
مÇقاله ايÇن است/ گرفته قرار فراوان اعتراض مورد كه است مساÄلي از يكي اسالم در بردهداري /1
بÇود پÇرسيده اينباره در كانادا در يورك دانشگاه اساتيد از يكي كه است نامهاي به پاسخ از بخشي

/(82.2.12)

اسالم1 در بردهداري

تابنده نورعلي حاج دكتر

زيادي كتابهاي و دارد فراواني سابقة اسالم از قبل بشر تاريخ در بردهداري
است/ شده نوشته آن تاريخچة مورد در هم

كردهاند شورشهايي و انقالب بردهها چگونه كه ميبينيم هم تاريخ طي در
حضرت الهي انقالب ديگري اسپارتا كوسو به مربوط يكي آنها مهمترين از  كه
انيت حق به آنان اينكه براي خورد شكست اسپارتا كوس شورش است/ موسي(ع)
داشتند, قبول را بردگي نظام اصل يعني نبودند معتقد چندان خود شورشي مطالبات
ه تÇالب خÇوردند/ شكست جÇهت بÇدين ميكنيد; بدرفتار ما با چرا ميگفتند منتهي
اعÇتقاد بÇيان بÇلكه نÇيست مÇقايسه ايÇنجا در مÇنظور بÇود/ نÇيز ديگÇري جÇهات
انÇقالب مÇيشود/ پÇيروزي مÇوجب كÇه است خÇود انÇقالب بÇه انقالبكنندگان
بÇنياسÇراÇÄيل تÇمام ل او همان از و بود الهي فرمان و قدرت به مستند موسي(ع)
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اعتقاد آنها نيستند/ برده هيچوجه به و هستند پيغمبرزاده خودشان كه ميدانستند
شÇده انÇقالباتي ا گر هم تاريخ در بنابراين شدند/ پيروز لذا داشتند انقالب اين به
بÇهدست واقÇعي پÇيروزي هم و ظاهري پيروزي هم يعني كامل پيروزي و است
گفته انيت حق به اعتقادي چندان انقالبكنندگان كه بوده آن بهواسطة است, نيامده
كه بودند شده معتقد خودشان كمكم سياهان آفريقا در مثال بهطور نداشتهاند/ خود
بسÇياري در ÂثÇم بزدايÇند را پستي اين آثار اينكه براي و هستند پستتري نژاد
تÇغيير را پوستشان رنگ تا بودند كرده وارد پا ككني رنگ داروهاي  كشورها,
حيثيت خالف را امر اين استقالل, از بعد آفريقا فعلي دول از يكي اينكه تا بدهد

كرد/ ممنوع را مواد اين ورود و دانست انساني
بردهداري كه شد ه متوج مردانگي با لينكلن آبراهام آنكه از بعد آمريكا در
طÇرفداري و آزادي اعالم اين كرد/ اعالم را بردگان آزادي است انسانيت خالف
شÇد/ كÇوچك كارخÇانههاي دارندگان ولو كارخانهداران نفع به درواقع بردگان از
كÇه جنوبيها ولي نداشتند كارگر و ميشد تمام گران خيلي كارگر آنها براي چون
استثمار حيوان مثل را غالمان و بودند زياد غالمان داراي چون ميكردند زراعت
مÇيآمد/ بÇهدست كÇم هÇزينه بÇا آسÇاني بÇه و راحÇتي بÇه محصولشان مينمودند
شده آزاد بردگان همه و كردند استفاده لينكلن آبراهام دستور اين از  كارخانهداران
فراهÇم آنها براي ديگري نوع از اسارت درواقع و كردند جذب خود سمت به را
كردند دنيا در انقالبهايي و شدند امر اين ه متوج كارگران Hتدريج كه ي بهحد شد/
تÇاريخ آن تا كه زيادي ة عد مرتبه يك وقتي ولي رسيدند خود حق به ي حد تا و
هÇمه و درمÇان لبÇاس, غÇذا, ارباب, كه معني اين (به بودند ارباب مايملك جز¾
گÇله از Âقب كه اندازه همان به Hغالب هم اربابان و ميكرد تأمين بايد را آنها زندگي
شدند آزاد ميكردند) رسيدگي هم غالمان اين به ميكردند محافظت خود  گوسفند



