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كه با همكاري عدة كثيري از دانشمندان و محققان در دست  دانشنامة جهان اسالم
همة موضوعات مربوط به دين اسالم و فرهنگ و تمدن سرزمينهاي  ،تدوين است

گستردگي و . و به ياري خداوند بتدريج منتشر خواهد شد ،گيرد بر مياسالمي را در 
كند كه برخي  تنوع موضوعات و لزوم استفاده از تحقيقات اصيل و تازة علمي ايجاب مي

المعارفها و منابع ديگر ترجمه و در صورت لزوم تكميل  دايرةمقاالت اين دانشنامه از  زا
تأليف محققان ايراني است و  امة جهان اسالمدانشناز اين رو بخشي از مقاالت . شود

  . بخشي ديگر ترجمه از تحقيقات دانشمندان كشورهاي ديگرست
 دايرةين ايجازي كه بر حسب و شيوة ، در عدانشنامه جهان اسالماي از مقاالت  پاره

المعارف نويسي در نوشتن آنها، بكار رفته است، به اقتضاي اهميت موضوع يا گستردگي 
هاي  آنها را رسالهتوان  تر است؛ چندان كه مي ديگر بلنددر آن باب، از مقاالت تحقيقات 

 المعارف دايرةچون اين گونه مقاالت غير از خوانندگان . تحقيقي مستقل به شمار آورد
خواستاران ديگري هم دارد و روشهاي تحقيقي و دقتهاي علمي كه در تأليف آنها بكار رفته 

آموز تواند بود، و از سوي ديگر تا  حوزة تتبعات اسالمي نكته است براي محققان جوان در
افتد  شان به تأخير مي طبع و نشر دانشنامة جهان اسالمسازي نهايي براي مجلدات  آماده

در نظر گرفته است كه اين گونه مقاالت را، اعم از تأليف و » اسالمي المعارف دايرةبنياد «
انتشار اين سلسله كتابها در عين حال فرصتي است . ترجمه، به صورت جداگانه منتشر كند

به  دانشنامهنظر و انتقاد خوانندگان تا مقاالت به صورت كاملتري در  وري از اظهار براي بهره
اين دفتر از جمله مقاالت بلند دانشنامه است كه اميد است مورد توجه . چاپ رسد

  . اظهارنظر دريغ نكنند و صاحبنظران نيز از راهنمايي و ،مندان واقع شود عالقه
  و من اهللا التوفيق 

  اسالمي  المعارف دايرةبنياد 
   1372 –تهران 
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  پيشگفتار
پرسند كه نظر  بارها شنيده شده كه برخي از جوانان مسلمان با كنجكاوي فراوان مي

آميز بردگي را پذيرفته و  يا چرا آيين اسالم، قانون اجحاف ،اسالم دربارة بردگي چيست
  . بر آن مهر تصديق نهاده است

اي از خاورشناسان مغرض نيز موضوع بردگي را دستاويز تاخت  پارهاز سوي ديگر، 
دانشمندان البتّه . اند ، حساسيت بيشتري بخشيدهمسئله اند و به  و تاز بر اسالم قرار داده

اند كه در  اسالمي هم از پاسخگويي باز نمانده و مقاالت و رسائلي در اين باره نگاشته
به عنوان جواب مسئله، بيش از ديگر پاسخها شهرت ولي آنچه كه . گيري است خور بهره

اسالم، هر چند با بردگي موافقت نداشته اما شرايط و احوالي كه در  :يافته اين است كه
بويژه كه طرفداران  داده تا بردگي را بكلي لغو كند، م بوده است اجازه نميحاكگذشته 

 از اركان اقتصادي كشورها بهفروشي يكي  بردگي در روزگار گذشته، بسيار بودند و برده
سازي  ناگزير اسالم، راه ديگري را در پيش گرفت و مسلمانان را به آزاد. رفت ميشمار 

داري در  بردگان تشويق كرد و ثوابهاي فراوان براي اين كار قائل شد تا بتدريج دورة برده
ي پردازيم، اگر بخواهيم از سر انصاف دربارة اين پاسخ به داور! تاريخ بشر به سرآيد

﴿ال ُيْسِمُن : و به مصداق آية شريفه ،كننده نيست بايد اعتراف كنيم كه جواب مذكور، قانع
كند بلكه اين ايراد را به ذهن  دردي را درمان نمي! )۷: الغاشية(َوال ُيْغنِي ِمْن ُجوعٍ﴾ 

پرستي هزاران طرفدار نداشت؟ و مگر  آورد كه مگر در روزگار گذشته، شرك و بت مي
ترسيدند كه چون خانة كعبه از بتها پاك شود، مشتريان  مكه از اين نميپرستان  تب

پرست از آمدن به مكه خودداري ورزند؟ پس  بازارشان پراكنده گردند و قبائل بت
پرستي را نپيمود و از قدرت مشركان خاور و  چگونه اسالم، راه مماشات با شرك و بت

   :ست اقتصادي ترس داشتند پيام دادو به كساني كه از شك ،باختر نهراسيد
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اي مؤمنان، جز اين نيست كه مشركان مردمي پليدند و از امسال به بعد، نبايد به «

از فقر و تنگدستي ) بدليل كاهش معامالت(نزديك شوند و اگر الحرام  مسجد
نياز خواهد كرد و  اگر خدا بخواهد شما را از فضل خود بي) بدانيد كه(بيمناكيد 
  . »ا و حكيم استخدا دان

ديد، آنرا اساساً انكار  بنابراين، چنانچه اسالم كاري را بكلّي باطل و نادرست مي
  . پرداخت به نفي و رد آن مي) مانند تحريم خمر(كرد يا در طي مراحلي  مي

منصف، راه ديگري را براي پاسخگويي انتخاب  برخي از مسلمانان و خاورشناسان
اند تا نشان دهند كه  در صدد بر آمده Gustavelebonوستاولوبون اند و مانند دكتر گ  كرده

رفتار مسلمانان با بردگان، رفتاري انساني و ماليم بوده است و بردگان آنها از اين حيث، 
   :نويسد اند، چنانكه مي تر از نوكران و كلفتهاي اروپايي بوده خوشبخت

در نزد نصاري بوده، نيست و مسلمانان بدان صورت كه  برده، نزدآنچه مسلّم است «
برند، بمراتب بهتر از وضعي است كه نوكران و  بسر ميوضعي كه بردگان مشرق در آن 

شوند و  مي كلفتهاي اروپائي دارند غالمان زر خريد در مشرق، جزء خانواده محسوب
 با دختران آقايان و مالكين خود ازدواج كنند توانند چنانكه پيش از اين گفته شد حتي مي

در . توانند به بزرگترين منصبها نائل شوند و در زمرة دامادان او در آيند و همچنين مي
مشرق، غالم بودن عار و ننگ نيست و بدان اندازه كه در مغرب، نوكر از ارباب خود 
فاصله دارد، در آنجا غالم از مالكش دور نيست و ارتباطش زيادتر و با او نزديكتر 

اند معترفند  كه دربارة مسئلة بردگي در شرق به تحقيق پرداختهتمام جهانگرداني ... است
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اند،  اي كه برخي از اروپائيان در اطراف آن براه انداخته كه اين سر و صداي مغرضانه
  .1»اساس است بكلّي بي

ولي اساس مسئله  ،هر چند گفتار گوستاولوبون، به جاي خود صحيح و دلنشين است
هد كه اصوالً چرا بايد اسالم، بردگي را به تصويب رساند د كند و توضيح نمي را حل نمي

  و اين كار چه لزومي داشته است؟ 
ايم تا عالوه بر مباحث جنبي، به سئوال اصلي نيز پاسخ  ما، در اين رساله كوشيده

اميد است كه اين نوشتار با وجود . دهيم، و اين مسئله را از ديدگاه اسالم روشن سازيم
  . وظيفة خود را ايفاء كند و مورد استفادة خوانندگان قرار گيردفشردگي و اختصار، 

  مصطفي حسيني
  1413شعبان 
  1371اسفند 

  
  
  

_________________ 

 . ، چاپ تهران465و  464شم حسيني، ص تمدن اسالم و عرب، اثر گوستاولوبون، ترجمه ها -1



 

  بسم اهلل الرمحن الرحیم 
  . صطفىسالم علي عباده الذين االحمد هللا و

بردگي با صورتها و اشكال گوناگونش، از روزگار كهن، پذيرفتة همة اقوام و ملل 
ناپذير آورده  گيري، نظري عادالنه و نسخ ه اسالم دربارة بردهجز آنك ،جهان بوده است

خبر از آنكه در آئين خودشان در  از نويسندگان غربي، بياست؛ و شگفت آنكه برخي 
اند و  داري متّهم ساخته گرانة بردهمباب بردگي آمده، اسالم را به طرفداري از اشكال ست

و هم از آئين مسلمانان به نمايش با اين اتّهام، ناآگاهي خويش را از كيش خود 
  ! اند گذاشته

  
  بردگي در اقوام و اديان كهن 

كند كه در  اند بنگرد، مالحظه مي اگر كسي به كتابهاي كه از اقوام باستاني سخن گفته
چيني و ايراني و عبراني و يوناني و ميان تمام آن اقوام از آشوري و بابلي و هندي و 

با شكلهاي مختلف رواج داشته و انسانها را در معرض گيري  رومي و ديگران، برده
قانون حمورابي دادند و در همة قوانين و شرايع پيشين نيز مانند  خريد و فروش قرار مي

به . داري به تصويب رسيده است و شريعت يهود و مسيحيت و جز اينها، برده 1و مانو
يعني يونان و رم و ايران، و دو  داري در سه كشور متمدن و باستاني عنوان نمونه، از برده
آوريم تا معلوم  به ايجاز سخن به ميان مي –يهوديت و مسيحيت  –ديانت بزرگ سامي 

شود كه اسالم در قانونگذاري خود تا چه اندازه به ماليمت گراييده و جانب نرمي با 
  . ضعيفان و زيردستان را رعايت كرده است

  

_________________ 

 . گويند» ماناوادار ماسترا«قانونگذار هند باستان كه مجموعه قوانين او را  -1
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  بردگي در يونان باستان 
مردم يونان،  ،آورده» تاريخ تمدن«در كتاب  )Will Durant( ويل دورانت بنابر آنچه

گيري، كودكان سر  از زندانيان جنگ، اسيران يورشهاي برده« :بردگان فراواني داشتند كه
يعني يونانيان متمدن، همة اين . فراهم آمده بودند 1»راهي، كودكان ولگرد و مجرمين

فروشي و  شمردند بازار برده ، مشروع و مجاز ميراهها را براي به دست آوردن برده
تاجران يوناني، غالم را چون هر « :نويسد دورانت مي. ، گرم بودتجارت بردگان در آتن

كردند و در خيوس، دلوس، كورنت، آيگينا، آتن و هر جاي  كاالي ديگر خريداري مي
فروشان آتن  برده. داشتند شد، آنان را براي فروش عرضه مي كه خريداري پيدا ميديگري 

در دلواس اگر روزي يك هزار برده . رفتند مياز ثروتمندترين اتباع خارجي به شمار 
كيمون، پس از جنگ ائورو مدون بيست هزار تن . شد، برخالف معمول نبود فروخته مي

   2!»فروشان برد از اسيران جنگي را به بازار برده
رفتاري يا خطايي كند،  اگر غالمي بد« :يونانيان در قوانين خود مقرر كرده بودند كه

و اگر آزاد مردي، او . بيند شود، اگر بر امري شهادت دهد، شكنجه مي با تازيانه تنبيه مي
تواند  ظلمي بزرگ بر او وارد شود، وي ميرا بزند نبايد از خويش دفاعي كند ولي اگر 

   .3»بفروشدبه معبد پناه برد و آنگاه صاحبش بايد او را 
 –آزادشدگان « :يافت، در آن صورت اي از بند اسارت رهايي مي ض اينكه بردهبه فر

در محروميت ازحقوق سياسي و  –يعني كساني كه زماني برده بودند و سپس آزاد شدند 

_________________ 

، چاپ 308، ص 2تاريخ تمدن، اثر ويل دورانت، ترجمه فتح اهللا مجتبايي، بخش يونان باستان، ج -1
 . تهران

 . 309و  308، ص 2تاريخ تمدن، ج  -2
 . 309ف ص 2ج تاريخ تمدن،  -3
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يعني بردگي آنان تا پايان عمر به  .1»از لحاظ اقتصادي، با اتباع خارجي شريك بودند
  ! يافت نحوي دوام مي

كه فرزندان اين گروه ستمديده و محروم،چه سرنوشتي در يونان اينك بايد ديد 
  باستان، داشتند؟ 

   :نويسد مي» بردگي«در كتاب  M.Lengelleموريس النژله 
نشدني بربرها، پرورش انسان و حيوان  يونانيان به علت همجوار بودن با منابع تمام«

. تعدادشان بسيار كم بود شدند، بردگاني كه در خانه متولّد مي. دانستند را پرخرج مي
كه البته، كودكان  .2»گذاشتند كشتند يا سر راه مي ها را يا مي اغلب تازه به دنيا آمده

  . افتادند گي ميدردام بسرراهي دوباره، به 
است كه بدانيم دو فيلسوف بزرگ يونان  در پي آگاهي از اين اوضاع اسفبار، سزاوار

ن نظام ستمگرانه چه برخوردي را داشتند؟ و آيا در يعني افالطون و ارسطو با ايباستان، 
  داري را بدان صورت وحشتناك، پذيرفته بودند يا نه؟  فلسفة خود، نظام برده
نام دارد، نشان داده كه  )Politeia(تيا  در اصل پولي كه» جمهور« :افالطون دركتاب

م آزاد، برابر باشند، ن با مردوي از اينكه در حكومتي بردگا. نظام بردگي را پذيرفته است
   :افالطون در اين باره نوشته است. كند شگفتي و مخالفت مي ابراز
منتها درجة افراط در آزادي اينجا است، در چنين حكومتي غالم و كنيز ! اي دوست«

  ! 3»اند كم ندارند زر خريد از حيث آزادي چيزي از صاحبان خود كه آنها را با پول خريده

_________________ 

 . 308، ص 2تاريخ تمدن، ج  -1
، چاپ 32، ترجمه حبيب اهللا فضل اللهي، ص )دانيم؟ چه مي: از مجموعه(بردگي، اثر موريس النژله  -2

 . تهران

 . ، چاپ تهران490جمهور، اثر افالطون، ترجمه فوءاد روحاني، ص  -3
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سخن به ميان آورده، باز هم روا ندانسته است » نظام اشتراكي«از  افالطون در آنجا كه
موريس النژله . برداري از مواد خوراكي با آزادگان برابر باشند كه بردگان، حتي در بهره

   :نويسد مي
دهد كه بردگان همطراز با همشهريان از حيث  اجازه نمي) افالطون(سوف روحية فيل«

زياد و براي بردگان و كارگران جيرة كم را الزم  ةنان، جيربراي اي. مواد خوراكي باشند
  ! 1.»داند مي

! ارسطو فليسوف بزرگ و شهير يوناني در سخن معروف خود، برده را افزاري جاندار
  ! 2»اند جان اسباب، بندگان بيو آالت و ) است(بنده آلت جاندار « :شمرده و گفته است

عقيده » تاريخ فلسفه« :يل دورانت در كتاباين فليسوف برجستة يوناني، به گزارش و
   :داشته است كه

همچنان . بنده در دست موالي خود همچون بدن در برابر ذهن و قوة مفكّره است«
. 3»كه بدن از قواي ذهني و تفكّر بايد پيروي كند، بنده نيز ملزم به اطاعت از مولي است

مان دهد، به نظر ارسطو آن بنده ناگزير بنابراين، اگر مولي، بندة خود را به كاري ناروا فر
  ! بايد از مواليش فرمان برد
  بردگي در رم قديم 

   :به گفتة ويل دورانت. داري يوناني كم نداشت داري در رم قديم، چيزي از برده برده
 نفر يا تقريباً 000/400ق م تعداد غالمان را در شهر رم به  30بلوخ، در حدود سال «

   .4»نفر تخمين زده است 000/500/1اليا به نصف جمعيت و در ايت

_________________ 

 . 55بردگي،ص  -1
 . ، چاپ تهران119، ص 1عباس زرياب خويي، ج  تاريخ فلسفه، اثر ويل دورانت، ترجمه -2
 . 119، ص 1تاريخ فلسفه، ج  -3
 . 393، ص 3تاريخ تمدن، ج  -4
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ق م، در شهر رم مفاد  451و  450اي داشتند كه در سالهاي  گانه دوازدهها، الواح  رمي
الواح . با عباراتي كوتاه كنده شده بود  بر روي اين الواح، قوانين رمي. آنها را انتشاردادند
به پدر، اجازه « :اند كه مثالً آورده هاي تاريخ به شمار ترين قانون نامه مزبور را از خشن

تازيانه بزند و به زنجير بكشد و حبس كند و بفروشد  داد تا هر يك از فرزندانش را مي
بردگي فروخته  بدين صورت، گاهي فرزندان از سوي پدران خود، به! 1»بكشديا 
   :دورانت نوشته است. شدند مي

امپراطور سفّاك (پدر نرون . كشتند يزدند و احياناً م خانگي را گاه كتك ميبردگان «
خواست مشروب  به اين علّت آزادشدگان خود را كشت كه آنقدر كه او مي) رم

   2!»نخوردند
بار خود به جان آمده بودند در تحت  عدة بسياري از بردگان رمي كه از وضع رقّت

سرانجام  و چند بار با رميان پيكار كردند وسركردگي اسپارتاكوس، به شورش برخاستند 
تا رم به  3شش هزار تن از آنها را در ميان راه كاپوااز آنان شكست خوردند و رميان، 

نهضت بردگان سركوب شد و آن بيچارگان ناگزير به قوانين سخت و ! 4صليب كشيدند
داشت كه اگر  پرفشار رمي تن در دادند، قوانيني كه به گزارش موريس النژله مقرّر مي

اري را انجام دهد و بر مبناي طلب خود، از او سندي بگيرد، سزاوار اي براي كسي ك برده
   :نويسد النژله مي! مرگ است

_________________ 

 . 40، ص 3تاريخ تمدن، ج  -1
 . 394، ص 3تاريخ تمدن، ج  -2
 . كاپوا، شهري قديمي در جنوب ايتاليا است -3
 . 162، ص 3تاريخ تمدن، ج  -4
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در حقوق قديم رم، يك نفر برده صالحيت نداشت كه سندي بگيرد و طلبكار شود، «
شد،  گانه اگر غفلتاً در حين ارتكاب به چنين عملي دستگير مي به موجب قانون الواح دوازده

   .1»اي خاص مجرمان، به پايين پرتاب شود بايست از باالي صخره قاضي ميدر زير نظر 
سيسرون، سخنور و حكيم رمي، در خالل تمثيل خود، بردگان را بدين گونه 

   :كند گذاري مي ارزش
قايقي در حال غرق شدن است، بايد قسمتي از بار آنرا فدا كرد، كدام را بايد به دريا «

   2!»ان قيمت يا يك بردة كم ارزش، فدا شود؟ريخت، آيا بايد يك اسب گر
سطح ! شمرد انسان مي گرانبهاتر ازبدينسان، حكيم فرزانة رومي، يك اسب را بسي 
  . فكر و فرهنگ مردم عامي را از اينجا قياس بايد گرفت

  بردگي در ايران باستان 
نهي  در ايران باستان نيز بردگي به صور گوناگون رواج داشت و آئين زرتشت آنرا

ايران در «خاورشناس شهير دانماركي در كتاب  )A. Christensen(ريستن سن ك. نكرد
   :نويسد افتادند، مي اسراي جنگي كه به دست ايرانيان مي دربارة» زمان ساسانيان

دست اسيران جنگي را بر پشت بسته و آنها را به عنوان غالمي  معموالً) ايرانيان(«
  .3»فروختند مي

پنداشتند كه مالك جان  خريدند در بسياري از موارد چنين مي دگان را ميافرادي كه بر
دربارة  چنانكه كريستن سن. اي كه حق دارند آنها را بكشند ها هستند به گونه برده

ر اشراف مزبور، خود را صاحب اختيا :گويد آميانوس مي« :اشراف ايراني آورده است كه

_________________ 

 . 67بردگي، ص  -1
 . 68ص  بردگي، -2
 . ، چاپ تهران240ايران در زمان ساسانيان، اثر آرتور كريستن سن، ترجمه رشيد ياسميِ، ص  -3
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لي تنظيم شده شك ين بردگان در ايران باستان بهقوان .1»دانستند جان غالمان و رعايا مي
عشر آزاد وقتي مردي يكي از كنيزان زر خريد خود را به مقدار يك « :بود كه مثالً

  .2»بود يافت همچنين به مقدار يك عشر آزاد مي كرد، فرزندي كه ازآن كنيز تولّد مي مي
فردوسي در ديوان . شاهان پارسي معموالً صدها كنيز و غالم در اختيار خود داشتند

   :گويد كند، مي هنگامي كه از شكوه بارگاه انوشيروان ياد مي» شاهنامه«
  بهشتي شد آراسته بارگاه   

  3!ز بس برده و بده و بارخواه    
   :گويد كنيزي كه خسرو پرويز داشت، مي 12000و دربارة 
  به مشكوي زرين ده و دو هزار   

  ! 4كنيزك، بكردار خرّم بهار    
  

  در آئين يهود  بردگي
در سفر الويان از . برده گرفتن در مذهب يهود نيز موجه و مشروع قلمداد شده بود

   :خوانيم ميتورات 
باشند، از ايشان غالمان و كنيزان بخريد و هم از پسران  هايي كه به اطراف تو مي از امت«

باشند كه ايشان را در هاي ايشان كه نزد شما  مهماناني كه نزد شما مأوي گزينند و از قبيله

_________________ 

 . 344ايران در زمان ساسانيان، ص  -1
 . 358ايران در زمان ساسانيان، ص  -2
 . ، چاپ تهران687، ص )ذكاء الملك(خالصه شاهنامه، به انتخاب محمد علي فروغي  -3
 . 806، ص خالصه شاهنامه -4
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مملوك شما خواهند بود و ايشان را بعد از خود براي زمين شما توليد كردند بخريد و 
   .1»و ايشان را تا به ابد مملوك سازيدپسران خود واگذاريد تا ملك موروثي باشند 

توانستند دختران و  شود كه يهوديان مي از اين دستور تورات به روشني فهميده مي
كنيزي و غالمي از اولياء ايشان خريداري كنند ولي اين تنها راه بدست براي  پسران را

آوردن برده نبود بلكه در مواردي قوم يهود، اجازه داشتند تا مجرمين را نيز به بردگي 
   :چنانكه در تورات آمده استبگيرند، 

واست اگر دزدي، در رخنه كردن گرفته شود و او را بزنند به طوري كه بميرد، بازخ«
  .2»و اگر چيزي ندارد، به عوض دزدي كه كرد، فروخته شود... خون براي او نباشد

توانستند، خود را به  شد و فقراء مي كه سبب بردگي ميفقر، نيز از عوامل بود 
و در اين مسئله حتّي همكيش بودن، از داد و ستد جلوگيري ! دنثروتمندان بفروش

