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 برده داری در اسالم 

 امیرحسین دادگستر

 

 سابقه برده داری 

برده داری سابقه بسیار طوالنی در دنیا دارد که تا جوامع اولیه ای همچون سومر، مصر و آشور 

گردد و کامال عادی بوده چنانچه ارسطو)زاده قبل از میالد مسیح( بردگی را امری کامال طبیعی  برمی

 و غیر قابل اجتناب دانسته است. یا چناتچه پولس رسول برده داری را تقدیس کرده است.  

آدم ربایی و جنگ و... داشته چنانچه اروپایی  ، آوارگی ،جرم،  بدهکاری،  بردگی علل مختلفی مثل فقر

ها در حمله به آفریقا سیاه پوستان را به  بردگی گرفتند یا گاهی شخصی به دلیل فقر خودش یا  

یشد که  فرزندش را به عنوان برده میفروخت و گاهی شخصی ربوده میشد و به عنوان برده فروخته م

 کنند. هنوز تعداد بیشماری از انسان هایی که دزدیده میشوند در جوامع غربی به عنوان برده کار می 

 

 قاچاق انسان 

به گفته سازمان ملل متحد، نقل و انتقال افراد از كشورشان به مكاني دیگر برخالف میل آنها براي  

 . برمیگیرددر سراسر جهان را در  میلیون قرباني قاچاق انسان  5/2خدمت یا كار اجباري حداقل 

زنان و كودكان زیر سن قانوني مورد   داری  درصد قربانیان تجارت قاچاق انسان در گروه برده 79 

به   ، اند  سوء استفاده جنسي قرار مي¬گیرند. زنان و دختراني كه از تنها محیط آشناي خود ربوده شده

غریب در احاطه غریبه¬هایي فاسد و ظالم  اجبار به آن سوي مرزها برده شده¬اند و در سرزمیني 

گویند و آنها را به فحشا و روسپیگري مجبور میكنند؛  كه به زباني بیگانه سخن مي  اند  قرار گرفته

اگرچه برخي نیز به عنوان پرستار كودك، خدمتكار، آشپز یا كارگر كارخانه به كارهاي خانگي  

 شوند. گمارده مي

 اند.   مجبور شده سخت اغلب مرداني هستند كه به شرایط كاري درصد قربانیان قاچاق انسان   15

شوند، در غل و  سراسر جهان همچون گذشته ضرب و شتم نمي  های اگرچه در حال حاضر برده

بیش از دو قرن  1865تا  1619هاي زنجیر نیستند، یا مثل بردگان امریكایي، افریقایي ـ كه بین سال 

در یك صنعت   9میلیارد دالر 32، ساالنه حدود نمیشوند ه  رنج كشیدند ـ به عنوان اموال فروخت

ـ یعني قاچاق انسان، سود حاصل  داری زیرزمیني طبقه¬بندي شده به صورت نوعي از برده 

میلیارد دالر( را   32مي¬شود. بسیاري از منابع سودي بسیار بیشتر از تخمین سازمان ملل متحد )

  2/4تخمین زده¬اند.بیشترین تجمع قربانیان كار اجباري در جنوب شرقي و مركزي اروپا یعني 

ز هزار نفر در افریقا متمركز است.  میلیون نفر از هر هزار نفر در اروپا و پس از آن چهار نفر ا

و اتحادیه اروپا در كمترین میزان خود یعني از هر هزار نفر یك   یافته   داري در كشورهاي توسعهبرده

 . میشوندو نیم نفر است. متوسط جهاني در هر هزار نفر سه نفر به كار مجبور 

هستند و اكثر آنان دختران زیر   آور اینکه بسیاری از این بردگان کودکان زیر هجده سالبسیار تعجب 

گري گمارده میشوند. مابقي كودكان به اجبار  سن قانوني و كم سن و سالي هستند كه به فحشا و هرزه
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كنند؛ در حالي كه پسران جوان دوازده سال به باال اغلب به خدمت گرفته  ها كار مي خانه   در بیگاري

میلیون نفر( كارگران اجباري در   11/ 8) درصد 56شوند. اكثر -و به سربازان كودك تبدیل مي 

