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  داري در اسالم از ديدگاه عرفان و تصوف اسالمي برده
  

  2مهدي طباطبائي                 1بيژن بيدآباد
  
  
  

  چكيده
  

تعاريفي كه در آن دوره به مقايسه  را بررسي و سپسداري در جهان قبل از اسالم  تاريخچه بردهابتدا  در اين مقاله
داري از  تعريف برده ،بطوركلي هم از نظر مفهوم و هم مصداقزيم. پردا ميداري  وجود داشته با تعريف اسالم از برده

  .شته و روش برخورد با بردگان كامالً متفاوت بوده استداري در جهان باستان تفاوتهاي ماهوي دا ديدگاه اسالم با برده
ياست هاي اجتماعي بوده است، س برخالف الغاء بردگي در غالب كشورها كه همراه با جنگ، خشونت و آسيب

هاي اجتماعي را باعث شود. در عمل  باشد تا كمترين تنش اتخادي در اسالم مبني بر حذف تدريجي بردگي از جامعه مي
هاي بكارگرفته شده در اسالم كه ورودي سيستم بردگي تنگ و خروجي آن عريض تعريف شد  با توجه به سياست

  خودبخود پديده بردگي در جوامع مسلمين از ميان رفت. 
  
  الملل عمومي تصوف، حقوق بينعرفان، ، اسالم، داري برده: هاي كليدي ژهوا
  

  مقدمه
كه از قديم بين تقريباً تمام ملل جهان  هبندگي و اسيري از رسومي بود ،غالمي ،اسيري ،برده شدن، اسار ،اسارت

آنهايي كه هم به بيابان  د بلكهكردن نه تنها اقوامي كه به كشاورزي اشتغال داشتند از بردگان استفاده ميو بود  متداول
نمودند. اصوالً تملك افراد مثل تملك زمين و آب و  مي گذرانيدند از بردگان استفاده مي گردي و زندگي ايلي روزگار

داري از مسائلي است كه همواره مورد بحث و گفتگوي  مسئله برده 3.شد مي خانه يك نوع مالكيت مشروع محسوب
  جواز شرعي آن بوده است.  در موضوعخصوصاً و ها حقوقدانفقها، بسياري از 

 .الكيت خصوصي بوجود آمده استو خريد و فروش برده همزمان با پيدايش حس خوددوستي و م داري بردهپديده 
حيوانات وجود و زمين و شكار  ،مردم يا به علت وجود امكانات كافي و زايد بر نياز داري گيري پديده برده شكلاز  قبل

و و مالكيت خصوصي  (خود دوستي) ملكد حس توبود. بخودي خود اين موضوع مولنگ و اختالفي هم نجو داشت 
متوجه صرفه اقتصادي و  بعداً و نمودند نتيجه جرم و جنايت بوده كه آدميان اوليه از گوشت همنوعان خود ارتزاق مي
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بعنوان ارزش شروع شده نه نتيجه بردگي كردند و در  شدند كه بنده را زنده اسير ميآن پيشرفت تكاملي و اخالقي 
يل خود دند و انتظامي در كار نبوده، به مكر تا آنگاه كه مردم براي خود كار مي« 4:ويسدن ويل دورانت مي .ضدارزش
انتظام فعاليت تابع كه اند ناچار طوري بوده  كردند؛ ولي هنگامي كه براي ديگران كار ميكرده ميخواستند اقدام هرگونه مي

ناتوانان را به خدمت خود بگيرند.  ،ي شده است. ترقي كشاورزي و عدم برابري جبلي مردم سبب شد كه نيرومندانيونير
اسيري است كه زنده به دست آيد و از همان  ،دريافتند كه اسير سودمند ،شدنديك روز كساني كه در جنگ پيروز مي

مي و بردگي گرفتن رواج يافت. آن روز كه انسان از كشتن و روز كشتار و آدمخواري تقليل پيدا كرد. و مردم را به غال
روز هم ام .اي كرد ساختن او اكتفا كرد از لحاظ اخالقي پيشرفت قابل مالحظهن دشمن خود چشم پوشيد و به بنده خورد
بعيد كند از آنان بين ببرد يا تملت پيروزمند بجاي اينكه مغلوب شدگان را از افتد و مي بينيم كه كيفيت مشابهي اتفاق مي
اي قرار گرفت و سود آن شناخته شد دامنه ستاند. هنگاميكه سازمان بردگي بر شالودهاي ميقابل مالحظه متاغر
پردازند، يا توانستند ب هاي ديگري مانند كساني كه وام خود را نميگري وسعت پذيرفت و غير از اسيران جنگي دسته برده

تنها بخاطر گرفتن برده مرسوم گرديد، با اين ترتيب بردگي  ند و هجومهايي كهدمان درآورخيانتكاران را نيز در عداد غال
ي است كه نسل كه از جنگ نتيجه شده بود كارش بجايي رسيد كه خود عامل پيدايش جنگها شد. شايد نتيجه قرنها بردگ

حاضر نيست از روي رضاي خاطر را بدست آورده است. هيچكس  ساب كرده و قابليت كار كردنرا اكت ما سنن رنجبري
اينكه ترس آنرا داشته باشد كه با عدم انجام آن كار، دچار مجازات بدني يا  عمل دشوار و شاقي را انجام دهد مگر

ر نتيجه آن اقتصادي و اجتماعي شود. از اين قرار بايد گفت كه بردگي يك جزء غير قابل انفكاك سازماني است كه د
اي  دگي علت ازدياد ثروت و الاقل براي دستهربه اعمال صنعتي پيدا كرده است، چون همين ب نانسان استعداد دست يافت

خاطر بوده و بطور غيرمستقيم در پيشرفت تمدن نيز كمك كرده است، پس از  از مردم سبب پيدايش فرصت و فراغ
 .نگريستند ري و فطري ميچندين قرن بندگي جزء عاديات بشمار ميرفت و مردم به آن به شكل يك امر ضروگذشتن 
كرد و از لحاظ او نظامي بود  اين سازمان را تقديس مي شمرد. پولس حواري بيعي و غيرقابل اجتناب ميآن را ط ارسطو
تقسيم كار و اختالف فكري و  زي و بردگي نتيجهآمد. چنين بود كه بواسطه پيدايش كشاور ا مشيت الهي سازگار ميكه ب
ن رفت و جاي آن را عدم برابري و هاي ابتدايي موجود بود رفته رفته از بي ه در جامعهاشخاص تساوي نسبي ك جبلي

  طبقاتي گرفت. تقسيمات
  

  داري تاريخچه برده
. داري در آدميان نخستين به عنوان يك درجه تكامل از آدمخواري به اسيرگيري و فروش برده مطرح شده است برده

قديم قسمت عمده اهالي شهرنشين  رين و مصر متداول بوده است. در يونانبردگي حتي قبل از تاريخ هم در بين النه
ناميدند. از اين  بردگي متداول شد كه آنرا بردگي مزرعه مي كردند. در زمان روميها يك نوع بصورت بردگان زندگي مي

در شهرهاي روم  خانگي نيز شد عالوه بر اينها بردگان شخصي و كشاورزي استفاده مي نوع بردگان فقط در كارهاي
بردگان و شدت عمل  بودند. در قرون وسطي بردگي در كشورهاي اروپايي و آسيايي متداول بود ولي از تعداد فراوان

توانند در آب و  اينكه سياه پوستان آفريقايي ميه ب بردن با آنها كاسته شده بود. كشف سرزمينهاي جديد آمريكا و پي
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و اين بازرگاني بصورت وسيع  مزارع وسيع كار كنند رونقي به تجارت برده داد درهواي گرم قسمتهاي جنوبي آمريكا و 
شدند و بيشتر در  سياه پوستاني از آفريقا بصورت برده به آمريكا برده يالديم 1619اول بار در سال  .درآمد و دنياگيري

عده آنان زياد نبود و خريد و  اياالت شمالي در .مزارع اياالت جنوبي كشورهاي متحده آمريكا بكار گماشته شدند
   5.فروش برده در آنجا ريشه پيدا نكرد