اي موقّت، همكيشان خود را به خدمت و  ه گونهو بر يهوديان روا بود كه ب كرد  نمي
   :در تورات آمده. بردگي گيرند

اگر برادرت نزد تو فقير شده خود را به تو بفروشد، بر او مثل غالم خدمت مگذار «
   .3»مثل مزدور و مهمان نزد تو باشد و تا سال بوبيل نزد تو خدمت نمايد

مثالً در  ،ونت خالي نيستخش از شدت وقوانين كيفري تورات، دربارة بردگان 
   :استتورات آمده 

هر آينه انتقام دست وي بميرد،   اگر كسي غالم يا كنيز خود را به عصا بزند و او زير«
ليكن اگر يك دو روز زنده بماند، او او انتقام كشيده نشود، زيرا زرخريد . او گرفته شود

   .1»او است

_________________ 

 . 46و  45، شماره 25تورات، سفر الويان، باب  -1
 . 3و  2، شماره 22تورات، سفر خروج، باب  -2
 . 39، شماره 25تورات، سفر الويان، باب  -3
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  بردگي از ديدگاه مسيحيت 
گيري نيامده است و  بردهنيز هيچ گونه دستوري مبني بر نهي از  در آئين مسيحيت

پولس كه نزد مسيحيان، مردي بس مقدس و . كند انجيل، قوانين تورات را تصديق مي
   :رود، در نامة خود به افسسيان نوشته است عالي مقام به شمار مي

دلي، اطاعت  هآقايان بشري خود را چون مسيح، با ترس و لرز و با ساد! اي غالمان«
  .2»كنيد

داري را امري مشروع و  فليسوفان كهن و كشيشان بزرگ مسيحي نيز، قانون برده
سنت آگوستين . اند خودداري كردهاند و از ابراز مخالفت با آن،   عادالنه شمرده

)Agostin(  يس مسيحي، بردگي را نوعيبراي » كيفر خدايي«فليسوف شهير و قد
   :نويسد ميباره  ريس النژله در اينمو. بردگان پنداشته است

بردگي به وسيلة سنت آگوستين، تنبيهي شناخته شد كه از طرف عدالت براي گناه «
  .3»مقصر در پيشگاه خداوندي تحميل گرديده است

از قديسان كليساي كاتوليك  )Thomas Aquinas(همچنين، سنت توماس اكويناس 
   :و قوانين آن گفته استو از فالسفة بزرگ مسيحي، دربارة بردگي 

دربارة روابط برده و ارباب، احتياجي به قانون خاصي از براي ارباب يا پدر خانواده «
راجع به نفع  ي يك شخص يا خانواده است و قانون،نيست زيرا برده، مال خصوص
   .4»عمومي شهر يا امپراطوري است

                                                                                                                                                    

 . 21و  20، شماره 21تورات، سفر خروج، باب  -1
 . 5، شماره 6، باب )در مجموعه كتاب مقدس(رساله پولس به افسسيان  -2
 . 16، ص بردگي -3
 . 18بردگي، ص  -4
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گونه كه  بردگي بدان اند كه از آنچه گذشت، علماي مسيحي بدين نتيجه دست يافته
كشيش معروف، جيمزهاكس در . در آئين يهود آمده، مورد تأييد مسيحيت قرار دارد

   :نويسد مي» قاموس كتاب مقدس«
پاك حضرت مسيح نيز ابداً در خصوص اطالق و آزادي غالمان سخن نرانده انجيل «

   .1»رمايدف بلكه بالعكس، غالمان را به اطاعت آقايان و خوانين ايشان امر مي
انگيز است كه گروهي از خاورشناسان يهودي و مسيحي،  با وجود اين، بسيار شگفت

با اينكه در ! زنند اند و به آئين مبين اسالم، طعن مي را دستاويز قرار دادهموضوع بردگي 
و شريعت اسالمي هرگز موضوع بردگي بدان صورت مطرح نشده كه در آئين يهود 

  . شود نصاري ديده مي
هيچ . فروش نهدالم، هيچگاه اجازه نداده كه مسلماني، فرزندان خود را در معرض اس

داران را به بندگي  يا قرضفقيهي در اسالم فتوي نداده كه مسلمانان حق دارند فقيران 
انسانها را به دام ! »آدم دزدي«هيچگاه پيامبر اسالم دستور نداده كه مسلمين از راه . گيرند

اقوام و شرايع گذشته دربارة بردگان آمده ين سخت و خشني كه در قوان. بردگي افكنند
  . به هيچ وجه در اسالم وجود ندارد

  
  بردگي در امريكا و اروپا 

اروپاييان . در اروپا و آمريكا نيز تا قرنها پس از ظهور اسالم، بردگي رواج داشت
بازارهاي . روختندف دزديدند و به بردگي مي شماري را در دريا و خشكي مي بيانسانهاي 

بويژه از راه فروش فروشي در سراسر آمريكا و اروپا برقرار بود و بازرگانان برده،  برده
از قرن هيجدهم به بعد كه بتدريج در . يافتند به ثروتهاي كالني دست مي» پوستان  سياه«

داري شنيده شد بسياري از كشورها با آزادي بردگان به  هايي برضد برده غرب زمزمه
_________________ 

 . ، چاپ تهران590قاموس كتاب مقّدس، اثر جيمزهاكس، ص  -1
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پس از انقالب كبير فرانسه در اثر مساعي كساني همچون ابراهام . مخالفت برخاستند
   .2داري كهن در آمريكا و اروپا منسوخ شد برده A. Lincoln 1لينكلن

_________________ 

كوشش » الغاء بردگي«بود كه در راه ) م 1860در سال (لينكلن، رئيس جمهور اياالت متحده امريكا  -1
 . فروشي، به قتل رسيد مؤثري كرد و سرانجام به دست يكي از طرفداران متعصب برده

 1804در سال «: خوانيم درباره الغاء بردگي در اروپا و آمريكا چنين مي» ائرة المعارف فارسيد«در  -2
بردگان سرزمين هائيتي طغيان كردند و مالكين و اربابان خود را از كشور بيرون راندند و كشور خود ) م(

خود، بردگي را در بسياري از كشورهاي آمريكاي التين از بدو تشكيل . را مستقل و آزاد اعالم نمودند
پروري موجب شد كه تجارت برده در سال  هاي بشردوستي و نوع جنبش. كشور خويش ملغي ساختند

هاي متحد آمريكا احساسات ضد بردگي از اياالت شمالي  در كشور. در انگلستان ملغي شود 1807
ارزات سياسي خود شروع شد و كساني كه طرفدار الغاء بردگي بودند اين اصل را يكي از هدفهاي مب

بر ) 1860تا  1820(قسمت عمده زد و خوردهايي كه بين اياالت شمالي و جنوبي در گرفت . قرار دادند
اما اصول بردگي در كشورهاي . اساس مبارزه با طرفداران آزادي بردگان و خريد و فروش آنها بود

بردگان توسط آبراهام لينكلن منتشر م، اعالميه آزادي  1863متحده آمريكا ادامه داشت تا آنكه در سال 
. شد و در نتيجه پيروزي اياالت شمالي بر جنوبي اين رسم در آمريكا منسوخ شد و بردگان آزاد شدند

كشور برزيل هم آزادي بردگان را اعالم كرد در تمام قاره آمريكا رسم  1888پس از آنكه در سال 
به اعتراف اروپائيان كشور مسلمان تونس پيش ) 404ص  1دائرة المعارف فارسي، ج . (»بردگي برافتاد
ها دستور آزادي بردگان را صادر كرد و در اين كار، از موافقت علماي دين نيز برخوردار  از همه دولت

براي تونس اين افتخار حاصل است كه فرمان عام «: نويسد خاورشناس اروپايي برونشويگ مي. بود
و مسلمان، البته در آن زمان ديگر عمالً برده (بردگان سياهپوست  ها به سود آزادي را پيش از همه دولت

 12بيك احمد با فرمان . منتشر ساخت) سفيد پوست در قلمرو نايب السلطنه در تونس وجود نداشت
دو تن از ... دستور داد كه به هر برده متقاضي، خط آزادي داده شود)... 1846ژانويه  23( 1280شعبان 

را تصديق و تأييد ) آزادي عمومي(ز رؤساي محلي مذاهب حنفي و مالكي، آن بلندترين مقامات ا
  . »كردند
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گيري جديد كه استعمار و استثمار كشورهاي كوچك از سوي  ولي نوعي برده
» بردگي جمعي«به » ديبردگي فر«و در واقع  ،قدرتمندان غرب باشد جاي آنرا گرفت

يورش ايتاليا به ليبي و تصرف الجزائر و مراكش و تونس و هند و چين و ! تبديل گشت
انگليس در مستعمرات وسيع خود،  جويانة و اقدامات سود ،سوي فرانسه ماداگاسكار از

آيا رفتار ناپسندي كه . كند جمعي مي گيري تازه و دسته بردهحكايت روشني از اين 
خوردگان و اسيران  الملل با شكست انگليس و شوروي و آلمان در جنگهاي بين آمريكا و

هايي كه آمريكا در جنگ ويتنام  از خود نشان دادند و قتلها و هتك ناموسها و شكنجه
  تر نيست؟  گيري كهن زشت دربارة اسراي جنگ روا داشت، از برده

سارت زن و مرد و كودك آيا جناياتي كه هم اكنون دولت غاصب اسرائيل به هنگام ا
گوين نشان  در بوسني و هرزه! نما هاي متمدن دارد و فجايعي كه صرب فلسطيني، روا مي

  تر نيست؟  گرفتن قديم ظالمانهدهند، از برده  مي
دانند ولي به نظام قانوني  شگفت آنكه برخي از خاورشناسان غربي، اين همه را مي

تخطئه » داري برده«نمايند و آن را به بهانة  اعتراض مي» اسيران جنگي«دربارة اسالم 
داري يوناني و  جود نداشته و ندارد و بردهكنند، گويي در دنياي ايشان هيچ اسيري و مي

  ! رمي و اروپايي و امريكايي و همة جنايات قديم و جديد، يادگار اسالم است
  بردگي در عرب پيش از اسالم 

اي  گيري به گونه بردهانند ديگر سرزمينها، اسالم در محيطي ظهور كرد كه در آنجا م
خواندند، از نواحي  مي 1»نَخّاس«بازرگانان برده كه آنها را . ستمگرانه شيوع داشت

مشهورترين تاجر برده در دوران . فروختند آوردند و مي گوناگون بردگان را به مكّه مي

                                                                                                                                                    

)THE ENCYLOPAEDIA OF ISLAM چاپ ليدن، ذيل واژه عبد  1، ج =ABD  ،مقاله برونشويگ
 ). 54و  53ترجمه آقاي احمد سميعي، ص 

 . ، چاپ لبنان567، ص 4المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، اثر دكتر جواد علي، ج  -1



  بردگي از ديدگاه اسالم

 

23

اي را  كسي برده اگر« :رسم، چنان بود كه. نام داشت 1جاهليت، عبداهللا بن جدعان
اش  افكند و چون حيواني او را به خانه كرد، ريسماني را به گردنش مي خريداري مي

   2!»كشيد  مي
عالوه . گوناگون بود –همانند ديگر اقوام  –گيري در ميان عرب جاهلي  راههاي برده

ند وام توانست داراني كه نمي وام« :آوردند بر اسيراني كه در يورشها و غارتها به دست مي
همچنين گاهي اشخاص آزاد، در جريان . 3»شدند خود را بپردازند، به بردگي فروخته مي

ابولهب با « :اند افتادند چنانكه آورده باختند و به دام بزرگي مي خود را مي! يك قمار
بدين شرط كه هر كس در قمار، بازنده شده بردة عاص بن هشام به قمار پرداختند 

در آن كار غالب آمد و عاص بن هشام را به بردگي گرفت و او را ابولهب . ديگري گردد
   4!»به شترباني خود گماشت

كنيزان خود را به ) داران برده(در روزگار جاهليت « :به گزارش ابوجعفر طبري
از سورة نور كه  33و آية  .5»گرفتند و مزدشان را براي خود ميداشتند  روسپيگري وامي

   :فرمايد مي
 Ÿω uρ (#θ èδÌ õ3è? öΝ ä3ÏG≈ uŠtG sù ’ n? tã Ï™!$ tóÎ7ø9 $#   )33 :نور(  

_________________ 

  . ، چاپ قاهره27تاريخ التمدن اإلسالمي، اثر جرجي زيدان، الجزء الرّابع، ص  -1
تاريخ التمدن . (»فإذا اشتري أحدهم عبداً وضع في عنقه حبالً وقاده إلي منزله كما تقاد الدابة« -2

 ). 27، ص 4اإلسالمي، ج 
 ). 567، ص 4المفصل، ج . (»فبيعوا رقيقاً قوم كانوا مدينون فلم يتمكّنوا من سداد ديونهم« -3
كالّذی روی من تقامر أبی هلب والعاص بن هشام, علی أن من قمر صار عبداً لصاحبه, فقمره أبوهلب « -4

 ). 567ص  4المفصل، ج ( .»فاسرتقه واسرتعاه إبله

نا يأخذون اُجورهنّ  ءهمماإكانوا فی اجلاهليّة يُكرهون « -5 ، چاپ 104، ص 9ري، ج تفسير طب( »علی الزّ
 ). لبنان
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  .»كنيزان را به زناكاري وامداريد«
  . ناظر به همين فاجعه است

كردند و چون فرزنداني براي ايشان زاده  تازيان با كنيزان خويش زناشويي مي«
) يبا دليري و جنگاور(گرفتند مگر آنكه كسي از آنها  شد، آنان را به بردگي مي مي

رساند كه در آن صورت به خويشاوندانش  نجابت و أصالت خود را به اثبات مي
داستان عنترة . 1»ماند پذيرفتند و گرنه، به حال بردگي باقي مي ميپيوست و او را  مي

ها و دالوريهايي كه از خود نشان  پس از تحمل سختي(عبسي و پيوستن به پدرش شداد 
  . 2ستگوياي همين قانون جاهلي ا) داد

  قرآن و آزادي بردگان 
اسالم، در چنين محيطي پا به عرصة ظهور نهاد و قوانين حكيمانة خود را دربارة 

پيش از بعثت، تنها غالمي را كه همسرش  ر بزرگ اسالمپيامبر . عرضه كردبردگان 
خديجه عه كرده بود، آزاد ساخت و ليها السخواندگي پسر«او را به الم به او هدي «

بود كه از مسلمانان فداكار و از شهداي  3بيلْه كَثَاين غالم، همان زيد بن حارِ. فتپذير
  . به شهادت رسيد 4هتَؤْشود كه در راه دفاع از اين آئين، در سرزمين م اسالم شمرده مي

_________________ 

ذا انجب أحدهم أحلقوه بأنساهبم فإهلم منهنّ أوالد استعبدوهم  ذا ولدفإكانت العرب ترتوج األماء, « -1
 ). 28و  27، ص 4تاريخ التّمدن اإلسالمي، ج ( .»واعرتافوا به وإالّ بقی عبداً 

 . 28، ص 4تاريخ التّمدن اإلسالمي، ج  -2
 . ، چاپ بيروت265و  264، ص 1ن هشام، ج السيرة، اثر اب -3
الميت است كه مسلمانان در آنجا با سپاهيان روم شرقي، نبرد   مؤته، سرزميني در جنوب شرقي بحر -4

 . كردند
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هاي دوران  كه از سوره» البلد«به نبوت مبعوث شد در سورة   هنگامي كه محمد
   :اندهنده آمداين آيات تك ،1مكّه است

 Ÿξ sù zΝ ystFø%$# sπ t7s) yèø9 $# ∩⊇⊇∪ !$ tΒ uρ y71u‘ ÷Š r& $ tΒ èπ t7 s) yèø9 $# ∩⊇⊄∪ ’7 sù >π t6s% u‘   
  )13، 12، 11 :البلد(  

و تو ) تا به قلّة سعادت يا بهشت موعود رسد! (آدمي از گردنه گذر نكرده است«
  . »اي را آزاد كردن است داني كه گردنه چيست؟ برده چه مي

مدن اين پيام، مسلمانان كوشيدند تا دعوت قرآن را در آزادي بردگان، پاسخ دهند با آ
از اينرو هر كدام كه توان مالي داشتند به سوي . نيكبختي رسانندو خود را به بهشت 

چنانكه  ،و از قيد بردگي آزاد كردندمشركان مكّه رفتند و غالم يا كنيزي را خريدند 
ه يدهه و نَيرس و زنّيبع ه و امرَيهبن فُ رالل و عامبِ :شيد كهابوبكر هفت برده را رهايي بخ

و دخترش و كنيزي از بؤَني م2ل بودندم.   
  ! بندد اسالم، راههاي برده گرفتن را مي

را به روي ) استرقاق(اسالم، بدانچه گفتيم بسنده نكرد بلكه تمام راههاي برده گرفتن 
مالحظه كرديم كه اقوام گوناگون چون به كسي وام  در گذشته. بست  محمديامت 

_________________ 

از ميان صد و چهارده سوره (آورده، سورة البلد » اإلتقان في علوم القرآن«بنابر روايتي كه سيوطي در  -1
، 97، ص 1اإلتقان، ج . (نازل شده است شود كه بر پيامبر  اي شمرده مي هسي و پنجمين سور) قرآن

 ). چاپ لبنان
، ج )السيرة النبوية(و سيره ابن هشام  171به سيره ابن اسحق، تحقيق محمد حميد اهللا، چاپ تركيه، ص  -2

في اهللا عزّوجلّ أنّ أبابكر أعتق ممن كان يعذّب «: عبارت ابن اسحاق چنين است. نگاه كنيد 340، ص 1
وابنتها وأم ) النّهدية(أعتق بالالً وعامر بن فهيرة والزّنيرة وجارية بني عمرو بن مؤمل و الذّهدية . سبعة
 . »عبيس
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ولي قرآن ! گرفتند ماند، او را به بردگي مي  ي وامش ناتوان ميادادند و آن شخص از أد مي
   :دار شده است، به مسلمانان فرمود  كريم دربارة كسي كه وام

 βÎ) uρ šχ% x. ρ èŒ ;οu ô£ãã îοtÏà oΨ sù 4’ n<Î) ;ο uy£÷ tΒ 4 βr& uρ (#θè%£‰|Ás? × ö yz óΟà6 ©9 ( 

βÎ) óΟ çFΖ ä. šχθßϑn=÷è s?    )280 :البقره(  
گيرنده، تنگدست شود بايد تا هنگام فراخ دستي بدو مهلتي دهيد و در  اگر وام«

  . »دانستيد مي) عاقبت كار را(صورتيكه وام را ببخشيد برايتان بهتر است، اگر 
داشتند كه فرزندان ن اجازه همچنين مالحظه شد كه در اقوام و ملل گوناگون، پدرا

هيچ پدري نداد تا آنجا كه بنابر قوانين اسالم خود را بفروشند ولي اسالم اين اجازه را به 
چون دختري شوهر كند، پدرش حق ندارد كابين وي را براي خود بگيرد زيرا كه اسالم، 

   :فرمايد داند و مي كابين را حقّ زنان مي

 (#θè?# u™ uρ u™ !$ |¡ÏiΨ9$# £⎯ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \'s# øt ÏΥ 4 βÎ* sù t⎦ ÷⎤ÏÛ öΝ ä3s9 ⎯ tã &™ó© x« çμ÷Ζ ÏiΒ $T¡ø tΡ 

çνθè=ä3 sù $\↔ÿ‹ÏΖyδ $\↔ÿƒ Í£Δ   )4 :النساء(  
كابين زنان را به ايشان بدهيد كه واجب است و اگر چيزي از آن را با رضاي «

  . »خاطر به شما بخشيدند در آن صورت، پاكيزه و گوارا آن را بخوريد
ولي ! گرفتند را به بردگي مي» مجرمان«ان آئينها و رفتار گذشتگان ديديم كه باز، در مي

اسالم در برابر هر جرمي، . اسالم هرگز كيفر مجرمين را به بهاي بردگي مبادله نكرد
قاتلي (گيرند كيفري معين قرار داد و حتّي اجازه نداد كه قاتل فرد مسلماني را به بردگي 

ي را بكشد، اگر از سوي وارثان مقتول بخشوده نشود، كه به عمد، مسلمان بيگناه
تواند با پرداخت خونبها، رضايت آنان را جلب كند و اگر نه، محكوم به مرگ است  مي

   :فرمود  چنانكه رسول خدا
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خذوا أن شاؤوا إن شاؤوا قتلوا وفإولياء املقتول أ إىلدفع  متعمداً  ناً مِ ؤْ مُ  لَ تَ قَ  نْ مَ «
   .1»يةالد

را  –كودك از مرد و زن و  –يش از اسالم رسم بود كه انسانهاي آزاد و همچنين پ
فروختند و چه بسيار بازرگاناني كه از اين راه ارتزاق  دزديدند و آنان را به بردگي مي مي
 فروشي را نيز به اسالم، اين شيوة ننگين از آدم. انباشتند كردند و بر ثروت خود مي  مي

   :اند  اسالم آوردهمبر گرامي چنانكه از پيا ،سختي نهي كرد
ثم غدر, و رجل باع   عطی بیأ, رجل مةنا خصمهم يوم القياأ ثةثال :قال اهللا تعالی«
  .2»جرهأمنه و مل يعطه  ىففاستو كل ثمنه, ورجل استاجر أجرياً فأ حراً 
بيش از ديگر (من در روز رستاخيز با سه كس  :خداي تعالي فرموده است« :عنيي

و مردي كه . ، مردي كه به نام من ببخشايد سپس پيمان شكني كنددشمنم) گنهكاران
را به كاري وري  زدو مردي كه م. انسان آزادي را بفروشد و از بهاي آن روزي خورد

  . »گمارد و او آن را تمام كند ولي آن مرد، مزدش را ندهد
د جز گيري جديد، بر مسلمانان نگشو خالصه آنكه اسالم، هيچ راهي را براي برده

كه در حقيقت امري ضروري بود و هيچ گاه در ميان بشر منسوخ ! »گرفتن اسيران جنگ«
دن كارشان با يكديگر به پيكار يعني اگر امروز هم دو كشور متم. نشده و نخواهد شد

_________________ 

كشند و اگر  شود، اگر آنها خواستند او را مي كسي كه مؤمني را عمداً بكشد به اولياء وي سپرده مي« -1
التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول، تأليف منصور علي  :به» ...گيرند خواستند از وي ديه مي

در قرآن مجيد نيز ) از سوره بقره 178آيه (و به آيه قصاص . ، چاپ لبنان بنگريد9، ص 3ناصف، ج 
 . نگاه كنيد

نگاه  201و ص  2التاج الجامع لالصول، ج : و نيز 106به صحيح بخاري، كتاب البيوع، حديث شماره  -2
  . كنيد
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آنان معمول اي با  كشد، ناگزير هر كدام اسيراني از دشمن خواهند گرفت و رفتار ويژه
باره، قواعد و احكام معيني وضع كرد كه شرح آنها خواهد   ر ايناسالم نيز د. دارند مي
يا اسير كردن افراد آزاد، » استرقاق«گوييم آنست كه  ولي آنچه در اينجا به تأكيد مي ،آمد