مانند. براي مثال، هند به عنوان كشوري شناخته شده است كه بسیاري از  كشورشان باقي مي 

میلیون نفر(   1/9درصد ) 44شهروندان فقیر خود را به كار اجباري گمارده است. با وجود این، از 

ت قریب به اتفاق زنان و كودكاني هستند كه  كه آن سوي مرزها به كار اجباري تحمیل شده¬اند، اكثری 

 فروشند. یافته آنها را براي تجارت پرسود قاچاق جنسي مي  هاي جرائم سازمانگروه

خاطر نشان میکنم که سلطه طلبی کشور های ظالمی همچون آمریکا بر عراق و لیبی و افغانستان  

 اری به شیوه مدرن است  و... یا تصرف ظالمانه فلسطین و ظلم به مردم یمن همان برده د 

 

 برده داری جامعه عرب پیش از اسالم 

جامعه عرب پیش از اسالم نیز دست کمی از دیگر جوامع نداشت و بردگان غالبا در جنگ ها به  

رسیدند و پست ترین اشخاص  که در جوامع مختلف به فروش می در می آمدندتصرف اعراب 

 رفت.ن قبیح به شمار میشدند و ازدواج با برده ها و کنیزامحسوب می 

و هیچ عیبی به آن   بوددر جامعه پذیرفته شده  انجام میشده  که در آن زمان کارها  بالکل برخی از 

داد ممکن بود زن یا مردی  گرفته نمیشد، مثال چون جنگ های بسیاری بین قبایل مختلف رخ می 

دادند یا زنان  شویی خود ادامه می بسیاری از اقوام همسرش را کشته باشد ولی با اینحال به زندگی زنا

  . بسیاری وجود داشتند که چندین شوهر اختیار کرده بودند

دانست که بعد از  جامعه جاهلی آن زمان برخورد مناسبی با زن نداشت و زن را همچون کاالیی می 

 رسید.  فوت همسرش به ارث می 

تا با کنیزان زنا کنند و در مقابِل آن  گذاشتند بسیاری از اعراب کنیزان خود را در اختیار دیگران می 

شد که از همین جهت در  گرفتند و بچه ای که متولد میشد هم برده جدیدی برایشان محسوب می پول می

آیات بسیاری مسئله زنا تحریم و تقبیح شده و در سوره نور از اجبار کنیزان به زنا جلوگیری شده  

خطاب به کنیزان از کلمه )فتیات( استفاده کرده که  است و جالب این است که قرآن در سوره نساء، 

گوید دانسته است و می  آن هاشده و مالکان کنیزان را سرپرست و خانواده  برای احترام استفاده می 

ازدواج با کنیزان را قبیح ندانید زیرا همه شما انسان هستید و اگر خواستید با کنیزی ازدواج کنید  

 ل کامل بپردازید.  مهریه او را به خودش و به شک

به عنوان برده خود   او را توانست بپردازد  گرفت و نمی اگر کسی از اعراب جاهلی قرضی می 

 گرفتند اما اسالم این نوع برده گیری را لغو کرد.  می

شود که این امور در تمام جوامع وجود داشته و حتی در برخی حکومت ها رفتار  البته خاطر نشان می 

 بدتر از این بوده است. با بردگان 
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 ی اسالم عتیشر نزول  از بعد یدار برده

 .  است ممنوع  یدار  برده د یبگو فورا  داشت فهی وظ اسالم   کنندی م فکر یبرخ

   است؟   یشدن  یزیچ  نیچن  ایآ

  ییجا  نه  و داشتند  ی صاحب نه  گرید و  شدندیم  آزاد  که ی ا برده  هزاران شد  یم ممنوع  یدار برده اگر

  از  ای  که ستی ن نیا  از  ریغ کنند؟ چه ستیبای م داشتند،   یزندگ ادامه ی برا ی پول نه  و ی زندگ یبرا

 .  انداختند ی م خطر به  را جامعه تیامن  ای  و کردندی م یزن راه و یدزد ا ی و مردندی م یگرسنگ

  اقتصاد  شد یم ممنوع  ی دار برده  اگر و  بود برده فروش و د یخر اعراب  یستدها و داد  نیمهمتر از یکی

