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های جوانان کردن باور ها آن را دستاویزی برای متزلزلای باشد که کمونیستترین شبههشاید این عنوان خطرناک

کنند، این دین برای هر میگونه که مبلغان اسالم ادعا کنند اگر آناند و ادعا میمسلمان نسبت به اسالم قرار داده

ت دانستن بردگی دلیل قاطعی اس کرد، مجازبایست بردگی را مجاز اعالم میای مناسب است. بنابراین، نمیدوره

ی محدودی آمده بود و این دین رسالت خود را عملی کرده و به تاریخ پیوسته بر این که اسالم فقط برای دوره

 است!

*** 

شوند. چگونه ممکن است اسالم بردگی را روا یدن این شبهات دچار برخی تردیدها میجوانان مسلمان نیز با شن

ی تردید این دین از سوی خداوند آمده است و در صداقت، درستی و خیرخواهی آن برای همهدانسته باشد! بی

ساوات م ها شکی نیست. حال چگونه بردگی را مجاز اعالم کرده است؟ دینی که براساسی نسلبشریت و همه

ها داند و براساس این برابری در اصل مشترک، با آنی مردم را از یک اصل و ریشه میکامل برپا شده است و همه

کند چگونه بردگی را جزئی از نظامش قرار داده و آن را قانون اعالم کرده است؟ آیا خداوند تعامل و رفتار می

ی او در زمین چنین است؟ آیا خداوند شوند؟ آیا خواسته و ارادهی برده و آزاد تبدیل خواهد مردم به دو دستهمی

رضایت دارد گروهی از بندگانی را که گرامی داشته است تبدیل به کاال شده و به عنوان برده مورد خرید و فروش 

ر، گونه که شراب، قمااش قرآن، همانقرار گیرند؟ اگر خداوند بدین امر راضی نیست، پس چرا در کتاب آسمانی

 داند، تحریم نموده است به صراحت الغای بردگی را اعالم نکرده است؟ربا و امور دیگری را که اسالم ناپسند می

 است که خداوند از او پرسید: چون ابراهیم داند که اسالم دین حقیقی است. اما او همجوان مسلمان می

 )062البقرة: (    ]َقاَل َأ َو ََلْ ُتْؤِمْن[

 «.ای؟نیاوردهآیا ایمان »

 در پاسخ بگوید: تا او هم مانند ابراهیم 

 )062البقرة: (    ]َقاَل َبََل َو ٰلکِْن لِيَْطَمئِنَّ َقْلبِي[

 «.خواهم قلبم اطمینان یابدبلی! اما می»

ریابند. دکنند تا حقیقت امر را جوانانی که استعمار، عقل و باورهایشان را تباه کرده هرگز آن اندازه درنگ نمی

 کنند که اسالم یکها را دچار انحراف کرده و در نتیجه بدون بررسی و تحقیق اعالم میبلکه هوی و هوس آن

 پرستانه است که دورانش به سر آمده است!دین قدیمی و عقایدی کهنه

و از  ندکنشان دریافت میها، صاحبان ادعاهای علمی ساختگی هستند که آن را از رهبرانبه ویژه کمونیست

رایی گکنند به حقیقت ابدی و پایدار غیر قابل تردید یعنی مادیخوشحالی احساس غرور نموده و گمان می

چ گریزی از وقوع کند که هیاند که زندگی انسانی را به مراحل اقتصادی مشخصی تقسیم میدیالکتیک دست یافته
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که ) نیسم ثانویهکموو  داریسرمایه، فئودالیسم، دگیی بردوره، کمونیسم اولیهآن نیست. این مراحل عبارتند از: 

هایی که بشر به خود ها و اندیشهی باورها، ساختارها، سازمانها همهو از دیدگاه آنها پایان جهان است( به نظر آن

ی وضعیت یا تحوالت اقتصادی آن دوران بوده است. در نتیجه فقط برای آن دوره و شرایط دیده است فقط نتیجه

نیست. بر این  شود، شایستهی دیگر که براساس تغییرات اقتصادی دیگری برپا میآن مناسب است. اما برای مرحله

جا که اسالم زمانی ظهور کرد ها مناسب باشد. از آنی نسلاساس هیچ نظام و ساختاری وجود ندارد که برای همه

یسم بود، قوانین، عقاید و ساختارهایش متناسب با این ی فئودالداری و آغاز دورهی بردهکه جهان در پایان دوره

بنابراین، اسالم  1داری را به رسمیت شناخته و فئودالیسم را روا دانسته است!تغییرات وضع شده است. در نتیجه برده

ط گیرد یا نظام جدیدی را به وجود بیاورد که هنوز شرایت اقتصادی زمان پیدایش خود پیشی توانست از تحوالنمی

 این امر را محال دانسته است! مارکسکارلنیازش تأمین نشده است. زیرا و امکانات اقتصادی در مورد 

ه شداش و به دور از غبار شبهات مطرحخواهیم مسأله را از نظر حقیقت تاریخی، اجتماعی و روحیجا میدر این

خوردگان دست یابیم، دیگر ادعاهای فریب توسط این و آن مورد بررسی قرار دهیم. اگر به حقیقت مستقل و واقعی

 و دانشمندان پوشالی هیچ تأثیری در باورهای ما نخواهد داشت.

 های هولناک و زشتی که تاریخی جنایتکنیم و در سایهامروزه ما از دیدگاه شرایط امروزی به بردگی نگاه می

قبیح داری را تنگریم. در نتیجه بردهیده بدان میی امپراتوری روم به خود دداری و به ویژه در دورهدر دنیای برده

دهد که چنین رفتاری از سوی دین یا نظامی مشروع اعالم شده باشد. کنیم و هرگز احساسات ما اجازه نمیمی

 کند و از این که اسالم بردگی را مجاز دانسته تعجبکردن بر ما غلبه پیدا میسپس احساسات تقبیح و محکوم

ها و افکارمان را راحت و آشکارا و با صراحت تحریم بردگی را اعالم لی که ای کاش اسالم، قلبکنیم. در حامی

 کرد.می

ی ورههایی را که در دی حقایق تاریخی درنگ و تأمل کرد. هرگز تاریخ اسالم جنایتجا باید اندکی دربارهدر این

و تنها با بررسی مختصری پیرامون وضعیت  حکومت امپراتوری روم علیه بردگان انجام شد به خود ندیده است

بردگان در امپراتوری روم گام بزرگی که اسالم در جهت بهبود وضع بردگان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان 

ای تالش در راه آزادی بردگان نبوده شود؛ اگرچه ممکن است این امر به گمانِ عدهبرداشت به خوبی آشکار می

 یی اشتباه است!باشد که البته چنین ادعا

آمدند نه انسان؛ کاالیی که با وجود داشتن وظایف بسیار ها بردگان کاال به شمار میدر عرف و عادت رومی

سنگین به طور یقین از داشتن هرگونه حقی محروم بود. باید در ابتدا دانست که این بردگان از کجا آمده بودند. 

ی ی خاصها بدون هدف و برنامهها و درگیریا بودند. این یورشهها و کشورگشاییی جنگا نتیجههدر واقع آن

                                                           
 کنیم.ی رابطه میان اسالم و فئودالیسم را در فصل بعد بررسی میشبهه -1
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کشاندن و تحت سلطه درآوردن دیگران برای خدمت به منافع شد. تنها علت این امر شهوتِ به بردگیانجام می

و  بهاهای فاخر و گرانهای آب گرم و سرد، لباسها در رفاه و آسایش زندگی کنند و از حمامها بود تا آنرومی

بها و بهترین انواع غذاها های فاخر و گرانهای آب گرم و سرد، لباسبهترین انواع غذاها بهره گیرند و در لذت

ها و یادبودها غرق شوند. بنابراین، برای های شهوانی اعم از شراب، زنان، رقص، جشنبهره گیرند و در لذت

ر را به بردگی خود درآوردند و خونشان را بمکند. های دیگبایست ملتهایی میرسیدن به چنین امکانات و لذت

های آن دوران، سرزمین مصر است که قبل از این که اسالم آن را از چنگال امپراتوری روم رهایی یکی از نمونه

 بخشد منبع درآمدی برای آن امپراتوری بود.

که گفتیم بردگان  ان بود و چناناستعمار روم و بردگی به وجود آمده، راهی برای ارضای این شهوت حیوانی رومی

و در چنین  ها جلوگیری کنندبستند تا از فرار آنها را با زنجیرهای سنگین میفاقد ارزش و حقوق انسانی بودند. آن

ها را ای نداشتند جز این که آنها هیچ خواستهکردند. آنها را در مزارع وکشتزارها وادار به کار میوضعیتی آن

ها چون چهارپایان و درختان حق غذا خوردن داشتند. آنها همتا کار کنند؛ فقط بدان علت که آنزنده بگذارند 

ندگان، ی این بی شکنجهاش در زمینهدر هنگام کار بدون هیچ دلیلی جز ارضای لذت حیوانی مالکشان یا نماینده

ها د که جوالنگاه حشرات و موشخوابیدنهای تاریک، بدبو و متعفنی میچالخوردند. سپس در سیاهشالق می

چال شدند تا این که تعدادشان در یک سیاهنفری زنجیر بسته به یک زندان افکنده می 11های ها در گروهبود. آن

ی درباره شودای که میانِ چهارپایان یک اصطبل در نظر گرفته میرسید که حتی آن مقدار فاصلهنفر می 01به 

 شد.ها مراعات نمیآن

م های قدیتر از این بود که از سرشت و خوی وحشی رومیترِ قضیه در امری وحشتناکوقاحت و زشتیِ بزرگ اما

ه ارث شان بها آن را از اجداد رومیکشی ملتی استعمار و بهرهحکایت داشت که البته اروپاییان جدید در زمینه

هایشان به ردگان بود که از پرطرفداراترین برنامهپرانی میان باند و آن برگزاری مسابقات شمشیرزنی و نیزهبرده

آمدند تا بردگانی را مشاهده کنند ها، امپراطور در جایی گرد هم میآمد. بزرگانشان و گاهی در رأس آنشمار می

ل سپر طرف مقابزره و بیجنگند و ضربات شمشیر و نیزه را متوجه جسم بیدیگرمیکه به طور واقعی با یک

ها به او را بکشند و خود پیروز میدان باشند و زنده بمانند. در این مبارزات تفریح و خوشحالی رومی کردند تامی

گان، زدند. هنگامی که یکی از بردکشیدند و کف میرسید و از شدت خوشحالی فریاد میباالترین حد ممکن می

ها از شدت انداخت رومیزمین میجان او را بر روی داد و جسد بیی دیگر را به طور کامل شکست میبرده

 دادند.خوشحالی و رضایت قهقهه مستانه سر می

ی وضعیت قانونی بردگان آن جا نیازی نیست دربارهآری! این وضعیت بردگان در امپراتوری روم بود. در این

هرگونه  ودها بدون داشتن حق شکایت یا وجکشی از آنی کشتن، شکنجه و بهرهدوران و حق مطلق مالک درباره
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ها را به رسمیت بشناسد چیزی بگوییم. زیرا با بیان ی شکایت بردگان نظری بدهد یا حق آنمرجعی که درباره

های ی تعامل و رفتار با بردگان در ایران، هند و سرزمینشیوه مطالب فوق دیگر این امر گزاف و بیهوده است.

