ــان گيرند و ايشان را رعّيت خود دانند و حمايت ايشان نمايند، و  ــند، خراج مملكت و مال  وجهات از ايش باش
مسلماني، فرزند ايشان را بُدزدد يا خود به مسلماني بفروشند و مسلمان او را در همان بلد نگاه دارد يا به بلد 

ديگر ببرد، در اين صورت علما خالف كرده اند. 
جمعي از ايشان را عقيده اين است كه چون اين كافران به امان يا شبه امان در بالد اسالم سكنا نموده اند، 
ــان محفوظ است و جايز نيست ريختن خون ايشان و گرفتن مال  ــان و همچنين مال و اوالد ايش خون ايش
ايشان و اسير كردن اوالِد ايشان. و هرگاه به رضاي خود، اوالد خود را فروشند نيز به سبب آنكه به امان يا 

شبه امان به بالد اسالم آمده اند، بنده نمي شوند. 
و بعضي را گمان اين است كه در اين صورت نيز مانند دو صورت سابق، بندگي ايشان جايز است. و اين 
ــند آنها صحيح نيست و صريح در مّدعا نيست و  ــده اند به دو حديث كه س ــتند ش گروه علما در اين باب مس

احوط اجتناب است، و اهللا تعالي يعلم.

تتمه 
بدان كه كافري كه مسلمان شده باشد و مرتد شود، فرزندان او بر دو قسمت است:

ــالم آن،1 نطفه آنها منعقد شده؛ و آنها حكم مسلمانان دارند، خواه آن مرتد،  اول فرزنداني كه در حال اس
مرتد فطري باشد يا مرتد ملي. 

ــان، نطفه آنها منعقد شده.  ــند و در حال ارتداد ايش ــان هر دو مرتد باش دويم فرزنداني كه پدر و مادر ايش
ــير كند يا بخرد، خالف  ــهور ميان علما، حكم مرتد دارند و هرگاه احدي آنان را اس و اين فرزندان موافق مش
است كه بنده مي شوند يا نمي شوند. و اشهر و اقوي اين است كه بنده نمي شوند. و بعضي از علما گفته اند كه 

اگر ميان كافران حربي باشند، بنده مي شوند و اگر در بالد اسالم باشند، بنده نمي شوند.

1. يعنى اسالم آن كافر.
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باب دويم
در تفصيل طوايف اسـيران كه در اين ازمنه اسـير مي شوند، و بيان آنكه هر يك از اين طوايف، 

در كدام صورت از آن صور ثالث داخل است

بدان كه غالمان و كنيزان و خواجه سرايان را كه در اين زمان اسير مي كنند، چند طايفه اند: 
طايفه اول: طايفه حبشي، و اين طايفه سه صنف اند: 

اول امهره1 
دويم زنگباركه غالمان و كنيزان زنگي را از آنجا مي آورند و اين دو صنف در بالد كفر سكنا دارند، و در 

تحت مملكت دو پادشاه اند كه مذهب ايشان، مذهب نصارا است.
سيّم گروهي كه در واليتي ساكنند كه آن را سواحل مي نامند،2 و در آن واليت پادشاهي از جانب قيصر 

روم3 تعيين مي شود، و به اين جهت بالد ايشان حكم بالد اسالم دارد. 
و دو صنف اّول از اين اصناف ثالثه، در صورت دويم، و صنف ثالث در صورت سّيم داخلند. 

طايفه دّوم: طايفة هندي، و اين طايفه دو صنف اند: 
اول صنفي كه اسير مي شوند از واليت كفر كه در تصّرف راجه هاست و واليان ايشان از جانب پادشاهان 

هند منصوبند و مطيع آن پادشاهانند.
ــان مطيع پادشاهان هند نيستند، مانند  ــوند از واليات راجه ها كه واليان ايش ــير مي ش دويم صنفي كه اس
واليت ولد سيوا و امثال آن از راجه هاي متمّردين. و اغلب اسيران اين طايفه از صنف اّولند، و مماليك صنف 

اّول در صورت سيم، و مماليك صنف ثاني در ُصورت دويم داخل اند. 
ــاه اروس  ــي الجمله اطاعتي به پادش ــت، و ف ــان كافر اس طايفـة سـيّم: قلماق4 كه كافرند و والي ايش

Amhara .1 نام قبايلى ساكن در ارتفاعات شمال غرب اتيوپى كه عمدتًا مسيحى ارتدوكس هستند.
2. امروزه عنوان سواحلى براى زبان مردم تانزانيا به كار مى رود، زبانى كه حدود پنج ميليون نفر با آن صحبت مى كنند، 
ــرق آفريقا قرار دارد و  ــتفاده مى كنند. اين منطقه در ش ــش از پنجاه ميليون نفر از آن به عنوان زبان دوم اس ــه بي گرچ

مراودات هميشه با منطقه جنوبى ايران داشته است.
3. مقصود، سلطان عثمانى است.

4. در كتاب ايران در زمان شاه صفى و شاه عباس دوم (ص 588) آمده است: «از سوانح اين سال، آمدن ايلچى قلماق 
ــهريار به استحقاق بود. كلك مانوى نيرنگ به تقريب شرح محاربه خان فيروز جنگ حاجى  ــمان جاه ش به درگاه آس
ــت كه طايفه طاغيه قلماق در نظر حقيقت بين از  ــترآباد بر اوراق بيان نگاش منوچهر خان بيگلربيگى دارالمؤمنين اس
خويشاوندان نزديك بهايم و سباع و برادر خوانده هاى دد و دام بيابان ابداع اند و از زمان سلطنت و پادشاهى چنگيز 
خان و مّدت ها پيش از آن در صحراى دور از انتهاى دشت قبچاق جا و مكان گزيده، نه نام مذهب و مّلتى شنيده اند 
ــده و از راه  ــان، صحراى رنج و عنا ش ــت بى انتها از كثرت زاد و ولد ايش و نه روى طهارت و پاكيزگى ديده، آن دش
مشابهت صورى كه با بنى نوع انسان دارند، گاه گاه چون بالى ناگهان و قضاى آسمان، بر خلق جهان نازل مى گردند 

و پيوسته واليات روس و تركستان و واليت ايشان از تعّدى و دست انداز اين قوم بى امان در فرياد و فغان اند».
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مي نمايند، و مماليك اين طايفه در صورت دويم داخل است. 
ــّني  ــلمان و س ــند و هر دو مس ــى كه قلماق مى نامند، جماعت نَُقي و تركمان مي باش ــان مماليك و در مي
مذهب اند، و اكثر تركمانان در نواحي استرآباد و خوازرم و قليلي از ايشان در هشترخان ساكنند. و گويند كه 
بعضي از ايشان در ميان اروس نيز هستند و اين دو گروه در هيچ يك از آن سه صورت داخل نيستند. و به 

جهت آنكه مسلمانند، بنده نمي شوند.
ــوي  ــان كافر و عيس ــاه ايش ــكنا دارند و پادش طايفه چهارم: طايفه اروس كه كافرند و در بالد كفر س
ــّني مذهب اند و گروه  ــان گروه تاتار كه س مذهب اند و اين طايفه در صورت دويم داخلند. و در واليات ايش

ديگر نيز از اهل سّنت هستند، و مسموع نمي شوند كه از اين دو گروه، اسيري بگيرند.
ــان كافر است و واليات ايشان به غايت وسيع است و آنچه  طايفه پنجم: طايفه چركس1 كه والي ايش
از آن واليات در سمت ارُوس2 واقع است، سكنه آن تابع پادشاه اروس و مذهب ايشان را كه مذهب نصاري 

است، ايشان نيز دارند. و گويند كه از اهل آن واليت، اسير نمي آورند. 
و آنچه در طرف داغستان واقع است، مسلمان و سّني مذهب اند و جماعت داغستان اهل اين واليات را 

اسير مي نمايند و گاهي خود با يكديگر منازعه مي كنند و از يكديگر اسير مي گيرند و مي فروشند. 
ــه  ــالم اند و در هيچ يك از آن س و گروه اول اين طايفه در صورت دويم داخلند، و گروه دويم از اهل اس

صورت داخل نيستند و بنده نمي شوند. 
طايفه ششـم: طايفه گرجي و واليت گرجسـتان، هفت واليت است، و دو واليت در تصرف اولياي 

دولت قاهره و پنج واليت در تصرف قيصر روم است. اما آن دو واليت:
 اول: كارتيل3 است كه آن چهار روزه راه است و شهر آن كه والي نشين است، موسوم است به تفليس، 
و سه قلعه دارد. قلعه مباركه تفليس و قلعه صفي آباد،4 و قلعة ُسَرم5 و ابتداي آن تفليس و انتهاى آن ده ال6 

است، و رعاياي آنجا گرجي و بعضي ارمني و قليلي يهودي اند. 
دويم: كاخت كه رعاياي آن نيز مانند كارتيل، گرجي و ارمني و قليلي يهودي اند، و در بعضي از نواحي 

1. نام قوم و منطقه اي در قفقاز شمالي، واقع در فدراسيون روسيه.
2. روس/ روسيه

3. از مناطق تاريخي گرجستان به مركزيت تفليس است كه در منابع فارسي، به همين نام خوانده شده است. صورت 
ــت كه گرجيان نيز خود  ــت. جالب توجه اس گرجي آن كارتل (Kartl) كه برگرفته از نام قوم كارتول (Krtvel) اس

را كارتولي مي نامند.
4. اين قلعه در 60 كيلومتري غرب تفليس و در مركز شهر گوري (Gori)، زادگاه استالين قرار دارد.

ــته كوه موجود در آن گرجستان را به دو قسمت شرقي و غربي  ــورام(Surami) است كه رش 5. تلفظ گرجي آن س
تقسيم مي كند.  

ــمال گرجستان قرار دارد و مهم ترين گذرگاه ارتباطي شمال به  ــت كه در ش 6. احتماالً داريال(Dryal/Daryal) اس
جنوب قفقاز است. داريال، صورت تغيير يافته واژه فارسي «در آالن» است.
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آن محلّي است كه آن را توش1 گويند، و آن محل از توابع كاخت و در تصّرف والي آنجاست، و اسيران كه 
از كارتيل و كاخت مي آورند، بعضي به اين وضع است كه واليان فرزندان تاوادان2 و ازناوران3 را كه قابل 
ــان مي گيرند و به درگاه معلّي ارسال مي دارند. و آنچه ساير الّناس نيز توانند گرفت،  ــكش باشند، از ايش پيش

مي گيرند و به اين حدود مي فرستند. 
ــند. و بعضي چنان است كه  ــت كه تاوادان از رعاياي خود مي گيرند و مي فروش و برخي به اين وضع اس
ــت كه ميان لزگيان4 داغستان و اهل كاخت،  ــان مي گيرند. و گاهي چنان اس به عنوان دزدي جماعتي از ايش
منازعه و مجادله مي شود و لزگيان از ايشان اسير مي گيرند و بعضي را نگاه مي دارند، و برخي را مي فروشند. 

و اما آن پنج واليت كه در تصرف روم است: 
ــت كه رعايان آن گرجي و ارمني و نادري يهودي اند، و روميان براي آن واليت،  اول: باشـي آچوق5 اس
والي تعيين مي نمايند. و يكي از ثقات اِخبار نمود كه در اين اوان يكي از تاوادان و سركردگان آنجا كه ايشان 
را اباِشَزه6 مي نامند، متمّرد و ياغي شده و با واليان آن واليت منازعه و مجادله مي نمايد، و گروهي از رعاياي 
آن محّل و توابع، تابع او شده اند و گويند كه اغلب اسيران كه به اين حدود مي آورند، در واليت باشي آچوق، 
بيع و شرا مي شود. و بعضي را از پدران و برخي را از رؤسا و سركردگان مي خرند و پاره اى را به عنوان دزدي 
ــي آچوق، محلّي است كه آن را زاچه مي نامند؛ و محلي ديگر  ــتگير مي نمايند. و در اطراف و نواحي باش دس
ــت و سكنه  ــي آچوق و در تحت تصّرف والي آنجاس ــرُون مي گويند. و اين دو محل، از توابع باش كه آن را ُس

هر دو محل، نصراني اند. 

ــت كه در دامنه جنوبي كوه هاي قفقاز و در همسايگي جمهوري هاي  ــرقي گرجستان اس ــمال ش Tusheti .1. در ش
داغستان و چچن قرار دارد.

2. به معني بزرگان و اشراف زادگان مي باشد.
ــده 5 م  ــت كه در منابع مختلف گرجي از س ــراف» اس 3. تلفظ گرجي آن Aznaur- به معناي «آزاد؛ نجيب زاده؛ اش
كاربرد گسترده اي دارد. اين كلمه برگرفته از واژه پارتي āznā به معناي «معروف، مشهور، شناخته شده و نجيب زاده» 
است كه به زبان هاي گرجي، ارمني و داغستاني نيز  راه  يافته است. در متون صفوى، از دو مفهوم تاوادان و ازناوران» 
به عنوان اعيان و اشراف گرجستان ياد مى شود. در كتاب ايران در زمان شاه صفى و شاه عباس دوم (ص 114) آمده 
ــتمالت به اسم ازناوران و تاوادان و ساير اكابر و اعيان گرجستان، مشعر بر اطاعت فرمان رستم  ــت:  « ... ارقام اس اس

خان كه وارث ملك است، به عّز نفاذ رسيد».
4. نام قومي در داغستان است كه در منابع فارسي به صورت لگز نيز آمده است.

ــتان غربي است كه در سلطه عثماني قرار داشت و شهر كوتائيس (Kutais. دومين شهر بزرگ  ــي از گرجس 5. بخش
گرجستان)، مركز آن است.

ــرافي از منظقه آباشا است كه از قرن پانزدهم ميالدي به بعد، بخش هايي از جنوب  Abashidze .6 يك خانواده اش
غرب گرجستان را در اختيار داشتند. در باره آنها بنگريد به ويكى پدياى انگليسى، ذيل همين مدخل.
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دويم: داديان1 كه گرجيان آن را اُوْويش2 و سكنه و مردم آنجا را َمْكَرني3 ـ به فتح ميم و سكون كاف 
ــي و فتح راء ـ مي نامند و رعاياي آنجا گرجي و ارمني اند. و ثقه اى اِخبار نمود كه در اين اوان، جمعي  فارس

از ايشان تابع اباشزه شده اند. 
ـ  به ضّم كاف فارسي ـ كه والي آن را ُكوريايي مي گويند، و رعاياي آن گرجي ارمني اند.  سيّم:  ُكوريا4 
چهارم: آبخاز5ـ  به فتح همزه و سكون باءـ  و اهل آن در ازمنه سابقه، مذهب نصاري داشته اند و اكنون 
ــتند؛ و گويند كه حاكم آن واليت و نادري از  ــخصي ندارند و تابع ملّتي از ِملَل نيس ــان مذهب مش اغلب ايش

سركردگان ايشان نصراني مذهب اند. 
ــين مهملهـ  كه روميان آن را  ــكون س ــر خاء معجمه و س پنجم: آِخْسـقه6ـ  به فتح الف ممدوده و كس
ــي و سكون الم و كسر دال مهملهـ  و گرجيان آن را ِسْمِسَخه8 مي خوانند. و آن  ــر جيم فارس ِچلِْدر7ـ  به كس
واليت پاشا نشين و از جانب قيصر براي آنجا پاشا تعيين مي شود. و به اين جهت تاوادان و اغلب مردم آنجا 

مسلمان و سّني مذهب شده اند. و مابقي به دستور گرجي و ارمني و قليلي يهودي اند. 
ــقه، اغلب اوقات با يكديگر منازعه و مجادله  ــت، سواي آخس و اين واليات خمس كه در تصرف روم اس
ــيران مي گيرند و  ــير مي گيرند و گاهي روميان نيز بر آن واليات تاخت مي كنند و اس ــد و از يكديگر اس دارن

مي فروشند، و گاه به َجبر فرزندان رعايا را از پدران ايشان مي گيرند. 
ــكنه آن در زمره مسلمانان در آمده اند، پاشايان آنجا ممانعت مي نمايند از اينكه  ــقه چون س و واليت آخس

اسير از ايشان گرفته مي شود. 
و بدان كه در كوه اَلبرز9 نيز طوايف بسيار و فرقه هاي مختلفه ُسكنا دارند و مذاهب ايشان معلوم نيست، 
ــركند و هر روزه  ــاهان نمي نمايند. و معتمدي نقل نمود كه آن طوايف مش و اطاعت احدي از ملوك و پادش

ــتر بنگريد: ويكي پديا  ــتان. براي اطالعات بيش ــمال غرب گرجس ــابقه طوالني در ش 1. نام منطقه و خانواده اي با س
Dadiani انگليسي، ذيل مدخل

2. صورت گرجي آن Odishi است كه امروز به نام منطقه منگرلي در شمال غرب گرجستان شناخته مي شود.
3 . همان واژه منگرلي/مينگرلي است.

Guria  .4 منطقه اي در غرب گرجستان، در ساحل درياي سياه است و مركز آن شهر ازورگتي(Ozurgeti) است.
ــت. آبخازها يكي از شاخه هاي اقوام ايبرو- ــتان كه مركز آن شهر سوخومي اس ــمال غربي گرجس 5. منطقه اي در ش

قفقازي محسوب مي شوند و زبان مخصوص به خود دارند.
6. صورت گرجي آن آخال تسيخه (Akhaltsikhe) به معناي قلعه جديد است. اين شهر در جنوب غرب گرجستان 

قرار دارد و مركز استان سامتسخه-جاواخت (Samtskhe-Javakheti) است.
7. چلدير/چيلدير

(Samtskhe) 8. سامتسخه
ــمت قفقاز شمالي و جنوبي تقسيم مي كند. برخي از  ــت كه اين منطقه را به دو قس 9. منظور كوه هاي بزرگ قفقاز اس
ــاير منابع تاريخي آمده است را همين البرز مي دانند. در زبان هاي روسي، گرجي  ــاهنامه و س محققان البرزي كه در ش
و اروپايي به صورت البروس (Elbrus) خوانده مي شود و قله البروس با ارتفاع 5621 متر  كه از بزرگترين قله هاي 

اروپا به شمار مي آيد در همين رشته  كوه قرار دارد.
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بامداد و شام، شيطان لعين را سجده مي كنند و بعضي از آن طوايف گاهي از محال خود به محال ديگر نقل 
ــد، گاهي به واليت كارتيل مي آيند و در  ــان را اُوس مي نامن ــت مي نمايند. و يكي از آن طوايف كه ايش حرك
ــان اسيري گرفته نمي شود، مگر در  ــكنا مي نمايند. و گويند كه از اين طايفه و طوايف ديگر ايش حدود آن س
ــان مجادله نمايند و قليلي از ايشان را اسير كنند، و اين بسيار نادر  ــه1 با ايش بعضي احيان كه جماعت َچراكس
است. اين است آنچه بر اين قاصر از تتبع كتب مسالك الممالك و كتب ِسَير و اخبار مّطلعين ظاهر شده.2 

ــى آچوق قريب به واليت  ــت كه طايفه اى از ُگرجيان، در حوالي باش ــطور اس و در بعضي از تواريخ مس
ــتانـ  اناراهللا برهانهـ  در هنگام محاربه  ــان كافران حربي اند. و خاقان گيتي س ــاكن و همگي ايش َچركس س
گرجستان، فوجي از عساكر منصوره را به محاربه ايشان فرستاد و قالع بسيار از قالع ايشان را خراب نمودند 

و جعي كثير از ايشان را اسير كردند.
ــاكنند و  ــيار از نصاري س ــام و حلب و انطاكيه، گروه بس و يكي از ثقات نقل نمود كه در قدس خليل و ش
ــان، به لغت فرنگي و گرجي و تركي و  ــان را بِرزين [؟ = سريان] مي نامند و اكثر آن كشيش ــان ايش كشيش
عربي عارفند، [و از] پادشاه فرنگ وظايف دارند كه مردم را به دين نصاري داللت نمايند. و همچنين در بالد 
ديگر روم، طايفه ارامنه بسيار هستند، و آن گروه گاهي اوالد و اقوام خود را به روميان مي فروشند و روميان 

آن اسيران را به سمت ايروان و گنجه و تبريز مي آورند. 
و از آنچه ايراد نموديم، از احوال گرجيان مفهوم مي شود كه اكثر اصناف طايفه گرجي داخلند در صورت 
ــدن آنها محّل خالف و اشكال است. و برخي در هيچ يك از آن صور ثالث مندرج نيستند،  ــّيم كه بنده ش س
و از اهل اسالمند و بندگي ايشان مانند نَُقي و تركمان، بلكه چركس نيز اگر اسالم ايشان واقعي باشد، جايز 

نيست؛ واهللا تعالي يعلم حقايق اُالمور. 

1. جمع چركس. امروزه چركس ها در جمهوري قره چاي چركس كه از جمهوري هاي خودمختار روسيه است ساكن 
هستند. پايتخت آن هم شهر چركسك و جمعيت آن حدود پانصد هزار نفر است.

ــوم بود. در باره  ــاهان ديگر، از پيش از عصر صفوى نيز مرس ــالم و كنيز گرجى از اين منطقه براى پادش ــردن غ 2. ب
ــت و دنيا دوست بود، هداياى گرانبها فرستاده، او را وادار  ــت:  عالء الدوله ذوالقدر كه مرد زرپرس ذوالقدرها آمده اس
كردند كه ذخاير عثمانيان كه در بعض بالد او واقعه در سر راه، بچاپد و تاراج كند، و عالوه بر ساير هداياى گرانبها، 
دويست رأس غالم و كنيز گرجى و تركمان از براى سلطان مصر كه ملك اشرف قانصوى غورى بود، ارسال داشته، 
ــالم بين الخواص و العوام، ص 162).  ــتمداد نمودند (انقالب االس عرض اتحاد كرده، از براى جلوگيرى عثمانيان اس
ــد، يكى از اشراف اين شهر كه به او رئيس  ــماعيل در سال 920 وارد روستان رنان اصفهان ش ــاه اس زمانى هم كه ش
يوسف مى گفتند: «در ساعت دو سه كنيز گرجى با دو خواجه سرا و چند توپ زربفت و مرصع آالت بسيار به قريب 

هزار تومان پيشكش به خدمت فرستاد» (عالم آراى شاه اسماعيل، ص 83)
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باب سيُّم
در بيان آنكه واجب نيست تفتيش  حال مملوكي 

كه به وجه شرعي به  آدمي منتقل مي شود

ــت، جايز  ــد و دعوي نمايد كه بنده اوس بدان كه علما گفته اند كه هر كه غالمي يا كنيزي را متصّرف باش
ــت تفتيش حال آن مملوك كه از چه طايفه و كدام صنف آن طايفه است، و در  ــت خريدن او و الزم نيس اس

كدام واليت بوده و او را اسير كرده اند يا پدر و مادر و خويشان فروخته اند. 
ــد يا  ــي گويد و تقرير نمايد كه به آن تقرير، بندگي او محل خالف باش ــوك، خود به وضع ــر آن ممل و اگ
بالخالف، جايز نباشد قول او، و ادعاي او شرعًا مسموع نيست، بلكه به ظاهر شرع، ِملك مشتري مي گردد، 
و احكام مماليك، بر او جاري مي شود. و هرگاه مملوك كنيز باشد، مقاربت او بر مشتري مباح و حالل است، 
و فرزندي كه از او به هم مي رسد، حالل زاده است، هرچند به حسب واقع از طوايفي باشد كه بنده نشوند. 

ــب واقع  ــت و او به حس ــد، گويد ملك اوس ــنده، غالم يا كنيزي را كه فروش ــرگاه فروش ــن ه و همچني
مسلمان زاده باشد و بنده كسي نبوده باشد يا بنده باشد و آزاد شده باشد، در اين صورت نيز جايز است خريدن 
او و حكم بنده دارد، و سخن او به هيچ وجه در اين باب مسموع نيست، مگر در صورتي كه آن مملوك بالغ 

و عاقل باشد و دعوي آزادي كند و به بّينه و گواهان، مسلمان زاده بودن يا آزاد شدن خود را ثابت نمايد. 
ــت كه حضرت اميرالمؤمنين ـ  ــالم ـ منقول اس و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّس
ــالمه عليه ـ مي فرمود كه، همه مردمان آزادند، مگر بنده كه اقرار كند به بندگي خود و بالغ  صلوات اهللا و س
باشد، خواه غالم و خواه كنيز و همچنين بنده اى كه گواهي دهند گواهان به بنده بودن او، خواه صغير و خواه 
ــم از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ  ــت كه عيص بن القاس كبير. و در حديث معتبر ديگر مروي اس
پرسيد كه مملوكي اّدعا مي نمايد كه آزاد است، و بّينه و گواهي ندارد. آيا جايز است كه بخرم او را؟ فرمود: بلي. 
ــت كه حمزه بن حمران عرض كرد كه به بازار مي روم و مي خواهم كنيزي  و در حديث ديگر منقول اس
بخرم و او مي گويد آزادم. فرمود: او را بخر، مگر آنكه بّينه و گواهان بر آزادي خود داشته باشد. و در حديث 
ــي كاظم ـ عليه الّسالم ـ كه،  ــت كه علي بن جعفر عرض كرد به حضرت امام موس صحيح ديگر مروي اس
ــخصي كه او را خريده است؟  ــت مقاربت او بر آن ش ــت، آيا حالل اس مردي كنيزي را دزديده و فروخته اس
فرمود: اگر فروشنده خبر دهد كه او را دزديده است، حالل نيست، و اگر نگويد و مشتري نداند، باكي نيست. 
مؤلف گويد كه از جمع ميان اين احاديث و احاديث ديگر كه در اين باب وارد شده است، مفهوم مي شود 

كه همه فرزندان آدم، آزادند و حكم به بندگي ايشان نمي توان نمود، مگر در چهار صورت: 
ــيده باشد و در تصّرف شخصي باشد كه دعوي مالكّيت  ــد و به حّد بلوغ نرس اول آنكه آن بنده صغير باش

او نمايد. 
دويم آنكه بالغ باشد و بر بنده بودن خود اقرار نمايد. 

سيّم آنكه بالغ باشد و به بّينه و گواهان ثابت شود بنده بودن او، هرچند انكار كند بندگي خود را و اقرار ننمايد. 
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چهارم آنكه بالغ باشد و شخصي كه متصّرف اوست، دعوي بندگي او نمايد. خواه او به بندگي خود اقرار 
داشته باشد يا مّدعي آزادي باشد و به بّينه و شهود، آزادي خود را ثابت ننمايد. 

ــرع، خريدن آن بنده، هر چند به حسب واقع  ــب ظاهر ش ــت به حس و در همه اين چهار صورت، جايز اس
بنده نباشد؛ زيرا كه احكام دين مبين و شرايع حضرت سّيد المرسلين ـ صلّي اهللا عليه و آله الّطيبين ـ مبتني 
ــد و بال ُمعارض دعوي مالكّيت او مي نمايد، هر چند به حسب  ــت كه هركه مالي را متصّرف باش بر ظاهر اس

واقع چنين نباشد. 
ــرا، و ميان آنكه آن بنده را خريده  ــت ميان غالم و كنيز و خواجه س و بدان كه در اين صورت ها فرقي نيس

باشد يا به او بخشيده باشند، يا به ميراث به او رسيده باشد. 
تذنيب

از آنچه بيان نموديم، معلوم مي گردد كه مادام كه آزادي ثابت نشود، جايز است خريدن مملوك و حالل 
ــب واقع آزاد باشد، و همچنين در صورتي كه ملك ديگري باشد و مشتري  ــت مقاربت او، هرچند به حس اس

نداند. 
ــود كه ملك ديگري بوده يا آزاد بوده و بايع او را دزديده و فروخته، جايز  و هرگاه بعد از خريدن معلوم ش
ــرعي از مالك به او در صورتي كه ملك ديگري  ــت بعد از ُحصول اين علم تصّرف در او بدون انتقال ش نيس
بوده؛ و واجب است كه او را مطلق العنان سازد در صورتي كه آزاد بوده، و هر يك از اين دو صورت بر بايعي 

كه او را فروخته، حكمي الزم مي شود. 
اما صورت اول: 

ــت كه مملوكي را كه فروخته، صغير و نادان  ــد، آن اين اس ــخصى كه آزادى را فروخته باش پس حكم ش
ــي يا امثال اين احوال دزديده يا به  ــد، او را در حالت خواب يا بيهوش ــت يا كبير و دانا، و هرگاه كبير باش اس
خدعه او را دستگير كرده؛ و در هريك از اين شقوق ثالثه، فروشنده حكم سارق دارد، و دست او را مي برند. 
و اگر در غير آن احوال و بدون خدعه گرفته باشد، حكم سارق ندارد، زيرا كه به جهت آنكه بزرگ و دانا 
ــتگير نشود. دستگير نمودن چنين كسي، حكم سرقه و  ــته كه خود را محافظت نمايد و دس بوده، قدرت داش

دزدي ندارد.
و اما صورت دويم:

ــارق را نمي برند، زيرا كه شخص آزاد مالي  ــت س ــرقه ندارد و دس پس آن به زعم جمعي از علما حكم س
نيست كه دزديده باشند، و به اعتقاد جمعي ديگر دست او را مي برند نه به اعتبار و دزدي، بلكه به جهت آنكه 
ــت او را در صورتي مي برند كه صغيري را  ــت كه دس ــاد در زمين كرده. و اكثر اين گروه را عقيده آن اس فس

دزديده باشد. و بعضي گفته اند كه كبير نيز اين حكم دارد. اين است اقوال علما در اين مسئله. 
و در حديث وارد شده است كه حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ فرمود كه شخصي را به خدمت 

حضرت اميرالمومنين (ع) آوردند كه آزادي را فروخته بود. پس آن حضرت فرمود تا دست او را بريدند. 
ــالم ـ عرض  ــت كه عبداهللا بن طلحه به خدمت حضرت صادق ـ عليه الّس و در حديث ديگر منقول اس
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ــهر ديگر مي گريزند و اين او را و او اين  ــهري به ش ــند و هر يك از ش كرد كه دو كس يكديگر را مي فروش
ــت هر دو را مي برند، زيرا  ــد و اموال مردم را نيز مي دزدند. اين چه صورت دارد؟ فرمود كه دس را مي فروش

يكديگر را و اموال مردم را دزديده اند. 
ــيد كه مردي زن آزادي دزديده و به شخصي  ــت كه راوي از آن حضرت پرس و در حديث ديگر مروي اس

فروخته. فرمود كه در اينجا چهار حد واجب مي شود: 
اول آنكه او دزدي كرده، دست او را مي برند. 

دويم آنكه اگر با او مقاربت كرده، حد زنا بر او مي زنند.
سيم آنكه مردي كه او را خريده، اگر دانسته باشد كه آزاد است و با او مقاربت كرده باشد، او نيز زنا كرده. 
اگر زناي او زناي ُمحَصن باشد، او را سنگسار مي كنند و اگر زناي غير محصن باشد، او را تازيانه مي زنند، و 

اگر به ناداني با او مقاربت كرده باشد، حدي بر او واجب نمي شود. 
چهارم آنكه آن زن آزاد نيز اگر راضي شده باشد به مقاربت، او را حد زنا مي زنند و اگر راضي نشده باشد 

و به جبر با او مقاربت كرده باشند، حدي بر او واجب نمي شود. 
 