و قرآن كريم هم تصريح كرد كه اين  ،روا نيست» جنگ مشروع«در اسالم جز از راه 
نه پيش از آن و به طمع (رد صورت پذيكار، پس از درهم شكستن دشمن بايد 

   :فرمايد چنانكه مي!) داري برده

 $tΒ šχ%x. @c©É< oΨ Ï9 β r& tβθä3 tƒ ÿ…ã&s! 3“ u ó r& 4© ®Lym š∅ Ï‚÷W ãƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 

šχρß‰ƒÌ è? uÚ t tã $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ª!$# uρ ß‰ƒÌ ãƒ nο tÅzFψ$# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym    
  )67 :األنفال(  

ا نيست كه اسيراني داشته باشد تا آنكه در زمين دشمنان را براي هيچ پيامبري رو«
را خواهانيد ولي خدا ) اسير و غنيمت(به سختي درهم شكند، شما بهرة دنيا 

   .»خواهد و خدا عزّتمند و حكيم است سراي بازپسين را برايتان مي
پس از بعثت پيامبر و پيش از هجرت وي، شايد اندك بردگاني وجود داشتند  ،آري

ه از روزگار جاهليت در دست نو مسلمانان باقي مانده بودند ولي با تشويق قرآن كريم ك
مانند (به آزادسازي بردگان بتدريج آزاد شدند به طوري كه كتب قديمي سيره و تاريخ 

شمارند،  مي چون مسلمانان مهاجر به حبشه يا مدينه را بر) ابن هشام و تاريخ طبريسيرة 
كنيزاني هم در آن روزگار در  و اگر ،1برند ي در خدمت آنها نام نمياز هيچ غالم يا كنيز

  . اند كه ذكرش خواهد آمد، آزاد شده» ام ولد«بنابر قانون اند،  مسلمانان بوده گرو

_________________ 

و نيز به تاريخ األمم و الملوك، ج  118تا  112، ص 2و ج  345تا  344، ص 1به سيره ابن هشام، ج  -1
 . بنگريد 331و  330، ص 2
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بردند، كساني بودند كه  اما اسرائي كه پس از هجرت در جامعة مسلمانان به سر مي
تثنائي است و مقرّرات مخصوص به خود و جنگ، امري اس .در جنگ به اسارت افتادند

  . را دارد
  حكم اسيران جنگ، در اسالم 

احكام اسيراني كه به هنگام پيكار با مسلمانان گرفتار شوند، در آئين اسالم روشن 
اند يا از پيروان اسالم به  جنگ با برادران خود آمدهآنها، يا مسلمان هستند كه به . است

شوند، نه آنانرا  اشند پس از به پايان رسيدن جنگ، آزاد مياگر مسلمان ب. آيند شمار نمي
  . گيرند كشند و نه از ايشان فديه يعني تاوان مي مي

به مالك   طالب اند كه امام علّي بن ابي آورده» صفّين«چنانكه در ماجراي پيكار 
   :اشتر نخعي فرمود

   .1»اليفادی واليقتل القبلة هلأسري أن إ«
  . »كشند گيرند و نه او را مي نه تاوان مي) براي آزاديش(از اسير اهل قبله «

   :نويسد  ابن كثير دمشقي در تاريخ خود مي
از وي خواستند كه اموال ياران طلحه   برخي از ياران علي) پس از جنگ جمل(«

   .2»و زبير را در ميان ايشان تقسيم كند، ولي او از اينكار، خودداري كرد
همه را گرد آورد و به هر چه در سپاه مخالفان بود، ) علي(« :به گفتة طبري

مسجد بصره فرستاد تا هر كس مالش را شناخت، آنرا برگيرد مگر سالحي كه در 
  .1»بود و نشان دولتي داشتالمال  بيت

_________________ 

 . ، چاپ مصر469وقعة صفّين، اثر نصربن مزاحم منقري، ص  -1
بري, فأبی, عليهم عليّاً  عيلوقد سأل بعض أصحاب « -2  .»أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزّ

 ). ، چاپ لبنان267، ص 4البداية و النّهاية، ج (
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بردگي گيرند يا اموال برادران خود بنابراين، مسلمانان اجازه ندارند كه يكديگر را به 
  ! باشدارشان با هم به پيكار كشيده را تصرف كنند، هر چند ك

شوند، در صورتي كه ميان ايشان و  اما كساني كه از زمرة مسلمانان شمرده نمي
تكليف اسراي آنان را روشن كرده آية چهارم از سورة محمد مسلمانان نبردي رخ دهد، 

   :فرمايد چنانكه مي ،است

  # sŒÎ* sù ÞΟçF‹É) s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. z>÷|Øsù É>$s%Ìh9 $# #© ¨L ym !# sŒÎ) ó/èφθßϑçFΖsƒùR r& 

(#ρ‘‰ à±sù s−$ rOuθ ø9$# $̈Β Î* sù $CΖtΒ ß‰ ÷èt/ $̈Β Î) uρ ¹™!# y‰ Ïù 4©®Lym yì ŸÒs? Ü>ö ptø: $# $yδ u‘# y— ÷ρ r& 4   
  )4 :دمحم(  

نهايشان را هنگامي كه در جنگ با كافران روبرو شديد، گرد ،)اي مسلمانان(«
و  مبادا بگريزند(محكم كنيد  تيد، بندها رابزنيد تا چون آنها را درهم شكس

يا ) و آزادشان سازيد(پس از آن، يا بر اسيران منت نهيد ) دوباره بر شما بتازند
  . »نهد تا اينكه جنگ، بارهاي سنگين خود را فرو) و رهاشان كنيد(تاوان بگيريد 

ن قرار نداده اين آية شريفه با مفهوم حصري كه دارد، دو راه بيشتر در برابر مسلمانا

Β̈$﴿ ،قيد و شرط اسير، يا آزاد كردنش به شرط پرداخت تاوان است، يا آزاد ساختن بي Î* sù 

$CΖtΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹™ !# y‰Ïù﴾ .  
شود و همانند ديگر قواعد  تلقّي مي» قاعده«يا » اصل«البتّه حكم مزبور به عنوان 

ايات بزرگي دست زده باشد يا آنكه مانند آنكه اسير به جن ،دارد مي فقهي، گاهي استثناء بر
گيري از جنگ، آزاد شود ولي دوباره به پيكار بر ضّد مسلمانان  يك بار به شرط كناره

                                                                                                                                                    

و جمع ما كان في العسكر من شيء ثم بعث به الي مسجد البصرة ان من عرف شئياً فليأخذه « -1
 ). ، چاپ لبنان538، ص 4تاريخ األمم و الملوك، ج ( »اال سالحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان
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در اين صورت، امام مسلمين اختيار دارد كه او را بكشد يا در اسارت نگاه . روي آورد
كه در جنگ بدر اسير  پيامبر بزرگوار اسالم، مردي به نام أبوعزَّه جمحي راچنانكه  ،1دارد

   :شده بود، بدون گرفتن تاوان آزاد ساخت، ابوعزه در هنگام آزاد شدن به پيامبر گفت
 ! بداً أال أكثر عليک أقاتلک و أعطيک موثقاً ال

دهم كه هرگز به جنگت نيايم و هيچگاه  بندم و قول مي من با تو پيماني استوار مي«
  . »انبوه مردم را ضّد تو گرد نياورم

و مردم را با  ،ي اين مرد فريبكار، بزودي پيمانش را با پيامبر اسالم فراموش كردول
. پيامبر برانگيخت و دوباره به همراه قريش در جنگ اُحد شركت كرداشعار خود بر ضّد 

  .2اتفاقاً در اين نبرد نيز به دست مسلمانان افتاد و به مرگ محكوم شد
$﴿ :بنابراين، اصل ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰÷è t/ $ ¨Β Î)uρ ¹™ !#y‰Ïù﴾ به دليل سيرة نبوي(اي  در شرايط ويژه (

چنانچه آن شرايط پيش نيايد، اصل مذكور به قوت خود باقي اما  ،دارد استثناء برمي
_________________ 

قاق اسير را براي امام مسلمانان در رديف حقّ آزادسازي يا بسياري از فقهاي اسالمي، حقّ استر -1
سبی  وإذا«: نويسد  اند، به عنوان نمونه ابن قدامه حنبلي در كتاب المغني مي گيري به شمار آورده تاوان
عوض وإن رأی أطلقهم علی مال يأخذه منهم, وإن رأی  مام فهو خمري إن رأی منّ عليهم وأطلقهم بالاإل

به ) در جنگ(چون امام مسلمانان «: يعني) 372، ص 8المغني، ج . (»ن رأی اسرتقهمإفادی هبم, و
بيند بر آنها منّت نهد و بدون تاوان آزادشان ) مصلحت(اسيراني دست يابد، اختيار دارد در صورتي كه 

ن را به بردگي گيرد آنانرا رها سازد يا به مبادله آنها پردازد يا ايشا كند يا در برابر مالي كه از ايشان مي
$﴿ولي ما به مالحظه مفهوم حصر و تقسيمي كه از آيه .  »گيرد ¨ΒÎ* sù $ CΖtΒ ß‰ ÷è t/ $̈ΒÎ) uρ ¹™!# y‰Ïù﴾  استفاده
ايم و  را بر ديگر حقوق مقدم داشته) مبادله اسير(گيري  شود، اين دو حق يعني رهاسازي و تاوان مي

نه كه در سنّت و روش رسول خدا نيز آزادسازي ايم، همان گو حقوق مزبور را از امور استثنايي شمرده
 . غلبه دارد» استثناء«بر » قاعده«اسيران بر قتل يا استرقاق آنها غلبه داشته است، چنانكه 

 . ، چاپ لبنان111، ص 1، چاپ لبنان و مغازي واقدي، ج 110، ص 3سيره ابن هشام، ج  -2
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كنيم كه پيامبر بزرگوار اسالم پس از فتوحات جنگي،  مالحظه مي ،اين رو از .ماند مي
گرفت و سپس  داران آنها تاوان مي ا از مالكرد ي آزاد مي –بدون فديه  –غالباً اسيران را 

به طوري كه قاعده و اصل، بر استثناء غلبه داشت چنانكه به عنوان ساخت  آزادشان مي
تن اسير دست يافت و با تدبيري خاص، همه  6000پيامبر به » هوازِن«در پيكار با  :نمونه

گري رفتار كرد به طوري كه شكل ديو در پيكار بدر به  .1را بدون گرفتن تاوان، آزاد كرد
   :نويسد مي »الطبقات الكبري«ابن سعد در كتاب 

گرفت و از آنان به تناسب اموالشان غرامت رسول خدا روز بدر هفتاد تن اسير «
نوشتند، پس هر  مردم مكّه نويسا بودند ولي اهل مدينه خط نمي) و برخي از(خواست 

سپردند تا  تن از پسران مدينه را به او ميتوانست تاوان دهد، ده  كس از اسيران كه نمي
شدند همين آموزش، در حكم تاوان  بدانها نوشتن بياموزد و چون پسران، كاردان مي

   .2»آمد اسير به شمار مي
البته در غزوة بدر، برخي از اسيران نيز بدون پرداخت هيچ تاواني، آزاد شدند كه از 

 .3بيع و أبو عزّه جمحي و ديگران بودندبن ر بن حنطب و أبوالعاص مطّلب :جملة آنان
آيد كه كسي از مسلمانان در دست دشمن، اسير  اساساً تاوان گرفتن، هنگامي پيش مي

آيد  به شمار مي» فديه«پرداخت كه شكل ديگري از » مبادلة اسراء«نباشد و گرنه بايد به 

_________________ 

 2، 2و مغازي واقدي، ج  87، ص 3لملوك، ج و تاريخ االئم و ا 132، ص 4به سيره ابن هشام، ج  -1
 . نگاه كنيد 951

يكتبون  مكةكان أهل يوم بدر سبعني أسرياً وكان يفادی هبم علی قدر أمواهلم و أرس رسول اهللا « -2
 .»ليه عرشة غلامن املدينة فعلمهم فإذا حذقوا فهو فداءهإيكتبون, فمن مل يكن له فداء دفع وأهل املدينة ال 

 ). ، چاپ ليدن14، ص 2بن سعد، ج طبقات ا(

 . نگاه كنيد 315و  314، ص 2به سيره ابن هشام، ج  -3
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سنن خود به عنوان نمونه، ترمذي در كتاب . هم بدان عمل كرده است  و پيامبر
   :نويسد مي

  .1»فدی رجلني من املسلمني برجل من املرشكني النبي أن «
كه به اسارت افتاده (پيامبر مردي از اسراي مشركان را در برابر دو مرد از مسلمانان «
  . »معاوضه كرد) بودند

  اسالم و رفتار با اُسراي جنگي 
يابد  كند، بروشني در ميالملل اول و دوم را بررسي  هر كس رويدادهاي جنگ بين
جناياتي زنند، دربارة اسيران دشمن چنان  داري دم مي مردم متمدني كه از مخالفت با برده
آنان، در آلمان و . فروشان كهن گزارش نشده است مرتكب شدند كه نظير آنها از برده

را از زندانيان و اسيران «و . ترتيب دادند» اردوگاههاي مرگ«لهستان براي اسراي جنگي 
زندانيان را در شرايط . كردند زنداني مي) اردوگاهها(سراسر كشورهاي اشغالي در آن 

دادند و بزور بر بدن آنها آزمايشهاي مختلف  وحشتناك و سرما، فقط يك وعده غذا مي
   .2»دادند پزشكي را مثل حيوانات انجام مي

بزرگترين و  فقط پس از تصرف اردوگاههاي به دست متفقين بود كه معلوم شد«
و ميليونها  ،ترين جنايات تاريخ بشري بدست درندگان نازي صورت گرفت هولناك

كردند و  اتاقهاي گاز، ابتدا خفه ميگناه از زن و كودك و سالخورده و جوان را در  بي
   .3»كردند سوزاندند و خاكستر مي ها مي بعداً درون كوره
نيز با اُسراي جنگي، از روش ...) انسها وشوروي و انگليس و فرامريك(رفتار متّفقان 

آنان نيز هزاران اسير را كشتند و به زنان بسياري تجاوز كردند و ! نازيها چندان بهتر نبود
_________________ 

 . ، چاپ بيروت157، ص 5األحوذي بشرح جامع الترمذي، ج  تحفة -1
 . ، چاپ تهران368هاي مهم تاريخ، ترجمه تأليف حسام الدين امامي، ص  رويداد -2
 . ، چاپ تهران368ام الدين امامي، ص هاي مهم تاريخ، ترجمه و تأليف حس رويداد -3
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بنابر آمار رسمي كه در دنيا انتشار يافت از آغاز آمريكا، . افراد فراواني را شكنجه دادند
ار شكنجه ديده، در ويتنام هز 700كشته و  160000ميالدي  1963جنگ ويتنام تا سال 
   1!جنوبي باقي گذاشت
الملل دوم تا سالها پس از جنگ، در اردوگاههاي سيبري به كارهاي  اسيران جنگي بين

چندي پيش به هنگام آزادي اسراي ژاپن، . شدند آور وادار مي و شكنجهفرسا  طاقت
   :ها نوشتند برخي از روزنامه

از شوروي به وطن خود مراجعت كردند،  آخرين دسته از اسراي ژاپن كه ديروز«
اين . اظهار داشتند كه شرايط زندانها و بازداشتگاههاي سيبري شمالي، دوزخي بوده است

ها، افراد آلماني، لهستاني،  بازداشتگاهها عالوه بر ژاپنيدسته اظهار داشتند كه در اين 
ر بازداشتگاههاي اسراي ژاپني اظهار داشتند كه د. مجار و اكراين هم وجود داشتند

سيبري هزاران نفر بودند كه با آنها مانند كساني كه مرتكب قتل شده باشند، رفتار 
اسرائي كه از كوليما واقع در سيبري آمده بودند، اظهار داشتند كه در زندانهاي ... شود مي

هار اين دسته اظ. شوند سيبري در معادن طال، منگنز، كروم و ساير فلزّات، به كار وادار مي
رسد و  زير صفر ميدرجة سانتيگراد  50كردند كه در منطقة مزبور درجة حرارت به 

فرسا  غذاي آنها بسيار نامناسب است و زندانيها دسته دسته، تحت اين شرايط طاقت
   2!»...اند ناميدهزندانيهاي كوليما، اين ناحيه را قبرستان . ميرند مي

هاي  مدن با اسيران كه بگذريم، غرامتبار و نادرست كشورهاي مت از رفتار خشونت
اي  تر از فديه كنند، بسيار سنگين خوردگان مطالبه مي جنگي كه دول پيروزمند از شكست

در جنگ دوم جهاني، . اسالم مقرّر شده تا از اسيران مالدار گرفته شوداست كه در 

_________________ 

، 6المللي، ص  از انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين» وضعيت اسيران جنگي و تبادل آنها«: به كتاب -1
 . چاپ تهران رجوع كنيد

 . 1335، ديماه 4052روزنامه كيهان، سال پانزدهم، شماره  -2



  بردگي از ديدگاه اسالم

 

35

و به قول غرامت سنگيني كه متفقين از آلمان گرفتند كمر اقتصاد آن كشور را شكست 
كه هستي آنها را  دآلمانيها احساس كردن :»هاي جنگ جهاني دوم ريشه«تيلر در كتاب 

  1!اند زده
هر چه تمامتر دربارة اسراي جنگي ادامه داري را با شدت  دنياي جديد، رسوم برده

  ! را الغاء كرده است» نام بردگي«دهد و تنها  مي
گويد؟ و  رفتار با اسيران جنگ چه مياسالمي در مورد اينك بايد ديد كه قوانين 

پس از  كردند؟ اي عمل مي مسلمانان در صدر اسالم با دشمنان پيكارگر خود به چه شيوه
اينكه آتش كارزار فرو نشست، مسلمانان وظيفه دارند تا از گريختن اسراي دشمن 

   :نويسد طبري مي. جلوگيري كنند ولي به هيچ وجه حق ندارند آسيبي بر آنان وارد سازند
خواهم دو  اي رسول خدا، من مي :عمربن خطاب به پيامبر گفت) »پس از پيكار بدر(«

دندان پيشين سهيل بن عمرو را از فك زيرين او بركنم تا زبانش بيرون آيد و در هيچ 
  ! مقامي نتواند بر ضّد تو به سخنراني برخيزد

   :پيامبر خدا فرمود
دارم كه  هيچگاه مثله كردن را بر او روا نمي«. »!بياً وإن كنت ن يببه فيمثل اهللا أمثل  ال«

   .2!»مثله خواهد كرد –هر چند پيامبرش هستم  –خدا مرا 
اگر در ميان اسيران دشمن، كودكاني به همراه پدر و مادرشان باشند، هرگز روا نيست 

   :كه فرموداند  زيرا مسلمانان از پيامبر اسالم آورده. كه آنها را از والدين خود جدا سازند

_________________ 

 . ، چاپ تهران82علي طالقاني، ص هاي جنگ جهاني دوم، اثر تيلر، ترجمه محمد  ريشه -1
سهيل بن عمرو السفليني يدلع لسانه فال  ثنيتيأنتزع  ,يارسول اهللا :رسول اهللالأن عمر بن اخلطاب قال « -2

تاريخ ( .»ن كنت نبياً إمثل به فيمثل اهللا بی وأال  : فقال رسول اهللا. بداً أطيباً فی موطن يقوم عليک خ
 ). ، چاپ لبنان107، ص 1مغازي واقدي، ج : قايسه كنيد بام 465، ص 2األمم و الملوك، ج 
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ق بني والده وولدها فرق اهللا بينه و«    .1»!مةبني أحبته يوم القيامن فرّ
هر كس ميان مادري و فرزندش جدايي افكند، خداوند ميان او و دوستانش در روز «

  . »رستاخيز جدايي خواهد افكند
   :نويسد سنن ميو باز دارقطني در كتاب 

   .2»أخيهدها, وبني األخ وولو الدةمن فرق بني الو  لعن رسول اهللا«
پيامبر كسي را كه در ميان مادر و فرزندش و برادر و برادرش، جدايي افكند، « :يعني

  ! »نفرين نمود
   :نويسد از همين رو ترمذي مي

عمل خود را بر اين اساس قرار دادند و ) دانايان اسالم(ياران آگاه پيامبر و ديگر «
رزند را از مادر يا پدر، و برادر را از برادر جدا شدند كه در ميان اسيران، ف راضي نمي

   .3»كنند

_________________ 

 . ، چاپ بيروت154، ص 5األحوذي بشرح جامع الترمذي، ج  تحفة -1
 . ، چاپ قاهره67، ص 3سنن دارقطني، ج  -2
والعمل علی هذا عند أهل العلم من أصحاب النبی وغريهم, كرهوا التفريق بني السبی, بني « -3

  ). 154، ص 5تحفة األحوذي، ج ( .»ني الولد و الولد, و بني األخوةالوالدة و ولدها, و ب
شود كه چرا اسالم، حكم اسارت و بردگي را نه تنها بر دشمنان حربي  از اينجا پاسخ اين پرسش داده مي
  كند؟  بلكه بر فرزندان آنها نيز جاري مي

نيست،  اي  يشان، كار خردمندانهواضح است كه جدا كردن فرزندان كوچك از اولياء خود و آزاد ساختن ا
. شود اي حاصل نمي سرپرست، در حال اندوه و سرگرداني به سر برند، نتيجه و جز آنكه مشتي اطفال بي

بنابراين، الزمست كه فرزندان اسيران نيز در حكم آنها و در كنار اوليائشان باشند تا بتدريج بر طبق 
گي آزاد شوند و به فرض آنكه پدر يا مادر كودك، در هم) كه از آنها سخن خواهيم گفت(قوانين عتق 
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﴿فَإِمَّا  :به حكم قرآن مجيد كه فرمود چنانكه پيش از اين گفتيم مسلمانان وظيفه دارند
 –اگر آزادي اسراي جنگ اما . تاوان و با تاوان آزاد سازند اسيران را بي َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء﴾

مصلحت نباشند، در آن صورت دولتمردان اسالمي راه  –مسلمانان  بنا به تشخيص امام
فرسا  آنكه اسيران را در اردوگاهها به كارهاي طاقتو به جاي گيرند  ديگري را در پيش مي

بخشند و در ميان  وادارند يا در زندانهاي مجرمان افكنند، آنان را به جنگاوران مسلمان مي
هاي آنان به سر برند و در خدمت مجاهدان راه  انوادهكنند تا در كنار خ ايشان تقسيم مي

شود چنانكه خواهد  و البته زمينة آزادي چنين اسيراني نيز به تدريج فراهم مي. (خدا باشند
  ). آمد

كنند كه مسلمانان به جاي انتقامجويي از ايشان،  با اين روش، اسراي جنگ مالحظه مي
چنانكه پيامبر ! اند نشاندهر سر سفرة خويش هاي خود برده و ب افرادشان را در خانواده

   :، به گزارش احمد بن حنبل در مسندش فرمودبزرگ اسالم
   .1»تلبسونكسوهم مما أأطعموهم مما تأكلون و! أرقاءكم, أرقاءكم, أرقاءكم«
خوريد بدانها بخورانيد و از آنچه  از آنچه خودتان مي! اسيرانتان، اسيرانتان، اسيرانتان«