گونه دستمزدی در ها به دشوارترین کارها بدون دادن هیچدیگر از نظر نفی مطلق حقوق انسانی و وادارکردن آن

ی قساوت، چه در صفحات قبل ذکر شد، نداشت. اگرچه این رفتارها از نظر درجهمقابل آن، چندان تفاوتی با آن

 رحمی و زشتی با یکدیگرکم و بیش تفاوت داشت.بی

شان کانی بردگان خطاب به مالبازگرداند و درباره شان رارفتهها، انسانیت از دستسپس اسالم آمد تا به این انسان

 بگوید:

 )02النساء: (         [َبْعُضُکْم ِمْن َبْعض  ]

 «.ی تن یکدیگریدی شما پارههمه»

 آمد تا بگوید:

 «َأْخَصْينَاهُ  َأْخََص َعبَْدهُ  َوَمنْ  َجَدْعنَاهُ  َجَدَع َعْبَدهُ  َوَمنْ  َقتَْلنَاُه، َعْبَدهُ  َقَتَل  َمنْ »

اش را عقیم کنیم، هرکس بردهاش را مثله کند او را مثله میکشیم، هرکس بردهاش را بکشد او را میهرکسی برده»

 2«کنیمکند او را عقیم می

 ها را اعالم کند و بگوید:ی انسانبودن منشأ و مبدأ همه چنین اسالم آمده تا یکیهم

 «.َأْنُتْم َبنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن ُتَراب  »

 3«شما فرزندان آدم هستید و آدم هم از خاک است»

قط تقوا آید، بلکه معیار برتری فاش به شمار نمیگونه امتیاز و برتری نسبت به بردهبودن فرد برایش هیچپس مالک

 است:

، َوََل عْ أَ َأََل ََل َفْضَل لَِعَرِِبٍّ َعََل » ، َوََل عْ ِلَ َجِميٍّ  «َوىإَِلَّ بِالتَّقْ  ،ْْحََر َعََل َأْسَودَ ِلَ ْسَوَد َعََل َأْْحََر َوََل ِلَ َجِميٍّ َعََل َعَرِِبٍّ

یدپوست پوست بر سفپوست و سرخپوست بر سرخآگاه باشید که عرب بر غیر عرب، غیر عرب بر عرب، سیاه»

 4«تقوا و پرهیزگاری است (نزد خدا)گونه برتری ندارد. تنها معیار برتری هیچ

 مده تا به مالکان دستور دهد با بردگان به نیکی رفتار کنند:اسالم برای این آ

اِر اْْلُ ] اِر ِذي اْلُقْرَبى َو اْْلَ اِحِ  بِاْْلَ َو بِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً َو بِِذي اْلُقْرَبى َو اْلَيتَاَمى َو اْْلََساکنِِي َو اْْلَ نِْ  َو نُِ  َو الصَّ

بِيِل َو َما َمَلَکْت َأيْ   )66النساء: (       [ََمُنُکْم إِنَّ اَّللََّ َلَ ُُيِ ُّ َمْن َکاَن ُُمَْتاَلً َفُخوراً اْبِن السَّ

                                                           
 اند.که مسلم، بخاری، ابوداود، ترمذی و نسائی آن را روایت کرده حدیث پیامبر  -2

 .اندآن را روایت کرده (1334)حدیث: مشکل اآلثار  طحاوی در و (1330 :)حدیث داودحدیث پیامبرص که ابو -3

 است. مِنَیرسول خداص در  حجة الوداعی . این عبارت جزئی از خطبهاندو امام احمد در مسند خود آن را روایت کرده آداب النفوسطبری در کتاب  -4
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انه و نوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگنیز( به خویشاوندان و یتیمان و بیو به پدر و مادر نیکی کنید، و )»

و فخر  گمان اهلل کسی را که متکبرکنید( بیها هستید، )نیکی ماندگان و بردگانی که مالک آننشین و در راههم

 «داردفروش است؛ دوست نمی

بینی بزرگ ی خودی میان مالک و برده بر پایهچنین اسالم خواسته تا این نکته را در جامعه عملی کند که رابطههم

ت. مالکان، برادری اس دانستن او نیست. بلکه پیوند میان آن دو خویشاوندی و مالک و سوء استفاده از برده یا خوار

 شود:ها از این اولیا کسب اجازه میی ازدواج آنخویشاوندان و اولیای کنیزان هستند که درباره

نَّ َو ْذنِ َفاْنکُِحوُهنَّ بِإِ  َفِمْن َما َمَلَکْت َأْيََمُنُکْم ِمْن َفَتَياتُِکُم اْْلُْؤِمنَاِت َو اَّللَُّ َأْعَلُم بِإِيََمنُِکْم َبْعُضُکْم ِمْن َبْعض  ] ِِ
 َأْهلِ

 )02النساء: (          [آُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَْْعُروِف 

تواند از میان کنیزان مؤمن، )همسری اختیارکند.( خداوند از ایمان شما آگاه است. )از ازدواج با فرد مؤمن می»

ج نموده و مهریه ها ازدواشان با آنصاحبانکنیزان مؤمن سرپیچی نکنید زیرا( همگی با هم برابرید. بنابراین با اجازه 

 «ای بر اساس عرف و عادت جامعه )به طور کامل( پرداخت کنید.ی پسندیدهایشان را به خوبی و به شیوه

 شان باهم برادرند:بنابراین، بردگان و صاحبان

فوهم ما يغلبِم فإن إخوانکم خولکم فمن کان أخوه حتت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس وَل تکل»

 «کلفتموهم فأعينوهم

کنیزان و غالمانتان برادران و خواهران شما هستند، هرکس که )برادرش( زیر دست اوست باید غذایی را که خود »

ی ها کارشان از آنپوشد بر تن او بپوشاند و هرگز بیش از توانخورد به او بدهد و از لباسی که خود میمی

 0«ها یاری کنیدچنین کردید، خودتان هم به آنکه نخواهید. چنان

 عالوه بر این، با هدف احترام به عواطف و احساسات بردگان فرموده است:  چنین پیامبرهم

 «َل يقل أحدکم: هذا عبدي وهذا َأَمتي وليقل هذا فتاي وفتايت»

 6.«پسر یا دختر من است هیچکدام از شما نباید بگویید: این غالم یا کنیز من است. بلکه بگویید: این»

کشاند ال مرکبش میابوهریره بر این اساس خطاب به مردی که سوار بر مرکبش بود و غالمش را پیاده به دنب

 گفت:

 «رت است و روح او مانند روح توستاو را پشت سر خودت بر مرکب سوار کن زیرا او براد»

ی سالم دربارهی گام بلندی که ای بعد بپردازیم باید دربارهمرحلهشود، اما قبل از این که به قضیه بدین جا ختم نمی

 حقوق بردگان برداشت سخن بگوییم.

                                                           
 که بخاری آن را روایت کرده است. حدیث پیامبر اکرم  -0

 بخاری در صحیح خود از ابوهریره آن را روایت کرده است. -6
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 هایی دارای روحی مانند روحها را انسانآمدند. بلکه اسالم آنپس از ظهور اسالم، دیگر بردگان کاال به شمار نمی

دانستند که برای بردگی و شان میغیر از مالکانهای دیگر جنس بردگان را ی ملتدانست. همهشان میسروران

ها هایشان و وادارکردن آنکردن بدنکردن، داغهایشان از کشتن، شکنجهخواری آفریده شده است. در نتیجه دل

در نتیجه نه در دنیای خیاالت و اوهام، بلکه در عالم  7.آمدفرسا به رحم نمیبه کارهای زشت و اعمال طاقت

ان در دهد که رفتار با بردگم بردگان را به جایگاه برادری بزرگوارانه ارتقا داد. تاریخ گواهی میواقعیت، اسال

ی واالیی از انسانیت رسیده بود که هرگز در هیچ دوره و مکانی سابقه نداشته است. این صدر اسالم به چنان درجه

ای انسانی و نکار کنند. این رفتار به گونهتوانند آن را اامری است که حتی نویسندگان متعصب اروپایی هم نمی

شان شدن و داشتن اختیار و استقالل، از ترک مالکان سابق شده با وجود آزاد داکریمانه بود که بردگان آز

ارتباط  های نسبی میان آندانستند که پیوندی مانند رابطهها را خویشاوندان خود میکردند. زیرا آنخودداری می

 کرد!ایجاد می

کس یچکرد و ههایی دارای کرامت و عزت تبدیل شدند که قانون، حفظ حریم آن را تضمین میبردگان به انسان

مالکان را   ی نهی از گفتار تحقیرآمیز باید گفت: پیامبرحق نداشت با کردار یا گفتار به آن تجاوز کند. درباره

ستور داد تا با عباراتی که پیوند خویشاوندی را نشان ها دشان منع فرمود و به آناز یادآوری بردگی به بردگان

در بیان این  شان را نفی کرده و به فراموشی بسپارند. پیامبر ها را مورد خطاب قرار دهند و بردگیدهد آنمی

 فرماید:امور می

 «إن اَّلل ملککم إياهم ولو شاء ْللکِم إياکم»

ها را مالک و شما را به برده و غالم توانست آنکرد میگر اراده میها قرار داده است، اخداوند شما را مالکان آن»

 3«تبدیل کند

ها چنین ممکن بود که آنبنابراین، امری عارضی و زودگذر، غالمان و کنیزان را به برده تبدیل کرده است. هم

 به برده تبدیل شوند! بدین ترتیب اسالم با یادآوری اناند و آن مالکسرور افرادی باشند که امروز مالک بردگان

 ها و دوستی و مودتی را که باید دری آناین نکته از غرور مالکان کاسته و روح مشترک انسانی موجود میان همه

 جسمی و یی کردار و رفتار تحقیرآمیز و شکنجهکند. دربارهها یادآوری میآنها برقرار باشد بهروابط میان آن

 فرموده است: وحی بردگان باید گفت: اسالم سزای چنین عملی را مقابله به مثل دانسته است. پیامبر اسالم ر

                                                           
ار و حقیر ها افرادی خوشود که آنها اینگونه دریافت میاند. در نتیجه از نوع آفرینش آنشدگان از پای خدا آفریده شدهها معتقدند که بردگان راندههندی -7

توانند به جایگاه واالتری دست یابند تا شاید روحشان پس از مرگ در مخلوقات برتری حلول پیدا کند! بدین ری و عذاب نمیهستند و جز با تحمل خوا

