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چکیده

روزگاری«بردهداری» بهعنوان یک ارزش آنچنان در تمامی جنبههای زندگی انساان و شانونات
اخالقی ،فرهنگی و اقتصادی جامعۀ انسانی رساو کارده باود کاه انااار آن ریارمماه باهنظار
میرسید ،ولی در فراز و نشیب حرکت بشر به سوی تاریم انسان و پذیرش حقوق بشر ،بهتدریج
ایه سنت رلط نه تنها به یک عمل ریرقانونی تبدیل شد ،بلاه جامعاۀ جهاانی در ساایۀ حقاوق
بیهالملل «حق بهبردگی کشیده نشدن» را در باالتریه سطوح قواعد بیهالمللیِ مستقر در عار
بیه المللی و معاهدات بیهالمللی حقوقبشری پذیرفت و ایاه درحاالی اسات کاه اماروزه جار
مرکبی با عنوان «قاچاق انسان» در جواما بشاری شاای شاده کاه باهعناوان ناوم مادرنی از
بردهداری نظر محافل حقوقی بیهالمللی را به خود جلب کرده اسات چراکاه در ایاه چاارچو
انسان ها همچون کاالیی که فاقد موضوعیت حقوقی هستند ،شمرده میشوند و به سانه دیگار
بردگانی بیش نیستند .ایه جنایت بیه المللی کاه بیشاتر در خصاون زناان و کودکاان اعماا
می شود ،به یای از معضالت جامعۀ جهانی تبدیل شده است .در ایه میان ،برای تبیایه مسانلۀ
چالشی بردهداری در اندیشۀ اسالمی ،تالش شده است تا در خال مباحا اراهاهشاده ،دیادگاه
اسال شیعی در خصون مساهل مطرحشده تحلیل و بررسی شود.

واژگان کلیدی

اسال  ،بردهداری ،حقوق بیهالملل ،زنان و کودکان ،قاچاق انسان.
* نویسندۀ مسنو  ،فاس00211021 :

Email: M.Ahmadinejad@alzahra.ac.ir
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مقدمه
بردهداری به معنای استیال و چیرگی یک فرد نسبت به دیگری است و سیطرهای است که هماۀ
شنصیت فردی را که موضاوم استیالسات ،ازبایه مایبارد) .(Allain, 2008(B), p.287از نظار
تارینی ،در ابتدا بردهداری و تجاارت بارده ناه تنهاا از ساوی ارلاب جواما باه صاورت قاانونی
بهرسمیت شناخته شده بود ،بلاه بردگان که شناسایی آنها باهعناوان اشانان حقاوقی انااار
ماایشااد ،بااهمثابااۀ دارایاای حقااوقی مالاانشااان شاامرده ماایشاادند ). (Smith, 2007, p.236
مبارزه با بردهداری در طو تاریخ کموبایش وجاود داشاته اسات ،ولای از اوایال قارن ناوزدهم
تااالشهااای باایهالمللاای باارای پایااان بنشاایدن بااه ایااه پدیاادۀ شااو او گرفاات و پااس
از الغااای بااردهداری در اوایاال قاارن بیسااتم ،بااردهداری ماادرن بااه شااالی دیگاار در جامعااۀ
بیه المللی نمایان شد .درواق ایه جنایات بایهالمللای کاه شنصایت حقاوقی افاراد انساان را
بهکلی ازبیه میبرد ،بهعنوان یک رابطۀ اجتماعی -اقتصادی هرگز در طو تاریخ متوقا نشاد
هرچند شاال و تعریا آن متحاو شاده اسات .حاا مسانلۀ عماده ایاه اسات کاه جایگااه
بااردهداری ساانتی و بااردهداری ماادرن در عرصااۀ باایهالمللاای و در میااان قواعااد حقااوق
بیه الملل چیست؟ و نیاز باا توجاه باه شابهاتی کاه در خصاون نگااه دیاه مبایه اساال باه
مسنلۀ برده داری وجود دارد و به ایه موضوم منجر شاده اسات کاه برخای از روی دشامنی یاا
رفلت بردگی را جزء ذات دیه اسال میشمرند ،لذا پاسنگویی به ایه پرسش اهمیات ماییاباد
که نظر اسال در خصون مسنلۀ بردهداری چیست؟ برای دستیابی باه پاساخ ایاه پرساشهاا،
نوشتار حاضر با رویااردی حقاوق بشاری از طریاق تحقیقای اکتشاافی -توصایفی باا اساتفاده
از ساابک تحلیاال محتااوا و بااهکااارگیری مناااب کتابنانااهای و اینترنتاای اعاام از کتااا هااا و
مقاالت فارسی و انگلیسی و عربی ،اساناد بایهالمللای ،آرای قضاایی بایهالمللای ،گازارشهاا و
تفاسیر عمومی مراج بیهالمللی ،به بررسای پدیادۀ باردهداری از گذشاته تااکنون مایپاردازد
و در ایااه زمینااه توج اه و عنایاات وی ا های بااه بردگاای زنااان و کودکااان و رویااۀ معاصاار دارد.
همیهطور به دلیال وجاود نحلاههاا و مااتاب فااری متعاددی کاه ذیال دیاه مبایه اساال
شااال گرفتااهانااد ،باارای دسااتیابی بااه عمااق دیاادگاه اسااالمی در ایااه نوشااتار دایاارۀ اساانادِ
استنادی باه آیاات قرآنای و احادیا معتبار شایعی و شاروح آنهاا محادود شاده اسات .لاذا
با عنایت به اهمیت و ضرورت تبیایه مسانلۀ باردهداری ،نوشاتار حاضار باه ایاه ترتیاب اراهاه
میشود:
 بردهداری سنتی
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 بردهداری مدرن که امروزه در حوزۀ حقاوق بایهالملال باهعناوان «قاچااق
شناسایی شده است
 واکاااوی جایگاااه قاعاادۀ بردگاای در میااان اسااناد باایهالمللاای و قواعااد حقااوق
بیهالملل.

انساان»1

بردهداری سنتی
همزمان با تأسیس مالایت خصوصی و توسعۀ آن ،و بهتب آن ایجااد طبقاات ممتااز اجتمااعی،
نجیبزادگان و اشرا  ،مسنلۀ بهبردگی گرفته انسانها نیز پدیدار شد .باا ایاه توضایه کاه باه
دلیل عد توانایی طبقات ممتاز جامعه در زراعت و دامداری ،نیاز به بهکارگیری افراد دیگری در
انجا مشارل سنت احساس شد به ایه منظور ،ایدۀ کشته اسرا و یا سوزاندن ایشان ،تبدیل به
گماشته آن ها در مشارل دشوار گردید .درواق  ،آن روز که انسان از کشته دشمه خاود چشام
پوشید و به بندگی گرفته او قناعت کرد ،از لحاظ اخالقی پیشرفت شایان مالحظاهای در حاوزۀ
بشری حاصل شد« .هنگامی که سازمان بردگی بر شالودهای قرار گرفت و سود آن شناخته شاد،
دامنۀ بردهگیری وسعت پذیرفت ،و ریر از اسیران جنگی دستههای دیگری ،مانند کسانی که وا
خود را نمی توانستند بپردازند ،یا جنایتااران ،را نیز در عداد رالمان درآوردند ،و هجو هایی تنها
به خاطر گرفته بنده مرسو گردید .به ایه ترتیب ،بردگی ،که از جنگ نتیجه شده باود ،کاارش
به جایی رسید که خود عامل پیدایش جنگ شد» (دورانت ،1372،ن .)31لذا باه مارور زماان،
بردهداری بهعنوان یک سنت رلط بهنحو چشمگیری توسعهیافت تا جایی که ایه عمل ناوهیاده
در میان تما ملتها و اقوا دنیای کهه رایج شد 3.نتیجه ایناه ایه پدیده در دورههای گذشاته
مستند به ریشههای عمیق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بود باهطاوری کاه حتای افالطاون و
ارسطو نیز ایه پدیده را بهعنوان یاک قاانون اصایل اجتمااعی تلقای کارده ،فلسافۀ سیاسای و
اجتماعی خود را بر آن بنیاد نهادهاند (جعفاری ،1372،ن .)113چنانچاه ارساطو کاه در قارن
چهار میالدی می زیست ،بردگى را امرى طبیعى معرفی نموده ،برده را نه انساان ،بلااه ابازارى
در کنار دیگر ابزارها درنظر میگرفت .وی معتقد بود هریک از انسانها طبیعتاً در نقشای خاان
قرار میگیرند .از ایه رو ،وی تأکید میکند :هر کس که به حام طبیعت نه از آنِ خاود ،بلااه از
آن دیگرى باشد ،طبعاً بنده است (ارسطو ،1351 ،ن .)0-11همچنیه ارساطو مسااوی نباودن
1. Human Trafficking