ايرانيان «: 6آرتور كرستين سن مستشرق دانماركي مي نويسد .صور گوناگون رواج داشته در ايران باستان بردگي ب
ا مالك جان غالمان فروختند و خريداران خود ر آنها را بعنوان برده ميو بستند  اكثراً دست اسيران خود را از پشت مي

قبل از  30در رم در سنه  كردند. در يونان باستان مردم بردگان زيادي داشتند كه مثل اشياء با آنها رفتار مي دانستند. مي
در كل ايتاليا تعداد بردگان  نفر بوده كه تقريباً نصف جمعيت شهر بوده است. 400،000ميالد تعداد غالمان شهر رم 

، اسيران در يونان باستان مردم بردگان فراواني داشتند كه از زندانيان جنگ 7شدند. زده مينفر تخمين  1،500،000
  كودكان ولگرد و مجرمين فراهم آمده بودند. ،گيري،كودكان سر راهيبردهيورشهاي 

گر غالمي ا كه يونانيان در قوانين خود مقرر كرده بودند رفتند.رين اتباع خارجي بشمار ميبرده فروشان از ثروتمندت
را بزند نبايد از خودش دفاع كند و اگر ظلم بزرگي  كند با تازيانه تنبيه شود و اگر مرد آزادي اوبدرفتاري با ارباب خود 

آزادشدگاني كه  شدند. برده محسوب مينيز  ،فرزندان بردگان او را بفروشد. شصاحب تابر او رود بايد به معبد پناه ببرد 
در دوران قبل از اسالم  8سياسي محروم بودند و از لحاظ اقتصادي با اتباع خارجي شريك بودند.قبال برده بودند از حقوق 
آوردند و اسيران را به مكه مي ،نواحي مختلفاز و خواندند  را نخاس مي بردهبازرگانان  در زمان عرب جاهليت

گردنش مي افكند و چون حيواني او را خريد ريسماني به  اي مي اگر كسي برده 10:نويسد ميجرجي زيدان  9فروختند. مي
همه است و  وطني، تحقير نژاد پرستانه داري، بي نژادپرستي، برده وي از جمله آثاركه ي موريسن نتو كشيد. اش مي به خانه

 ،سال گذشته آمريكا 300طبق ادعاي بعضي از مورخين در طول نويسد:  مي آمريكا است يتاريخ هايويژگييادآور 
   اند. از دست داده ليون سياهپوست جان خود رامي 60بيش از 
  

  يدار مخالف برده نيوضع قوان
سال پيش از ميالد در  600در داري را شروع كرد كورش كبير  اولين شخصي كه در تاريخ باستان مبارزه با برده

 و شد كشف ابلب شهر در شناس باستان رسام توسط هرمز ميالدي 1879 سال در كه او منشوردر  .بودسرزمين پارس 
 را پادشاهي تخت آمدم در بابل به صلح با من هنگاميكه« :آمده است شد آن رمزگشايي به موفق ولينسونر هنري سر
 من...  آمدند در گردش به بابل شهر در دوستي و صلح با من سربازان...  گذاشتم پايه آنجا مردم شادماني و جشن در
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   11.»ساختم آباد را آنان ويران معابد و ها انهو خ ،برانداختم را گي برده و بيگاري من...  كوشيدم صلح براي
 يقلمرو پادشاهدر اعالم كرد كه  ميالدي 1000 سال به كينزد ،يمجارستان يحيپادشاه مس نياستفان اول اول
گنوس چهارم ما بالفاصله آزاد شود.شود بايد  كشور ميوارد  ايو يا اقامت دارد كند،  يم يزندگكه مجارستان هر برده 

 اعالم كرد.را در سوئد اند  آمده ايبه دن يحيمس يرا كه از پدر و مادر يبردگان يتمام يفرمان آزاد يالديم 1330در سال 
 يالغا زين اسوي يلاو توكوگاوا  نيلغو شود. جانشدر ژاپن دستور داد تجارت برده  يوشي دهيه يوتوميتو 1587در سال 

 ادامه داشت. 1860توكوگاوا در  يساالر هنوز در عمل تا سقوط شوگون ديشد يدار برده را ادامه داد هرچند يدار برده
در  اسكاتلندو در  ادامه داشت 1772عمال تا  يدار و ولز برده انگلستانداري لغو شد و در  برده 1761 در سال پرتغالدر 
بشردوستي و نوع پروري موجب شد كه هاي  جنبشلغو گرديد.  1799در سال  ايتانيدر پارلمان بر يقانون بيتصو يپ

به اين شكل  يدار ، قانون ضد برده1793در سال  كانادادر  شود. در انگلستان ملغي 1807در سال نيز تجارت برده 
. در آزاد خواهند شد يسالگ 25كه فرزندان بردگان در سن  مقرر گرديدبردگان را آزاد نكرد، اما تصويب شد كه 

 ياريحكم بس نيا و با ستيسازگار ن ايتانيبر نيبا قوان يدار اوسگود حكم داد كه برده اميلي، و 1803در سال  كاناداجنوب 
 .دماندن يبرده باق 1833سال  تا ايتانيبر يدر تمام امپراطور يدار تا لغو كامل برده گريد ياز بردگان را آزاد كرد، اما برخ

- 1794 طي سالهاي فرانسه متزلزل كرد. ناي بردگي راانقالب فرانسه كه مبتني بر تساوي حقوق و آزادي بود ب
از مستعمرات  يدر بعض ،1848را تصويب كرد ولي تا سال  يدار برده تيتمام مستعمرات قانون ممنوعدر ، از جمله 1802

 .تحت اشغال انگلستان بودند نيز يند و برخپرداختآن به مقاومت  با يمجامع محل يبرخ زيرا امد،يبه اجرا در ن

 بگذارد يليكه پا در خاك شاي  بردهو هر  بردگانهمه  يبرا 1823و در سال  ،ييبه صورت جز 1811سال  در يليش
خود را از كشور بيرون راندند و  بردگان هائيتي طغيان كردند و مالكين و اربابان 1804در سال  .داري ملغي نمود برده

غالباً در نيمه اول و هاي آمريكاي التين از بدو تشكيل خود ازكشور بسياري .كشور خود را مستقل و آزاد اعالم نمودند
  غالباً در نيمه دوم قرن نوزدهم لغو نمودند. و روسيه  ئيكشورهاي اروپا .داري را ملغي كردند قرن نوزدهم برده

طرفدار الغاي بردگي بودند اين اصل را  در آمريكا احساسات ضدبردگي از اياالت شمالي شروع شد و كساني كه
- 1820عمده زد و خوردهايي كه بين اياالت شمالي و جنوبي علت  .يكي از هدفهاي مبارزات سياسي خود قرار دادند

كشورهاي  بردگي در .براساس مبارزه با طرفداران آزادي بردگان و خريد و فروش آنها بوديالدي درگرفت م 1860
توسط آبراهام لينكلن منتشر شد و در  ه آزادي بردگاناعالمي يالديم 1863متحده آمريكا ادامه داشت تا آنكه در سال 

 1888پس از آنكه در سال  آمريكا منسوخ و بردگان آزاد شدند. نتيجه پيروزي اياالت شمالي بر جنوبي اين رسم در
  ملغي گرديد.آزادي بردگان را اعالم كرد در تمام قاره آمريكا بردگي  برزيل هم

داري را لغو نمودند و حتي برخي از كشورها نظير نيجر و نپال  در قرن بيستم برده غالباً ييفريقاآو  ييكشورهاي آسيا
 12در قرن بيست و يك به اين موضوع پرداختند.
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  الملل حقوق بين وبردگي 
به  1926 نامه هاي جامعه ملل مخصوصاً پيمان و فعاليت 1890درقانون بروكسل  ميالدي و 1885در  كنفرانس برلين

المللي تا قبل از جنگ دوم جهاني به موجب قواعد فرعي و  جرائم بين 13.كشورهاي جهان خاتمه دادبردگي در كليه 
المللي از يك طرف عبارت از جرائمي بود كه جنبة عام داشتند مانند دزدي دريائي، خريد و فروش برده و  قراردادي بين