 .کندها را وادار به قبول خواری و عدم مقاومت میشود که آنکنند درد و رنج دیگری هم افزوده میترتیب به وضعیت بدی که در آن زندگی می

ی این حدیث را در خالل سخن پیرامون حقوق غالمان و کنیزان در )احیاء علوم الدین( به عنوان قسمتی از یک حدیث طوالنی ذکر و بیان امام محمد غزال -3

 به مسلمانان بوده است.  کند که این آخرین وصیت پیامبرمی
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 «َمْن َقتََل َعْبَدُه َقتَْلنَاهُ »

 «کشیمی را بکشد او را میاهرکس برده»

آشکار  شان و بیانی مساوات و برابری انسانیِ میان بردگان و مالکانی روشن و مشخصی دربارهاین باور و عقیده

شان بودن ها را از صفت اصلی بشرهایی برای زندگی این گروه از افراد جامعه است که این حالت گذرا آنتضمین

ول ی بردگان در طها کامل و کافی هستند؛ به حدی که هیچ قانون دیگری دربارهکند. این تضمینخارج نمی

ا هدفی زدن بردگان را ب ای که فقط کتکرسد. به گونهپای آن نمی تاریخ چه قبل از اسالم یا بعد از آن به گرد

غیر از تأدیب و تنبیه، توجیه مشروعی برای آزادی آنان اعالم کرده است. البته باید یادآور شد که تنبیه حدود 

راتر ان فشمشخصی دارد که در هیچ شرایطی از حد تنبیه فرزندان یا اعضای خانواده توسط والدین یا سرپرست

 رود.نمی

*** 

 ی آزادسازی واقعی است.پردازیم که همان مرحلهی دیگری میسپس به مرحله

شان و رفتار با رفته ی بازگرداندن شخصیت انسانی از دستگام پیشین در واقع آزادسازی روحی بردگان به وسیله

ه تفاوتی نداشتند. بلکه امری گذرا و موقت بشان ها به عنوان انسان ارزشمندی بود که از نظر اصالت با مالکانآن

ی ها در تعامل مستقیم با جامعه شده است. به جز این امر بردگان از همهها انجامیده که مانع آزادی آنبردگی آن

 مندند.حقوق انسانی بهره

شناختن  و به رسمیت های انساناما اسالم به این امر اکتفا نکرده، زیرا یکی از اصول اساسی آن برابری میان همه

ی آزادسازی داوطلبانه و ها بود. به همین دلیل به طور عملی برای آزادی بردگان دو شیوهی آنآزادی کامل همه

 بازخرید بردگان توسط خودشان را در نظر گرفته است.

 ادکردن غالمان وشان بود. اسالم مسلمانان را به آزآزادکردن داوطلبانه به معنی آزادی بردگان از سوی مالکان

شان را آزاد و خود در این امر الگوی برتر بود. به طوری که ایشان غالمان  کرد، پیامبرکنیزان بسیار تشویق می

کرد، ابوبکر نیز اموال فراوانی را در راه خرید غالمان از سران مشرک قریش این امر را در میان یارانش اعالم می

های جاری کشور، در ها نعمت آزادی را هدیه کند. هرگاه پس از صرف هزینهآنهها را آزاد و بهزینه کرد تا آن

ها را آزاد ی آن، بردگان را خریده و آنماند، حاکمان مسلمان به وسیلهبیت المال مسلمانان اموالی باقی می

 کردند.می

 گوید:یحیی بن سعید می

آفریقا فرستاد. آن را گردآوری کردم، سپس نیازمندان آوری زکات عمر بن عبدالعزیز مرا به عنوان مأمور جمع»

ها بدهم، هیچ فقیری نیافتم، نیازمندی هم وجود نداشت آن را از ما دریافت کند، آنرا خواندم تا از آن اموال، به
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ول پرده بود، در نتیجه با آن نیاز کبی (از نظر مادی)مردم را  (اشبا عدالت و خردورزی)زیرا عمر بن عبدالعزیز 

 «.ها را آزاد کردمنی خریدم و آنغالما

نفر مسلمان خواندن و نوشتن یاد بدهد یا خدمت مشابهی را برای مسلمانان  11ای را که به هر غالم و برده پیامبر

اند. دی برخی از گناهان را آزادسازی غالمان و کنیزان میکرد. قرآن کریم با صراحت، کفارهانجام دهد آزاد می

عداد کرد تا تشان، به آزادکردن غالم و کنیز تشویق میمسلمانان را برای آمرزش گناهان  رسول خدا چنینهم

ها انسان  ی پیامبرنشدنی هستند و به فرمودهتمام دانیم گناهان که می بیشتری از بردگان آزاد شوند و چنان

 ها اشاره کنیم که از نظر اسالم با بردگیز این کفارهجا شایسته است به یکی اکنند. در اینهمواره اشتباه و گناه می

وسط ی کامل تی قتل غیر عمد مسلمانی توسط مسلمان دیگر را پرداخت دیهای دارد. اسالم، کفارهارتباط ویژه

 ای دانسته است:ی مقتول و آزادکردن بردهقاتل به خانواده

َمٌة إََِل َأْهلِهِ َو َمْن َقتََل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفتَْحِريُر َرَقبَ ]  )20النساء: (        [ة  ُمْؤِمنَة  َو ِدَيٌة ُمَسلَّ

 را به خانواده مقتولی کامل هر مؤمنی به اشتباه مؤمن دیگری را بکشد باید یک غالم مسلمان را آزاد و دیه»

 «پرداخت کند

اند. به همین دلیل اسالم داده اش و جامعه، آن را به ناحق از دستست که خانوادهفرد مقتول همان روح انسانی

اش از طریق پرداخت دیه غرامت و جبران خسارت آن را از دو جنبه قرار داده است. پرداخت خسارت به خانواده

ی آزادکردن یک غالم مؤمن! گویی آزادکردن چنین جبران فقدان یک عضو از جامعه به وسیلهها، همبه آن

هایی که ی تضمینرغم همهبه اشتباه از دست رفته است. بنابراین، علی ست کهکردن روح انسانیبردگان، زنده

ه همین داند. ببرای رعایت حقوق بردگان در اسالم وجود دارد، اسالم بردگی را مرگ یا حالتی شبیه به مرگ می

 3شمارد!ها غنیمت میی آزادکردن آنکردن بردگان به وسیلهدلیل هر فرصتی را برای زنده

و این  شان آزاد شدندکند که در صدر اسالم تعداد فراوانی از بردگان، داوطلبانه از سوی مالکانروایت میتاریخ 

چنین انگیزه نظیر است. همی معاصر بیهای دیگرِ قبل و بعد از اسالم تا آغاز دورهتعداد فراوان در تاریخ ملت

 ط برای رضای خدا بود.ها کامالً انسانی و برگرفته از عواطف مردم و فقآزادی آن

ها در صورت درخواست خودشان مبنی بر آزادی اما بازخرید بردگان توسط خودشان به معنای دادن آزادی به آن

 کردند. در این حالت مالک مجبور بود بردهو در مقابل پرداخت مبلغی بود که مالک و برده بر سر آن توافق می

مبلغ مورد توافق این امر را رد کند یا به تأخیر بیندازد، در غیر این توانست پس از دریافت را آزاد کند و نمی

 کرد.نامه آزادی برده دخالت میصورت دولت )قاضی یا حاکم( با توسل به زور برای اجرای توافق

                                                           
 به نقل از عدالت اجتماعی در اسالم. تألیف سید قطب. -3
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با ایجاد قانون بازخرید بردگان توسط خودشان، در حقیقت راه آزادسازی بردگانی فراهم شد که مایل به آزادی 

شان در فرصتی که در طول زمان ممکن است فراهم شود یا نشود د و در انتظار آزادی از سوی مالکانبودن

 ماندند.نمی

کرد، مالک حق عدم ای که برده درخواست آزادی در مقابل پرداخت پول را با مالکش مطرح میاز همان لحظه

ی اسالمی نبود، کارکردن برده برای هقبول آن را نداشت و چنانچه آزادی آن برده خطری برای امنیت جامع

ی مالکش در مقابل توانست در خارج از خانهخواست میبود یا چنانچه میمزد میمالکش در مقابل پرداخت دست

 آوری نماید.اش را جمعمزد کار کند تا مبلغ مورد توافق برای آزادی

ا وضع پورچهاردهم میالدی چنین قانونی در اقرن پس از به وجودآمدن چنین قانونی توسط اسالم، یعنی در قرن   7

شد. البته میان اقدام حکومت اسالمی و اروپا یک تفاوت اساسی وجود داشت و آن این که اسالم حکومت را 

ی ن اسالم برای ترویج آزادکردن داوطلبانهمسئول سرپرستی و کفالت غالمان آزادشده قرار داده بود. عالوه بر ای

د. یکی از کرشان به او تالش فراوانی میشان برای رضای خدا و اثبات بندگی و وفاداریبردگان از سوی مالکان

ی زکات چنین شده به عنوان زکات، آزادی بردگان است، خداوند در آیه شدن اموال گردآوری موارد هزینه

 فرموده است:

ََم  َقاِب[]إِنَّ ِِ الرق ْم َو  ُ ُُ ا َو اْْلَُؤلََّفِة ُقُلو َِ َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َو اْلََْساکنِِي َو اْلَعاِملنَِي َعَلْي  )62التوبة: (         الصَّ

ها به سوی اسالم و آورندگان آن، کسانی که )با هدف جذب آنزکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گرد»

 «ها در راه اسالم( بدیشان محبت می شود، )آزادی( بردگان و ... است.بهره گرفتن از نیروی آن

د، از نن نباششاکند چنانچه بردگان از طریق درآمدشان قادر به پرداخت مبلغ مورد توافق با مالکاین آیه بیان می

ز شود تا خود را ااست جهت کمک به آنان پرداخت می 11اموال زکات که بخشی از بیت المال مسلمانان

 شان خریداری کرده و آزاد نمایند.مالکان

قرن   7های عملی بلندی را برداشته و از شرایط تاریخی حداقل بدین ترتیب اسالم در راه آزادی و بردگان گام

پیش افتاده و بلکه چیزی افزون بر قانون آزادی بردگان در اروپا در قرن چهاردهم میالدی را در خود داشته است 

ی معاصر آن را مطرح کرده است. تی بردگان توسط دولت است که جهان فقط در آغاز دورهکه همان سرپرس

ی ز جملهها داشته باشد. اچنین در اسالم امور فراوان دیگری هستند که تاکنون غرب نتوانسته همانندی برای آنهم

سی وجود فشارهای اقتصادی و سیاها بدون ی آناین امور رفتار خوب و پسندیده با بردگان و آزادکردن داوطلبانه

که در صفحات بعد خواهیم هایی وجود دارد. چناناست. البته میان آزادی بردگان توسط اسالم با غرب تفاوت

                                                           

 عمومی کشور در اصطالح معاصر است.ی بیت المال همان بودجه -11
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کار  ها را وادار به ایندید آزادی بردگان در غرب تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی به وقوع پیوست که غربی

 کرد.