 .3خداوند تعالی در ماجرای حضرت یوس (م) میفرماید« :وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَه وَ كَانُواْ فِیهِ مِنَ
الزََّاهِدِینَ» .ایه آیه بیانگر قدمت روا خرید و فروش انسان در میاان جواما انساانی در هازاران ساا پایش
است.
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انسان ها را امری طبیعی و بردگی را جزء ذات بردگان تعبیر میکرد .بر ایه اساس ،تحات تاأثیر
عر رایج و عقاید علمای آن دوران ،خرید و فروش انسانها به صورت تجاارت قاانونی بردگاان
روا داشت و نظا های منتل نهتنها بردهداری را نفی نمیکردند ،بلاه صاحبان قادرت در ایاه
امر دخالت داشتند (میرمحمدصادقی ،1377 ،ن.)17
بدیهسان بعثت پیامبر اسال (ن) در شرایطی واق شد که بردهداری بهعنوان امری قاانونی
و طبیعی با فرهنگ و اقتصاد آن روز پیوندی ناگسستنی داشت .از ایاه رو ،در چنایه شارایطی
ممنوعیت صریه و ناگهانی بردگی از سوی جوام قابل تحمل نبود 1و براى دیه ناویه و نوپااى
اسال مقابله با آن بسیار دشوار بود« .ممنوعیت بردگی» برای اکثریتِ مارد آن روز ضاد ارزش
بهشمار میرفت و پذیرش آن نیازمند ایجاد زمینههاى فاارى و فرهنگاى باود کاه عاز و ارادۀ
جهانى را با خود همراه ساازد چراکاه بادون فاراهم آمادن ایاه زمیناههاا ،مباارزۀ گساترده و
همهجانبه با ایه معضل ریشهدار جهانى اماانپذیر نبود و الغاى بردگی از سوى انسانهاایى کاه
به آن خوگرفته بودند ،پذیرفته نمىشد .بر ایه اساس ،مبارزه عملى با باردهدارى نیازمناد طارح
مساهل بنیادیه فارى در ایه باره بود ،زیرا همان طور که بیان شاد ،در بسایارى از جواما ایاه
تفار وجود داشت که برخى انسانها اساساً برده متولد و آفریاده شادهاناد (عار ابوزیادآبادی،
 ،1305ن .)112در راستای ایه تدبیر ،اساال اصاالحات فرهنگای گساتردهای را در خصاون
بردگان آراز کرد که در دنیای آن روز طر دار نداشت ،زیرا در محیطای کاه «زناان آزاد» حاق
حیات نداشتند و زنده به خاک سپرده میشدند ،پیداست که باا باردههاا کاه اصاوالً جازء بشار
به حسا نمیآمدند ،چگونه برخورد می شد (ماار شیرازی ،) (1371،ن .)12به ایه ترتیاب،
در فرهنگ اسالمی با وض قواعد و قوانینی سعی شده است باردهداری تاا حاد ممااه محادود
شود ،چراکه اصل اساسی دیه اسال بر پایۀ آزادی انساانهاا از کلیاۀ قیاود باه ریار از بنادگی
خداوند تبارک و تعالی است .اصوالً بعثت انبیای الهی نیز با همیه هد صورتگرفته 3و یای از
بزرگ تریه وظای انبیا (م) ،برداشته زنجیرهای گران از دوش مرد بوده است .سننان پیاامبر
اعظم (ن) نیز مؤید ایه معناست که بنای اسال بار آزادی و براباری افاراد بشار گاذارده شاده
است .برای نمونه به حدی شریفی از رسو گرامی اسال (ن) اشاره میشاود کاه فرماودهاناد:
«تمامی انسانها آزاد هستند و همگی باهساان دنداناههاای شاانه باا هام برابرناد»( 3حلاوانی،
 .1همانطور که پس از قرن های متمادی از آن زمان در اواخر قرن نوزدهم میالدی بارای الغاای بردگای در امریااا
یک جنگ خونیه چهارساله (جنگهای انفصا ) صورت میگیرد که عدۀ زیادی را به خااک و خاون مایکشاد
(برای مطالعۀ بیشتر ر.ک .ناصر ماار شیرازی ،1371 ،ن.)7
« .3وَ یَضَ ُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَرْال َ الََّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ» (اعرا .)157 :
« .3الناس کلهم أحرار ،کلهم سواء تماما کأسنان المشط».
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1120ق ،ن .)31همچنیه در جای دیگر اما علی(م) تصریه ماینمایاد« :از حضارت آد (م)
رال و کنیزی زاده نشده است ،بلاه انسانها همه آزاد خلق شدهاند» (نهجالبالره ،خطباۀ
و اگر در برههاى از زمان طوق بندگى برگردن برخى بیفتد ،سرانجا باید آزاد شاوند و باه اصال
خود باز گردند (ماار شیرازی ،) (1371 ،ن .)313در تفسیر و شرح ایه دو سنه ،در یاای از
برجستهتریه شرحهای نهجالبالره از شیخ محمد جواد مغنیه 3بیان شده است« :ایاه دو سانه
نمایانگر ذات و جوهر اسال است و خداوند هرگز انسان سیاهپوست را نیافریده که در بناد بارادر
سفید پوستش باشد ،لاه انسانها در مرحلهای از مراحل تااریخ کاه دسترسای باه ابازار کاار و
ت انولوژی نبود و هیچ راهی برای دستیابی به ثروت جز بردگای گارفته ساایر انساانهاا وجاود
نداشت ،بیه خود بر ایجاد بردگی تبانی کردند و به ایه دلیال ،هایچ فیلساو و مصالحی آن را
اناار نارده بود و زمانی که اسال آمد هیچ راهی برای الغای آن نیافت .پاس باهمنظاور اصاالح
کردنش خو د را نسبت به آن مقید نمود ،و همانطور که در کتب فقهیاه و احادیا آماده ،راه را
برای آزادی بردگان باز کرد و زمانی که علو پیشرفت نمود و متعاقباً بشر باه تانولاوژی دسات
یافت و زندگی بدون بردگی استوار شد و انسانها آن را از اساس ملغا نمودند ،اسال نیز به ایاه
الغا اقرار کرد و آن را مبارک دانست ،ایه امر بدون شاک واقا شاده اسات( »3مغنیاه، 1111 ،
ن .)311-313درحقیقت ،اسال بردگان را در شمار اجتمام بشری آورد و کلیۀ امتیازاتی که از
نظر ظاهر در میان بشر بود ،به جز تقوا ملغا نمود همچنیه دستورات فراوانی برای رفق و مادارا
با بردگان صادر کرد (ماار شیرازی(1330 ،ال ) ،ن .)313از جملۀ ایه موارد حدیثی اسات از
پیامبر اکر (ن) که میفرماید :بندگان شما برادران شما هستند که خداوند آنها را زیر دسات
شما قرار داده است .پس هر کسى برادر وى زیر دستش باشد ،باید از رذاى خود به او بنوراند و
از لباس خویش بر او بپوشاند و کارى که بیش از طاقت وى باشد بر او تالی ناند و اگر او را به
کار سنتى مال نمود ،یاریش نماید( 1پاینده ،بیتا ،ن .)171بنابرایه در اندیشۀ اسالمی بارده
در زندگی صاحبش شریک و سهیم میباشد .ناتۀ حاهز اهمیت در خصون حادی پایشگفتاه
تأکید بر ایه موضوم است که رسو خدا برده را «برادرِ» صاحبش معرفی میکند .همانطور که