  به گری د یکشورها ی حت  و دادندی م دست از را  خود  ییدارا جامعه  نصف و پاشدی م هم  از جامعه

 .  شدند یم دشمن لشکر عضو بردگانین هم  بسا چه و کردندی م حمله  اعراب

  ی ها نهیهز که  یهنگام مخصوصا نبود درست زین کردندی م ی زندان ا ی کشتند ی م را بردگان همه اگر

 . بود  الزم آنان کردن ی زندان یبرا  یهنگفت

  کشته ای  شوند  یزندان بود الزم داشتند  یاریبس  خطر جامعه  یبرا  که ی جنگ  رانیاس  از ی برخ البته 

 .  شوند

 . گرفتندی م قرار استفاده مورد جامعه  سطح در  یجنگ رانیاس  نیا  دیبا ناچار

  بازار ق یطر از  بودند شده برده  ای  ریاس گری د  جوامع  در که یزان یکن و بردگان از ی اریبس  تعداد البته 

 .  شدندی م پخش  جامعه  در فروشان برده

  یحکم  با  آنهم  و گسترشش بَدوِ   در بتواند دارد   یمتعدد دشمنان و  کم روانیپ  که یاسالم  نبود ممکن 

 .  کند لغو را بود  مردم نه یرید ی ها سنت از  یکی  که یدار برده حیصر

  گاه یجا  ی حت و  کند اصالح   را ی دار برده یکوتاه مدت  در توانست  یخوب  به ی اسالم  عتیشر نحال یا  با

  یبرا  و کند  اعالم  همگان به  را زانیکن و  بردگان ی انسان کرامت  و اوردیب رونیب  یپست از  را برده

 . است  زیکن  و برده  کردن آزاد  ها ثواب نیباالتر از  یکی  چنانچه رد، یبگ  نظر در  یاجتماع  حقوق آنان

 . است  دهیکوش یدار برده  یجیتدر  یالغا سدد  در اسالم 
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 اسالم و برده داری 

اسالم فقط برده و کنیز گرفتن از میان اسرای جنگی را پذیرفته، آن هم زمانیکه جنگ پایان یافته باشد  

و در جایی که امکان آزادسازی، مبادله و یا نگهداری اسرا نباشد، آن هم فقط از میان کسانی که به  

زه امام عادل، امام  جنگ آمده اند، نه هر کسی که در خانه اش است، آن هم فقط و فقط با اذن و اجا

عادل هم با توجه به عُرف زمانه چنین اجازه ای میدهد، چون هدف از پخش کردن این اسرا در  

 خانواده های مسلمان، آشنا کردن آنها با اسالم و گسترش اسالم است.  

 

تا زمانیکه بشر زنده است جنگ نیز وجود دارد و هر جنگی یک غالب دارد و یک مغلوب و هر دو  

گیرند که عملی منطقی است، زیرا اگر دشمن را آزاد کند دوباره در لشکر مخالف  سیر می طرف ا

 جنگد.  علیه آنها می 

 گرفت قطعا در جنگ ها تلفات بیشتری داشت و بازنده جنگ بود. اگر اسالم اسیر نمی 

نفر را اسیر   100نفر و هر کدام  200نفر است و جبهه کفر نیز  200فرض کنید جبهه اسالم 

، اگر مسلمانان بخواهند اسرا را آزاد کنند به زیان خود  نفر کشته میشود 10و از هرکدام  گیرندیم

نفر   190جنگند و در واقع اینبار لشکر کفر عمل کرده اند زیرا اسرا دوباره بر علیه مسلمانان می 

 نفر.  90است و لشکر اسالم 

 ی وضع کرده است. برای اینکه اسرا دچار آزار و اذیت نشوند قوانین اسالم 

 

 ی بردگ عوامل   کردن محدود در اسالم نقش

  ای  فقر لیدل  به  را اش  خانواده  یاعضا ای  خودش  یکس ردیپذی نم  بشر افراد  ی تساو  شهیاند   با اسالم 

  کس چیه نوکر و  برده را  ینژاد چیه  و کندی نم د ییتا را یی ربا آدم  چگاه ی ه ای  بفروشد..  ای قرض 

  و  است  کرده اعالم  ممنوع  جنگ در کامل یروزیپ  از قبل را  یجنگ ریاس گرفتن یحت و داند ینم

 . است نموده  ریاس  مقابل در ادب  و احترام   به هیتوص

 

 اهتمام اسالم به آزادی بردگان 

اسالم راهکارهای مختلفی برای تشویق مردم به آزادی بردگان به کار گرفته است چنانچه پیامبر  

 اسالم بسیاری از اسرا را با گرفتن فدیه یا بدون گرفتن فدیه آزاد ساخت.  