باب چهارم
در ذكـر امَّهـات اوالدي كه ارحام مّطهره ايشـان، اصـداف گوهرهاي فاخـره، بعضي از ائمه 
طاهريـنـ  عليهـم الّسـالمـ  گرديـده1 و بيان بعضي از احوال شـريفه ايشـان. و آنها هفت 

بزرگوارند:

اول مادر حضرت امام زين العابدين ـ عليه الّسالم ـ يعني شهربانويه ـ رضي اهللا عنها ـ كه دختر يزدجرد 
ــند معتبر از حضرت امام  ــير كردند. به س ــاه عجم بود2 و در زمان خالفت عمر ـ عليه اللّعنه ـ او را اس پادش
ــت كه چون دختر يزدجرد را به نزد عمر آوردند، دختران مدينه براي  ــالم ـ منقول اس محمدباقر ـ عليه الّس
ديدن او بر بام ها برآمدند و چون او را به مسجد در آوردند، مسجد از نور روي او روشن شد. پس عمر ـ عليه 
اللّعنه ـ اراده كرد كه روي او را ببيند. او روي خود را پنهان كرد و پوشيد و گفت بى روز بادا ُهرمز كه فرزند 
ــخن را شنيد، گفت: اين كبرزاده مرا دشنام مي دهد، و اراده كرد كه به او  ــير تو گردد. عمر چون اين س او اس
اذّيتي رساند. پس حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ فرمود: اي عمر! او بزرگ زاده است و 

تو را نمي رسد كه با او چنين سلوك نمايي. 
ــت كه كريمان و  ــلّمـ  فرموده اس ــولـ  صلي اهللا عليه و آله و س و به روايت ديگر فرمود كه حضرت رس
ــلمانان كه  ــي را گرامي داريد. پس فرمود كه اي عمر! او را مخير كن هركه را كه از مس ــزرگان هر گروه ب

1. [حاشيه: مادران ائمه كه كنيز بودند]
2. [حاشيه: مادر حضرت امام زين العابدين عليه الّسالم]
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ــرت عمل كرد و او را  ــاب كن. عمر به فرموده آن حض ــد و او را به غنيمت آن كس حس ــار كن ــد اختي خواه
ــت خود را بر سر مبارك  ــعادتمند به هر يك از گروه حاضرين نظر كرد. آن گاه دس مخّير گردانيد. پس آن س
حضرت امام حسين ـ عليه الّسالم ـ گذاشت. پس حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه الّسالم ـ از او پرسيد كه چه 
ــد و به حضرت امام حسين  ــهربانويه باش ــاه. حضرت فرمود بلكه بايد كه نام تو ش نام  داري؟ گفت: جهان ش
ــيد كه بهترين اهل  ــالم ـ فرمود: اي ابوعبداهللا! از اين دختر از براي تو فرزندي به هم خواهد رس ـ عليه الّس
ــبب آن حضرت را ابن الخيرتين  ــيد. و به اين س ــد. پس حضرت امام زين العابدين از او به هم رس زمين باش
ــريف آن  ــب ش ــم بود، و برگزيده عجم فارس بود و نس مي گفتند؛ زيرا كه برگزيده خدا از ميان عرب، هاش

حضرت به هر دو مي رسيد. 
ــاهان عجم را براي عمر آوردند و داخل مدينه  و به روايت ديگر فرمود كه چون دختر يزدجرد آخر پادش
ــن و جمال او بيرون آمدند، و مسجد مدينه از شعاع روي آن  ــاي حس كردند، دختران مدينه همگي به تماش
ماه تابان، روشن شد. پس عمر اراده كرد كه روي او را ببيند. آن خورشيد انور، خورشيدوار از ديدن جمال با 
كمال خود مانع شد، و گفت: سياه باد روز هرمز كه تو دست به فرزند او دراز مي كني. عمر گفت: اين كبرزاده 
مرا دشنام مي دهد، خواست كه او را آزار كند. پس حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ فرمود 
ــتي دشنام است؟ پس عمر امر كرد كه منادي در ميان مردم ندا كند و  ــخني را كه نفهميدي، چه دانس كه س

او را بفروشد. حضرت فرمود كه جايز نيست فروختن دختران پادشاهان، هر چند كافر باشند. 
پس فرمود كه عرض كن بر او كه يكي از مسلمانان را اختيار كند، و او را به او تزويج كن و مهر او را از 
ــعادتمند  ــاب كن. عمر قبول كرد و گفت: يكي از اهل مجلس را اختيار كن. آن س عطاياي بيت المال او حس

آمد و دست بر دوش مبارك حضرت امام حسين ـ عليه الّسالم ـ گذاشت.
مؤلف گويد كه ظاهر اين روايت آن است كه فرزندان پادشاهان هرگاه اسير شوند، جايز نيست فروختن 
ــت كه فرقي ميان اوالد پادشاهان و غير آنها در  ــهور ميان علما اين اس ــند. و مش آنها، هر چند كافرزاده باش

اين باب نيست. 
ــد كه در زمان امامت ائمه ـ عليهم الّسالم ـ جهادي كه  ــت كه منع آن حضرت بنابراين باش و ممكن اس
مسلمانان مي كردند و غنايمي كه از كّفار مي گرفتند، خواه غالم و كنيز و خواه اموال ديگر، آنچه نفايس آنها 
ــب نسب و حسب حسن و جمال و كمال،  ــير كه به حس ــت؛ به اين جهت آن اس بود، تعلق به امام زمان داش
ــت. لهذا آن حضرت  ــالم ـ داش ُدّره يكتا و بي همتا بود، تعلق به امام آن عصر يعني اميرالمؤمنين ـ عليه الّس
منع فرمود از فروختن او. و در اين صورت ممكن است كه آن حضرت او را آزاد كرده باشد و به حضرت امام 

حسين ـ عليه الّسالم ـ تزويج نموده باشد. و اهللا تعالي يعلم. 
ــر پادشاهان عجم روند، شهربانو  ــكر مسلمانان بر س ــت كه پيش از آنكه لش و در حديث ديگر منقول اس
ـ  صلّي اهللا عليه و آله و سلّم ـ با حضرت امام حسين داخل خانه او شدند،  در خواب ديد كه حضرت رسول 
ــتگاري نمود و به او تزويج فرمود. شهربانو گفت: چون صبح  ــالت او را براي آن حضرت خواس و حضرت رس
ــه در خيال آن حضرت بودم. چون  ــيد فلك امامت در دل من جا كرده بود و هميش ــد، محبت آن خورش ش
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ــب ديگر به خواب رفتم، حضرت فاطمة زهرا ـ صلوات اهللا عليها ـ را در خواب ديدم كه به نزد من آمد و  ش
اسالم را بر من عرضه كرد، و من در خواب به دست آن حضرت مسلمان شدم. پس فرمود كه در اين زودي 
لشكر مسلمانان بر پدر تو غالب شوند و تو را اسير مي كنند، و به زودي به فرزند من حسين ـ عليه الّسالم ـ 
مي رسي، و حق تعالي نمي گذارد كه احدي دستي به تو رساند تا وقتي كه به فرزند من برسي. پس شهربانو 
فرمود كه خدا مرا محافظت كرد كه هيچ كس به من دستي نرسانيد تا آنكه مرا به مدينه آوردند. و چون امام 
حسين ـ عليه الّسالم ـ را ديدم، شناختم كه همان بزرگواري است كه در خواب با حضرت رسول ـ صلّي اهللا 
عليه و آله و سلّمـ  نزد من آمده بود و آن حضرت مرا به عقد او در آورده بود، و به اين سبب او را اختيار كردم. 
ــود و او را حميده ُحميَده بربريه1  ــالمـ  كه ام ولدي ب ــي كاظمـ  عليه الّس دويـم مادر حضرت امام موس
ــه اسدي به خدمت حضرت  ــده كه اين عكاش ــه گفته اند و در حديث معتبر وارد ش مي گفتند، و بعضي اندليس
ــالمـ  در خدمت پدر بزرگوار خود  ــالمـ  آمد و حضرت امام جعفر صادقـ  عليه الّس امام محمد باقرـ  عليه الّس
ــه  ــخن، ابن عكاش ــتاده بود، و آن حضرت او را اعزاز و اكرام نمود. و انگوري براي او طلبيد. در اثناي س ايس
ــت. و هميان زري  ــيده اس ــول اهللا! چرا جعفر را تزويج نمي نمايي، به حد تزويج رس عرض نمود كه يابن رس
نزد آن حضرت گذاشته بود. فرمود كه در اين زودي، برده فروشي از اهل بربر مي آيد و در خانه ميمون فرود 
ــن زر از براي او كنيزي خواهم خريد. راوي گفت: بعد از چند روز ديگر به خدمت آن حضرت  ــد، و از اي مي آي
ــت برويد، و به اين هميان  ــما را به آن برده فروش، اكنون آمده اس رفتم. فرمود كه مي خواهيد خبر دهم ش
ــت نزد  ــتم فروخته ام و نمانده اس از او كنيزي بخريد. چون به نزد برده فروش رفتيم، گفت كنيزاني كه داش
ــان را تا ببينم. چون آورد، گفتيم: آن كنيز  ــت. گفتيم بياور ايش من مگر دو كنيز، و يكي از ديگري بهتر اس
ــي؟ گفت قيمت آخرش هفتاد اشرفي است. گفتيم: به ما نيكي كن و از  ــت، به چند مي فروش كه نيكوتر اس
قيمت چيزي كم كن. گفت: هيچ كم نمي كنم. گفتيم: تا به آنچه در اين كيسه است، مي خريم. مرد محاسن 
سفيدي حاضر بود؛ گفت: بگشاييد مهر هميان را و بشماريد. برده فروش گفت: به عبث مگشاييد كه اگر يك 
ــد، نمي فروشم. پير گفت: بگشاييد و بشماريد. چون شمردند، هفتاد اشرفي بود  ــرفي كم باش حبه از هفتاد اش
نه زياد و نه كم. پس آن كنيز را گرفتيم و به خدمت آن حضرت آورديم و حضرت امام جعفر ـ عليه الّسالم 
ــتاده بود. پس آنچه ميان ما و برده فروش گذشته بود، به عرض رسانيديم. آن حضرت  ـ نزد آن حضرت ايس
ما را حمد كرد و از جاريه پرسيد كه چه نام داري؟ گفت: حميده. فرمود كه پسنديده در دنيا و ستايش كرده 
ــان نمي آيد كه او  ــت نخاس خواهي بود در آخرت. بگو كه بكرى يا ثيب؟ گفت: باكره ام. فرمود چيزي به دس
ــده است كه تو باكره مانده اى. گفت: مكرر نخاس اراده مي كرد و چون به نزد من  ــد نكنند، چگونه ش را فاس
ــلط مي ساخت كه طپانچه بر روي او  ــفيد مويي را بر او مس مي آمد و اراده مقاربت مي نمود، حق تعالي مرد س
ــد. پس آن حضرت به  ــد، و مكرر اين روي داد و هر مرتبه آن مرد پير، مانع او مي ش مي زد و مانع او مي ش
ــو كه  ــالمـ  فرمود: اي جعفر! اين كنيز را متصرف ش فرزند بزرگوار خود حضرت امام جعفر صادقـ  عليه الّس

1. كذا.
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از تو است و از اين فرزندي به هم خواهد رسيد كه بهترين اهل زمين باشد. 
و به روايت ديگر منقول است كه حضرت صادق ـ عليه الّسالم ـ فرمود كه حميده پاك و پاكيزه است از 
ــته مالئكه به امر حق تعالي او را حراست كردند كه  ــمش طاليي خالص، و پيوس هر چرك و عيبي مانند ش
ــد تا به دست من آمد براي بزرگواري من و بزرگواري حّجت بعد از من. و به روايت  ــت بيگانه به او نرس دس

ديگر حميده پيش از آنكه حضرت او را بخرد، خواب ديد كه ماه در دامن او فرود آمد. 
مؤلّف گويد كه بعضي از علما گفته اند كه آن مرد سفيد مو كه مانع مقاربت نخاس مي شد، جبرئيل (ع) بود 
و بعضي گفته اند كه آن مرد محاسن سفيد كه در مجلس بيع حاضر بود و ترغيب به بيع مي نمود نيز جبرئيل 

ـ عليه الّسالم ـ بود و گفته اند كه حميده از جمله اشراف و بزرگواران عجم بوده است، و اهللا تعالي يعلم.
ــَكنَّ و  ــالم ـ كه ام ولدي بود و او را تكَتم و نجمه و اروي و ُس سـيّم مادر حضرت امام رضا ـ عليه الس
َسّمان و اّم النبين مي ناميدند، و بعضي خيران و صقر و شقر نيز گفته اند. و به سند معتبر منقول است كه مادر 
حضرت امام موسي كاظم (ص) كنيزي خريد و او را ُتكتم نام كرد، و آن جاريه سعادتمند بهترين زنان بود، 
ــيار تعظيم مي نمود، و از روزي كه او را خريد، هرگز نزد او  در عقل و دين و حيا و خاتون خود ُحَميده را بس
نمي نشست به جهت تعظيم و اجالل او. پس حميده روزي با حضرت امام موسي ـ عليه الّسالم ـ گفت: اي 
فرزند گرامي! تكتم جاريه است كه از او بهتر نديده ام در زيركي و محاسن اخالق و مي دانم كه هر نسلي كه 
از او به وجود آيد، پاكيزه و مطهر خواهد بود. او را به تو مي بخشم و از تو التماس مي كنم كه رعايت حرمت 
او بكني. چون حضرت امام رضا ـ عليه الّسالم ـ از او به وجود آمد، او را به طاهره مسّمي گردانيد و حضرت 
ــير بسيار مي آشاميد. روزي طاهره گفت كه مرضعه ديگر به هم رسانيد كه  ـ  ش ــالمـ  ـ  عليه الّس امام رضاـ 
مرا در شير دادن ياري كند. گفتند مگر شير تو كمي مي كند؟ گفت: دروغ نمي توانم گفت. به خدا سوگند كه 
ــت، وليكن نوافل و اورادي كه پيشتر داشتم و به آنها عادت كرده بودم به سبب شير دادن  ــير من كم نيس ش

كم شده است، و به اين سبب معاون مي خواهم كه اوراد خود را ترك ننمايم. 
و به سند معتبر ديگر منقول است كه چون حميده، نجمه مادر حضرت امام رضا ـ عليه السالم ـ را خريد، 
شبي حضرت رسالت ـ صلّي اهللا عليه و آله ـ را در خواب ديد و آن حضرت به او گفت كه اي حميده! نجمه 
ــد. و به  ــيد كه بهترين اهل زمين باش ــي تمليك نما كه از او فرزندي به هم خواهد رس را به فرزند خود موس

اين سبب حميده، نجمه را به آن حضرت بخشيد و او باكره بود. 
ــام، مروي است كه گفت روزي حضرت  امام موسي ـ عليه الّسالم ـ از من  ــند معتبر ديگر از هش و به س
پرسيد كه آيا خبر داري كه كسي از برده فروشان مغرب آمده باشد؟ گفتم: نه. حضرت فرمود بلكه آمده است. 
بيا تا برويم به نزد او. پس حضرت سوار شد و من در خدمت آن حضرت سوار شدم. و چون به محل معهود 
رسيديم، ديديم كه مردي از تجار مغرب آمده و كنيزان و غالمان بسيار آورده. حضرت فرمود كه كنيزان خود 
ــه كنيز بيرون آورد. و هر يك را حضرت مي فرمود كه نمي خواهم. پس فرمود  ــر ما عرض كن. پس او ن را ب
كه ديگر بياور. گفت: ديگر كنيزي ندارم. حضرت فرمود كه داري و بايد كه بياوري. گفت به خدا سوگند كه 
ندارم، مگر يك جاريه بيمار. حضرت فرمود كه او را بياور. چون او مضايقه كرد، حضرت مراجعت نمود. روز 
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ديگر مرا به نزد او فرستاد و فرمود كه به هر قيمت كه بگويد، آن جاريه بيمار را براي من خريداري كن و به 
ــياري گفت. گفتم: من به اين قيمت  نزد من آور. چون به نزد او رفتم و آن كنيزك را طلب كردم، قيمت بس
ــم. پس او گفت كه مرا خبر ده كه آن مرد كه ديروز با  ــدم. برده فروش گفت: من نيز فروخت ــو خري او را از ت
تو همراه بود، چه كسي بود. گفتم مردي است از بني هاشم. گفت از كدام سلسله بني هاشم؟ گفتم: بيش از 
اين نمي دانم. گفت بدان كه من اين كنيز را از اقصاي بالد مغرب خريدم. روزي زني از اهل كتاب اين كنيز 
ــت كه  ــزاوار نيس ــيد كه اين را از كجا آورده اى؟ گفتم: اين را براي خود خريده ام. گفت: س را با من ديد، پرس
ــد و مي بايد كه اين نزد بهترين اهل زمين باشد. و چون به تصّرف او در آيد، بعد  ــي باش اين نزد مانند تو كس
ــرق و مغرب زمين او را اطاعت كنند. پس بعد از اندك  ــري از او به وجود آيد كه اهل مش از اندك زماني پس

وقتي، حضرت امام رضا ـ عليه السالم ـ از او به وجود آمد. 
چهارم: مادر حضرت امام محّمد تقي ـ عليه الّسالم ـ كه ام ولدي بود و او را ُسبيكه مي گفتند، و بعضي 
ــده كه او از اهل بيت ماريه، مادر ابراهيم فرزند  ــكينه نيز گفته اند. و در حديث وارد ش خيزران و ريحانه و س
رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ بود. و در حديث معتبر منقول است كه چون حضرت امام محّمد 
ــالم ـ  فرمود كه حق تعالي به من فرزندي  ــد، حضرت امام رضا ـ عليه الّس ــالم ـ  متولد ش تقي ـ عليه الّس
كرامت كرده است كه شبيه است به موسي بن عمران كه درياها را مي شكافت و نظير عيسي بن مريم است 

كه حق تعالي او را مقّدس و مطهر گردانيده بود، و مادر او را طاهر و مّطهر آفريده شده. 
پنجم مادر حضرت امام علي نقي ـ عليه الّسالم كه اّم ولدي بود و او را سمانه مغربيه مي گفتند. 

ششم: مادر حضرت امام حسن عسكريـ  عليه الّسالمـ  كه اّم ولدي بود و او را ُحديث مي گفتند و بعضي 
سوسن و بعضي سليل گفته اند. و آن عفيفه كريمه در غايت صالح و نهايت ورع و تقوي بود. 

هفتم:  مادر حضرت صاحب االمر ـ صلوات اهللا و سالمه عليه و علي آبائه الطاهرين ـ كه نرجس خاتون 
ــليمان برده فروش كه از اوالد ابو اّيوب انصاري و  ــندهاي معتبر از بشر بن س ــت به س ـ رضي اهللا عنهاـ  اس
ــن عسكري ـ عليهما الّسالم ـ و همسايه ايشان در سّر من راي  ــيعيان خاص امام علي نقي و امام حس از ش

بود، منقول است كه راوي گفت: 
ــادم حضرت امام علي نقيـ  صلوات اهللا عليهـ  به نزد من آمد و مرا طلب نمود. چون به  ــور، خ روزي كاف
خدمت آن حضرت رفتم و نشستم، فرمود: تو از فرزندان انصاري و واليت و محبت ما اهل  هميشه در ميان 
شما از زمان حضرت رسول ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ تا حال بوده و پيوسته محّل اعتماد ما بوده ايد، و 
من تو را اختيار مي كنم و مشرف مي گردانم به فضيلتي كه به سبب آن فضيلت بر شيعيان ما سبقت گيري 

در واليت ما، و تو را بر رازي پنهان مطلّع مي گردانم و به خريدن كنيزي مي فرستم. 
ــريف خود را بر آن زد و كيسه  ــت و مهر ش پس آن حضرت نامه پاكيزه به خّط فرنگي و لغت فرنگي نوش
ــرفي بود و فرمودند كه بگير اين نامه و اين زر را و  ــت و بيست اش ــه دويس زري بيرون آورد كه در آن كيس
ــتي هاي اسيران به ساحل رسد، كنيزان  ــر فالن جسر حاضر شو، و چون كش ــت فالن روز، بر س برو در چاش
ــتي ها خواهي ديد. گروهي از مشتريان از وكالي امراي بني عباس و قليلي از جوانان عرب  ــيار در آن كش بس
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را خواهي ديد كه بر سر آن اسيران جمع شوند. در آن حال از دور نظر كن به برده فروشي كه عمر بن يزيد 
ــتريان بياورد كنيزكي را كه فالن و  ــام آن روز او را مالحظه كن تا هنگامي كه براي مش ــام دارد، و در تم ن
فالن صفت دارد و همه اوصاف او را بيان فرمود. و آن كنيز در جامه حرير گنده [متن عربى: َالبَِسٌة َحِريَرْيِن 
َصِفيَقْين ] پوشيده باشد و ابا و امتناع نمايد از نظر كردن مشتريان و دست گذاشتن بر او، و خواهي شنيد كه 
از پس پرده صدايي به لغت فرنگي از او ظاهر مي شود كه مي گويد: واي پرده عفتم دريده شد. پس يكي از 
ــيصد اشرفي به قيمت اين كنيز مي دهم و عفتي كه از او مشاهده مي كنم،  ــتريان خواهد گفت كه من س مش
ــليمان برآيي و  ــر گردانيد به خريدن او. پس او به لغت عربي خواهد گفت اگر به زّى حضرت س ــرا راغب ت م
ــن و به قيمت من مده. برده فروش  ــي، به تو رغبت نخواهم كرد. مال خود را ضايع مك ــاهي او را بياب پادش
ــنود، گويد: من چه چاره كنم كه به هيچ مشتري تو راضي نمي شوي و مرا از فروختن  ــخن را ش چون اين س
تو چاره نيست. او گويد كه البته بايد مشتري به هم رسد كه دل من به او ميل كند و اعتماد بر وفا و ديانت 
ــم. در آن وقت تو برو به نزد صاحب كنيز و بگو من نامه آورده ام كه يكي از بزرگواران از روي  ــته باش او داش
ــخاوت و وفاداري و بزرگي خود را وصف كرده. اين نامه را به او  ــته و كرم و س مالطفت به لغت فرنگي نوش
بده كه بخواند. اگر به صاحب اين نامه راضي شود، من وكيلم كه او را براي صاحب نامه خريداري نمايم. 

ــرگفت آنچه آن حضرت خبر داده بود، همه واقع شد و آنچه فرموده بود، همه را به عمل آوردم. چون  بش
ــت و گفت مرا به صاحب اين نامه بفروش، و سوگندهاي عظيم ياد كرد  ــيار گريس كنيز در نامه نظر كرد، بس
ــيار كردم تا  ــي، خود را هالك مي كنم. پس با برده فروش در باب قيمت گفتگوي بس كه اگر مرا به او نفروش
به همان قيمت راضي شد كه حضرت امام علي نقي ـ عليه الّسالم ـ به من داده بود. پس زر را دادم و او را 
گرفتم و او خندان و شاد با من به حجره اى كه در بغداد گرفته بودم آمد و چون به حجره رسيد، نامه امام ـ 
ــالم ـ  را بيرون آورد و مّكرر مي بوسيد و بر ديده هاي خود مي چسبانيد و بر روي خود مي گذاشت و  عليه الّس
بر بدن مي ماليد. پس من از روي تعجب به او گفتم: نامه را مي بوسي كه صاحبش را نمي شناسي. گفت: اي 
عاجز كم معرفت به بزرگي فرزندان و اوصياي پيغمبران گوش خود را به من سپار و دل خود را براي شنيدن 

من فارغ بدار تا احوال خود را براي تو شرح كنم.
ــاه فرنگم، و مادرم از فرزندان شمعون الّصفا  وصّي حضرت  ــوعاي فرزند قيصر پادش  من ملكه دختر يش
ــت. تو را خبر دهم به امر عجيب. بدان كه جّدم قيصر خواست كه مرا به عقد  ــالمـ  اس ــيـ  عليهما الّس عيس
فرزند برادر خود در آورد، در هنگامي كه من سيزده ساله بودم. پس جمع كرد در قصر خود از نسل حواريان 
عيسي ـ عليه الّسالم ـ از علماي نصاري و عّباد ايشان سيصد نفر و از صاحبان قدر و منزلت هفتصد كس، و 
از امراي لشكر و سرداران عسكر و بزرگان سپاه و سركردهاي قبايل، چهارهزار نفر. پس فرمود كه تختي را 
حاضر ساختند كه در اّيام پادشاهي خود به انواع جواهر مرّصع گردانيده بود، و آن را بر روي چهل پايه تعبيه 
ــانيد. چون  ــر برادر خود را بر باالي تخت نش كردند و بت ها و چليپاهاي خود را بر بلندي ها قرار دادند و پس
ــت گرفتند كه بخوانند، بت ها و چليپاها همگي سرنگون بر زمين افتاد، و پايه هاي  ــان انجيل ها بر دس كشيش

تخت ُمنهدم شد و تخت بر زمين افتاد و پسر برادر ملك از تخت در افتاد و بيهوش شد.
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 در آن حال، رنگ هاي كشيشان متغّير شد و اعضاشان بلرزيد. پس بزرگ ايشان به جّدم گفت: اي پادشاه! 
ما را معاف دار از اين امر كه به سبب آن نحوست ها روي نمود كه دليل آن است كه دين مسيحي به زودي 
ــان گفت: اين تخت را مرتبه  ــمرد و به علما و كشيش زايل خواهد گرديد. پس جّدم اين امر را به فال بد ش
ديگر بر پا كنيد و چليپاها را به جاهاي خود قرار دهيد و برادر اين برگشته روزگار بدبخت را بياوريد كه اين 
ــت اين برادر كند. چون چنين كردند، همان حالت  ــعادت آن برادر، دفع نحوس دختر را به او تزويج نمايم تا س
اول روي نمود و سر اين كار را ندانستند كه اين از سعادت َسروري است نه از نحوست دو برادر. پس مردم 

متفّرق شدند. ديدم جّدم غمناك به حرم سراي خود بازگشت نمود. 
ــد و من به خواب رفتم، در خواب ديدم كه حضرت مسيح و شمعون و جمعي از حواريان در  ــب ش چون ش
ــربلندي مي نمود. و در همان  ــمان س ــدند، و منبري از نور نصب كردند كه از رفعت بر آس قصر جّدم جمع ش
موضع، تعبيه كردند همان تختي را كه جدم گذاشته بود. پس حضرت رسالت ـ صلّي اهللا عليه و آله و سلّم 
ــان قصر را  ـ با وصي و داماد خود علّي بن ابي طالب ـ صلوات اهللا عليه ـ و جمعي از امامان و فرزندان ايش
ــيح به قدم ادب از روي تعظيم و اجالل به استقبال حضرت  ــاختند، و حضرت مس به نور قدم خويش منّور س
خاتم االنبيا ـ صلّي اهللا عليه و آله و سلّم ـ شتافت و دست در گردن مبارك آن حضرت در آورد. آن حضرت 
ــتگاري  ــعادتمند خود خواس ــمُعون را براي اين فرزند س فرمود يا روح اهللا! آمده ام كه ملكه فرزند وصي تو ش
نمايم، و اشاره فرمود به امام حسن عسكري ـ عليه الّسالم ـ فرزند آن كسي كه تو نامه او را به من دادي. 
ــالمـ  به جانب شمعون نظر كرد و گفت: شرف دو جهاني به تو روي آورده،  ــيـ  عليه الّس پس حضرت عيس

پيوند كن رحم خود را به رحم آل محّمد ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين- شمعون گفت: كردم. 
ــلّم ـ خطبه اى انشا فرمود با  ــول ـ صلّي اهللا عليه و آله و س پس همگي بر آن منبر برآمدند و حضرت رس
حضرت مسيح مرا با امام حسن عسكري عقد بستند و فرزندان حضرت رسالت با حواريان گواه شدند. چون 
ــدم، از خوف قتل، آن خواب را به پدر و جّد خود نقل نكردم و اين گنج  ــعادت مآب بيدار ش از آن خواب س
رايگان را در سينه پنهان داشتم و آتش محبت آن خورشيد فلك امامت روز به روز در كانون سينه ام مشتعل 
مي شد و سرمايه صبر و قرار مرا به باد فنا مي داد، تا به حدي كه خوردن و آشاميدن بر من حرام گرديد و هر 
روز چهره من كاهي مي شد و بدن مي كاهيد و آثار عشق نهاني در بيرون ظاهر مي گرديد. پس در شهرهاي 
ــؤال نمود  فرنگ طبيبي نماند، مگر آنكه جّدم براي معالجه من او را حاضر كرد، و از دواي درد من از او س
ــم من! آيا در  ــالج درد من مأيوس گرديد، روزي به من گفت: اي نور چش ــود نمي داد. چون از ع ــچ س و هي
خاطرت هيچ آرزوي در دنيا هست كه براي تو به عمل آورم. گفتم: اي جّد من! درهاي فرح را بر روي خود 
ــلمانان كه در زندان تواند، دفع نمايي و بندها و زنجيرها  ــكنجه و آزار را از اسيران مس ــته مي بينم. اگر ش بس

را از ايشان بگشايي و ايشان را آزاد كني، اميد دارم كه حضرت مسيح و مادرش به من عافيتي ببخشند. 
چون چنين كرد، اندك صّحتي از خود ظاهر ساختم و قليلي طعام تناول نمودم، و او خوشحال و شاد شد. 
ِمن بعد اسيران مسلمانان را عزيز و گرامي داشت. پس بعد از چهارده شب ديگر، در خوابي ديدم كه بهترين 
ــالم  ــالمه عليها ـ به ديدن من آمد و حضرت مريم ـ عليها الّس زنان عالميان فاطمه زهرا ـ صلوات اهللا و س
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ــرت مريم به من گفت كه، اين خاتون!  ــت در خدمت آن حضرت بودند. حض ــا هزار كنيز از حوريان بهش ـ  ب
بهترين زنان و مادر شوهر تو است، امام حسن عسكريـ  عليه السالمـ  پس من به دامن مبارك فاطمه زهرا 
در آويختم و گريستم و شكايت كردم كه حضرت امام حسن ـ عليه الّسالم ـ به من جفا مي كند و از ديدن 
من ابا مي نمايد. فرمود: فرزند من چگونه به ديدن تو  آيد و حال آنكه تو به خدا شرك مي آوري و بر مذهب 
ــوي خدا از دين تو، اگر مي خواهي كه  ــاياني، و اينك خواهرم مريم، دختر عمران بيزاري مي جويد به س ترس
حق تعالي و حضرت مسيح و مريم ـ عليهما الّسالم ـ از تو خشنود گردند و حضرت امام حسن ـ عليه الّسالم 

داَ َرُسوَل اهللا.  ـ به ديدن تو بيايد، بگو اَشَهُد ان ال آلَِه اِالَّ اَهللا َو اَنَّ اَبي ُمَحمَّ
ــينه خود چسباند و دلداري داد و  ــاء مرا به س ــّيدة النس چون به اين دو كلمة طّيبه تلفظ نمودم، حضرت س
ــتم. چون بيدار شدم، آن دو كلمه  ــوي تو مي فرس فرمود: اكنون منتظر آمدن فرزندم باش كه من او را به س
ــب آينده در آمد و به خواب  ــه را بر زبان مي راندم و انتظار مالقات گرامي آن حضرت مي بردم. چون ش طّيب
ــير محّبت خود  ــت من! بعد از آنكه دلم را اس ــيد جمال آن حضرت طالع گرديد. گفتم اي دوس رفتم، خورش
گردانيدي، چرا از مفارقت جمال خود مرا چنين جفا دادي؟ فرمود كه دير آمدن من به نزد تو نبود، مگر براي 
ــب به نزد تو خواهم بود تا هنگامي كه حق تعالي  ــلمان شدي، هر ش ــرك بودي. اكنون كه مس اينكه تو مش
ــب تا حال، يك  ــاند و اين هجران را به وصال مبّدل گرداند. پس از آن ش ما و تو را به ظاهر به يكديگر برس

شب نگذشته كه درد هجران مرا به شربت وصال دوا نفرمايد. 
بشر گفت كه، چگونه تو در ميان اسيران افتادي؟ 

ــبي از شب ها به من خبر داد كه در فالن روز جّدت لشكري به جنگ  ــن(ع) در ش گفت: حضرت امام حس
مسلمانان خواهد فرستاد و خود از عقب ايشان خواهد رفت. تو خود را در ميان كنيزان و خدمتكاران بينداز به 
هيئتي كه تو را نشناسند و از پي جّد خود روانه شو و از فالن راه برو. چنان كردم. طليعه لشكر مسلمانان به 
ما برخوردند و ما را اسير كردند و آخر كار من اين بود كه ديدي و تا حال كسي به غير از تو مّطلع نشده كه 
من دختر پادشاه فرنگم. و مرد پيري كه من در غنيمت به حّصه او افتادم، از نام من پرسيد. گفتم نرجس نام 
دارم. گفت اين نام كنيزان است. بشر گفت: عجب است كه تو از اهل فرنگي و زبان عرب را نيك مي داني. 
گفت: بلي، از بسياري محّبتي كه جّدم با من داشت و مي خواست كه مرا بر ياد گرفتن آداب حسنه بدارد، و 
زن مترجمي را كه زبان فرنگي و عربي هر دو مي دانست، مقّرر كرده بود كه هر صبح و شام مي آمد و لغت 

عربي به من مي آموخت تا آنكه زبانم به اين لغت جاري گرديد. 
بشر گويد كه چون او را به سّر من راي بردم، و به خدمت حضرت امام علي نقيـ  عليه السالمـ  رسانيدم، 
حضرت به او خطاب فرمود كه چگونه حق تعالي به تو نمود عّزت دين اسالم و مذلّت دين نصاري و اشرف 
ــالم ـ را؟ او گفت: چگونه عرض كنم به خدمت تو اي فرزند  و بزرگواري محّمد و اهل بيت او ـ عليهم الّس
ــه مي خواهم تو را گرامي دارم، آيا  ــدا، خبري را كه تو بهتر مي داني از من؟ پس حضرت فرمود ك ــول خ رس
كدام يك بهتر است نزد تو، اينكه ده هزار اشرفي به تو بدهم يا تو را بشارت دهم به شرف ابدي. گفت: بلكه 
ــاه مشرق و  ــارت باد تو را به فرزندي كه پادش ــارت ابدي را مي خواهم و مال دنيا نمي خواهم. فرمود: بش بش
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مغرب عالم شود و زمين را پر از عدل و داد كند، بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد. او گفت: اين فرزند 
از كي به عمل خواهد آمد؟ فرمود: از آن كسي كه حضرت رسالت ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ تو را براي 
او خواستگاري نمود. پس از او پرسيد كه حضرت مسيح و وصي او تو را به عقد كي در آوردند؟ گفت: به عقد 
ــي؟ گفت: مگر از آن شبي كه به دست بهترين زنان مسلمان  ــن. فرمود: آيا او را مي شناس فرزند تو امام حس
ــبي گذشته است كه او به ديدن من نيامده باشد؟ پس آن حضرت، كافور خادم را فرمود كه برو و  ــده ام، ش ش
ــت كه نقل مي كنم.  خواهرم حكيمه خاتون را طلب كن. چون حكيمه خاتون آمد. فرمود كه اين كنيزي اس
پس حكيمه خاتون او را در برگرفت و بسيار نوازش كرد و شاد شد. پس حضرت فرمود كه اي فرزند رسول 
ــن عسكري و مادر  ــّنت ها را به او بياموز كه او زن حضرت امام حس خدا! ببر او را به خانه خود و واجبات و س

حضرت صاحب الزمان ـ  صلوات اهللا عليهما ـ است.