1)37

« .1إنَّ آد َ لم یلد عبدا و ال أمه إنَّ النَّاسَ کُلَّهم أحرار» .
 .3عالم لبنانی األصل که بیش از هفتادجلد کتا از او بهیادگار مانده است .شهید صدر دربارۀ وی میگویاد« :شایخ
محمد جواد مغنیه با دست خویش فقه جعفری را به شالی زیبا ازنظر شیوه و تعبیر و بیان درآورده است».
« .3فإن االسال یقر هذا اإللغاء و یبارکه ،ما فی ذلک ریب».
 .1از رسو اهلل (ن) :إخوانام خولام جعلهم اللَّه فنیه تحت أیدیام فمه کان أخوه تحت یده فلیطعمه مه طعاماه
و لیلبسه مه لباسه و ال یالَّفه ما یغبه فإن کلَّفه ما یغلبه فلیعنه.
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می دانیم در قرآن کریم مؤمنان بهمنزلۀ بارادران 1یاادیگر دانساته شادهاناد ،ولای کااربرد واژۀ
«إخوه» در ایه حدی شری نشان میدهد کاه بردگاان کاه ارلاب مسالمان3نبودناد ،بارادران
صاحبان خویش محسو میشدند بنابرایه ،اسال با ایه تعاابیر ساعی کارده دیادگاهی را کاه
بردگان را کاال و یا همردی حیوانات میدانسته اسات ،اصاالح و رابطاۀ مالایات میاان بارده و
بردهدار را به تدریج محو کند و کرامت و شنصیت انسانی ایه افراد را بهرسمیت بشناسد .افازون
بر مواردی که بیان شد ،برای احیای حیثیت و کرامت انساانی بردگاان و ازبایه باردن تفاارات
موجود ،سورهای از قرآن کریم به نا بردهاى حایم 3نا گرفته و خداوند متعا از وی هامردیا
پیامبران یاد کرده است درحالی که به قو اکثریت ،وی پیامبر نبوده ،بلاه بردهای حبشی بوده
است (مصطفوی ،1330 ،ن .)335خداوند در ساورۀ لقماان در وصا ایاه باردۀ سایاهپوسات
میفرماید« :وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِاْمَهَ» ایه سنه دلیلی است تا بر همگان اثباات نمایاد کاه از
منظر اسال عظمت و شنصیت انسان به رنگ پوست و ن ادش نیست .در اندیشۀ اسالمی افازون
بر کرامتبنشی به بردگان که تا آن روز همچاون حیواناات فاقاد کرامات و شنصایت حقاوقی
بودند ،بارها بر آزادسازی بردهها سفارش شده است .در آیااتی از ساورۀ بلاد آماده« :فَلَاا اقْاتَحَمَ
الْعَقَبَهَ وَ ما أَدْراکَ مَا الْعَقَبَهُ فَکُّ رَقَبَه» که اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ به معنای با سنتی و دشواری گردناه را
طی کردن است و فکّ رقبه امر به آزاد کردن بنده است .در ایه آیات شریفه آزادکردن برده باه
گردنۀ سنت تشبیه شده ،که در هر دو ،مجاهدۀ نفس الز اسات .در توضایه ایاهچنایه بیاان
شده است که از آن نظر «عِتق» را در اینجا «فَک» گویند که آزادکنناده اسات و میاان بارده و
ملایت جدایى میافاند (قرشی بنایی1113 ،ق ،ن .)33-111درنهایت از ایاه آیاات اساتفاده
میشود که در دیاه مبایه اساال آزادساازى بردگاان و اسایران در رأس اعماا خیار 1اسات.
همچنیه در ایه راستا اهمۀ معصومیه(م) خود پیشرو بودند چنانکه در حااالت اماا علای (م)
نوشتهاند که ایشان هزار رال را از دساترنج خاود آزاد نماودهاناد (مااار شایرازی،) (1371 ،
ن .)11اصوالً یاى از اهدا حاومت اسالمى نجات بردگان و مستضعفان عالم اسات .برناماهای