و اخالق و چاپ اسكناس جعلي و ضرب زنان و اطفال، خريد و فروش مواد مخدر و انتشار نشريات خالف عفّت 
هاي قلب و از طرف ديگر عبارت بود از عدم رعايت قواعد و رسوم جنگ. بعد از جنگ دوم چند جرم بر فهرست  سكه

المللي مورد اهميت قرار گرفت و جرايم ضد بشريت، جنايات ضد صلح  المللي افزوده شد و حقوق جزاي بين جرايم بين
هاي  هاي خاصي براي محاكمة جنايتكاران جنگي نظير دادگاه بر اين موارد افزوده شد و دادگاهو كشتار دسته جمعي 

جنايات بر ضد بشريت نيز از جرايمي است كه  الملل نوظهور بود. نورنبرگ و توكيو تشكيل شد كه در تاريخ حقوق بين
قه مشخّصي نداشته است. اين جنايات طبق بند ج الملل عنوان خاص و ساب تا قبل از تشكيل دادگاه نورنبرگ در حقوق بين

قتل، نابودي، برده كردن، تبعيد، يا هر عمل غيرانساني ديگري كه «اساسنامه دادگاه نظامي نورنبرگ عبارتند از:  6مادة 
عليه مردم غيرنظامي (كشوري) قبل از جنگ يا در حين جنگ ارتكاب شود يا شكنجه و عذاب دادن مردم به علل 

ها مخالف يا موافق قوانين مملكت محلّ ارتكاب باشد) كه بر اثر جنايتي  نژادي، مذهبي (اعم از اينكه اين شكنجه سياسي،
كنندگان و سازمان دهندگان و محرّكين و شركاء  ارتكاب شود كه داخل در صالحيت دادگاه يا مربوط به آن باشد. اداره

نقشه دسته جمعي و يا يك توطئه براي ارتكاب يكي از جرايم مذكور  و معاونين جرمي كه در تنظيم و تهيه و يا اجراي
با اين  14باشند. اند مسؤول كلّيه اعمال تمام كساني كه براي اجراي نقشه مزبور انجام شده است مي در فوق شركت داشته

صر مشاهده ترتيب اهميت بردگي همچنان در جاي خود باقي ماند هرچند مصداقي براي آن در جريانات سياسي معا
  نگرديد.

  
   اسالميو تصوف از منظر عرفان بردگي 
جويند و اسالم را متمايل به  داري از مباحث پر سر و صدائي است كه مخالفين اسالم غالباً به آن استناد مي برده

حقوق بشر دهند. حضرت حاج سلطانحسين تابنده در شرحي به نظر مذهبي به اعالمية  ترجيح انسان آزاد به برده نشان مي
گويد: هيچكس  مادة چهارم اعالميه مي« 15شود: فرمايند كه به دليل اهميت آنها عيناً نقل مي در اين باب سطوري ذكر مي

اين ماده محتاج  بردگي و داد و ستد غالمان به هر شكلي كه باشد ممنوع است. .توان غالم و برده محسوب داشت را نمي
توانيم اشكال آن را  با قوانين اسالمي مخالف است ولي اگر تجزيه و تحليل كنيم مي هرباشد چون به ظا شرح و بسط ميبه 

رفع نمائيم. علّت مخالفت آن با ظواهر قوانين اسالمي آن است كه ديانت مقدسه اسالم برده فروشي را منع نفرموده ولي 
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كنندگان اساسنامه واقع نشده و عنوان  جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه دادگاه به صورت مستقل و به عنوان جرم اصلي مورد توجه تهيه -14

در صورتي كه ضمن ارتكاب آن جنايات مرتكب جنايات بر  6يجه مرتكبين جنايات موضوع بندهاي الف و ب مادة جرم تبعي دارد و در نت
الملل  شوند. در طرح قرارداد راجع به جنايات بر ضد بشريت و امنيت بشر كه بوسيلة كميسيون حقوق بين ضد بشريت گردند مسؤول شناخته مي
 اساسنامه دادگاه نورنبرگ كاملتر ذكر و جرم مستقلي شناخته شد. 6مادة  تنظيم گرديد جنايات موضوع بند ج
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كند و  نداشته باشند برده صدق پيدا نميآن را تحت شرايطي قرار داده كه با وجود آن شرايط مجاز و اگر آنها وجود 
ا برده در توانيم بگوئيم بالعرض ممنوع است. زير ممنوع است و چون امروز وجود آن شرايط ميسر نيست از اين رو مي

تقسيم  كه در جنگهاي اسالمي در ميدان جنگ از كساني كه در جنگ شركت داشته و قبل از اسالم عبارتست از فردي
شده باشد. ولي اگر كسي در بين جنگ يا قبل از تقسيم غنيمت، اسالم آورد هر چند در  اورده باشد، اسيرغنيمت اسالم ني

مگر آنكه زني باشد كه در جنگ شركت نموده يا طفل غيربالغ را با  ،توان او را به بردگي گرفت ميدان جنگ باشد نمي
كافر حربي باشند و در بين جنگ اسير شوند كشته  اند ولي اگر خود آورده باشد در اين صورت اگر اسير شوند برده

شوند مگر آنكه اسالم آورند كه در آن موقع پيشواي مسلمين مخير است كه او را آزاد كند يا به بندگي بگيرد يا فديه  مي
رچند بخواهد. و طبق آن شرايط اگر جنگ اسالمي نباشد يعني براي حفظ مصالح اسالم و ترويج آن بوجود نيامده باشد ه

شوند برده نيستند و  اسرائي كه گرفته مي ،تا چه رسد به آنكه دو طرف مسلم باشند ؛از طرف مسلمين با كفّار باشد
گرفتن به اكراه  د،همچنين اگر در جنگ و از كافر حربي نباشد بلكه طبق معمول و مرسوم بعض ادوار و قرون يا بعض بال

در شود. پس اگر به كنه دستور اسالمي پي بريم و  و برده محسوب نمي بوده يا خريد و فروش فرزند و غير آن باشد حرام
بينيم بردة واقعي شرعي در اين دوره وجود ندارد و كساني كه بنام غالم و كنيز خريد و  دقّت كنيم مي شرايط بردگي

از شرايطي كه در  ب نيست.بردگي بر آنها مترتّ برده شرعي نيستند و بيع و شراي آنها خالف شرع و آثار ،شوند فروش مي
شود كه منظور اسالم محدود  جاهليت درك مي ذكر شده و از مراجعه به وضع آن در دورة  داري  بردهاسالم براي 

ساختن آن بوده زيرا عرب جاهليت بلكه بيشتر اقوام و ملل آن دوره در خريد و فروش انسان آزاد بوده و بسياري از 
گذاشتند كه هم پولي براي مخارج پيدا  و استيصال فرزندان خود را در معرض فروش ميپدران و مادران در موقع فقر 

بلكه شايد اكنون هم در  ،كنند و هم خرجي از آنها كم شود و اين امر در ميان قبايل افريقا تا همين اواخر مرسوم بوده
داد دستة غالب  يله يا دو طايفه رخ ميبعض قبائل وحشي آنجا مرسوم باشد. از طرفي جنگهائي كه بين دو دسته يا دو قب

گاهي يك قبيله كه با  نمود و حتي داد و خريد و فروش مي يكرد غالم و كنيز قرار م هركه را از عشيرة مغلوب اسير مي
خود آنها را به  ،زد و اموال آنها را غارت نموده قبيلة ديگري كينه و دشمني داشت بدون اطالع قبلي بر آنها شبيخون مي

ها در ميان عرب شديداً حكمفرما بوده و قبايل عرب مرتباً با يكديگر  نمود و اين رسم گرفت و غالم و كنيز مي ري مياسي
در زد و خورد بودند و به همين نظر بود كه چون هيچوقت آسايش و اطمينان خاطر نداشتند خسته شده و با يكديگر 

قرار گرفت كه در سال چهار ماه را ترك جنگ نموده و آن را در قراري گذاشته بودند و به اتّفاق مورد تصويب قبايل 
هاي حرام گفتند  از اين رو آنها را ماه ،آن چهار ماه كه عبارت از ذيقعده و ذيحجه و محرم و رجب باشد تحريم كردند