گمان  هاشود؛ زیرا آنگرایی مشخص میها و تظاهرشان به علمغین کمونیستبدین ترتیب، ادعاهای علمی درو

به  گرا در زمان طبیعی خودکردند اسالم یکی از مراحل تحول اقتصادی است که براساس دیالکتیک مادیمی

قرن از زمان خود پیش افتاده است. آری!  هفتباره ست که اسالم حداقل در اینا وجود آمده است. این در حالی

ها از جمله اسالم، انعکاس تحوالت اقتصادی دوران ی نظامکند همهاین همان کمونیسمی است که گمان می

ی عقاید و افکارشان با این تحوالت هماهنگی و تناسب دارند و امکان ندارد که پیدایش خودشان هستند و همه

که به هیچ وجه باطل بدان راه ندارد، چنین فرموده  کارل مارکسکه عقل خطاناپذیر نچناقبل از آن روی دهند؛ هم

 است!

ردم یا ی حاکم با می توزیع ثروت، رابطهی بردگان، بلکه دربارهآری! این همان اسالم است که نه تنها در زمینه

ل عربستان یا جهاد آن روز عم یکارگر و کارفرما براساس تعالیم و ساختارهای اقتصادی موجود در شبه جزیره

فردی باره به نحو منحصر بهاش را بدون وجود پیشینه و یکنکرده است. بلکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی

 نظیر است.ها در تاریخ بیایجاد کرده و هنوز هم در بسیاری از زمینه

 ها را برای آزادی بردگانی این گامهمه ای به ذهن خطور کند. اگر اسالمکنندهجا ممکن است سؤال متحیردر این

برداشته و بدون وجود هرگونه فشاری، خودش داوطلبانه در این زمینه در تاریخ پیشتاز بوده است، پس چرا تصمیم 

باره نگرفته و با صراحت الغای بردگی را آشکارا اعالم نکرده است؟ برای پاسخ به این  نهایی و قطعی را در این

ی بردگی را که منجر به قراردادن مقدماتی برای های اجتماعی، روانی و سیاسی پیرامون قضیهعیتسؤال باید واق

 آزادی بردگان شده تا در درازمدت به این امر منتهی شود مورد بررسی قرار دهیم.

ی لهوسی کنند آزادی بردگان بهگونه که برخی تصور میست گرفتنی نه دادنی؛ و آنا آزادی حقی اوالًباید گفت: 

با  اهام لینکنآبرتواند به این امر منتهی شود! بهترین گواه تجربه آمریکا در این زمینه است، زیرا یک فرمان نمی

ند ی قانون آزاد شدی بردگان را آزاد کرد. اما بردگانی که به وسیلهصدور فرمانی الغای بردگی را اعالم و همه

ها را به عنوان برده بپذیرند. چنان آنگشتند تا هممی شان بازنتوانستند آزادانه زندگی کنند. در نتیجه به سوی مالکان

های نیافته بودند. چنانچه به این مسأله در چهارچوب واقعیت ود را بازها از نظر روحی هنوز آزادی خنزیرا آ

ت نماید. زیرا زندگی انسان براساس عادبودنش چندان شگفت نمی روحی و روانی نگریسته شود با وجود عجیب

گیری احساسات، عواطف و روحیاتش نقش اساسی دارد و کند در شکلاست و شرایطی که در آن زندگی می
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ی روانی بردگان با افراد آزاد تفاوت دارد نه بدان علت که به گفتهساختار روحی  11.دهدشکل و جهت میبدان 

پیشینیان، بردگان از جنس دیگری هستند، بلکه بدان سبب که بردگی پایدار، نظام روحی او را با شرایط آن تطبیق 

ب امور پذیری و تحمل عواقی مسئولیتجنبه ی اطاعت از دیگران به باالترین سطح وداده است. در نتیجه روحیه

 رسد.ترین سطحِ ممکن میبه پایین

یجه دهد، در نتها را انجام میدهد او به بهترین شیوه آنپس هنگامی که مالک به برده، دستور انجام اموری را می

ه مسئولیت آن با خودش ی کارهایی کتواند به خوبی از عهدهای جز اطاعت و اجرا نخواهد داشت، اما نمیوظیفه

ترین امور هم باشد؛ نه به این علت که جسمش قادر به انجام آن نیست یا فکرش از است برآید؛ حتی اگر ساده

تواند عواقب آن را تحمل کند. در نتیجه خطرهای موهوم درک آن عاجز است، بلکه به این سبب که روحش نمی

 کند!ها فرار میحفظ خود از خطر، از آن نشدنی را تصور و برایو ساختگی و مشکالتی حل

شاید کسانی که به تاریخ معاصر شرق و به ویژه مصر واقف هستند تأثیر این بردگی پنهان را درک کرده باشند که 

هایی ها را به بردگی منافع غرب درآورد. این امر به ویژه در طرحها قرار داده بود تا آناستعمار آن را در روح شرقی

های یار طرحشود. چه بسشد به خوبی مشاهده میبیشتر موارد فقط ترس و نگرانی مانع مواجهه با نتایج آن میکه در 

ماندند و می 12ها در انتظار آمدن کارشناسان انگلیسی و آمریکاییها برای اجرای آنای که حکومتشدهبررسی

د تا به نشستنا در انتظار کارشناسان خارجی میههای فراوان دیگری که در این زمینه بسیار است. آری! آنمثال

ای هها را صادر کنند! از دیگر نمونهها را به عهده بگیرند و اجازه یا دستور اجرای آنها مسئولیت طرحجای آن

ی فرماست و کارهایشان را به وسیلهاین امر، سرخوردگی وحشتناکی است که در ادارات بر مسئولین حکم

تواند کاری جز اجرای دستورات رئیس ای محدود کرده است. زیرا هیچ کارمندی نمینندهکبوروکراسی خسته

ها قادر به انجام کار اش را انجام دهد. رئیس اداره هم کامالً تابع وزیر است. این نه بدان سبب است که آناداره

ی اطاعت ایندهی نیروی فزغلبهشان و نیستند، بلکه علت آن فقدان یا ضعف نیروی تحمل نتایج و تبعات اقدامات

 ها اگرچه به طور رسمی آزاد هستند، اما بیش از هرچیزی به بردگان شباهت دارند!از دیگری است. آن

ها را به بردگی کشانده است و در اصل به طور طبیعی از ست که آنا های روحی بردگان همان چیزیاین عادت

ی درختی که از آن آویزان شده و به زمین مستقل است؛ مانند شاخهشرایط محیطی ناشی شده، اما کامالً از آن 

ه های روحی بباشد. عادت هایی شده و از درخت اصلی مستقل شدهرسیده و سپس به طور مستقل دارای ریشه

ات رود، بلکه باید با ایجاد شرایط جدیدی که احساسها مبنی بر الغای بردگی از بین نمیی فرمان حکومتوسیله

عواطف فرد را تغییر دهد و نیروهای ضعیفِ روح برده را تقویت کند و در درون او تغییراتی به وجود آید، تا  و

                                                           
کاری وجود ی آشآورد. ولی ما به این امر معتقد نیستیم، زیرا در آن مغالطهگویند که شرایط پیرامونی احساسات را به وجود میگرایی میطرفداران مادی -11

 دهد نه این که آن را به وجود بیاورد.بدان شکل می دارد. انسان، هستی روحی و عاطفی خاصی دارد که پیش از وجود این شرایط بوده و این شرایط
 اند.امروزه در برخی کشورها، کارشناسان روس هم به جمع مذکور افزوده شده -12
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اش را بگیرد. این همان چیزی است که اسالم آن را شدهشخصیت انسانی متوازنی جای شخصیت قبیح و مسخ

 انجام داده است.

زی ی رفتار مسلمانان قرار داد. هیچ چیتعامل نیک را سرلوحهاسالم در آغاز به تغییر رفتار با بردگان پرداخت و 

یت بخشد. در نتیجه بردگان احساس شخصمانند رفتار نیک به روان نامتعادل بردگان تعادل، توازن و اعتبار نمی

ی آمریکا از آن شده چون بردگان آزادانسانی، کرامت و ارزش ذاتی کرده و طعم آزادی را خواهند چشید و هم

رار نخواهد کرد، اسالم در تعامل و رفتار پسندیده با بردگان و بازگرداندن شخصیت و جایگاه انسانی به آنان به ف

را در صفحات پیشین برای   هایی از آن شامل آیات قرآن و احادیث پیامبری عجیبی رسیده بود که نمونهدرجه

 کنیم.ین اقدامات عملی برای شما بازگو میی اجا چند مثال دیگر را در زمینهشما ذکر کردیم، در این

با  کردند. او میان بالل حبشیمیان برخی از غالمان و بزرگان از میان افراد آزاد پیمان برادری برقرار می  پیامبر

با ابوبکر پیوند برادری ایجاد فرمود. این  خارجة بن زيد، غالمش زید با عمویش حمزه و خالد بن روُية خثعمی

 رسید!بردن از یکدیگرمی ی ارثای که تا درجهی نسبی بود. به گونهای حقیقی و به منزله رابطهپیمان، رابطه

اش زینب دختر جحش را به ازدواج غالمش زید حتی به این امر نیز اکتفا نکرد. بلکه دختر عمه  آری! پیامبر

ذیرد پی ازدواج به ویژه از دیدگاه زن بسیار حساس و مهم است. زیرا او فقط ازدواج با کسی را میدرآورد. مسأله

که از نظر جایگاه و شخصیت اجتماعی او را از خود برتر بداند و از قبول ازدواج با مردی که از نظر اصالت، ثروت 

، که این امر باعث کاستن از شخصیتکند تر باشد خودداری و احساس میو شخصیت اجتماعی از خودش پایین

بردن  با ایجاد این پیوند، هدف واالتری را مد نظر داشت و آن باال  جایگاه و غرور اجتماعی اوست. اما پیامبر

به جایگاه  (ها را بدان گرفتار کرده بودگر آنکه بشریت ستم)جایگاه اجتماعی بردگان از این شخصیت تحقیرشده 

 قریش بود. بزرگترین سران عرب و

ایشان حتی به این امر نیز بسنده نکردند. بلکه غالمش زید را به فرماندهی سپاهی منصوب کرد که افراد آن از 

مهاجرین، انصار و سایر بزرگان عرب بودند، زمانی که او به شهادت رسید فرماندهی را به پسرش اسامه بن زید 

 ب پیامبر مانند عمر بن خطاب و... جزو افراد آن سپاه بودند.که جوانی بیش نبود سپرد؛ در حالی که بزرگان اصحا