«.1إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوهٌ» (حجرات.)12:
 .3به دلیل محدودیتهایی که اسال بر نظا بردگی آن روز ایجاد کرده بود ،ارلب بردگاان از ریرمسالمانانی بودناد
که در جنگ اسیر می شدند .از ایه رو ،ریر از مؤمنان که خداوند رابطۀ برادری را ماابیه ایشاان اساتوار نماود،
ایه رابطه میان فرد مسلمان و برده کافرش نیز برقرارمیشد .به ایه طریق خداوند کرامت انسانی را باه بردگاان
بازگرداند و زمینه را برای پذیرش ایشان بهعنوان یک «شنص» در جامعۀ اسالمی هموار نمود.
 .3لقمان.
 .1از ایه رو ،اهمۀ معصومیه بارها هنگامی که در خصون ثوا عظیم کار خیر نمونهای بیان میکردند ،میفرمودناد
ثوابش به اندازۀ آزادسازی برده است.
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که اسال برای آزادی بردگان درنظرگرفته ،متیه و مؤثر اسات کاه از هار گوناه عااسالعملای
محفوظ است .درواق  ،اسال افزون بر فرهناگساازی در خصاون آزاد کاردن بردگاان ،برناماۀ
گسترده ای تنظیم کرده است که طبق آن وسیلۀ آزادی تدریجی بردههاای موجاود و درنتیجاه،
آزادی نسل آینده و فرزندان آنها بهخوبی فراهم می شود بدون ایناه عااسالعمال نااگواری از
سوی جامعه بهدنباا داشاته باشاد (مااار شایرازی ،) (1371 ،ن11و .)13از جملاۀ ایاه
برنامهها دو نوم قرارداد به نا تدبیر 1و مااتباه 3اسات کاه در احااا اساالمی بارای آزادساازی
مشروط بردگان تعبیه شده است و حتی احاا اسالمی در برخی مواق آزادی بردگان را واجب3
نموده است که بهعنوان نمونه میتوان به احاا کفارات ،1ناذر ،عهاد ،قسام و ساهم آزادساازی
بردگان از زکات 5اشاره کرد .افزون بر ایه ،در کتا وساهل بابی است که از آن استنباط میشود
که بردۀ باایمان پس از  7سا خدمت خودبهخود آزاد می شود چه صاحبش او را آزاد کند چاه
حیَااتِی َو حُا عر َبعْا َد مَا ْوتِی َعلَاى سَابِیلِ الْعِتْاقِ لَاا یُرِیادُ
ت مُا َدبرر فِای َ
ل ِل َع ْب ِد ِه َأ ْو ِل َأ َم ِت ِه َأ ْن َ
ج ُ
ن َیقُو َ ال َّر ُ
َ .1و ال َّت ْدبِی ُر َأ ْ
بِذَلِک:تدبیر ایه است که بردهدار با رال یا کنیز خود شرط نماید که او را مشروط به وفات خود آزاد میکناد و
پس از مرگ او بالفاصله آزاد میشود (منسو به علىبه موسى (م) 1123 ،ق ،ن.)325
 « .3وَالَّذِیهَ یَبْتَغُونَ الْاِتَا َ مِمرا مَلَاَتْ أَیْمَانُاُمْ فَاَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وآتُوهُمْ مِاهْ مَاا ِ اللَّاهِ الَّاذِی آتَااکُمْ:
بردگانی از شما که تقاضای مااتبه (قرارداد منصون آزاد شدن) را دارند با آنهاا قارارداد ببندیاد ،اگار رشاد و
صالح در آنها احساس میکنید (و بعد از آزادی توانایی زندگی مستقل را دارند)» (الناور .)33 :معناای مااتباه
ایه است که صاحب برده ،وی را مشروط به پرداخته مبلغی که معموالً از قیمت او کمتر یا مساوی خواهادبود،
آزاد مینماید و اگر برده از پرداخت مبلغ مزبور عاجز شود ،باید حاکم اسال او را از بیتالما و ساهم زکاات (و
فیالرقا ) آزاد نماید .اما رضا (م) در ایه خصون میفرماید«:وَالْمُاَاتَبُ حُاْمُهُ فِیالرِّقِّ وَ الْمَوَارِی ِ حُاْامُالارِّقِّ
إِلَى أَنْ یُؤَدِّیالنِّصْ َ مِهْ مُاَاتَبَتِهِ فَإِذَا أَدرىالنِّصْ َ صَارَحُاْمُهُ حُاْمَ الْحُرِّ لِاأَنَّالْحُرِّیراۀَ إِذَاصَاارَتْ وَ الْعُبُودِیراۀَ سَاوَاء
رَلَبَتِ الْحُرِّیره عَلَىالْعُبُودِیره:...هرگاه نص مبلغ مااتبه را پرداخت حام او حام انسان آزاد است چراکه اصال بار
آزادی است و زمانی که در خصون انسانی ادلۀ حریت و عبودیت برابر باشد ،حریات بار عبودیات رلباه دارد و
برای مابقی مبلغ مااتبه هم پس از آن باید مبلغ را پرداخت نماید .لذا باه دلیال پرداخات نصا مبلاغ حاام
آزادی بر او بار شده و حتی اگر پس از آن توان ادای باقیمانده مبلغ را ندارد ،خرید و فروش وی حارا اسات و
حام او حام انسان آزاد میباشد» (منسو به علىبه موسى (م)1123 ،ق ،ن.)323
 .3در موارد وجو آزادسازی بردگان در کفارات ،موارد ذکرشده ایهگونه هستند که فرد مال از بایه چناد ماورد
یای را انتنا میکند .از ایه نظر پس از لغو بردهداری ایه امر خللی به احاا واردنارد ،چراکاه ایاه کفاارات
بهگونهای تنظیم شده است که در فرض منسو شدن بارده داری خللای باه آن وارد نشاود .لاذا ایاه امار هام
میتواند دلیلی بر عرضی و ریرذاتی بودن بردگی در اسال باشد.
 .1نظیر روزهخوارى عمدى هر روز از ماه رمضان ،قتل ریرعمد ،قتل عمد و ایال.
« .5إِنََّمَا الصََّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِیهِ وَالْعَامِلِیهَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلََّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرَِّقَابِ وَ( »...التوباه .)32:باا عنایات باه
ایه آیه درمییابیم که سهمی از زکات بنا «و فى الرقا » براى آزادى بردگان در سراسر دنیا است.
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ناند (ماار شیرازی ،) (1371 ،ن )11و نیز در خصاون خریاد و فاروش انساان از حضارت
رسو اکر (ن) روایت شده است :جبرهیل (م) نزد مه آماد و گفات اى محماد براساتى کاه
شریرتریه و بدتریه مرد از امت تو کسانى هستند که انسان را خرید و فروش مىکنند 1.از ایه
قسم آیات ،روایات و احاا که نشان از حذ تدریجی مسنلۀ بردگی در اسال دارد ،بسیار است
که به دلیل اطالۀ کال از بیان آنها خودداری میکنیم.
در ادامه ،برای تبییه ایه مسنله الز است به بح بهبردگی گارفته اسارای جنگای اشااره
شود .در ایه خصون میان فقهای شیعه اختال نظر وجود دارد .برخی بار ایاه باورناد کاه راه
ازدیاد بردگان در جامعۀ اسالمی ،بهبردگی گرفته اسرای جنگی ای بوده است که در جنگهاای
مسلمانان با ریرمسلمانان از سوی سپاه اسال اسیر مىشدند .ایه گروه از علما معتقدناد کاه در
خصون اسرای جنگی در عمل سه شیوه وجود داشاته اسات :یاای آزاد کاردن بادون عاوض،
دیگری آزادکردن در قبا اخذ فدیه یا معاوضه با اسرای مسلمان ،و سومیه راه بهبردگیگارفته
لذا تنها به عنوان یای از سه حامی که در خصون اسرای جنگای وجاود دارد ،بحا اساتقراق
(بهبردگی گرفته اسرا) 3بهجا مانده است .در ایه خصون یای از مراج بزرگ تشی ایهچنایه
بیان نموده است :حام استقراق یک حام الزامی نیست و کامالً منعط اسات و درصاورتی کاه
مقتضی باشد ،بهکلی می توان از آن چشم پوشید (ماار شیرازی(1330 ،ال ) ،ن )323و اگر با
درنظرگرفته شرایط زمانی و ماانی ضرورتی احساس نشود و زیان داشته باشاد (همانناد زماان
ما) ،بهطور الزا باید از آن صر نظر کرد و یای از دو حام دیگر که اقر به صالح است ،اجارا
شود (ماار شیرازی ،) (1371 ،ن .)15در ایه زمینه پندار دیگری وجاود دارد کاه برداشاتی
متفاوت با دیگر فقهاست .برای نمونه ،آیتاهلل محقق داماد در ایه خصون نظرشان ایه است که
بهبردگی گرفته اسیران جنگی در اسال مجاز نبوده است .ایشان برای تبییه مسانله باه آیاۀ 0
سورۀ انفا  3و آیۀ  1سورۀ محمد (ن) 1استناد نموده ،در تحلیل آن بیان میدارند :پس از پایان
« .1فَإِنَّهُ أَتَانِی جَبْرَهِیلُ م فَقَا َ یَا مُحَمردُ إِنَّ شَرَّ أُمرتِکَ الَّذِیهَ یَبِیعُونَ النَّاسَ» (ابه بابویه1113 ،ق ،ن.)151
 .3تاریخ انسانیت هیچ محاربی را چون پیامبر اکر (ن) به خود ندیده است که با اسیران جبهۀ مقابل رفیاق باشاد.
رسو خدا (ن) میفرماید :استوصوا باالساری خیرا ،یعنی با اسیران خوشرفتاری کنیاد (أبایزهاره1135 ،ق،
ن )533ایه درحالی استکه صدها سا بعد در جنگ جهانی دو بسیاری از اسیران جنگای از ساوء تغذیاه،
کمبود آ  ،یا سرما کشتهشدند.
خ َر َۀ َو اللَّا ُه عَزیاز
ض الا ُّدنْیا َو اللَّا ُه یُریا ُد الْاة ِ
ن عَا َر َ
ض تُریدُو َ
ه فِی ا ْل َأ ْر ِ
ن َ
حتَّی ُی ْث ِ
« .3ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَاُونَ لَهُ أَسْری َ
حَایمٌ» (هیچ پیامبری را شایسته نیست که برایش اسیرانی باشد تا زمانی که دیانش در زمایه اساتقرار یاباد،
شما سود مادی دنیا را میطلبید ،ولی خدا آخرت را میخواهد و خداوند مقتدر و درستکردار است).
« .1إِذالَقِیتُمُ الَّذِیهَ کَفَرُوا فَضَرْ َالرِّقَا ِ حَتَّى إِذَا أَثْنَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمرا مَنًّاا بَعْادُ وَإِمرافِادَاءحَتَّى تَضَا َالْحَارْ ُ
أَوْزَارَهَا» (چون با کافران روبهرو شدید[مهلت ندهید] گردنهاا را بزنیاد ،تاا چاون آنهاا را از پااى درآوردیاد،
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جنگ ،اسیران در اختیار دولت خواهند بود ،نه در اختیاار اشانان .آناان بایاد محاام بساته و
شمارش شوند و در جایگاهی مطمنه قرار گیرند که از هرگونه تعرض مصاون بمانناد .سارانجا
یای از دو راه برای آنان باید انتنا شاود :یاای آزادی بزرگواراناه و دیگاری آزادی باه شارط
پرداخت «فدیه» .1از ایه رو ،پس از پایان جنگ ،اوالً کشاته اسایر مطلقااً ممناوم اسات ،ثانیااً
برده سازی اسرا در هیچ زمان مجاز نیست و چون تنها منب بردهسازی خشاونت و جناگ باوده،
بهموجب ایه حام بردهسازی مطلقاً ممنوم اعاال شاده اسات .ایاه برداشات باا سانت عملای
رسو اهلل (ن) کامالً منطبق است .چون هیچ سند تارینی متقنی وجود ندارد که پیامبر اساال
اسیر جنگی را برده کرده باشد .چنانچه چنیه عملی برای ایشان مجاز بود ،الاقل یکبار در یاک
مورد و یا با یک اسیر انجا میگرفت .ایشان برای اثبات تفسیر خویش از آیۀ مبارکاه باه سانت
نبی اکر (ن) در جنگ بدر ،فته ماه ،جنگ حنیه و جنگ خیبار اشااره ماینمایناد (محقاق
داماد ،1313 ،ن .)732–731با عنایت به مطالب پیش گفته ،علمای بزرگی چون شیخ مغنیه و
آیتاهلل محقق داماد معتقدند که بردگی در اسال بهصاورت کامال لغاو شاده اسات .از ایاه رو،
همراستا با پندار ایشان ،نگارندگان نیز بر ایه باورندکه اگرچه نقاش مهام باردهداری در اقتصااد
قرن هفتم میالدی و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن روزگار موجب شد تا حذ کامل بردهداری
در آن زمان میسر نشود ،ولی در اندیشۀ اسالمی هیچ دلیل متقنی وجود ندارد که شارم مقادس
بنواهد برخال نظر جامعۀ بیه المللی کاه قاعادۀ منا بردگای را در بااالتریه ساطه از قواعاد
بیه المللی بشری پذیرفته است ،بر سنتی که در ابتدا خود اقدا باه تحدیاد و لغاو تادریجی آن
نموده بود ،پافشاری نماید .3درواق  ،لغو نشدن صریه بردهداری از سوی اسال نوظهور باه دلیال
بندها[ى اسیران] را محام کنید ،آنگاه یای از دو کار را با آنان انجا دهید یا به منَّات [آزادشاانکنیاد] یاا باه
فدیه ،تا جنگ بارهایش را فرو نهد).
 .1معورض و مابازاء که می تواند ما و یا تعهد به فعل و یا ترک فعل و یا مبادلۀ اسیر خودی باشد.
 . 3در توضیه ایه سنه ،استفتاهاتی که برای نمونه از چند ته از علمای تشی اخذ شده است ،اراهه میشود.
پرسشهای مطرحشده :آیا میتوان به ایه امر قاهل بود که با برنامهای که اساال بارای تحدیاد و درنهایات لغاو
بردهداری مقرر کرده بود ،بردهداری در اسال نیز همانناد آنچاه در جامعاۀ بایهالمللی(حاداقل در تناوری) ر
داده ،اتفاق افتاده است و یا شاید بسیار زودتر از اعال لغو باردهداری در عار بایهالمللای و کنوانسایونهاای
جهانی لغو شده است؟ آیا می توان از تنییری بودن احاامی که آزادی برده در آن بهعنوان کفاره درنظر گرفتاه
شده است ،برداشت نمود که بنای شاارم مقادس بار محادودیت و لغاو باردهداری باوده کاه در ایاه کفاارات
جایگزینی برای آزادی برده درنظر گرفته شده است؟ آیا اسال طرح و برنامۀ دقیاق و زماانبنادی شاده بارای
آزادی بردگان و لغو بردهداری داشته است که به ایه وسیله همۀ آنها تدریجاً آزاد شوند ،بایآنااه ایاه آزادی
عاسالعمل نامطلوبی در جامعه بهوجود آورد؟ نظر صریه حضرت آیتاهلل در ایه خصون چیست؟
پاسخ حضرت آیتاهلل ناصر ماار شیرازی :اسال طرح و برنامۀ دقیق و زمانبنادی شاده بارای آزادی بردگاان
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عر ها و هنجارهای ناگسستنی جامعۀ جهانی در قرن هفتم میالدی است که الغای یابارۀ ایاه
امر را مماه نمی ساخت .از ایه رو ،اسال عزیز برای دستیابی به اصو اساسی مد نظر خاویش،
چون اصل خلقت برابر و آزاد تمامی انسانها ،بردهداری را به قیودی محدود و مقید نماوده و در
صدد لغو تدریجی آن برآمده است .شایان ذکر ایناه قرنهاا پاس از بعثات پیاامبر اساال (ن)
بردهداری همچنان در بیه جوام بشری بهشدت شیوم داشت 1بهگونهای که تنها از قارۀ افریقاا
در سا های 1352تا  1022نزدیک به 13میلیون انسان برای بردگی ربوده شدند .در ایه دوران،
تجارت برده بهعنوان فعالیتی مشروم و حتی یک امر دولتی تلقی میشد و شناسایی آن بهمثاباۀ
یک جر بیهالمللی دشوار باوده اسات (کاک دیاه ،1303 ،ن .)1115بارای نموناه در قضایۀ
معرو دِرد اساات علیه استنفورد 3که در دیوان عالی ایاالت متحدۀ امریاا 1مطرح شاد ،قاضای
دارد که بالمة همۀ آنها تدریجاً آزاد میشوند ،بیآناه ایه آزادی عاسالعمل ناامطلوبی در جامعاه باهوجاود
آورد.
پاسخ حضرت آیتاهلل علوی گرگانی :بسمه تعالی
ال ) بردگی از ابتدا در اسال امضا نشده است و نحوۀ برخورد اسال با موضوم بردگای و تشاویق مارد باه آزاد
کردن بردگان مؤید ایه موضوم است.
) در اسال موضوم بردگی بهصورتی که در گذشته و حا در برخی کشورها موجود است ،ممنوم است و
کسی حق ندارد آزادی دیگری را محدود کند .البته در زمان حضور حضرت مهدی علیهالسال کسانی که
عام داً و عالماً به مقابله با اما زمان (م) و جنگ مسلحانه بپردازند حام آنها اعدا خواهدبود چراکه در مقابل
دستور الهی ص آرایی کردهاند و اما معصو هم حام خود را مستقیماً بر اساس دستورات الهی دریافت
میکند و لذا چهبسا اما علیهالسال حق حیات را به آنها داده و در مقابل آنها را به اسارت و بردگی بگیرند و
در مقابل نیز در صورت اسال آوردن و یا انجا برخی خدمات حام به آزادی آنها کند و ایه موضوم ریراز
اثبات حام بردگی در اسال بهعنوان یک اصل است.