مقاله دويّم
در آداب خريدن مماليك و كيفيت سـلوك و طريق معاشـرت با ايشـان و حقوقي كه مولي را بر 
ايشـان و حقوقي كه ايشـان را بر مولي هسـت و بعضي ديگر از مطالب متعلقه به آن و اين مقاله 

محتوي است بر چند باب:

باب اول 
در بيان آداب خريدن غالمان و كنيزان و وظايف واجبه و مستحبّه آن و آنها چند چيز است

ــل شود و خير  ــت كه چون اراده خريدن آنها نمايد، به جناب اقدس حق تعالي متوّس ــّنت اس اّول آنكه س
ــد، به  ــرور، طلب نمايد تا مملوكي را كه خير و صالح او در او باش ــت به خيرات و ش خود را از او كه عالم اس

او روزي كند. 
و شيخ كليني ـ عليه الّرحمه ـ به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق (ع) روايت كرده كه فرمود كه، 

هرگاه خواهي كه كنيزي بخري، بگو: اللَُّهمَّ ِانّي أسَتشيُرَك َو أسَتخيُرك.1 
ــى بخري، بگو: الَّلُهمَّ قّدر  و در حديث ديگر روايت نموده كه فرمود: هرگاه خواهي كه چهار پايي يا رأس
لي اَطَولَها حياًة و اَكَثَرها َمنَفَعًة وَ َخيَرها عاِقَبًة. و ابن بابويه ـ رحمة اهللا عليه ـ  دعايي اول را چنين روايت 
ــَتخيُرَك و دعاي دويم را چنين اَلَّلُهمَّ قّدِر لي اَطَولَُهنَّ َحياًة َو اَكَثَرُهنَّ  م اَشَتشيُرَك َو اَس ــت:اَللَّهُّ كرده اس
ــورت مي كنم با تو و طلب خير خود  ــت كه خداوندا! مش َمنَفَعًة و َخيَرُهنَّ عاِقَبًة. و معني دعاي اّول اين اس
ــن از چهارپايان يا بندگان آن را كه عمرش  ــو. و دعاي دويم آنكه، خداوندا! مقّدر كن براي م ــم از ت مي نماي

درازتر و منفعتش بيشتر و عاقبتش بهتر باشد. 

1. در حاشيه با قلم قرمز: دعايى كه سنّت است در هنگام اراده خريدن بندگان
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ــن او. و  ــتري خواهد كه كنيزي بخرد، نظر كند بر وي و به محاس ــت1 كه هرگاه مش دويم آنكه جايز اس
ــت و پا و گيسوها. و همچنين جايز است كه مس  ــن و زينت اوست، مانند دس ــن، مواضع حس مراد از محاس
كند آن مواضع را با احتياج به مس، هر چند مالك رخصت نداده باشد و جايز نيست نظر و مس اجزاي ديگر 
ــر نمودن به ما عداى عورت او را  ــت مالك او. و عالمه ـ عليه الرحمة - تجويز نموده نظ ــدن او بي رخص ب

مطلقًا بدون رخصت مالك. 
و در حديث معتبر وارد شده كه ابوبصير از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ پرسيد از مردي كه 
نظر كند به كنيزي كه اراده خريدن او دارد. فرمود: باكي نيست نظر نمايد به محاسن او و مس كند بدن او 

را مادام كه نظر نكند به آن چيزي كه سزاوار نيست نظر كردن به آن. 
ــت كه  ــالمه عليه ـ چون مي خواس و به روايت ديگر فرمود كه، حضرت اميرالمؤمنين  ـ صلوات اهللا و س

كنيزي را خريداري نمايد، برهنه مي كرد ساق هاي او را و به آنها نظر مي فرمود. 
سيّم آنكه سنت است كه چون غالم و كنيز را خريداري نمايند، مماكسه نكنند در باب كم و زياد قيمت 
ــول ـ صلي اهللا عليه آله و سلّم ـ در وصّيت خود  ــت كه حضرت رس آنها؛ چنانچه در حديث معتبر منقول اس
كه به حضرت اميرالمؤمنين ـ  صلوات اهللا و سالمه عليه ـ نمود كه يا علي! در چهار چيز مماكسه مكن، در 
ــي و در قيمت كفن كه مي خري، و در قيمت بنده كه آن را خريداري، و در كرايه  قيمت قرباني كه مي كش

سفر مكه كه به مكاري مي دهي. و اين مضمون در چند حديث ديگر وارد شده. 
ــيار منقول  ــند بس ــد بدهد، چنانچه به س چهارم آنكه قيمت آن مملوك را از زر مباحي كه بي دغدغه باش
ــالم ـ نوشت كه مردي  ــن عسكري ـ عليه  الّس ــن عريضه اى به خدمت امام حس ــت كه محّمد بن حس اس
مستغلى يا خادمي خريده است به مالي كه از دزدي يا راه زنا تحصيل نموده است؛ چه صورت دارد؟ پس آن 

حضرت در جواب نوشت كه خيري نيست در چيزى كه اصل آن حرام باشد، و حالل نيست استعمال آن. 
و در حديث ديگر مروي است كه حضرت امام جعفر صادق (ص) از پدر بزرگوار خود از آباء اطهارـ  عليهم 
الّسالم ـ روايت فرمود كه، اگر مردي هزار درهم دزديده باشد و به آن مال حرام، كنيزي بخرد يا به مهر زن 
خود بدهد، آن كنيز و آن زن بر او حالل است، ليكن وبال مال حرامي كه تحصيل نموده است، بر اوست. 
ــت و علما گفته اند كه مراد از حديث  ــب ظاهر مخالف حديث اول اس مؤلف گويد كه، اين حديث به حس
ــد، و بعد از وقوع  ــد، و از حديث ثانى آنكه به ذّمه خريده باش ــت كه به عين مال حرام خريده باش اول آن اس
ــه هر كه بنده مي خرد، بايد كه به مال حاللي  ــد. و بالجمل ــع مال حرام را در عوض طلب به بايع داده باش بي
ــد او را بخرد يا به ذّمه بخرد؛ يعني به مالك گويد كه اين بنده را از تو به ده تومان مثًال  كه بي  دغدغه باش
ــرعي او مي شود و به آن مبلغ  ــد تا ادا كنم؛ زيرا كه در اين صورت بنده، ملك ش مي خرم كه بر ذّمت من باش

مشغول الذّمه شود. 
ــت كه واجب است كه صيغه به لغت عربي  ــهور آن اس ــتري صيغه بخوانند. و مش پنجم آنكه بايع و مش

1. حاشيه : بيان آنكه جايز است ديدن روي و محاسن كنيزي كه اراده خريدن داشته باشد.
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ــي و لغات ديگر نيز جايز است؛ و احوط آن است كه اگر بايع و مشتري  ــت كه به فارس ــد؛ و اقوي آن اس باش
عربي نفهمند و معني انشا را كه در صيغه معتبر است ندانند، وكيلي را كه عارف باشد تعيين نمايند و وكيلين 

صيغه جاري سازند. 
ــد مثًال و تعيين وصف زري كه مي دهد كه  ــت كه بعد از تعبين قيمت كه ده تومان باش و صيغه چنين اس
ــتري گويد بعتك هذا المملوك بالمبلغ المعلوم و مشتري بي فاصله  ــد، مثًال بايع به مش جديد الضّرب باش
گويد: اشتريت بالمبلغ المعلوم يا اشتريت هكذا. و اگر وكيلين صيغه بخوانند وكيل بايع بگويد: بعت موّكلك 

هذا المملوك بالمبلغ المعلُوم وكالة عن موّكلي. و وكيل مشتري گويد: اشتريت لموّكلي. 
ــت كه قيمت را به بنده كه  ششـم آنكه بعد از وقوع بيع و جريان صيغه قيمت را به بايع دهد، مكروه اس
ــالم ـ فرمود كه هر  ــت كه حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّس مي خرد بنمايد. و در حديث معتبر منقول اس

بنده كه ببيند قيمت خود را كه وزن كنند، رستگار نمي شود. 
ــيرين به او بخوراند و از او تصّدق كند به چهار  ــت كه نام او را تغيير دهد و چيز ش ــّنت اس هفتم آنكه س
ــالمـ   ــت كه گفت: در خدمت امام جعفر صادقـ  عليه الّس ــند صحيح از زراره منقول اس درهم. چنانچه به س
ــر چه تجارت  ــر او همراه او بود. پس آن حضرت به آن مرد فرمود كه پس ــته بودم كه مردي آمد و پس نشس
ــت را و نه معيوب را، و چون  ــي مي كند. پس آن حضرت به او فرمود: بخر بنده زش مي كند؟ گفت: برده فروش
بخري بنده را منما به او قيمت او را در كفه ترازو، زيرا كه هيچ بنده نمي بيند قيمت خود را در كّفه ترازو كه 
ــيريني را بعد از آنكه مالك او  ــود. و چون بخري بنده را تغيير ده نام او را و بخوران به او چيز ش ــتگار ش رس

شوي، و تصدق كن از او به چهار درهم. 
ــابق آن است  ــيخ زين  الدينـ  قدس اهللا روحهـ  گفته كه ظاهر اين حديث و حديث س مؤلف گويد كه ش
ــماره كنند، چنانچه در اين  ــت. پس اگر در حضور او ش كه قيمت را در حضور او به ترازو نهادن، مكروه اس
ــت. و بعضي گفته اند كه چون در ازمنه ائمهـ  عليهم الّسالمـ  چنان متعارف  ــت، مكروه نيس ــايع اس ازمنه ش

بوده، به اين عبارت تعبير فرموده اند. و غرض آن است كه مطلقًا قيمت را به او منمايند، واهللا تعالي يعلم. 

باب دّويم 
در بيان مسائل ديگر كه متعلّق است به خريد و فروش مملوكين و آنها چند مسئله است

مسئله اول:
ــند  ــت تفريق ميان فرزندان و مادران آنها، و همچنين ميان برادران و خواهران. به س ــزاوار نيس آنكه س
ــالم ـ كه  ــنيدم از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّس ــت كه گفت ش صحيح از معاويه بن عمار منقول اس
فرمود كه به خدمت رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ مي آورند اسيري چند را از جانب يمن. چون به 
ُجحفه رسيدند، خرجي ايشان تمام شد. پس كنيز را كه مادري داشت، فروختند. چون به خدمت آن حضرت 
ــيد كه سبب گريه او چيست؟  ــيد. پرس ــيدند، صداي گريه مادر آن كنيز به گوش مبارك آن حضرت رس رس
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ــديم به خرجي، دختر او را فروختيم. پس آن حضرت قيمت  ــول اهللا! ما در عرض راه محتاج ش گفتند: يا رس
آن كنيز را فرستاد و او را پس گرفتند و آوردند. فرمود كه دختر و مادر را با هم بفروشيد يا با هم نگاه  داريد. 
ـ  كنيزي در كوفه  ــالم  ــت كه از براي حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّس و در حديث ديگر مروي اس
ــؤال فرمود كه آيا تو مادر  خريدند. آن كنيز از پي خدمتي مي رفت، گفت: اي مادر! پس آن حضرت از او س
ــتم، ايمن نبودم كه ببينم  داري؟ گفت: بلي. فرمود كه او را پس دادند و فرمود كه اگر من او را نگاه مي داش

در باب فرزندان خود آنچه كراهت داشته باشم. 
ــالي  ــت كه عرض كردم به آن حضرت كه كنيز خوردس و در حديث ديگر از عمرو بن ابي نصر منقول اس

را مردي مي خرد، چه حال دارد؟ فرمود اگر آن كنيز مستغني شده است از پدر و مادر خود باكي نيست. 
و در حديث ديگر از سماعه مروي است كه گفت از امام ـ عليه الّسالم ـ پرسيدم از دو برادر كه مملوك 
باشند، آيا تفريق مي توان كرد ميان آنها، و همچنين ميان زن و فرزند؟ فرمود: نه، اين حرام است، مگر آنكه 

خود راضي باشند. 
ــيدند از مردي كه غالم يا كنيزي را مي خرد برادر  ــت كه از آن حضرت پرس و در حديث ديگر منقول اس
ــهري ديگر، اگر صغير و  ــهرها. فرمود كه او را بيرون مبر به ش ــهري از ش يا خواهر يا پدر يا مادر دارد، در ش
خوردسال باشد و مخر او را و اگر غالم مادر داشته باشد و مادر و پسر هر دو راضي باشند اگر خواهي بخر. 
مؤلف گويد كه، ظاهر اين احاديث خصوصًا سماعه كه به لفظ حرام وارد شده، اين است كه جايز نيست 
تفريق و جدا كردن فرزند از پدر و مادر و برادر از برادر و خواهر مگر در صورتي كه خود راضي باشند. و اكثر 
علما اين احاديث را بر كراهت شديده حمل نموده اند و بعضي از محدثين و اخباريين، به حرمت قايل شده اند. 
مسـئله دويم آنكه مملوك، مالك چيزي نمي شود و مال او مال موالي اوست و هرگاه او را به مشتري 
فروشد، مال او را ضبط مي نمايند و به مشتري نمي دهد، مگر آنكه مشتري با او شرط كرده باشد كه مال او 
را نيز بدهد. چنانچه در حديث وارد شده كه محّمد بن مسلم گفت: پرسيدم از حضرت امام محّمد باقر يا امام 
جعفر صادق ـ عليهما الّسالم ـ از مردي كه مملوك خود را فروخته است و آن مملوك مالى دارد. فرمود كه 
مال از براي بايع است، زيرا كه بايع نفس مملوك را فروخته است، نه مال او را، مگر آنكه شرط كرده باشد 

كه اگر مالي يا متاعي داشته باشد، از براي مشتري باشد.
مسـئله سـيوم آنكه هرگاه بايع مملوكي را بفروشد و شرط كند با مشتري كه او را نفروشد و هبه نكند، 
ــت كه او را بفروشد يا به كسي ببخشد، بلكه  ــتري كه وفا كند به شرط خود و جايز نيس ــت بر مش واجب اس

واجب است كه خود نگاه دارد يا آزاد نمايد.
ــت كه هرگاه صغير غير بالغي را مسلماني َسْبي و اسير كند،  ــهور ميان علما آن اس  مسـئله چهارم مش
ــود. و بعضي از متأخرين  ــالم به هم مي رساند و طاهر مي ش ــير كرده، حكم اس ــالي كه او را اس به تبعّيت س
ــهادت تلقي نمايد. و بنابراين قول  ــود، و به كلمتين ش علما جزم به طهارت او نكرده اند تا هنگامي كه بالغ ش
معاشرت اسيران غير بالغ و مالقات به رطوبت با ايشان، محل اشكال است و اشهر و اقوي قول اول است. 
ــباب ديگر به غير از خريدن نيز حاصل مي شود، مانند آنكه َسْبي  ــدن بنده به اس مسـئله پنجم مالك ش
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ــرايطي كه در مقاله اول ايراد نموديم يا آنكه مالك به او هبه نمايد و او قبول  ــير كند با تحقق ش نمايد و اس
ــابقه كه در صورت  ــد، و در همه اين صور اكثر احكام س كند و قبض نمايد يا آنكه از موّرث به او ميراث رس

خريدن مذكور شد، جاري است، واهللا تعالي يعلم. 

باب سيوم 
در بيان حقوق مولي بر مماليك

ــالم فطري كه به مسلمانان كرامت فرموده، ايشان را تسلطي بر  ــبب شرافت اس بدان كه حق تعالي به س
كافران داده كه به يكي از اسباب سابقه آنها را مالك مي شوند و به سبب مالك شدن، حقوقي چند بر ايشان 

واجب مي شود كه نسبت به مولي رعايت نمايند و آن حقوق، چند حق است:
ــت كه هرخدمتي كه مولي بفرمايد، به جاي آورد، هرگاه  اول حق خدمت: بدان كه بر مملوك واجب اس
ــد، پس اگر مولي امر نمايد به امري  ــده باشد: اول آنكه قدرت بر آن خدمت داشته باش ــرط متحقق ش دو ش
كه مقدور او نباشد، واجب نيست اطاعت او و اگر قدرت داشته باشد وليكن بر او گران و دشوار باشد، واجب 

است نيز بر او اطاعت او.
دويم آنكه آن خدمت، مشروع و جايز باشد، پس اگر امر كند به فعلي كه حرام باشد، واجب نيست اطاعت 
ــخصي و امثال آنها از اموري كه حرام  ــي يا به ناقص كردن عضو ش او مانند آنكه امر كند او را به قتل كس
ــّنت يا مكروه يا مباح. و در همه اين  ــد، خواه واجب باشد يا س ــت كه حرام نباش ــد. و مراد از جايز آن اس باش

چهار صورت، واجب است اطاعت او. 
ــت تأخير آن، مگر در دو صورت:  ــت بر او تعجيل در اتيان به آن خدمت و جايز نيس و بدان كه واجب اس
اول آنكه داند كه مولي راضي است به تأخير، دويم آنكه تعجيل آن خدمت موجب فوت نماز واجب يا غير 
نماز از واجبات ديگر باشد، زيرا كه در اين صورت اطاعت حق تعالي اولي است از اطاعت مولي. و اگر تعجيل 
خدمت موجب تأخير نماز واجب از اول وقت شود، واجب است. نيز تعجيل در آن خدمت، هرچند كه بر مولي 

سّنت است كه مانع نماز او در اول وقت نشود. 

تتمه 
ــت بر او ايتان به آن خدمات در  ــت، و واجب اس بدان كه خدمات مولي مخصوص به وقتي دون وقتي نيس

همه اوقات روز و همه اوقات شب، و همچنين در اوقات گرمي هوا و اوقات سردي هوا. 
ــالم خود را پي  كاري  ــالم ـ غ ــت كه حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّس ــث معتبر منقول اس و در حدي
ــر بالين او نشست و باد  ــت. بر س ــتاد. غالم دير كرد، پس آن حضرت از پي او رفت، ديد كه خوابيده اس فرس
بر او مي زد تا بيدار شد. پس به او فرمود: اي فالن! به خدا سوگند كه روا نيست تو را كه شب و روز هر دو 

بخوابي. شب از براي تست و از براي ما از روز آن است كه خدمت كني.
مؤلّف گويد كه، از اين حديث شريف چند چيز مستنبط مي شود: 
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ــتراحت او، پس اگر مولي به بنده خود فرصت  ــت، نه وقت خواب و اس اول آنكه روز وقت خدمت بنده اس
خواب روز ندهد، جايز است. 

ــب در  ــتراحت كند و خدمت به او نفرمايد و گويا مراد از ش ــب را از براي او بگذارد كه اس دويّم آنكه ش
اينجا آن قدري است كه مردم به خواب مي روند، نه همه اوقات شب، پس خدماتي كه در اول شب مي كنند، 

قصوري ندارد. 
سيّم آنكه مشهور ميان علما آن است كه جايز نيست بيدار كردن شخص آزادي كه به خواب رفته باشد، 
به جهت غير نماز و همچنين به جهت نماز، هرگاه وقت نماز وسيع باشد و اگر تنگ شده باشد، به حدي كه 
ــت و به عقيده جمعي جايز  ــود، به اعتقاد بعضي از علما جايز اس اگر او را بيدار نكنند نماز واجب از او فوت ش
ــت كه بر مولي جايز است بيدار كردن او يا جايز نيست. و ظاهر اين حديث  ــت. و در باب بنده خالف اس نيس
كه آن حضرت او را بيدار نكرد تا به وسيله باد زدن بيدار شود، عدم جواز است. و ممكن است كه جايز بوده 

باشد، وليكن تركش اولي باشد. لهذا آن حضرت اختيار اولي كرده باشد، واهللا تعالي يعلم. 
ــت كه به جايي رود كه دست مولي  ــود. و مراد از غيبت آن اس دويّم آنكه بي رخصت مولي از او غايب نش

به او نرسد و خدمتي كه روي دهد نتواند به او اعالم نمود. و اين غيبت در چند صورت جايز مي شود: 
اول آنكه مولي اذن صريح داده باشد يا به قراين، معلوم او شده باشد كه مولي راضي است. 

ــد، مانند آنكه به بيت الخالء و امثال آن از امور ضروريه  ــده باش دويّم آنكه به جهت ضرورت غايب ش
رفته باشد. 

تتمه
ــه بنده بگريزد و فرار  ــت ك ــت غيبت او، معلوم مي گردد كه جايز نيس ــه بيان نموديم كه جايز نيس از آنچ
نمايد از مولي خود. و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ منقول است كه بنده كه 

گريخته باشد، حق تعالي قبول نمي كند نماز او را تا برگردد به خدمت آقاي خود. 
ــه كس اند كه حق تعالي قبول نمي كند نماز ايشان را و يكي از ايشان  ــده كه س و در حديث ديگر وارد ش

بنده اى كه گريخته باشد تا برگردد به نزد آقاي خود. 
و به روايت ديگر حضرت رسول ـ صلّي اهللا عليه و آله ـ در وصيت خود به اميرالمؤمنين فرمود: يا علي! 

هشت كس اند كه خدا قبول نمي كند نماز ايشان را و يكي از آنها بنده گريخته را فرمود. 
سيّم آنكه به جهت غسل جنابت كه بر او واجب شده باشد، به حمام و امثال آن رفته باشد يا براي وضو 
ــعت وقت،  ــت تعجيل او در اتيان به آن امور واجبه با وجود وس ــد. و در اين صورت جايز نيس و نماز رفته باش
ــت بدون رخصت  ــد كه جايز نيس ــت. و از آنچه گفتيم معلوم ش مگر آنكه داند كه مولي به تعجيل راضي اس
ــد يا مواضعي كه غرض عبادت و بندگي خدا باشد،  ــا باش مولي رفتن او به مواضعي كه غرض تفّرج و تماش
ــائل واجبه موقوف باشد بر رفتن به آنها و از اين قبيل است  ــاجد و مدارس، مگر آنكه تحصيل مس مانند مس
ــفرها، خواه اَسفاري كه غرض منفعت دنيا باشد مانند سفر تجارت با ثواب آخرت باشد مانند سفر  رفتن به س
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حج و اسفار زيارات. 
ــّنت خواه نوافل شبانه روزي و خواه نوافل ديگر به جا نياورد و همچنين  سـيّم: آنكه بي اذن مولي نماز س
روزه سّنت ندارد و خواه مولي حاضر باشد و خواه غايب و خواه روزه او را ضعيف كند از خدمات مولي يا نه. 

و همچنين حج سّنت نكند. 
و مشهور ميان علما اين است كه جايز نيست كه بي رخصت مولي، امري را به نذر يا شبه نذر كه عهد و 
همين است بر خود الزم سازد، وليكن اگر مولي او را رخصت داده باشد و نذر نمايد كه حج كند، واجب است 
ــال به حج رود، هرچند  ــت او را كه مبادرت كند و در همان س بر او وفا به نذر خود در اين صورت، و جايز اس

مولي او را از رفتن آن سال منع نمايد.
تتمه

ــولـ  صلي اهللا عليه و آله و سلّمـ  فرمود كه هرگاه بنده خيرخواهي  ــده كه حضرت رس در حديث وارد ش
آقاي خود كند و عبادت خدا را نيكو به جاي آورد، از براي او دو ثواب خواهد برد.

ــت مي شوند، و اول از سه  ــه نفر كه داخل بهش و به روايت ديگر فرمود كه عرض كردند به من اول از س
ــوند، آن سه نفر كه داخل بهشت مي شوند، شهيد است و بنده مملوكي كه عبادت  نفر كه داخل جهّنم مي ش
ــد و عفت به  ــخصي كه عيال بار باش پروردگار خود نيكو به جا آورد و نصح و خيرخواهي آقاي خود كند و ش
ــت كه مسلّط باشد و  ــوند، اميري اس ــه نفر كه داخل جهّنم مي ش كار برد و اموال حرام را نگيرد. و اول از س

مال داري كه حقوق خدا را ندهد و فقير بي چيزي كه فاِسق باشد.
و در حديث ديگر وارد شده كه چون حضرت رسول(ص) ابو رافع، غالم خود را آزار كرد، او گريان شد و 

گفت مرا دو ثواب بود، اكنون يكي از آن دو ثواب از من كم شد. 
و در حديث ديگر وارد شده كه هر بنده بايد كه غنيمت شمارد ايام بندگي خود را زيرا كه در آن ايام هر 

حسنه او به بيست حسنه حساب مي شود.
مؤلف گويد كه، ممكن است كه اين اختالف نظر به اختالف احوال بندگان در نيكي و بدي و اقل زيادتي 

ثواب ايشان دو باشد و اكثر آن بيست، و اهللا تعالي يعلم. 
چهارم آنكه اگر مولي امر نمايد او را به كسب يا به تجارت، واجب است اطاعت او و آنچه به هم رساند، 

جايز است كه مولي از او بگيرد. 
پنجم آنكه اموالي كه در يد او باشد، خواه آنچه مولي به او داده باشد يا به كسب و تجارت به هم رسانده 
ــازد، خواه به فروختن يا به  ــد، بي اذن مولي آنها را به ديگري منتقل نس ــيده باش ــد يا ديگري به او بخش باش
بخشيدن يا به غير آنها از تصرفات ناقله، زيرا كه بنده مالك مالي نمي شود و مال او مال مولي است، به اين 

جهت جايز نيست كه بدون اذن مولي، آن اموال را به ديگري منتقل سازد. 
ششم آنكه اگر آن بنده كنيز باشد، جايز است مولي را كه او را به مردي تزويج نمايد و به عقد شخصي 
در آورد، خواه آن شخص آزاد باشد و خواه بنده. و در صورتي كه بنده باشد، خواه بنده او باشد يا بنده ديگري 
و در اين باب، رضاي او منظور نيست. پس اگر مولي او را بدون رضاي او تزويج نمايد، جايز است. و در اين 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1884

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

صورت مهر آن كنيز ملك مولي مي شود.
ــخص حالل مي كند،  هفتم آنكه اگر خواهد او را به ديگري تحليل مي نمايد و مقاربت او را براي آن ش
ــد و خواه بنده ديگري. و اگر تحليل كند او را به بنده و غالم خود، بعضي از علما  ــخص آزاد باش خواه آن ش
ــت. و در حديث صحيح وارد شده كه جايز نيست و اين احوط  ــت و بعضي گفته اند جايز نيس گفته اند جايز اس
ــت، مثل آنكه به فارسي  ــت كه صيغة تحليل را به هر لغتي كه گويد جايز اس ــت. و بدان كه اقوي اين اس اس
ــت كه به  يا به تركي يا به لغت ديگر گويد كه حالل كردم از براي تو مقاربت فالن كنيز را. و احوط آن اس
لغت عربي باشد، مثل آنكه مولي به آن مرد بگويد: احللُت لََك َو طَي ُفالنًَة ِوكالًَة َعْن ُمَوكِلّي و به جاي 

فالنه در هر دو صيغه، نام آن كنيز را بگويد.
ــت و پاي  هشـتم آنكه اگر خواهد، ديدن بدن او را به ديگري حالل مي نمايد، خواه ديدن روي او يا دس
او يا گيسوها و ساير اجزاي بدن او. و از تتبع احاديث معلوم مي شود كه ائمه كرام ـ عليهم الّسالم ـ كنيزان 
ــفر فرموده اند، و اكنون در مجالس شرفاي مكه معظمه  ــيعيان مي طلبيده اند و خدمات س خود را در حضور ش

نيز شايع است كه كنيزان حبشي حاضر مي شوند و به حضار مجلس، قهوه مي دهند. 
و در اين تحليل كافي است قوانيني كه داللت كند بر آن مانند آنكه مولي در حضور ديگري كنيز خود را 
طلب نمايد، هرچند صريح نگويد كه ديدن او را بر تو حالل كردم، مهم آنكه اگر مولي خواهد كه نظر كند به 
جسد او، بر او حالل و مباح است. و همچنين به هر جزوي از اجراي بدن او حتي به عورت او، و جايز است 
كه از ديدن او لذت برد و او را ببوسد و در برگيرد و در هيچ يك از اين لذات، محتاج به عقدي و صيغه نيست. 
دهم آنكه مقاربت او نيز بدون عقد و صيغه جايز است و اين اعظم انتفاعاتي است كه حق تعالي در باب 
كنيزان قرار داده. و حكمت در اين است كه چون مردان محتاجند به طرفي كه دفع شهوت خود به آن كنند. 
ــد كه در زمان حيات  ــان اوالد و احفاد به هم رس ــند و از ايش و ايضًا بايد كه بني آدم بي خلف و بي عقب نباش
ُمِمد و معاون ايشان و بعد از وفات، طلب مغفرت به جهت ايشان كنند و سبب آمرزش ايشان باشند، و همه 
ــان را ميّسر نيست كه زن دايمي به جهت خود خواستگاري نمايند، لهذا خداوند حكيم ـ جلّت حكمته ـ  ايش
ــد تا اين معني موجب سهولت امر بر او شود  ــود، بر او مباح باش چنين قرار داده كه هر كه كنيزي را مالك ش
و حّجت بر او تمام باشد و هرگاه با وجود اين مرتكب زنا شود، در دنيا مستحق حد زنا و در آخرت مستوجب 

عقاب، نعوذباهللا منه.

باب چهارم
در بيان آنكه اولي در باب كنيزي كه مولي خواهند با او مقاربت نمايد، اين است كه او را آزاد كند، 

آن گاه متعه نمايد و مقاربت كند
 بدان كه كنيزي را كه مولي مالك مي شود، چنانكه بيان كرديم، جايز است كه به ملك يمين با او مقاربت 
كند و همچنين جايز است كه او را آزاد كند و به عقد دوام يا متعه تزويج كند و مقاربت نمايد. و طريقه دويم 

اولي و ارحج است، به چند جهت:
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ــت، چنانچه  ــود و اين ثواب به غايت عظيم اس اول آنكه ثواب عتق و آزاد كردن از براي او حاصل مي ش
در مقاله سيم مذكور مي شود.