  . »پوشيد، آنها را بپوشانيد خودتان مي
بار وادار مكنيد، چنانكه  تو باز دربارة اسيران سفارش كرد كه آنان را به خدمات مشقّ

   :از پيامبر گرامي مأثور است
   .2»تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموفم فأعينوهم ال«

                                                                                                                                                    

سرپرست آزاد و رها سازند بلكه در حقيقت دولت  جنگ كشته شده باشد، باز مصلحت نيست كه او را بي
 . گيرد تا موعد آزادسازيش فرا رسد اسالمي سرپرستي وي را بر عهده مي

 . ، چاپ استانبول36، ص 4مسند احمد بن حنبل، ج  -1
 . 275، ص 2اج الجامع لألصول، ج الت -2
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آنها هدة اسيرانتان را به كاري وامداريد كه بر آنها دشوار آيد و اگر چنين كاري بر ع«
  . »نهاديد، آنان را ياري دهيد

   :در سنن أبي داود از معروربن سويد گزارش شده كه گفت
اي پشمينه بر تن  بر ابوذر غفاري وارد شديم و ديديم كه جامهه ذَبر) محلّي به نام(در «

تر بود كه جامة اي ابوذر، به :بدو گفتم. دارد و لباسي نظير آن نيز بر تن غالمش بود
شد و  پوش بلندي برايت فراهم مي گرفتي تا با پيوند به لباس خودت، تن ت را ميغالم

  ! پوشاندي مي) تر پست(غالمت را با لباسي 
   :از رسول خدا شنيدم كه دربارة غالمان فرمود :ابوذر گفت

يأكل  ن كان أخوه حتت يديه فليطعمه ممايديكم فمأإخوانكم جعلهم اهللا حتت «
  .1»ن كلفه ما يغلبه فليعنهفإ ,يكلفه ما يغلبه وليكسه مما يلبس وال

پس هر كس . اينان برادران شما هستند كه خداوند آنها را زيردستتان قرار داده است«
خورد به او خوراك دهد و از آنچه خود  چه خود ميبرادرش زيردست او باشد، از آن

و اگر چنين كاري را از پوشد، او را بپوشاند و كاري كه توانش را ندارد از وي نخواهد  مي
  . »بايد كه ياريش كند ت،او خواس

   :پيامبر بزرگ اسالم به يارانش دستور داد كه! از اين مهمتر
   .2»يتوفتا يفتا :وليقل! متیأيقل أحدكم عبدی,  ال«

_________________ 

 !يا أباذر :دخلنا علی أبی ذر بالزبذة فإذا عليه برد وعلی غالمه برد مثله, فقلنا: عن املعرور بن سويد قال -1
: يقول  سمعت رسول اهللا :قال! بردک فكانت حلة وكسوته ثوباً غريه إىلرد غالمک لو أخذت ب

وليكسه مما يلبس وال  ,ه ممّا يأكلان أخوه حتت يديه فليطعمفمن ك ,إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم«
 ). 340، ص 4ابي داود، ج ( .»يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه

 . ، چاپ لبنان97، ص 11، ج )با شرح كرماني(صحيح بخاري  -2
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پسر من و  :ولي بگويد! بندة من و كنيز من :نگويد) به اسيران خود(هيچيك از شما «
   .1»دختر من

امبر اسالم از اين كه كسي بر مسند خويش تكيه زند و بردگاني چند در همچنين پي
   :برابرش به صف ايستند، به شدت نهي نمود و فرمود

وجل من قامت له العبيد صفوفاً «    .2»!لعن اهللا عزّ
   .!»خداوند بزرگ كسي را كه بردگان در برابرش صف زنند، لعنت كند«

و رحمت اسالم در حق د كه از گذشت فراوان قرآن كريم براي اسراي جنگ، پيامي دار
كند و  پيام قرآني، روحية شكست خورده اسيران را بازسازي مي. كند آنان حكايت مي

   :فرمايد قرآن ميدهد،  بدانان نويد زندگي بهتر مي
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅ è% ⎯ yϑÏj9 þ’ Îû Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“t ó™ F{$# β Î) ÄΝn= ÷è tƒ ª!$# ’Îû öΝä3Î/θ è= è% 

#Z öyz öΝä3Ï?÷σ ãƒ #Zö yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹ Ï{é& öΝà6ΖÏΒ öÏ øó tƒ uρ öΝ ä3s9 3 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘    
  )70 :نفالاأل(

اگر خدا بداند كه در دلهاي شما  :اي پيامبر، به اسيراني كه در دست داريد بگو«
خواهد داد نيت خيري وجود دارد، بهتر از چيزهايي كه از شما گرفته شده به شما 

  . »آمرزد كه خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است و گناهتان را مي
_________________ 

گويند با اين  سخن مي» إماء«و » عباد«و » عبد«بايد توجه داشت آياتي از قرآن كريم كه درباره  -1
و اگر به جاي . اند، نه تعبير اخالقي دستور پيامبر اكرم منافات ندارند زيرا آن آيات در مقام وصف شرعي

رفت چه بسا كه احكام بردگان، شامل همه پسران جوان  در آيات به كار مي» فتي«كلمه » عبد«واژه 
از ) شود كه مايه اشتباه نمي(اي از موارد  با وجود اين، قرآن مجيد در پاره! آمد شد و اشتباه پيش مي مي

و  62و  30به سوره يوسف، آيه . (براي غالمان و كنيزان خالي نيست» فتيات«و » فتيان«و » فتي«تعبير 
 ). نگاه كنيد 23و سوره نور، آيه  25سوره نساء، آيه 

 . ، چاپ دمشق278، ص 5جامع األحاديث، اثر جالل الدين سيوطي،ج  -2
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شود كه  آميز ديگران بسنجيد، معلوم مي آميز قرآن را با پيامهاي تهديد اگر اين پيام مهر
و در  ،اسالم تا چه اندازه دادگري و كرامت را دربارة دشمنان خود رعايت كرده است

رفتار ياران پيامبر را دربارة اسراي جنگ با راه و رسم  صورتي كه فرمانهاي اسالم و
مند  بيشتر بهره» تمدن حقيقي«ديگران مقايسه كنيد، روشن خواهد شد كه چه كساني از 

  . اند بوده
جالب آنست كه اين گونه سفارشها و رفتار با اسيران، در روزگاري صورت پذيرفت كه 

دادند،  شكلها شكنجه ميترين  به زشت در عربستان و ديگر مناطق جهان، اسيران را
در كتاب . داشتند كردند و زنانشان را به فحشاء وامي مردانشان را كور يا اخته مي

   :خوانيم با اسيران عرب مي) پادشاه ايران(اثر ابن بلخي دربارة رفتار شاپور دوم » نامه فارس«
كردي و حلقه در  يكشيدي و سوراخ م آورد و هر دو كتف او بهم مي ميپس مرد را «

  .1!»او را از بهر اين، ذواالكتاف گفتندي... كشيدي هر دو سوراخ كتف او مي
. جلوگيري به عمل آمددر اسالم شكنجة اسيران ممنوع شد و از زناكاري با زنان اسير، 

   :فرمايد قرآن مجيد مي

 Ÿωuρ (#θèδ Ìõ3è? öΝ ä3ÏG≈ uŠ tGsù ’ n? tã Ï™ !$tóÎ7ø9 $#    )33 :النور(  
  . »نيزان يا زنان اسير خود را به زناكاري وامداريدك«

   :پيامبر اسالم دربارة اسيران سفارش فرمود
   .2»هلم القول لينواأشبعوا بطوهنم وألبسوا ظهورهم وأ ,يامنكمأفيام ملكت  !اهللا !اهللا«
از خدا دربارة اسيراني كه در دست داريد بترسيد، از خدا بترسيد، پيكرشان را بپوشانيد «

  . »شكمشان را سير كنيد و در گفتار با آنها نرمي نشان دهيد و

_________________ 

 . ، چاپ تهران68مه، اثر ابن بلخي، صفحه نا فارس -1
 . ، چاپ قاهره55، ص 1الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، اثر سيوطي، ج  -2
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گزارش كرده كه ) يكي ازياران پيامبر(أبوداود در سنن خود از ابي مسعود انصاري 
   :گفت
 :گفت ناگاه از پشت سر خود صدائي شنيدم كه دو بار مي! زدم روزي غالمم را مي«

به ! ا بر تو بيش از توانايي تو بر اوستتوانايي خد! بدان اي ابامسعود! بدان اي ابامسعود
اي رسول خدا، اينك او به خاطر رضاي خدا آزاد  :گفتم. پشت برگشتم پيامبر خدا بود

   :فرمود. است
   .»!نک لو مل تفعل للفعتک النارأما أ«
   .1!»سوزاند بدان كه اگر چنين نكرده بودي، آتش تو را مي«

   :ش كرده كه فرمودگزار  و همچنين، ابوداود از رسول اكرم
   .2»يعتقهمن لطم مملوكه أو رضبه فكفارته أن «
كسي كه بر مملوك خود سيلي زند يا او را كتك بزند، كفّارة اين كار آنست كه او را «

  . »آزاد كند

_________________ 

 −اعلم أبا مسعود : كنت أرضب غالماً لی فسمعت صوتاً من خلفی: عن أبی مسعود األنصاری قال« -1
: قال. يا رسول اهللا, هو حر لرجه اهللا: فقلت فالتفت فإذا هو النبی . هللا أقدر عليک منک عليه −مرتني

التاج : ، چاپ دار الفكر و همچنين341، ص 4سنن ابي داود، ج ( .»أما أنک لو مل تفعل للفعتک النار
 ). 12، ص 5الجامع لالصول، ج 

داده » قانون ضرب و تنكيل«به توضيحي كه در فصل بعد، زير عنوان . (342، ص 4سنن أبي داود، ج  -2
 ). نگاه كنيدشده 



 

  انجامد  راههايي كه به آزادي اسيران مي
گون، اسيران را ااسالم با تدابيري كه در ميان آورده بر آن شده است تا از راههاي گون

و در اين باره نه تنها به كساني كه در دست مسلمانان  ،از نعمت آزادي برخوردار سازد
اسير شوند عنايت كرده بلكه تا حدود بسياري، راه را براي آزادي بردگان كفّار نيز هموار 

اند كه پيامبر اسالم  طائف آورده كه مورخان در خالل گزارش از غزوةچنان ،ساخته است
   :در آن جنگ اعالم فرمود

   .1»!فهو حر إيلَّ كل عبد نزل «
  ! »به سوي من فرود آيد، آزاد است )از سپاه دشمن(اي كه  هر برده«

   :نويسد ابن اثير در خالل تاريخش دربارة همين ماجراي مي
را در اين هنگام، گروهي از بردگان اهل طائف به نزد رسول خدا آمدند و پيامبر همه «

و چون مردم طائف مسلمان شدند، مالكان آن بردگان از پيامبر درخواست ... تآزاد ساخ
   :پيامبر فرمود! كردند كه غالمان گذشته را به بردگي بازگرداند

   .»!أفعل, أولئک عتقاء اهللا ال«
  .2!»كنم، آنها آزادشدگان خدا هستند من چنين كاري نمي«

   :ندا آورده  نيز چنانكه از عليدر ماجراي حديبيه 

_________________ 

  . 57، ص 4تاريخ التمدن اإلسالمي، اثر جرجي زيدان، ج  -1
چاپ قاهر و عيون االثر تأليف ابن سيد  656، ص3السيرة النبويه، اثر ابن كثير، ج : مقايسه شود با

 . ، چاپ لبنان201، ص 2الناس، ج 
أهل الطائف تكلمت سادات  ام أسلمفل... نزل إلی رسول اهللا نفر من رقيق أهل الطائف فأعتقهمو« -2

الكامل في ( .»ولئک عتقاء اهللاأأفعل,  ال: فقال. إلی الراق  ولئک العبيد فی أن يردهم رسول اهللاأ
 ). ، چاپ بيروت267، ص 2التاريخ، اثر ابن اثير، ج 
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از بردگان قريش پيش از آنكه قرار صلح نهاده شود به سوي پيامبر ) اي يا عده(دو تن «
، سوگند به خدا كه خروج اي محمد :پيامبر آمدند، مالكان ايشان به پيامبر نامه نوشتند كه

آنها تنها به خاطر گريز از . تان نبوده است آئيناين بردگان به سوي شما ازسر رغبت در 
اي رسول خدا،  :مسلمانان نيز به پيامبر گفتند كهبرخي از . اند سوي شما آمده بردگي به

پيامبر خشمگين شد و . گويند، بردگانشان را به جانب آنها بازگردان ميقريشيان راست 
   :تهديد كرد و از باز فرستادن بردگان خودداري ورزيد و گفتقريش را 

   .1»خداوند بزرگندايشان، آزادشدگان «. »هم عتقاء اهللا عزوجل«
پيوستند، مشروط بدان نبود كه در هنگام  به مسلمانان مي بايد دانست آزادي بردگاني كه

اي كه از چنگ مالك خويش  شوند بلكه هر برده جنگ يا خطر به مسلمانان ملحق
 ،آمد مسلمانان انساني آزاد به شمار مي كرد، نزد مكه به مدينه، هجرت مي و از گريخت مي

   :بخاري در صحيح خود از عبداهللا بن عباس گزارش نمود كه گفتچنانكه 
   .2»فهام حران مةإن هاجر عبد منهم أو أو«
  . »شدند پيمودند، هر دو آزاد مي راه هجرت مي) مشركان(اگر غالم يا كنيزي از ايشان «
   .3»للمرشكني أهل العهد مل يردوا وردت أثامهنم إن هاجر عبد أو أمةو«

_________________ 

فكتب  –يعنی يوم احلديبية قبل الصلح   إلی رسول اهللا خرج عبدان«: قال  عن علی بن أبيطالب -1
: فقال ناس! نام خرجوا هرباً من الرقإليک رغبة فی دينک وإ واهللا ما خرجوا !يا حممد :ليه مواليهم فقالواإ

ما أراكم تنتهون يا معرش قريش حتی يبعث : فغضب رسول اهللا فقال ,ردهم إليهم !صدقوا يا رسول اهللا
سنن ابي داود، ( .» عزوجلهم عتقاء اهللا: وأبی أن يردهم وقال ,اهللا عليكم من يرضب رقابكم علی هذا

 ). 396، ص 4، چاپ مصر و التاج الجامع لألصول، ج 65، ص 3ج 
 . ، چاپ مصر63و  62صحيح بخاري، كتاب الطالق، ص  -2
 . 63صحيح بخاري، كتاب الطالق، ص  -3
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كرد از آن مشركاني بود كه با مسلمانان پيمان  ا كنيزي كه هجرت ميو اگر غالم ي«
  .»پرداختند گرداندند ولي بهاي ايشان را به مشركان مي داشتند، آن غالم و كنيز را باز نمي

تا آنجا كه  –پيامبر بزرگوار اسالم هرگز دريغ نداشت كه بردگان مشركان را  ،آري
وردار سازد، چه رسد به اسيراني كه در دست از نعمت آزادي برخ –راهي وجود داشت 

چنان بود كه ابو داود در سنن خويش از عنايات رسول خدا بر اين دسته . مسلمانان بودند
سفارش به نماز و رعايت آخرين سخن رسول خدا،  :آورده است كه گفت  علي

  ! احوال مملوكان بود
, اتقوا اهللا فيام ملكت الصالةالصالة,  « : كان آخر كالم رسول اهللا :قال  عن علی

   .1»أيامنكم
از ! نماز، نماز :رسول خدا در آخرين سخنش فرمود :مأثور است كه گفت از علي«

   .2»!خداوند دربارة مملوكانتان بترسيد
راههايي كه پيامبر بزرگوار اسالم براي آزادي تدريجي اسيران، بر روي امت خود 

  . آوريم را در اينجا مي گشود، فراوانند و ما برخي از آنها
  قانون مكاتبه  -1

قراردادي منعقد سازد مبني بر  تواند با مالك خود بر طبق اين قانون، هر اسيري مي
و در اين صورت اسير اجازه  ،خويشتن را آزاد كندپردازد،  كه در برابر آنچه بتدريج ميآن

_________________ 

 . 340، ص 4سنن أبي داود، ج -1
بل الرفيق األعلي من «: ده، جملهبايد دانست آخرين سخني كه عائشه همسر رسول خدا از پيامبر شني -2

ولي اين سخن . آورده) ، چاپ بيروت301، ص 4ج (اش  بوده است، چنانكه ابن هشام در سيره »الجنة
روايت شده است منافات ندارد، زيرا هر كدام، آخرين سخني را كه از رسول  با آنچه از امام علي 

 . اند اند گزارش كرده اكرم شنيده
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خت كند و بر مسلمانان دارد كه به كاري اشتغال ورزد تا از درآمدش سهام خود را پردا
  . ياري دهند و به آزاديش سرعت بخشندفرض است كه با هداياي مالي او را در اين كار 

   :فرمايد مي» نور«مدرك اين قانون، نص قرآن مجيد است كه در سوره شريفه 

 ⎦⎪Ï%©! $# uρ tβθäótG ö6tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# $£ϑÏΒ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& öΝ èδθç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝçG ôϑÎ=tæ 

öΝ ÍκÏù #Z ö yz ( Νèδθè?# u™uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ü“Ï% ©!$# öΝ ä38s?# u™ 4  ...   )33 :النور(  
اند اگر در آنان   خواستار مكاتبه) براي آزادي خود(كساني از مملوكان شما كه «

سراغ داريد بپذيريد و از مال خدا كه به شما ) توان كار يا خوي نيكويي(خيري 
  . »هيدداده، بدانان د

  قانون صدقات - 2
شود يكي از  گرفته مي» زكات«عنوان  از مسلمانان بهبر اساس اين قانون، مالي كه 

بدين امر نيز در قرآن كريم . مصارف آن، خريدن مملوكين و آزاد ساختن آنها است
   :خوانيم شده است چنانكه در سورة توبه ميتصريح 

 $ yϑ̄Ρ Î) àM≈s%y‰ ¢Á9 $# Ï™!# t s)à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9$# uρ $ pκön= tæ Ïπ x ©9 xσßϑø9 $# uρ 

öΝ åκæ5θè=è% †Îû uρ É>$s%Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ È≅‹Î6 y™ «!$# È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ( 

Zπ ŸÒƒÌ sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª! $#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟ‹Å6ym   )60 :التوبه(  
و كارگزاران آنست  انمسكينبراي فقيران و ) اتزك(جز اين نيست كه صدقات «

و نيز براي  و در راه آزادي بردگان ،شودكساني كه دلهايشان بايد جلب و براي 
ماندگان، تكليف واجبي از سوي خدا  وامداران و خرج كردن در راه خدا براي راه

  . »و خدا دانا و حكيم است ،است
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احبان آنها بردگان را از ص» زكات«اسالمي موظف است كه از سهم  بنابراين، دولت
بدينوسله، مخارجي را كه از لباس و غذا و غيره براي آنها متحمل (بخرد و آزاد سازد 

  ). اند، جبران كند شده
  قانون استيالد  -3

اگر زني مملوك، از موالي خود فرزندي آورد، پس از وفات  :گويد اين قانون مي
مدرك اين قاعده، . ويندگ» ام ولد« زن مزبور را اصطالحاً. گردد مولي، آنزن آزاد مي

   :سخن رسول خدا است كه فرمود
   .1»عن دبر منه معتقة فهيدت من سيدها ول ةأيام امرأ«

   .2»هر زني كه از مالك خود فرزندي زايد، پس از وي آزاد است« :يعني
  قانون سرايت  -4

بر اساس اين قانون، هر كس در مالكيت اسيري با ديگران شريك باشد، همينكه سهم 
سهم شريكان خويش را نيز  –به شرط توانگري  - آيد  د را آزاد كند، بر او الزم ميخو

   :مدرك قانون سرايت، حديث نبوي است كه فرمود. بخرد و آن مملوك را آزاد سازد
العدل  قيمةمال يبلغ ثمن العبد قوم عليه من أعتق رشكاً له فی عبد فكان له «

   .1»...رشكاءه حصصهم وعتق عليه العبد
_________________ 

 . 274، ص 2ألصول، ج التاج الجامع ل -1
را پيش از آزاد شدنش نتوان به ديگري فروخت، چنانكه » ام ولد«فقهاي اسالمي، اجماع دارند كه  -2

 ومن أسباب خروج امللک«: نويسد شيخ انصاري در كتاب مكاتب بدين معني تصريح كرده است و مي
ملالک عن بيعها بال خالف بني لک يوجب منع ام ولد لسيدها فإن ذأعن كونه طلقاً صريورة اململوكة 

از جمله اسبابي كه «: يعني) 175الكاسب، اثر شيخ مرتضي انصاري، چاپ سنگي، ص ( .»املسلمني
كند آنست كه زن مملوك براي آقايش فرزندي آورد، اين كار مالك را از فروش آنزن  دارايي را مقّيد مي

 . »نيستدارد و در اين حكم هيچ اختالفي ميان مسلمانان  باز مي



  بردگي از ديدگاه اسالم

 

47

او داشته كسي كه سهم خود را دربارة مملوكي آزاد كند و مالي برابر با بهاي « :يعني
شود تا مالك، سهم شركاء خود را بدانها دهد و اسير  گذاري مي باشد، آن مملوك ارزش

   .2»آزاد گردد
  قانون كفّاره  -5

و به بر طبق اين قانون، براي جبران برخي از لغزشها بايد مملوكان را آزاد ساخت 
  :مدرك اين قانون، آيات قرآني است مانند. داد» كفّاره«اصطالح شرعي، 

 ƒÌós tG sù 7π t7 s%u‘    )3 :المجادله (  
 ÷ρ r& ãƒÌøt rB 7π t6 s%u‘ (   )89 :المائده (  

 ãƒÌós tG sù 7π t7 s%u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ •Β ×  )92 :النساء(  
   .3است و همچنين احاديث نبوي كه در كتب حديث و فقه گزارش شده

  قانون تملّك ارحام  -6
در  اند، د كه بر او محرمبر اساس اين قانون، اگر كسي مالك خويشاوندان خود شو

مدرك اين قانون، حديث شريف نبوي . بايد آنان را از بند اسارت برهانداين صورت 
   :است كه

رّ «    .4»من ملک ذا رحم حمرم فهو حُ
                                                                                                                                                    

، 11، ج )با شرح كرماني(،چاپ استانبول و صحيح بخاري 772، ص 2الموطأ، اثر مالك بن أنس، ج  -1
 . ، چاپ لبنان78ص 

  : در سنن أبي دواد ضمن حديثي از رسول خدا قانون مزبور بدينصورت خالصه شده است -2
 ). 23، ص 4سنن ابي داود، ج . (»من أعتق مملوكاً بينه وبني آخر, فعليه خالصه«

 . در كتب حديث و فقه نگاه كنيد» كفارات«به ابواب مختلف،  -3
 .26، ص 2داود، ج  و سنن أبي 271، ص2التاج الجامع لألصول، ج  -4
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از آن وي شود، آن خويشاوند آزاد كسي كه خويشاوند نزديك و محرمش « :يعني
  . »است

  قانون ضرب و تنكيل  -7
بر طبق اين قانون، كسي كه مملوكش را بزند يا بر او آسيبي رساند، وظيفه دارد او را 