پاسخ حضرت آیتاهلل حسیه مظاهری :بسمه تعالی
حسیه المظاهری
از تحقیقی که کردهاید تشار میکنم و امیدوار موفق باشید.
پاسخ حضرت آیت اهلل محقق کابلی :با سال و تشار از مااتبۀ شما واحد تحقیقات به سؤا شما به صورت زیار
پاسخ گفته است :بسمه تعالی در فرض سوا همانطوری که نوشتهاید دیه مقدس اسال آماد تاا قیاد و بناد
عبودیت ریراز خداوند را از مرد بردارد ،اما ایناه بعضیها در حا حاضر عمال باه ایاه دساتور نجااتبناش
نمیکند مربوط به خود آنها است .همیشه در پناه خداوند مؤید باشید.
 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک .الاس هاایلی ،ریشاههاا ( ،)Alex Haley, Rootsترجماۀ محمادتقی کرباسای و حساه
مروی ،نشر جاویدان.1331 ،
2. Dred Scott v. Sanford, Judgment in the U.S. Supreme Court, decision in 1857.
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پرونده ،راجرتانی ،در خصون بردهای سیاهپوست به نا درد اسااات 3اعاال کارد کاه وی حاق
نداشت ایه دعوا را مطرح کند ،زیرا امریااییهای افریقااییتباار برابار قاانون اساسای امریااا از
حقوق شهروندی محرو هستند و نسبت به افراد سفیدپوست بهعنوان نا ادی پسات شناساایی
شده و سزاوار احترا سفیدپوستان نیستند ) .(Johnson, 2011, p.65-68در ایه پروناده قاضای
در بیان وضعیت بردگان اظهارداشت« :یک برده هیچ شنصیت حقوقیای نادارد (Rita, 2009,
) .3p.67بر اساس ایه رأی مسلم است که نپذیرفته حق بشری و شناسایی شنصایت حقاوقی1
در خصون بردگان در آن روز یک امر مسلم و قانونی باوده اسات .ایاه نگارش تاا میاناۀ قارن
نوزدهم میالدی ادامه داشت و بردهداری عملی مجاز و پدیدهای کامالً پذیرفته شامرده مایشاد
(میرمحمد صادقی ،) (1300 ،ن ،)113ولی پس از ایه دوران در پی تحاوالت اجتمااعی ،باه
یک خطای اخالقی و سپس باه یاک جار بایهالمللای تغییار ماهیات داد (میرمحماد صاادقی،
(1377ال ) ،ن.)17
پس از تقدیم پیشینهای موجز از سابقۀ بردهداری ،در ایاه بناش از سانه ،توضایحاتی در
خصون مفهو بردگی سنتی در حوزۀ حقوقی اراهه می شود .از ایه منظر« ،برده» فاردی اسات
فاقد شنصیت حقوقی 5که بهسان اشیای تحت مالایت صااحب خاویش اسات .درحاالی کاه
1. The U.S. Supreme Court

