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  حقوقدان -اميرفيض

تحرير حاضرمفتخربه تقديم حضورايرانيان پاکنھاد  ،بمناسبت سالگرد قيام سوم اسفند رضاشاه کبير
   .است

ميز رضاشاه که کمترمورد نقد واشاره قرارگرفته است پايان دادن به آيکی ازبرازنده ترين خدمات افتخار
پروسه کھن برده داری است که اين تحرير سعی خواھد کرد تا بتواند حق اين مطلب حساس وتاريخی 

   .که نيازبه تحقيق جامع ديگرومحققين فعال تری است ادا نمايد

  داري قانون ممنوعيت برده 

 ن پادشاه قانونی ازمجلس شورای ملی ايران درآدرسال سوم سلطنت اعليحضرت رضاشاه کبيربه ھمت 
  :ن ذيال مشاھده ميشودآازمجلس گذشت که متن  ١٣٠٧اه سال م بھمن

درکشورايران ھيچکس برده شناخته نميشود وھربرده به مجرد ورود <    
. ھرکس د بودزاد خواھآھای ساحلی ايران  بآويا  به خاک ايران 

مالکانه ديگری نسبت به انسانی رابنام برده بخرد ويابفروشد ويارفتار
انسانی بنمايد ويا واسطه معامله ويا حمل ونقل برده شود محکوم به 

ھريک ازمامورين دولتی  –يک  الی سه سال حبس تاديبی خواھد شد 
مکلف است به محض اطالع ويا مراجعه کسی که مورد معامله 

ربردگی واقع شده است فورا وسايل استخالص اورافراھم سازد ويارفتا
   >ومراتب رابرای تعقيب مجرم به نزديکترين دادسراھا اطالع دھد

  شان نزول قانون مزبور

. بنابراين ميتوان گفت که ن قانون احساس ميکندآتصويت ھرقانونی بمناسبت نيازی است که جامعه به 
يات قران شان نزولی دارد آ وھمانطورکه ھريک از يب نميرسدھيچ قانونی بدون انگيزه خاصی بتصو

   .قوانين موضوعه ھم ھمين حکم رادارد ؛يه رفتآن آ ن شان نزول نميتوان به تفسيرآبدون مراجعه به و
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راستگی دقت واطمينان مزين ميسازد اين است آيکی ازطرق تحقيق درمسائل اجتماعی که تحقيق رابه 
ت قوانين ناظربراجتماع مورد تحقيق اکتفا نکند بلکه متوجه علت وضع قانون که تحقيق تنھا به صور

بشود زيراکه  علت وضع قانون بيان کننده زيربنای نياز جامعه ويا وجود مشکالتی است که تنھا قانون 
موضوعه ميتواند راه حل باشد ومحقق ازعلت وانگيزه قانون است که به مسائل ودانه ھای مھم تحقيق 

   .خواھد يافت دسترسی

شده درحقوق اسالمی ، يک سيره عمومی وتائيد شيوه تحقيق با استفاده ازانگيزه وعلت وضع قانون
) تفسيرکامل نآيه قرآانگيزه نی رابدون شان نزول (آاست ومفسرين ومحقيق اسالمی تفسيرايات قر

   .نميدانند

نگاه  ١٣٠٧برزمان وضع قانون  نچه عرض شد اکنون باتفاق به انگيزه وشرائط حاکمآ با استفاده از
   .يدآميکنيم  تا نتيجه مطلوب با حالت تجسمی در

  مالحظات كلي 

سال بعد ازانقالب مشروطيت وقانون  ٢١نخستين مالحظه ای که خود نماست اين است که قانون مزبور 
زادی آ ردم درقانون اساسی که صحبت ازاساسی مشروطه بتصويب رسيد وبا توجه به فصل حقوق م

سال بعد ازتصويب قانون  ٢١زادی بردگان درآنھا دارد ديگرچه نيازی به قانون آسان ھا وحقوق ان
   ؟اساسی مشروطه بوده است

 معنا که جامعه ايران ازبعد از پاسخ اين ابھام را درانگيزه وضع قانون بردگی ميتوان يافت به اين
 دوران بردگی ايرانيان پايان دھد ومشروطيت  احساس کرد که مشروطيت نتوانسته با قانون اساسی به 

وبه کالمی ساده عليرغم زادی انسان ھا ورفع بردگی نيازداردآجامعه به يک تحول قانونی برای تامين 
   .درايران رايج بوده است که با اسالم به ايران آمده بود، زادی مشروطيت ھمچنان برده داریآ