   :است كه فرمود  مدرك اين قاعده نيز سخن پيامبر اكرم. در راه خدا آزاد كند
ارته أن يعتقه«    .1»من لطم مملوكه أو رضبه فكفّ
كتك بزند، كفارة اينكار آنستكه وي را آزاد  ند يا او راز كسي كه بر مملوكش سيلي«
  .2»سازد
  

_________________ 

 .276، ص 2التاج الجامع لالصول، ج  -1
اند كه در صورتي بايد مملوك را آزاد ساخت كه سيلي زدن به او يا كتك  در اينجا برخي قيد كرده -2

شود ولي در حديث نبوي چنين قيدي نيامده است، و در كتاب  زدنش، موجب نقصان عضوي در وي مي
ليس فی كالم «: نويسد مي) شود كه موجب آزادي مملوك مي(درباره حد تنكيل » اللمعة الدمشقية«فقهي 

يرتتب  عرفاً  الً لی العرف فام يعد تنكيإترصوا علی جمرد اللفظ فريجع فيه األصحاب هنا شیء حمرر, بل اق
  ) ، چاپ لبنان280، ص 6اللمعة الدمشقيه، اثر محمد مكي عاملي، ج (. »عليه حكمه

چيزي در اين باره نگاشته نشده، بلكه فقها به لفظ تنكيل ) فقهاي اماميه(در گفتار ياران ما «: يعني
دد و هر چه در نظر عرف، گر اند، بنابراين، كار به عرف باز مي  بسنده كرده) كيفري كه مايه عبرت باشد(

از ميان فقهاي اهل سنّت نيز ابن . »حكم آزادي مملوك بر آن مترتّب خواهد شد. رده شودتنكيل شم
وي . حزم اندلسي، حديث نبوي را بدون قيد و شرط پذيرفته و با احاديث ديگري آنرا تقويت كرده است

، ص 9المحلي، اثر ابن حزم، ج ( »هن ساعتأمته بباطن كفه فهام حرا من لطم خد عبده أو خد«: نويسد مي
غالم يا كنيزش را زند، در همان لحظه هر دو   هر كس با كف دست بگونه«: يعني) ، چاپ بيروت209

 !»شوند آزاد مي
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  قانون جذام و كوري  - 8
جذام مبتال شود، چنين عيوبي، از اسباب اگر مملوكي به كوري يا  :گويد ون ميناين قا

سول كه بدينصورت از رمدرك قانون مزبور حديثي است . آيد آزادي وي به شمار مي
   :خدا آمده

   .1»رق عليه جذم فال رق عليه والعبد إذا إذا عمی اململوک فال«
بردگي آزاد خواهد شد و نيز هنگامي كه به بيماري  قيد چون مملوك كور شود از«

  . »جذام مبتال گردد، آزاد است
 و در كتب ،كند تضمين مي در اسالم آمده كه آزادي مملوكان راالبتّه قوانين ديگري نيز 

اين قانونها، از اسباب قهريه براي آزادي مملوكان محسوب . فقه از آنها سخن رفته است
تشويق اسالم به آزاد كردن اسيران به طور دلخواه، بابي جداگانه دارد و پيامبر شوند اما  مي

  . اسالم چنين كاري را از بزرگترين عبادت و ماية تقرّب به خداوند شمرده است
   :اند كه فرمود آوردهاز پيامبر اسالم 

   .2»..., أعتق اهللا بكل عضو منها عضواً من النارقبةمن أعتق ر«
آنكس  كسي كه مملوكي را آزاد كند، خداوند در برابر هر عضوي از او، عضوي از«
  از آتش آزاد خ را

  

_________________ 

 . ، چاپ بيروت222، ص8تهذيب األحكام، اثرمحمد بن حسن طوسي، ج  -1
  . ، چاپ استانبول1147، ص )كتاب العتق( 2صحيح مسلم، ج  -2
كند اما اگر وي،  اين حديث داللت دارد بر آنكه آزادكننده مملوك، استحقاق رهايي از عذاب را پيدا مي(

گناهاني را بجاي آورد كه به مرتكبان آنها وعده عذاب داده شده است، در آن صورت استحقاق مزبور از 
 ). ميان خواهد رفت
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  بخشي از حقوق اسيران و قوانين آنها 
از راههاي گوناگون به  –مي بر مبناي مقرّرات اسال –چنانكه دانستيم اسيران جنگي 

اما پيش از دستيابي بدان نعمت، راه ترقي در جامعة مسلمانان به  ،شوند آزادي نائل مي
توانند در پرتو ايمان و تقوي، بر بسياري از آزادگان  و آنها مي ،روي ايشان بسته نيست

ك برتري سوي خود جلب كنند زيرا در اسالم، مالبرتري يابند و احترام مسلمان را به 
بن عبداهللا  و پيامبر بزرگوار اسالم بنا به گزارش جابر ،افراد بر يكديگر، تقوي است

 أال ال ,ن أباكم واحدإو , إن ربكم واحد,أهيا الناس« :فرمود» الوداع حجة«انصاري در 
سود علی د وال ألسوألمحر علی أ علی عجمی وال لعجمی علی عربی والفضل لعربی 

مْ ﴿ ال بالتقوی,أمحر إ اكُ قَ نْدَ اهللاَِّ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ    .1»﴾إِنَّ أَكْ
 هان اي مردم، خداي شما يكي و پدرتان يكي است، آگاه باشيد كه هيچ عربي بر«

عجمي و هيچ عجمي بر عربي و هيچ سپيدي بر سياهي و هيچ سياهي بر سپيدي برتري 
ين شما نزد خدا كسي تر همانا گرامي) :سپس اين آيه را خواند(ندارد مگر از راه تقوي 

   .»است كه از همه پرهيزگارتر باشد
آري، اسالم دربارة اسيران و بردگان، گذشت بسيار روا داشته و از ابزار لياقت آنان 

به همين مناسبت مسلم بن حجاج در صحيح خود از . براي ترّقي، جلوگيري نكرده است
   :رسول خدا گزارش كرده است كه فرمود

   .2»د جمدع أسود يقودكم بكتاب اهللا فاسمعوا له وأطيعوامر عليكم عبآإن «
اگر غالمي سياه و پيچيده موي بر شما به امارت گمارده شود و با كتاب خدا « :يعني

  . »رهبريتان كند، سخن وي را بشنويد و از او فرمان بريد

_________________ 

 . ، چاپ بيروت612، ص 3الترغيب والترهيب تأليف زكي الدين منذري، ج  -1
 . ، چاپ استانبول1148، ص )كتاب اإلمارة(، 2صحيح مسلم، ج  -2
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ر، در اي اليق و درستكا كه گاهي بردهدهد  شود كه اسالم اجازه مي از اينجا دانسته مي
گزارش كرده كه » فتوح الشام«ميان مسلمانان به امارت رسد چنانكه واقدي در كتاب 

را برسپاهيانش به امارت » دامس«اي سياه به نام  برده –فرماندة كل سپاه شام  –أبوعبيده 
  . برگزيد و عمليات فتح دژهاي حلب را برعهدة او نهاد

   :نويسد أبوعبيده به سربازان خود گفت واقدي مي
دستور دادم كه من دامس را به فرماندهي شما برگماشتم و ! اي گروه مسلمانان«

و هيچكدامتان نپنداريد كه من به خاطر تحقير ... اطاعتش كنيد و فرمانش را بپذيريد
گويد كه خداي  دل من به من مي... ام  شما، غالمي را به فرماندهي سپاهتان انتخاب كرده

هاي دقيق به كار  حيله) در جنگ(كه او  گشايد زيرا يغالم م بزرگ، اين دژ را بدست اين
به همراه وي حركت كنيد و به خدا اعتماد داشته  ،بنابراين. بندد و بينشي نيكو دارد مي

   .1»باشيد و كارتان را بدو واگذاريد
  . مسلمانان نيز فرمان ابوعبيده را پذيرا شدند و دامس را به رهبري قبول كردند

مادر مأمون خليفة عباسي، مادر ! اند مرانان اسالمي، كنيززاده بودهبرخي از حك
هفده تن از . المستنصر باهللا خليفة فاطمي، مادر محمود دوم سلطان عثماني، جاريه بودند

امر، هيچگاه از ترقي آنان در جامعة  نو اي .2اند زاده شده خلفاي عباسي از كنيزان
  . مسلمانان جلوگيري نكرد

_________________ 

يقل أحدكم إنی  فال... والقبول ألمره عةأمرتكم بالطاأنی قد أمرت دامسا عليكم و! معارش املسلمني« -1
د هذا العبد إن نفسی حتدثنی إن اهللا تعالی يفتح هذه القلعة علی ي... بكم احتقاراً  قد أمرت عليكم عبداً 

فتوح الشام، اثر واقدي، ص ( .»ألنه دقيق احليلة, حسن البصرية, فسريوا معه و ثقوا باهللا و توكلوا عليه
 ). ، چاپ لبنان267

 . ، چاپ تهران212بردگي در جهان، اثر احمد فرامرزي، ص  -2
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هجري سلطنت كردند و پادشاهان اخشيدي  292تا  257ولوني كه از پادشاهان ط
تا  784و نيز مملوكهاي برجي كه از ) 784تا  648(و مملوكهاي بحري  )358تا  323(

پيوستند از همين رو آنانرا  در مصر حكومت كردند به لحاظ نسب، به بردگان مي 923
تا  602هندوستان كه از سال  همچنين سلسلة سالطين بندگان در. نامند مي» مماليك«

اتابكان آيند و نيز  راندند، از اين دسته به شمار مي در شبه قارة هند حكم مي 962
دياربكر و شام كه نخستين پادشاه آنان، آق سنقر، غالم ملكشاه سلجوقي بود و هم 
اتابكان آذربايجان كه سرسلسلة ايشان ايلدگز، غالم سلطان مسعود سلجوقي بود، همگي 

   .1آمدند المزاده به شمار ميغ
گذاشت كه  آيا اگر اسالم به اينها احترام نمي« :بقول يكي از نويسندگان معاصر

مسلمانان به موجب امر ديانت خود به آنها احترام گذارند و به آنها ميدان وشخصيت 
ا كردند، آنه تشويق نمي را دهند، ممكن بود به اين مقامات برسند؟ اگر مسلمانان بندگان

ها آنان را عنصر  ميليونند ولي چون اكثريت برهمن 60ها در هندوستان كه  هم مثل پاري
ها سال همان طور  دهند، هزار دانند و مجال هيچ نوعي پيشرفتي به آنها نمي پست مي

   .2»مانده باقي ماندند و عقب تپس
السالم هم از مقامات ظاهري كه بگذريم، برخي از ائمه اسالم و بزرگان اهل بيت علي

ام «مادرانشان، ... بن موسي بن جعفر، علي موسيبن علي،  بن الحسين، زيد همچون علي
  . بودند» ولد

بن  سعيدعطاء، مجاهد،  :گروهي از مفسران و فقهاي برجسته در صدر اسالم، مانند
  . شدند از مواليان شمرده مي... الراي، طاووس بيعةربن أسلم،  جبير، زيد

_________________ 

 . تهران نگاه كنيد طبقات سالطين اسالم، اثر استانلي لين پول، ترجمه عباس اقبال، چاپ: به كتاب -1
 . 199بردگي در جهان، اثر احمد فرامرزي، ص  -2
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شد چنانكه  ك مقام روحاني است گاهي بر عهدة يك غالم نهاده ميامامت نماز كه ي
   :در صحيح بخاري آمده است

 –جايگاهي در قبا  –پيش از هجرت پيامبر، هنگامي كه مهاجران نخستين به عصبه «
آيات ) زيرا(برعهد داشت  –غالم أبي حذيفه  –امامت نمازشان را سالم . وارد شدند

   .1»خاطر سپرده بودبه قرآن را بيش از ديگران 
از روي مصحف بر  –غالم عائشه  –ذكوان « :خوانيم كه باز در صحيح بخاري مي

   .2»كرد عائشه پيش نمازي مي
يعني در محيط اسالمي هيچ مانعي وجود نداشت كه همسر پيامبر پشت سر غالمي 

 . نماز گزارد

در . ز پذيرفتي بودني –شدند  چنانچه به عدالت شناخته مي –گواهي غالمان و كنيزان 
كه ايشان، گواهي غالمان را معتبر صحيح بخاري از برخي ياران پيامبر اكرم روايت شده 

   .3اند شمردند و دربارة قبول گواهي كنيز نيز حديثي از رسول خدا گزارش كرده مي
دهد، ديگر » امان«دانيم كه اگر يكي از مسلمانان به كسي يا كساني در جنگ  مي

ناچارند زينهار وي  »ناهمسعي بذمتهم أدي« :لول حديث نبوي كه فرمودمسلمين به مد
اين قانون، دربارة غالمي كه مسلمان شده باشد نيز صادق است و به قول . را بپذيرند
   :خليفة دوم

   .1»إن العبد املسلم من املسلمني, وذمته ذمتهم وأمانه أماهنم«

_________________ 

كان يؤمهم سامل مولی أبی   قبل مقدم رسول اهللا –موضع بقباء  –ملا قدم املهاجرون األولون العصبة « -1
 ). ، چاپ استانبول170، ص 1صحيح بخاري، ج ( .»وكان أكثرهم قرآناً  يفةحذ

 ). 170، ص 1صحيح بخاري، ج ( .»كوان من املصحفيؤمها عبدها ذ ئشةكانت عا« -2
 . نگاه كنيد 153، ص 3، ج )باب شهادة اإلماء والعبيد(صحيح بخاري، كتاب الشهادات : به -3
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 امان امان او،و  ،، پيمان ايشانغالم مسلمان، از مسلمين است و پيمان او« :يعني
  .»شود مسلمانان شمرده مي

باشد، ) مانند آئين يهود و نصاري(بر آئين ديگري جز دين اسالم اگر اسير يا غالم، 
» األمول« :در كتاب) قاسم بن سالم(ابوعبيد . كنند او را به پذيرش اسالم وادار نمي

   :نويسد مي
غالم من  :وسق رومي حكايت كرد كه گفت ازاز أبي هالل طائي آمده است كه او «

مسلمان شو زيرا اگر اسالم را بپذيري، در  :گفت عمر بن خطاب بودم و عمر به من مي
گيرم، چرا كه براي حفظ امانت مسلمانان نبايد از كسي  المال از تو كمك مي كار بيت

دداري من از پذيرفتن اسالم خو :وسق گفت .2ياري خواست كه از زمرة ايشان نباشد
ينِ ﴿كه  :خواند و عمر اين آيه از قرآن را مي ،كردم مي اهَ يفِ الدِّ رَ هيچ اجباري در ( ﴾ال إِكْ

   .3»چون وفاتش نزديك شد، مرا آزاد كرد). پذيرفتن دين نيست
 ،تري براي بردگان تعيين شده است ين آسانناحكام جزائي اسالم، قوا اي از در پاره

رتكب زنا شود، نيمي از كيفر شخص آزاد، دربارة وي اجرا م) يا غالمي(اگر كنيز  :مثالً

                                                                                                                                                    

 . 94، ص 9، اثر بيهقي، ج الكبرىالسنن  -1
پيامبر  توانستند به بردگانشان اعتماد كنند چنانكه ، مسلمانان مي)نه عمومي(البته در كارهاي شخصي  -2

، ص 6صحيح بخاري، ج ( .»العبد راع علی مال سيده وهو مسئوول« :در سخن مشهور خود فرمود اكرم 
 . »غالم، بر مال آقاي خود مراقب است و مسئوليت حفظ آن را بر عهده دارد«: يعني). 146

أسلم «: ول يل وكان يق لعمر بن اخلطاب  كنت مملوكاً  :بی هاللی الطائی عن وسق الرومی قالأعن « -3
, »فإنك إن أسلمت استعنت بك عىل أمانة املسلمني, فإنه ال ينبغي يل أن أستعني عىل أمانتهم من ليس منهم

﴾ قال﴿: فأبيت, فقال: قال ينِ اهَ يفِ الدِّ رَ األموال، اثر قاسم بن سالم، ( .»فلام حرضته الوفاة أعتقني: ال إِكْ
 ). ، چاپ مصر48ص 
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چنانكه در قرآن كريم . زنند تازيانه مي 50تازيانه، او را  100يعني به جاي . گردد مي
   :تصريح شده است

﴿÷βÎ* sù š⎥÷⎫ s? r& 7π t±Ås≈ x Î/ £⎯ Íκö n=yè sù ß# óÁÏΡ $ tΒ ’n? tã ÏM≈oΨ |Áósßϑ ø9$# š∅ÏΒ 

É># x‹yèø9   )25 :النساء(  ﴾... #$
نيم كيفر زنان آزاد ) برابر با(اگر كنيزان، كار زشتي آوردند، پس بر ايشان كيفري «

  . »مقرّر است
اي از احكام فقهي، تكاليف آسانتري براي بردگاني كه به اسالم  همچنين در پاره

مثالً برگزاري حج و اقامة نماز جمعه بر آنان واجب . اند، تشريع شده است گراييده
   :مأثور است  از پيامبرچنانكه  ،نيست
أو  ة, عبد مملوک أو امرابعةإال أر عةكل مسلم فی مجا عىل حق واجب جلمعةا«

   .1»صبی أو مريض
نماز جمعه، حق واجبي بر هر مسلمان است كه بايد آنرا در جماعت برگزار « :يعني

غالم و مملوك و زن و ) كه نماز جمعه بر آنان واجب نيست(كند مگر چهار كس 
  . »و بيمار كودك

جستند و بويژه هنگامي  عربها را رسم چنان بود كه در كار جنگ از زنان نيز ياري مي
زدن به دشمن و كشتار وي، از ايشان  رساني و ضربه رسيد در كمك كه نبرد به شدت مي

   .2گرفتند بهره مي
  . افتادند پس از شكست يك گروه، زنان آنها هم به اسارت مي ،به همين جهت

_________________ 

 . 274، ص 1التاج الجامع لألصول، ج : و نيز 280ص ، 1سنن أبي داود، ج  -1
وقات أمقاتلته فی وقد استعانوا بالنساء فی حروبم وأوكلوا إليهن أعامل االسعاف ورضب العدو و« -2

 ). ، چاپ لبنان444، ص 5المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، اثر دكتر جواد علي، ج ( .»الشدة
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 :سالم مقرر شد كه اگر زناني وابسته به محاربين، اسير شوند بنابر قانون كليدر ا
همچون شوهر، پدر، (يا مسلمانان، ازكسانشان  بايد آزاد شوند ﴾فَإِمَّا َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء﴿

  . فديه بگيرند و آنها را رها سازند...) برادر
پيش نيايد  –م مسلمين تشخيص دهد بنابر مصلحتي كه اما –در صورتي كه اين امور 

سرپرست مانند يا  كسان زنان اسير، در پيكار كشته شده باشند و آنان بيمثل آنكه (
در اينجا قرآن . سپرند را همچون مردان اسير، به مجاهدان مسلمان مي آنها) مصالح ديگر

چنانچه  –نان كند تا با آن ز همسر را كه توان مالي ندارند تشويق مي يم، مسلمانان بيكر
كند كه مسلمانان حق ندارند بدون  عقد زناشويي بندند و تصريح مي –مسلمان شوند 

   :فرمايد ازدواج رسمي، از آنها كامجويي كنند چنانكه مي
 ⎯ tΒ uρ öΝ©9 ôìÏÜ tG ó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζtƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ⎯Ïϑ sù 

$ ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtG sù ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 ª! $#uρ ãΝ n=ôã r& Νä3ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Νä3àÒ ÷è t/ 

.⎯ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4 £⎯èδθ ßsÅ3Ρ$$ sù Èβ øŒÎ* Î/ £⎯Îγ Î= ÷δ r&  ∅ èδθè?#u™ uρ £⎯èδ u‘θ ã_é& Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ 

BM≈ oΨ |ÁøtèΧ u öxî ;M≈ ysÏ≈ |¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹Ï‚−G ãΒ 5β#y‰÷{ r& ...    )25 :النساء(.  
از شما توانگري ندارد كه با زنان آزاد و با ايمان زناشويي كند، پس، از هر كس «

به ايمانتان داناتر خدا . همسر گيريد –از كنيزان مؤمن  –ايد  آنچه كه مالك شده
پس آنانرا با اجازة . وابسته به يكديگريد) كيشي به دليل هم(است و شما 

كه رسم است بدهيد در حالي كسانشان به همسري برگزينيد و كابين آنها را چنان
  .»...گير كه زناني پاكدامن باشند نه آلوده دامن و رفيق
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اما چنانچه اين قبيل زنان به همسري كسي در نيامدند، در آن صورت با صاحبان 
   .1كنند خود زندگي مي

و تا هنگامي كه فرزند نياوردند مرتبة ايشان فروتر از همسران آزاد است و چون 
شوند  آزاد خواهند شد و با ديگر زنان، برابر مي» ام ولد«، بنابر قانون فرزندي بزايند

   :آورده است  چنانكه دارقطبي در سنن خود از رسول خدا
   .2»وإن كان سقطا أم الولد حرة«
   .3»!كنيزي كه فرزند آورد، آزاد است هر چند فرزندش سقط شود«

كيت كنيزي شريك باشند، هيچ از مسلمات قوانين اسالم است كه اگر چند تن در مال
توانند او را به نزديكي با كسي وادارند مگر  كدام حق ندارند با وي همخوابه شوند و نمي

 و قرآن كريم، مسلمانان را بدين كار فرمان داده است .آنكه براي وي همسري برگزينند
   :گويد و مي

 (#θ ßsÅ3Ρr&uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ t⎦⎫Ås Î=≈¢Á9$# uρ ô⎯ÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã öΝà6Í← !$ tΒ Î) uρ 4 β Î) (#θ çΡθ ä3 tƒ 

u™ !#t s)èù ãΝÎγ ÏΨøó ãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù 3 ª! $#uρ ìì Å™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ   )32 :النور(  

_________________ 

$ : خوانيم مي) 50الحزاب، آيه سوره ا(چنانكه در قرآن مجيد  -1 yγ•ƒr'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) $ oΨù= n= ôm r& y7s9 y7 y_≡uρ ø—r& 

û© ÉL≈ ©9 $# |MøŠ s?#u™  ∅èδ u‘θã_ é& $ tΒuρ ôMs3 n= tΒ y7ãΨ‹Ïϑtƒ !$ £ϑÏΒ u™ !$ sù r& ª!$# šø‹ n=tã  » اي پيامبر، ما همسرانت را كه
 .»...كت را كه خداوند بر تو به غنيمت داده استاي بر تو حالل كرديم و همچنين مملو  كابينشان را داده

 . 131، ص 4سنن دارقطني، ج  -2
نامه ( .»عتيقةفإن مات ولدها وهی حية فهی « :خوانيم مي» ام ولد«نيز درباره  در وصيت علي  -3

 .»فرزندش بميرد و او زنده ماند، آزاد است) ام ولد(اگر كنيز «: يعني) نهج البالغه 24شماره 
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همسرند و همچنين غالمان و كنيزان شايستة خويش  كساني از خودتان را كه بي«
د كرد نيازشان خواه دست باشند خدا از فضلش بي را همسر دهيد، اگر آنان تهي