ن موقع هيچ كه عموم قبايل در آن چهار ماه مصونيت داشتند و به آزادي رفت و آمد و تجارت داشتند ولي در غير آ
زد عالوه  شد يا بدانها شبيخون مي امنيت و آسايش در راهها و قبايل نبود و هر قبيله كه در جنگ بر قبيله ديگر غالب مي

فروختند و از اين جهت مانند بسياري از  مرد و زن مخصوصاً اطفال را اسير نموده و به غالمي و كنيزي مي ،بر غارت اموال
ديگر هرج و مرج شديدي در ميان آنها حكمفرما بود و نيز رسم داشتند كه اگر كسي وامي جهات اخالقي و اجتماعي 

به ديگري بدهد و بدهكار بعداً نتواند در سر موعد بدهي خود را بپردازد طلبكار مديون را به بردگي گرفته و بكار 
بنده بود لذا قائد بزرگوار اسالم تصميم فروخت و او رسماً برده و  فروشان او را مي داشت يا آنكه در بازار برده وامي

گرفت كه طبق دستور خداوند اين امر را نيز اصالح نموده تحت نظم و قانون معيني قرار دهد كه بالطبع كامالً محدود 
شود و بلكه بتدريج از بين برود يا اقالً خيلي كم شود زيرا غالم و كنيز در شريعت اسالم همانطور كه قبالً ذكر كرديم 
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بق آيات و اخبار و فتاوي موقعي صحت دارد كه در جهاد شرعي واقع شود يعني در جنگي كه مسلمين با كفّار به ط
دستور پيغمبر يا جانشين او طبق ساير موازين و دستورات شرعيه انجام داده و شرايط صحت كامالً در آن موجود 

شود مگرآنكه اسالم بياورد و در اين موقع  شد كشته ميباشد. در اين صورت اگر كسي از كفّار در بين جنگ اسير  مي
امام و پيشواي مسلمين كه جانشين پيغمبر است مخير است كه اگر مقتضي داند او را به بردگي گرفته و جزء غنائم جنگي 

ه اسير بگيرند شود قرار دهد يا آنكه از او فديه بخواهد يا آزاد كند و اگر پس از فتح باشد هرچه از كفّار ك كه تقسيم مي
باشد كه در هر دو مورد باز اختيار را در  هرچند با حال كفر باشند قتل آنها جايز نيست و امام بين سه امر باال مخير مي

شوند و چون در  بردگي و آزادي با امام قرار داده است ولي در غير اين صورت آنها نيز غالم و كنيز محسوب نمي
قرار داده شده بسياري از اوقات ممكن است صالح در آزاد كردن آنها بداند و كساني كه با  صورت باال نيز اختيار با امام

شرايط باال تحت رقيت درآمده باشند فرزندان آنها نيز اگر پدر و مادر هر دو بنده باشند رقيت دارند. بنابر اين مقرّرات كه 
عث ازدياد بردگي گرديده بود بكلّي از بين رفت و خيلي در اسالم معين شده ترتيبي كه قبل از اسالم معمول بود و با

محدود گرديد و البتّه اگر خوب دقّت و تعمق كنيم اين دستور مخالف با اصول نظامي و سياسي و اجتماعي متداول امروز 
ه زندگي در دنياي متمدن نيست بلكه از آنها خيلي بهتر است زيرا امروزه دول فاتح اسراي جنگي را غالباً به جاهايي ك

كنند و اگر بظاهر آنها را بنده  وادار مي )به اجبار(آنجا مشكل است برده و آنها را به كارهاي سخت و اعمال شاقه 
تر است بلكه دولتها هرچند آنها را بين افراد حاضر در جنگ تقسيم  تر و مشكل نامند ولي در حقيقت از بندگي سخت نمي
گيرند و بلكه گاهي نسبت به آنها زجر و شكنجه هم دارند كه اسراي  بردگي خود مي كنند ولي در حقيقت آنها را به نمي

كند و گاهي  جنگي غالباً از وضع خود شكايت دارند و ملّت غالب نسبت به آنها رعايت اصول اخالقي و اجتماعي نمي
م در عين اينكه نام رقيت و تر است. ولي اسال كند كه بردگي به مراتب از آن وضع بهتر و راحت به قدري سختگيري مي

رويي رفتار شود و از حيث خوراك و پوشاك و  بندگي بر آنها گذاشته دستور داده كه با آنها به كمال محبت و خوش
ساير وسائل زندگاني بر آنها سخت نگيرند بلكه كامالً رعايت آسايش آنها را بنمايد و خود پيغمبر ص و جانشينان او 

و با مماليك خود نهايت رأفت و مهرباني را داشتند اضافه بر اين محدوديتها كه در گرفتن بنده شده همين رويه را داشته 
فضيلتهاي زيادي هم در اسالم براي آزاد كردن بنده ذكر شده و بلكه جزء عبادات اسالمي محسوب گرديده و در 

اي  اتبه دربارة بندگان سبب آزاد شدن عدهولد و تدبير و مك كفّارات هم آزاد كردن بنده تعيين شده و نيز موضوع ام
ولد كنيزي است كه از آقاي خود صاحب فرزند شود در اين صورت پس از مرگ آن آقا، او در تركه  گردد. و ام مي

گردد. تدبير هم آن است كه به بندة خود بگويند تو بعد از مرگ من آزاد  شود و بالطبع آزاد مي جزء قسمت فرزند مي
ب هم آن بنده است كه آقايش با او قراري براي انجام امري با پرداخت وجهي بگذارد كه پس از انجام آن هستي. و مكات

قرار آزاد گردد. و يكي از عبادات بزرگ هم در اسالم آزاد كردن بنده است كه فضيلت زيادي براي آن رسيده است. و 
نبوده و خواسته است آن را به وسائلي محدود نمايد  همه اينها دليل است بر اينكه بردگي نزد پيغمبر ص چندان مطلوب

كه به تدريج از بين برود. بردگاني هم اگر در اين زمان وجود داشته باشد يا بطور يقين بدانيم كه سلسلة نسبشان مضبوطاً 
اب اند صحيح است وگرنه صحيح نيست و بايد استصح رسد كه همة آنها بندة شرعي بوده و آزاد نشده به كساني مي

حريت جاري كرد و چون در اين زمان جنگي كه طبق موازين شرعي اسالمي باشد واقع نشده و اطمينان هم نداريم كه 
اند بلكه بنده نبودن آنها نزديك به يقين  السالم برده و بنده بوده بردگان اين زمان اباً عن جد تا زمان ائمه معصومين عليهم

پوستاني هستند كه پدر و مادر  دانيم سياه غالباً مي ,كه تا چند سال قبل معمول بوده است ويژه آنكه غالب غالم وكنيزهائي
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اند كه خالف شرع است. و از طرفي اصل در بشر حريت است تا خالف آن معلوم شود از اين رو  آنان آنها را فروخته
ي از راه حمل فعل مسلم بر صحت هرچند ممكن است بعض آنها ترديد نموده آن را رد كنيم؛ توانيم در صحت رقيت مي

رسد كه  شوند آن را تصحيح كنند ولي اينطور بنظر مي و قاعدة سوق مسلم و امثال آنها كه از قواعد اصولي محسوب مي
به اصطالح اصوليين قاعده احتياط در اينجا حكومت دارد و اجراي اصالت حريت بهتر است. پس چون فعالً شرايط 

كند كه بگوئيم برده شرعي وجود ندارد و شرعاً تا زمان ظهور  نيست احتياط حكم مي صحت رقيت شرعيه موجود
بن الحسن عجل اهللا تعالي فرجه خالي از اشكال نيست مگر آنكه دفاعي پيش بيايد كه مملكت اسالمي  حضرت حجت 

ي را كه در جنگ اسير توانيم بگوئيم كسان در آن صورت مي ,مورد حمله بيگانه واقع شده و مجبور به دفاع گردد
ن صورت با وضع فعلي حكم به غالم و كنيز بودن بعض افراد . و در غير آكنند حكم غالم و كنيز در آنها جاري است مي

به همين جهت جد امجد جناب حاج مالّ علي نورعليشاه كه از بزرگان  ,توانيم بگوئيم خالف است اشكال دارد بلكه مي
سال قبل از صدور  36قمري كه  1332االول سال  تهدين صاحب رساله بودند در ماه ربيعاللّهيه و از مج سلسلة نعمت