دین اسالم آنقدر به آزادی بردگان توجه ویژه ای داشته که به هر مناسبتی اسمی از آزادی بردگان  

 برده است.  

زند برای مثال هنگامی که بحث ازدواج را مطرح میکند از آزادی بردگان به طریق مکاتبه حرف می 

قد مکاتبه نماید و  شود که اگر عبدی عو آنقدر آزادی بردگان برایش مهم است که قانونی وضع می
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توانایی مالی نداشته باشد، می توان از زکات به مقدار مورد نیاز به وی بخشید یا به او صدقه داد تا  

 موجبات آزادی او فراهم گردد . 

خدا در سوره بلد آزاد کردن برده را  یکی از کارهایی که بسیار با ارزش و در عین حال نیازمند  

 با هوای نفس است بیان کرده.  مبارزه  نیازمند روحی بزرگ و

غالمی که حضرت خدیجه به او هدیه داده بود را آزاد نمود  حارثه، زید بن  بعثتشپیش از  ص پیامبر 

 و سپس او را به پسرخواندگی گرفت.  

تواند بگوید هرگاه من مردم برده یا کنیز من آزاد  می برده  الکیکی از قوانین اسالمی این است که م

 است.  

 آزاد کردن برده است.  افطار عمدی روزهقتل خطایی، قسم،عهد،ظهار،  ، ل عمدکفاره قت

 یکی از موارد استفاده زکات آزادی بردگان است. 

 تواند از حرفش انصراف بدهد.  اگر مالک برده اش را آزاد کرد دیگر نمی 

 زاد کرد. را با دسترنج خود خرید و آ تعداد بسیار زیادی بردهامام علی ع در روایات آمده که  

برد و زن از  ارث می  موال از   اواگر کنیزی از موالیش حامله شود بچه او آزاد متولد میشود و بچه 

 تواند برای کنیزش مالی را وصیت کند.  و همچنین موال می  شودارث همان بچه آزاد می 

ود و سپس  شاگر موالی عبدی بمیرد و موالیش وارثی نداشته باشد اول عبد از اموال موال آزاد می 

 رسد.تمام ارث به عبد می 

 سال خدمت کرده باشد مستحب مؤکد است که آزاد شود.  7اگر برده مومنی 

 کند. فرماید: کسی که بنده مسلمانی را آزاد کند خدا بدن او را از آتش قیامت آزاد می پیامبر ص می 

 آزادی بردگان است.  ، سوره بقره یکی از موارد نیکی واقعی 177در آیه 

اسالم آنقدر به بحث آزادی بردگان و کنیزان اهمیت داده است که علمای اسالمی در کتب فقهی خود  

 بخشی مفصل برای آزادی بنده، به نام )عتق( اختصاص داده اند. 

شود را آزادسازی برده فرموده  پیامبر اکرم یکی از مواردی که هرکس انجام دهد وارد بهشت می 

 است.  
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 بهره جنسی از کنیز  

 

از منظر اسالم هر قوم و آئیني ازدواجي مختص به خود دارد که محترم و مشروع است. و حتي  

درباره کساني که با اعمالشان مستحق مجازات شده اند و احترام اموالشان از بین رفته است، کسي  

 حق دست درازي به نوامیس آنها ندارد.  

گوید همسر ناصبی بر کسی حالل نیست چنانچه ازدواج  بی می چنانچه امام صادق ع در مورد ناص

 مشرکین هم مشروع است. و پیامبر میفرماید هر قومي ازدواج خاص خود را دارد.  