  .»است) فراگير(و خدا داراي رحمت گسترده و دانش 
جنگ كشته شده بودند يا خويشاوندان  زنان اسيري كه شوهرانشان در ،بدين ترتيب
 يافتند سرپرستي و سرگرداني رهايي مي بي تا آنان را بازخريد كنند، از دلسوزي نداشتند

  . آسودند ميشوهران تازه  يا و در خانة مالك خويش
ين و حقوقي كه دربارة اسيران يا بردگان وضع شده، بدانچه گفتيم محدود نيست قوان

اي كه در اين قوانين بايد مورد  نكته. توان ديد و تفصيل آنها را در كتب حديث و فقه مي
توجه قرار گيرد آنست كه حقوق مزبور براي كساني مقرر شده كه پس از جنگ با 

اند  بسا مسلماناني را كه در أثناي پيكار به قتل رسانده اند و چه  مسلمان، به اسارت افتاده
با وجود اين، اسالم تا اين . اند ه يا ألاقل در كشتار مسلمانان، يار و پشتيبان ديگران بود

اندازه نسبت به آنان ماليمت نشان داده و به آسانگيري دربارة ايشان سفارش كرده است 
فرسا را  تا مسلمانان كارهاي سنگين و طاقت اي كه پيامبر اسالم فرمان داده به گونه

   :فرموده است» الموطأ«برعهدة آنان ننهند و به گزارش مالك بن أنس در كتاب 
   .1»للمملوک طعامه وكسوته باملعروف وال يكلف من العمل إال ما يطيق«
ور شود و او را جز به  حق مملوك است كه از خوراك و پوشاك به شايستگي بهره«

  .»در توان اوست وامدارندكاري كه 
و در  ،اند اين رفتار پسنديده با اسيران جنگي را حتي مخالفان اسالم تحسين كرده

اند، از  تأليف آن دست زدهكه گروهي از خاورشناسان اروپايي به » دائره المعارف اسالم«
   :در آنجا آمده است. ستايش مسلمانان در اين باره نتوانستند خودداري كنند

_________________ 

 . ، چاپ استانبول980، ص 2وطا، ج الم -1
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بنيانگذارصليب  –، هانري دونان سوييسي 1860نيست اگر در حدود سال شگفت «
ماليمت عادي شرايط بردگي در نزد كه با جامعة تونسي آشنايي داشت، قوياً بر  –سرخ 

مسلمانان، در مقايسه با روشهايي كه در رفتار با بردگان در امريكا معمول است تأكيد 
مواداژدهسن، نيز كه منبع بسياري از ) هيجدهم ميالدي(در پايان سدة دوازدهم . ورزد مي

جهان شايد  در :حكومت عثماني است چنين اعالم داشته بوداطالعات ما دربارة ساختار 
و حتي محكومان به اعمال شاقّه، بيشتر از آنچه ملتي نباشد كه در آن، اسيران و بردگان 

   .1»شود از مواظبت و مدارا برخوردار باشند نزد امت محمدي ديده مي
هاي عمرش، به ياد اسيران  و اين نيست مگر اثر آموزش پيامبري كه در واپسين لحظه

   .2!را دربارة نماز و اسيرانتان بياد داشته باشيدخدا  :و بردگان بود و فرمود

_________________ 

1- THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM  ذيل واژه عبد (، چاپ ليدن 33، ص 1ج =ABD مقاله :
  ). برونشويگ، ترجمه آقاي احمد سميعي

 . مدرك حديث مذكور، پيش از اين گذشت -2



 

  فقهاي اسالم و آزادي بردگان 
يا » االسترقاق«خود بابي به عنوان در كتابهاي ) از سنّي و شيعي(فقيهان مسلمان 

. اند سخن گفته» آزادي بردگان«يعني » العتق«اند اما همگي از كتاب   نگشوده» گيري برده«
به بردگي  –ق نظر دارند كه استرقاق، ويژة مسلماني نداشته باشد در عين حال فقهاء اتفا

» األموال«در كتاب معتبر ) از فقهاي قديم اهل سنّت(قاسم بن سالم  :بعنوان نمونه. گيرد
   :نويسد مي

   .1»رق وأهنم أحرار سباء علی أهل الصلح وال واملسلمني أن ال اهللا رسول  سنة«
از كساني كه با انان بر اين پايه استوار است كه و روش مسلم  سنت پيامبر خدا«

  . »اي نبايد گرفت و همه آزادند اند هيچ اسير و برده مسلمين در صلح
   :نويسد  مي» سالمشرائع اإل«عي، محقّق حلّي در كتاب يو نيز فقيه معروف ش

   .2»خيتص الرق بأهل احلرب«
  . »ندكن پيكار مي) كه با مسلمانان(بردگي ويژة كساني است «

سخن محقّق حلّي را بدينگونه » جواهر الكالم«شيخ محمد حسن نجفي در كتاب 
   :دهد توضيح مي

بأهل احلرب, دون اليهود والنصاری واملجوس (أی االسرتقاق ) و خيتص الرق(«
  .3»مجاع بقسميه عليهمن ذلک, بل اإل يشءبالخوف فی ) برشائط أهل الذمة القائمني
با (گيري باشد، ويژة كساني است كه  ا مقصود، بردهبردگي كه در اينج« :يعني
كنند، نه يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان كه به تعهدات خود با  پيكار مي) مسلمانان

_________________ 

 . ، چاپ بيروت238األموال، تأليف قاسم بن سالم، ص  -1
 . ، چاپ نجف105، ص 3ئل الحالل والحرام، ج شرائع اإلسالم في مسا -2
 . ، چاپ بيروت89، ص 34جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج  -3
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جماع در ميان فقهاء وجود ندارد بلكه ا در اين باره هيچ گونه اختالفي. مسلمانان پايبند
  . »داردبر اين معني داللت ) محصل و منقول(به هر دو شكل خود 

برد،  عالوه بر گروههايي كه فقيه مزبور از آنان نام مي :توان گفت اي وسيعتر مي هبگون
دارند، بنابه حكم اسالم از جنگند و پيمان صلح  هر جمعيتي كه با مسلمانان نمي

   :اند چنانكه در قرآن مجيد آمده است شدن مصون برده

 Èβ Î* sù öΝä.θä9 u”tIôã$# öΝ n= sù öΝ ä.θè=ÏF≈ s) ãƒ (#öθ s)ø9 r& uρ ãΝ ä3øŠ s9Î) zΝ n=¡¡9$# $yϑ sù Ÿ≅yè y_ ª!$# 

ö/ ä3s9 öΝ Íκön= tã Wξ‹Î6 y™   )90 :النساء(  
از شما كناره گرفتند و به كارزارتان نيامدند و پيشنهاد صلح به شما  1اگر آنان«

دادند، در آن صورت خداوند هيچ راهي را بر ضد ايشان، برايتان قرار نداده 
  . »است

$﴿ :يعني اخيراز عبارت  yϑ sù Ÿ≅ yè y_ ª!$# ö/ä3 s9 öΝÍκ ö n= tã Wξ‹Î6 y™﴾ توان  در آية شريفه، مي
اجازه ندارند راهي بر ضد مخالفان خود  –در حال جنگ  جز –فهميد كه مسلمانان 
  . توانند آنان رابه بردگي گيرند نميبپيمايند و از جمله، 

ناگوني سخن به از راههاي گو »كتاب العتق«از استرقاق كه بگذريم، فقهاي اسالم در 
شوند، مانند عتق صدقه، عتق كفاره،  اند كه اسراء و بردگان به آزادي نائل مي  ميان آورده

  ... عتق مكاتبه، عتق تدبير، عتق سرايه، عتق تملك أرحام، عتق تنكيل و امثال اينها
مانند فقيه اند كه  فقيهان اسالمي، گاهي آزادي بردگان را آنچنان سهل و آسان شمرده

   :دنويس  روف حنبلي، ابن قدامه ميمع

_________________ 

 . گردد كه در شمار اهل كتاب نيستند و در آيات پيشين، از آنها سخن رفته است ضمير، به كفاري باز مي -1
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! فإذا هی جاريته! ةتنحی يا حر :الطريق, فقال يفة أامر لقي قال أمحد فی رجل«
   .1»قد عتقت عليه :قال

اي  :دربارة مردي كه با زني در راه روبرو شود و بدو گويد) بن حنبل(احمد « :يعني
به حكم (زن مزبور  :گويد كه مي! خودش باشد و اتفاقاً آن زن كنيز! زن آزاده، كنار رو

  ! »آزاد شده است) شرع
ان پر واضح است كه مرد مفروض، به نيت آزاد كردن كنيزش، چنان سخني را بر زب

اي را براي آزادي بردگان كافي  كمترين بهانه نياورده ولي گويي فقهاي حنبلي،
ي به آزاد سازي مملوكش فقهاي حنفي، عقيده دارند كه اگر كسكه چنان! شمردند مي

   2!شود اش را آزاد كند، آن برده شرعاً آزاد محسوب مي وادار شود يا در حال مستي برده
ديدگاه فقهاي اسالم آشنا  هاي آزادي بردگان از ، با شيوهاگر بخواهيم به شكلي منظم

جامد، ان اساسي را كه به آزادي بردگان ميشويم بايد بدانيم كه فقيهان مسلمان، راههاي 
اند كه از آنها با عنوانهاي مباشرت، سرايت، ملك و عوارض ياد  چهار طريق دانسته

   .3كنند مي
شوند و مسائل  هر كدام از اين راهها به نوبة خود، به بخشهاي چند تقسيم مي

   :گوناگوني را در بردارند
  . مباشرت، به عتق ومكاتبه و تدبير قسمت شده است

_________________ 

 . ، چاپ بيروت330، ص 9المغني، اثر ابن قدامه مقدسي، ج  -1
، چاپ 21، ص 4االختيار لتعليل المختار، اثر موصلي حنفي، ج ( »عتق املكره والسكران واقع« -2

 ). بيروت
شرائع اإلسالم، اثر محقق ( .»وامللک والعوارض يةالرسااملبارشة و: إزالة الرق يكون بأسباب أربعة« -3

 . 105، ص 3حلي، ج 
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  . برده خود را آزاد كندسي بتصريح يا بكنايه، عتق، عبارت از آنست كه ك
 –براي آزادي وي  –ميان مولي و برده  كاتبه، قرارداد مالي يا غير مالي است كهم

  . شود برقرار مي
  . اش، پس از مرگ وي آزاد است تدبير، آنست كه مولي سفارش كند كه برده
   :سرايت نيز به دو صورت قسمت شده است

اش را آزاد كند كه در  كسي يكي از اعضاي پيكر برده صورت نخست آن است كه
» المحلّي«چنانكه ابن حزم در كتاب فقهي  ،چنين شرطي، آن برده بكلّي آزاد خواهد شد

   :آورده است  از رسول اكرم
   .1»...من أعتق شيئاً من مملوكه فعليه عتقه كله«
را بكلّي آزاد  كسي كه بخشي از مملوك خود را آزاد كند، وظيفه دارد كه وي«
  . »...سازد

اي با يكديگر شريك باشند و  صورت دوم آنست كه اگر چند تن در مالكيت برده
كه سهم  –به شرط مالداري  –يكي از آنان سهم خود را آزاد كند، برعهدة اوست 

  . شريكان خود را بخرد و آن اسير را بكلّي آزاد سازد
خويشاوندش بنابر ارحام خويش شود، ملك آنست كه اگر مرد يا زني، مالك يكي از 

مردي به  :آورده كه» المبسوط«چنانكه سرخسي در كتاب فقهي . حكم شرع، آزاد است
خواهم وي را آزاد كنم، رسول  ام و مي من، مالك برادر خود شده :گفت  پيامبر خدا

   :پاسخ داد  اكرم
   .2»!قد أعتقه اهللا«

_________________ 

 . بيروت، چاپ 190، ص 9المحلي، اثر ابن حزم اندلسي، ج  -1
 . ، چاپ بيروت70، ص 7المبسوط، اثر سرخسي، ج  -2
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  ! »خدا او را آزاد كرده است«
رتند از اموري چون مبتال شدن مملوك به كوري و جذام يا آسيب عوارض عبا

خود، يا از كارافتادگي برده، يا اسالم مملوك در دارالحرب پيش از  رساندن مولي به بردة
اسباب آزادي  كه از... مسلمان شدن مواليش، يا فرزند آوردن كنيز از موالي خويش

  . شوند شمرده مي
است كه به نظر فقهاي اسالم، به آزادي اسيران يا راههايي اين عنوانها، فهرست 

ها و تحقيقات  دربارة هر يك از اين امور، بحثانجامد و در كتب فقهي،  بردگان مي
اند و فقهاي مذاهب در اساس مباحث با يكديگر توافق دارند و در برخي از  فراوان كرده

   :هبه عنوان نمون. اند مسائل فرعي، آراء گوناگوني ابزار داشته
اي كه آزاد شود، آيا اموال وي از آن مواليش  فقهاء، اختالف دارند كه چون برده

  گردد؟  يا به خود وي باز مي خواهد بود
بن حنبل عقيده دارند كه اموال، از آن مولي است، و مالك  ابوحنيفه و شافعي و احمد

رده خواهد بود آن ب كه اموال از :اند و حسن بصري و عطاء شعبي و ابراهيم نخعي گفته
   :اند كه فرمود باره حديثي از رسول خدا آوردهو در اين 

   .1»للعبدله مال, فاملال من أعتق عبداً و«
  . »خود او است كسي كه غالم مالداري را آزاد كند، مال غالم از آنِ« :يعني

بر طبق قانون مزبور . است» قانون خدمت«از ويژگيهاي فقه اماميه در باب عتق يكي 
مستند اين . گردد انچه بردة مؤمني، هفت سال موالي خود را خدمت كند، آزاد ميچن

   :است كه فرمود  حكم، قول امام صادق
   .1»...من كان مؤمنا عتق بعد سبع سنني أعتقه صاحبه أم مل يعتقه«

_________________ 

 . ، چاپ بيروت374، ص 9المغني، اثر ابن قدامه، ج  -1
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گردد چه مالكش وي  كسي كه مؤمن باشد پس از هفت سال خدمت، آزاد مي« :يعني
  . »رها نكندرا رها سازد و چه 

الدين عاملي در شرح لمعه، حديث مزبور را بر استحباب عتق  البته فقيه مشهور، زين
ديگر آنكه . سازند مي حمل كرده است نه بر وجوب آن، ولي ظاهر حديث، وجوب را

كه راهي براي كسب روزي  در احاديث اماميه آمده است اگر كسي مملوكي را آزاد كند
چنانكه از امام علي بن . ج او بر عهدة آزادكننده استنشناسد، در آنصورت مخار

   :اند كه فرمود آورده  الرضا موسي
   .2»...من أعتق مملوكا ال حيلة له فإن عليه أن يعوله«

اي بيانديشد، بر  كسي كه مملوكي را آزاد كند و او نتواند براي خود چاره« :يعني
  . »دار شود آزادكننده است كه مخارج وي را عهده

شرح آراء فقيهان و أدلة هر دسته از ايشان، در حوصلة اين رساله نيست و آنها را در 
  . كتابهاي فقه استداللي بايد جستجو كرد

                                                                                                                                                    

 . ، چاپ لبنان260، ص 6الدين مكّي عاملي، ج  اللمعة الدمشقية، اثر محمدبن جمال -1
 . 261، ص 6اللمعة الدمشقية، ج  -2



 

  نقد آراء خاورشناسان 
به پژوهشهايي » اسالم و بردگي«در روزگار ما برخي از خاورشناسان اروپايي دربارة 

در ميان مستشرقان، شايسته است از . اند وردهاند و مقاالتي در اين زمينه فراهم آ پرداخته
داري در  دربارة تاريخ برده« :خاورشناس روسي پتروشفسكي، نام برد كه تحت عنوان

اي نگاشته و از بردگي در قرون اولية اسالمي  مقاله 1»دورة خالفت، از قرن هفتم تا دهم
كه در  گ ياد كردو نيز جا دارد از خاورشناس ديگري بنام برونشوي. سخن گفته است

از وي به چاپ رسيده » ABD= عبد « :اي با عنوان مقالة گسترده »دائره المعارف اسالم«
  . است

البته هر دو خاورشناس، در نوشتار خود به حقايقي از اسالم در باب بردگي اشاره 
. اند اند ولي متأسفانه در گزارشها و داوريهايشان از خطا و لغزش بركنار نمانده  كرده

ضمناً از برخي . الت آندو آورده شوداي از نكات مثبت مقا مناسب است كه در اينجا پاره
  . اشتباهات ايشان نيز سخن به ميان آيد تا شرط انصاف، رعايت شده باشد

پتروشفسكي اعتراف دارد كه پيامبر اسالم و ياران نزديكش در حد امكان 
وي در اين باره رأي يكي از . ندكوشيدند تا از برده ساختن دشمنانشان بپرهيز مي

   :نويسد كند و مي را تصديق مي) نادرزاده. اي. ل(پژوهشگران معاصر خود 
در پيكار  –صحابه  –و همرزمان نزديكش چنانكه مؤلّف، منصفانه عقيده دارد پيامبر «

براي يكپارچه ساختن و مسلمان كردن عربستان، كوشيدند تا از برده ساختن قبائلي كه 
نبود و ) نبودن نياز به بردگان(اما اين كار به دليل اقتصادي . كردند بپرهيزند  ري ميپايدا

_________________ 

1  - ON THE HISTORY OF SLAVERY IN CALIFATE 
FROM THE SEVENTH TO TENTH CENTURY. 

زبان فارسي ترجمه  به» سه مقاله درباره بردگي«: اين مقاله بهمراه دو مقاله ديگر، در كتابي تحت عنوان
  . و چاپ شده است
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سپس پتروشفسكي بدان دالئل سياسي و آرماني  .1»داليلي سياسي و ايدئولوژيك داشت
طلب عرب را از  تا قبائل تجزيه خواست پيامبر اسالم مي« :گويد كند و مي مياشاره 

زير يك پرچم گرد آورد و نيز مايل بود كه با يهوديان و پراكندگي رهايي بخشد و به 
ضمناً . مسيحيان به مدارا رفتار كند و در نتيجه، نظام ديني و سياسي واحدي را برپا دارد

كرد تا آنجا كه ممكن باشد، ناخشنودي كمتري در  ميدر راه دستيابي بدين هدف، تالش 
   .2»مردم پديد آورد

اي ترسيم  قيام پيامبر اسالم و حركت اجتماعي وي چهره پتروشفسكي با اين بيان، از
به كار سترك پيامبر اعتراض  –به دليل گرفتن چند اسير  –دهد  كرده كه بدو اجازه نمي

فرهنگ و پراكنده را در دنيا به توحيد و وحدت  پرستان بي سرزنش پيامبري كه بت. كند
ند برخي ازسركشان و تبهكاران كاري ناروا است هر چ دولت و قدرت رساند، انصافاً و

گيري، در  نقد پتروشفسكي از برده. عرب را در ميدانهاي نبرد به اسارت گرفته باشد
حقيقت با پيامبر اسالم و خلفاي نخستين برخورداري ندارد بلكه لبة تيز آن، متوجه 

   :نويسد  امويان و عباسيان است، چرا كه وي مي
بن ابيطالب گرايش داشتند كه لشكركشي به  علي ظاهراً خلفاي نخستين ابوبكر، عمر«

پيوستن آنها به سرزمين خالفت بودند، تا آنجاكه ممكن است آن والياتي كه در انديشه 
اين خلفا تمركز بيش از اندازة زمين، ثروت و بردگان را در . كمتر خانمان برانداز باشد
ا با مقاومت خاندان بني اميه، ام. دادند تازي مورد تأييد قرار نميدست اشراف و سرداران 

_________________ 

، 14، ترجمه سيروس ايزدي، ص )بليانف. آ. ي: پتروشفسكي و نيز. ب. از اي(سه مقاله درباره بردگي  -1
 . چاپ تهران

 . 15و  14ه مقاله درباره بردگي، ص س -2
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كه تالش داشتند تا آنجا كه ممكن است غنائم جنگي بيشتر اشراف و برخي از سرداران 
   .1»شدند بردگاني فراوانتر بدست آورند، روبرو مي هو از جمل

پذيرد كه گاهي در ميان فرماندهان عرب، با ياران نزديك پيامبر،  پتروشفسكي مي
   :نويسد  آمد چنانكه مي ف نظر پيش ميگيري اختال دربارة برده

ميالدي، خالدبن وليد خواستار آن شد كه  636هنگام تسخير مجدد دمشق در سال «
كه سرفرماندة بود، اين خواست او را  حراجهمة مردم دمشق را برده كند اما ابوعبيده بن 

  .2»نپذيرفت
پس از غزوة حنين، همة  روشن است كه رأي ابوعبيده، با رفتار پيامبر اسالم كه مثالً

 :خوردگان قريش گفت و پس از فتح مكه به شكست 3اسيران هوازن را آزاد ساخت
نزديكتر بود تا تصميم بمراتب » ايد برويد كه شما آزاد شده« .4»اذهبوا, فأنتم الطلقاء«

  .بن وليد خالد
جه به گرفت، با تو پيامبر ارجمند اسالم اگر هم اسيراني از دشمنان محارب خود مي

قوانيني كه در شريعتش وجود داشت، آن اسيران را براي آزادسازي تدريجي نگاه 
داشت، آن اسيران را مدعا آنست كه مورخان اسالم، جملگي برآنند كه پيامبر تمام  مي

. و از اين بابت، ميراثي براي هيچكس ننهاد .5غالمان خود را پيش از وفاتش آزاد ساخت

_________________ 

 . 15سه مقاله درباره بردگي، ص  -1
 . 16سه مقاله درباره بردگي، ص  -2
 . 132، ص 4، ج )سيره ابن هشام(و السيرة النبوية  87، ص 3ج ) تاريخ طبري(تاريخ األمم والملوك  -3
 . 55، ص4و السيرة النبوية، ج  61، ص 3تاريخ األمم الملوك، ج  -4
تا  169، ص 3ج (كند  و آزادي آنها ياد مي  موالي رسول اهللا«طبري در تاريخش از : به عنوان نمونه -5

تا  311، ص 2الكامل في التاريخ، ج (گويد  و نيز ابن اثير در تاريخ خود همين ماجرا را باز مي) 172
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» فدك«فات رسول خدا بر سر ميراث وي پيش آمد، با اراضي و اگر گفتگويي پس از و
  ! پيوند داشت، نه با غالمان و كنيزان

) يكي از ياران پيامبر(محدثان اسالمي در كتب سنن و صحاح از حارث بن مصطلق 
 عبداً وال ديناراً وال عند موته درمها وال  ما ترک رسول اهللا« :كه گفت :اند آورده
   .1» ...أمة

رسول خدا هنگام مرگش، هيچ درهم و دينار و غالم و كنيزي باقي « :يعني
  .»...نگذاشت

ها،  بعالوه در روزگار خلفاي نخستين نيز رسم بر اين جاري نبود كه پس از فتح شهر
آمد كه بعد از فتح ايران، تمام مردم اين  همة مردم را به اسارت گيرند و گرنه الزم مي

  ! را اسير كرده و به عربستان برده باشند )ياز نظامي و غير نظام(سرزمين 
با اينهمه، پتروشفسكي از راه اعتراض به رفتار خالدبن وليد و عمروبن عاص تالش 