ــت متعه كردن در اخبار و  ــد، فضيلت متعه نيز براي او خواهد بود و فضيل ــه هرگاه متعه نماي  دويّـم آنك
احاديث بسيار وارد شده و شيخ ابن بابويه و جمعي ديگر از علماي شيعه در اين باب كتاب ها تأليف نموده اند 

و ما در اين رساله به بعضي از آن احاديث اشاره مي نماييم.
ــلّم ـ فرمود كه در شبي كه  ــول ـ صلي اهللا عليه و آله و س ــت كه حضرت رس ــند معتبر منقول اس به س
ــد كه آمرزيدم من  ــت اي محمد! خداوند عالميان مي فرماي ــل به نزد من آمد و گف ــراج رفتيم، جبرئي ــه مع ب

متعه كنندگان اّمت تو را. 
ــالمـ   ــت حضرت امام محّمد باقرـ  عليه الّس ــت كه گفت به خدم ــر از عقبه مروي اس ــث ديگ و در حدي
عرض كردم كه شخصي كه متعه كند، آيا او را ثوابي هست؟ فرمود: بلي اگر غرض او از متعه كردن رضا و 
خشنودي خدا و مخالفت آن كسي باشد كه متعه را انكار نموده است، يعني عمر، اين ثواب خواهد داشت كه 
ــد براي او حسنه و دست دراز نكند به جانب  ــود به آن زن به كلمه اى، مگر آنكه حق تعالي بنويس متكلم نش
ــل  ــنه. و چون مقاربت كند با او، بيامرزد براي او گناهي، و چون غس ــد نيز براي او حس او، مگر آنكه بنويس
ــرات آب بر موهاي بدن او جاري گردد. پس عقبه از  ــد، بيامرزد براي او گناهان به عدد آنچه قط ــت كن جناب

روي تعجب گفت: به عدد هر موي جسد او؟ فرمود: بلي، به عدد هر موي او. 
و در حديث ديگر از بكربن محّمد منقول است كه گفت: پرسيدم از حضرت امام جعفر صادقـ  عليه الّسالم 
ـ از متعه كردن. فرمود كه مرا خوش نمي آيد كه مسلماني از دنيا رود و بر او خصلتي از خصلت هاي رسول 
ــد. پرسيدم كه مگر آن حضرت  ــد كه به جا نياورده باش م ـ باقي مانده باش ــلّ خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و س
متعه كرده بود؟ فرمود: بلي، پس اين آيه كريمه را خواند كه واذا اسّر النبي الي بعض ازواجه حديثا تا آخر 
آيه. مؤلف گويد كه اين آيه اشاره است به قصه ماريه كنيز آن حضرت كه او را آزاد نمود و متعه كرد و با او 
ــي اظهار  ــه اظهار نمود و فرمود كه به كس مقاربت نمود؛ و اين واقعه را به حفصه و به روايت ديگر به عايش
مكن و آن [شخص] اظهار نمود، و اين قصه طوالني است، و در حديقه سليماني به تفصيل مذكور نموده ام.
ــتم كه مال بسيار داشت.  ــت كه مردي از قبيله قريش گفت: دختر عمي داش و در حديث ديگر منقول اس
ــان  ــتگاري من آمدند و من به ترويج ايش ــن پيغام نمود كه مي داني كه جمعي كثير از مردان به خواس ــه م ب
ــت كه مرا رغبت به  ــتاده ام كه مرا متعه كني و اين نه از اين جهت اس ــدم و اينك به نزد تو فرس راضي نش
مردان هست، بلكه به جهت اين است كه معلوم شده است بر من كه حق تعالي در قرآن و كتاب خود متعه 
ــول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ در احاديث خود بيان حلّيت آن نموده  ــت و رس را حالل گردانيده اس
ــت كنم خداوند عالميان را در باالي عرش  ــر آن را حرام كرده؛ به اين جهت مي خواهم كه اطاع ــت و زف اس
ــر و مخالفت نمايم زفر را، پس بيا مرا متعه كن. من در جواب گفتم: بروم و  ــت او و اطاعت كنم پيغمب عظم
ــاوره كنم. چون به خدمت آن حضرت رفتم و عرض كردم، فرمود:  به خدمت حضرت امام محمدباقر(ع) مش

او را متعه كن؛ خدا رحمت كند شما را. 
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مؤلّف گويد كه مراد از ُزَفر، عمر است و در احاديث، گاهي از او به زفر تعبير مي كنند كه سنّيان نفهمند. 
ــالم ـ عرض نمود كه فداي تو شوم،  ــت كه راوي به خدمت امام ـ عليه الّس و در حديث ديگر منقول اس
من پيش تر بسيار متعه مي كردم، پس بد شدم با متعه كردن و آن را شوم شمردم و به اين سبب عهد كردم 
با خدا در ميان ركن و مقام و برخود روزه واجب كردم كه ِمن بعد متعه نكنم و اكنان اين معني بر من شاق 
ــت و از سوگند خود پشيمان شده ام و آن قدر مال  ندارم كه زني بخواهم. پس آن حضرت  ــده اس و گران ش
فرمود كه تو با خدا عهد كرده كه اطاعت خدا نكني؟ به خدا قسم كه اگر اطاعت نكني و متعه كردن را ترك 

كني، معصيت خدا خواهي كرد.
 سيّم آنكه تأّسي به حضرت رسول ـ صلّي اهللا عليه و آله ـ مي شود، زيرا كه در حديث ماريه گذشت كه 

آن حضرت او را آزاد نمود و متعه كرد و متابعت آن حضرت، سّنت است و ثمرات عظيمه دارد. 

تتميم 
ــد كه بندگي آنها بي شبهه باشد،  ــت كه كنيز از فرقه هايي باش بدان كه آنچه ايراد نموديم، در صورتي اس
ــد، جهت ديگر عالوه جهات سابقه مي شود، و آن اين است كه  ــبهه باش ــد و از طوايف مش و اگر چنين نباش
ــرع  ــت كه اهل دين و متدّينان ش مراعات امور واقعي كرده و از آثار بد آنها اجتناب نموده و بيان اين آن اس

ُمبين در افعال و اعمال خود و طريقه سلوك در تكليفات الهي و امتثال اوامر و نواهي، دو مسلك دارند: 
ــلك جماعت اهل ظاهر و متدينان به ظواهر شرع كه ظواهر شرع را منظور مي دارند و  مسـلك اول مس
تفّحص و تجّسس امور واقعي مي نمايند، و در اختيار اين مسلك متمسك اند به آنچه در اخبار و احاديث وارد 

شده از امر به ظاهر [طاهر] و ترك تفتيش. 
در كثيري از موارد كه بعد از تفتيش، خالف حكم طاهر ظاهر مي شود: 

ــكر و  ــت و پنير الوار و اكراد و ش ــك و ماس ــيا مانند نان و طعام اهل بازار و روغن و كش اول طهارت اش
ــفر مكه اعراب از چاه ها  ــه كه در هند گازري مي نمايند، و آب ها كه در س مربيات اهل هند، و امتعه و اقمش
مي كشند، و امثال آنها از چيزها كه بعد از تفّحص علم به نجاست، حاليا حاصل مي شود. دويّم اموال ظلمه 
ــوهري ندارند يا  و متغلبه كه بعد از تفتيش حرمت آنها معلوم مي گردد. سـيّم تزويج زناني كه گويند كه ش
شوهر ايشان وفات يافته يا طالق گفته، و عّده منقضي شده، چنانچه به سند صحيح منقول است كه ميّسر 
گفت از حضرت صادق ـ عليه الّسالم ـ پرسيدم كه گاه هست كه زني را در بياباني مي بينم و كسي در آنجا 
نيست. مي پرسيم شوهر داري؛ مي گويد: نه، جايز است كه او را متعه كنم. فرمود: بلي، تصديق كن او را در 

آنچه خود مي گويد. 
و به سند معتبر ديگر مروي است كه ابان بن تغلب عرض كرد به خدمت آن حضرت كه گاه هست كه در 
ــوهري داشته باشد يا زناكار باشد. فرمود:  ــتم از اينكه ش اثناي راه، زني صاحب جمالي را مي بينم و ايمن نيس

بر تو الزم نيست كه تفّحص كني، بلكه بايد كه تصديق [كنى] او را در آنچه ادعا مي نمايد.
ــت كه به خدمت آن حضرت عرض نمودم كه زني را متعه  ــند صحيح ديگر از فضيل منقول اس  و به س
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ــد. تفتيش نمودم، معلوم شد كه شوهر دارد.  ــوهري داشته باش ــايد ش كردم. پس به خاطرم خطور كرد كه ش
فرمود كه، چرا تفتيش مي كردي.

ــيخ بهاءالدين محمد عاملي ـ قدس اهللا روحه ـ  مؤلف گويد كه، يكي از ثقات نقل نمود از عالم ربّاني، ش
ــفار، وارد هرات شدم و زني را متعه كردم. و بعد از آنكه مقاربت واقع  ــت كه در يكي از اس كه مي فرموده اس
ــخصي كه چند سال قبل از اين شده بودم. از او  ــده بودم، مگر متعه ش ــد، زن گفت كه من هرگز متعه نش ش
ــخص را، معلوم شد كه والد من، شيخ حسين بن عبدالصّمد بوده است. پس آن زن را  ــيدم احوال آن ش پرس

مرّخص كردم و گفتم تو بر من حرام بوده اى و به ناداني با تو مقاربت كرده ام.
ــود كه  ــده كه هرگاه مردي، زني را تزويج نمايد، پس معلوم ش مؤلف گويد كه در بعضي از روايات وارد ش
آن زن شوهر داشته است، مرد را حد مي زنند و زن را سنگسار مي كنند، و اگر آن مرد را به نزد امام نياورند، 

بايد كه پنج صاع آرد تصدق نمايد.
ــن حمل نموده اند كه او را ظني حاصل بوده به اينكه  ــابقه بر اي ــا اين حديث را به جهت احاديث س و علم

شوهر دارد و با وجود اين گمان، مسامحه نموده و او را تزويج كرده و مقاربت نموده، و اهللا تعالي يعلم.
ــس واقع شده و موارد ديگر از اين قبيل  ــت بعضي از مواردي كه در اخبار و احاديث، نهي از تجس اين اس

بسيار است كه اين رساله گنجايش تفصيل آنها ندارد. 
ــلك جماعت اهل ورع و متقيان كه مراعات امور واقعي مي نمايند و در وقوع صفاي  مسـلك دويم مس
باطن و حصول ربط كامل به جناب اقدس الهي، اجتناب از شبهات را دخيل مي دانند، و در اختيار اين مسلك 
ــون تفصيل آن داليل و  ــيه، و چ ــواهد، نقلّيه و اَمارات ذوقّيه و تجارب حّس ــك اند به ادلّه عقليه و ش متمس

استقصاى آن شواهد مناسب اين رساله نيست، اقتصار مي نمايم به ايراد چند شاهد:
شاهد اول آنكه كسي كه شرابي را به گمان اينكه آب نار است بخورد، مست مي شود و از معرفت خداوند 

خود غافل مي گردد، و آثار بد كه بر مستي مترتب مي شود، از او ظاهر مي شود.
 شاهد دويم آنكه در حديث وارد شده كه حضرت سليمان از جانب خداوند عالميان مأمور بود به تعذيب 
جّنيان و ديوان كه كافر بودند و چون شروع كرد به بناي بيت المقّدس، امر كرد ايشان را كه سنگ هاي گران 
ــيطانـ  عليه اللّعنهـ  به نزد  ــد و براي عمارت بيت المقدس به پاي كار آورند. در آن حال، ش ــر دوش گيرن ب
ــيد: چه حال داريد؟ گفتند: بدترين احوال، زيرا كه از صبح تا شام به اين مشقت گرفتاريم.  ــان آمد و پرس ايش
ــيطان گفت: مشقت شما سهل است، زيرا كه شب ها استراحت مي نماييد. چون اين سخن در ميان ايشان  ش
ــّخر سليمان بود، اين سؤال و جواب را به سليمان رسانيد. پس سليمان امر نمود كه ِمن  ــت، باد كه مس گذش
بعد شب ها نيز كار كنند. بار ديگر شيطان به نزد ايشان آمد و همان سؤال نمود. جواب گفتند كه حال ما بدتر 
ــده ايم كه شب ها نيز كار كنيم. شيطان گفت: در وقت رفتن، بار گران بر دوش  ــد، زيرا كه الحال مأمور ش ش
ــليمان  ــتن باري نداريد، و راحت مي يابيد. باد اين گفتگو را باز به گوش س مي گيريد، ليكن در هنگام برگش
ــنگ ببرند و در حالت برگشتن خاك بياورند. و چون سليمان كار  ــانيد و او امر نمود كه در هنگام رفتن س رس

را بر ايشان سخت كرد و به اين حد تنگ گرفت، دولت او به آخر رسيد و در آن اوان از دنيا رفت. 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1888

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

شاهد سيم آنكه در روايات مذكور است كه روزي متوكل عباسي ـ عليه اللّعنه ـ به حضرت فاطمه زهرا 
ــخن شنيع را  ــنام داد و فحش گفت، و منتصر پس او حاضر بود و اين س ــالمه عليها ـ  دش ـ صلوات اهللا و س
از پدر لعينش شنيد. پس منتصر از يكي از علماي آن عصر استفتا نمود. عالم گفت كه هر كه چنين سخني 
ــت كه او را به قتل رساند، ليكن فرزندي كه پدر را به قتل آورد، بهره اى از  ــنود، جايز اس را به گوش خود ش
ــنيد، گفت: هرگاه من در قتل او  ــود. منتصر چون فتوي قتل را ش زندگاني دنيا نمي برد و عمرش كوتاه مي ش
ــدن عمر خود مضايقه ندارم. پس تمهيد كرد و در كمين بود تا او را  ــم، از كوتاه ش اطاعت امر خدا كرده باش

به قتل رسانيد و بعد از قتل پدر، هفت ماه زندگاني كرد.
مؤلّف گويد كه از اين شواهد، مفهوم و مستفاد مي گردد كه امور واقعيه را مدخلّيت عظيم هست و آثار و 
ــب ظاهر شرع، رعايت آن امور واجب و الزم نباشد. و  ــود، هرچند به حس خواص آن امور، غالبًا مترتب مي ش

تحقيق اين مطلب آن است كه آثار و خواص اشيا بر دو نوع است:
ــايط يا امزجه مركبات  ــار و خواص طبيعي، يعني خاصّيت چند كه بر طبايع و صور نوعيه بس نـوع اول آث

مترتب مي شود، مانند تبريد كافور و تسخين قرنفل و امثال آنها.
ــم آنها را خواص و  ــم تكليف نظر به مصلحت نظام عال ــواص ديگر كه حق تعالي در عال ــار و خ دوم آث
لوازم افعال و اعمالي چند قرار داده، مانند زوال استيال و دولت كه خاصيت سخت گرفتن بر گروه ذي حيات 
ــت، و چنان كه خواص نوع اول تخلف نمي كند، مگر در صورت  ــت، و نقص عمر كه خاصّيت قتل پدر اس اس
ــه حق تعالي در ماده اى از مواد، منع نوبت آن  ــرق عادت خواص، نوع ثاني نيز تخلّف نمي نمايد، مگر آنك خ

خاصيت ها نمايد.
ــرع جايز و مباح باشد، ليكن به حسب واقع و نفس االمر  ــب ظاهر ش و بالجمله ارتكاب اموري كه به حس
خواص بد داشته باشد، اگر چه موجب اثم و گناه نيست، اما به حسب عادت مستلزم آن مفاسد عظيمه هست، 

و اگر حق تعالي دربارة مرتكب آن امور خرق عادت نكند، آن آثار بد ظاهر مي گردد. 
ــت نيز تصرف نمودن اموال شبهه ناك؛ و لهذا در حديث وارد شده كه بپرهيز از شبهات  و از اين قبيل اس
ــت كه آن كسي كه اجتناب نمي كند از اموال شبهه ناك و خود  ــّر اين حديث آن اس تا نيفتيد در هلكات. و س
ــب ظاهر شرع، مباح و حالل است و تناول مي نمايد، چون  ــازد به اينكه اين اموال به حس را خوش دل مي س
ــود. و بدن، آلت آدمي است  ــت و خون حرامزاده در بدن او متكّون مي ش ــود، گوش آن مال جزو بدن او مي ش
ــت كه قّوتي كه از  ــيله قّوت بدن عبادت و بندگي خدا مي كند، و معلوم اس در عبادت، و َعمل صالح و به وس
مال شبهه ناك به هم رسد و آن قّوت خاصّيت هاي بد داشته باشد، آلت عبادات مخلصانه و طاعات خالصانه 
ــود نيز،  ــادر نمي گردد و نطفه اى كه از آن اموال حاصل ش ــه از حرامزاده، خير و نيك ص ــرا ك ــود، زي نمي ش

سعادتمند نخواهد بود.
ــخصي از اتراك و  ــتان ـ اناراهللا برهانه ـ ش يكي از ثقات نقل مي نمود كه در زمان نواب خاقان گيتي س
ارباب مناصب، فرزندان بسيار داشت. يكي از فرزندان او در غايت صالح و سداد بود، و او را همسايه اى بود 
از اهل علم و ورع و تقوي و او نيز فرزندان بسيار داشت و يكي از آن فرزندان، جاهل و فاسق و بي سعادت 
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بود. روزي آن ترك به آن مرد صالح گفت: چه عجيب است كه از من چنين فرزندي و از تو چنان فرزندي 
ــت؟ مرد صالح گفت: عجب نيست، زيرا كه من طعام تو را خورده ام و از طعام شبهه ناك تو  ــيده اس به هم رس
ــت، و تو طعام مرا خورده و از طعام حالل من نطفه اين فرزند صالح تو به  ــيده اس نطفه اين فرزند به هم رس

هم رسيده است. و در اين مقام، سخن بسيار است و تفصيل آن سخنان، مناسب اين رساله نيست. 
ــد، اكنون گويم كه بر هر ذي عقلي، معلوم و واضح است كه مسلك  ــلك معلوم ش چون حال اين دو مس
ــلك، مراعات ظواهر شرع و امور واقعّيه هر دو واقع مي شود، و  ــت، زيرا كه در اين مس ثاني، اولي و ارحج اس
ثمرات خير امور واقعي مترتب مي گردد، و احتياطي كه به حسب دين مرغوب است، به عمل مي آيد، و احتراز 
ــده و مثمر ثمرات عظيمه است، مرعي مي شود و بنابر اين  ــبهات كه در اخبار و روايات ترغيب به آن ش از ش
است كه اهل ورع و تقوي و طالبان قرب و رضا، خشنودي جناب اقدس حق تعالي از علماي اخبار در همه 
ــبهات اجتناب تمام مي نموده اند. و مسلك اّول را  ــلك بوده اند و از ش ــته صاحب اين مس ازمنه و اعصار پيوس
وظيفه عوام مكلّفان مي شمرده اند، زيرا كه خداوند حكيم ـ جلّت حكمته ـ در اين شريعت كه شريعت سمحه 
سهله است، بنابر حكمت كامله و مصلحت شامله، امور صعبه و اعمال ُعسره را بر عاّمه مكلّفان واجب و الزم 
نگردانيده و در احكام عامه تكليفي، تسهيل امر را منظور داشته تا شاه راه هدايت و انقياد و اطاعت بر ايشان، 
ــاق و گران است، مستوجب عذاب و  ــد و به مخالفت آن امور صعبه كه بر اكثر مكلّفان ش ــع و فراخ باش واس
مستحق عقاب نگردند و معلوم است كه اين حكمت بالغه درباره تكليفات عاّمه واجبه ملحوظ و منظور است 
نه تكاليف خاصه مرغوبه كه گروه خواص و خواهشمندان قرب و اختصاص به آنها اتيان مي نمايند، زيرا كه 
ــاقه و اتيان به تكاليف  ــعادت قرب و فوز به درجه عاليه اختصاص، بدون مجاهده و تحمل امور ش ادراك س

خاصه صعبه از براي احدي حاصل نمي شود، چنانچه به اين معني اشاره است آنچه حق تعالي مي فرمايد: 
و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. 

ــت، معلوم مي گردد كه هرگاه مولي كنيز خود را  ــلك دويم، اَولي و ارحج اس ــد كه مس و هر گاه معلوم ش
ــبهه خواهد بود،  ــد بي ش آزاد و به عقد متعه درآورد، مراعات امور واقعي نموده و فرزندي كه او را به هم رس

و اهللا الموفق.

تكميل 
ــت، و بدون  ــاقط اس ــتبرا از او س ــت كه اس بدان كه اختيار طريقه دويم، فايده ديگر نيز دارد، و آن اين اس
استبرا، مقاربت بر او حالل است، به خالف طريقه اول كه چون كنيز به ملك او در آمده و از جهت ملك با 
او مقاربت مي نمايد تا استبرا نكند، بر او جايز و حالل نيست. و در حديث وارد شده كه زنا به مال خود كرده 

است، يعني حكم زنا دارد، وليكن در مرتبه زنا با زن بيگانه نيست، و گناهش از زناهاي ديگر كمتر است. 
ــدن آن كنيز، انتظار بكشد تا در ملك او حايض شود، و از حيض  ــت كه بعد از مالك ش ــتبراء آن اس و اس
بيرون آيد، اگر كنيزي باشد كه حيض مي ديده باشد يا چهل و پنج روز از هنگام خريدن او بگذرد، اگر حيض 
نبيند. و غرض از استبراء اين است كه معلوم شود كه حامله نيست و رحم او بري است از فرزند تا به سبب 
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مقاربت مني او با مني ديگري مخلوط نشود.
و بدان كه اين استبراء كه گفتيم، در چند صورت ساقط مي شود و بدون استبراء، مقاربت جايز است.

اول آنكه چون به ملك او در آيد حايض باشد، زيرا كه در اين صورت چون از حيض فارغ شود، مقاربت 
او جايز است.

ــد و خبر دهد كه استبراء كرده ام و در  ــود، عادل باش دويم آنكه مالك كنيز كه از او به مولي منتقل مي ش
ــته است كه با  ــت و بعد از حيض با او [مقاربت] ننموده ام يا چهل و پنج روز گذش ــده اس ملك من حايض ش

او مقاربت نكرده ام. 
ــد و بر قول او وثوق و اعتمادي باشد و اِخبار  ــود كه اگر مالك امين باش و از بعضي احاديث مفهوم مي ش

كند كه استبراء نموده ام، استبراء نيز ساقط است، اگر چه عادل نبوده باشد.
سيّم آنكه مالك كنيز زني باشد و از آن زن به مولي منتقل شود؛ چه در اين صورت نيز به قول مشهور 

ميان علما استبراء واجب نيست.
چهارم آنكه آن كنيز يائسه باشد، يعني پنجاه سال از عمر او گذشته باشد و از حيض مأيوس شده باشد، 

يا صغير باشد و هنوز حيض نديده باشد و چون به ملك مولي در آيد، بالغ شود. 
ــد، چه مشهور اين است كه در اين صورت نيز جايز است مقاربت او بدون استبراء.  پنجم آنكه حامله باش

و بعضي از علما گفته اند كه تا وضع حمل او نشود، مقاربت او جايز نيست، و اين قول احوط است. 
وصل 

بدان كه شهيد ثاني شيخ زين الّدين ـ رحمة اهللا عليه ـ و جمعي ديگر از متأخرين علما گفته اند كه هرگاه 
ــتبرا  مقاربت نمايد، به چند وجه حيله شرعي مي تواند  ــتبراء واجب شده باشد و مولي خواهد كه بدون اس اس

نمود كه استبرا ساقط مي شود.
 وجه اول آنكه زني را واسطه كند تا كنيز را از مالك بخرد، آن گاه او از آن زن بخرد يا بعد از آنكه او را 
ــد و باز از او بخرد، زيرا كه در اين دو صورت چون از زن به او منتقل  ــد، به زني بفروش از مردي خريده باش

مي شود، استبرا واجب نيست.
وجه دويم آنكه كنيز را به مردي آزاد يا به بنده تزويج كند و آن مرد بدون آنكه مقاربت نموده باشد، او 

را طالق گويد، چه در اين صورت مولي بدون استبرا مقاربت مي تواند نمود.
وجه سيّم آنكه كنيز را آزاد كند و به عقد دوام يا به عقد متعه تزويج نمايد. بيان نموديم، و اهللا تعالي يعلم.

باب پنجم
در بيان حال امهات اوالد بعضي از ائمه طاهرينـ  سالم اهللا عليهم اجمعينـ  كه ملك يمين بودند 

يا به حباله نكاح در آمده بودند
ــده و در مقاله اول به بعضي از آنها اشاره نموديم، قابل چند  ــان وارد ش بدان كه رواياتي كه در احوال ايش

احتمال است. 
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ــه در احاديثي كه پيش  ــند، چ ــه همگي آنها به عقد و نكاح آن بزرگواران در آمده باش احتمـال اول آنك
گذشت، مذكور است كه حضرت رسالت ـ صلّي اهللا عليه و آله و سلّم ـ شهربانو را به حضرت امام حسين(ع) 
ــالمـ  تزويج نمود، و اين دو تزويج گرچه  ــكريـ  عليهما الّس ــن عس و نرجس خاتون را به حضرت امام حس
ــوايان دين وراي احكام ساير مؤمنين است و احياء و اموات ايشان  مطابق وضع ظاهر نبود، ليكن احكام پيش
ــت كه به حسب ظاهر نيز عقدي  ــت و ممكن اس ــان از يك عالم اس در يك حكم اند، و خواب و بيداري ايش
ــد. و مؤيد اين است كه آنچه در واقعه شهربانو گذشت كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) به عمر فرمود  ــده باش ش
كه هركه را او اختيار نمايد به نكاح او در آورد، و در وقايع ديگر نيز عقد نكاح دوام يا منقطع واقع شده باشد، 
ــت، مذكور نباشد. و ايضًا مؤيد اين احتمال است وجوه ترجيح عقد بر ملك  ــيده اس و در رواياتي كه به ما رس
ــت كه آن بزرگواران تأّسي به جّد بزرگوار خود  ــت، خصوصًا وجه اخير، چه بعيد اس يمين، چنانچه پيش گذش

ننموده باشند.
احتمال دويّم آنكه بر ملك يمين باقي باشند، چه در اخبار و احاديث، ترغيب و تحريص به ملك يمين 
ــول ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ منقول است كه  ــده، چنانچه به سند معتبر از حضرت رس ــيار واقع ش بس
ــت. و در حديث ديگر منقول است كه  ــان بركت اس ــما باد به كنيزان، زيرا كه در رحم هاي ايش فرمود: بر ش
شخصي شكايت كرد به حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ از زيادتي بلغم، فرمود: آيا كنيزي نداري 

كه تو را بخنداند؟ گفت: نه. فرمود كه به هم رسان كه او از تو قطع بلغم مي كند.
ــت:  ــد، مگر در زنان، زيرا كه حق تعالي فرموده اس ــراف مي باش به روايت ديگر فرمود كه در همه چيز اس
فانكُحوا ما طاَب لَُكم ِمَن النَّسآِء َمثني َو ُثالَث َو ُرباَع، [نساء: 3] يعني نكاح آنچه طيب و پاكيزه باشد از 
براي شما از زنان دو دو و سه سه و چهار چهار. و باز فرموده َو اُِحلَّ لَُكم ماَوراَء ذلُِكم، يعني حالل است از 
براي شما ما سواي زنان، يعني كنيزان هرچند بسيار باشند. و در حديث ديگر وارد شده كه حضرت سليمان 

ـ علي نبيَنا و آله و عليه الّسالم ـ در يك قصر، سيصد زن مهريه داشت و هفت كنيز خاصه.
و در حديث ديگر آنكه حضرت امام موسي كاظم ـ عليه الّسالم ـ فرمود كه سه چيز است كه هر كه لّذت 

آنها دريافت، هرگز ترك نمي كند: اول ازاله موهاي زياد بدن. دويّم تشمير جامه، سيّم مباشرت كنيزان.
و به روايت ديگر، حضرت صادقـ  عليه الّسالمـ  فرمود: سه چيز است كه هركه عادت به آنها كرد، هرگز 
ترك نمي كند: شعر گفتن و تشمير جامه و مباشرت كنيزان.1 مؤلف گويد كه تشمير جامه در اين دو حديث، 
ــات محفوظ ماند، و كوتاه  ــد و از نجاس دو احتمال دارد: دامان بر كمر زدن به جهت آنكه جامه به زمين نرس

كردن جامه. و اين هر دو سّنت است، و در احاديث امر به آنها واقع شده است. 
ــيـ  عليه  ــده كه راوي گفت: من و جمعي ديگر در خدمت حضرت امام موس ــر وارد ش ــث ديگ و در حدي
ــته بوديم و در باب زنان سخن مي گفتيم و بسيار حرف زديم و آن حضرت  ــالم ـ در مسجد مدينه نشس الّس

ْعِر َو تَْشِميُر الثِّيَاِب َو نَِكاُح اْإلَِماءِ  [كافى: ج 6، ص 484] به نظر مى رسد تعبير  1. ثََالٌث َمْن َعَرَفُهنَّ لَْم يََدْعُهنَّ َجزُّ الشَّ
«شعر گفتن»  در متن،  نادرست باشد. 
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ساكت بود و تا ما حرف مي گفتيم، حرفي نمي فرمود. چون ساكت شديم، فرمود: زنان آزاد را پس نام مبريد، 
وليكن بدانيد كه بهترين كنيزان، آن كنيزي است كه تو او را دوست داري و صاحب عقل و ادب باشد، و به 
امر و نهي تو محتاج نباشد، و از او پست تر كنيزي است كه او را دوست داري و ادب نداشته باشد، و بايد كه او 
را پيوسته امر و نهي نمايي، و از او زبون تر كنيزي است كه او را دوست داري و نه عقل داشته باشد و نه ادب 
و چون او را دوست مي داري، صبر مي كني بر آنچه مي كند. و اما كنيزي كه او را نخواهي و نه عقل داشته 
باشد و نه ادب، پس ميانه او و خود فاصله ُكن درياي اخضر را، و احاديث در باب كنيزان خاصه بسيار است. 
ــد و مقاربت او را براي  ــد، و هريك از آنها ملك امام پيش باش احتمال سـيّم آنكه به طريق تحليل باش

امام بعد حالل كرده باشد. 
اين است احتماالت محتمله در اين باب. و محتمل است نيز كه بعضي به طريق نكاح و بعضي به طريق 

ملك يمين و بعضي به طريق تحليل بوده باشند. 
تتميم 

ــابق بيان  ــواي احتمال اول، مراعات طريقه دوّيم كه وجوه ترجيح آن را در باب س اگر گويند كه در ماس
ــد، چگونه آن بزرگواران آن را اختيار نفرموده اند،  ــت و با وجود آنكه آن طريقه ارجح باش ــده اس نموديم، نش
ــيعيان كه از كنيزان  ــت كه فرزندان ش ــد و آن اين اس ــت كه اين به جهت نكته اى باش گوييم كه ممكن اس
خاّصه متولّد شوند، محل تعيير و سرزنش نبوده باشند، زيرا كه آن بزرگواران كه پيشوايان عالميان اند، هرگاه 
روا باشد كه از كنيزان خاّصه به هم رسانيده باشند، چگونه ديگران محّل مالمت خواهند بود، و نظاير اين را 
بسيار است كه ايشان به جهت بيان جواز يا به جهت تسهيل امر بر امت، مرتكب امور مرجوحه مي شده اند، 
ــت كه در اين باب مصلحت هاي ديگر نيز بوده  ــاله نيست. و ممكن اس ــب اين رس و تفصيل آن نظاير، مناس

باشد كه عقول ناقصه ما، از درك آنها قاصر باشد، و اهللا تعالي َيعلَم.
وصل

از آنچه بيان نموديم، مستنبط مي شود جواب سؤالي ديگر كه در خاطرها ُخطور مي كند و آن اين است كه 
از شواهد و داليل معلوم مي شود كه شرافت پدر و مادر به فرزندان سرايت مي كند، و به اين جهت است كه 
در اخبار و احاديث بسيار امر شده است به مراعات اوالد رسول خدا و ائمه هدي ـ عليهم الصلوة و التحية و 
الثَّناء ـ يعني امام زادگان و سادات عالي شأن كه به سبب تولّد از ايشان كسب شرافت و نجابت نموده اند. و از 
ــريف باشد، اشرف است از فرزندي  ــود كه فرزندي كه مادر او مانند پدر، نجيب و ش اين ضابطه مفهوم مي ش
ــد، پس به چه جهت آن بزرگواران اختيار كنيزان نموده اند،  ــد، و هرگاه چنين باش كه مادر او نجيب نبوده باش
ــالت و ائمه سابقه ـ  عليهم الّسالمـ  مشّرف و  ــرف انتساب حضرت رس ــان خود كه به ش و از اقارب و خويش