ايران عرفان 12

كÇارگري كÇم حقوق با لذا كنند, كار بودند مجبور و نداشتند پايگاهي چنين چون
خيلي برايشان آزادي احساس همان ولي داشتند سختتري زندگي و ميساختند

بود/ مهم
آن واقعي وجود خود از نعمت يك از ع تمت احساس Hغالب كه كردهايد ه توج
تÇورنتو از شود اعالم شما به بفرماييد فرض Âمث باشد/ مÆثر بيشتر چهبسا نعمت
كÇردهانÇد مÇحاصره را تÇورنتو چون شود اعالم كه اين يا برويد بيرون نميتوانيد
ايجاد تفاوتي هيچ شما زندگي در چهبسا امر اين برود/ بيرون نميتواند هيچكس
است شده سلب شما آزادي و برويد بيرون نميتوانيد كه احساس همين اما نكند/
كه بكشد طول هم سال دو سال, يك امر اين است ممكن و ميكند ناراحت را شما
چÇنين ا گر ولي گذشت/ خواهد قرن يك اندازه به شما بر سال دو سال, يك اين
سال ده شايد حتي يا و سال دو از متجاوز است ممكن خودتان شما نباشد اعالمي
كنيد مقايسه هم با را حالت دو اين ا گر نگذاريد/ بيرون پا تورنتو شهر از و بگذرد
است/ مÆثر خيلي هم بودن آزاد احساس خود بودن, آزاد از غير كه ميكنيد ه توج
انسÇاني جنبه يك بردگي داشت, وجود دنيا در بردگي كرد ظهور كه وقتي اسالم
ن م ÖمÔنا ك Öق ل خ نا ا ميفرمايد: درقرآن و كرد دخالت دين انساني, جنبه اين از كه داشت
وا Ôعارف ت ل براي فقط را تقسيمبندي اين يعني عارفوا, ت ل قباÄل و Hشعوب ÖمÔلنا ك ع ج و نÖثي Ôا و ذ كر

شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين آينه هر :13 آية حجرات, سورة /1

كه ميشود معلوم اتقيكم/1 نداهللا ع كÔم م ا كر نَّ ا ميفرمايد: دنبالهاش به بعد است/ آورده
است: ديگرقرآنفرموده جاي در هستند/ يكسان همه كه است بشر نوع به خطاب

بخشيديم/ كرامت را آدم فرزندان ما :70 آية اسرا¾, سورة /2

قاعده ولي است فرموده نا كرم اين از مصداقي ه البت آن بهدنبال آدم/2 بني نا رم ك لقد و

ميباشد/ آدم بني نا كرم لقد  كلي
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در بنابراين است/ يت حر و آزادي " كرمنا" روشن و بارز خيلي مصاديق از
غير براي نباشد يت حر كه مادامي طرفي از و دادهاند/ قرار يت حر را اصل اسالم,
رفتار انساني بهصورت بردگان با كه ميداد دستور اسالم روزگار, آن مسلمانهاي
نÇداشÇته اسÇارت و بÇودن دربند احساس شخص آن تا حيواني بهصورت نه شود
اعÇالم نÇا گÇهان اسÇالم هرگاه اما ميكردند/ رعايت هم را اين مسلمانان لذا باشد;
فرار اسالم بهسوي خود اربابان از كه بردگاني سيل Á او هستند آزاد همه كه ميكرد
داشÇته اسÇالم به اعتقادي آنكه بدون اينها از بسياري و ميشد سرازير ميكردند
لطÇمات اسالم ظهور ل او در Hاحيان بياعتقادي اين و ميشدند اسالم داخل باشند
اعتقاد ليه او مسلمانهاي چون ديديم عمل در اينكه كما ميداشت بهدنبال زيادي
پيروز اسالم كنند فدا راه اين در را خود جان بودند حاضر داشتندو اسالم به وافري
و داشت هم اقتصادي جنبة جامعه در بودنش انساني جنبه از غير بردگي Hثاني شد/
و تÇعطيل اقÇتصادي كÇارهاي هÇمه Á او ميكردند آزاد را بردگان مرتبه يك ا گر
مÇايحتاج نميتوانستند هم شده آزاد بردگان همين خود Hثاني و ميشد فلج جامعه
نبود كسي چون بخورند كه نداشتند غذايي Âمث چنانكه كنند تأمين را خود شخص
كÇار اسÇاس كÇه مÇيداد رخ طريق اين به انقالبي لذا بدهد/ آنها به خود ثروت از