 .3درِد اساات در  1022متولد شد و از همان آراز چون پدر و مادرش بارده بودناد ،بارده محساو مایشاد .وی
بردهای بود که بهدنبا آزادی میگشت .او برای مدت زماان قابالتاوجهی هماراه ارباابش در ایالات ایلایناوی
( )Illinoisزندگی میکرد که در آن بردهداری ممنوم بود .هنگامی که به میسوری ( )Missouriبازگشت ،درد
اساات با ایه استدال که مدتی در ایالتی که در آن بردهداری ممنوم بوده ،اقامت کرده ،پس فرد آزادی اسات،
شاایت کرد و درخواست آزادی نمود.

3. a slave has no juridical personality”.
 "Right to recognition of the Legalیا "4."Right to recognition of juridical personality
"Personality

موضوم مادۀ  3اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که اشعار مایدارد« :هارکس حاق دارد تاا هماهجاا در برابار قاانون
بهعنوان یک شنص شناساییشود» .حق مزبور در مادۀ  13میثاق بیهالمللی حقوق مادنی و سیاسای ،ماادۀ 3
کنوانسیون امریاایی حقوق بشر ،مادۀ  5منشور افریقایی حقوق بشر و مرد نیز ذکر شده اسات .در ابتادا حاق
فرد به شناسایی شنصیت حقوقی در برابر اشاا مدرن بردهداری وض گردید و مفهاو محاوری حقاوق بشار
است که ارلب بهعنوان نتیجه ای مستقیم از حق کرامت انسانی توصی میشود .ایه حق ،صالحیت و ظرفیات
هرانسان را برای دارا شدن حقوق و تعهدات حقوقی بیان میکند.

()Human Rights Council, 2012, para .42, Preamble. & Morsink, 2011, p. 44

 .5بردگان بهعنوان یک شنص در مقابل قانون شناسایی نمیشادند لاذا بردگای مسالماً حاق افاراد را باه داشاته
شنصیت حقوقی نقض خواهدکرد ) . (Galchinsky, 2011 , p.14ر.ک .به ماادۀ  3اعالمیاۀ جهاانی حقاوق
بشر.
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روابط میان او و صاحبش تاب قواعد ملایت بوده و عمدتاً به کار اجباری واداشته میشده یاا باه
شیوههای منتل مورد سوء اساتفاده و بهارهکشای قارار مایگرفتاه اسات .اصاوالً «بارده» در
بردهداری سنتی کاالیی قابل خرید و فروش بوده و از ایه جهت از آن با نا بردهداری باهعناوان
اموا شنصی یا بردهداری اموا  1یاد شده است ) (Allain, 2008(B), p.269بردهداری باهطاور
قابل مالحظهای آزادی رفت و آمد و بسیاری از آزادیهای اساسی دیگر و توانایی تصامیمگیاری
برده را محدود می کرد .در ایه مفهو جایگاه برده تنها در رابطه باا باردهدار کاه کنتار کامال
اعما وی را در دست داشت ،معنا می یافت .لذا برده کنترلی بر خود نداشت و استقال خاود را
کامالً ازدست میداد .درنتیجه بهطور مؤثر آیندۀ فرهنگی ،اجتماعی و شنصی او تحت تأثیر قرار
میگرفت .در ایه نوم از بردهداری ،برده رضایتی از ایه رابطاه نادارد و دساتمزدی هام باه وی
پرداخت نمیشود ) . (Bales, 2005, p.53-55در پی محرومیت بردگان از حقاوق انساانی اولیاۀ
خویش ،بهتدریج در سا های اولیۀ قرن نوزدهم روندی جهانی بهمنظور لغو بردهداری آراز شد و
تالشهای صورتگرفته در ایه خصون سرانجا در میانۀ قرن بیستم به الغای رسمی و قاانونی
بردهداری انجامید .3در سا  1133با تصویب کنوانسیون بردهداری که زیر نظار جامعاۀ ملال3
تدویه شده بود ،ممنوعیت بردهداری و تجارت برده بهصورت رسمی در سطه جهانی پذیرفتاه و
اعال شد ) (Henner, 2009, p.146و بسیاری از دولتها 1با پیوسته به ایه معاهده بر ایاه امار
صحه گذاشتند .پس از الغای بردگی ،ایه امر پذیرفته شد که هر انسان یک فارد طبیعای اسات
که شنصیت حقوقی او در وجود خودش آشاار و مشهود اسات از ایاه رو جامعاۀ بایهالمللای
پذیرفت که «شنصیت حقوقی» ،5یک مشنصۀ الزامای 3بارای بشار اسات چراکاه قبال از آن،
داشته وضعیت بردگی برای انسان امری امااانپاذیر باود ) . (Esmeir, 2012, p.74درواقا در
دوران پس از بردهداری ،افراد بشر بهعنوان یک شنصیت حقاوقی باهرسامیت شاناخته شادند.
درنتیجه ،بردهداری یا ازدست دادن وضعیت انسانی ،دیگار پاذیرفتنی نباود .(Esmeir, 2012,
1. Chattel Slavery