فرماندهی  ها حقهای آزاد را اعطا کرد، بلکه به آنبا این اقدام نه تنها به بردگان، برابری انسانی با انسان  پیامبر

 و رهبری بر افراد آزاد را بخشید و در این امر تا جایی پیش رفت که فرمود:

َوَج اْسَمُعوا َوَأطِ » ، َکَأنَّ َرْأَسُه َزبِيَبٌة َما َأَقاَم فِيُکْم کَِتاَب اَّللِ َعزَّ  13«لَّ يُعوا، َوإِِن اْسُتْعِمَل َعَليُْکْم َعْبٌد َحبَِِشٌّ

های حکومتی و حتی رهبری مسلمانان را به بردگان عطا فرمود. حق رسیدن به باالترین مقام  بنابرین، پیامبر

حتی اگر سالم غالم حذیفه زنده بود، او را به »خواست جانشین تعیین کند، گفت: عمر بن خطاب زمانی که می

                                                           
 ی این حدیث در صفحات پیشین ذکر شد.ترجمه -13



 
13   www.ghotb.net                                                                                                                                اسالم و برده داری 

ل کرده است. از عمر بن عم  اساس پیروی از پیامبر در نتیجه او هم در این امر بر«. کردمخالفت منصوب می

ی احترام به بردگان است. زمانی که بالل ها دربارهخطاب جریان دیگری روایت شده است که از زیباترین نمونه

دادن به او نیافت، جز این که بگوید: به شدت با او مخالفت کرد، هیچ راهی برای پاسخ 14ی فیءحبشی در مسأله

کرد ای بود که بر مسلمانان حکومت میآری! این همان خلیفه« من کمک کن!خدایا! در مقابل بالل و یارانش به »

 توانست دستور بدهد تا بالل و دیگران از او اطاعت کنند.و در صورت تمایل می

ها را قرار داده است، آزادکردن روحی هایی که اسالم آنکه در ابتدای این فصل گفتیم منظور از این نمونهچنان

ت تا احساس شخصیت و سپس درخواست آزادی کنند، و این همان تضمین حقیقی برای آزادی بردگان بوده اس

 است.

ها را برای انجام این کار ترغیب ی ابزارها آندرست است که اسالم مردم را به آزادی بردگان فرا خوانده و با همه

ی برسند و توانند به آزادنند که میکند. اما این امر بخشی از تربیت روحی بردگان بود تا احساس کو تشویق می

ود و ها به آزادی بیشتر شی آنمندند، استفاده کنند و در نتیجه عالقهها نیز از حقوقی که افراد آزاد از آن بهرهآن

ن کند. زیرا در ایها اعطا میدرنگ این حق را به آنعواقب و پیامدهای آن را بپذیرند. در چنین حالتی اسالم بی

 توانند از آن نگهداری کنند.ی دستیابی به آن هستند و میها شایستهصورت آن

کند و به محض درخواست خواند و مقررات آن را فراهم میخواهی فرا میمیان نظامی که مردم را به آزادی

و گذارند تا دچار پیچیدگی شده هایی که امور را به حال خود وا میبخشد با نظامها میآزادی آن را به آن

های اقتصادی و اجتماعی به وجود آید و جان صدها و بلکه هزاران نفر را بگیرد و عالوه بر این، آزادی را انقالب

 دهد تفاوت وجود دارد.به صورت اجباری و بدون درخواست فرد و حتی برخالف میلش به او می

ها از نظر روحی و آزادی واقعی آن ی بردگان این است که اسالم برهای بزرگ اسالم در زمینهی برتریاز جمله

چ فقط به خیرخواهی بسنده نکرده است. زیرا صدور قانون او هی لینکناجتماعی بسیار تأکید داشته و برخالف 

ی روحی برای بردگان در پی نداشت. این امر درک عمیق اسالم از سرشت انسانی و یافتن بهترین ابزارها نوع بهره

مل شان و تحی حفظ آزادیدهد، عالوه بر این اسالم پس از تربیت افراد در زمینهشان میها را نی آنبرای معالجه

ی اقشار جامعه ی این امور را براساس ایجاد عالقه و محبت میان همهبخشد و همهها آزادی میعواقب آن، به آن

براندازی که در اروپا به  دهد؛ برخالف جنگ و جدال خانمانو قبل از ایجاد تضاد و تعارض طبقاتی انجام می

ی فوایدی را که ممکن بود افراد جامعه ها برجای نهاد، در نتیجه همهوجود آمد و جان هزاران نفر را گرفت و کینه

 در این راه به دست آورند تباه و ضایع کرد.

                                                           
کنند، به ثر مال التجاره بدون توسل به زور دریافت میفیء عبارت از مالی است که مسلمانان از کافر حربی یا غیر محارب به عنوان جزیه، مال الصلح یا عُ -14

 . )مترجم(31، ص 1نقل از فقه محمدی تألیف شیخ محمد مردوخ کردستانی، ج 
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د ان قرار دهگوییم که باعث شد اسالم اصولی را برای آزادی بردگترین عاملی سخن میی بزرگاکنون درباره

 ها بدان عمل شود.تا در طول نسل

دن آن وجود بری بردگی را به طور کامل خشکاند به جز یک منبع که امکان از بینهای گذشتهی ریشهاسالم همه

 تر سخن بگوییم.باره کمی مفصلنداشت که همان بردگان جنگی بودند، بیایید در این

این عادت بسیار  10.کشتندها را میگرفتند یا آنگی را به بردگی میدر آن زمان عادت چنین بود که اسیران جن

ها سانهای مختلف همراه با انگشت و در دورههای اولیه بازمیدار در تاریخ بود که تقریباً به انسانقدیمی و ریشه

 وجود داشته است.

د مسلمانان به اسارت درآمده نز هایی درگرفت.در چنین حالتی اسالم ظهور کرد و میان پیروان و دشمنانش جنگ

شان با خشونت و ظلمی که آن روز وجود شان سلب و با مردانآمدند و آزادیدشمنان اسالم به عنوان برده درمی

 بردن از یک زن، گرفتند. گاهی در بهرهداشت رفتار و زنان به اسارت درآمده به راحتی مورد تجاوز قرار می

ها که بخواهند بدون هیچ نظم و قانونی یا احترام به شد تا هرکدام از آنشریک میمالکش با فرزندان و دوستانش 

ی این آمدند در سایهانسانیت آن زنان اعم از باکره یا غیره از آنان بهره گیرند. کودکانی هم که به اسارت درمی

 شدند.بردگیِ خوارکننده و ناخوشایند بزرگ می

آن نیست  گرفتند آزاد کنند، زیرا سیاستن افرادی را که از دشمن به اسارت میبنابراین، شایسته نبود که مسلمانا

کردن اسیران دشمن، او را علیه خودت تحریک کنی، در حالی که خویشانت، افراد قومت یا پیروان  که با آزاد

 لکه تنها قانونیب ترین ودینت از خواری و شکنجه به دست دشمن رنج ببرند. در چنین حالتی مقابله به مثل عادالنه

ر در های دیگهای عمیقی را که میان اسالم و نظامتوان از آن بهره گرفت. با این وجود باید تفاوتست که میا

 ی جنگ و اسیران جنگی وجود دارد به خوبی دریافت.زمینه

ی القهاس عها براسها بود. این جنگکشیدن ملتهدف غیر مسلمانان از جنگ فقط غارت، کشتار و به بردگی

 و محروم کشی از منابع آنهای دیگر و کشورگشایی و افزودن بر خاک کشورش یا بهرهملتی به تسلط بر ملت

های نفسانیِ شخصیِ پادشاهان یا فرماندهان جنگی برپا کردن مردم آن سرزمین از آن منابع یا براساس خواسته

اختالف  آمدند به علتکند. اسیرانی که به بردگی درمیشان را ارضا جویی شد تا غرور شخصی یا حس انتقاممی

شان بدان علت نبود که جایگاه اخالقی و روحی یا شان به بردگی درنیامده بودند یا بردگیعقیده با مالکان

 خوردن در جنگ بود.شان فقط شکستتر بود. بلکه تنها علت بردگیها پایینشان از آنفکری

                                                           
موریس  033در سال »چنین آمده است:  "universal history of the world"دایرة المعارف تاریخی مشهور به تاریخ جهان  2273ی در صفحه -10

 ها به اسارت درآمده بودند خودداری کرد. در نتیجهامپراتور روم به خاطر حفظ اقتصاد کشور از پرداخت فدیه در مقابل چند هزار اسیری که توسط اوری

 «.ها را به قتل رساندی آنها همهی اوریفرمانده
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اصول یا قوانینی بود که از تجاوز به نوامیس یا تخریب شهرهایی که صلح را پیشنهاد هایشان فاقد چنین جنگهم

ها بدون وجود اندیشه یا جا که این جنگکردند یا کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان جلوگیری کند. از آنمی

 شد، فقدان چنین قوانینی منطقی و طبیعی بود.هدف اساسیِ انسانی انجام می

ی این امور را باطل و جنگ را جز به عنوان جهاد و تالش در راه خدا حرام اعالم کرد، الم آمد همهزمانی که اس

شکستن نیروهای متجاوزی که با توسل به زور و خشونت  جهاد برای راندن تجاوزکاران از مسلمانان یا درهم

گمراهی که مانع راه دعوت و ابالغ آن  شان برگردانند یا از میان برداشتن نیروهایخواهند مسلمانان را از دینمی

 فرماید:باره میشوند. خداوند در اینبه مردم و دیدن و شنیدن حقیقت می

ِِ َسبِيِل اَّللَِّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُکْم َو َلَ َتْعَتُدوا إِنَّ اَّللََّ َلَ ُُيِ ُّ اْْلُْعَتِديَن[  (022البقرة: )     ]َو َقاتُِلوا 

 «ت نداردزگران را دوسجنگند بجنگید، اما تجاوز نکنید، زیرا خداوند تجاوخداوند با کسانی که با شما میدر راه »

 فرماید:چنین میهم

ْوا َفإِنَّ اَّللََّ بََِم َيعْ  َِ ُه َّللَِِّ َفإِِن اْنتَ يُن ُکلُّ  (62نفال: ال)    [َمُلوَن َبِصيٌ ]َو َقاتُِلوُهْم َحتَّى َلَ َتُکوَن فِْتنٌَة َو َيُکوَن الدق

 (تان بازگردانندینی آن بتوانند شما را از دو نیرویی نداشته باشند که به وسیله)ای باقی نماند با آنان بجنگید تا فتنه»

پس  .(و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه براساس آیین خود زندگی کنند)و دین خالصانه از آن خداوند گردد 

 (. زیراها دست برداریدو اسالم را پذیرفتند شما هم از جنگیدن با آن)دست برداشتند  (خوداز روش نادرست )اگر 