ميريخت/ بههم را اجتماع
بعضي در نهتنها برده كردن آزاد كند/ آزاد را بردگان بهتدريج خواست اسالم
يك هر كه ديديم ميگرديد/ ي تلق ثواب نيز Hرأس بلكه بود گناه و خطا ارة كف موارد
ÂثÇم مÇيكردند/ آزاد و ميخريدند را آنها صحابه ميآوردند اسالم كه بردگان از
ابوبكر و بود برده ابتدا است, اسالم بزرگان از كه دي محم سلمان يا فارسي سلمان
ابتدا د(ص) محم حضرت خوانده فرزند زيد بود/ برده بالل كرد/ آزاد خريدو را او
برده اسالم بزرگان صحابهو از بسياري بدينطريق خريد/ را او حضرت و بود اسير
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براي كرد پيشبيني اسالم(ص) پيغمبر كه طريقي شدند/ آزاد و خريده كه بودند
قابل بسيار شوند حل آزاد انسانهاي محيط در و شوند آزاد بردگان Hتدريج اينكه
هاي عد شوند, شهر وارد زيادي ه عد مرتبه يك هرگاه كه كنيد ه توج است/ ه توج
مكه وارد بخواهند كه بفرماييد فرض ندارند آذوقهاي هيچ كه نفر هزار پنج Âمث
روز يك بخواهند ولو آنها بشوند, داشت جمعيت نفر هزار 10 تا ë بين كه ايام آن
شÇهر در بخواهند ا گر اولي× طريق به ميشود/ مختل شهر وضع بمانند روز دو يا
تعداد بود/ خواهد بيشتر اختالل و اخالل اين بشوند مقيم و داشته طوالني توقف
اربابي هر نداشت/ تفاوت اربابها تعداد با خيلي شايد روزگار آن در هم بردگان
اوضÇاع مÇيشدند آزاد مرتبه يك بردهها ا گر طريق اين به داشت/ برده چندين
هيچ وجه هيچ به Á او كه بود اين خداوند دستور ميشد/ مختل اقتصادي اجتماعيو
مگر است يت حر انسانها در اصل است/ برده كه كنيم فرض نداريم حق را انساني
شرعي طريق است/ درآمده بردگي بهصورت كه شود ثابت شرعي بهطريق اينكه
ه البت كه داد رخ مذهبي جنگهاي پيامبر زمان در كه بود اين ايام آن در هم بردگي
Gبعد و نبود مذهبي جنگهاي سال چند تا هم مدينه در نبودو ه مك در جنگها اين
مسÇلمان ا گÇر اسÇيران مÇيكردند, جهاد كه مواردي در شد صادر جهاد حكم  كه
بÇردگي بÇه آنÇها با بودند نشده مسلمان ا گر ولي نميشدند حساب بنده ميشدند,
در ه البت و بود واقعي جهاد پيغمبر زمان در فقط هم اسالم جنگهاي ميشد/ رفتار
دسÇتورات بودند علي(ع) تأييد مورد چون شيعه, عقيده به راشدين خلفاي زمان
بÇه تÇبديل خÇالفت سÇنت اهÇل خود قول به كه زماني از ولي بود/ معتبر هم آنها
كه جنگهايي و نداشت وجود اسالمي جهاد ديگر آمدند ه بنيامي و شد سلطنت
امام تأييد به جنگ اينكه مگر نبود اسالمي جنگ هيچوجه به ميشد ايام آن در
از يعني دوازدهم امام غيبت از بعد كه هست بودهو اين شيعيان عقيده باشد/ رسيده
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اجÇÇازه جÇهÇاد بÇراي كه نبÇود حاضر معصÇومي امام چون بعد به سوم قرن اواخر
دسÇتور بÇودند خÇليفه بÇه مÇوسوم كÇه سÇالطين كÇه جنگهايي بههيچوجه بدهد
آزاد HرعÇش مÇيشدند گÇرفته كÇه اسرايي بنابراين نداشت/ مذهبي جنبه ميدادند,