در رابطه با بهره جنسی از کنیز باتوجه به تمام مسائلی که از گذشته برده داری و شیوه های برخورد  

به   از کنیزان گفت که اسالم در مواجهه با بهره جنسی با بردگان در جوامع مختلف عرض کردیم باید

گونه ای عمل کرد که نه حقوق کنیز یا موالیش ضایع شود و نه هرج و مرجی رخ دهد و نه در  

از همین جهت برای بهره جنسی از کنیز احکامی وضع کرد که برخی را    جامعه فحشا رواج پیدا کند

 ذکر کردیم.  

برد و از همین  گام جنگ مثل طالق رابطه زناشویی را از بین می هن به پر واضح است که اسارت

جهت است که در اسالم الزم است کنیزی که در جنگ اسیر شده است مدتی عده نگه دارد و پس از  

 تواند با کنیز رابطه جنسی بگیرد. آن مالک می 

اید غریزه جنسی  یعنی موال ب ،  هم موال و هم کنیز نسبت به یکدیگر در مسئله جنسی مسئول هستند

و کنیز هم باید برای موالیش تمکین کند و غریزه جنسی   بافتدکنیزش را ارضا کند و نگذارد او به زنا 

 موالیش را برآورده کند. 

 توان با کنیز ازدواج کرد. در قرآن تاکید شده که می 

که شوهرش  اگر کسی با کنیز ازدواج کند دیگر مالک حق ندارد از کنیز بهره جنسی ببرد مگر این 

 بمیرد یا اینکه طالق داده شود.  

 کنیزش پول بگیرد.  زنایموال حق ندارد کنیزش را مجبور کند تن فروشی کند و در قبال 

 اگر کنیزی آزاد شود مالک دیگر حق ندارد از او درخواست جنسی کند مگر اینکه با او ازدواج کنند. 

برد و ام ولد به واسطه ارث فرزندش  ش ارث میچنانچه قبال گفتیم فرزند ام ولد آزاد است و از پدر

شود همچنین مالک ام ولدحق ندارد کنیز را به کسی ببخشد یا او را بفروشد، اگرچه ام ولد از  آزاد می 

 تواند از اموالش برای ام ولد وصیت کند.  برد اما مالک می مالک آرت نمی 
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 رفتار پیامبر با اسرا در جنگ

نفر اسیر شدند که پیامبر تعداد بسیاری از   70مسلمانان با مشرکان یعنی جنگ بدر در اولین جنگ 

دانستند شرط کرد اگر  که خواندن و نوشتن می  سراییاُ   آنان را با فدیه و بدون فدیه آزاد نمود و برای

 شوند. نفر خواندن و نوشتن آموزش دهند آزاد می  10به 

 

زن به اسارت گرفته شدند که پیامبر تمام اسرایی که متعلق  در جنگ حنین شش هزار نفر از قبیله هوا

 .  به خودش بودند را آزاد نمود و در پی این عمِل پیامبر برخی قبایل اسرا را آزاد نمودند

 

در غزوه بنی مصطلق تمام قبیله به اسارت پیامبر درآمدند که پیامبر اکرم در پایان جنگ فرمود با  

رئیس قبیله که جویریه نام داشت و شوهرش کشته شده بود به  دختر  ،د اسیران با مالطفت برخورد کنی

برای  ،  کنیزی ثابت بن قیس درآمده بود و از ثابت بن قیس خواسته بود که در مقابل پولی آزاد شود

 خرید و سپس آزاد کرد بن قیس  پیامبر نیز او را از ثابت  ، همین از پیامبر درخواست کمک کرده بود

 یریه درخواست ازدواج نمود و او هم درخواست ازدواج پیامبر را پذیرفت. سپس پیامبر از جو

 مسلمانان به احترام پیامبر به سبب این ازدواج اسیران قبیله را آزاد کردند و غنایم را برگرداندند. 

 

در غزوه طائف قبل از اینکه جنگ آغاز شود پیامبر فرمود هر برده ای که که پیش از مالکش از  

بیاید آزاد است و همچنین هرکس که االن تسلیم بشود نیز در امان است اما بعد از جنگ   قلعه بیرون

گروهی نزد پیامبر آمدند و خواستند که ایشان اسیران را آزاد کند، پیامبر به آن ها فرمود: چون نماز  

ع میان  ظهر تمام شد شما برخیزید و درخواست خود را در میان مردم تکرار کنید و مرا واسطه و شفی

خود و آن ها قرار دهید تا من در حضور آن ها سهم خود را به شما واگذار کنم و از مردم نیز بخواهم  

 تا این کار را نسبت به شما انجام دهند. 