 «شان کامالً آگاه استد به اعمالخداون

 کند:کس را به پذیرش آن مجبور نمیآمیزی است که هیچاین دعوت مسالمت

] ْشُد ِمَن اْلَغيق َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ ِِ الدق  (026البقرة: )    ]َلَ إِْکَراَه 

 «، هدایت از گمراهی مشخص شده استدر دین هیچ اجباری نیست»

های اسالمی که تا امروز نیز این امر ادامه داشته است دلیل ماندن مسیحیان و یهودیان بر دین خودشان در سرزمین

آیین خود  به پذیرشکند که اسالم با توسل به زور دیگران را مجبور قاطع و غیر قابل بحثی است که ثابت می

 16.کندنمی

چه مردم اسالم را بپذیرند و به سوی دین واقعی هدایت شوند هیچ خصومت، جنگ و تجاوزی از سوی چنآن

گروهی علیه گروه دیگر یا برتری و تفاوتی میان یک مسلمان با مسلمان دیگر بر روی زمین وجود نخواهد داشت 

 گاری برتری نخواهد داشت.و هیچکس بر دیگری جز براساس تقوا و پرهیز

چه کسی از قبول اسالم خودداری کند و دین پیشین خود را در چهارچوب نظام اسالمی حفظ کند، با وجود چنآن

گونه اجبار دهد که بدون هیچبودن عقیده و راه و روش خود باور دارد، این حق را به فرد می این که اسالم به برتر

                                                           
 اند.این امر را مورد تأیید قرار داده« دعوت به سوی اسالم»همچنین توماس آرنولد در کتابش دانشمند مسیحی اروپایی، ال سیرت و  -16
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 ی اسالمی از او، جزیه بپردازد وماند، به شرط این که در مقابل حمایت جامعهیا اکراهی بر دین سابقش باقی ب

ی اسالمی قادر به حمایت از او نباشند پرداخت جزیه از سوی فرد غیر مسلمان به حکومت چنانچه مسلمانان یا جامعه

و شورشی به شمار  چنانچه از قبول اسالم یا پرداخت جزیه خودداری کنند دشمن 17.شوداسالمی هم برداشته می

ور شان در مقابل نخواهند با نیروی مادیآمیز اسالم خواهند بود، بلکه میمسالمت ی دعوتآیند که مانع ادامهمی

شدن حجاب از برابر  دارند بایستند تا مبادا در صورت برداشتهجدیدی که آن را از دیدگان مردم پنهان می

 شان به آن ایمان بیاورند.دیدگان

ین حالتی جنگ در خواهد گرفت. اما هرگز هیچ جنگی بدون وجود تهدید و اعالم قبلی برای دادن آخرین در چن

 د:فرمایفرصت جهت جلوگیری از خونریزی و انتشار صلح در مناطق مختلف زمین نخواهد بود. خداوند می

ْل َعََل اَّللَِّ[ ا َو َتَوکَّ ْلِم َفاْجنَْح ََلَ  (60النفال: )    ]َو إِْن َجنَُحوا لِلسَّ
به صلح و آشتی متمایل شدند شما هم بدان رو بیاورید و بر  (جنگیدها میکفار یا دشمنی که شما با آن)اگر »

 «.خداوند توکل کنید

ا غرور های دیگر یکشی ملتی هوس کشورگشایی یا بهرهاین جنگ براساس قوانین اسالمی است که برپایه

ز برای آمیهای مسالمتی ابزارها و راهافتد. بلکه زمانی که همهمستبد اتفاق نمیفرماندهان جنگی و پادشاهان 

 افتد.رسند جنگ اتفاق میبست میهدایت بشر به بن

 اند:شان به آن اشاره فرمودهدر وصیت با این وجود، جنگ دارای اصول و قوانینی است که پیامبر 

ِِ َسبِيِل اَّللِ،»  .«َقاتُِلوا َمْن َکَفَر بِاَّللِ، اْغُزوا َوََل َتْغِدُروا، َوََل ََتْثُُلوا، َوََل َتْقُتُلوا َولِيًدا اْغُزوُه بِاْسِم اَّللِ 

ت نکنید! ورزند پیکار کنید. بجنگید اما خیانبا نام خدا و در راه او بجنگید و با کسانی که نسبت به خدا کفر می»

 13«کودکان را نکشید دشمن را مثله و اعضای بدنش را قطعه قطعه نکنید و

جنگد، ها میبنابراین، هیچ احدی را نباید کشت جز آن کافر حربی که با سالح در مقابل مسلمین ایستاده و با آن

 گری، هتک حرمت یا ایجاد شر و فسادی جایز نیست:گونه تخریب یا ویرانو هیچ

 (66اْلائدة: )        ]َو اَّللَُّ َلَ ُُيِ ُّ اْْلُْفِسِديَن[

                                                           
کند، او در ها اشاره میبه آن« دعوت به سوی اسالم»ها دو مثال زیر است که آرنولد در کتاب ی آنهای فراوانی وجود دارد که از جملهدر این باره مثال -17

چه ما از ی مسلمانان با ساکنان شهرهای مجاور حیره منعقد کرد ذکر نمود که فقط چنانای که فرماندهدر معاهده»یسد: نوکتابش چنین می 03ی صفحه

ت ی مسلمانان از آمادگی سپاه هرقل برای حمله به او اطالع یافزمانی که ابوعبیده فرمانده»همچنین نوشته است: «. شما حمایت کردیم باید جزیه بپردازید

ها گرفته شده بدیشان بازگردانند و به مردم نامه ی شام نامه نوشت و دستور داد اموالی را که به عنوان جزیه از ساکنان آنشدهان شهرهای فتحبه حاکم

ا حمایت ا از شمتان را به شما پس دادیم، زیرا اموال فراوانی برای ما گردآوری شده است و شما با ما پیمان بستید تنوشت و در آن چنین گفت: ما اموال

چنان به شویم هم ها پیروزکنیم. اکنون قادر به انجام این کار نیستیم، به همین علت آنچه را از شما دریافت کرده بودیم به شما بازگرداندیم و اگر ما بر آن

 «.بند هستیمدیگر بسته بودیم پایعهد و پیمانی که با هم
 اند.ت کردهمسلم، ابوداود و ترمذی این حدیث را روای -13
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 «خداوند مفسدان را دوست ندارد»

های صلیبی بر دشمنانی اند، حتی در جنگهایشان این اصول ارزشمند را رعایت کردهی جنگمسلمانان در همه

ها را پایمال کرده و به مسجد األقصی تجاوز کرده و کسانی را که های قبل از آن حریمپیروز شدند که در جنگ

ند به قتل رسانده و جوی خون به راه انداخته بودند. زمانی که مسلمانان بر آنان در آن حرم الهی پناه گرفته بود

ها از سوی همان دین خداوند اجازه داشتند مقابله به مثل نمایند، پیروز شدند از آنان انتقام نگرفتند؛ در حالی که آن

 فرماید:خداوند می

 (026)البقرة:     ْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُکْم[   ]َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُکْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِمِ 

 «.مثل کنید شما تجاوز کند، پس شما هم به همان شیوه با او مقابله به (ها یا حقوقحرمت)هرکس که به »

ورها در طول تاریخ ی کشاما آنان نه تنها انتقام نگرفتند بلکه به الگوی واالیی تبدیل شدند که غیر مسلمانان در همه

 ها عاجز و ناتوانند.چون آنای همتاکنون از آوردن نمونه

خواست های جنگ است. اگر اسالم میاین یک تفاوت اساسی میان مسلمانان و دیگران در اهداف و روش

اطل ی بآمدند و همگی از دشمنان هدایت بودند و بر عقیدهتوانست افرادی را که به اسارت نیروهایش درمیمی

ر این ها را فقط به خاطکردند از نظر انسانی ناقص به شمار آورده و آنشان اصرار میو خرافات پرستی، شرکبت

خردی به بردگی بکشاند. هیچ انسانی پس از این که نور حقیقت را مشاهده کرد، بر این خرافات اصرار نخواهد بی

ص نابراین، شخصیت انسانی او ناقکرد مگر این که در جانش کمبود یا در عقلش انحرافی وجود داشته باشد. ب

 های آزاد را ندارد.است و شایستگی کرامت و احترام انسانی و آزادی انسان

بودن شخصیت به بردگی درنیاورد، بلکه فقط بدان علت که برای با این وجود اسالم این اسیران را به خاطر ناقص

شدند و های مردم میمانع رسیدن هدایت الهی به قلبتجاوز و یورش به کیان اسالم آمده بودند یا با نیروی سالح 

 در چنین موقعیتی به اسارت درآمدند.

برخی از   حتی با این وجود، عادت مسلمانان چنین نبوده است که همیشه اسیران را به بردگی درآورند. پیامبر

فدیه  در مقابل دریافتاسرای مشرک جنگ بدر را بدون دریافت فدیه و به صورت یک جانبه و گروهی دیگر را 

 شان را به آنان بازگرداندند تا بدینچنین ایشان از مسیحیان نجران جزیه دریافت کرده و اسرایآزاد کردند. هم

 ای باشد تا بشریت در آینده به سوی آن هدایت شود.وسیله الگو و نمونه

زیر است  یران جنگی سخن به میان آمده آیهای که در آن از اسیجا این نکته الزم به ذکر است که تنها آیهدر این

 فرماید:که خداوند در آن می

ْرُب َأْوَزاَرَها[ ا فَِداًء َحتَّى َتَضَع اْْلَ ا َمنًّا َبْعُد َو إِمَّ  (6)حممد:       ]َفإِمَّ



 
18   www.ghotb.net                                                                                                                                اسالم و برده داری 

و یا  (دکنیمیها را رها جانبه آن و بدون دریافت فدیه و به صورت یک)گذارید ها منت میسپس بعدها یا بر آن»

این وضعیت، خواه با دریافت اموال و خواه با تبادل اسرای طرفین، )گیرید. فدیه می (شان از آناندر مقابل آزادی)

 «بر زمین نهد و نبرد پایان گیرد تا جنگ، بارهای سنگین خود را (ادامه خواهد داشت

به لکه فقط مباحثی چون فدیه و آزادی یک جانی مذکور سخن از بردگی به میان نیامده است، ببنابراین، در آیه

اسرا مطرح شده است تا به بردگی درآوردن آنان نه به صورت قانون همیشگی برای بشریت بلکه به شکل امری 

 درآید که در صورت اقتضای شرایط، مسلمانان بدان رو خواهند آورد.