دهان مزبور، اختالفاتي روش خلفا را نيز تخطئه كند، هر چند ميان آنها و فرمان كند تا مي
   :نويسد مي شود و مثالً مي را يادآور

بن العاص گفته است  كند كه عمرو نقل مي 2)بن أبي العالي يوباز ا(روايتي  بالذري،«
 –سپس خليفه . خواهد اسيران را بفروشد زيرا با قبطيان پيماني بسته نشده بود كه مي

اموالي را كه عمروبن العاص بيش از اندازه گردآوري كرده بود، ضبط  –عمربن الخطاب 
پس، . هاي بسيار ها و دام بردگان و كشتياموال او عبارت بودند از اشياء گرانبها، . كرد

                                                                                                                                                    

از همين مقوله ) پ مصرچا 421، ص 3انسان العيون في سيرةاألمين المأمون، ج : (و حلبي هم در) 313
 . گويد سخن مي

 . ، چاپ استانبول186، ص )كتاب الوصايا( 3و صحيح بخاري، ج  185، ص 4سنن الدارقطني، ج  -1
است كه از پدرش روايت  »بي العاليةبن أ ايوب«: نام راوي، چنانكه در فتوح البلدان بالذري آمده -2

 ). ، چاپ بيروت305فتوح البلدان، ص ( .كند مي
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بينيم كه در روزگار نخستين خلفا، نيز به بردگي درآوردن مردم كاري نادر نبوده  مي
   .1»است

نيز آورده است دهد كه بالذري، گزارش ديگري  در اينجا پتروشفسكي توضيح نمي
سي از آنان را به عهد و پيمان بستند و ك) اهل مصر(ها  مسلمانان با قطبي :گويد كه مي

   :خوانيم چنانكه در روايت عقبه بن عامر جهني مي! اسارت نگرفتند
كان ألهل مرص عهد وعقد كتب هلم عمرو أهنم آمنون علی أمواهلم دمائهم «

   .2»حدأيباع منهم  ونسائهم وأوالدهم, ال
 پيمان و قرارداد داشتند و عمروبن عاص براي آنها) با مسلمانان(مصريان « :يعني

امانند، و هيچكس از آنان در معرض  نوشت كه اموال و خونها و زنان و فرزندانشان در
  .»خريد و فروش قرار نخواهند گرفت

در گزارش ديگري كه بالذري از فرزند عمروبن عاص يعني عبداهللا بن عمرو آورده 
   .3كند شود و روايت پيشين را تأييد مي اين معني ديده مي است نيز

مبني بر اينكه مسلمانان آمده » فتوح البلدان«گوناگوني در همان كتاب  بعالوه، آثار
   :نويسد مي» اسكندريه«كردند چنانكه دربارة فتح  پس ازجنگها، اسيران را آزاد مي

   .4»إن عمرواً فتحها بالسيف وغنم مافيها واستبقی أهلها ومل يقتل ومل يسب«

_________________ 

 . 19سه مقاله درباره بردگي، ص  -1
 . 306فتوح البلدان، ص  -2
يسبوا وأن تقر  هم والؤأبناهم وؤتباع نسا وكتب عليهم بذلک كتاباً ورشط هلم إذا وفوا بذلک أن ال« -3

و  301فتوح البلدان، ص ( .»مرياملؤمنني عمر فأجازهأفكتب بذلک إلی  ,أمواهلم وكنوزهم فی أيدهيم
302 .( 

 . 301البلدان، ص  فتوح -4
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ولي اهالي آن ئمش دست يافت عمروبن عاص آنجا را با جنگ فتح كرد و بر غنا«
  . »شهر را باقي نهاد، نه آنانرا كشت و نه به اسارت گرفت

   :نويسد كه از قول شويس عدوي مي» اهواز«و نيز دربارة فتح 
اي از خليفه  در آن هنگامي نامه. شهر وارد شديم و اسيران فراوان گرفتيمما بدين 

   :به ما رسيده كه نوشته بود) عمربن خطاب(
وا ما فی أيديكم من السبی واجعلوا عليهم اخلراج, فرددنا السبی ومل خلف«

   .1»نملكهم
ما . بنهيد) ماليات سرانه(اسيراني را كه در دست داريد رها سازيد و بر آنها خراج «

  . »نيز اسيران را آزاد كرديم و به تملك در نياورديم
   :سدنوي بن أبي صفره مي از قول مهلب» مناذر«باز دربارة فتح 

فكتب عمر إن مناذر كفرية من قری السواد فردوا  حارصنا مناذر فأصبنا سبياً «
   .2»عليهم ما أصبتم

ما منطقة مناذر را محاصره كرديم و اسيراني گرفتيم در آن هنگام از عمربن « :يعني
) قسمتي از خاك عراق(هاي سواد  كه مناذر، بخشي از قريهاي به ما رسيد  خطاب نامه
  . »دهيد ايد بدانان باز گرفته) اسير و غنميت(از مردم سواد  را است، آنچه

معلوم نيست چرا آقاي پتروشفسكي، از اين آثار، به هيچ وجه ياد نكرده و در داوري 
  ! خود راه انصاف راه نپيموده است؟

خالد، در شناخت تعاليم اسالم،  و از همة اينها كه بگذريم، عمل كساني امثال عمرو
كند  حكايت نمي  يعني رفتار آنها همواره از سنت و روش پيامبر ع نيستجمالك و مر

_________________ 

 . 532فتوح البلدان، ص  -1
 . 533فتوح البلدان، ص  -2
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. داشته استاختالف وجود  حظه شود ميان ايشان و ديگر صحابه،مال بويژه هنگامي كه
  . بنابراين كار آنان را نتوان به حساب اسالم گذاشت

 حجت«شيوخ خوشگذران عرب را نتوان  خلفاي اموي و عباسي ياهمچنين، روش 
  !ضد اسالم، احتجاج كردشمرد و با آنها بر » شرعي

كه پتروشفسكي خود بدان  دستور اسالم و سنت پيامبر خدا در باب بردگي همانست
پيامبر و همرزمان نزديكش كوشيدند تا از برده ساختن قبائل  :اعتراف نموده و گفته است

  . بپرهيزند
از يشتر به موضوع بردگي خود، ب ديگر يعني برونشويگ در مقالة اما خاورشناس

او نيز همچون پتروشفسكي، از اعتراف به . ديدگاه فقهي نگريسته تا ديدگاه تاريخي
  . خودداري نورزيده ولي از لغزشهاي متعددي هم مصون نمانده استحقايقي چند 

 :كند اش از رفتار با بردگان در آغاز اسالم بدينگونه ياد مي برونشويگ در خالل مقاله
حاديث، در ا. بردگان از آخرين نگرانيهاي پيامبر بوده است تبه سرنوش اهتمام«

اي نسبتاً پر مايه از اقوال و حكايات منسوب به پيامبر و صحابة او وجود دارد  مجموعه
   .1»كند آميز با اين طبقة فرودست اجتماعي سفارش مي كه به رفتار بس مالطفت

   :سدنوي در مورد ترقي بردگان در جهان اسالم مي
بردگان آزاد شده، در سلسله مراتب نظامي و سياسي، بارها به درجات بلند و بسيار «

   .2»به آن نائل شود، رسيدندواال تا باالترين مقامهايي كه هر مسلمان آزاد بتواند 
   :نويسد دربارة فرزندان كنيزان مي

از پدر خود اند و مانند فرزندان مولود ازدواج  فرزندان حاصل از كنيزان، مشروع«
   .1»برند ارث مي

_________________ 

 . 6از آقاي احمد سميعي، ص ) ترجمه مقاله برنشويگ در انسيكولوپدي اسالم(داري  برده و برده -1
 . 38داري، ص  برده و برده -2
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   :نويسد ميدر مورد روسپيگري كنيزان پيش از اسالم و ستيز آئين اسالم با اين كار 
وجود رسم جاهلي روسپيگري زنان برده به سود صاحبانشان را كه با رسم بسيار «

تأييد ) در دورة جاهليت(توان  نزديك نيز وفق دارد، با اطمينان بيشتري مي كهن شرق
   .2»زيرا اين عمل در قرآن به صراحت نهي شده استكرد 

موفقّ شمرد زيرا توان در فهم قوانين فقهي كامالً  با اين همه، برونشويگ را نمي
در اينجا ياد  اي از آنها را رسد كه نمونه خطاهاي گوناگوني در مقالة وي به نظر مي

   :كنيم مي
در اسالم كيفري براي  كشد،شخص آزادي، غالمي را ببرونشويگ گمان كرده كه اگر 

   :نويسد ميچنانكه ! وي مقرر نشده است
و در پي اين  3!»مذاهب فقهي قائل به كيفر براي مرد آزاد، به گناه قتل برده نيستند«

  .كند ادعا، تنها حنفيان و ابن تيميه را مستثني مي
 اسالم در«شگفت آنكه اين اشتباه روشن، از پتروشفسكي هم سرزده و در كتاب 

   :نوشته است» ايران
توانست غالم و يا كنيز را به تنبيهات جسماني و غيره محكوم كند  صاحب برده مي«

   4.!قتل غالم و كنيز به دست صاحبانش مجازاتي نداشت. و حتي ايشان را بكشد
ديدند كه  نگريستند، مي  اگر اين خاورشناسان به كتب فقه اسالمي با دقت بيشتري مي

  . اند دو رأي آوردهاي را بكشد،  اره كيفر شخص آزادي كه بردهفقهاي اسالم درب

                                                                                                                                                    

 . 17داري، ص  برده و برده -1
 . 4داري، ص  برده و برده -2
 . 20داري، ص   برده و برده -3
 . ، چاپ تهران199اسالم در ايران، اثر پتروشفسكي، ترجمه كريم كشاورز، ص  -4
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در قرآن كريم آمده رأي كساني كه گويند قاتل را بايد كشت به دليل آنكه  :يكي
   :است

 ¨β r& }§ø̈Ζ9 $# Ä§ø ¨Ζ9$$ Î/   )45 :المائده(  
   :فرمودپيامبر و همچنين به دليل آنكه در سنن نسائي و ابوداود گزارش شده كه 

   .1»ن قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناهم«
كس كه عضوي از پيكر وي را  كشيم و هر را مي هر كس كه غالمش را بكشد او«

اخته  كنيم و هر كس كه غالمش را اخته كند، وي را قطع كند، عضوش را قطع مي
  .»كنيم مي

اي را به قتل رساند، كشته  رأي فقهائي كه عقيده دارند، شخص آزاد چون برده :و دوم
 از بايد او را صد تازيانه زد و يك سال به زندان افكند و سهمش را شود ولي نمي
  . ساخت تا مملوكي را آزاد كند المال قطع كرد و وادارش بيت

   :است كه دارقطني در سنن خود بدين صورت آورده مستند اين رأي، گزارشي است
حمی سهمه من ة جلدة ونفاه سنة ومائ  ه النبیأن رجالً قتل عبده متعمداً فجلد«

   .2»به مل يقداملسلمني و
مردي، غالم خود را به عمد كشت، پيامبر او را صد تازيانه زد و يك سال حبس «

ولي فرمان  تكرد و سهمش را از سهام مسلمانان حذف فرمود و او را بقصاص، نكش
  .»اي را آزاد كند داد تا برده

_________________ 

 . ، چاپ بيروت176، ص 4، چاپ لبنان و سنن ابي داود، ج 218، ص 4السنن الكبري، اثر نسائي، ج  -1
 . 144، ص 3سنن الدارقطني، ج  -2
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اي را بكشد، هر دو نوع كيفر آمده  براي شخص آزادي كه برده در احاديث شيعه نيز
آورده » االستبصار« :در كتاب و نيز» تهذيب األحكام«ابوجعفر طوسي در كتاب . است

   :است كه
  .1أنه قتل حراً بعبد قتله عمداً   عن علی

را كشت زيرا كه او غالمي را عمداً  رسيده كه او شخص آزادي  از علي« :يعني
  .»ل رسانده بودبه قت

   :و همچنين ابوجعفر كليني در كتاب كافي آورده است
نكاالً  مائةرجل عذب عبده حتی مات, فرضبه  رفع إليه  إن أمرياملؤمنني

   .2»وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق هبا عنه
بردند كه غالمش را شكنجه كرده بود  مردي را به پيشگاه اميرمؤمنان علي«

امام، او را به كيفر آن كار، صد تازيانه زد و يك سال به . جان سپرد چندانكه غالم
زندانش افكند و وي را به پرداخت بهاي غالم وادار ساخت و از سوي او آن مال را 

  .»صدقه داد
گروهي . اند در مسئلة مزبور فتوي داده، 1فقهاي شيعه و سنّي بر مبناي اين آثار

اند و هيچيك از  را برگزيده» تعزير و حبس«گر اند و گروهي دي را پذيرفته» قصاص«
  ! اند كه كشندة غالم يا كنيز را مجازاتي نيست مذاهب فقهي بر اين قول نرفته

_________________ 

، 273، ص 4االستبصار، ج : چاپ بيروت و ،192، ص 10تهذيب األحكام، تأليف ابوجعفر طوسي، ج  -1
 . چاپ تهران

 . ، چاپ تهران303الفروغ من الكافي، تأليف ابوجعفر كليني، كتاب الديات، ص  -2
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   :نويسد  مي» المبسوط« در كتاب) فقيه شهير حنفي(سرخسي  :به عنوان نمونه
   .2»وإذا قتل احلر اململوک عمداً فعليه القصاص عندنا«

اي را عمداً بكشد، نزد ما حنفيان بايد او را قصاص  اه بردهشخص آزاد هر گ« :يعني
  . »)يعني كشت(كرد 

   :نويسد  مي» الكافي«در كتاب ) فقيه معروف مالكي(و از گروه دوم، ابوعمر قرطبي 
 مائةيرضب قاتله فی العمد و... وإذا قتل احلر عبداً غرم قيمته بالغة ما بلغت

   .3»وحيبس سنة
گاه غالمي را بكشد، بهايش را به هر اندازه كه رسد بايد شخص آزاد، هر« :يعني

  .»كنند زنند و يك سال حبس مي بپردازد و در قتل عمد، او را صد تازيانه مي
   :اند كه  فقهاي شيعه هم در كتب فقهي خود تصريح كرده

   .4»لو قتل املولی عبده كفر وعزر«
او را شالق زده حبس (شود بايد كفاره دهد و تعزير  اش را بكشد اگر مولي برده«
  .»)كنند

                                                                                                                                                    

شود كه غالم  شخص آزاد، هنگامي قصاص مي: توان گفت براي رفع تعارض ميان آثار مذكور، مي -1
و . گردد كه غالم مقتول بر كفر خود باقي باشد مقتول، مسلمان شده باشد و در وقتي تعزير و حبس مي

 .... و نظاير اين اقوال .»فی بعض الروايات إن اعتاد قتل به«: نيز محقق حلّي در شرائع اإلسالم گفته است
 . ، چاپ لبنان129، ص 26المبسوط، اثر سرخسي، ج  -2
 . اض، چاپ ري1129، ص 2، ج )يوسف بن عبداهللا(الكافي، اثر ابوعمر قرطبي  -3
: مقايسه شود با. ، چاپ لبنان46، ص 10اللمعة الدمشقية، اثر محمدبن جمال الدين مكي عاملي، ج  -4

، چاپ نجف و رياض المسائل، اثر سيد علي طباطبائي، 205، ص 4شرائع اإلسالم، اثر محقق حلي، ج 
 . ، چاپ سنگي506، ص 2ج 
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جز  –بنابراين، معلوم نيست چرا برونشويگ و پتروشفسكي، تمام مذاهب اسالمي 
اي را بكشد، قائل  هيچ مجازاتي براي فرد آزادي كه برده :اند كه  را متهم كرده –حنفيان 
  ! اند  نشده

راه دقت نگاه يز از ن» تفاسير قرآن«كتابهاي فقهي اگر اين خاورشناسان به  گذشته از
سورة بقره  178ذيل آية (شدند زيرا تفاسير معروف  كردند، دچار چنين اشتباهي نمي مي

از ) الجامع ألحكام القرآن( :قرطبي در تفسيرمثالً  ،اند  آراء فقها را در اين باره آورده
   :كند بدين گونه ياد مي» موافقان قصاص«فتواي 
يب ليىل عىل أن احلر يقتل بالعبد كام يقتل أري و ابن الثوواتفق أبو حنيفة وأصحابه و«

وبه قال  −ريض اهللا عنهام−وروي ذلك عن عيل وابن مسعود  ,وهو قول داود ,العبد به
 .»سعيد بن املسيب و قتادة و إبراهيم النخعي و احلكم بن عيينة

شريعت (ر ابوحنيفه و يارانش و سفيان ثوري و ابن ابي ليلي، اتفاق دارند كه د« :يعني
شود چنانكه برده را نيز به دليل كشتن  شخص آزاد به دليل كشتن برده، كشته مي) اسالم

و عبداهللا بن  باره از علي و در اين ،گفته است و داود ظاهري نيز چنين. كشند آزاد مي
اند و سعيد بن مسيب و قتاده و ابراهيم  نيز روايتي آورده - رضي اهللا عنهما- مسعود

  . »اند بن عيينه هم بر اين قول رفتهنخعي و حكم 
چنين » مخالفان قصاص«از فتواي ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل( :و بيضاوي در تفسير

   :كند حكايت مي
قتل احلر بالعبد سواء كان عبده  −ريض اهللا تعاىل عنهام−وإنام منع مالك والشافعي «

قتل عبده فجلده  أن رجالً  :−ريض اهللا تعاىل عنه−ملا روي عن عيل  ,أو عبد غريه
   .1»الرسول صىل اهللا عليه وسلم ونفاه سنة ومل يقده به

_________________ 

 . ، چاپ اروپا99، ص 1ج ) تفسير قاضي بيضاوي(أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -1
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ديگري را كشته باشد،  مالك و شافعي كشتن شخص آزادي را كه بردة خويش يا«
مردي، غالم خود را كشت و  :روايت شده است  اند كه از علي  كردهو منع تنها از آنر

  . »ل حبس فرمود ولي وي را به قصاص نكشتپيامبر او را صد تازيانه زد و يكسا
قاتل مزبور، شود كه مالك و شافعي هر چند كيفر قصاص را براي  از اينجا دانسته مي

فتوي  –ياد شده   كه در روايت علي –اند ولي به كيفر ديگري براي او  نپذيرفته
  . اند داده

   :نويسد برونشويگ در جاي ديگر از مقالة خود مي
نسبت به دارايي بردة خود هر گونه تواند  دار مي اند كه برده ر اين قولهمة مذاهب ب«

   .1»كه بخواهد تصرف كند و آزادانه آنرا در اختيار گيرد
) 33سورة نور، آية (اگر اين ادعا درست باشد، پس قانون مكاتبه كه در قرآن كريم 

ارند با مالكان خود شود؟ بنابر قانون مزبور، بردگان اجازه د بدان تصريح شده، چه مي
خويشتن را آزاد سازند و ) انجام كارييا (قراردادي ببندند كه در برابر پرداخت مالي 

در آن صورت مكاتبه داران باشد،  دست آوردند از آن بردهه چنانچه بردگان هر چه ب
  ! اش را بگيرد و او را هم آزاد نكند منتفي خواهد بود و مولي حق دارد كه دستاورد برده

مالك اموالي شوند و اين توانند  نابراين، بايد اذعان كرد كه بردگان در شرايطي ميب
شايعه كه مملوكان هر چند تالش كنند، دسترنج آنان نصيب اربابشان خواهد شد، به 

  . طور مطلق، درست نيست
آوردند  دهد كه بردگان و اسيران براي خود اموالي فراهم مي اسالم نيز نشان ميتاريخ 

چنانكه از سليمان بن حبيب . داشتند را از اين كار باز نميلكان ايشان يا دولت، آنها و ما
اند  بن عبدالعزير، مقام قضاء را به عهده داشت، آورده محاربي كه در روزگار خالفت عمر

   :كه گفت
_________________ 

 . 18داري، ص  برده و برده -1



  بردگي از ديدگاه اسالم

 

79

بن عبدالعزيز أن أجز لألسري ما صنع فی ماله, فهو ماله يفعل به ما  عمر يلَّ كتب إ«
   .1»يشاء
كند، رخصت ده  اسير را براي كاري كه با مالش مي :عمربن عبدالعزيز به من نوشت«

  . »تواند بكند كه مال از آن اوست و هر چه بخواهد با آن مي
خطاهاي پتروشفسكي و برنشويگ در باب قوانين بردگي، بدانچه گفتيم محدود 

د گستردة آراء ايشان و كنيم و نق نيست ولي ما در اين رساله به همين اندازه بسنده مي
  . گذرايم اي وامي كتاب جداگانه ديگر خاورشناسان را به

_________________ 

 . ، چاپ بيروت127سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، اثر ابن جوزي بغدادي، ص  -1



 

  نتيجة مباحث 
رسيم كه بردگي در تمام مذاهب و اقوام،  ازآنچه تاكنون گفته شد بدين نتيجه مي

تصويب » استرقاق«و آنچه در اسالم به عنوان . نيستسابقه داشته و اسالم، بنيانگذار آن 
گيري  بلكه مبدا برده ،و امثال اين امور نبوده است »فرزند فروشي«يا  »آدم دزدي«شده 

دهد كسي را به  اسالم اجازه نميدر اسالم، جنگ است و اگر جنگي در ميان نيايد، 
گرفتار كنند و فقهاي اهل سنّت، بر اين معنا اجماع دارند » اسير«يا » برده«عنوان 

  . اند ذيرفتههمانگونه كه فقيهان شيعه نيز همگي آنرا پ
توان  ضمناً كساني كه با مسلمانان پيمان صلح دارند، پيمانشان معتبر است و نمي

دين باشند چنانكه قرآن مجيد دربارة  نقض كرد هر چند مشرك و بيبدون دليل آن را 
   :فرمايد حفظ پيمان با مشركان مي

 $ yϑ sù (#θ ßϑ≈ s) tFó™ $# öΝ ä3s9 (#θ ßϑŠ É)tG ó™ $$ sù öΝçλ m; 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫É) −G ßϑ ø9$#   
  )7 :التوبه(  

شما هم براي ) و پيمانشان را نشكستند(تا هنگامي كه برايتان پايداري كردند «
  . »آنان پايداري كنيد كه خدا پرهيزكاران را دوست دارد

گرفته » كفار محارب«يابند، از  بنابراين، اسيراني كه مسلمانان بر آنان دست مي
  .»جو ران صلحكاف«شوند نه از  مي

گيري، دربارة نحوة رفتار با اسيران، راههايي در برابر اسالم  اما پس از مرحلة اسير
  . اي از آنها را رد كرده است وجود داشته كه اسالم برخي از آنها را برگزيده و پاره
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توانست دستور دهد تا مسلمانان همواره اسيران را بكشند  اسالم مي :خست آنكهن
ولي اسالم كه  ،1ر در ميان بعضي از اقوام ملل، مرسوم ومعمول بوده استچنانكه اين كا