سرافراز بوده اند، خواستگاري ننموده اند. 
جواب اين است كه ممكن است كه در اين باب، همان نكته و همان مصلحت مرعي باشد، زيرا كه معلوم 
ــب نجابت و شرافت از ديگري نيست، بلكه حق تعالي امام هر زمان و  ــت كه امام زمان را حاجتي به كس اس
ــر عصر و اوان را به مرتبه اى بزرگوار و عالي مقدار گردانيده كه فوق آن بزرگواري و برتري متصور  ــه ه خليف
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ــد تا از والدين خود كسب زيادتي  ــرافت ايشان نه به مرتبه اي است كه قابل زياده باش ــت. و بالجمله ش نيس
نمايند، بلكه ديگران به انتساب به ايشان كسب شرافت مي كنند و هرگاه محتاج به اين نباشند، پس رواست 

كه اختيار كنيزان نموده باشند، به جهت مراعات آن نكته كه بيان نموديم، و اهللا تعالي يعلم.
تكميل

بدان كه امهات آن بزرگواران كه ذكر نموديم، اگرچه از سادات عظام و اوالد كرام حضرت رسالت و ائمه 
كرام ـ عليهم الصالة و الّسالم ـ نبوده اند، اما هر يك نجيب و بزرگ زاده بوده اند، و به حسب اخالق حميده  
ــان از رواياتي كه در  ــرافت و امتياز ايش و اوصاف جميله و افعال و اعمال صالِحه ممتاز بوده اند. و جهات ش
مقاله اول ايراد نموديم، قدري مفهوم و مستفاد مي گردد؛ اما حضرت شهربانو و نرجس خاتون، مادر حضرت 
امام زين العابدين(ع) و حضرت صاحب االمر- صلوات اهللا و سالمه عليهما - به جهت آنكه پادشاه زاده بودند، 
زيرا كه پادشاهان هر چند كافر بوده باشند، باز گرامي و مستحّق رعايت اند، و لهذا در احاديث سابقه گذشت 
كه حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ در باب حضرت شهربانو ـ رضي اهللا عنها  ـ فرمود كه 
ــت و حضرت رسالتـ  صلي اهللا عليه و آله و سلّمـ  فرموده است كه گرامي داريد كريمان  ــاه زاده اس او پادش

هر قومي را. 
و ايضًا در حديث ديگر وارد شده كه چون حضرت ابراهيم خليلـ  علي نبّينا و آله و عليه الّسالمـ  را نمرود 
ــد از قبطيان  ــاهي ش لعين از بالد خود بيرون كرد، و حضرت ابراهيم از بالد او بيرون رفت، داخل ملك پادش
ــاهده نمود و به اين جهت مهابتي از ابراهيم در دل  كه او را عواره مي گفتند. معجزات عظيمه از ابرهيم مش
ــوم يا  ــيار نمود. پس با او گفت: تو ايمني از آنكه من متعرض حرمت تو ش او افتاد و او را تعظيم و تكريم بس
ــت. ابراهيم گفت:  ــوي تو هس چيزي از اموال تو را بگيرم. به هر جا كه خواهي برو، وليكن مرا حاجتي به س
ــت؟ گفت: مي خواهم مرا رخصت دهي كه كنيزك جميله خوش روي عاقل دانائي دارم؛ آن  آن حاجت چيس
ــم كه خدمت او كند. ابراهيم رخصت داد. پادشاه هاجره را به ساره بخشيده، پس  ــاره، زوجه تو ببخش را به س
ابراهيم با اهل و اموال خود روانه شد كه از شهر او بيرون رود. پادشاه او را مشايعت كرد و از براي تعظيم و 
مهابت او، در پشت سر او راه مي رفت. پس حق تعالي به او وحي كرد كه اي ابراهيم! بايست و از پيش روي 
پادشاه جباري كه تسلّط بر او يافته، راه مرو، و او را مقدم دار و از عقب او برو و تعظيم او بكن كه او مسلّط 
ــت روي زمين را از پادشاهي كه در زمين باشد يا نيكوكار يا بدكردار. پس ابراهيم ايستاد و  ــت، و ناچار اس اس
به پادشاه گفت: پيش برو كه خداي من در اين ساعت به من وحي فرمود كه تو را تعظيم كنم و مقّدم دارم 
و از عقب تو راه بروم براي اجالل و بزرگي تو. پادشاه چون اين سخن را شنيد، گفت: خداي تو به تو چنين 
وحي نمود؟ ابراهيم گفت: بلي. پادشاه گفت: شهادت مي دهم كه خداي تو صاحب رفق و مدارا و بردباري و 
ــاه ابراهيم را وداع كرد و ابرهيم رفت و چون مدتي  ــت و مرا راغب گردانيدي به دين خود. پس پادش كرم اس
بود كه ابراهيم را از ساره فرزندي نمي شد، به ساره گفت: اگر خواهي هاجره را به من فروش، شايد كه حق 
ــاره خريد و با او مقاربت كرد و  ــد، و هاجره را از س تعالي به من از او فرزندي كرامت فرمايد كه خلف ما باش

اسماعيل ـ عليه الّسالم ـ از او به وجود آمد.
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ــاهان هرچند كافر باشند، بايد كه گرامي و  ــّر اين معني و حكمت در اين باب كه پادش  مؤلّف گويد كه س
محترم باشند، دقيق است، و بيان موقوف است بر تنقيح بعضي از مسائل قضا و قدر، و اين رساله گنجايش 

ذكر آنها را ندارد.
ــالم  ــي كاظم(ع) به جهت آنكه حضرت امام محّمد باقر ـ عليه الّس ــا حميده، مادر حضرت امام موس و ام
ــتاد به خريدن او، و چون او را به خدمت آن  ــه را فرس ـ انتظار مي برد تا برده فروش او را بياورد و ابن عكاش
حضرت آورد و از نام او سؤال نمود، فرمود كه پسنديده در دنيا و ستايش كرده خواهي بود در آخرت؛ و ايضًا 
پيش گذشت كه هرگاه نخاس مي خواست كه با او نزديكي كند، مرد سفيد مويي مانع او مي شد از آن امر و 
ــت از چرك و عيب، مانند شمش طالي  ــالمـ  فرمود كه حميده پاك و پاكيزه اس حضرت صادقـ  عليه الس
ــت مي كردند كه دست بيگانه به او نرسد تا به دست  ــته مالئكه به امر حق تعالي او را حراس خالص، و پيوس

من آمد براي بزرگواري من و بزرگواري حّجت بعد از من.
ــي كاظم ـ عليه  ــالم ـ به اين جهت كه حضرت امام موس و اما طاهره، مادر حضرت امام رضا ـ عليه الس
ــت آن حضرت حاضر كرد،  ــروش رفت و نُه كنيز را به خدم ــود به جهت طلب او به نزد برده ف ــالم ـ خ الس
ــتاد و فرمود به هر قيمت كه بگويد، او را بخر. و ايضًا  ــام را فرس هيچ يك را قبول نفرمود. پس روز ديگر هش
نخاس نقل نمود كه زني از اهل كتاب او را ديد و گفت: سزاوار نيست كه اين نزد مثل تو كسي باشد، بلكه 
بايد كه نزد بهترين اهل زمين باشد. و چون به تصرف او در آيد، بعد از اندك زماني پسري از او به وجود آيد 

كه اهل مشرق و مغرب او را اطاعت كنند.
ــالم ـ به اين جهت كه او از اهل بيت ماريه، مادر  ــبيكه مادر حضرت امام محّمد تقي ـ عليه الس  و اّما س
ــلّم ـ بود و حضرت امام رضا ـ عليه الّسالم ـ در حق او  ــول ـ صلّي اهللا و آله و س ابراهيم، فرزند حضرت رس

فرمود كه او طاهر و مطهر آفريده شده بود.
 و اّما سمانه مادر حضرت امام علي نقي و ُحَديث مادر حضرت امام حسن عسكري ـ عليهما الّسالم ـ به 

اين جهت كه ايشان نيز موافق روايات در غايت بزرگي و صالح و نهايت ورع و تقوي بودند.
تذييل

ــان و در  ــند و هند و قندهار و زن دادن به مردان ايش ــت تزويج كودك زنان س اگر گويند كه مكروه اس
ــان نجيب نمي باشند و همچنين مكروه است تزويج نمودن سودان، يعني سياهان،  ــده كه ايش حديث وارد ش
ــي از خريدن آن، پس نوبي بخر، و از احاديث  ــياه را و اگر ناچار باش ــده كه مخر كنيز س و در حديث وارد ش
ــولـ  صلّي اهللا عليه و آله و سلّمـ  ماريه را كه كنيز سياهي بود، آزاد  ــود كه حضرت رس ــابقه معلوم مي ش س
ــالم ـ نيز  ــيد و حضرت امام رضا ـ عليه الّس كرد و او را متعه نمود، ابراهيم فرزند آن حضرت از او به هم رس
از سبيكه كه از اهل بيت ماريه بود، حضرت امام محّمد تقي ـ عليه الّسالم ـ را به هم رسانيد و اين مخالف 

آن است كه ذكر نموديم، گوييم:
ــند و در دو واقعه به اعتبار جهاتي چند، تحصيل ولد از  ــبيكه نوبي بوده باش ــت كه ماريه و س  ممكن اس
ــد و آنچه در حديث وارد شده، محمول بر غالب باشد و ممكن است كه يكي از آن جهات،  ــان راجح باش ايش
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همان نكته باشد كه اشاره نموديم كه معلوم شود كه جايز است و جمعي كه از كنيزان سياه متولّد شده باشند، 
محل مالمت نبوده باشند؛ واهللا تعالي يعلم حقايق االمور. 

باب ششم
در بيان حقوق مماليك بر مولي

بدان كه مولي را بر بنده، چنانچه حقوقي كه ايراد نموديم الزم نيست، همچنين بنده را نيز بر مولي حقوق 
بسيار هست كه بايد مولي آنها را مرعي دارد، به چند جهت:

اول آنكه او از فرزندان آدم است و حق تعالي فرموده: و لقد َكَرُمنا بَني آَدم، يعني به تحقيق كه ما گرامي 
گردانيده ايم همه فرزندان آدم را. 

ــلمان شده و صاحب ايمان گرديده و حق تعالي فرموده: اِنََّما المؤِمنَُون اِخَوة، يعني همه  دويم آنكه مس
مؤمنان با يكديگر برادرانند. 

ــالم و اختيار  ــود كه هدايت به دين اس سـيّم آنكه از آيات كريمه و اخبار و احاديث كثيره مفهوم مي ش
ــد و قابل دين حق مي داند، آنها را هدايت  ــت از جانب حق تعالي، و هركه را مي خواه ــب حق امري اس مذه
ــت؛ پس الزم  ــدن و عزيز بودن و ذليل گرديدن نيز از جانب خداس مي نمايد. و ايضًا غالب بردن و مغلوب ش
است بر مولي كه به شكرانه آنكه حق تعالي او را هدايت نموده و مسلم فطري گردانيده و بنده او را مملوك 
ــده كه  ــت آنچه در حديث وارد ش ــاره اس و مطيع و مغلوب و ذليل او گردانيده، مراعات او نمايد و به اين اش
ــت و اگر مي خواست  ــما را مالك گردانيده اس ــتي كه حق تعالي ش عقوبت مكنيد آفريده هاي خدا را، به درس

چنان مي كرد كه ايشان مالك شما باشند.
و اين حقوق بر دو نوع است:

نوع اّول حقوق واجبه و آنها چند چيز است: 
اّول آنكه اصول دين را كه بر همه كس واجب است شناختن آنها و فروع دين كه بر او واجب است عمل 

نمودن به آنها، به او تعليم نمايد يا به ديگري رجوع كند كه تعليم او نمايد. 
دويم آنكه اگر خواهد كه به غسل جنابت يا غسل حيض و استحاضه و نفاس به حمام يا امثال حمام از 
مواضعي كه در آنجا غسل كند، َرَود، مانع او نشود، و همچنين هرگاه خواهد كه وضو و نماز كند. و بالجمله 
ــال به او خدمتي  كه مانع از اتيان به آن امر واجب  ــور واجبه را كه خواهد به جا آورد، در آن ح ــك از ام هري

باشد، نفرمايد و بگذارد كه مشغول به آن امر واجب شود. 
سيم آنكه هر گاه كنيز حايض باشد، مقاربت او ننمايد، خواه او راضي باشد يا او را مجبور سازد. 

چهارم آنكه مأكول و ملبوس او را به او رساند، و ضابطه در باب مأكول واجب اين است كه قوت غالب 
آن شهر باشد كه امثال آن مولي، يعني جماعتي كه در مرتبه او باشند، در پريشاني و توانگري به غالمان و 
ــي كه معمول امثال او باشد در آن بلد.  ــهر بخورانند، از نان گندم يا نان جو، نان خورش كنيزان خود در آن ش
و اقوي اين است كه واجب است كه آن قدر به او بدهد كه سير شود و بدنش ضعيف نگردد، اگرچه آن بنده 
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اكول باشد و چيز بسيار خورد. و بعضي از علما گفته اند زياد از قدر متعارف واجب نيست، هرچند نظر به اشتها 
و خواهش او كم باشد، و اين قول ضعيف است.

ــهر  ــد كه در آن ش ــت كه متعارف و معمول امثال او باش و همچنين ضابطه در باب ملبوس واجب آن اس
به غالمان و كنيزان خود پوشانند، از جامه هاي پنبه و كتان و امثال آنها از جامه هاي نفيس و غير نفيس.

ــت معمول و متعارف امثال خود و آن بلد  ــت كه رعاي ــه در هريك از مأكول و ملبوس واجب اس و بالجمل
ــا رياضت نفس به كمتر از معمول  ــت ي ــد، هرچند مولي در مأكول و ملبوس خود به جهت بخل و خس نماي

اكتفا نمايد. 
و بايد كه در هر فصلي، رعايت مأكول و ملبوس آن فصل نمايد. چنانچه در فصل ميوه به وضع متعارف 
ميوه به ايشان دهد، و در فصل سردي هوا جامه هاي زمستاني به ايشان دهد، و هرگاه بندگان متعدد داشته 
ــلوك نمايد، و اگر كنيزان جميله را كه خاصه او باشند در  ــت كه با همه به يك وضع س ــد، اولي اين اس باش

مأكول و ملبوس ترجيح دهد، جايز است، واهللا تعالي يعلم. 
پنجم آنكه هرگاه مستحّق تأديب باشد، او را بزند و اگر تأديب او ضرور شده باشد، به قدر ضرورت اكتفا 

نمايد، و به اقّل تأديب او را بزند. 
نوع دويم حقوق مستحّبه، و آنها چند چيز است:

اّول آنكه اگر او خواهد كه تحصيل علوم و متعارف حّقه زياده بر قدر واجب نمايد، مانع او نشود، بلكه او 
را ترغيب و تحريص بركسب آنها نمايد. خواه آن علوم متعلق به اصول دين باشد يا به فروع دين. 

ــت ادا نمايد، يا  دويم آنكه اگر خواهد كه عبادات واجبه را در اول وقت كه وقت فضيلت آن عبادات اس
نمازهاي سّنت از نوافل شبانه روزي و غير آنها را به جا آورد يا تعقيبات و اذكار و ادعيه را به نحوى كه مأثور 
ــاجد براي عبادت و نماز جماعت رود يا به  ــّنت بدارد يا به مس ــت بخواند يا تالوت قرآن نمايد يا روزه س اس
ــود، بلكه او را در اتيان به آنها ترغيب نمايد تا در ثواب  ــّنت يا به زيارات رود، مانع او نش ــفر حج و عمره س س

آن عبادات شريك باشد.
ــادات و برادران  ــان و اقارب خود يا به ديدن علما و صلحا و س سـيم آنكه اگر خواهد كه به ديدن خويش

ايماني رود يا سعي در حوايج ايشان نمايد و از پي كارهاي ايشان رود، او را مرخص نمايد.
چهارم آنكه اگر مالي كه دست اوست، خواهد كه به فقرا و مساكين بذل نمايد يا در صدقات جاريه مانند 
ــه و امثال آنها صرف نمايد، او را مرخص سازد تا ثواب آنها از  ــجد و مدرس ــاختن پل و رباط و مس وقف يا س

براي او بوده باشد.
ــما خادم او  ــده هر گاه يكي از ش پنجم آنكه از طعامي كه خود مي خورد به او بخوراند و در حديث وارد ش
ــاند و با آن، آن طعام را تناول نمايد، و اگر چنان نكند،  طعامي براي او بياورد، بايد كه او را به نزد خود بنش

پس الاقل قدري از آن طعام را به او بدهد كه تناول كند.
ــازد و او گرمي  ــما به مملوك خود بفرمايد كه به جهت او طعامي بس و به روايت ديگر هرگاه يكي از ش
ــود و طبخ نمايد و به نزد او بياورد، بايد كه او را به نزد خود  ــّقت آن را متحّمل ش آتش و پختن طعام و مش
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ــت او دهد و بگويد كه اين را تناول نما؛ و همچنين  ــاند و با او تناول نمايد يا لقمه از آن  طعام را به دس بنش
از جامه ها كه خود مي پوشد، به او بپوشاند.

ــت كه او را با  ــّنت آن اس ــت كه مأكول و ملبوس معمول متعارف به او بدهد و س و بالجمله واجب آن اس
ــفره خود بنشاند و از طعام خود به او خوراند، خصوصًا هرگاه آن بنده براي او آن  ــريك گرداند و در س خود ش

طعام را پخته باشد و مهّيا نموده باشد، و همچنين از لباس خود به او بپوشاند.
ــد در خدمات او تخفيف دهد، خصوصًا  ــد، به او نفرمايد و تا توان ششـم آنكه خدمتي كه بر او گران باش
ــد، مانند وقت خواب و امثال آن و همچنين ماه  ــتراحت باش ــردي يا گرمي هوا يا اوقات اس هرگاه اوقات س

مبارك رمضان و امثال آن.
ــت كه فرمود چهار صنف است  ــالمـ  منقول اس ــند صحيح از حضرت امام محمد باقرـ  عليه الّس و به س
كه در هر كه يافت شود، حق تعالي او را در اعلي علّيين در اعالي غرفه هاي شرف ساكن گرداند. كسي كه 
پناه دهد يتيمي و او متوّجه احوال او شود و نسبت به او به منزله پدر مهربان باشد، و كسي كه رحم كند بر 
ضعيفان و ايشان را ياري نمايد و كسي كه مال خود را صرف پدر و مادر كند و با ايشان مدارا نمايد و احسان 
كند و ايشان را آزرده نكند و كسي كه تندي و سفاهت با بنده خود نكند و او را ياوري نمايد بر خدماتي كه 

مي فرمايد و كاري كه بر او دشوار باشد به او نفرمايد.
ــد، شب را براي راحت او بگذارد  ــده كه هرگاه در روز به او خدمات فرموده باش و در احاديث ديگر وارد ش
ــتان در وقت  ــد، روز را براي راحت او بگذارد و در اّيام تابس ــب خدمات فرموده باش و برعكس، هر گاه در ش

قيلوله، او را بگذارد كه استراحت كند.
هفتم آنكه هرگاه مشغول اكل و شرب و امثال آن از امور خود باشد، او را ازخدمت معاف دارد، چنانچه در 
ــر و مادر خادمان حضرت امام رضاـ  عليه الّسالمـ  گفتند كه آن حضرت  ــت كه ياس حديث معتبر منقول اس
ــما ايستاده باشم در وقت طعام خوردن شما، برنخيزيد  ــر ش به خادمان خود مي فرمود كه اگر من بر باالي س
ــيار بود كه آن حضرت يكي از ما را مي طلبيد، مي گفتند او چيزي مي خورد. مي فرمود  ــويد. و بس تا فارغ ش

بگذاريد تا فارغ شود و هرگز ما را در وقت طعام خوردن، خدمت نمي فرمود.
ــولـ  صلّي اهللا عليه و آله و سلّم  ــده كه حضرت رس هشـتم آنكه به او بدخويي نكند و در حديث وارد ش
ـ فرمود كه داخل بهشت نمي شود كسي كه خدعه بسيار كند و نه كسي كه مكر بسيار كند، و نه كسي كه 

خيانت كند و نه كسي كه با مملوكين خود بدخويي كند. 
ــده كه حضرت امام رضا ـ عليه الّسالم ـ  ــلوك ننمايد. و در حديث وارد ش نهم آنكه از روي تكّبر با او س
چون خلوت مي شد و سفره مي آوردند، همه غالمان خود را بر سر خوان مي طلبيد و همچنين همه منسوبان 
ــلوك نمودن  ــان س خود را مي طلبيد، حتي دربانان و خدمتكاران را. بدان كه همچنان كه به وضع تّكبر با ايش
مذموم است، همچنين با ايشان لعب و بازي كردن نيز مذموم است و در حديث واقع شده كه مولي با بندگان 

خود استهزا نكند كه وقار او بر طرف مي شود. 
ــود و مولي به غضب آيد، از او عفو نمايد و او  ــياني صادر ش ــي يا نس دهم آنكه اگر از او تقصيري يا لغزش
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ــول ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ به  ــده كه حضرت رس را بر آنها عقوبت ننمايد و نزند. و در حديث وارد ش
صحابه فرمود: مي خواهيد خبر دهم شما را به بدترين مردم؟ گفتند: بلي يا رسول اهللا. فرمود: كسي كه تنها 

سفركند و عطاي خود را از مردم منع نمايد، و غالم خود را بزند.
و در حديث ديگر كه بندگان خود را به قدر عقل ايشان مورد عتاب سازيد. 

ــلّم ـ فرمود كه همه شما  ــول ـ صلّي اهللا عليه و آله و س ــت كه حضرت رس و در حديث ديگر منقول اس
ــؤال خواهند كرد كه با رعّيت خود چگونه سلوك نموده. پس فرمود كه حقوق مملوك  ــما س راعي ايد و از ش
شما بر شما آن است كه شريك كني او را با خود در طعام خود و جامه خود، و به او تكليف نكني امري را كه 
ــم تكّبر و بزرگي به او، عفو كني از لغزش او و هرگاه تقصيري كند  ــد، و نظر نكني به چش فوق طاقت او باش
ــيار كرده است و در حقوق خدا خيانت  ــوي، تفكر نمايي كه او معصيت خداي خود بس و تو بر او غضبناك ش
ــت و قدرت خدا بر او بيشتر است از قدرت تو بر او، و چون حق  ــت، و در طاعت او تقصير كرده اس نموده اس
تعالي با وجود قدرت كامل بر او غضب نكرده است، پس به طريق اولي تو با قدرت ضعيفي كه بر او داري، 

نبايد كه بر او غضب كني.
و در حديث ديگر وارد شده كه ابومسعود انصاري گفت: من غالم خود را مي زدم. ناگاه آوازي از پشت سر 
خود شنيدم كه شخصي دو مرتبه گفت: اي ابومسعود بدان. پس من ملتفت شدم. ديدم كه حضرت رسالت ـ 
صلّي اهللا عليه و آله و سلّم ـ است. چون آن حضرت را ديدم، تازيانه را از دست خود افكندم. پس آن حضرت 

فرمود: به خدا سوگند كه قدرت خدا بر تو بيشتر است از قدرت تو بر اين غالم. 
و در حديث ديگر وارد شده كه وصّيت آخري كه حضرت رسالت ـ صلّي اهللا عليه و آله و سلّم ـ كرد، اين 
بود كه بپرهيزيد از خدا در باب مملوكين خود، بخورانيد به ايشان از آنچه خود مي خوريد و بپوشانيد به ايشان 
از آنچه خود مي پوشيد، و تكليف مكنيد به ايشان از عمل آنچه را طاقت آن نداشته باشند، و تا راضي باشيد 
ــان را كه آفريده خدااند. عقوبت مكنيد به  ــته باشيد، بفروشيد ايش ــان نگاه داريد و هرگاه ناخوش داش از ايش
درستي كه حق تعالي شما را مالك ايشان گردانيده است و اگر مي خواست، ايشان را مالك شما مي گردانيد. 
ــول اهللا! چند مرتبه  ــردي آمد به خدمت آن حضرت و گفت يا رس ــت كه م ــث ديگر منقول اس و در حدي
مي بايد كه ما عفو كنيم از خدمتكار خود؟ آن حضرت زماني ساكت شد. آن گاه فرمود: عفو كن از او هر روز 

هفتاد مرتبه. 
ــالم ـ مملوك خود را دو مرتبه  ــت كه حضرت امام زين العابدين ـ عليه الّس و در حديث ديگر مروي اس
ــود: اي فرزندك من! آيا آواز  ــّيم جواب داد. پس آن حضرت به او فرم ــواب نداد و در مرتبه س ــد و او ج طلبي
ــنيدم. فرمود: پس چرا جواب ندادي؟ گفت: به جهت آنكه از تو ايمن بودم. آن  ــنيدي؟ غالم گفت: ش مرا نش
ــنيد، فرمود: خدا را شكر مي كنم كه مملوك مرا از من ايمن گردانيده  ــخن را از غالم ش حضرت چون اين س
ــد و  ــت كه آن حضرت، مملوك خود را زد. بعد از آن داخل منزل خود ش ــت. و در حديث ديگر منقول اس اس
تازيانه را حاضر كرد و خود برهنه شد و به او فرمود كه اين تازيانه را بر علي بن الحسين [بزن] و او ابا كرد. 

پس آن حضرت به او پنجاه اشرفي داد.
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و در حديث ديگر مروي است كه كنيز آن حضرت خواست كه آب بر دست مبارك آن حضرت بريزد به 
ــر مبارك آن حضرت  ــت او بيفتاد و بر س جهت وضوي نماز. در آن حال بنگى بر او غلبه كرد و ابريق از دس
ــر به جانب او بلند كرد. جاريه چون اين حالت را ديد، اين آيه كريمه  ــد. پس آن حضرت س آمد و مجروح ش
ــم خود را فرو مي خورند. پس آن حضرت فرمود:  را خواند كه و الكاِظميَن الغيظ؛ يعني آن جماعتي كه خش
خشم خود را فرو خوردم. جاريه گفت: َو العافيَن ِعَن الّناس؛ يعني و آن جماعت كه عفو مي كنند از مردمان. 
آن حضرت فرمود: خدا عفو كند از تو. جاريه گفت: و اهللا يُِحبُّ الُمحِسنين؛ يعني خدا دوست مي دارد احسان 

و نيكي كنندگان را. آن حضرت فرمود: برو اي جاريه كه تو را آزاد كردم براي رضاي خدا. 
ــت و گفته: ميمون بن  ــي در احياءالعلوم، قريب به اين واقعه حكايتي نقل كرده اس مؤلّـف گويد كه غزال
مهران كه يكي از زهاد بود، مهماني داشت، جاريه خود را طلبيد و گفت: زود طعام را به جهت مهمان بياورد. 
ــه را بر سر ميمون [كذا]  ــه پر از طعام را مي آورد. پاي او بلغزيد و كاس ــرعت تمام مي آمد و كاس جاريه به س
ــت: اي معلم خير و ادب آموزنده مردمان!  ــوزانيدي. جاريه گف ــاي خود ريخت. آقا گفت: اي جاريه! مرا س آق
رجوع كن در اين عمل كه از من صادر شد به آنچه حق تعالي فرموده است. آقا گفت: كدام است آنچه خدا 
ــتي كه خشم خود را فرو خوردم.  ــت َو الكاِظمين الَغيظ، آقا گفت: به درس فرموده؟ جاريه گفت: فرموده اس
ــتي كه  جاريه گفت: َو العافيَن َعِن الّناس، آقا گفت: عفو كردم از تو. جاريه گفت: زياده بر اين بكن به درس

حق تعالي مي فرمايد: واهللا يُِحبُّ الُمحِسنين. آقا گفت: تو را آزاد كردم براي رضاي حق تعالي.
ــل نموده كه به احنف بن قيس گفتند كه تو حلم را از كي آموختى؟ گفت: از قيس بن عاصم.  ــًا نق  و ايض
پرسيدند كه حلم او در چه مرتبه بود؟ گفت روزى قيس در خانه خود نشسته بود كه جاريه او تابه اى به نزد 
ــال قيس خورد و او را جراحت كرد و  ــر خوردس ــت جاريه افتاد و بر پس او آورد كه پر از بريان بود. تابه از دس
ــت او را ديد، گفت:  ــاهده نمود، مدهوش گرديد. قيس چون دهش ــد. جاريه چون اين حالت را مش هالك ش
ترس اين جاريه فرو نمي نشيند، مگر به آزادي. پس رو به جاريه كرد و گفت: تو را آزاد كردم براي خوشنودي 

خدا، برو كه بر تو باكي نيست. 
و ايضًا نقل نموده كه عوف بن عبداهللا هرگاه غالم او نافرماني او مي كرد، به او مي گفت: چه شبيه است 
حال تو به حالي آقاي تو. آقاي تو معصيت آقاي خود مي كند و تو معصيت آقاي خود مي كني. و روزي غالم 

او را به غضب آورد. به غالم گفت: تو مي خواهي كه من ترا بزنم، برو كه تو را آزاد كردم.
ــت كه من زهر به خورد تو مي دهم  ــال اس  ايضًا نقل نموده كه روزي كنيز ابوالدردا به او گفت كه يك س
ــتم از خدمت تو  و در تو اثر نمي كند. ابوالدرداء گفت: چرا چنين مي كردي؟ جاريه گفت: براي آنكه مي خواس

خالص شوم. ابوالدرداء گفت: برو كه ترا آزاد كردم براي رضاي خدا. 
ــول خدا ـ صلّي اهللا عليه و آله  و ايضًا به طرق عامه از ابن المنكدر روايت كرده كه فردي از صحابه رس
ــم از تو به حق خداوند  ــؤال مي كن ــالم خود را مي زد و غالم فرياد مي كرد و مي گفت: س ــلّم ـ روزي غ و س
عالميان و سؤال مي كنم از تو به رضاي حق تعالي و اين سخنان را مكرر مي گفت و فايده نمي بخشيد. پس 
ــان روان شد. چون آن مرد آن حضرت را ديد، دست از زدن  ــنيد و به جانب ايش آن حضرت فرياد غالم را ش
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ــؤال كرد به حق خدا و تو ترك زدن او نكردي  ــت. پس آن حضرت به آن مرد فرمود: غالم از تو س او بداش
و چون مرا ديدي، دست از او برداشتي؟ آن مرد گفت: يا رسول اهللا! او را آزاد كردم. پس آن حضرت فرمود 

كه اگر او را آزاد نمي كردي، هر آينه آتش جهنم روي تو را مي سوخت.
يازدهم آنكه اگر غالم باشد، او را رخصت دهد كه زني براي خود خواستگاري نمايد و مهر آن زن را از 
مال خود بدهد يا كنيز خود را به عقد او درآورد؛ و اگر كنيز باشد و خود به او مقاربت نكند، او را به شوهر دهد. 
و در حديث وارد شده كه حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ  فرمود كه هر كه كنيزان را 

آن قدر نگاه دارد و خود با آنها مقاربت ننمايد و ايشان زنا كنند، گناه زناي ايشان بر او خواهد بود.
ــوهر را از يكديگر جدا  ــد، فرزند و پدر و مادر و برادر و خواهر و  زن و ش  دوازدهم آنكه اگر آنها را فروش

نكند و با هم بفروشد، مگر آنكه خود به جدا شدن از يكديگر راضي باشند، چنانچه بيشتر بيان نموديم. 
اين است معظم حقوق كه مملوكين را بر مولي الزم است، و حقوق ديگر نيز بسيار است كه هركه صاحب 
ــد، در هر مورد و هر موقع  ــكر نعماي او باش ــد و در مقام تحصيل رضاي حق تعالي و ش هوش و آگاهي باش
ــلوك نمايد و ايشان را برادران و خواهران ايماني خود مي شمارد،  ــان س مي داند كه خود به چه طريق به ايش
و حقوق اخّوت ايماني را درباره ايشان مرعي مي دارد، بلكه ايشان را اولي مي داند به مراعات آن حقوق، زيرا 
ــق اخوت ايماني كه بر مولي دارند، حقوق خدمت نيز بر او دارند و به جهت آنكه حق تعالي  ــه به عالوه ح ك
ــتند. و لهذا در حديث وارد شده است كه حق  ــتحق رعايت هس ــت مولي گردانيده نيز مس ــان را زير دس ايش
مملوك تو بر تو اين است كه بداني كه او آفريده پروردگار تو است و فرزند پدر و مادر تو؛ يعني حضرت آدم 
ــت و گوشت و خون او را مالك نشده كه آفريده باشي، بلكه خدا آنها را آفريده  ــالم ـ اس و حوا ـ عليهما الّس
ــت و اعضا و جوارح او را نيافريده، و روزي او را به جهت او نياورده، بلكه حق تعالي براي او تو را كفايت  اس
ــّخر گردانيده و تو را درباره او امين كرده و به تو او را به وديعه  ــي، و او را مس ــطه روزي او باش كرده كه واس
سپرده كه نگاه دارد از براي تو آنچه به هم رساني. پس احسان كن با او همچنان كه خداوند تو با تو احسان 

مي كند و اگر او را نخواهي، بدل كن و تعذيب مكن آفريده خدا را، و ال قوة اّال باهللا.