بودند/
و عرض كم بسيار را بردگي به ورود دريچه خداوند طرف اين از بدينطريق
دريچه آنطرف از ميشود/ بردگي وارد كسي كمتر و است داده قرار گنجايش  كم
احكÇام آيÇاتقÇرآنو بÇه ا گر بخشيد/ وسعت بيشتر هرچه را كردن آزاد و عتق
خÇطاها, از بسÇياري اره كف كنيد, ه توج ارات كف مورد در اسالمي فرق همه فقهاي
بÇردهها HبرتÇم طريق اين به دادهاند/ قرار برده كردن آزاد را اشتباهات و  گناهان
جÇذب و حÇل جÇامعه در شÇوند آزاد بÇردهها تكتك كÇه وقتي و ميشدند آزاد
ا گÇر ÂثÇم اره, كف از غير آنطرف از و نميشود پيدا اقتصادي اشكال و ميشوند
او و مÇيكرد نزديكي او با ارباب چون يعني ميشد حامله خود ارباب از  كنيزي
يعني ميكرد/ آزاد هم را مادر و بود آزاد ميآمد بهدنيا كه فرزندي ميشد, حامله
ولد/ ام ميگفتند مادر آن به و ميكرد ي تسر مادر بر جنين يعني فرزند از آزادي
قÇلمرو بÇه رقÇيت قÇلمرو از شخص كه بود دريچهاي برده آزادكردن بدينطريق

ميرفت/ يت حر
و استعداد داراي بردهاي ا گر كه است اين گفتهاند فقه در كه ديگري طريق
او بÇا و ميكرد پيشنهاد ارباب به باشد داشته درآمد ميتوانست كه بود هنرهايي
و ميكرد كار ارباب براي ني معي بهاندازة خودش هنر آن بنابر و ميبست قرارداد
اين تمام در ه البت ميدانست/ خودش آزادي را كار آن قيمت يعني ميشد آزاد بعد
اين از بنابراين بود/ ارباب برعهده او زندگي هزينة و ميشد حساب برده هم ت مد

بخرد/ را خود ميتوانست طريق اين به و نداشت نگراني جهت
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در عÇتق" "بÇاب بÇهعنوان شده اراÄه بردگان كردن آزاد براي كه ديگري راه
است آن مسلمان ثوابهاي و مستحبات از يكي است/ گرديده عنوان فقهي  كتب
ر مقر شرايطي ميشود آزاد كه بردهاي انتخاب براي منتهي كند/ آزاد بردهاي  كه
صنعتي و هنر يا داشته كار قدرت و نباشد مفلوك و كارافتاده از Âمث كه است شده
خÇود دامهÇاي مÇانند را غÇالمان اربÇابها چÇون قÇديم دورانهÇاي در بÇاشد/ بلد
گÇوسفند شرايÇط به تشبيه و مقايسه بعضيها شرايط اين تفسير در لذا ميدانستند
امÇرار بÇتوانÇد شÇده آزاد برده كه بود اين براي آن درواقع ولي مينمودند قرباني
ميديد استفاده و خدمت غيرقابل و ناتوان را برده وقتي ارباب اينكه نه كند معاش

سازد/ رها را او
وجود دنيا در پيش قرن دو تا كه بردگاني كه ميبينيم كنيم ه توج ا گر بنابراين
دو قرن, يك از بعد يعني طريق اين به اينكه براي نبودند برده اسالم نظر از داشتند
فانه متأس منتهي ميشدند/ ي تلق آزاد همه و نميماند بردهاي هيچ اسالم از بعد قرن
مÇيخواسÇتند سÇالطين) بÇهاصÇطالح (يÇا خلفا¾ كه موردي در فقط اسالم احكام
از بسياري كنيد نگاه تاريخ به ا گر و نه/ موارد ساير در و ميشد اجرا كنند استفاده
مطالعات و نيستم خ مور من است/ اسالم برخالف است شده گرفته كه تصميماتي
بÇردگان آزادي به راجع تاريخ طي در كه ندارم ياد به ولي ندارم تاريخ در فراواني
را بردهداري رات مقر خودشان كتب در هم فقها گفتم/ آنچه جز باشد شده صحبتي
بÇه مÇربوط دارم يÇاد بÇه كÇه موردي تنها است/ آياتقرآن به مستند كه نوشتهاند
در كه است ثاني نورعليشاه به مشهور علي مال حاج مرحوم مشهور فقيه و عارف
مطلب همين كردهاند, صادر پيروان به خطاب قمري 1332 سال در كه اعالميهاي
و شك دارند وجود كه كنيزاني و غالمان تمام رقيت صحت در كه كردهاند ذ كر را
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و تÇدين مÇنافي زمÇان ايÇن در انسÇان فÇروش و <خÇريد است: شÇرح اين به ايشان دستورالعمل /1
بالدند/> ساير چون و آزاد Hتمام هست كه رسمي اما¾ و عبيد و است ن تمد مخالف