  قانون اساسي مشروطيت وبردگي 

ن آچنانکه ميدانيد قانون اساسی مشروطيت ايران اقتباس ازقانون اساسی بلژيک وفرانسه است  که 
   .قوانين ازاعالميه جھانی حقوق بشرکه محصول انقالب فرانسه است الھام يافته است

   :مده استآدراصل اول اعالميه جھانی حقوق بشرفرانسه 

  >.نده اند ودرحقوق بايکديگرمساوی اندزاد ماآ زاد متولد شده ومادام العمرآافراد بشر<

 زادی وآزادی تن وديگری آزادی دردوجبھه مورد حمايت قرارگرفته يکی آھمانطورکه برداشت ميشود 
   .زادی تن ھمان تحريم بردگی استآکه  برابری حقوق 

بود  (اسالم) زادی تن يعنی تحريم بردگی مخالف با شريعتآنجا که آدرتنظيم قانون اساسی مشروطيت از
وبجای استفاده  زادی تن درمتمم قانون اساسی مشروطه پياده شودآديان مذھب نگذاشتند که بحث متص
يک پياده شده است به ذکر ژعبارت اعالميه جھانی حقوق بشرکه عينا درقوانين اساسی فرانسه وبل از

که چون اصل دوم متمم قانون اساسی) ( >تساوی مردم درمقابل قوانين دولتی اکتفا شده استعبارت <
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، پس نتيجه مطابقت داشته باشد ھمان قوانين شرعیميبايست با بموجب قانون اساسی قوانين دولتی 
زادی تن يعنی تحريم بردگی آولذا  الحقوق ميباشندی اين ميشود که مردم درمقابل قوانين شرعی متساو

   .اشدبمحدوه قانون اساسی مشروطيت نميزا

درقانون اساسی رده است <قای دکترجعفربوشھری درکتاب حقوق اساسی ايران صريحا اظھارنظرکآ
   >.زادی تن پيش بينی نشده استآايران 

زادی تن آن نميتوانستند به آگان متمم قانون اساسی  بمناسبت نفوذ پرقدرت مذھب ومتوليان تنظيم کنند
 قدام کنند وناچاربه ھمان عبارت گيج کننده درکه معادل با تحريم برده داری بود درمتمم قانون اساسی ا

   .متمم اکتفا کرده انداصل ھشتم 

متمم  ١٩ھمينجا اين اشاره بجاست که متوليان مذھبی ايران تنھا با تحريم بردگی مخالف نبودند بااصل 
   .زادی مطبوعات تصريح داشت ھم مخالف بودندآ که تحصيل را اجباری ميکرد ونيز اصل بيستم که بر

مالحظه حمايت اسالمی ھمچنان دوام ن بآلھذا عليرغم نفرت عمومی جھانيان به مسئله بردگی جريان 
که به امررضاشاه  تحريم برده داری  ١٣٠٧که ايران تا سال  دداشت وبرداشت تحقيقی نشان ميدھ

   .ه استتقانونی شد درھيج عھد نامه بين المللی با موضوع تحريم برده داری مشارکت نداش

  دامنه هاي نيازجامعه بشريت 

برای پيوند ھای موضوع اين تحرير مناسب است که نگاھی اجمالی به تالشھای جھانی برای دستيابی 
  .روسه برده داری داشته باشيمپبه نيازبشريت يعنی حذف 

قدمتی طوالنی دارد که شيوه توليد واقتصاد جوامع راشکل ميداده وبرای اولين نظام برده داری  
 زادی تن انسان ھا وآاعالميه حقوق بشرفرانسه با  ١٩درانقالب فرانسه يعنی اواخرقرن بار 

   .نھا برده داری را محکوم کردآحقوق اساسی 

به اقدام فرانسه برای ممنوعيت برده داری تاسی کرد ولی با مخالفت  ١٧٩٢انگلستان درسال  
   .پارلمان روبروشد

 –فرانسه  –کشوراروپائی انگلستان  ۵ردادی بين شمسی  قرا ١٢٢٠برابربا  ١٨۴١دردسامبر 
   .پروس رسيد که برده داری وخريد وفروش برده را ممنوع ميساخت –اطريش  –روسيه 

د شاه ـــمـــبسيارکوشيد که قانون مزبور ازسوی مح ١٨۴١انگلستان بموازات قرارداد مورخ  
  ١ .تائيد واجراشودقاجارھم 

را دولتھای  یقانون الغای بردگدردربارمحمد شاه  به حضورشاه عرض ميکند < ناشل سفيرانگلست
   >.متمدن پذيرفته اند وتقاضا ميکند که دولت ايران نيز درلغو برده داری اقدام کند