  . كند، اين رفتار را نپسنديده است معرفي مي 2»آئين رحمت«خود را 
پيروانش همة اسيران را آزاد كنند تا به توانست فرمان دهد كه  اسالم مي :دوم آنكه

مصلحت نبود و در هر  كه اين كار هم موافق باپيدا است ! وطن خويش باز گردند
اند تا  توان آن را اجراء كرد بويژه كه دشمنان اسالم، هيچگاه متعهد نشده شرايطي نمي

_________________ 

در جنگهاي صليبي، اروپائيان مسلماناني را كه دست از پيكار كشيده و تسليم شده بودند، به سختي  -1
صليبيان كه بعد از آن همه «: نويسد مي» يخ جنگهاي صليبيتار«استيون رانسيمان در كتاب . كشتند مي

محابا به خيابانها وكوي و برزن و  بدبختي و رنج، مستي اين پيروزي عظيم عقلشان را زائل كرده بود، بي
بامدادان روز ... ها ريختند، هر كه را ديدند از زن و مرد و كودك، بيدريغ به قتل آوردند مساجد و خانه
يهوديان شهر، دسته جمعي ... ز سربازان به قهر به مسجد در آمده تيغ در پناهندگان نهادندبعد، گروهي ا

هيچ گونه شفقتي با بناي  به كنيسه جامع خود پناه بردند ولي صليبيان همه را به گناه ياري مسلمانان بي
، 1كاشف، ج تاريخ جنگهاي صليبي، اثر استيون رانسيمان، ترجمه منوچهر ! (»كنيسه يكجا آتش زدند

المقدس را فتح كردند رفتارشان  ن مسلمانان، دوباره بيتكه چو جالب است ). ، چاپ تهران376ص 
استيون رانسيمان در اين باره . اي كه اروپائيان را به شگفتي و ستايش واداشت بسيار كريمانه بود بگونه

سال پيش  88انجا كه در درست در هم. مردان پيروز، افرادي شريف و با مروت بودند«: نويسد مي
به امر . حتي يك خانه به يغما نرفت و به يك جاندار آسيب نرسيد. فرنگيان از درياي خون گذشتند

اندازي احتمالي به جان  ها را زير نظر گرفتند و از هر گونه دست الدين، سربازان خيابانها و دروازه صالح
 ). 544، ص 2صليبي، ج  تاريخ جنگهاي(» .و مال مردم جلوگيري به عمل آوردند

$! : چنانكه در قرآن مجيد آمده است -2 tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ù= Ïj9  )تو را «) 107: األنبياء
 . ».جز براي رحمت بر جهانيان نفرستاديم
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با وجود اين، هر گاه پيشواي  .1!فرا نخوانندنبرد  سربازان آزاد شده را دوباره به صحنة
تواند بدين كار دست زند چنانكه  مسلمانان مصلحت بيند و خطري در پيش نباشد، مي

   :فرمايد مي قرآن مجيد تصريح 

 $̈Β Î* sù $CΖtΒ ß‰ ÷èt/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹™ !# y‰Ïù   )4 :محمد(  
يا برايشان منت نهاده آزادشان سازيد و يا ) كه اسيران را گرفتند(پس از آن «

  .»تاوان بگيريد و رهاشان كنيد
تاوان تن اسيران آنها را بدون  6000جنگ با هوازن، و پيامبر گرامي اسالم نيز بعد از 

توان استنباط كرد كه پيشوايان مسلمانان اجازه دارند تا با  از اينجا بخوبي مي. آزاد فرمود
زيرا هنگامي كه اسيري در ميان ! گيري را تعطيل كنند اسيران، برده) يا مبادلة(آزادسازي 

ما اسالم پيش از آن كه  اينست كه به نظر. نتفي خواهد بودمنباشد، استرقاق اسير نيز 
الغاء بردگي افتد، راه اين كار را هموار كرده و به مسلمانان نشان دن جديد در انديشة تم

كنيم كه به اعتراف اروپائيان، كشور مسلمان تونس  مالحظه مي ،و از اين رو .داده است

_________________ 

ن و حقوقدا Montesquieuمنتسكيو . رات گوناگوني در پي داردآزادي گروه بسياري از اسيران، خط -1
روح «آيد، در كتاب  داري به شمار مي شناس مشهور فرانسوي با آنكه از مخالفان سرسخت برده جامعه
آزاد كردن عده بيشماري از غالمان بوسيله وضع يك قانون مخصوص، صالح «: نوشته است» القوانين

آزاد ... داردگردد و حتي معايب اجتماعي و سياسي  نيست زيرا موجب اختالل نظم اقتصادي جامعه مي
كردن غالمان بايد تدريجي باشد مثالً ممكن است قانونگذار اجازه بدهد غالمان از عوائد كارهاي خود، 

روح القوانين، اثر منتسكيو، ترجمه علي ( .»سرمايه گرد آورده و خود را از آقاي خويش خريداري كنند
آورد كه چند قرن  را به ياد مي» بهقانون مكات«پيشنهاد منتسكيو، ) ، چاپ تهران428اكبر مهتدي، ص 

پيش از وي قرآن كريم بدان دستور داده است جز آنكه راه آزادي اسيران يا بردگان، ازديدگاه اسالم 
محدود به قانون مكاتبه نيست و راههاي ديگري هم كه در اين رساله از آنها ياد كرديم، در فقه اسالمي 

  . ايه آزادي تدريجي همه اسيران و بردگان خواهد شدالبته رعايت آن قوانين، م. مطرح شده است
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از موافقت پيش از همة دولتها دستور آزادي عموم بردگان را صادر كرد و در اين كار، 
  . وردار بودعلماي دين نيز برخ

فراهم نبود، اسالم  –مانند قرون گذشته  –اگر شرايط آزادي همة اسيران  :سوم آنكه
به جاي آنكه در اردوگاههاي كار اجباري  –كه اسيران جنگي را توانست دستور دهد  مي

هاي مجاهدان تقسيم كنند تا در خدمت آنان باشند و برطبق  در ميان خانواده –ببرند 
و اسالم، اين راه را برگزيده و در قرون پيشين، اغلب . تدريج آزاد شوندب» قوانين عتق«

هاي مسلمانان بردن و با  ده است و البته اسيران جنگ را در خانوادهبه مرحلة اجراء نها
رفتار كردن و بر سر سفرة مسلمين نشاندن، بمراتب از بردن آنها در   آنها به نرمي و نيكي

دهد و به  اين عمل، آنان را با مسلمانها آشتي مي. ر استاردوگاههاي كار اجباري برت
افزايد و از اسالم  كند ولي آن رفتار، بر دشمني وكينة ايشان مي نزديك ميفرهنگ اسالم 

  ! سازد ترشان مي  بيگانه
روزگاري چند، در جامعة ) فوراً آزاد نشوند اگر(بدين ترتيب اسيران و بردگان 

تا نوبت آزادي كامل ايشان كنند  درانه با مسلمانان زندگي ميرابرند و ب اسالمي به سر مي
  . فرا رسد

به طور خالصه، اگر ضوابطي را كه اسالم در رفتار با اسيران و بردگان آورده، در نظر 
 –ترين  بلكه كريمانه –ترين  توان گفت كه اين آئين مقدس، دادگرانه گيريم به يقين مي

رده است و در هيچ شريعت و قانوني نسبت به خصم رفتار را با اسراي دشمن سفارش ك
انصاف را شود، مشروط بر آنكه ما راه  مغلوب تا اين اندازه تسامح و ماليمت ديده نمي

را به ) يا رفتار امراء و شيوخ هوسباز(فروش  بپوييم و مثالً اعمال ننگين بازرگانان برده
ثار اسالمي آمده است پيامبر بزرگوار جاي تعاليم عادالنة اسالم ننهيم كه بنابر آنچه در آ

   :گونه افراد فرمود ما دربارة اين
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   .1»!رش الناس من باع الناس«
   .!»فروشند بدترين مردم، كساني هستند كه انسانها را مي«
  

  والسالم علي من اتبع الهدي 
  مصطفي حسيني 

  هجري قمري  1413رمضان 
  هجري شمسي  1371اسفند 

  
  
  
  

_________________ 

 . ، چاپ تهران114، ص )كتاب المعيشة( 5من الكافي، اثر كليني رازي، ج  الفروع -1



 

  مĤخذ كتاب 
  نام مؤلف    تابنام ك

  كتاب إلهي  قرآن كريم -1
    بخش عربي  

  نام مؤلف    نام كتاب
  محمد بن جرير طبري   جامع البيان في تفسير القرآن -2
  بيضاوي   أنوار التنزيل وأسرار التأويل -3
 ابوعبداهللا قرطبي  الجامع ألحكام القرآن -4
  ي الدين سيوط جالل  اإلتقان في علوم القرآن -5
  ابن اسحق    السيرة النبوية - 6
  ابن هشام    السيرة النبوية - 7
  ابن كثير    السيرة النبوية - 8
 ابن سيد الناس   عيون األثر -9

  واقدي   مغازي رسول اهللا -10
  محمد بن اسماعيل بخاري   صحيح بخاري -11
 مسلم بن حجاج  صحيح مسلم -12
 حمدبن حنبل ا  مسند احمد بن حنبل -13
  دارقطني   سنن دار قطني -14
  ابي داود   سنن ابي داود -15
  نسائي   السنن الكبري -16
  بيهقي   السنن الكبري -17
  سيوطي   الجامع الصغير -18
  سيوطي   جامع األحاديث -19
 مالك بن انس   الموطّأ  -20
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  منصور علي ناصف   التاج الجامع لالصول -21
  كفوري مبارحافظ      األحوذي تحفة -22
  منذري   الترغيب والترهيب -23
  گردآوري شريف رضي     غةنهج البال -24
 ابوجعفر طوسي  تهذيب األحكام -25
  محقق حلّي   شرائع اإلسالم -26
  الدين  محمدبن جمال     اللمعة الدمشقية -27
  محمد حسن نجفي   جواهر الكالم -28
  مرتضي األنصاري  المكاسب -29
 علي طباطبائي   الرياض -30
  كليني رازي   من الكافي الفروع -31
 ابوعمر قرطبي   الكافي  -32
  ابن حزم اندلسي  المحلّي -33
  سرخسي   المبسوط -34
  ابن قدامه   المغني  -35
 موصلي حنفي   االختيار لتعليل المختار -36
 م قاسم بن سالّ  األموال  -37
  محمد بن جرير طبري   الملوكتاريخ األمم و -38
  بالذري   فتوح البلدان -39
  واقدي   فتوح الشام -40
  ابن اثير   الكامل في التاريخ -41
  ابن كثير      البداية والنهاية -42
  جواد علي   المفصل -43
  جرجي زيدان   تاريخ التمدن اإلسالمي -44



  بردگي از ديدگاه اسالم

 

87

 صربن مزاحم ن  وقعه صفين -45
  ابن جوزي    ز العزي بن عبد ومناقب عمر ةسير -46
  

  ها  ترجمه
  

  نام مترجم   نام مؤلف  نام كتاب
  ــــــ منسوب به انبياء الهي كتاب مقدس - 47

  اهللا مجتبائي  فتح ويل دورانت تاريخ تمدن - 48
  هاشم حسيني  گوستاولوبون تمدن اسالم و عرب - 49
  زرياب خويي  ويل دورانت تاريخ فلسفه - 50
  فؤاد روحاني افالطون جمهور  - 51
  علي اكبر مهتدي  منتسكيو روح القوانين - 52
  ياسمي رشيد  كريستن سن ايران در زمان ساسانيان - 53
  فضل اللهي موريس النژله بردگي  - 54
هاي جنگ دوم ريشه - 55

  جهاني 
  محمد علي طالقاني   تيلر 

  احمد سميعي  برونشويگ بردگي برده و - 56
  كريم كشاورز  پطروشفسكي اسالم در ايران - 57
  سيروس ايزدي  پطروشفسكي سه مقاله درباره بردگي - 58
  عباس اقبال استانلي لين پول طبقات سالطين اسالم - 59
  منوچهر كاشف  استيون رانسيمان تاريخ جنگهاي صليبي - 60
  

  بخش فارسي
  

  نام مؤلف    بنام كتا
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وضعيت اسيران جنگي و تبادل -61
  آنها 

  المللي  دفتر مطالعات سياسي و بين  

 حسام الدين امامي  رويدادهاي مهم تاريخي -62
  جميز هاكس   قاموس كتاب مقدس -63
  ) گزيدة فروغي(فردوسي   خالصة شاهنامه -64
  ابن بلخي   نامه فارس -65
  مد فرامرزي اح  بردگي در جهان -66
  باهتمام دكتر مصاحب   دائره المعارف فارسي -67
  ــــــــ  روزنامة اطالعات -68



 

  
  
  
  
  

  فهرست آيات قرآني
  

  مقدمه  اليسمن وال يغني من جوع

  مقدمه  ...يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 

  1  ...الحمدهللا و سالم علي عباده الذين اصطفي

   15  ...لي البغاءالتكرهوا فتياتكم ع

   16   ة، فك رقبأدريك ما العقبة ما ، واقتحم العقبةفال 

   17  ...إن كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرةو 

   18  ...النساء صدقاتهن نحلةوآتوا 

   20   ما كان لنبي أن يكون له أسري حتي يثخن في األرض

   22   ...فإما منا بعد و إما فدا

   23  ...فإما منا بعد إما فدا

   29  ...ا منا بعد و أما فدافإم

   32  ...يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من األسري
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   33  ...التكرهو افتياتكم علي البغاء

   39   والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم

   39  ....انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها

   41  ...رقبةفتحرير 

   41  ...تحرير رقبةأو 

   41  ...رقبة مؤمنة فتحرير

   50   ...الإكراه في الدين

   50  ...فعليهن نصف ما علي المحصنات أتين بفاحشةفإن 

   51  ...فإما منا بعد و إما فداء

   52   ...ومن لم يستطع منكم طوالً أن ينكح المحصنات

   52   ...يا أيها النبي إنا أحللنالك ازواجك التي

   53  ...عبادكم و إمائكم و أنكحوا األيامي منكم و الصالحين من

   59  ...فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و ألقوا إليكم السلم

   74  ...أن النفس بالنفس

   82   ...فما استقاموا لكم فاستقيموالهم

   83  ...و إما فداء فإما منا بعد

   83  .ما أرسلناك إال رحمه للعالمين و



 

  
  
  
  
  

  فهرست احاديث نبوي
  

   18  ...لي أولياء المقتولمن قتل مؤمنا متعمداً دفع إ

   19  ...اهللا تعالي ثالثة أنا خصمهم يوم القيامةقال 

   27   .ال أمثل به فيمثل اهللا بي و إن كنت نبياً

   28   ...وولدها فرق بين والدةمن 

   28   ...و ولدها فرق الوالدةمن  لعن رسول اهللا

   29   ...أرقاءكم، أرقاءكم، اطعموهم مما تأكلون

   30  .يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم التكلفوهم ما

   30   ...إخوانكم جعلهم اهللا تحت أيديكم

   31   .ال يقل أحدكم عبدي، أمتي و ليقل فتاي و فتاني

   31  .لعن اهللا عزوجل من قامت له العبيد صفوفاً

   33  ...اهللا اهللا فيما ملكت أيمانكم

   33  .أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار



 بردگي از ديدگاه اسالم

 

92

   33  .ك عليههللا أقدر عليك من

   34  .أن يعتقه لطم مملوكه أو ضربه فكفارتةمن 

   35  .كل عبد نزل إلي فهو حرّ

   36  .ال أفعل أولئك عتقاء اهللا

   37  ...ما أراكم تنتهون يا معشر قريش

   38  .، اتقوا اهللا فيما ملكت أيمانكمالصلوة الصلوة

   38   .الرفيق األعلي من الجنةبل 

   40  ...فهي معتقةا أيما امرأه ولدت من سيده

   40  ...من أعتق شركاً له في عبد

   41  .من ملك ذارحم محرم فهو حرّ

   41  .من أعتق مملوكاً بينه و بين آخر فعليه خالصه

   42   .أن يعتقه لطم مملوكه أوضربه فكفارتةمن 

   43  ...أذا عمي المملوك فالرق عليه

   43   .، أعتق اهللا بكل عضو منها عضواً من النارق رقتةمن أعت

   45  ...أيها الناس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد

   46  ...إن امر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب اهللا

   51  ...مسلم في جماعتة إال اربعة حق واجب علي كل الجمعة

   53   .و إن كان سقطاً الولد حرةام 
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   54   ...للملوك طعامه وكسوته بالمعروف

   61   .عليه عتقه كلهمن أعتق شيئاً من مملوكه ف

   61  .قدأعتقه اهللا

   62   .من أعتق عبداً و له مال، فالمال للعبد

   68   .اذهبوا فأنتم الطلقاء

   74  ...من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه

   85  .شر الناس من باع الناس
  



 

  
  
  
  
  

  فهرست اعالم 
  

  .77، 62ابوحنيفه، آ
 .30ابوذر، . 66بليانف، . آ

  .24بن ربيع، ابوالعاص .10آگوستين، 
  .68، 47، 46ابوعبيده،  .7آميانوس، 

  .24، 23ابوعزة جمحي،  ا
  .15ابولهب، .77ي ليلي، بابن ا

  .33ابومسعود انصاري،  .69،)ايوب(العاليه  ابن ابي
  .49، 48حذيفه،ابي .86، 36ابن اثير، 

  .74، 51، 38،41، 37، 34، 33، 30ابي داود، .17ابن اسحق، 
  .50طائي، ابي هاللي .32ابن بلخي، 
  .4،5ارسطو، .61، 42ابن حزم، 

  .6اسپارتاكوس،  .72ابن جوزي، 
  .4افالطون، .29،30،59،62،)احمد(ابن حنبل 
  . 48، )عباس(اقبال .35الناس، ابن سيد

  .17س،بيام ع .22،59،62ابن قدامه، 
  .25، )الدين حسام(امامي . 35ابن كثير، 

  .40، )مرتضي(انصاري .77،78ابن مسعود، 
  .8انوشيروان،   .68، 24، 23، 20، 17، 16ابن هشام، 

  .66، )سيروس(ايزدي   .67ابوبكر، 
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  .، مقدمه)هاشم(حسيني   .48ايلدگز، 
  .78عيينه،  حكم بن ب

  .68حلبي،   .69، 50، 49، 48، 40، 37، 31، 19بخاري، 
  .2حمورابي،   .79 ،78، 77، 73، 72، 65، 55، 13برونشويگ، 

  خ  .70، 69بالذري، 
  .71، 69، 68، 67خالدبن وليد،   .17بالل، 
  . ،16خديجه  .5بلوخ، 

  .8خسروپرويز،   .13بيك احمد، 
  د  .49بيهقي، 

  .75، 74، 69، 53، 28دارقطني،  پ
، 74، 73، 71، 70، 69، 67، 66، 65پتروشفسكي، 

77 ،79.  
  .47دامس، 

  .77داود،   .10پولس، 
  ذ ت

  .8ذكاءالملك،  .28، 25، 24ترمذي، 
  .49ذكوان،   .10توماس اكويناس، 

  ر  .27تيلر، 
  .82، )استيون(رانسيمان  ث

  .48ربيعه الرأي،   .77ثوري، 
  .7رشيد ياسمي،  ج

  . 4، )فؤاد(روحاني   . 35، 14جرجي زيدان، 
  ز  . 51، 14جواد علي، 

   21زبير،   .11جيمز هاكس، 
  . 7زرتشت،  ح

  . 5، )عباس(زرياب خوئي   .68حارث بن مصطلق، 
  . 46الدين منذري،  زكي .62حسن بصري، 
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  .68، 27، 21، 20، 15، )ابوجعفر(طبري   .17زنيزه، 
  .68، 27، 21، 20، 15، )ابوجعفر(طبري   .48زيدبن اسلم، 

  .21طلحه،   .16زيدبن حارثه كلبي، 
  ع  .48زيد بن علي، 

  .49، 38عائشه،  س
  .15بن هشام،  عاص  .76، 61سرخسي، 

  .17بن فهيره،  عامر  .48سعيد بن جبير، 
  .14عبداهللا بن جدعان،   .78، 77سعيد بن مسيب، 

  .37عبداهللا بن عباس،   .72، 55، 13، )احمد(سميعي 
  70عبداهللا بن عمرو،   .27سهيل بن عمرو، 

  .67عثمان،   .6سيسرون، 
  .62، 48عطاء،   .33، 31، 16سيوطي، 

  .70عقبه بن عامر،  ش

  .32، )ذواألكتاف(شاپور دوم 
،  ،21 ،36 ،38 ،53 ،67 ،75طالب علي بن ابي

77 ،78.  
  . ،48 ،63بن موسي علي  .78، 62شافعي، 
  .71، 70، 69، 67، 50، 25عمربن خطاب،   .15شداد، 
  .79عمربن عبدالعزيز، .   .62شعبي، 

  .70،71، 69، 67عمروبن عاص،   .71ي، شويس بن عدو
  ف ص 

  .48، 47، )احمد(فرامرزي   . 62، )امام(صادق 
  . 8فردوسي،   . 82الدين،  صالح

  . 8، )محمد علي(فروغي   ط
  . 3، )حبيب(اللهي  فضل  .27، )محمد علي(طالقاني 

  ق  .48طاووس، 
  . 58، 57، 50قاسم بن سالم،   .77، )علي(طباطبائي 
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  . 48سلجوقي، مسعود   . 78، 77قتاده، 
  . 46، 43مسلم بن حجاج،   . 77، )ابوعبداهللا(قرطبي 
  .  ،10 ،11مسيح  . 76، )ابوعمر(قرطبي 

  . 24بن حنطب،  مطلب ك
  . 30بن سويد،  معرور  . 82، )منوچهر(كاشف 
  . 48ملكشاه،   . 40، 31كرماني، 

  . 83منتسكيو،   . 7كريستن سن، 
  . 83، )علي اكبر(مهتدي   . 74، )كريم(كشاورز 

  . 71صفره،  أبي مهلب بن  . 85، 75، )ابوجعفر(كليني 
  . 55مواد ژادهسن،  گ

  . 10، 6، 4، 3موريس النژله،   . گوستاولوبون، مقدمه
  .  ،48بن جعفر موسي ل

  . 60موصلي حنفي،   . 48، )استانلي(لين پول 
  ن  . 12، )ابراهام(لينكلن 

  . 66نادرزاده،   م
  . 18، )منصور علي(ناصف   . 2مانو، 

  . 58، )محمد حسن(نجفي   . 78، 62، 54، 40مالك بن انس، 
  . 78، 77، 63، )ابراهيم(نخعي   . 47مأمون، 
  . 6نرون،   . 48مجاهد،

  . 74نسائي،   . 2، )فتح اهللا(مجتبائي 
  . 21نصربن مزاحم،   . 77، 76، 60، 58محقق حلي، 

  . 17، نهديه  .  ،16 ،22محمد
  و  . 17محمذ حميد اهللا، 

  . 47، 46، 28، 24، 23واقدي،   . 47محمد دوم، 
  . 50وسق،   . 77، 62، 42محمد مكي عاملي، 

  . 6، 5، 2ويل دورانت،   . 47المستنصر باهللا، 
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    ه
    . 53هانري دونان، 

   ي
    . 31يوسف، 

  
  
  

  
  
  