باب هفتم
در بيان تأديب و سياسات شرعي بندگان

ــت زدن بنده بدون تقصير، هرچند كاري كند كه موجب غضب مولي شود. و در حديث  بدان كه جايز نيس
ــد، بي آنكه جرمي از او  ــه قدر حدي از حدود الهي بزن ــه هر كه غالم يا كنيز خود را ب ــده ك ــح وارد ش صحي
صادر شده باشد كه به حسب شرع مستحق آن حد باشد، گناه او را كّفاره نيست به غير آزاد كردن او. و اگر 

تقصيري از او صادر شود، آن تقصير بر چند نوع است و هريك از آنها حكمي دارد. 
نوع اول تقصيري كه در خدمات كند كه به سبب آن تقصير، مستحق ضرب شود. و حكم اين تقصير در 
ــت كه از حضرت امام علي نقي ـ صلوات  ــده، چه در حديث معتبر منقول اس اخبار و احاديث مختلف وارد ش
اهللا عليه ـ پرسيدند كه بنده، فرمان صاحبش نمي برد؛ آيا حالل است زدن او؟ فرمود: نه، اگر موافق طبيعت 
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تو باشد، نگاه دار و اگر نباشد، بفروش يا او را رها كن، يعني آزاد كن.
ــن آفريده خدا را. و در  ــت كه اگر نخواهي، بفروش و تعذيب مك ــابقه نيز گذش ــي از احاديث س و در بعض
ــالم ـ غالم خود را يك بار تازيانه زد،  ــده كه حضرت امام زين العابدين ـ عليه الّس بعضي اخبار ديگر وارد ش
ــده كه آن حضرت چون  ــتاده بود، دير كرده بود. و در حديث ديگر واقع ش به جهت آنكه او را پي كاري فرس
ماه رمضان مي شد، بندگان خود را نمي زد، و اين حديث اِشعاري دارد به اينكه در غير آن ماه مبارك، گاهي 

ايشان را به سبب تقصيرات مي زده باشد. 
و در حديث ديگر منقول است كه زراره از حضرت صادق ـ عليه السالم ـ پرسيد از زدن بنده. فرمود كه، 
هرگاه چيزي بدون تقصير در دست او تلف شود، بر او چيزي نيست و اگر نافرماني تو دانسته كند، مي تواني 

زد. گفت: چه مقدار بزنم؟ فرمود: سه چوب يا چهار چوب يا پنج چوب.
و در حديث ديگر فرمود كه در تأديب اطفال و غالمان و كنيزان، پنج تازيانه يا شش تازيانه بيشتر مزنيد، 
و آن را نيز به رفق و همواري بزنيد. و در حديث ديگر وارد شده كه زياده بر سه تازيانه مزنيد كه آن قصاص 

روز قيامت است. 
و ظاهر جمع ميان اين احاديث آن است كه گوييم كه اين اختالف معمول است بر مراتب فضل، و افضل 
ترك ضرب است، و اگر مصلحت در ضرب باشد، افضل آن است كه اكتفا كند به يك چوب و بعد از آن سه 

و بعد از آن چهار و بعد از آن پنج، و بعد از آن شش چوب. 
نوع دويّم تقصير فرار و گريختن. و در اين نوع جايز است كه او را قيدي كه مانع فرار باشد نمايد. چنانچه 
در حديث معتبر منقول است كه زيد شحام به خدمت حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ  عرض نمود 
ــد كه بگريزد يا عرض نمود كه پيش تر گريخته است، آيا جايز است كه او  ــخصي بنده دارد و مي ترس كه ش
را قيد و زنجير كند يا بر گردن او رايتي بگذارد؟ فرمود: بلي، او به منزله شتري است كه ترسد كه رم كند و 
بگريزد. پس فرمود كه هرگاه چنين باشد، او را محكم ببند، اما او را سير كن و جامه او را به او بپوشان. زيد 

پرسيد كه چه مقدار به او بخورانم؟ ما عيال خود را به فالن قدر خرما مي خورانيم. 
ــتجاب نمي شود.  ــان مس ــده كه پنج نفرند كه دعاي ايش مؤلّف گويد كه در بعضي روايات ديگر وارد ش
ــته و زن او را آزار مي كند و قدرت دارد كه مهر او را بدهد،  ــت او گذاش مردي كه حق تعالي طالق را به دس
ــه مرتبه گريزد و او دعا كند كه  ــخصي كه غالم او س طالق گويد، و طالق نگويد و بر او نفرين كند؛ و ش
ــده شكسته گذرد و تند نگذرد و دعا كند كه ديوار  ــخصي كه از زير ديوار خم ش خدا او را به او برگرداند؛ و ش
ــاند؛ و  ــخصي كه مالي به قرض دهد و گواه نگيرد و دعا كند كه خدا مال او را به او رس ــر او نيايد؛ و ش بر س
ــته باشد و در خانه خود نشيند و طلب روزي نكند و دعا كند كه خدا  ــخصي كه قدرت بر طلب روزي داش ش

او را روزي دهد.1
ــت كه هرگاه مصلحت در نگاه داشتن باشد و به  ــابق مقتضي آن اس  و جمع ميان اين حديث و حديث س

1. بنگريد: عدة الداعى، ص 137، با تفاوت.
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ــد.  ــد و مكرر گريزد، او را بفروش ــود، او را نگاه دارد و قيد كند، و اگر ضبط او فايده نبخش قيد حبس متنّبه ش
ــت تا موجب غرر و  ــتري اعالم نمايد كه فرار نموده اس و بدان كه در اين صورت بايد كه عيب او را به مش

فريب مشتري نشود.
نوع سيّم تقصيراتي كه موجب سياسات شرعي مي شود، و  آنها چند چيز است:

ــند يا هر دو  ــاند، خواه او و مقتول هر دو غالم باش اول آنكه آن بنده، بنده ديگر آقاي خود را به قتل رس
كنيز يا او غالم باشد و مقتول كنيز يا او كنيز و مقتول غالم. و حكم اين چهار صورت آن است كه آقا مخّير 

است ميان آنكه از تقصير او عفو كند يا او را به عوض مقتول، قصاص نمايد. 
دويّم آنكه بنده، شخصي ديگر را به قتل رساند و اين دو صورت دارد:

اّول آنكه به طريق عمد و دانسته او را بكشد. و حكم آن اين است كه آقاي مقتول مخير است ميان آنكه 
ــرگاه او را به بندگي گيرد و آقاي قاتل  ــد يا به بندگي گيرد. و جمعي از علما گفته اند كه ه ــاص كن او را قص

قيمت او را دهد، واجب است كه به تصرف او دهد، و اين قول، محّل تأّمل است.
 و بعضي را عقيده آن است كه اگر قيمت قاتل زياده از قيمت مقتول باشد و آقاي مقتول اختيار قصاص 
ــت كه تفاوت قيمت را به آقاي قاتل دهد و اگر به بندگي گيرد، به مقدار قيمت مقتول با او  نمايد، واجب اس

شريك مي شود.
ــاي مقتول اختيار قصاص ندارد، بلكه مخير  ــد. و در اين صورت آق  دويّـم آنكه به عنوان خطا او را بكش
ــت كه بنده  ــت ميان آنكه عفو كند يا ديت بگيرد. و هرگاه اختيار ديت نمايد، آقاي قاتل را اختيار آن هس اس
ــتر يا كمتر. و بعضي گفته اند كه در  ــد يا بيش ــاوي قيمت مقتول باش را به او دهد يا قيمت او را، خواه آن مس

صورتي كه قيمت قاتل زياده باشد، قيمت مقتول را مي دهد نه قيمت قاتل. 
سيّم آنكه شخص آزادي را به قتل رساند. و اين نيز مانند سابق دو صورت دارد، و در صورت عمد، وارث 
مقتول، مخّير است ميان عفو و قصاص و ديت. و هرگاه اختيار ديت نمايد، به قول اشهر اقوي او را به بندگي 
ــت ميان عفو و  ــي گفته اند كه بدون رضاي آقا نمي توان گرفت. و در صورت خطا مخير اس ــرد. و بعض مي گي
ديت و هرگاه ديت گيرد، آقا اختيار دارد كه ديت مقتول را دهد يا به مقدار ديت او را در بنده شريك گرداند. 
و بعضي گفته اند كه ديت مقتول در هنگامي است كه آن كمتر از قيمت قاتل باشد و اگر بيشتر باشد، زياده 

از قيمت قاتل بر او واجب نيست.
چهارم آنكه دو شخص آزاد را به ترتيب به قتل رساند، و حكم اين صورت، موافق مشهور آن است كه 
ــد، وارث مقتول دوّيم  ــد و در تحت يد او مقتول دويم را بكش اگر وارث مقتول اّول او را به بندگي گرفته باش
ــت و هر يك از اين دو امر را  ــت كه او را قصاص كند يا به بندگي گيرد، و اّال اختيار با وارث اول اس را رواس

كه خواهد، اختيار مي نمايد. و بعضي گفته اند كه مطلقًا اختيار با وارث مقتول دوّيم است.
پنجم آنكه شخصي آزادي را مجروح سازد و اين نيز دو صورت دارد: 

اول: آنكه به طريق عمد جراحت زده باشد، و حكم آن اين است كه اگر جراحت او قصاص شرعي دارد، 
مخّير است مجروح ميان عفو و قصاص و ديت. و هرگاه اختيار قصاص كند، همان جراحت را بر او مي زند. 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1903

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

و اگر اختيار ديت نمايد، آقا ديت جراحت را به او مي دهد، خواه مساوي قيمت او باشد يا كمتر يا بيشتر. 
ــد، قيمت غالم را مي دهد، و بنابر هر دو قول، اگر آقاديت  ــتر باش و بعضي گفته اند كه در صورتي كه بيش
ــاوي قيمت يا بيشتر باشد، و اگر كمتر باشد، با  ــت كه مجروح او را به بندگي گيرد، هرگاه مس ندهد، جايز اس

آقا شريك شود در مقدار ديت از آن بنده، يا او را بفروشد و زياده قيمت را به او دهد. 
ــت ميان عفو و ديت؛ و اگر اخيار  ــد. و در اين صورت مخّير اس دويّم آنكه به طريق خطا جراحت زده باش
ــريك كند. و بعضي  ــد، آقا اختيار دارد كه ديت جراحت را دهد يا به قدر آن ديت، او را در بنده ش ــت نماي دي
ــد، قيمت او را دهد، و زيادتي ديت بر او  ــتر باش ــد، ديت دهد و اگر بيش گفته اند اگر ديت كمتر از قيمت باش

واجب نيست. 
تكلمه

بدان كه بنده چون ِملك مولي است، قيمت آن مالي از اموال آقاي اوست. پس هرگاه احدي بر او جنايتي 
كند كه به سبب آن معيوب گردد و قيمت او كم شود، بر او سه حق از حقوق الزم مي گردد و واجب مي شود 

كه ذّمت خود را از آن حقوق بري سازد. 
ــوده و به چيزي كه حق تعالي نهي فرموده، اتيان نموده و تدارك  ــق اهللا كه مخالفت امر الهي نم اول ح

آن به استغفار و توبه و انابه مي شود كه حق تعالي از گناه او درگذرد.
ــص گردانيده و تدارك آن  ــت كه بر بنده كرده و عضوي از او را ناق ــّق الّناس و آن زجري اس  دويّـم ح
موقوف است بر استرضاي او كه به نحوي از انحاء او را راضي سازد كه از تقصير او در گذرد و از او عفو نمايد. 
سـيّم حق ديگر از حقوق الناس كه ِملك مولي را ناقص و ضايع گردانيده و مال او را كم قيمت كرده و 
ــارع در شرع شريف عوض آن قرار داده، تدارك  ــود كه آن نقص را به عوضي كه ش تدارك آن به اين مي ش
ــبب  ــود، به س ــاند و آن عوض را ارش مي نامند و اين ارش مختلف مي ش نمايد و آن عوض را به مولي رس

اختالف جنايات.
و ضابطه آن اين است كه جناياتي كه بر شخص آزاد واقع مي شود، در قسمت اّول جنايتي كه ديت يعني 
به حسب شرع دارد، دويّم جنايتي كه ديت معلومي از براي آن وارد نشده. پس جنايت بنده اگر از قسم دويم 
باشد، معلوم نمايد كه بدون اين جنايت و پيش از حدوث اين عيب، قيمت او چقدر بوده و بعد از حدوث آن 
ــت كه آقاي بنده از جنايت كننده اخذ مي نمايد. و اگر از  ــي اس ــت و تفاوت ما بين قيمتين، ارش چه مقدار اس
قسم اّول باشد، معلوم كنند كه ديت اين جنايت در آزاد چه مقدار است و آن را به تمام ديت نسبت دهند كه 

چند يك آن است و به همان نسبت از قيمت بنده آقاي او مي گيرد. 
مثًال هرگاه جنايت بنده بريدن يك دست يا يك پا يا كور كردن يك چشم بوده باشد، چون ديت هريك 
از اينها در شخص آزاد نصف ديه او است، بايد كه نصف قيمت بنده را بگيرد، و اگر ديت آن جنايت مساوي 
ــت يا دو پاي او را بريده باشد يا آلت تناسل او را قطع نموده باشد، چون  ــد، مانند آنكه دو دس تمام ديت باش
ديت هريك از اينها در شخص آزاد مساوي تمام ديت است، در اين صورت تفاوتي نيست كه آقا آن را اخذ 
ــخص دهد و تمام قيمت او را بگيرد يا نگاه دارد و اصًال  ــت ميان آنكه بنده را به آن ش نمايد، بلكه مخّير اس
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چيزي نگيرد. 
و بعضي از علما گفته اند كه اين حكم در صورتي است كه بنده را از آقاي او غضب نكرده باشد، پس اگر 
او را غضب نمايد و بعد از غضب چنان كاري با او كند، آقا را تسلّط اين هست كه بنده مغضوب را به سبب 

غضبي كه كرده، از او پس گيرد و قيمت او را به سبب جنايتي كه نموده، بستاند. 
ــد. پس اگر  ــده باش ــر اين جنايت ش ــت كه يك كس مباش و بدان كه حكم اين صورت اخير در وقتي اس
شخصي يك دست او را بريده باشد و ديگري دست ديگر او را، اكثر علما را عقيده آن است كه آقا سلطنت 

دارد كه از هريك، نصف قيمت را بگيرد. 
ــخص مي گذارد و از هريك نصف قيمت مي گيرد، و  ــت كه بنده را به آن دو ش و بعضي را اعتقاد آن اس

اهللا تعالي يعلم. 

مقاله سيّم
در آزاد نمـودن بنـدگان و آداب و وظايف آن و بيان آزادي كه بدون اختيار مولي واقع مي شـود، و 

مسائلي چند كه متعلق است به اين مطلب
و اين مقاله مشتمل است بر چند باب:

باب اّول در بيان استحباب عتق و فضيلت، و ثواب آن.
ــكرانه اين نعمت كه آن  ــت كه به ش ــّنت اس  بدان كه حق تعالي هرگاه بنده به مؤمني كرامت فرمايد، س
بنده را مملوك و زير دست او گردانيده و او را بنده و زيردست كسي نگردانيده، و همچنين به اميد آنكه حق 
ــتحق جهّنم گرديده،  ــبب آنها مس تعالي او را آزاد گرداند از آتش جهّنم و مؤاخذه ننمايد به گناهاني كه به س

آن بنده را از بند بندگي رها و او را آزاد كند. 
و لهذا در احاديث بسيار از رسول خدا و ائمه اطهارـ  عليهم الّسالمـ  وارد شده كه هركه آزاد كند بنده خود 
را آزاد گرداند حق تعالي به هر عضوي از آن بنده، عضوي از آزاد كننده را از آتش جهنم و در بعضي از روايات 
ــد غالم مؤمني را، آزاد كند  ــى اهللا عليه و آلهـ  فرمود كه هركه آزاد كن ــولـ  صل ــده كه حضرت رس وارد ش
خداوند عزيز به عوض هر عضوي از آن غالم، عضوي از او را از آتش جهنم. و اگر آزاد كند كنيز مؤمنه اى 
را، آزاد كند به عوض هر دو عضوي از آن كنيز، عضوي از او را از آتش جهنم، زيرا كه زن نصف مرد است، 
ــت كه اين ثواب جزيل در صورتي حاصل مي شود و آزاد كردن در  ــهور و ميان علما آن اس و بدان كه مش

وقتي جايز است كه بنده مسلمان باشد. 
ــي در كتاب تهذيب و استبصار و شهيد اول و شهيد ثانيـ   رحمة اهللا عليهمـ  گفته اند كه  ــيخ طوس و ش

آزاد كردن كافر نيز جايز است، هرگاه غرض رضاي حق تعالي و ميل او به اسالم باشد. 
در حديث صحيح وارد شده كه سيف بن عميره گفت: پرسيدم از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه  الّسالم 

ـ كه آيا جايز است از براي مرد مسلمان اينكه آزاد كند بنده را كه مشرك باشد؟ فرمود: نه، جايز نيست. 
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ــالم ـ پرسيدند كه شخصي  ــي كاظم ـ عليه الّس ــت كه از حضرت امام موس و در حديث ديگر منقول اس
ــد از بازار بنده را كه ناصبي  ــده اى به جهت او آزاد كنند. آن حضرت فرمود: بخرن ــت كه بن وصّيت كرده اس

نباشد و او را آزاد كنند. 
ــرك و ناصبي را آزاد نكنند، نه كافران  مؤلّف گويد كه اين دو حديث داللت بر اين مي كند كه بنده مش
ديگر. و در بعضي از روايات ديگر وارد شده است كه حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ آزاد 
كرد غالمي را كه نصراني بود و بعد از آزادي، آن غالم مسلمان شد. و اين حديث به حسب ظاهر دليل آن 
ــت كه جايز است آزادي كافري كه اهل كتاب باشد، ليكن بعضي از علما آن را تأويل نموده اند و گفته اند  اس
كه چون آن حضرت مي دانست كه او مسلمان خواهد شد، بلكه آزادي او سبب اسالم او خواهد گرديد، او را 

آزاد كرد، و در غير  آن واقعه جايز نيست. 
ــود، باقي مي ماند بر كفر و  ــد كه هرگاه آزاد ش ــت كه حكمت در منع آزاد كردن كافر اين باش و دور نيس
ــد و او را تربيت نمايد، و شواهد حقّيت دين  ــت كه در تحت يد مولي باش ــزاوار اين اس ضاللت خود، لهذا س
ــالم در آيد. و از اين نكته معلوم مي شود كه هرگاه  ــالم را مكرر به او بفهماند تا هدايت يابد و به دين اس اس

آزادي سبب رغبت او به اسالم شود، جايز باشد. 
و بايد دانست كه از اين نكته مفهوم مي شود كه بايد كه بنده را كه آزاد مي كنند، مؤمن و شيعه اثناعشري 
ــّني يا از ساير فرقه هاي شيعه  ــت و اگر آن بنده س ــالم كافي اس ــد. ليكن علما گفته اند كه مجرد اس نيز باش
ــت آزاد كردن او، بلكه سّنت نيز هست. و هرگاه او را آزاد كند، ثواب موعود را خواهد  ــد نيز جايز اس بوده باش
ــت كه بعضي از احاديث فضيلت آزاد كردن، به لفظ مْسلم وارد شده است و  ــان آن اس ــت. و حّجت ايش داش

مسلم شامل همة آنهاست. 
و ايضًا به سند معتبر از حلبي منقول است كه گفت: پرسيدم از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ 
ــد، آزاد مي توان كرد؟ فرمود: بلي. و در بعضي از روايات وارد شده كه آن  ــتضعف بوده باش كه بنده را كه مس
حضرت بر او مي فرمود كه، جايز نيست شما را كه آزاد كنيد، مگر بنده را كه عارف باشد. و ظاهر و متبادر از 
ــا باشد به امامت ائمه اثنا عشرـ  صلوات اهللا عليهم اجمعينـ  ليكن جمعي از علما  ــت كه شناس عارف آن اس

عارف را در اين حديث نيز بر مسلمان حمل نموده اند، به قرينه آن احاديث. 
ــت آزاد كردن بنده مخالف مذهب، هرگاه مصر باشد بر مذهب باطل  ــت كه مكروه اس اقوي و اقرب آن اس
خود، و اگر ُمصر نباشد بلكه مستضعف باشد، مكروه نيست، چنانچه در حديث حلبي وارد شده. واهللا تعالي يعلم. 

باب دويم 
در بيان آنكه عتق بنده سنّت مؤكد مي شود، هرگاه شروطي چند يافت شود و آن شروط چند چيز 

است
اول آنكه با وجود اسالم كه شرط صّحت عتق است، مؤمن يعني شيعه اثناعشري نيز باشد. 

ــام محّمد باقرـ   ــت كه حضرت ام ــد، و در حديث معتبر منقول اس ــا ايمان صالح نيز باش ــه ب دويـم آنك
عليه الّسالم ـ داخل بيت الخال شد و لقمه ناني ديد كه در ميان َقذر افتاده است. پس آن لقمه را برداشت و 
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ــپرد، و فرمود كه اين را نگاه دار تا از بيت الخال بيرون  ــت و به غالمي كه در خدمت آن حضرت بود س شس
ــول  ــد؟ غالم گفت: آن را خوردم يابن رس آيم و تناول نمايم. چون بيرون آمد، فرمود كه آن لقمه نان چه ش
اهللا. پس آن حضرت فرمود: به درستي كه اين لقمه قرار نمي گيرد در شكم احدي، مگر آنكه واجب مي شود 
ــه كراهت دارم و خوش نمي  آيد مرا كه خدمت  ــت. برو اي غالم كه تو را آزاد كردم، زيرا ك ــراي او بهش از ب

بفرمايم كسي را كه از اهل بهشت باشد. 
مؤلف گويد كه علما از اين حديث شريف، چند حكم استنباط نموده اند: 

اول آنكه نان را حرمت عظيم هست؛ دويّم آنكه سنت است تناول نمودن ناني كه بر زمين افتاده باشد، 
اگر چه در ميان كثافات باشد؛ سيّم آنكه هرگاه نان نجس شده باشد، به شستن پاك مي شود؛ چهارم آنكه 
ــت چيزي خوردن در بيت الخالء، زيرا كه تأخير نمودن آن حضرت تناول آن لقمه را با وجود اين  مكروه اس
ــرون آمدن از بيت الخال داللت مي كند بر اينكه اكل در بيت  ــواب عظيم و وعده نمودن تناول آن را به بي ث
ــه قرايني كه داللت كند بر  ــه در خوردن مال ديگري اكتفا مي توان نمود ب ــت؛ پنجم آنك الخال مرجوح اس
رضاي او؛ ششم آنكه به جا آوردن كار خير و حصول ثواب آن موقوف نيست بر نّيت ثواب داشتن، زيرا كه 
آن غالم نّيت ثواب نكرده بود و نمي دانست كه چنين ثوابي دارد؛ هفتم آنكه سنت است كه هرگاه مملوك 
آدمي كار خير و طاعتي كند، او را آزاد كند؛ هشتم آنكه مكروه است خدمت فرمودن كسي كه از اهل بهشت 

باشد، خواه غالم و كنيز و خواه مالزم و خدمتكار. 
ــرح اين حديث گفته اند. و حق اين است كه حكم چهارم محّل تأّمل  ــت آنچه بعضي از علما در ش اين اس
ــت آن لقمه نيست، بلكه َقذر واقع شده است، و ممكن است كه مراد از َقذر،  ــت، زيرا كه حديث در نجاس اس

كثافت باشد، نه نجاست و به جهت كثافت آن را شسته باشند، و اهللا تعالي يعلم.
ــت خود بيرون آيد. چنانچه در حديث معتبر  ــانيده باشد كه از عهده معيش ــدي به هم رس سـيّم آنكه رش
منقول است كه هشام بين سالم از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ سؤال نمود از كسي كه خواهد 

بنده اى آزاد كند، فرمود كه آزاد كند بنده اى را كه خود را بي نياز تواند كرد از مردمان. 
ــيدم از برادر بزرگوار خود امام موسي  ــت كه علي بن جعفر گفت: پرس و در حديث صحيح ديگر مروي اس
كاظم ـ عليه الّسالم ـ از مردي كه بر او واجب شده است آزاد كردن بنده و مي خواهد كه بنده آزاد كند، كدام 
ــد يا جواني كه بي ريش باشد. فرمود آزاد كند بنده را  ــت. اينكه آزاد كند بنده را كه بزرگ باش يك افضل اس
ــت از جوان بي ريش.  و به روايت ديگر از جواني  كه خود را توانگر تواند كرد، و بنده كبير ضعيف افضل اس

كه چابك و چسبان [كذا] باشد. 
مؤلف گويد كه مراد از ضعيف در اين حديث شريف، گويا آن است كه به سبب ضعف بدن، خدمات مولي 
ــت خود برآيد، و بنابرين آزاد كردن او به دو جهت افضل خواهد بود:  ــد، وليكن از عهده معيش بر او گران باش
ــت و در خدمات مولي مشّقت  ــت و ديگري به جهت آنكه ضعيف اس ــال دار اس يكي به جهت آنكه كبير و س

مي كشد. 
ــال دار باشند و از عهده معيشت  ــت كه آزاد كردن بندگاني كه س و بالجمله مقصود از اين احاديث آن اس
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خود برآيند، فضيلتش بيشتر است، نه آنكه آزاد كردن كودكان و خردساالن فضيلتي ندارد.
و مؤيد اين است آنچه در حديث معتبر از محّمد بن مسلم منقول است كه گفت:  پرسيدم از امام محمد 
ــتي كه  ــالم ـ كه آيا كودك را آزاد مي توان كرد؟ فرمود: بلي، به درس باقر يا امام جعفر صادق ـ عليهما الّس

حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ كودكان بسيار را آزاد نمود.
ــرت امام رضا ـ  ــتم به حض ــت كه گفت: نوش ــث صحيح از ابن محبوب مروي اس ــه در حدي ــدان ك و ب
ــؤال كردم از مردي كه آزاد مي كند غالم ضعير يا شيخ كبير يا غالمي را كه ُمزِمن شده  ــالم ـ و س عليه الّس
باشد و چاره كار خود نتواند نمود. پس آن حضرت فرمود كه، هركه آزاد كند مملوكي را كه چاره خود نتواند 
ــود. و حضرت اميرالمؤمنين ـ  ــتغني ش ــد تا هنگامي كه از او مس ــت كه خرج او را بكش نمود، بر او الزم اس
ــالمه عليه ـ چنين مي كرد در وقتي كه كودكان  را يا بندگاني را كه چاره نمي توانستند كرد،  صلوات اهللا و س
آزاد مي فرمود؛ و علما اين حديث را بر استجاب مؤّكد حمل نموده اند و گفته اند كه سّنت مؤّكد است كه مولي 

متكّفل اخراجات او باشد تا وقتي كه رفع حاجت او بشود.
چهارم آنكه در تردد موالي خود مشّقت كشد، چنانچه در حديث وارد شده كه چهار چيز است كه هركه 
يكي از آنها را به جا آورد، داخل بهشت شود: كسي كه بياشاماند يا سير گرداند جگر گرسنه اى را يا بپوشاند 

بدن برهنه اى را يا آزاد كند بنده اى را كه در مشّقت باشد.
مؤلّف گويد كه مشّقت در اين حديث شريف، اعم از آن است كه به سبب پريشاني مولي باشد يا به سبب 

بدخويي او يا به سبب ضعف بنده، خدمات مولي بر او شاق و دشوار باشد. 
ــد، چنانچه به سند معتبر منقول است كه حضرت امام  ــال خدمت كرده باش پنجم آنكه آن بنده هفت س
ــال، خواه  ــود بعد از هفت س ــد، آزاد مي ش ــالم ـ فرمود كه هر بنده اى كه مؤمن باش جعفر صادق ـ عليه الّس

صاحبش او را آزاد كند يا آزاد نكند. و حالل نيست خدمت بنده مؤمن بعد از هفت سال.
مؤلّف گويد كه ظاهر مفاد اين حديث آن است كه بنده اثنا عشري بعد از خدمت هفت سال آزاد مي شود، 
اگرچه مولي او را آزاد نكرده باشد. و چون اين مفاد مخالف اجماع و احاديث ديگر است، علما اين حديث را 
حمل نموده اند بر تأّكد استحباب و گفته اند، غرض مبالغه درين باب است كه گويا خود آزاد مي شود، هرچند 

او را آزاد نكرده باشند. 
ششم آنكه مولي او را زده باشد، چنانچه به سند معتبر از حضرت امام محّمد باقر ـ عليه الّسالم ـ منقول 
ــالمـ  غالمي را يك تازيانه زد به جهت آنكه او  ــت كه فرمود پدرم حضرت امام زين العابدينـ  عليه الّس اس
را پي كاري فرستاده بود و او دير كرده بود. غالم گريست و گفت: مرا از پي كار خود مي فرستي و بعد از آن 
ــنيد، به گريه آمد و فرمود: برو به سوي قبر رسول خدا ـ  ــخن را از غالم ش مي زني. آن حضرت چون اين س
ــين گناهي را  مـ  و دو ركعت نماز كن و بگو خداوندا بيامرز از براي علي بن الحس ــلّ صلي اهللا عليه و آله و س
كه كرده است. پس به غالم فرمود برو كه تو را آزاد كردم. حضرت امام محّمد باقر ـ عليه الّسالم ـ فرمود كه 
پس من از پدر بزرگوار خود پرسيدم كه آزاد كردن، كّفاره گناه است؟ آن حضرت ساكت شد و جوابي نفرمود. 
و در حديث ديگر از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ  مروي است كه فرمود: مردي از بني فهد 
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ــخن ترك زدن او نكرد .پس غالم  ــالم گفت: پناه مي برم به خدا. آن مرد به اين س ــالم خود را مي زد. غ غ
گفت: پناه مي برم به محّمد ـ صلّي اهللا عليه و آله و سلّم. پس آن مرد دست از زدن او برداشت. پس رسول 
م ـ به او فرمود كه غالم پناه به خدا مي برد و تو او را پناه نمي دهي و پناه  ــلّ خدا ـ صلّي اهللا عليه و آله و س
ــي را  ــت از محّمد به آنكه پناه دهند كس به محّمد مي برد و او را پناه مي دهي و حال آنكه حق تعالي احّق اس
كه پناه به او برد. آن مرد گفت: اين غالم را آزاد كردم براي رضاي خدا. پس رسول خدا ـ صلّي اهللا عليه و 
آله و سلّم ـ فرمود به حق آن خداوندي كه مرا به حق به پيغمبري فرستاده كه اگر تو او را آزاد نمي كردي، 

هر آينه درمي يافت روي تو آتش جهّنم را.
 مؤلّف گويد كه، اين حديث را غزالي در احياء العلوم و به طرق عامه از ابن المنكدر روايت كرده به ادني 

اختالفي، چنانچه ما در مقاله دويم ايراد نموديم. 
و پوشيده نماند كه عتق غالم در اين حديث و وعيد آن حضرت به عذاب بر ترك آن، محتمل است كه 
به جهت زدن غالم باشد، و ممكن است كه به جهت آن ترك اولي باشد كه بعد از استعاذه به حق تعالي او 
را پناه نداده است، و ممكن است كه آزادي كّفاره هر دو باشد. و علي اّي حال از ين حديث شريف مستنبط 

مي گردد كه هركه به خدا و رسول پناه برد در امري از امور، بايد كه او را پناه دهند.
و بدان كه جمعي از علما گفته اند كه هرگاه مولي بنده خود را زياده از حد شرعي بزند، واجب مي شود كه 
ــن ادريسـ  عليه الّرحمهـ  انكار وجوب عتق كرده و جمعي ديگر از علما آزاد كردن او را  ــد. و اب او را آزاد كن

در اين صورت سّنت مي دانند، واهللا تعالي يعلم. 
ــته باشد، مانند آنكه عمو يا خالو يا برادر يا اوالد عم و  ــي با مولي داش هفتم آنكه آن بنده قرابت و خويش
ــى كه موجب آزادي او شود، مانند مادر و  ــد، نه خويش ــد. و بالجمله هرگاه خويش او باش خال  و برادر او باش
پدر و فرزندان، چنان كه بعد از اين خواهد آمد، بلكه خويشي كه بنده او تواند شد، چه در اين صورت مكروه 

است نگاه داشتن آن خويشان به عنوان بندگي، بلكه سّنت مؤّكد است آزاد كردن ايشان.