                                               
روش نوشته است و نخستين اعالميه مخالفت با برده داری در ورود صلح آميز کوروش به بابل برروی لوحه گلين سيلندر کو- ١

تاريخ پيش از اسالم در ھيچ سند تاريخی نشانه ای از برده داری ديده نمی شود؛ يد. در نخستين سند آزادی تن ھا به حساب می آ
اه دين اسالم و مذھب شيعه دوران صفوی در برخی بخش ھای يان به ايران برده داری و زرخريدی ھمرتنھا پس از يورش تاز
 ک-ايران رايج می شود. ح
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ن است  آالغای برده داری وبرده فروشی برخالف اصول شريعت واحکام قر جواب ميدھد قاجار محمد شاه
 پس چراچيزی راکه خدا و ؛دردين ما مشروع است ن زرخريد کارزشتی استآ ديگرمذھب  در اگر و

   .حالل فرموده  حرام اعالم کنيم پيغمبر

  ۵١۶دميت اميرکبيرآازنامه شل به پالمرسون تاريخ                                                             

وامام مسقط ھم برده سلطان عثمانی  ؛سفيرانگلستان درشرفيابی مجدد حضورمحمد شاه عرض ميکند
   .و کرده اندغفروشی را ل

محمد شاه جواب ميدھد  ترکان سنی مذھب ھستند وبا ايران خوب نيستند وامام مسقط ھم ازخوارج است  
  دميتآفريدون                                نان اقتدا نميکنيم ...........ـ پس ما که رئيس شيعيان ھستيم از

  

ن آ يکی ازه بود که به درد کارش ميخورد ووری کردآسفيرقبال پيش بينی کرده بود واحاديثی را گرد
   .> استناد کردستدمھاآدم فروشی کند بدترين آھرکس احاديث که ازقول پيامبربود که <

ه رابه ب نانآ ورد که <بايد با کفارجنگ کرد وآ محمدشاه ھم بدون درنگ فتوای يکی  ازعالمان رادر
  )۵١٧ھمان کتاب صفحه (                   داد        > به سفير ارائه نديآدگی برد تا به دين  اسالم دررب

ع ورج ٢٨١عالقمندان به جامع موضوع وبحث ھای مربوطه ميتوانند به مقاله سنگرشماره (حاشيه 
   )پايان حاشيه( .کنند

  گان محترم اين تحريرخوانند

سال ازتحريم بندگی بموجب تصميم  ١٠۴سال ازتاريخ کشورفرانسه درتحريم قانونی بردگی و ١٣۴ در
 مسير نداشت وکماکان بردگی در جھانی کشورھا درايران ھيچ صدائی برای محکوم کردن بردگی وجود

که تاريخ بحق ازاوبعنوان يک شخصيت اليق وکاردان  اشت حتی اميرکبيردشرائط واحکام اسالمی ادامه 
ت روشنفکرياد کرده است  ودرزمان خود قدرت تصميم گيری شگرفی داشت  ابدا به اين مھم نپرداخ و
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ايرانی تحميلی اسالم به فرھنگ  از ننگ را هن بتوانند اين لکآتا زمينه ای شود که ديگران به اتکای 
ن قائد بزرگ آ که رضاشاه کبير  ١٣٠٧وھمه اين ننگ وداغ را تحمل کردند  تا سال پاک کنند 

زادی درکشورما آبه جرات ميتوان گفت که فصل  .بپاخواست ونظام کھن برده داری را ريشه کن ساخت
زادی وبرابری صحبت آ بابودن نظام بردگی صحبت ازا بردگی افتتاح شد زيرضد  ١٣٠٧با قانون 
   .است نه اجرائی بوده کاغذی

  تداوم اجرائي قانون اساسي مشروطه 

  ؛ھست ھا خالف اسالم ھمچنانکه حق رای خانم خالف اسالم بود وھست ١٣٠٧قانون لغو برده داری 
عمل ميکند وبه اقدامات رضاشاه کيير عنوان جمھوری اسالمی که مدعی است برطبق موازين شرعی 

 يا ميتواند نظام برده داری را مجددا درايران برقرارسازد ويا حق رای بانوان که يادگارآ طاغوت ميدھد
   .البته که خير ؟ازخانمھا سلب کندرا خدمت شاھنشاه ايران است 

ايران است که با ھفتاد  ن حقوق به ملتآمستند تفويض  ،نآزيرا تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم 
   .فرازنه پشتيبان جامعه ايرانيان بوده است، سرعظيم ورد ھای اقتصادی واجتماعیآسال سابقه ودست

  وفاکنيم ومالمت کشيم وشرم کنيم           که درطريقت ما کافريست نا دانی

   

  

  

   

 