اعالميه حقوق بشر بود مرقوم و اعالم داشتند به اين عبارت: خريد و فروش انسان در اين زمان منافي تدين و مخالف 
البتّه ايشان در اين موضوع طبق شرحي  تمدن است و عبيد و اماء رسمي كه هست تماماً آزاد و چون ساير عباد بالدند. و

اند كه عبيد و اماء كنوني منطبق بر  كه مذكور داشتيم نظر به عدم وجه مصداق شرعي آن در خارج داشته و تذكّر داده
كند و اينها مصداق آنچه شارع مطهر فرموده  موازين شرعيه نيستند و حكم شرع مطهر در بردگان امروز صدق نمي

شرايط رقيت شرعيه در آنها تحقق نيافته و رقيت آنها مخالف دستور شارع است. از اين رو همه آزاد باشند و  نمي
باشند. ولي اگر شرايط صحت شرعيه تحقق يابد البتّه حكم شرع مقدس مجري است. پس اعالمية ايشان حكم  مي

  » رع مقدس است.جديدي را كه بدعت و حرام است در نظر ندارد بلكه بيان و تشريح دستور ش
حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده نيز شرحي در اين باب در پاسخ به يكي از اساتيد دانشگاه يورك كانادا 

نمايند. به دليل جالب بودن  داري در اسالم را شرح و تحليل مي موضوع برده , كه ديدگاه تكامل اجتماعياند نوشته
اسالم وقتي كه ظهور كرد بردگي در دنيا وجود داشت، « 16كنيم: موضوع بخشهايي از آن پاسخ را در اينجا ذكر مي

  ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى فرمايد: بردگي يك جنبه انساني داشت كه از اين جنبه انساني، دين دخالت كرد و در قرآن مي
ِإنَّ   فرمايد: اش مي آورده است. بعد به دنباله ِلَتعاَرُفواا فقط براي بندي ر يعني اين تقسيم 17َو َجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َو قَباِئَل لَِتعاَرُفوا

شود كه خطاب به نوع بشر است كه همه يكسان هستند. در جاي ديگر قرآن فرموده  معلوم مي َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ 
باشد. از  مي آَدمَ  َلَقْد َكرَّْمنا بَنيفرموده است ولي قاعده كلّي  َكرَّْمنابه دنبال آن البتّه مصداقي از اين  18آَدمَ  َلَقْد َكرَّْمنا بَنياست: 

اند. و از طرفي  آزادي و حريت است. بنابراين در اسالم، اصل را حريت قرار داده َكرَّْمنامصاديق خيلي بارز و روشن 
د كه با بردگان به صورت انساني رفتار شود دا هاي آن روزگار، اسالم دستور مي مادامي كه حريت نباشد براي غير مسلمان

كردند.  تا آن شخص احساس در بند بودن و اسارت نداشته باشد، لذا مسلمانان اين را هم رعايت مي ؛نه به صورت حيواني
                                                 

، تحت 1383قيقت، ، انتشارات ح19متن كامل اين مقاله در مجلة عرفان ايران، گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي آزمايش، شمارة  - 16
 آمده است.  10 – 18داري در اسالم، صص  عنوان برده

ترين شما نزد خدا  ها قرار داديم. هرآينه گرامي . همانا ما شما را از زن و مردي آفريديم و در شعوب و قبيله13سورة حجرات، آية  - 17
 پرهيزگارترين شماست. 

 بخشيديم.  . ما فرزندان آدم را كرامت70سورة اسراء، آية  - 18
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كرد كه همه آزاد هستند اوالً سيل بردگاني كه از اربابان خود به سوي اسالم فرار  اما هرگاه اسالم ناگهان اعالم مي
شدند و اين  شد و بسياري از اينها بدون آنكه اعتقادي به اسالم داشته باشند داخل اسالم مي كردند سرازير مي مي
هاي اوليه  كما اينكه در عمل ديديم چون مسلمان ,داشت ور اسالم لطمات زيادي به دنبال اعتقادي احياناً در اول ظه بي

اعتقاد وافري به اسالم داشتند و حاضر بودند جان خود را در اين راه فدا كنند اسالم پيروز شد. ثانياً بردگي غير از جنبه 
 همه كردند اوالً اگر يك مرتبه بردگان را آزاد مي . و آن اين بودانساني بودنش در جامعه جنبة اقتصادي هم داشت

توانستند مايحتاج شخص خود  شد و ثانياً خود همين بردگان آزاد شده هم نمي كارهاي اقتصادي تعطيل و جامعه فلج مي
را تأمين كنند چنانكه مثالً غذايي نداشتند كه بخورند چون كسي نبود از ثروت خود به آنها بدهد. لذا انقالبي به اين 

ريخت. اسالم خواست به تدريج بردگان را آزاد كند. آزاد كردن  ا به هم ميداد كه اساس كار اجتماع ر طريق رخ مي
يك از بردگان كه گرديد. ديديم كه هر برده نه تنها در بعضي موارد كفّاره خطا و گناه بود بلكه رأساً نيز ثواب تلقي مي

سلمان محمدي كه از بزرگان اسالم  كردند. مثالً سلمان فارسي يا خريدند و آزاد مي صحابه آنها را ميآوردند  اسالم مي
است، ابتدا برده بود و ابوبكر او را خريد و آزاد كرد. بالل برده بود. زيد فرزند خوانده حضرت محمد ص ابتدا اسير بود 
و حضرت او را خريد. بدين طريق بسياري از صحابه و بزرگان اسالم برده بودند كه خريده و آزاد شدند. طريقي كه 

حائز هاي آزاد حل شوند بسيار  بيني كرد براي اينكه تدريجاً بردگان آزاد شوند و در محيط انسان الم ص پيشپيغمبر اس
اي مثالً پنج هزار نفر كه هيچ  عده ك مرتبه عدة زيادي بخواهند وارد شهر شوند؛است. توجه كنيد كه هرگاه ي اهميت
هزار نفر جمعيت داشت بشوند، آنها ولو  10تا  5آن ايام كه بين  اي ندارند، فرض بفرماييد كه بخواهند وارد مكّه آذوقه

شود. به طريق اولي اگر بخواهند در شهر توقّف طوالني داشته و  بخواهند يك روز يا دو روز بمانند وضع شهر مختل مي
ها تفاوت  تعداد ارباب مقيم بشوند اين اخالل و اختالل بيشتر خواهد بود. تعداد بردگان هم در آن روزگار شايد خيلي با

شدند اوضاع اجتماعي و اقتصادي  ها يك مرتبه آزاد مي نداشت. هر اربابي چندين برده داشت. به اين طريق اگر برده
شد. دستور خداوند اين بود كه اوالً به هيچ وجه هيچ انساني را حق نداريم فرض كنيم كه برده است. اصل در  مختل مي

درآمده است. طريق شرعي بردگي هم در  ق شرعي ثابت شود كه به صورت بردهينكه به طريها حريت است مگر ا انسان
ها در مكّه نبود و در مدينه هم تا چند سال  هاي مذهبي رخ داد كه البتّه اين جنگ آن ايام اين بود كه در زمان پيامبر جنگ

شدند،  كردند، اسيران اگر مسلمان مي مي هاي مذهبي نبود و بعداً كه حكم جهاد صادر شد در مواردي كه جهاد جنگ
هاي اسالم هم فقط در زمان  شد. جنگ شدند ولي اگر مسلمان نشده بودند با آنها به بردگي رفتار مي بنده حساب نمي

پيغمبر جهاد واقعي بود و البتّه در زمان خلفاي راشدين به عقيده شيعه، چون مورد تأييد علي ع بودند دستورات آنها هم 
اميه آمدند ديگر جهاد اسالمي  ر بود. ولي از زماني كه به قول خود اهل سنّت خالفت تبديل به سلطنت شد و بنيمعتب