 .3بردهداری در بیشتر کشورها طی ایه سا ها ممناوم شاد .بارای مثاا  ،انگلساتان در ساا  ، 1012روماانی در
سااا  ، 1055آرژانتاایه در سااا  1053و عااراق در سااا  ، 1131ایااران و اردن در سااا  ، 1131بحااریه در
سا  ، 1137اتیوپی در سا . 1113
Ratification information is available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism, and,
http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations#cite_ref-66
3. League of Nations

 11 .1کشور ایه معاهده را پذیرفتهاند.
Ratification information is available at: http://en.wikipedia.org/wiki/1926_Slavery
_Convention.

 .5به معنای صالحیت هر فرد برای دارا شدن حقوق و تاالی

)(Johanne, 2011, p.44

6. Obligatory characteristic5
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)p.74به همیه علت است که در تعری « ،برده» بهعنوان یک فارد بادون «شنصایت حقاوقی»
معرفی شده است )(Harrill, 1998, p.14

بردهداری مدرن
باوجود گذشت سا های بسیار از الغای نظا بردهداری ،امروزه بردهداری در قالب قاچاق انساان و
کار اجباری 1نمود و بروز یافته است .درواق  ،آنچه با عنوان قاچاق انسان در سراسر جهان شای
شده و بهوی ه در خصون زنان و کودکان اعماا مایشاود« ،شاال معاصار باردهداری» اسات.
) (Gupta, 2011, p.7در قاچاق انسان ،افراد بهعنوان کاال خرید و فروش شده ،باه کاار اجبااری
) (Forced labourواداشته میشوند ،موضوم تجارت جنسی 3قرار میگیرند ،مراقبات شادید بار
فعالیتهای آنان سایه میافاند و ایه درحالی است که خشاونت و تهدیاد علیاه ایشاان اعماا
می شود و زندگی و کار ایه قربانیان در شرایط نامناسبی ادامه مییابد .از ایه منظر است کاه در
گزارش های توضیحی ضمیمۀ کنوانسیون شورای اروپا در خصون مبارزه با قاچاق انسان 3از ایه
عمل بهعنوان «نوم مدرنی از تجارت سنتی برده در سراسر جهان» 1یاد شده است (Council of
) .Europe, 2013, p.33بر ایه اساس ،قاچاق انسان هر نوم بهرهبرداری و سوء اساتفاده از افاراد
انسانی را شامل می شود که فرد را از حیطۀ حمایت و شناسایی قانون خار نماوده ،باا تنریابِ
شنصیت حقوقی وی ،او را مجبور به تهفروشی یا بهرهکشی جنسی 5و یا کار اجبااری نمایاد و
گاه اعضای وی را بهفروش برساند .در ایه چارچو  ،انسانها همچون کاالیی شمرده مایشاوند
که فاقد موضوعیت حقوقی بوده ،به عبارتی بردگانی بایش نیساتند .تحاوالت معاصار در زمیناۀ
حقوق بیه الملل بشردوستانه و حقوق بیهالملل کیفری 3نیز نشاندهندۀ ایه مطلاب اسات کاه
شرایط کنونی قاچاق انسان از نظر قانونی معاد شرایط بردهداری است )(Sadat, 2008 , p.420
و قاچاقچیان با اعما تهدیدهای وحشتبرانگیز و خشونت جنسی یا کار اجباری تحت شارایطی
نظیر آنچه در بردهداری انجا میشده است) ،(Gupta, 2011, p.7شنصایت حقاوقی و کرامات
انسانیِ قربانیان خویش را نادیده میانگارند.
 .1هر گونه بهرهکشی از کار یا خدمت و منفعت اشنان که با تهدید به مجازات در صورت سرپیچی هماراه باشاد و
شنص مزبور بهطور ارادی انجا آن کار یا اراهۀ آن خدمت را نپذیرفته باشد.
2. Sex Industry
3. Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 2005.
4. The modern form of the old worldwide slave trade.
5. Sexual exploitation