اما ميشوند/1 ي تلق آزاد اينها و برميگرديم يت حر اصل به بنابراين است/ ترديد
بÇهصورت و شÇد گÇرفته دنÇيا در كÇه هÇم تÇصميماتي نديدم/ من ديگري تصميم
هÇم ي مضار ولي بود خود جاي به حسنش شد اعالم ضربتي و قاطع اعالميههاي
مورد سياسي هدفهاي براي بزرگ دول را تصميمها اين كه معني اين به داشت
شÇد گÇفته ÂبÇق كÇه مطالبي بنابر طرفي از انسانيت/ براي نه ميدادند قرار استفاده
سÇايرين بÇا ارتÇباط جنبه از يعني ميشوند محسوب انسان آيةقرآن طبق بردهها
و آية و آخر الي نثي Ôا و ذ كر Öن م ÖمÔنا ك Öق ل خ نا ا آية مشمول كه هستند انساني يك بهمنزلة
تÇنبيه ي حت و رساند آزاري آنها به نميتوان هيچوجه به كه هستند بنيآدم نا كرم لقد

ماليمي تنبيه را خود فرزند دارد حق پدر يك كه باشد بايد ماليم اندازهاي به آنها
نيست/ مجاز آن از بيشتر و  كند,

ا گر هم الم عليهمالس رسول آل ه مÄا بخصوص اسالمو بزرگانصدر زندگي در
غÇذا غÇالمان بÇا ÂثÇم بود انساني آزاد, و برده با رفتارشان كه ميبينيد كنيد دقت
وقÇتي كÇه است آمÇده تÇاريخ در حÇتي و نÇميگذاردنÇد تÇفاوتي و مÇÇيخوردند
بÇه عÇادت كه س بيتالمقد مردم شد, فتح دوم خليفه عمر زمان در س بيتالمقد
االغ بر سوار شخصي ديدند ولي آمدند/ استقبال به داشتند حا كمان تعظيم روش
اعÇتنايي مسÇتقبلين شهر/ به آمدند هم با پياده ديگري شخص او با همراه و است
كÇرده فÇتح را آنÇجا كÇه اسالم لشگريان به رسيدند تا دادند ادامه راه به و نكردند
رفت/ شÇهر بÇه خÇليفه دادنÇد جÇواب كÇجاست? خÇليفه پÇرسيدند آنها از بودند/
بله گفتند بود/ او همراه هم كسي كه نديديم االغسواري جز كسي ما گفتند مستقبلين
آنها بود/ او غالم بود سوار كه آني و خليفه بود پياده كه كسي آن بودند/ همانها
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ميشد خسته خيلي غالم هروقت مسير اين در كه بديننحوي كردند/ ب تعج بسيار
مشهود آنها بين فرقي هيچ حيث اين از و ميشد سوار غالم و ميآمد پايين عمر
آزار بÇا آنÇها بÇه رسÇاندن آزار HملÇمس نÇدارنÇد فرقي هيچ كه وقتي بنابراين نبود/
آنها ديه فقهي احكام بعضي بنابر ه البت نميكند/ فرقي هيچ آزاد شخص به رساندن
شخص بين فرقي مالي لحاظ از داردو مالي جنبة ديه چون اينها/ امثال استو  كمتر
مÇصداقÇي و معنا Áاصو برده و بردهداري ديگر كه ا كنون ولي است/ بنده و آزاد

ندارد/