شد به هيچ وجه جنگ اسالمي نبود مگر اينكه جنگ به تأييد امام رسيده  هايي كه در آن ايام مي وجود نداشت و جنگ
مام دوازدهم يعني از اواخر قرن سوم به بعد چون امام معصومي باشد. عقيده شيعيان اين بوده و هست كه بعد از غيبت ا

دادند،  هايي كه سالطين كه موسوم به خليفه بودند دستور مي وجه جنگ حاضر نبود كه براي جهاد اجازه بدهد به هيچ
د دريچه ورود شدند شرعاً آزاد بودند. بدين طريق از اين طرف خداون جنبه مذهبي نداشت. بنابراين اسرايي كه گرفته مي

شود. از آن طرف دريچه عتق  به بردگي را بسيار كم عرض و كم گنجايش قرار داده است و كمتر كسي وارد بردگي مي
و آزاد كردن را هرچه بيشتر وسعت بخشيد. اگر به آيات قرآن و احكام مطرح در همه فرق اسالمي در مورد كفّارات 

ها آزاد  اند. به اين طريق مرتباً برده ان و اشتباهات را آزاد كردن برده قرار دادهتوجه كنيد، كفّاره بسياري از خطاها، گناه
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شود و از آن  شوند و اشكال اقتصادي پيدا نمي ها آزاد شوند در جامعه حل و جذب مي شدند و وقتي كه تك تك برده مي
كرد و او حامله  اب با او نزديكي ميشد يعني چون ارب طرف غير از كفّاره، مثالً اگر كنيزي از ارباب خود حامله مي

جنين آزادي  كرد. يعني آزادي از فرزند به عبارت ديگر ميآمد آزاد بود و مادر را هم آزاد  شد، فرزندي كه به دنيا مي مي
ت اي بود كه شخص از قلمرو رقي ولد. بدين طريق آزاد كردن برده دريچه گفتند ام كرد و به آن مادر مي بر مادر تسري مي

اي داراي استعداد و هنرهايي بود كه  اند اين است كه اگر برده رفت. طريق ديگري كه در فقه گفته به قلمرو حريت مي
بست و بنا بر آن هنر خودش به اندازة معيني  كرد و با او قرارداد مي توانست درآمد داشته باشد به ارباب پيشنهاد مي مي

دانست. البتّه در تمام اين مدت هم  يعني قيمت آن كار را آزادي خودش مي ,شد كرد و بعد آزاد مي براي ارباب كار مي
توانست  شد و هزينة زندگي او بر عهده ارباب بود. بنابراين از اين جهت نگراني نداشت و به اين طريق مي برده حساب مي

در كتب فقهي عنوان گرديده است.  خود را بخرد. راه ديگري كه براي آزاد كردن بردگان ارائه شده به عنوان باب عتق
شود  اي كه آزاد مي اي آزاد كند. منتهي براي انتخاب برده هاي مسلمان آن است كه برده يكي از مستحبات و ثواب

هاي  شرايطي مقرّر شده است كه مثالً از كارافتاده و مفلوك نباشد و قدرت كار داشته يا هنر و صنعتي بلد باشد. در دوران
ها مقايسه و تشبيه به شرايط  دانستند لذا در تفسير اين شرايط بعضي هاي خود مي ها غالمان را مانند دام ربابقديم چون ا

نمودند ولي در واقع آن براي اين بود كه برده آزاد شده بتواند امرار معاش كند نه اينكه ارباب وقتي  گوسفند قرباني مي
بينيم كه بردگاني كه تا دو  ديد او را رها سازد. بنابراين اگر توجه كنيم مي برده را ناتوان و غيرقابل خدمت و استفاده مي

قرن پيش در دنيا وجود داشتند از نظر اسالم برده نبودند براي اينكه به اين طريق يعني بعد از يك قرن، دو قرن بعد از 
م اسالم فقط در موردي كه خلفاء (يا به شدند. منتهي متأسفانه احكا ماند و همه آزاد تلقّي مي اي نمي اسالم هيچ برده

شد و در ساير موارد نه. و اگر به تاريخ نگاه كنيد بسياري از  خواستند استفاده كنند اجرا مي سالطين) مي ،اصطالح
تصميماتي كه گرفته شده است بر خالف اسالم است. من مورخ نيستم و مطالعات فراواني در تاريخ ندارم ولي به ياد 

در طي تاريخ راجع به آزادي بردگان صحبتي شده باشد جز آنچه گفتم. فقها هم در كتب خودشان مقرّرات ندارم كه 
اند كه مستند به آيات قرآن است. تنها موردي كه به ياد دارم مربوط به عارف و فقيه مشهور مرحوم  داري را نوشته برده

اند،  قمري خطاب به پيروان صادر كرده 1332اي كه در سال  حاج مالّ علي مشهور به نورعليشاه ثاني است كه در اعالميه
اند كه در صحت رقيت تمام غالمان و كنيزاني كه وجود دارند شك و ترديد است. بنابراين به  همين مطلب را ذكر كرده

دنيا گرفته شد و شوند. اما تصميم ديگري من نديدم. تصميماتي هم كه در  گرديم و اينها آزاد تلقّي مي اصل حريت برمي
هاي قاطع و ضربتي اعالم شد حسنش به جاي خود بود ولي مضاري هم داشت به اين معني كه اين  به صورت اعالميه

دادند نه براي انسانيت. از طرفي بنابر مطالبي كه  هاي سياسي مورد استفاده قرار مي ها را دول بزرگ براي هدف تصميم
شوند يعني از جنبه ارتباط با سايرين به منزلة يك انساني هستند كه  رآن انسان محسوب ميها طبق آية ق قبالً گفته شد برده

توان به آنها آزاري رساند  وجه نمي هستند كه به هيچ آَدمَ  َلَقْد َكرَّْمنا بَنيالي آخر و آية  ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثىمشمول آيه 
ماليم بايد باشد كه يك پدر حق دارد فرزند خود را تنبيه ماليمي كند، و بيشتر از آن مجاز اي  و حتّي تنبيه آنها به اندازه

بينيد كه رفتارشان  السالم هم اگر دقّت كنيد مي نيست. در زندگاني بزرگان صدر اسالم و بخصوص ائمة آل رسول عليهم
كه وقتي گذاردند و حتّي در تاريخ آمده است  نميخورند و تفاوتي  با برده و آزاد، انساني بود مثالً با غالمان غذا مي

حاكمان داشتند به استقبال  المقدس كه عادت به روش تعظيم دوم فتح شد، مردم بيت المقدس در زمان عمر خليفه بيت
ولي ديدند شخصي سوار بر االغ است و همراه با او شخص ديگري پياده با هم آمدند به شهر. مستقبلين اعتنايي  آمدند،
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نكردند و به راه ادامه دادند تا رسيدند به لشگريان اسالم كه آنجا را فتح كرده بودند. از آنها پرسيدند خليفه كجاست؟ 
جواب دادند خليفه به شهر رفت. مستقبلين گفتند ما كسي جز االغ سواري نديديم كه كسي هم همراه او بود. گفتند بله 

نها بسيار تعجب كردند. بدين نحو كه در ه و آني كه سوار بود غالم او بود. آها بودند. آن كسي كه پياده بود خليف همان
شد و از اين حيث هيچ فرقي بين آنها  آمد و غالم سوار مي شد عمر پايين مي مسير هر وقت غالم خيلي خسته مي طول

ساندن به شخص آزاد هيچ فرقي مشهود نبود. بنابراين وقتي كه هيچ فرقي ندارند مسلماً آزار رساندن به آنها با آزار ر
بين  بة مالي دارد و از لحاظ ماليكند. البتة بنابر بعضي احكام فقهي ديه آنها كمتر است و امثال اينها. چون ديه جن نمي

  » داري و برده اصوالً معنا و مصداقي ندارد. ولي اكنون كه ديگر برده فرق وجود دارد شخص آزاد و بنده
داري بر دو محور اصلي قرار دارد، يكي اينكه اسراي جنگي كه اقدام به  در ارتباط با بردهبه هرحال ديدگاه اسالم 

شوند تا اين بندگان را آزاد كنند. در  گيرند و دوم اينكه همه مسلمين تحريض مي اند در زمرة بردگان قرار مي حرب نموده
خاصي در صدر اسالم داشته است. چه كه  داري اهميت موضوع اول از لحاظ اداره امور معيشت اسرا موضوع برده