آن ها به دستور پیغمبر عمل کردند و چون درخواست خود را اظهار کردند پیغمبر فرمود: من سهم  

واگذار کردم! مهاجرین گفتند: ما هم سهم خود را واگذار کردیم.   خود و فرزندان عبدالمطلب را به شما

انصار نیز از آن ها پیروى کرده و سهم شان را بخشیدند. اما اقرع بن حابس گفت من و بنى تمیم سهم  

مان را واگذار نمى کنیم، عیینة بن حصن هم گفت من و بنى فزاره هم واگذار نمى کنیم، عباس بن  

پیروى کرده گفت: من و بنى سلیم نیز سهم مان را نمى بخشیم، ولى بنى سلیم  مرداس هم از آن دو 

حرف او را قبول نکرده گفتند: ما سهم مان را مى بخشیم، و عباس بن مرداس ناراحت شده گفت: شما  

 مرا خوار و زبون کردید! 

را برگردانید تا   رسول خدا به آن ها که حاضر نشدند اسیران را برگردانند فرمود: شما اسیران این ها 

من در برابر هر یک از این اسیران از نخستین اسیرانى که به دست آید شش اسیر به شما بدهم و  

بدین ترتیب همگى حاضر شدند اسیران هوازن را به صاحبانشان بازگردانند. تنها عیینة بن حصن بود  

ام پس از گفتگویى که زهیر که پیرزنى سهمش شده بود و حاضر نشد آن را بازگرداند و او نیز سرانج

با وى انجام داد آن پیرزن را به قبیله اش بازگرداند.بدین ترتیب بزرگترین قبایل اطراف مکه دلشان  
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نسبت به اسالم نرم شد و با شنیدن این گذشت و بزرگوارى از طرف پیغمبر اسالم براى قبایل و  

 تمایل به اسالم نمود. دشمنان دیگر پیغمبر اسالم نیز مؤثر بود و آن ها را نیز م

 

 شیوه برخورد با بردگان 

فرمود :به بردگان نگویید برده بلکه بگویید جوانمرد و به  در احوال پیامبر ص آورده اند که می -1

 کنیزان بگویید دخترم. 

خورید به برده خود نیز بدهید و همان چیزی خود  فرمود از همان چیزی که خود می پیامبر می -2

 برده خود بپوشانید. پوشید را به می

اشخاصی همچون سلمان فارسی و بالل حبشی برده بودند اما با اینحال پیامبر به آنان احترام  -3

 گذاشت و جزو بزرگان و امرا بودند.  بسیاری می 

 سوره نسا دستور احسان به بردگان شده است. 36در آیه -4

کرد و به همین دلیل بسیاری از  ی امام سجاد ع در شب آخر ماه رمضان بردگان خویش را آزاد م-5

 کردند که در مسیر حضرت قرار بگیرند تا آنها را خریداری کند. بردگان سعی می 

اهل بیت ع اهتمام بسیاری به سواد اموزی و تربیت  اسالمی به بردگان خود داشتند مثل حسن بن  -6

 .  محبوب و اسحاق بن یسار و یونس بن عبدالرحمن که از بزرگان علمی بودند

امام علی ع به برده خود قنبر گفت که دو لباس بخر یکی به قیمت دو درهم و یکی به قیمت سه  -7

درهم و هنگامی که قنبر لباس هارا نزد امام آورد لباس سه درهمی را به قنبر داد و لباس دو درهمی  

 اری. را خودش برداشت و فرمود سنی از من گذشته اما تو جوانی و احتیاج به لباس بهتری د

امام علی ع هیچ تفاوتی در تقسیم بیت المال بین بردگان و دیگر مردم قائل نمیشد به طوری که  -8

فرماید در قرآن  کند که چرا حق من با حق کنیزم مساوی است؟ و امام می خواهر امام اعتراض می 

 هیچ فرقی بین عرب و عجم وجود ندارد. 