ات ای که در صفحدند با آن رفتار بزرگوارانهآمعالوه بر این با افرادی که به اسارت نیروهای مسلمانان درمی

شد و از شکنجه و تحقیر در امان بودند و چنانچه خواستار آزادی بودند و برای پیشین از آن سخن گفتیم تعامل می

د، انها قبل از اسارت هم آزاد نبودهشدند؛ اگرچه بیشتر آنکردند، آزاد میآن تالش و عواقب آن را تحمل می

 ها را برای جنگ با مسلمانان به اسارت و بردگی درآورده بودند.ها آندگانی بودند که ایرانیان و رومیبلکه از بر

چنین بردگی اصلی همیشگی نیست که اسالم کند و خواستار آن نیست و همدر حقیقت اسالم بردگی را تأیید نمی

راین و ی قآزادی بردگان است که همهگیری بارز اسالم به سوی بخواهد آن را حفظ کند. بلکه گرایش و جهت

ها ست که در نهایت به آزادی آنا چنین بردگی وضعیت موقت و گذراییدالیل از این امر حکایت دارد. هم

 انجامد.می

آیند می دهد. در نتیجه افرادی از آنان به اسارت مسلمانان درگاهی میان مسلمانان و دشمنان اسالم جنگ روی می

ای آیند. سپس مدتی در فضاین افراد به طور موقت و گذرا به شکل بردگان جنگی درمی (همیشهو نه )و گاهی 

کنند. روح کنند و از نزدیک عدالت الهی اجرا شده بر روی زمین را مشاهده میی اسالمی زندگی میجامعه

 دهد. در نتیجهنایت قرار میها را مورد عهای انسانی به ایشان، آنمهربان اسالم با رفتار پسندیده و دادن ارزش

تار شود، در این هنگام چنانچه خواسشان به نور حقیقت روشن میگیرد و دیدگانشان از شادابی اسالم بهره میروح

ی آزادسازی یا بازخرید داوطلبانه، آزادی را به ی اسالمی به وسیلهآزادی باشند و برای آن تالش کنند جامعه

 گرداند.ایشان بازمی

ست که ا ی روحی و روانیکنند در حقیقت دوران معالجهای را که به صورت بردگی سپری میترتیب دوره بدین

ار هایشان به سوی نور خداوند و بدون اجبها و هدایت جانبراساس رفتار نیک، بازگرداندن شخصیت انسانی به آن

 گردد.شود. سپس در پایان، فرد آزاد میانجام می

در   ی مورد بحث و رفتار عملی پیامبرکه از آیهچنانشود و همدر دوران بردگی انجام میی این امور همه

 ست.ی اسیران جنگی در پیش گرفته اشود بردگی تنها راهی نیست که اسالم دربارههای مختلف فهمیده میغزوه
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 قایسه با رفتاری که درشان در می زنان به اسارت درآمده باید گفت که اسالم حتی در حالت بردگیدرباره

یگر گذاشت. دشان احترام میداشت و به حقوقها را بیشتر گرامی میشد، آنکشورهای غیر مسلمان با آنان می

شت رفت. در بیشتر موارد سرنوها را به فحشا بکشاند به تاراج نمیخواست آنشان برای هرکسی که میناموس

جز  داد با کسیدانست و اجازه نمیشان میها را فقط از آنِ مالکالم آنزنان به اسارت درآمده چنین بود. بلکه اس

چنین برایشان حق بازخرید قرار داد. عالوه بر این کنیزی که از مالکش فرزندی ی جنسی داشته باشند. هماو رابطه

بدان  اسالم مردم را آمد و با کنیزان براساس رفتار نیکی کهآورد به همراه فرزندش آزاد به شمار میبه دنیا می

 شد.سفارش کرده بود برخورد و تعامل می

آری! این داستان بزرگی در اسالم و یکی از صفحات درخشان تاریخ بشریت بود. اسالم بردگی را جزو اصول 

ی منابع آن به جز یک کند و همهخود قرار نداده است، زیرا با ابزارهای مختلف برای آزادی بردگان تالش می

 خشکاند تا دوباره تجدید نشود.میا که در صفحات قبل ذکر شد به طور کلی مورد ر

راین، بنابشوند. یه دشمن به اسارت گرفته میآن یک مورد هم بردگانی است که در جنگ و جهاد در راه خدا عل

افتد، اق میتفی اسیران ادریافتیم که بردگی اسیران جنگی حکم قطعی اسالم نیست و اگرچه این امر گاهی درباره

 اما امری گذرا و موقت است تا در پایان به آزادی آنان بینجامد.

های چون به بردگی کشاندن افرادی غیر از اسیران جنگهای تاریخ اسالم همچه در برخی از دورهی آناما درباره

ها تحت اساً بردگی آندینی یا به فحشا کشاندن، ربودن یا مورد خرید و فروش قراردادن مسلمانان روی داد که اس

دادن حکام تر از نسبتتر و عادالنهدادن آن به اسالم صادقانه است که نسبت هیچ شرایطی جایز نیست، امری

 هایشان نیست!امروزی مسلمانان به اسالم به علت ارتکاب گناهان و ستم

 ی این موضوع اشاره کنیم.جا شایسته است به چند نکته دربارهدر این

 کشاندن دیگران،های غیر مسلمان بدون وجود هیچ ضرورت و توجیهی جز ارضای شهوت به بردگیملت :اوالً

کشاندن ملتی توسط ملت دیگر یا نژادی توسط ی آن به بردگیآوردند که از جملهها را به بردگی خود درمیآن

ین گروهی نیز به علت این که از چنکشاندن مردم به علت فقر و گرسنگی بود. همنژاد دیگر یا به ذلت و خواری

های فئودالی به علت کارکردن رعیت در زمین کشاورزی پدر و مادری کنیز و غالم به دنیا آمده بودند یا در نظام

ز ی این منابع به جگرفتند. اما اسالم همهبه بردگی آن زمین و آن فئودال درآمده و مورد خرید و فروش قرار می

 الغا کرد. (که شرایط آن را در صفحات قبل شرح دادیم)مورد اسیران جنگی را 

آن  ی آن، این امر عمالً به الغای واقعی: با وجود تعدد غیر ضروری منابع بردگی در اروپا با الغای یک جانبهثانیاً

کنند زمانی بردگی لغو شد که به علت بدی اوضاع زندگی نینجامید. نویسندگان اروپایی خودشان اعتراف می

ک برده اعم از های یای که هزینهان و فقدان تمایل یا توانایی انجام کار، بازده آنان کاهش یافته بود. به گونهبردگ
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ابراین، یافت. بنهای زندگی و نگهداری آن بیش از درآمدی بود که فرد با نگهداری آن برده بدان دست میهزینه

در آن  کرد ور آن فقط به سود و زیان خود توجه میی اقتصادی بود که مالک دبردگی در نظر آنان یک پدیده

گر ارزش ذاتی او نبود تا بدان علت آزادی بردگان به آنان بازگردانده شود. عالوه هیچ اثری از مفاهیم انسانیِ بیان

ی نظام بردگی به امری محال و غیر ممکن های پی در پی کردند. در نتیجه ادامهبر این بردگان اقدام به شورش

 بدیل شد.ت

ی زمین ی مالک به بردهها را از بردهوجود آمدن نظام فئودالی آن ها آزادی نداد. بلکه با بهبا این وجود اروپا به آن

کردند و حق ترک آن زمین را شدند و در آن کار و خدمت میتبدیل کرد که همراه با آن خرید و فروش می

 به زمین محل کارشان ،عرفی و در غل و زنجیر بسته و داغ شدهنداشتند در غیر این صورت، به عنوان فراری م

قرن  11شدند. این نوع بردگی همان چیزی است که تا انقالب فرانسه در قرن هجدهم یعنی بیش از بازگردانده می

 پس از تعیین مقدمات و اصول آزادی بردگان توسط اسالم، هنوزهم پابرجا بود.

از آن  در آمریکا بردگی را ملغی اعالم کرد. پس لینکنب دهد، انقالب فرانسه در اروپا و ها ما را فری: نباید نامثالثاً

جهان بر لغو بردگی اتفاق پیدا کرد. اما این فقط ظاهر قضیه است. و گرنه آن بردگی الغا شده کجاست؟ پس 

در شمال آفریقا، برخورد نامید؟ اعمال و رفتار فرانسویان افتد چه میچه را که امروز در جهان اتفاق میآن

بردگی  توان نامید؟ آیا در حقیقتها با بومیان آفریقای جنوبی را چه میپوستان و انگلیسیها با سیاهآمریکایی

ست که برای ا ها از حقوقیای از انسانشدن دسته چیزی جز تبعیت و پیروی گروهی از گروه دیگر و محروم

است یا قضیه چیز دیگری است؟ چه فرقی دارد این رفتارها تحت عنوان ها روا داشته شده برخی دیگر از آن

های زیبا و پرزرق و برق وجود بردگی یا آزادی، برادری و برابری انجام شود؟ اگر حقایقی که در ورای این نام

عناوین چه ها و ترین حقایقی باشد که تاریخ طوالنی بشر به خود دیده است، دیگر این نامدارد پلیدترین و خبیث

 ای دارد؟فایده

در حقیقت اسالم با خود و دیگران صریح و صادق بوده و آشکارا اعالم کرده که این پدیده، بردگی است و تنها 

 علت آن چنین و راه رهایی از آن هم مشخص است.

 تالش یبریم چنین صراحت و صداقتی ندارد و همهی آن به سر میاما تمدن ساختگی امروزی که ما در دوره

 برد و صدها هزاردادن شعارهای فریبنده به کار میدادن حقایق و زیبا جلوهخود را در راه تحریف و وارونه نشان

خواهی به قتل رسانده است؛ افرادی که خواستار نفر را در تونس، الجزایر و مراکش بدون هیچ گناهی جز آزادی

زادی شان و آکردن با زبان مادرینگان، آزادیِ صحبتکرامت انسانی و آزادی در کشورشان بدون دخالت بیگا

ی زحمت، کار و کوشش خود بهره گیرند و آزادانه خواستند خودشان از نتیجهعقیده و باور بودند. آنان فقط می

ذا و گناهان را به قتل رساندند و بدون غبا کشورهای دیگر روابط سیاسی و اقتصادی برقرار نمایند. آری! این بی
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و  کردندشان تجاوز و به زنانشان هتک حرمت میسهای وحشتناک حبس کردند و به ناموها را در زنداننآب آ

ند. آری! در شکافتشان را میکشتند و برای تشخیص نوع جنین، شکم زنانها را میبدون هیچ توجیه و دلیلی آن

ار کریمانه و شود. اما رفترابری نامیده میقرن بیستم چنین رفتارهایی تمدن، پیشرفت، ترویج آزادی، برادری و ب

ها در پیش گرفته و آشکارا ی انسانقرن پیش داوطلبانه و با هدف احترام به حرمت همه 13ای که اسالم از نمونه

 آید!گری به شمار میماندگی، انحطاط و وحشتیاعالم کرده که بردگی وضعیتی گذرا و موقت است، عقب

می کامل شرهایشان با وقاحت و بیها و باشگاهها بر سر در هتلکنیم که آمریکاییدگی میای زنآری! ما در دوره

کنند و گروهی از نصب می« پوستان ممنوع!ها و سیاهورود سگ»یا « مخصوص سفیدپوستان!»تابلوهای 