ها به سرزمين خود  اند را قبل از پايان كلّية خصومت اند و سربازان متخاصم بوده توان گروهي كه اقدام به جنگ نموده نمي
رها توان آنان را بدون خوراك و مسكن نيز  نمايند. از طرفي نمي برگرداند. زيرا مجدداً سالح به دست گرفته و تهاجم مي

نمود. تشكيالت زندان نيز در آن زمان موجود نبوده كه اسرا را نگهداري و قوت آنها را تأمين كند لذا بهترين كار اين 
بوده كه آنها را در اختيار مسلمين قرار دهند تا اوالً شغل حداقلي داشته باشند، ثانياً غذا و مسكن آنها بدينوسيله تأمين شده 

باشند تا مرتكب فتنه نشوند. از اين سو حقوق آنان را نيز در برخي موارد اجتماعي نصف حقوق باشد و ثانياً تحت نظارت 
كسي را كه توانگري نباشد تا «فرمايد:  ا نيز نصف نمود. در اين رابطه ميديگران قرار دارد در عوض حدود و مجازات ر

تر است. همه  به زني گيريد و خدا به ايمان شما آگاه اي كه مالك آنها هستيد زنان مؤمنه را به نكاح گيرد از كنيزان مؤمنه
اي بدهيد و بايد كه پاكدامن  از جنس يكديگريد پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنيد و مهرشان را به نحو شايسته

د عذاب باشند نه زناكار و نه از آنها كه رفيق (دوست پسر) داشته باشند و چون شوهر كردند هرگاه مرتكب فحشا شون
آنها نصف عذاب زنان آزاد است و اين براي كساني است از شما كه بيم دارند كه به رنج افتند و با اين همه اگر صبر 

هاي اعراب براي  اين ديدگاه متفاوت از تجاوزات و شبيخون 19»كنيد برايتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.
داري در  گرفتند. اسالم از اين پديده و رسوم برده را بدين شكل به بردگي ميتصرّف اموال و افراد قبائل است كه آنها 

  اصل براي حفظ و بقاي دوست و دشمن استفاده نمود. 
يعني خارج شدن از قيمومت صاحبان آنها و  بردگانهمانطور كه در فوق ذكر شد تحريض مسلمين به آزادسازي 

است. ترغيب مسلمين به آزاد سازي از موارد مورد توجه در اسالم اعطاي حقوق اجتماعي همانند ساير افراد جامعه 
نيكي «فرمايد:  بردگان و قراردادن كفّاره بسياري از خطاها براي اين موضوع از آيات زير مشهود است: در سورة بقره مي
كتاب و پيامبران  آن نيست كه روي به جانب مشرق و مغرب كنيد. بلكه نيكي آن است كه به خدا و روز آخر و مالئكه و

سازي) ايمان آورد و مال خود را با آنكه دوستش دارد به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و مسافران و گدايان و (آزاد
بردگان ببخشد و نماز بگزارد و زكات بدهد و چون عهدي ببندند به آن وفا كنند و در بينوايي و بيماري و هنگام جنگ 
                                                 

َتي ،25سورة نساء، آية  - 19 اِتُكُم اْلُمْؤِمناِت َو اللَُّه َأْعَلُم َو َمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصناِت اْلُمْؤِمناِت َفِمْن ما َمَلَكْت َأْيماُنُكْم ِمْن فـَ
َر ُمساِفحاٍت َو ال ُمتَِّخذاِت َأْخداٍن فَِإذا أُ بِِإيماِنُكْم بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض فَاْنِكُحوُهنَّ بِ  ْحِصنَّ فَِإْن َأتـَْيَن ِإْذِن َأْهِلِهنَّ َو آُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصناٍت َغيـْ

ٌر َلُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ  ِبفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف ما َعَلى اْلُمْحَصناِت ِمَن اْلَعذاِب ذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ     .َو َأْن َتْصِبُروا َخيـْ
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   20»ان و پرهيزگارانند.صبر كنند اينان راستگوي
خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد كرد ولي به سبب شكستن «فرمايد:  در سورة مائده مي

كند و كفّارة آن اطعام ده مسكين است از غذاي متوسطي كه به  خوريد، بازخواست مي سوگندهايي كه به قصد مي
نها يا آزاد كردن يك بنده و هر كه نيابد سه روز روزه داشتن. اين كفّارة قسم خورانيد يا پوشيدن آ خانوادة خويش مي

كند باشد كه سپاسگزار  است هرگاه قسم خورديد به قسمهاي خود وفا كنيد. خدا آيات خود را براي شما اينچنين بيان مي
نِ آن و نيز براي تأليف قلوب و صدقات براي فقيران است و مسكينان و كارگزارا«فرمايد:  در سورة توبه مي 21»باشيد.

اي است از جانب خدا و خدا دانا و  آزادكردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فريضه
اند پشيمان  كنند، آنگاه از آنچه كه گفته آنهايي كه زنانشان را ظهار مي«فرمايد:  در سورة مجادله مي 22»حكيم است.

دهند و خدا به  اي آزاد كنند. اين پندي است كه به شما مي ش از آنكه با يكديگر تماس يابند بايد بندهشوند، پي مي
اي نيابند، پيش از آنكه با يكديگر تماس يابند بايد دو ماه پي در پي  كنيد آگاه است. اما كساني كه بنده كارهايي كه مي

 23»د و اين بدان سبب است كه به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد.روزه بدارند و آن كه نتواند، شصت مسكين را طعام ده
كرده كه تو مثل مادر من هستي ديگر روابط زناشويي بين  در اعراب رسم بر اين بوده كه اگر مردي به زنش خطاب مي

از ميان شما كساني  « فرمايد: قبل مي شده است. اين رسم به ظهار معروف بوده اسالم با نفي اين خرافه در آية  آنها حرام مي
اند و سخني  كنند بدانند كه زنانشان مادرانشان نشوند، مادرانشان فقط زناني هستند كه آنها را زائيده كه زنانشان را ظهار مي

تالش هم براي تربيت ظهاركنندگان  24»گويند و خدا از گناهان درگذرنده و آمرزنده است. ناپسند و دروغ است كه مي
افه توجه نكنند و براساس خرافه زحمت براي خود و خانوادة خود و اجتماع ايجاد ننمايند نموده و آنها را كه ديگر به خر

نمايد. از طرف ديگر از اين كفّاره جهت بهبود وضع بردگان و مساكين به اين نحو استفاده  ملزم به پرداخت كفّاره مي
و تو چه داني كه عقبه چيست، «فرمايد:  دهد. در سورة بلد مي ر مينموده و كفّاره را آزادسازي برده يا اطعام مسكين قرا

هيچ مؤمني را نباشد كه مؤمن ديگر را جز به خطا بكشد و هركس «فرمايد:  . در سورة نساء مي25»آزاد كردن بنده است
مگر آنكه خونبها را  اش تسليم كند اي مؤمن را آزاد كند و خونبهايش را به خانواده كه مؤمني را به خطا بكشد بايد بنده

                                                 
َو النَِّبيِّيَن  ْوِم اْآلِخِر َو اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتابِ َلْيَس اْلِبرَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْليَـ ، 177سورة بقره، آية  - 20

َعْهِدِهْم ِإذا َو اْلَمساِكيَن َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِليَن َو ِفي الرِّقاِب َو َأقاَم الصَّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو اْلُموُفوَن بِ   َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْربى  َو آَتى اْلماَل َعلى
 .ساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحيَن اْلَبْأِس ُأولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ عاَهُدوا َو الصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبأْ 

َرِة َمساِكيَن ِمْن َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن ُم َعشَ ال يُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِفي َأْيماِنُكْم َو لِكْن يُؤاِخذُُكْم ِبما َعقَّْدُتُم اْألَْيماَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطعا ،89سورة مائده، آية  - 21
َبٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصياُم َثالثَِة َأيَّاٍم ذِلَك َكفَّارَُة َأْيمانِ  َلَعلَُّكْم  ُكْم ِإذا َحَلْفُتْم َو اْحَفُظوا َأْيماَنُكْم َكذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم آياتِهِ َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم َأْو َتْحرِيُر َرقـَ