عبایی از همنشینی و خوردن طعام با بردگان نداشتند   برخالف مردم آن دوران پیامبر و ائمه ع هیچ-9

گذاشتند  گفتند و یا اموالی نزد بردگان امانت می و در بسیاری از موارد اسرار خود را به برده خود می 

 کردند.  و با آنان مشورت می 

ناگاه  روزی امام حسن مجتبی علیه السالم در یکی از باغستان های شهر مدینه قدم می زد، که 10

چشمش به یک غالم سیاه چهره افتاد که نانی در دست دارد و یک لقمه خودش می خورد و یک لقمه  

هم به سگی که کنارش بود می داد تا آن که نان تمام شد.حضرت با دیدن چنین صحنه ای ، به غالم  

 ؟ خطاب کرد و فرمود: چرا نان را به سگ دادی و مقداری از آن را برای خود ذخیره نکردی

غالم به حضرت پاسخ داد: زیرا چشم های من از چشم های ملتمسانه سگ خجالت کشید و من حیا  

امام حسن علیه السالم فرمود: ارباب تو  .  کردم او این که من نان بخورم و آن سگ گرسنه بماند

 ؟  حضرت فرمود: این باغ مال چه کسی است. پاسخ گفت : موالی من ابان بن عثمان است ؟ کیست

جواب داد: این باغ مال ارباب و موالیم می باشد.پس از آن حضرت اظهار داشت : تو را به خدا   غالم

سپس حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب  . سوگند می دهم که از جایت برنخیزی تا من باز گردم
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غالم رفت ؛ و ضمن گفتگوهایی با ابان بن عثمان، غالم و همچنین باغ را از او خریداری نمود؛ و  

پس ناگاه غالم  . سپس به جانب غالم بازگشت و به او فرمود: ای غالم ! من تو را از موالیت خریدم 

سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: این باغ    از جای خود برخاست و محترمانه ایستاد.

ا نیز به تو  را هم خریداری کردم ؛ و هم اکنون تو را در راه خداوند متعال آزاد نموده ؛ و این باغ ر

 بخشیدم. 

به آن   را ی گلی شاخه  السالم»یکی از کنیزان امام حسن علیه  نویسد:ابن شهر آشوب در مناقب می -11

 ساختم.«  آزاد در راه خدا را فرمود:»تو او گرفت و به را  گل السالم آنحضرت اهدا کرد. امام علیه 

او را   اهداء یک شاخه گل ناچیز،   راستی به خاطرمن به حضرت گفتم: ای پسر رسول خدا! آیا به 

السالم فرمود:»کمال الجود بذل الموجود.«»نهایت بخشش آن است که تمام  امام علیه آزاد کردید؟! 

نداشت. خداوند در قرآنش   را  گل یشاخه ببخشی.«و آن کنیز از مال دنیا جز آن را هستی خود 

هر گاه کسی به شما تحیت  ردوها.«» او فرموده:»و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها

 کردنش بود.  آزاد او، همان همان گونه و بلکه بهتر پاسخ دهید.«پاسخ بهتر بخشش را  او گوید

ریخت آفتابه از دستش افتاد و بر  کنیز امام سجاد)ع( بر روی دست آقا درحال وضو آب می-12

 صورت امام اصابت کرد و صورتش را مجروح کرد سر را به جانب او بلند کرد.  

کنیز گفت: َواْلکاِظِمیَن اْلغَْیَظ. حضرت فرمود: »خشم خود را فروبردم«. باز کنیز گفت: َو اْلعافِیَن َعِن  

اِس. فرمود: »خدا از تو گذشت«. عرض کرد: َو هللاُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن. فرمود: »ای کنیز من تو را  الن  

 آزاد کردم«. 

 

 نتیجه آموزش های اسالمی پیرامون برده داری

لمانان هرگز با دیده حقارت به بردگان نگاه  مسمینویسد:دکتر گوستاو لوبون به نقل از مسیو آلو 

بینیم که مادر پادشاهان عثمانی که حاکمان مسلمانان و مورد احترام آنها  ین دلیل می کردند. به همنمی

 بودنده اند کنیز بوده و در این باره به حیثیت آنها لطمه ای وارد نیامده است( 
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