ا آنقدر ان او رشرا نقش بر زمین کرده و با لگدهای ور شده و اوپوست حملهسفیدپوستان متمدن! به یک سیاه

 کندجا ایستاده و هیچ حرکت یا دخالتی نمیزنند تا جان به جان آفرین تسلیم کند در حالی که افسر پلیس در آنمی

چون پوست نیز همست که آن سیاهدارد. این در حالیزبانش گامی برنمیکیش و هموطن، همو برای کمک به هم

پوست به یک زن ها فقط بدان علت است که آن سیاهوقاحت و های این جنایتاو یک انسان است. همه

آبرویی که بدون هیچ اجباری خودش را در اختیار ناموس و بیسفیدپوست آمریکایی نزدیک شده است؛ زن بی

 ای است که انسان قرن بیستم در زمینه تمدن بدان دست یافته است.دهد! این بلندترین قلهدیگران قرار می

عمر بن خطاب را تهدید به مرگ کرد و او آشکارا منظورش را فهمید آن غالم را  یک غالم زرتشتیاما زمانی که 

ه علت کرد ولی بزندانی یا تبعید نکرد یا دستورِ کشتن او را نداد؛ در حالی که آن غالم حقیقت را مشاهده می

تمدن فرهنگ و بیمر چه بیپرستی اصرار داشت. آری! عچنان بر آتشتعصب شدید نسبت به عقاید باطلش هم

س او را آزاد سپ!« غالمی مرا تهدید کرده است»بود و چه بسیار کرامت انسانی را مورد تحقیر قرار داد که گفت: 

ی مسلمانان را به قتل رساند. آری! عمر او را زندانی یا تبعید نکرد. گذاشت تا این که مرتکب جرمش شد و خلیفه

 کسی را قبل از ارتکاب جرم مجازات کند. توانستزیرا حق نداشت و نمی

ه یا شان و کشتپوستان آفریقا از حقوق شهروندیست که در قرن بیستم شاهد محرومیت سیاها این در حالی

ها به خود آمده و احساس عزت و کرامت کرده و در نتیجه خواستار آزادی ها هستیم. زیرا آنآن 13شکارشدن

ی عدالت انگلیسی و نهایت تمدن انسانی و اصول واالیی است که به اروپا حق قلهاند. این اوج خودشان شده

ه ها را بست؛ زیرا به پیروانش شکارکردن و کشتن انسانا حکومت بر همگان را اعطا کرده است. اما اسالم وحشی

و انحطاط سقوط  دگیافتاشان نیاموخته است، بلکه به حدی در گرداب عقببودنپوستعنوان تفریح به علت سیاه

کرده که معتقد است باید از یک غالم سیاه حبشی که به عنوان حاکم جامعه انتخاب شده است اطاعت و پیروی 

 کرد!

                                                           
 های گستاخ انگلیس.به تعبیر روزنامه -13
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*** 

 اما کنیز در اسالم حساب دیگری دارد.

ها بهره ببرد را برای خود نگه دارد و به تنهایی از آن 21اسالم به مالک اجازه داده است چند کنیز از اسیران جنگی

کند و این رفتار با کنیزان را ها ازدواج کند. امروزه اروپا این امر را تقبیح و محکوم میو چنانچه خواست با آن

رزش ابها و اجسامی بیداند. زیرا به نظر آنان اسالم کنیزان را به کاالیی بیتوحش و برخورد حیوانی زشت می

ها در زندگی ارضای لذت حیوانی مردی است که ارزشش از حیوان فراتر ی آنی وظیفهکند که همهتبدیل می

 رود.نمی

ست که فحشا را مجاز ندانسته است! زیرا در کشورهای دیگر زنانی که به ا گناه حقیقی اسالم در این امر این

 شان نسبت به آنان،عدم وجود غیرت ناموسی در مالکانآمدند به علت فقدان سرپرست و حامی و اسارت در می

زشت  ها را به این کارکردند. به طوری که چه بسا خود مالکانشان آنگری سقوط میبه گرداب فحشا و روسپی

ه به زعم ک)پرداختند. اما اسالم کردند و در نتیجه از راه این تجارت کثیف به کسب درآمد میو پلید وادار می

فحشا را نپذیرفته و بر حفظ جامعه از گناه تأکید داشته است. در نتیجه این کنیزان  (ای استماندهین عقبها آیآن

ها از گناه و تأمین متقابل نیاز ی تأمین خوراک و پوشاک و حفظ آنداند و وظیفهشان میرا فقط از آنِ مالک

 ی مالک قرار داده است.ها را به عهدهجنسی آن

ا تحمل این توحش و رفتار حیوانی را ندارند. به همین دلیل فحشا را آزاد و قانونی اعالم کردند و آن هاما اروپایی

های ی کشورهایی کردند که گامچنین اقدام به انتشار آن در همهرا تحت حمایت قانونی قرار دادند! هم

مده است؟ چه تغییری در آن به وجود آ کرد. حال باید پرسید: با تغییر عنوان بردگیاستعمارگران آن را تسخیر می

کس کجا رفته است در حالی که هیچ (که قادر به رد هیچ درخواستی نیستند)ها کرامت و ارزش انسانی فاحشه

ذت خواهد که همان لتواند بدان سقوط کند نمیترین مفهومی که انسان میترین و پستها را جز برای زشتآن

ی انسانی یا هدایت روح بشریت است؟ آیا این پلیدی و ناپاکی ون وجود عاطفهی محض مادی جسمی و بدو بهره

 د؟بردند مقایسه کری اسالم در آن به سر میتوان با شرایطی که مالک و کنیز در سایهظاهری و باطنی را می

 اند وها بردهی خود و دیگران صراحت و صداقت داشته و گفته است: این بردگی است و ایناسالم درباره

نتیجه  یابد. درها را بیان کرده است. اما این تمدن ساختگی در خود چنین صراحتی نمیچگونگی رفتار با آن

 داند، بلکه آن را ضرورت اجتماعی نامیده است.گری و فحشا را بردگی نمیروسپی

 چرا این امر ضرورت است؟

                                                           
آوری شده و در بازار بردگان مورد خرید و فروش واقع های اسالمی جمعی ربودن و اغفال از سرزمینی کنیزان و غالمانی که به وسیلهبدین ترتیب همه -21

 اند.حرامی این امور باطل و اند و همهی قانون اسالم خارجشوند؛ از دایرهمی
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خواهد را به عهده بگیرد. بلکه می (و فرزندش حتی زن)کس خواهد مسئولیت هیچزیرا مرد متمدن اروپایی نمی

 ی آن شهوتخواهد تا به وسیلهبدون تحمل پیامدها و عواقب، از زنان بهره گیرد و لذت ببرد. جسم زن را می

ست و احساساتش نسبت به آن زن یا ا جنسی خود را فرو بنشاند. دیگر برایش اهمیتی ندارد که این زن چه کسی

چون چهارپایان ست که هما به خودش برایش فاقد اهمیت است. آری! آن مرد پیکریاحساسات زن نسبت 

لکه پذیرد و خود را نه تنها در اختیار یک نفر باختیار این جفت را میکند. زن نیز مانند جسمی بیگیری میجفت

 دهد.در اختیار هر کسی قرار می

داند دن زنان در غرب در دوران جدید را مجاز و روا میکشانست که به بردگیا آری! این همان ضرورت اجتماعی

رما نکند فاش را چیره و حکمگونه خودخواهیچه مرد اروپایی به سطح و جایگاه انسانیت ترقی کند و اینو چنان

 این امر دیگر یک ضرورت و نیاز اجتماعی نخواهد بود.

 ها، یا داشتن عزت اخالقی،کرامت انسانی آنعلت الغای فحشا در برخی کشورهای متمدن غربی به علت وجود 

نفسی و روحی نسبت به گناه نبوده است، بلکه علت این امر وجود زنان منحرف فراوانی بود که جامعه را از وجود 

 شده است!کرد به طوری که دیگر نیازی به دخالت دولت احساس نمینیاز میای بیهای حرفهفاحشه

 1311از  که بیش)کند که از وضعیت کنیزها در اسالم ای بر دیگران فخرفروشی میبا این وجود، غرب تا اندازه

رغم این که همیشگی و دائمی نبوده کند. در حالی که این قانون علیجویی میعیب (سال پیش برپا شده است

امی که ر است؛ نظتر و ارزشمندتاست، اما با این وجود از برنامه و نظامی که امروزه در قرن بیستم برپاست پاک

آید و کند یا در صدد تغییر آن برنمیداند و احدی اقدام به تقبیح و محکومیت آن نمیتمدن، آن را طبیعی می

چنانچه تا پایان عمر بشر و جهان برپا بماند کسی با آن مقابله نخواهد کرد. نباید چنین پنداشت که این زنان منحرف 

کنند و در این امر آزادی کامل دارند. وجود اجبار و اکراه اقدام به فحشا میپرست از روی اختیار و بدون و شهوت

یا  اش مردم را به قبول بردگیسی، روحی و فکریبا وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیا زیرا باید از نظامی که

حشا سوق ی فتردید این تمدن اروپاست که مردم را به سودهد، پند و اندرز گرفت. بیگرفتارشدن در آن سوق می

 ران!های رسمی باشد یا زنان منحرف هوسشناسد خواه این امر از سوی فاحشهدهد و آن را به رسمیت میمی

های متعدد و هر روزه ها و نژادها در اروپا تا قرن بیستم بود که از راهچه خواندید بردگی زنان، مردان، ملتآن

 انسان، در حال افزایش است. بدون وجود ضرورتی جز سقوط غرب از جایگاه واقعی

ی حق های کمونیستی یاد کرد که آنان حتکشیدن مردم توسط حکومتجا دیگر نیازی نیست از به بردگیدر این

ی به بردگی درآوردن کارگران در نظام انتخاب شغل یا محل کارشان را هم ندارند یا لزومی ندارد درباره

گونه اختیاری جز انتخاب مالک و داران سخن گفت که هیچو سرمایهی کارفرمایان داری غرب به وسیلهسرمایه

 سروری که برایش خدمت کنند ندارند.
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بردگی  ی انواع بهچه در صفحات گذشته دربارهکنیم. آنی دو نظام مادی را کوتاه میگفتن دربارهدر پایان سخن

 شوند کافی است.جام میانکشیدن و حقیقت آن ذکر شد، همگی به نام تمدن و پیشرفت اجتماعی 

قرن پیشرفت  14ی گرامی! الزم است کمی دقت کنید. آیا انسانی که از نور هدایت دور است در این خواننده

کردن سیر معکوس پیشرفت است تا امروزه به پرتوی از نور هدایت اسالم کرده یا همچنان در حال سقوط و سپری

 رهایی بخشد؟ ،ه او را فرا گرفته استهایی کنیاز پیدا کند و او را از تاریکی

 

 «پایان»                                                                
 

 