 .َتْشُكُرونَ 
اْلغارِِميَن َو ِفي َسِبيِل اللَِّه َو اْبِن السَِّبيِل ِإنََّما الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمساِكيِن َو اْلعاِمِليَن َعَلْيها َو اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َو ِفي الرِّقاِب َو  ،60سورة توبه،آية  - 22

 .للَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َو ا
ْبِل َأْن يـََتَماسَّا ذِلكُ  ،3 -4سورة مجادلة، آيات  - 23 َبٍة ِمْن قـَ ْم ُتوَعُظوَن ِبِه َو اللَُّه ِبما تـَْعَمُلوَن َو الَِّذيَن ُيظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ثُمَّ يـَُعوُدوَن ِلما قاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـَ

ْبِل َأْن يـََتَماسَّا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع فَِإْطعاُم ِستِّيَن ِمْسِكيناً ذِلَك ِلتُـؤْ َفَمْن َلْم َيِجْد َفصِ . َخِبيرٌ   . ِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلهِ ياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْيِن ِمْن قـَ
أُمَّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَِّئي َوَلْدنـَُهْم َو ِإنـَُّهْم َليَـُقوُلوَن ُمْنَكرًا ِمَن اْلَقْوِل َو ُزورًا َو ِإنَّ  الَِّذيَن ُيظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنَّ أُمَّهاِتِهْم ِإنْ  ،2سورة مجادله، آية  - 24

 .اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 
  .َفكُّ َرقـََبةٍ  .َو ما َأْدراَك َما اْلَعَقَبةُ  ،12 – 13لد، آيات بسورة  - 25
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ببخشند و اگر مقتول مؤمن و از قومي است كه دشمن شماست فقط بندة مؤمني را آزاد كند و اگر از قومي است كه با 
اي نيابد براي توبه دو  اش پرداخت شود و بندة مؤمن را آزاد كند و هركس كه بنده اند، خونبها به خانواده شما پيمان بسته

با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و «فرمايد:  در همين سورة باز مي 26»رد و خدا دانا و حكيم است.درپي روزه بگي ماه پي
ايد (بردگان) نيكي  بينوايان و همساية خويشان و همساية بيگانه و يار مصاحب و مسافر رهگذر و آنان كه مالك آنها شده

خدا روزي بعضي از شما را از «فرمايد:  سورة نحل مي در 27»كنيد هرآينه خدا متكبران و فخرفروشان را دوست ندارد.
دهند تا همه  اند نمي اند از روزي خود به آنان كه مالك آنها شده بعض ديگر افزون كرده است پس آنان كه فزوني يافته

غالمان و  عزبهايتان را و«فرمايد كه:  در سورة نور دستور مي 28»كنيد؟ در روزي يكسان شوند آيا نعمت خدا را انكار مي
كنيزان خود را كه شايسته باشند همسر دهيد. اگر بينوا باشند خدا به كرم خود توانگرشان خواهد ساخت كه خدا گشايش 
دهنده و داناست. آنان كه استطاعت زناشويي ندارند بايد پاكدامني پيشه كنند تا خدا از كرم خويش توانگرشان گرداند. 

خواهان بازخريدن خويش هستند اگر در آنها خيري يافتيد بازخريدشان را بپذيريد و از و از بندگانتان (بردگان) آنان كه 
آن مال كه خدا به شما ارزاني داشته است به آنان بدهيد و كنيزان خود را اگر خواهند كه پرهيزگار باشند به خاطر ثروت 

اند  كنيزان كه به اكراه بدان كار وادار گشته دنيوي به زنا وادار مكنيد. هركس كه آنان را به زنا وادارد، خدا براي آن
  29»آمرزنده و مهربان است.

  
  گيري خالصه و نتيجه

صدر اسالم  در گام به گام يسياستكه دهد  هاي تاريخي نشان مي بررسي .در اسالم اصل بر آزادي است نه بردگي
داري در جامعه  بردهيكبارگي  و عواقب لغو ضرداري بتدريج در طول زمان از بين برود و عوا اتخاد گرديد تا پديده برده
 معيني سازمان در جنگهاچون با توجه به عدم وجود تشكيالت زندان در صدر اسالم از طرفي  .مخل امور اجتماعي نگردد

در با توزيع بردگان داري  برده ا استفاده از رويهبزنداني وجود نداشت اين مسئوليت و نبود اسرا براي حفظ و نگهداري 
  سرشكن مي شد.  بودند متمولين زهم ا اًكه اكثربين افراد معه جا

آن را به يكبارگي توانسته  نميبا توجه به شرايط اجتماعي آن زمان اسالم و جاهلي بوده اعراب سنتهاي  داري از برده
و زندگي آنها مختل ده فاقد پشتيباني اقتصادي بوه ند كشد ميتعدادي زيادي برده آزاد  ،واحده دفعتاً اوالً چون لغو كند.

                                                 
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِديٌَة ُمَسلَّ كاَن ِلمُ  َو ما ،92سورة نساء آيه  - 26 َتَل ُمْؤِمناً َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـَ َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَُّقوا فَِإْن كاَن   َمٌة ِإلىْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطًَأ َو َمْن قـَ

َبٍة ُمْؤِمنَ  نَـُهْم ِميثاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإلىِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر رَقـَ َنُكْم َو بـَيـْ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصياُم   ٍة َو ِإْن كاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـْ َأْهِلِه َو َتْحرِيُر َرقـَ
  .َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْيِن تـَْوبًَة ِمَن اللَِّه َو كاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيماً 

َو اْلجاِر اْلُجُنِب َو الصَّاِحِب بِاْلَجْنِب َو اْبِن السَِّبيِل   َو اْلَمساِكيِن َو اْلجاِر ِذي اْلُقْربى  َو اْلَيتامى  َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحسانًا َو ِبِذي اْلُقْربى ،36آيةسورة نساء  - 27
 .وراً َو ما َمَلَكْت َأْيماُنُكْم ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن كاَن ُمْختاًال َفخُ 

ما َمَلَكْت َأْيمانـُُهْم فـَُهْم ِفيِه َسواٌء َأ َفِبِنْعَمِة اللَِّه   بـَْعٍض ِفي الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضُِّلوا ِبَرادِّي ِرْزِقِهْم َعلى  َو اللَُّه َفضََّل بـَْعَضُكْم َعلى، 71سورة نحل آية  - 28
   .َيْجَحُدونَ 

َو . اِسٌع َعِليمٌ ِمْنُكْم َو الصَّاِلِحيَن ِمْن ِعبادُِكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقراَء يـُْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َو اللَُّه و   ُحوا اْألَيامىَو َأْنكِ  ،32 – 33سورة نور، آيات  - 29
يَن يـَْبتَـُغوَن اْلِكتاَب ِممَّا َمَلَكْت أَْيماُنُكْم َفكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيرًا َو آُتوُهْم ِمْن ْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنكاحًا َحتَّى يـُْغِنيَـُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َو الَّذِ 

نْ ماِل اللَِّه الَِّذي آتاُكْم َو ال ُتْكرُِهوا فـََتياِتُكْم َعَلى اْلِبغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّناً ِلَتْبتَـُغوا َعَرَض اْلحَ   . يا َو َمْن ُيْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اللََّه ِمْن بـَْعِد ِإْكراِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحيمٌ ياِة الدُّ
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و شد  مينجام توليدي اغلب بوسيله بردگان ا و كارهاي يدي ثانياً .گرديد پديدار ميبزه در جامعه و انواع شد  مي
  .دچار ركود و بحران شوداقتصاد  گرديد تا آزادسازي بردگان بصورت يكباره سبب مي

شدن بسيار نادر اتفاق بيافتد و آزادسازي بردگان بسيار بر اين اساس پيامبر اكرم اين سياست را اتخاذ نمود كه برده 
  هاي اجتماعي از ميان برود.  زياد باشد تا در طول زمان بردگي خودبخود بدون ايجاد تنش
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