باب سيّم 
در بيان ازمنه كه وقوع عتق در آن ازمنه فضل است

ــت، در هر وقت و زماني كه آن را  بدان كه عبادت عتق چون از عبادات عظيمه و موجب ثواب جزيل اس
ــت و ثواب جزيل موعود را دارد، ليكن اگر آن را در ازمنه متبّركه واقع سازند، فضيلتش  ــازند نيكو اس واقع س

عظيم تر و ثوابش بيشتر مي شود.
ــه چون ماه مبارك رمضان  ــت كه حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمود ك ــث معتبر منقول اس  و در حدي
ــالمه عليه ـ غالمان و كنيزان خود را نمي زد و  ــد، حضرت امام زين العابدين ـ صلوات اهللا و س داخل مي ش
چون يكي از ايشان تقصيري مي كرد كه مستوجب ضرب و تأديب بود، او را تأديب نمي نمود و مي نوشت كه 
فالن غالم يا فالن كنيز، فالن گناه كرده و نوشته ها را ضبط مي نمود و چون شب آخر ماه رمضان مي شد و 
ايشان را مي طلبيد و نوشته ها را به ايشان مي نمود و مي فرمود: اي فالن! تو چنين و چنين تقصير كرده اى 
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و تو را ادب نكرده ام، آيا در ياد تو هست؟ آن بنده مي گفت: بلي يابن رسول اهللا، و همچنين به يك يك از 
ايشان اين سخن را مي فرمود و ايشان به تقصيرات خود اعتراف مي نمودند. پس آن حضرت در ميان ايشان 
مي ايستاد و مي فرمود كه به آواز بلند بگوييد: اي علي بن الحسين به درستي كه پروردگار تو كه مالك تو و 
ــت بر تو آنچه تو كرده اى از گناهان، همچنان كه تو احصا كرده اى بر ما آنچه  ــت احصا كرده اس مولي تو اس
ما كرده ايم از تقصيرات. در نزد پروردگار تو، نامه اي است كه ناطق است بر تو به حق و هيچ صغيره و كبيره 
از كرده هاي تو نيست، مگر آنكه آن را احصا نموده است، و تو آنچه كرده اى نزد خداوند خود حاضر مي يابي، 
ــه كرده ايم اكنون نزد تو حاضر مي يابيم. پس عفو كن و درگذر از تقصيرات ما چنان كه از  ــان كه ما آنچ چن
ــود اميد عفو دارى.و همچنان كه مي خواهي كه خدا از تو عفو كند، تو نيز از ما عفو كن تا آنكه  ــروردگار خ پ
بيابي خداوند مالك خود را عفو كننده و رحم كننده و آمرزنده. اي علّي ابن الحسين به ياد آر خواري و مذلّت 
ــتم نمي كند و هرچه را كرده،  مقام خود را در برابر خداوند حاكم عادل خود كه به مقدار خردله اى ظلم و س
در قيامت حاضر مي سازد، و شاهد و گواه است بر آنها و بس است او از براي حساب خاليق و گواه بودن بر 
كرده هاي ايشان. پس عفو كن و در گذر اي علي بن الحسين تا عفو كند و درگذرد از تو مالك تو، به درستي 
ُ َغُفوٌر َرحيم  [نور: 22]؛   ُ لَُكْم َو اهللاَّ كه  پروردگار تو مي فرمايد: َولَْيْعُفوا َو لَْيْصَفُحوا َأ ال ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللاَّ

يعني بايد كه عفو كنيد و در گذريد. آيا دوست نمي داريد كه خدا بيامرزد شما را.
ــان به آواز بلند مي گفتند و خود در ميان ايشان  ــان مي فرمود، و ايش  و آن حضرت به آواز بلند تلقين ايش
ايستاده بود و مي گريست و نوحه و زاري مي كرد. و كلماتي چند مي فرمود كه مضمونش اين است: خداوندا! 
ــد و ما نيز ظلم كرده ايم بر  ــي كه بر ما ظلم كرده باش امر فرموده اى ما را كه عفو كنيم و در گذريم از كس
ــت، چنانچه امر نموده بودي. پس تو نيز عفو  ــي كه بر ما ظلم كرده اس نفس خود، و اينك عفو كرديم از كس
كن از ما به درستي كه تو اولي و سزاوارتري به عفو كردن از ما، و از جماعتي كه امر كرده ايشان را به عفو 
كردن. خداوندا! امر فرموده اى ما را كه رد نكنيم سايلي را از در خانة خود، و به درستي كه ما گروهيم سؤال 
ــتاده ايم، و به ساحت كرم تو فرود آمده ايم، و طلب مي كنيم  ــكين و بيچاره و بر در درگاه تو ايس كننده و مس
ــتي كه تو اواليي به  ــان و كرم، و عطاي تو را. پس عطا كن به ما و نااميد مگردان ما را، به درس از تو احس
ــان  را امر فرموده اى به عطا و نهي كرده اى از  عطا كردن و نااميد نگردانيدن از ما، و از آن جماعت كه ايش
ــته كرم كرده اى؛ پس گرامي كن ما را، چون از سؤال كنندگان توام  ــايالن. خداوندا! پيوس نااميد گردانيدن س
و پيوسته احسان و نيكي كرده اى، پس مرا داخل كن در گروهي كه به ايشان عطا كرده اي خداوند كريم. 

ــما عفو كردم، آيا شما از من عفو كرديد  ــان مي كرد و مي فرمود: من از ش پس روي مبارك خود را به ايش
ــتيد؟ به درستي كه من بد مالك ظالمي بودم از براي شما و مالك  ــما كرده ام در گذش و از بدي كه من به ش
من كريم و بخشاينده و عادل و نيكوكار و صاحب تفضل است. ايشان همگي مي گفتند: عفو كرديم از تو اي 
سيد و آقاي ما و هرگز بدي نسبت به ما نكردي. پس آن حضرت مي فرمود: بگوييد خداوندا عفو كن از علي 
ــين همچنان كه او عفو كرد از ما و او را آزاد گردان از آتش جهنم، همچنان كه او ما را از بندگي  بن الحس
آزاد كرد. و چون ايشان مي گفتند، خود آمين مي گفت. پس ايشان را آزاد مي كرد و مي فرمود: برويد كه عفو 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1910

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

كردم از شما، و آزاد نمودم شما را، به اميد آنكه حق تعالي عفو كند از من، و آزاد گرداند مرا از آتش جهنم.
ــدند و هيچ سالي نبود،  ــان جايزه ها مي داد آن قدر كه بي نياز مي ش ــد، به ايش و چون روز عيد فطر مي ش
مگر آنكه در شب آخر ماه رمضان بيست بنده يا بيشتر يا كمتر آزاد مي كرد و مي فرمود كه حق تعالي در هر 
ــب از شب هاي ماه مبارك رمضان در هنگام افطار، هفتاد هزار كس از جماعتي كه مستوجب جهنم شده  ش
ــب آخر آن ماه مي شود، مانند آنچه در تمام آن ماه آزاد كرده از  ــند، از آتش جهنم آزاد مي كند و چون ش باش
ــتي كه من مي خواهم كه حق تعالي ببيند مرا كه در دنيا چند بنده آزاد  آتش جهنم، آزاد مي گرداند و به درس

كرده ام، شايد كه مرا از آتش جهّنم آزاد گرداند. 
ــال خدمت  ــالمـ  فرمود كه آن حضرت هرگز خادمي را زياده از يك س ــرت صادقـ  عليه الس ــس حض پ
ــال مي خريد، چون شب عيد فطر مي شد، آزاد مي كرد  ــال يا ميان س نمي فرمود و هر خادمي را كه در اول س
ــته چنين مي نمود تا به عالم  ــب عيد فطر آزاد مي كرد و پيوس ــال ديگر باز خادمان مي خريد و در ش و در س
ــودان  ــيار مي خريد از بندگان س ــت، بس اقدس رحلت فرمود.  و با وجود آنكه احتياجي به خادمان زياد نداش
ــياه، و ايشان را به عرفات حاضر مي گرداند و ُفَرج ها و رخنه هاي عرفات را با ايشان مسدود  يعني غالمان س
مي ساخت و چون از وقوف عرفات فارغ مي گرديد، همگي را آزاد مي كرد و جايزه ها به ايشان عطا مي فرمود.

ــريف را در كتاب اقبال ايراد نموده و چنان  ــّيد ابن طاوس ـ عليه الرحمه ـ اين حديث ش مؤلّف گويد: س
ــت و جمعي از متأخرين علما نيز در اين باب  ــب عيد اس ــب پيش از ش ــب آخر ماه، ش فهميده كه مراد از ش
ــب عيد است و عبارت آخر حديث در اين معني صريح است.  ــت كه مراد ش متابعت او نموده اند. و حق آن اس
و بالجمله از اين حديث مستفاد مي شود كه آزاد كردن بندگان در شب عيد رمضان و در روز عرفه، فضيلت 

عظيم دارد.
ــتنبط مي شود كه اين عبادت عظيمه مثل عبادات ديگر،  و بدان كه از عمومات اخبار و احاديث كثيره مس
فضيلت عظيمه دارد، هرگاه در اوقات و ازمنه متبركه واقع شود مانند ايام و ليالي ماه مبارك رمضان قاطبتًا، 
ــر آخر و روزهاي جمعه اين ماه كه در ميان ساير اجزاي اين ماه مبارك ممتازند  ــب قدر و در عش خصوصًا ش
ــب نيمه ماه شعبان، و شب عيد ماه رمضان كه  ــب اول ماه رجب، و ش به فضيلت و مانند ليالي اربع، يعني ش
ــام اعياد، يعني عيد رمضان و عيد قربان و عيد غدير  ــب عيد قربان و مانند اّي ــن حديث مذكور بود و ش در اي
ــت به عيد بابا شجاع  ــال و مانند ايام اربعه يعني روز عيد آل محّمد كه معروف اس و روز جمعه از همه ايام س
الّدين و روز مولد و روز مبعث آن حضرت و روز دحواالرض و مانند روز مباهله و روز تصّدق خاتم و ساير ايام 
و ليالي متبّركه كه به سبب والدت يكي از ائمه كرام ـ عليهم الّسالم ـ يا به جهت آنكه فضيلتي از فضايل 
ايشان در آن روز يا آن شب ظاهر گرديده، ممتاز گرديده باشد و اين حقير همگي آنها را به تفصيل در كتاب 

تقويم المؤمنين ايراد نموده ام، و اهللا الموفق.

تتميم 
ــن امكنه متبركه نيز موافق  ــان كه موجب فضيلت عتق مي گردد، همچني ــدان كه ازمنه متبّركه همچن ب
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ــدا و خصوصًا در  ــد به آن در حرم خ ــد آنكه اتيان نماين ــود؛ مانن ــه، موجب فضيلت آن مي ش ــط و ادلّ ضواب
ــاعر عظام، مانند عرفات، چنانچه در آن حديث مذكور بود، و مشعر  ــجدالحرام و نزد خانه كعبه و در مش مس
ــجد آن حضرت يا نزد  ــلّم ـ خصوصًا در مس ــول خدا ـ صلّي اهللا عليه و آله و س الحرام و مني يا در حرم رس
ــجد كوفه و حرم  ــالمه عليهـ  خصوصًا مس قبر مبارك آن حضرت يا در حرم اميرالمؤمنينـ  صلوات اهللا و س
محترم آن حضرت يا مسجد سهله يا مسجد زيد يا مسجد صعصعه يا در حاير حضرت امام حسين ـ صلوات 
ــات ساير ائمه طاهرين ـ  ــالمه عليه ـ خصوصًا در تحت قّبه مباركه آن حضرت يا در روضات مقّدس اهللا و س
صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ يا در مساجد شريفه، خصوصًا مسجد جامعه، زيرا كه ثواب همه عبادات در آن 

امكنه بيشتر و عظيم تر است. 
اكمال 

بدان كه اين عتق كه ثواب آن را دانستي و فضيلت آن را شنيدي، هرچند بيشتر واقع شود، موجب سعادت 
ــتر مي گردد. پس بايد كه هر مؤمن و مؤمنه نظر به حال خود از توانگري و  ــتگاري آدمي بيش و نجات و رس

بي چيزي، سعي در اكثار آن نمايد. 
ــت كه حضرت امام زين العابدينـ  صلوات اهللا و سالمه عليهـ  هر سال در شب  ــابق گذش و در حديث س
ــريف مي برد، در موقف  ــنواتي كه به حج تش ــتر يا كمتر آزاد مي كرد و در س ــت نفر يا بيش عيد رمضان، بيس

عرفات نيز بندگان بسيار آزاد مي فرمود. 
ــالمه عليه ـ هزار بنده به كّد يد  ــده كه حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات اهللا و س و در حديث ديگر وارد ش

خود آزاد فرمود. وّفقنا اهللا و ساير المؤمنين لتلك الفضيلة العظمي.

باب چهارم
در بيان آنكه در بعضي احوال عتق مرجوح و اولي ترك آن است

ــد و او را حالتي و  ــد يا در حالت مرض بنده باش  بدان كه آزاد كردن بنده هرگاه در حالت صّحت بنده باش
ــد كه بفهمد و بداند كه او را مولي آزاد كرده است، بي شبهه سّنت است و فضيلت عظيم دارد؛  ــعوري باش ش
ــرف بر موت شده باشد و آثار موت بر او ظاهر شده باشد،  ــد كه آن بنده مش اّما اگر اين آزادي در حالتي باش

موافق بعضي از احاديث معتبره مرجوح است و آزاد نكردن او در اين حالت افضل است. 
چنانچه از فضل بن مبارك منقول است كه گفت: نوشتم به خدمت حضرت امام علي نقي ـ عليه الّسالم 
ــت؛ آيا آزاد كردن او در مرض او ثوابش بيشتر است يا  ــده اس ـ در باب مردي كه مملوكي دارد و آن بيمار ش
او را واگذارد كه بنده باشد. پس آن حضرت فرمود كه، اگر آن بنده بيمار است و حالت او حالت مرض است، 
ــد، آزاد مي كند حق تعالي به هر عضوي از آن بنده عضوي  ــت و هرگاه او را آزاد كن ــردن او افضل اس آزاد ك
ــد افضل  ــتن او بر همان حال كه بنده باش ــت، واگذاش از او را از آتش جهّنم، و اگر حالت او حالت احتضار اس

است از آزاد كردن او. 
و در حديث صحيح ديگر از علي بن مهزيار منقول است كه گفت: نوشتم به خدمت آن حضرت و سؤال 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1912

آگاهي هاي تازه درباره غالمان و كنيزكان در دوره صفوي/ رسول جعفريان

ــد.  ــد و آقاي او را در آن وقت آزاد مي كند كه چون از دنيا رود، آزاد باش نمودم كه بنده، وقت مرگ او مي رس
ــت كه آزاد نكند و او بنده بميرد؟ پس آن حضرت در جواب نوشت كه  ــت يا اولي آن اس براي آقا ثوابي هس
ــت آزاد كند، نفعي براي او  ــت، و اگر او را در آن وق ــذارد كه بنده بميرد كه ثواب خواهد داش ــه او را بگ بلك

نخواهد داشت.
ــه اين معني كه در اين صورت آزاد كردن بنده فضيلتي ندارد، چنانچه به خاطر اين  مؤلـف گويد كه نكت
قاصر مي رسد و اين حديث شريف ايماء به آن دارد، اين است كه حكمت استحباب عتق و حصول آن ثواب 
جزيل، آن است كه آن نسبت به بنده موجب حصول فوايد و منافع عظيمه است، زيرا كه حقوق خدمت از او 
ــود و مالك اختيار خود مي گردد و هرگونه كسبي و تجارتي كه خواهد مي نمايد و به هر سفري  ــاقط مي ش س
كه خواهد مي رود و هر مالي كه به هم رساند مالك مي شود، و به هر كه خواهد بذل مي نمايد، و اگر خواهد 
تزويج مي كند و فرزنداني كه به هم رساند آزاد مي باشند و همچنين ساير فوايدي كه از براي احرار مي باشد 
براي او حاصل مي شود. و نسبت به مولي، مضّرت ها دارد و موجب تقويت حقوقي كه بر بنده دارد مي گردد، 
و قيمت آن از مال او بيرون مي رود. لهذا خداوند كريم مقّرر فرموده كه هرگاه مولي آن مضّرت ها را برخود 
ــروري كه الزم آزادي است در قلب بنده ضعيف  ــندد و منفعت بنده را بر نفع خود ايثار نمايد، و ادخال س بپس
كه مغلوب و زيردست اوست نمايد، به آن ثواب عظيم فايز گردد. و معلوم است كه در اين صورت مفروضه 
ــود؛ لهذا  ــبب موت بر مولي واقع مي ش ــود و نقصان مالي به ناچار به س آن فوايد از براي بنده حاصل نمي ش
فضيلت عتق و ثواب آن براي او در اين صورت حاصل نمي شود، بلكه اولي و افضل آن است كه آنچه حق 
تعالي در حق او تقدير كرده، به آن راضي و شاكر باشد تا به ثوابي كه وعده نموده از براي گروهي كه راضي 

مي باشند به نقصان مالي كه از جانب خدا به ايشان مي رسد فايز گردد، و اهللا تعالي يعلم. 

باب پنجم
در بيان آنكه در برخي از احوال فروختن بنده و تصّدق نمودن قيمت آن اولي است از آزاد نمودن او
و آن حالت كه مقتضي افضليت و تصدق است، چنانچه از اخبار و احاديث مفهوم مي شود دو حالت است:
اّول آنكه بنده فاسق باشد، چه در اين صورت فروختن او به شخصي كه مراقبت احوال او نمايد و منع و 

زجر كند از معاصي و فسوق، و ترغيب و تحريص كند به طاعت و عبادت، اولي و افضل است. 
و در حديث وارد شده كه حضرت امام حسن عسكري ـ عليه الّسالم ـ وكيلي داشت و او را در خانه خود 
ــفيدي را مقرر  ــت و آن حضرت غالم س ــكنا داش جا داده بود، و در حجره اى از حجرات خانه آن حضرت س
ــد و خدمات او را كند. پس آن وكيل اراده عمل قبيح با آن غالم كرد.  فرموده بود كه با او در آن حجره باش
ــاوري كه از آن تناول كنم. پس وكيل  ــوم تا آنكه نبيذي براي من بي ــالم با او گفت كه من راضي نمي ش غ
ــكنا داشت، سه در مقّفل  ــانيد و به حجره آورد و ميان آن حجره و محلّي كه آن حضرت س نبيذي به هم رس
فاصله بود. چون قدري از شب گذشت، وكيل بيدار شد و نبيذ را به غالم داد كه تناول نمايد. ناگاه آن درهاي 
ــد و آن حضرت حاضر گرديد و در بر آن حجره ايستاد و فرمود: يا هوالء اتقوا اهللا،  ــوده ش مقّفل همه گش
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خافوا اهللا، يعني اي مردمان بپرهيزيد و از خدا بترسيد. و چون صبح شد، امر فرمود كه آن غالم را بفروشند 
و وكيل را از خانه آن حضرت بيرون كنند. 

ــد، و در  ــت كه آن حضرت قيمت غالم را بعد از فروختن تصّدق نموده باش مؤلف گويد كه ظاهر آن اس
اين صورت از اين حديث مفهوم مي شود كه فروختن بنده فاسق و تصدق نمودن قيمت آن افضل است. 

دويم آنكه تنگي در ميان مردمان به هم رسيده باشد و محتاج شده باشند به گرفتن تصدقات، چه در اين 
صورت نيز تصّدق و بذل قيمت به محتاجين، اولي و افضل است. چنانچه در حديث معتبر از بكر بن محمد 
ــخصي از حضرت امام جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ پرسيد و من حاضر بودم كه،  ــت كه گفت: ش منقول اس
مرا غالمي هست كه شراب مي خورد و در افعال و اعمال بد داخل مي شود. مي خواهم كه او را آزاد كنم. آيا 
آزاد كردن او شما را خوش تر مي آيد يا فروختن او و تصّدق نمودن قيمت او؟ پس آن حضرت فرمود كه، در 
ــت و در بعضي اوقات تصّدق نمودن. هرگاه حال مردمان به نيكي گذرد،  بعضي اوقات آزاد كردن افضل اس

آزاد كردن افضل است، و هرگاه به تنگي گذرد، فروختن و تصّدق نمودن قيمت بهتر است. 

باب ششم
در بيان شروطي كه واجب است تحقق آنها در معتق

بدان كه عتق صحيح نيست، مگر در هنگامي كه شروطي چند در معتق يافت شده باشد. 
ــد يا  ــت، خواه پدر او باش ــد. پس اگر آزاد كند بنده ديگري را، جايز نيس اول آنكه آزاد كننده مالك او باش
مادر يا زن يا شوهر يا فرزند. و بعضي از علما گفته اند كه پدر، بنده پسر خود را آزاد مي تواند نمود، و بر اين 
ــت كه پسر آن را تنفيذ  ــّنت اس ــده و اكثر علما آن را بر اين حمل نموده اند كه س مضمون حديثي نيز وارد ش

نمايد.
و بدان كه هرگاه فرزند صغير و غير بالغ باشد، جايز است كه پدر يا جّد پدري، بنده او را به قيمت واقعي 

درآورند و به واليت شرعي، به خود بفروشند، آن گاه او را آزاد كنند.
دويّم آنكه آزاد كننده بالغ و عاقل و رشيد باشد. پس اگر صغير باشد و به بلوغ شرعي نرسيده باشد، آزاد 
ــاله، آزادي او جايز است. و جمعي از علما  ــده كه ده س ــت. و در حديث ضعيفي وارد ش كردن او صحيح نيس
ــد. و در بعضي  ــفيه باش ــت و همچنين اگر مجنون يا س به مضمون آن عمل نموده اند. و اين قول ضعيف اس
ــت كه مردي كه ُمدلّه  ــالم ـ منقول اس روايات از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق ـ عليهما الّس
ــان خاطر باشد و به سبب عشق يا امثال آن،  ــت. ُمدله كسي را گويند كه پريش ــد، آزادي او صحيح نيس باش

عقلش مختل شده باشد. 
سيّم آنكه با شعور باشد و در حالت شعور آزاد كند. پس اگر در حالت مستي يا بيهوشي آزاد كند، صحيح 

نيست. 
چهارم آنكه قرضي نداشته باشد كه مستوجب مال او باشد. پس اگر قروض او مستوعب مال او باشد و 
ــازد، و مال او را در ميان غرما قسمت نمايد، عتق او جايز نيست، زيرا كه  ــرعي او را محجوٌر عليه س حاكم ش
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ــت؛ و اگر او را محجوٌر عليه  ــود و مولي را اختياري در آزادي او نيس در اين صورت بنده، مال طلبكاران مي ش
نكرده باشند، صّحت عتق او و بطالن آن محل اشكال است. 

و در حديثي وارد شده كه آزاد نمودن او زياده نمي كند براي او، مگر خير و نيكي را. و در حديث صحيح 
ديگر آنكه هرگاه بميرد و متروكات او وفا به قروض او نكند، عتق او باطل مي شود، زيرا كه آزاد كرده است 
ــت كه عتق او در چنين صورتي صحيح و  چيزي را كه مالك او نبوده. و جمع اين دو حديث مقتضي آن اس
ــود و اگر ادا نكند، بعد از وفات عتق باطل شود؛  ــد و اگر قروض خود را ادا كند، عتق الزم مي ش متزلزل باش

و اهللا تعالي يعلم.
ــش غالم داشت؛ آنها را در  ــد و پنج غالم يا ش ــده كه يكي از انصار فوت ش و بدان كه در حديثي وارد ش
ــالتـ  صلّي اهللا عليه  ــت. اين واقعه به حضرت رس ــات خود آزاد كرد و به غير غالمان، مالي نداش ــن وف حي
ــدم، نمي گذاشتم كه او را در ميان  ــيد. آن حضرت فرمود: اگر من از حال او خبردار مي ش ــلّم ـ رس و آله و س
ــلمانان دفن كنند، زيرا كه اطفال صغير خود را به گدايي محتاج گردانيده. و علما اين حديث را حمل بر  مس
مبالغه نموده اند كه در حالي كه مالي نداشته باشد كه به وارث رسد، آزاد كردن خوب نيست، خصوصًا هرگاه 

فرزندان صغير داشته باشد. 
پنجم آنكه به اختيار خود آزادي را به عمل آورد. پس اگر مجبور باشد و او را بر آزاد نمودن جبري نمايند، 

صحيح نيست. 
ششم آنكه قصد قربت داشته باشد، و مراد از قربت آن است كه غرض او رضاي حق تعالي و ثواب آخرت 

باشد، نه ريا و ُسمعه كه مردم ببينند و بشنوند و او را مدح نمايند. 
ــت.  ــت كه كافر، بنده خود را آزاد كند يا عتق او صحيح نيس و بدان كه علما اختالف نموده اند كه جايز اس
ــز مي دانند، و جمعي از محققين به  ــت و برخي مطلقًا آن را جاي ــي برآنند كه عتق او مطلقًا جايز نيس و بعض
ــت، زيرا كه نّيت  ــده اند كه اگر آن كافر، خداوند خود را انكار مي نمايد، عتق او صحيح نيس تفصيل قايل ش
ــت از او متمّشي نمي شود، و اگر از كفار ديگر باشد كه به خالق عالم قايلند،  ــرط صّحت عتق اس قربت كه ش

عتق او صحيح است و اين قول اقوي و اقرب است، واهللا تعالي يعلم. 

باب هفتم
در بيان صيغه عتق

ــود مگر به صيغه، خواه آزاد كننده خود صيغه گويد يا وكيلي تعيين  بدان كه آزاد كردن بنده واقع نمي ش
ــد و به او  ــود، هرچند آزاد نامه نويس نمايد كه او به صيغه تلفظ نمايد، و بالجمله بدون صيغه، بنده آزاد نمي ش

دهد.
ــت صيغه به لغت عربي باشد و اگر خود صيغه عربي  ــت كه هرگاه ميّسر باشد، واجب اس ــهور اين اس مش
ــد كه او را وكيل نمايد، جايز است به فارسي يا  ــد نيز به هم نرس نداند و احدي كه عارف به صيغه عربي باش
ــت  لغات ديگر گويد كه: «تو را آزاد كردم براي رضاي حق تعالي» و صيغة عربي كه متفٌق عليه علماس
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آن است كه در آزاد كردن غالم، يكي از اين عبارات را گويد:
ــّر قربة الي اهللا تعالي. يا گويد: أنت حّر  ــد و به او خطاب كند و بگويد: أنت ح ــه غالم حاضر باش اّول آنك

لوجه اهللا تعالي؛ يعني تو را آزاد كردم براي رضاي حق تعالي. 
ــر را آزاد كردم براي  ــي اهللا تعالي؛ يعني اين غالم حاض ــور او گويد: هذا حّر قربة ال ــه در حض دويّـم آنك

رضاي خدا. 
سيّم آنكه در حضور او نام برد و گويد: فالن حّر لوجه اهللا تعالي. 

ــد و در غايبانه او گويد: هو حّر قربة الي اهللا تعالي؛ يعني آن غالم غايب را  چهارم آنكه غالم غايب باش
آزاد كردم براي رضاي خدا. 

پنجم آنكه غايبانه نام او را مذكور كند و گويد: فالن حّر قربة الي اهللا تعالي. 
و اگر كنيز باشد نيز به دستور غالم، يكي از آن صيغه ها را گويد: 

ــد و به او خطاب كند و گويد: أنت حّرة قربة الي اهللا تعالي؛ يعني تو را آزاد كردم  اّول آنكه او حاضر باش
به جهت رضاي حق تعالي. 

ــر را آزاد گردانيدم براي  ــد: هذه حّرة لوجه اهللا تعالي؛ يعني اين كنيز حاض ــه در حضور او گوي دويّـم آنك
رضاي خدا. 

سيّم آنكه در حضور او نام او را برد و گويد: فالنة حرة قربة الي اهللا تعالي. 
ــد و در غيبت او گويد: هي حّرة لوجه اهللا تعالي، يعني آن كنيز غايبه را آزاد  چهارم آنكه كنيز غايب باش

كردم به جهت خوشنودي خدا. 
پنجم آنكه غايبانه او، نام او را برد و گويد: فالنة حرة قربة الي اهللا تعالي. 

ــامي به حسب قواعد عربيت،  ــامي غالمان و كنيزان اكثر به لغت غير عربي و اِعراب آن اس و بدان كه اس
ــامي مذكور نيست،  ــت كه يكي از چهار طريق اول را كه اس ــت، لهذا اولي و احوط آن اس ــتباه اس محل اش

اختيار نمايد. 

باب هشتم
در بيان آنكه سنّت است كه معتِق بعد از ايقاع عتق مجله نويسد و گواهان گيرد و به بنده عتيق دهد

و در حديث معتبر منقول است كه ابرهيم بن ابي البالد گفت: من خواندم آزاد نامه اى را كه حضرت امام 
جعفر صادق ـ عليه الّسالم ـ نوشته بود، چنين بود كه اين آزاد نامه جعفر بن محمد است كه آزاد كرده است 
ــايد: جز] اينكه نماز بگذارد  ــكري غالم را بر [ش براي رضاي خدا و نمي خواهد به اين آزادي جزايي و نه ش
ــتان خدا و بيزاري جويد از  ــتي كند با دوس و زكات بدهد و حّج خانه كعبه كند و روزه ماه رمضان دارد و دوس

دشمنان خدا، گواه باشيد فالن و فالن و فالن و سه نفر را تعداد فرموده بود. 
و در حديث صحيح ديگر مروي است كه آن حضرت غالمي را آزاد كرده بود و نوشته بود كه اين چيزي 
است كه آزاد كرده جعفر بن محمد؛ آزاد نموده است غالم سندي خود را فالن نام، بر اينكه گواهي دهد كه 
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ــلّمـ  بنده  ــريك ندارد و اينكه محمدـ  صلّي اهللا عليه و آله و س ــت خداوندي به جز خداوند يگانه كه ش نيس
ــت و بهشت حق است و جهنم حق است، و اينكه  ــت و اينكه مبعوث گرديدن خاليق حق اس ــول اوس و رس
ــتان خدا و بيزاري جويد از دشمنان خدا و حالل داند حالل خدا را و حرام داند حرام خدا  ــتي كند با دوس دوس
ــت از جانب خدا. آزاد كرده است او را از براي  ــوالن خدا و اقرار كند به هر چه آمده اس را و ايمان آورد به رس
ــد، مگر  ــكري و بايد كه احدي را بر اين غالم راهي نباش رضاي خدا و نمي خواهد اين آزادي جزايي و نه ش

آنكه به خير و نيكي. شاهد شود بر آن فالن. 
ــد بر خصوصيات عتق كه عتق سّنت است؛ يا عتق  ــتمل باش ــت كه آزاد نامه مش و بدان كه اولي آن اس
نذر باشد يا شبه نذر يا عتق كّفاره، زيرا كه احكام اين اقسام در ميراث غير آن به حسب شرع مختلف شود؛ 

لهذا اولي كه معلوم باشد كه كدام قسم از آن اقسام است. 
ــت كه واجب است بر مولي بعد از آزاد نمودن اينكه آزادي او را به او اعالم نمايد و از او  ــهور آن اس و مش
پنهان ندارد و اگر مانع و ضابط باشد، آزادنامه او را به او دهد، واّال خود ضبط نمايد يا به شخص ثقه سپارد 

تا پس از بلوغ و رشد او، به او تسليم نمايد. 

باب نهم 
در مسائل ديگر كه متعلق است به عتق، آنها چند مسئله است

ــان او را آزاد كند، عتق او سرايت  ــد ميان چند نفر، و يكي از ايش ــترك باش  مسـئله اّول هرگاه بنده مش
مي كند به حصص شركاي ديگر، به شرط آنكه آزاد كننده موسر و مالدار باشد و عتق او عتق اختياري باشد، 
و به حصص شركا حقي كه مانع نفع بوده باشد تعلق نگرفته باشد، و با تحقق اين شرايط، واجب مي شود كه 
بنده را به قيمت درآورد و حصص شركا را به ايشان دهد و بعد از دادن به شركا همه آن بنده آزاد مي شود. 
مسئله دويّم هرگاه آزاد كند كنيز حامله اى را كه فرزند او بنده باشد، مانند آنكه او را به غالم خود تزويج 
ــهور، و بر بندگي باقي است. و  ــد،  فرزند او آزاد نمي شود به قول مش ــده باش ــد و از غالم حامله ش كرده باش

بعضي از علما گفته اند كه فرزند نيز به تبعيت مادر آزاد مي شود. 
مسئله سيّوم بنده اى كه آزاد شود، مال او ملك مالك اوست نزد گروهي كه به عقيده ايشان بنده مالك 
ــان تعلق به بنده  ــت، و به عقيده جمعي كه او را مالك مي دانند، مال او بعد از آزادي، نزد اكثر ايش مالي نيس
دارد، به شرط آنكه آزاد كننده عالم به مال او باشد، و در هنگامي كه او را آزاد نموده آن مال را استيفا نكرده 

باشد، و اگر نداند يا مال را استيفا نموده باشد، به قول ايشان نيز آن مال به آقا تعلق دارد.
مسئله چهارم جايز است كه مالك، بنده را به اين نهج آزاد نمايد كه بعد از وفات او آزاد باشد و در اين 
صورت آن بنده را مدبّر مي نامند، يعني بنده اى كه پشت كرده از بندگي، و بعد از موت آقا آزاد است و صيغه 
اين آزادي چنين است كه به غالم گويد كه: أنت حّر بعد وفاتي، و به كنيز گويد: أنت حّرة بعد وفاتي، يعني 
ــت مالك را كه هرگاه خواهد رجوع  ــي. و در اين نوع جايز اس تو را آزاد كردم كه بعد از وفات من آزاد باش

نمايد و او را به بندگي برگرداند. 
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ــت آقا را كه با  ــت خدمات آقا و جايز اس و بدان كه بنده مدبر، حكم بنده هاي ديگر دارد و بر او واجب اس
او مباشرت كند و هر تصرفي كه خواهد نمايد. 

باب دهم
در بيان عتقي كه به جهت كّفاره واجب مي شود

بدان كه آزاد كردن بنده بر دو قسم است: 
ــّنت است و حق تعالي وعده ثواب به آن  ــّنت، يعني آزاد كردن بنده به جهت آنكه س قسـم اول عتق س

نموده و آن را موجب آزادي از عذاب جهنم گردانيده، چنانچه به تفصيل ايراد نموديم. 
قسم دويّم عتق واجب، يعني آزاد كردن بنده كه بر او واجب شده باشد به سبب نذر يا شبه نذر از عهد 
ــبب فعلي كه از مكلّف صادر شده باشد، واجب شود بر  ــت كه به س و يمين يا به جهت كّفاره؛ و كّفاره آن اس

او تدارك آن به عملي از اعمال خير و آن اعمال چند نوع از عمل است:
 اول آزاد كردن بنده، دويّم روزه داشتن، سيّم به فقرا و مساكين طعام دادن يا جامه پوشانيدن. 

و ما در اين باب افعالي را كه موجب عتق بوده باشد، ايراد مي نماييم، و آنها چند چيز است: 
اول افطار روزه مبارك رمضان. و مشهور ميان علما آن است كه هر كه افطار نمايد روزي از ماه رمضان 
ــصت مسكين  ــت كه بنده اى آزاد كند يا دو ماه پياپي روزه دارد يا ش ــد، واجب اس را به چيزي كه حالل باش
طعام دهد، و اختيار هريك از اين سه چيز با اوست. و بعضي به ترتيب قايل شده اند، يعني اگر قدرت داشته 
ــد، روزه واجب است و اگر از آن نيز عاجز باشد،  ــت، و اگر قادر نباش ــد بر آزاد كردن، عتق بر او واجب اس باش

طعام دادن واجب است. 
ــراب يا گوشت خوك خورده باشد يا طعامي كه  ــد، مانند آنكه ش و اگر افطار نمايد به چيزي كه حرام باش
ــد يا زنا و لواطه و امثال آنها كرده باشد، در اين صورت بعضي  ــد به حرامي تناول نموده باش مال ديگري باش
ــه كّفاره بر او واجب مي شود. و بعضي مانند صورت اول يكي را واجب مي دانند  ــت كه هر س را گمان اين اس

و قول اول احوط است. 
و بدان كه افطاري كه موجب كّفاره است، به چند چيز حاصل مي شود: 

ــد خوردن و آشاميدن آن، و اگر چيزي تناول نموده  ــاميدن چيزهايي كه متعارف باش اول به خوردن يا آش
باشد كه نامتعارف باشد مانند علف و چوب و امثال آنها بعضي را گمان اين است كه موجب كّفاره  نيست و 

اشهر و اقوي آن است كه آن نيز موجب كّفاره مي شود. 
دويّم به رسانيدن غبار غليظ به حلق به قول جمعي از علما. 

سيّم به حقنه كردن و شياف عمل نمودن به قول بعضي. 
چهارم به قي كردن به قول بعضي. 

پنجم به مقاربت نمودن ُقُبل اتفاقا و به مقاربت دبر به مذهب اقوي. 
ششم به باقي ماندن به جنابت و غسل نكردن تا طلوع صبح به مذهب مشهور.
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هفتم به خوابيدن با جنابت تا صبح بدون اراده غسل به قول احوط. 
ــل داشته باشد يا نه به  ــدن يك مرتبه يا زياده خواه اراده غس هشـتم به خوابيدن تا صبح، بعد از بيدار ش

قول احوط. 
نهم به طلب مني كردن خواه به تحريك يا خواه به دست بازي و خواه به نظر كردن مكرر به زني تا به 

مرتبه اى كه مني آيد به قول احوط. 
دهم به دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمه هدي ـ عليهم الّسالم ـ به قول بعضي.

 يازدهم به سر فرو بردن در آب به قول بعضي. 
ــئله را شنيده باشد و داند كه آنها در  ــود كه مس و بدان كه كّفاره به اين يازده چيز و هنگامي واجب مي ش
ــته كرده باشد، و اگر مسئله را نشينده باشد در وجوب كّفاره خالف است  ــت و دانس روز ماه رمضان حرام اس

و احوط آن است كه كّفاره دهد. 
دويّم كّفاره افطار قضاي ماه رمضان هرگاه بعد از ظهر آن روز افطار نمايد. و در اين كّفاره خالف است 
كه واجب است يا سّنت. و مشهور وجوب آن است. و اين كّفاره به قول اشهر و اقوي آن است كه اگر قدرت 
داشته باشد، ده مسكين را طعام دهد، و اگر از آن عاجز باشد سه روز روزه داري و بعضي تخيير قايل شده اند 
ــاره نيز مانند كّفاره افطار ماه  ــت كه اين كّف ــك را كه خواهد اختيار نمايد. و بعضي را عقيده آن اس ــه هري ك

رمضان است و بعضي گفته اند مانند كّفاره مخالفت َقَسم است.
 سيّم كّفاره قتل عمد، و آن اين است كه دانسته شخصي را بكشد يا كاري با او كند كه در اغلب اوقات 
ــت كه بنده آزاد كند و دو ماه پياپي روزه دارد، و  ــد و او كشته شود. و اين كّفاره، كّفاره جمع اس ــنده باش كش

شصت مسكين طعام دهد. 
ــي را به ناداني به قتل رساند، يعني قصد قتل او نداشته  ــت كه كس چهارم كّفاره قتل خطا، و آن اين اس
باشد و كاري با او كند، وليكن كه در اغلب كشنده نباشد، كشته شود، مانند آنكه كودكي را به جهت تأديب 
ــود. و اين كّفاره  ــته ش ــخصي خورد و كش زند و به آن زدن بميرد، يا  تيري به جانب آهو افكند و آن به ش
بنده آزاد كردن است، و يا عجز از آن، دو ماه پياپي روزه داشتن و يا عجز از آن شصت مسكين طعام دادن. 
پنجم كّفاره مخالفت َقَسم، يعني آنكه به اسمي از اسماء مقدمه حق تعالي قسم ياد نموده باشد بر كردن 
فعلي كه نكردن آن در دين اسالم راجح نباشد يا بر نكردن فعلي كه كردن آن راحج نباشد، و مخالفت قسم 
نمايد. و اين كّفاره بنده آزاد كردن است يا ده مسكين را جامه پوشانيدن يا طعام دادن. و اگر از اين سه چيز 

عاجز باشد، سه روز پياپي روزه داشتن. 
ششم كّفاره مخالفت نذر، يعني نذر كرده باشد كردن فعلي را كه راجح باشد يا نكردن فعلي را كه مرجوح 
باشد و مخالفت آن نمايد، و اين كّفاره به قول بعضي مانند كّفاره مخالفت قسم است، و به قول بعضي مانند 
ــصت مسكين طعام دادن. و  ــتن يا ش كّفاره افطار ماه رمضان، يعني بنده آزاد كردن يا دو ماه پياپي روزه داش
ــود و اگر غير  ــت، كّفاره افطار ماه رمضان واجب مي ش بعضي گفته اند اگر فعل راجحى كه نذر كرده روزه اس

روزه است كّفاره مخالفت قسم، و اين قول به حسب دليل اقوي است، و احوط قول دويم است. 
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هفتم كّفاره مخالفت عهد، يعني آنكه با خداي تعالي عهد كرده باشد كردن فعلي را كه نكردن آن راجح 
ــد و مخالفت نمايد. و اين كّفاره مانند كّفاره مخالفت نذر  ــد يا نكردن فعلي را كه كردن آن راجح نباش نباش

است و احوط در آن، آن است كه در نذر مذكور شد. 
ــم خوردن به بيزاري از خداي تعالي يا رسول خدا يا ائمه هدي ـ عليهم الّسالم ـ و در  هشـتم كّفاره قس
حرام بودن اين قسم خالفي نيست، بلكه در وجوب كّفاره خالف است، و بعضي را گمان آن است كه كّفاره 
ندارد بلكه گناه عظيمي كرده بايد كه استغفار نمايد و توبه كند، و بعضي كّفاره را واجب مي دانند و كّفاره اش 
آن است كه بنده آزاد كند و يا عجز از آن دو ماه پياپي روزه بدارد و يا عجز از آن شصت مسكين طعام دهد 
ــكين طعام يا كسوه دهد و اگر از اين عاجز باشد سه روز پياپي روزه دارد. و  ــد، ده مس و اگر از اين عاجز باش
ــه روز روزه  ــت، و ابن بابويه ـ عليه الرحمه ـ گفته كه س بعضي گفته اند كه كّفاره آن كّفاره مخالفت نذر اس

بدارد و ده مسكين طعام دهد. 
ــن عسكريـ  عليه الّسالمـ  عريضه  ــده كه صفار به خدمت حضرت امام حس و در حديث صحيح وارد ش
نوشت كه شخصي سوگند ياد كرده به بيزاري از خدا و رسول و مخالفت كرده به توبه او، كّفاره او چيست؟ 
ــكين طعام دهد، به هر مسكيني يك مد و طلب آمرزش از خداي  ــت كه به ده مس آن حضرت در جواب نوش

تعالي كند. و بعضي از علما به اين حديث عمل نموده اند، و اين اقوي است. 
و بدان كه علما خالف نموده اند در اينكه اين كّفاره به جهت سوگند است كه چرا چنين سوگندي ياد كرده 
ــم است. و به قول اّول كّفاره مطلقًا واجب مي شود و به قول ثاني در هنگامي  ــت يا به جهت مخالفت قس اس

واجب مي شود كه مخالفت نموده باشد. و اهللا تعالي يعلم. 
نهم كّفاره ِظهار، و ظهار آن است كه مردي با زن خود گفته باشد: أنت علّي كظهر اّمي، يعني تو بر من 
مانند پشت مادر مني؛ يا به جاي مادر، خواهر يا زنان محرم ديگر را گفته باشد. و اين كّفاره در هنگامي واجب 
ــد، و حال ُطهر او باشد، و در آن حالت شوهر با او  ــود كه در حين گفتن صيغه ظهار زن او حايض نباش مي ش
ــوهر در حضور دو عادل گفته باشد، و بعد از تحقق خواهد كه با او مقاربت  ــد و صيغه را ش مقاربت نكرده باش
ــت كه كّفاره دهد، آن گاه مقاربت نمايد و اين كّفاره بنده آزاد كردن  نمايد، زيرا كه در اين صورت واجب اس

است و با عجز از آن دو ماه پياپي روزه داشتن و با عجز از آن شصت مسكين طعام دارد. 
دهم كّفاره ايال، و ايال آن است كه قسم خورده باشد كه با زن دايمي خود چهار ماه يا زياده مقاربت نكند 
ــوهر اختيار  ــرع برد و حاكم حكم كند كه او را طالق دهد يا مقاربت نمايد، و ش و زن او را به نزد حاكم ش

مقاربت نمايد. در اين صورت كّفاره بر او واجب مي شود و اين كّفاره مخالفت قسم است كه پيش گذشت.
ــر خود را ببرد، كّفاره افطار ماه رمضان بر او  ــي گفته اند كه هرگاه زني در مصيبتي موي س يازدهـم بعض
واجب مي شود به طريق تخيير. و بعضي گفته اند به طريق ترتيب، و بعضي گفته اند كه كّفاره ندارد و گناهي 

كرده است بايد كه توبه كند. و در حديث وارد شده كه كّفاره افطار ماه رمضان بر او الزم مي شود. 
ــد يا مردى در مرگ فرزند يا  ــرگاه زني در مصيبتي موي خود را بكند يا روي خود را بخراش دوازدهـم ه
ــان  ــم بر ايش زن خود جامه چاك كند، بعضي از علما موافق مضمون حديثي، گفته اند كه كّفاره مخالفت قس
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ــود، و قول اول احوط است هرچند جزم به وجوب كّفاره  ــود، و بعضي گفته اند كّفاره واجب نمي ش الزم مي ش
محّل تأّمل است.

تتمه 
بدان كه در اين مواضع كه واجب مي شود آزاد كردن بنده فرقي نيست ميان آنكه آن غالم باشد يا كنيز يا 
خواجه سرا، و صغير باشد يا كبير، و شيعه اثنا عشري باشد يا غير اثنا عشري، و مجرد اسالم او كافي است. 
و همچنين فرقي نيست ميان آنكه به خريدن به او منتقل شده باشد يا به هبه يا به ميراث. و احوط آن است 
ــن عتق را به جهت كّفاره آن مي كند، هرگاه موجبات كّفاره   ــه در اين عتق تعيين نمايد آن امري را كه اي ك
اجناس مختلفه باشد، مانند آنكه روزي از ماه رمضان را افطار كرده باشد و شخصي را به قتل رسانيده باشد. 
ــد؛ پس اگر افطار مقدم باشد بر قتل، جايز است كه  ــبب آن مقدم باش ــت تقديم كّفاره كه س و واجب نيس
ــه روز از ماه رمضان را افطار  ــند مانند آنكه س ابتدا كند به كّفاره قبل، و اگر موجبات كّفاره از يك جنس باش
نموده باشد يا سه كس را به قتل رسانيده باشد ضرور نيست تعيين آن، يعني آنكه قصد نمايد كه كّفاره افطار 

كدام روز است يا كّفاره قتل كدام شخص است. 
و واجب نيست نيز تقديم كّفاره كه سببش مقدم باشد، پس اگر افطار نموده باشد روز اول و روز سيم ماه 

رمضان را جايز است كه مقدم دارد كّفاره روز سيم را.
ــت كه در صيغه عتق تصريح به آن  نمايد و اگر  ــت قصد آن و واجب نيس و بدان كه در تعيين، كافي اس
ــهر رمضان»  در صيغه نيز تصريح نمايد و بگويد: «فالٌن حّر قربة الي اهللا تعالي كفارة عن افطار يوم من ش

اولي و افضل است.

باب يازدهم
در انعتاقي كه بدون اختيار مولي واقع مي شود

ــود بنده آزاد شود، هرچند مالك  ــبابي چند متحقق ش بدان كه حق تعالي چنين مقرر فرموده كه هرگاه اس
او را آزاد نكند و آنها چند سبب است:

اول آنكه بنده پدر يا مادِر مالك باشد، خواه بي واسطه يا به واسطه، مانند آنكه جد يا جده او باشد، هرچند 
ــايط، مانند آنكه فرزند فرزند او باشد،  ــطه يا به وس ــد، خواه بي واس باال روند؛ و همچنين هرگاه فرزند او باش
ــوند، خواه  هرچند پايين روند، و در اين دو صورت به مجرد آنكه به ملك مالِك در آيند، في الحال آزاد مي ش
ــود،  ــد، همچنان كه پدر و مادر و فرزند بر او آزاد مي ش ــد يا زن. و اگر مالك مرد باش مالك مرد بوده باش
همچنين زناني كه َمحرم او باشند نيز آزاد مي شوند، مانند عمه و خاله و دختران برادر و دختران. در اين حكم 
زن مانند مرد نيست كه بر او آزاد شوند مردان َمحرم او مانند عمو و خالو و فرزندان برادر و فرزندان خواهر. 
و بدان كه اين خويشان هرگاه نسبي باشند، حكم هايشان بالخالف چنين است كه گفتم و اگر خويشان 
ــي به هم رسيده باشد در ميان علما خالف  ــبب شير خوردن ايشان را اين خويش ــند، يعني به س رضاعي باش
ــيخ مفيد و جمعي ديگر از علما گفته اند  ــهور آن است كه آن نيز حكم خويش نسبي دارد. و ش ــت. و مش اس
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ــهور است؛ و اهللا  ــت و اكثر احاديث معتبره موافق قول مش آن حكم ندارد، و احاديث در اين باب مختلف اس
تعالي يعلم.

و در همه اين صورت ها فرقي نيست ميان آنكه مالك ايشان را خريده باشد يا كسي به او بخشيده باشد 
يا به ميراث به او رسيده باشد. 

تتمه 
از آنچه بيان نموديم كه پدر و مادر هرگاه به ملك فرزند در آيند آزاد مي شوند، معلوم مي گردد كه هرگاه 
ــد، آزاد مي شود، و معروف ميان علما موافق  ــد و بعد از وفات پدر به ميراث به فرزند رس مادر ام ولد بوده باش
ــود،  ــهم ولد به او مي دهند و تمام او آزاد مي ش ــت كه او را قيمت مي نمايد و به س چند حديث معتبر، آن اس
ــهم ولد از ميراث پدر وفا كند به تمام قيمت او. و اگر وفا نكند، مشهور اين است كه ام ولد  ــرط آنكه س به ش
سعي مي كند در بقيه قيمت خود و به ساير ورثه مي دهد. و شيخ طوسى ـ عليه الرحمه ـ گفته كه بقيه قيمت 

فرزند مي دهد، و حديث معتبر ابوبصير بر اين قول داللت دارد، و اهللا تعالي يعلم. 
دويّم آنكه آن بنده كور و نابينا شود كه در اين صورت بالخالف و مطابق روايات بسيار آزاد مي گردد.

ــاند كه در اين صورت نيز بالخالف موافق حديثي آزاد مي شود، و  سـيّم آنكه جذام يعني ُخوره به هم رس
شيخ ابن حمزه ـ عليه الّرحمه ـ برص را نيز به جذام الحاق نموده و آن را نيز موجب آزادي مي داند. 

چهارم آنكه زمين گير شود، و در اين باب حديثي به نظر نمي رسد، ليكن علما آن را نيز بالخالف سبب 
آزاد شدن مي دانند.

ــود. و  ــهور ميان علما آزاد مي ش ــد كه در اين صورت به قول مش پنجم آنكه مولي او را تنكيل نموده باش
شيخ ابن ادريس ـ عليه الرحمه ـ آن را سبب آزادي نمي داند و اين قول ضعيف است، و احاديث صحيحه و 
غيرصحيحه داللت بر قول مشهور دارد. و مراد از تنكيل آن است كه مولي امر فضيحي و كار رسوايي با او 

كند كه موجب نكال و رسوايي او شود و آن امور فضيحه كه علما تنكيل مي دانند چند چيز است:
اول قطع لسان و بريدن زبان او، دويّم قطع انف و بريدن بيني او، سيم قطع اذنين و بريدن هر دو گوش 
او، و اگر يك گوش او را ببرد خالف است و بعضي گويند آزاد مي شود و بعضي آن را سبب آزادي نمي دانند، 
و قول اول محل اشكال است، چهارم قلع عينين و كندن هر دو چشم او، و اگر يك چشم او را كنده باشد، 
ــود. پنجم قطع شفتين و بريدن هر دو لب او. ششم آنكه او  ــت كه آن نيز موجب آزادي مي ش ظاهر آن اس

را َمجبوب و اخته كرده باشد.
ــمرده اند، و امور فضيحه ديگر را مانند بريدن يك دست يا دو  ــش چيز را تنكيل ش و بدان كه علما اين ش
ــتان آنها را ذكر ننموده اند و  ــتان دست يا همه انگش ــت و بريدن يك پا يا دو پا و بريدن بعضي از انگش دس
ــود يا نمي شود، بلكه اكتفا نموده اند به  ــت يا نيست و به اين امور آزاد مي ش ــام تنكيل اس نگفته اند كه از اقس
ضابطه كلي كه آنچه در عرف و عادت آن را تنكيل نامند، سبب آزادي مي شود. و در بعضي از اين عقوبت ها 
ــت كه در عرف آن را تنكيل مي نامند يا نمي نامند، و بدون حصول جزم  ــتبه اس كه ذكر نموديم، حال آن مش
ــت كه مولي او را  ــتبه آن اس به تحقق تنكيل، حكم به حريت و آزادي نمي توان نمود، و احوط در صور مش
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آزاد نمايد.
تتمه 

بدان كه اموري كه ايراد نموديم كه تنكيل است، هرگاه از جانب مولي باشد به قول مشهور موجب آزادي 
مي شود، و اگر ديگري به غير مولي يكي از اين امور را با بنده كرده باشد، ميان علما خالف است. و اصّح آن 
است كه سبب آزاد شدن بنده بر مولي نمي شود و بنابراين قول صحيح جايز است خريدن خواجه سرايان از 
مالكان ايشان هرگاه مشتري را علمي نباشد به اينكه مالك اين عمل را نسبت به آن خواجه سرا كرده است. 

باب دوازدهم
در بيان ميراث بنده كه آزاد شده باشد

 بدان كه بنده را كه آزاد مي نمايند بر سه قسم است: 
قسم اول بنده اى كه او را به جهت آنكه سّنت است آزاد كنند و حكم ميراث او اين است كه اگر اقارب و 
خويشان نسبي داشته باشد، خواه نزديك و خواه دور، ميراث او به ايشان مي رسد، و اگر اقارب نسبي نداشته 
ــد، خواه مرد باشد او يا زن، و اگر زوج يا زوجه داشته باشد، سهم خود را مي برند  ــد به آزادكننده او مي رس باش
و بقيه مال به آزاد كننده مي رسد، و اگر آزادكننده كه وارث اوست در حيات نباشد، علما در باب ميراث او به 
ــت كه اگر آزاد كننده زن باشد، ميراث به عصبه آن  ــده اند، و اقوي ميان آن اقوال آن اس ــش قول قايل ش ش
زن مي رسد نه به ورثه ديگر او. و مراد از عصبه پدر و اجداد پدري و برادران پدري يا پدر و مادرى و اعمام 
و پسران اعمام اويند، و اگر مرد باشد به اوالد او مي رسد، خواه ذكور و خواه اناث. و پسر را دو سهم و دختر 

را يك سهم مي دهند و ورثه ديگر او مانند پدر و مادر و زوجه، بهره و نصيبي از اين ميراث ندارند. 
و بدان كه تقسيم اين ميراث در ميان اوالد معتق در صورتي كه همگي در حين وفات عتيق باقي باشند، 
ــند و بعضى باقي باشند يا همه فوت شده  ــت، و اگر بعضي وفات كرده باش ــت، و محل خالف نيس واضح اس
ــان به معتق و بعضي اقرب و بعضي ابعد باشند، موجود باشند،  ــند و اوالدي كه مختلف باشد نسبت ايش باش
ــد، ميان علما  ــان باش يا اوالد ولدي كه در حيات معتق وفات كرده و از ميراث او محروم بوده در ميان ايش

خالف است، به دو قول قايل شده اند:
ــم محقق در كتاب شرايع و شهيد ثاني شيخ زين الدينـ  قدس اهللا روحهما  ــيخ ابوالقاس قول اول قول ش
ـ كه گفته اند كه اين ميراث از اوالدي است كه اگر معتق در اين وقت وفات مي كرد وارث او مي بودند، زيرا 
ــود ولد ولدي كه پدر او از معتق  ــريك مي ش ــد و بنابراين قول، ش كه اين مال در اين وقت به ميراث مي رس
ــد، آن ديگر ميراث مي برند و اقرب اين  ــاوي رس ميراث نبرده با ولد ولدي كه پدر او وارث بوده و هريك مس

اوالد، مانع ابعد مي گردند.
ــت كه ميراث عتيق نيز مانند ميراث معتق  ــان آن اس قول دويّم قول بعضي ديگر از علما كه عقيده ايش
ــته و از او به اوالدي كه وارث او بوده اند به ميراث  ــتحقاق اين مال داش ــت و او به جهت والء عتق، اس اس
ــود به اوالدي كه در اين وقت  ــانند و همچنين تا منتهي ش ــد، و از آن اوالد به اوالدي كه وارث ايش مي رس
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ــدر او وارث معتق نبوده، چيزي از اين ميراث نمي برد و اقرب منع  ــد. و بنابراين قول ولد ولدي كه پ موجودن
ابعد نمي نمايد هرگاه والء از وارث به ابعد رسيده باشد. 

و قول ثاني نظر به اخبار و احاديثي كه در اين باب وارد شده، اقوي و اقرب است و اين حقير در بعضي از 
فوايد خود ترجيح اين قول را تحرير نموده ام، ولكن اولي و احوط صلح است، واهللا تعالي َيعلَم. 

ذيل 
ــور و خواه اناث و همچنين اوالد اوالد او هرچند پايين روند نيز  ــدان كه ميراث اوالد اين بنده، خواه ذك ب
ــته باشند، ميراث ايشان نيز به معتق و به اوالد او مي رسد، به  ــبي نداش حكم ميراث او دارند، و اگر اقارب نس

دستوري كه بيان نموديم. 
ــبب نذر يا عهد يا يمين يا به جهت كّفاره آزاد كرده باشد و حكم ميراث او  قسـم دويم: بنده اى كه به س
ــته باشد كه با او قرابت نسبي داشته باشد، ميراث او به آن وارث مي رسد، و اگر  ــت كه اگر وارثي داش اين اس
ــته باشد، ميان علما خالف است. و بعضي را عقيده آن است كه ميراث او به معتق و اوالد  ــبي نداش وارث نس
ــد. و بعضي گويند كه چون آزادي آن به طريق منزع نيست  ــم اول مذكور ش ــد، چنانچه در قس معتق مي رس

از او ميراث نمي برند. 
و اصحاب قول ثاني باز خالف نموده اند در ميراث او و به چند قول قايل شده اند:

قول اول قول ابن جنيد است كه آن سال را ضبط مي نمايند و انتظار وارث مي كشند، اگر وارث پيدا شود 
ــليم مي نمايند، و اگر پيدا نشود يا وراثت او ثابت نگردد، داخل بيت المال  ــد، به او تس و وراثت او به ثبوت رس

مسلمانان مي كنند و در مصارف بيت المال صرف مي نمايند.
ــي در كتاب خالف كه مال امامـ  عليه الّسالمـ  است و اگر امام حاضر باشد  ــيخ طوس قول دويم قول ش
به خدمت او مي برند و اگر غايب باشد مانند اين زمان، براي او ضبط مي نمايند، و به يكديگر وصّيت مي كنند 
ــدن مال ترسند، در زمين دفن مي نمايند تا چون امامـ   ــالمـ  و اگر از تلف ش تا هنگام ظهور امامـ  عليه الّس

عليه الّسالم ـ ظاهر شود به الهام حق تعالي آن را بيرون آورد و تصرف نمايد. 
ــپارند و اگر غايب باشد، به اهل بلد آن ميت  ــد به او س قول سـيّم قول ابن بابويه كه اگر امام حاضر باش
ــت كه به گروهي دهند كه همشهري او باشند، خواه فقير  ــت كه واجب اس مي دهند. و ظاهر اين قول آن اس

و خواه غني و جايز نيست كه به غير اهل بلد او دهند، هرچند فقير و محتاج باشند. 
قول چهارم قول شيخ مفيد كه صرف فقرا و مساكين مي نمايند و اين قول ميان علما مشهورتر است. 

اين است اقاويل علما در اين باب، و احاديثي كه در اين باب به نظر رسيده نيز مختلف وارد شده و آنچه 
ــخصي كه بالوارث بميرد، مال  ــت كه مال هر ش ــود، آن اس از اكثر احاديث صحيحه و معتبره مفهوم مي ش
ــت خواه مسلمان و خواه كافر ذمي، يعني يهودي و نصراني و مجوسي يا غير ذّمي  ــالمـ  اس امامـ  عليه الّس

از فرقه هاي ديگر. 
قسم سيّم: بنده اى كه بدون اختيار مولي آزاد شده باشد، به يكي از آن اسباب كه در باب سابق مذكور 
شد، مشهور ميان علما آن است كه ميراث او به امام تعلق دارد. و شيخ طوسي در كتاب مبسوط و ابن حمزه 
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گفته اند كه ميراث بنده اى كه به سبب قرابت آزاد شده باشد يا به كسي مي رسد كه بر او آزاد شده و به اوالد 
او؛ و ميراث ام ولد به اوالد مولي؛ و اقوي قول مشهور است كه به امام مي رسد. 

ختام 
ــت كه به  ــالمـ  را در زمان غيبت واجب اس ــت كه مال امامـ  عليه الّس ــهر ميان علما آن اس بدان كه اش
ــانند، زيرا كه امام خود در آن مال تصرف نمي تواند نمود، و ضبط آن تا زمان ظهور امام  ــاكين رس فقرا و مس
ــت. و معلوم است كه امام ـ عليه الّسالم ـ راضي است به اينكه  ــالم ـ موجب تضييع آن مال اس ـ عليه الّس
اموال او را به شيعيان او دهند و پيوسته ايشان رعايت شيعيان خود مي نموده اند و اموال خود را به ايشان عطا 
مي فرموده اند. پس هرگاه در اين زمان به شيعيان ايشان دهند، خصوصًا يتيمان و پيران و پيرزاالن و عاجزان 
ــالم ـ راضي خواهد بود، و بعضي از علما و متأّخرين گفته اند كه چون در  و بيماران به يقين امام ـ عليه الّس
ــت كه فرموده اند كه اموال خود را به شيعيان خود حالل كرده ايم، جايز  ــده اس ــيار وارد ش احاديث معتبره بس
ــد، خواه فقير و خواه غني، در زمان غيبت، تصرف در بيان امام نمايد،  ــت كه هر كه شيعه اثناعشري باش اس
ــب دليل، اگر چه خالي از قّوتي نيست، ليكن خالف احتياط است. و  ــت، و اين قول به حس و بر او حالل اس
احوط آن است كه آن را به غير فقرا و مساكين  ندهند، بلكه به جمعي كه استحقاق و پريشاني ايشان بيشتر 
ــانند و به هر يك زياد از قدر احتياج او ندهند. واهللا تعالي يعلم حقايق االمور. به اينجا ختم مي كنم  ــد رس باش

اين رساله كثيره الفايده را.
***

و قد وقع االتمام في ليالي العشر االخر من شهر اهللا االعظم شهر رمضان من شهر سنه عشرين و مائة 
بعد االلف والحمد هللا اّوًال و آخراً و صّلي اهللا علي محّمد و آله االقدسين.