 .3یای از مهمتریه ایه تحوالت ،تصمیم دادگاه کیفری بیهالمللی برای یوگسالوی سابق ) (ICTYاست که اتهاا
بردگی را بهعنوان یک جنایت علیه بشریت معرفی کرده است.
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در ادامه الز است برای تبییه مسنله به تعریا «قاچااق انساان» کاه از ساوی «پروتاال
پیشگیری ،من و مجازات قاچاق اشنان بهوی ه زنان و کودکان» بهصورت جاامعی اراهاه شاده
است ،اشاره نماییم .در مادۀ  3ایه پروتال که ضامیمۀ کنوانسایون ملال متحاد علیاه جنایات
سازمانیافتۀ فراملی است ،قاچاق انسان به معنای جلب افراد ،انتقا  ،حمل و نقل ،پنااه دادن یاا
تحویل گرفته افراد ،با استفاده از تهدید ،زور و یا دیگر اشااا اجباار ،آد رباایی ،کالهبارداری،
فریب ،سوء استفاده از قدرت و یا موقعیت آسیبپذیر آنها و یا دادن یا گارفته پاو یاا منااف
برای دستیابی به رضایت فردی که بر شنص دیگر کنتر دارد بهمنظور بهارهکشای و اساتثمارِ1
افراد بیان شاده اسات (Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons,
))especially women and .children, 2000, Art. 3(aباا درنظرگارفته تعریا پایشگفتاه،
درمییابیم که آنچه با عنوان بردهداری سنتی تعری شده ،در عصار حاضار بارای دربار گارفته
اشاا منتل بردهداری که قاچاق انسان از نمونههای بارز آن است ،توسعه و تاامل یافته است.
بهطور کلی در تعری بردهداری مدرن بهاختصار میتوان گفت که ایاهگوناه بردگای در نتیجاۀ
اَعمالی صورت میگیرد که با اِعما هریک یا همۀ قدرتهای مرتبط با حقِ مالایات ،شنصایت
حقوقی قربانی را ازبیه میبارد. (Prosecutor v. Kunarac, 2002, para. 117, footnote 145) 3
بیان حاضر ،مصادیق گستردهتری از بردهداری سنتی را در خود جای میدهد و شاامل عوامال و
عناصری است که نشاندهندۀ اِعما «قدرتهای متصل به حق مالایت» میباشد .برخی از ایاه
عوامل عبارتاند از :تنریب جزهی یاا کلای شنصایت حقاوقی قرباانی 3محادودیت یاا کنتار
استقال فرد ،آزادی انتنا و یا آزادی حرکت وی 1کنتر مساهل مربوط باه فعالیات جنسای
فرد 5کنتر روانی یا ظلم و ستم نسبت به فرد 3جلوگیری از فرار او 7تهدید یا اساتفاده از زور
و یا دیگر اشاا اجبار 0استفاده از خشونت یا تهدیدِ به آن 1تحمیل کار اجبااری و بهارهکشای
جنسی .(Allain, 2009, p.5) 12در ایه خصون ،شعبۀ تجدیدنظر دیوان یوگساالوی نیاز بارای
1. Exploitation
2. The destruction of the victim’s juridical personality is the result of the exercise of any of
the powers attaching to the right of ownership.
3. The partial or total destruction of the juridical personality of the victim.
4. Some restriction or control of an individual’s autonomy, freedom of choice or freedom of
movement
5. The control of matters relating to an individual’s sexual activity.
6. The psychological control or oppression of an individual.
7. The measures taken to prevent or deter a person from escape.
8. The threat or use of force or other forms of coercion.
9. The use of, or the fear of the use of, violence including, for example, the cruel treatment or
abuse of an individual.
10. The exaction of forced or compulsory labour or service, often without remuneration and
often, though not necessarily, involving physical hardship, sex, prostitution and human
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ایه نوم برده داری ،عناصر و عواملی را برشمرده که شامل کنتر بر حرکاات و جاباهجاایی یاک
شنص ،کنتر م حیط فیزیای و روانی ،انجا اقداماتی برای پیشگیری یا جلوگیری از فارار ،زور
و یا تهدید به زور میباشد که در یک دورۀ زمانی انجا شده ،فرد را موضوم رفتاار بایرحماناه و
سوء استفاده قرار دهد ،تمایالت جنسی وی را کنتر  ،و وی را مجبور باه کاار اجبااری نمایاد.
) .(Prosecutor v. Kunarac, 2002, para. 119ایه اعما که عمادتاً عوایادی را بارای مرتااب
به همراه دارد ،با سوء استفاده از موقعیت آسیبپذیر قربانی بهوقوم میپیوندد لذا عمدتاً قربانیان
ایه اعما  ،زنان و کودکان هستند .بادیهساان در بیشاتر ماوارد در باردهداری معاصار ،قرباانی
موضوم اِعما افراطیِ حقوق مالایت مرتبط با «بردهداری اموا » نیست ،لاه در تماامی ماوارد
بهعنوان نتیجهای از اِعما هریک یا همۀ قدرتهای متصل به حق مالایت ،بنشی از شنصایت
حقوقی وی تنریب می شود .اگرچه تنریب در بردهداری اموا بیشتر است ،ولای تفااوت آنهاا
اندک است ) .1 (Prosecutor v. Kunarac, 2002, para. 117ایه تمایز اندک بیشتر در انگیازه و
هد بردهداری سنتی 3با قاچاق انسان بهعنوان بردهداری مدرن جلاوهگار شاده اسات چراکاه
روشهتریه تمایز میان بردهداری و قاچاق انسان بیه مالایت و کنتر  ،3نفوذ ناروا 1و بهرهکشای
ترسیم شده است .از ایه رو ،قربانی قاچاق انسان مماه است تحات مالایات صااحبش نباشاد
5
هرچند که او به روشهای منتل ازجمله از طریق اجبار فیزیاای و روانای ،فریاب یاا تهدیاد ،
کنتر قربانی را در دست دارد. (United Nations Office onDruge and Crime, 2010, p.20).
بنابرایه ماهیت عنصر ریرقانونی که در کنوانسیون  1133بهعنوان «اِعما قدرتهای مرتبط با
حق مالایت» بیان شده بود ،در «انسان به «بهرهکشی ،ساوء اساتفاده از موقعیات آسایبپاذیر
قربانی و سایر اَشاا کنتر » تغییر یافت .ایه امر در بند ( )aمادۀ  3پروتال سازمان ملل متحد
نیز پذیرفته شده است .در ایه بنش از مادۀ  ،3بهرهکشی باهعناوان هاد و رارض از جنایات
قاچاق انسان معرفی شده است .مادۀ یادشده در ایه خصون تصریه میکناد کاه بهارهکشای و
trafficking.
1. In the case of these various contemporary forms of slavery, the victim is not subject to the
exercise of the more extreme rights of ownership associated with ‘chattel slavery’, but in
all cases, as a result of the exercise of any or all of the powers attaching to the right of
ownership, there is some destruction of the juridical personality; the destruction is greater
in the case of ‘chattel slavery’ but the difference is one of degree.
 .3یا همان بردهداری اموا ’‘chattel slavery
3. Ownership and control
4. Undue influence
5. Physical or psychological coercion, deception, or threats.

همانطور که در بند ( )aمادۀ  3پروتال پیشگیری ،من و مجازات قاچااق اشانان باهویا ه زناان و کودکاان
تعری شده است.

32

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1315

استثمار بشر به اشاا منتلفی چون «بهرهبرداری از روسپیگری دیگران یا سایر اشاا استثمار
جنسی ،کار یا خدمات اجباری ،1بردگی یا شیوههای مشابه بردگی ،بیگاری یا برداشاته اعضاای
بدن »3انجا میشاود(Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, .
)) . especially women and children, 2000, Art. 3(aاصوالً هار گوناه عملای کاه باا محارو
کردن انسان از دسترسیهای قانونی ،استثمار و بهرهکشی از وی را در اِعما قدرتهای مالااناه
عملیسازد ،در تعری قاچاق انسان یا همان بردهداری مدرن میگنجاد .ایاه امار در اساسانامۀ
دیوان بیهالمللی کیفری نیز اشااره شاده اسات کاه باردهداری شاامل اِعماا هریاک یاا هماۀ
قدرتهای متصل به حق مالایت در جریان قاچاق اشنان ،بهوی ه زنان و کودکاان ،مایشاود3
)) .(Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 7, para. 2(cدیگار
ایناه در ایه باره در مقدمۀ کنوانسیون اروپایی در خصون اقادا علیاه قاچااق انساان مصاو
کمیتۀ وزیران شورای اروپا در سا  3225مقرر شده است که قاچاق انسان میتواند به بردگای
منجر شاود(Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human 1
) . Beings, 2005, preambleبا توجه به نمونههایی که ذکر شد ،قاچااق انساان ناوم مادرنی از
برده داری و ادامۀ روندی است که به طور سنتی در خصون بهبردگی گرفتهِ افراد آراز شده بود.
درواق  ،قاچاق انساان ،کرامات انساانی و آزادیهاای اساسای قربانیاانِ آن را تهدیاد مایکناد
) .(Rantsev v. Cyprus and Russia , 2010, . para. 282گسترش ایه جنایت از جهات منتل
امنیت جامعۀ جهانی را تهدید کرده ،حتی در مواردی که بزهدیده نیاز رضاایت دارد ،باا کرامات
انسانی او در تعارض است (حبیبزاده ،1300 ،ن .)121از ایه رو ،پروتاال پیشاگیری ،منا و
مجازات قاچاق اشنان بهوی ه زنان و کودکان ،رضایت قربانی جر قاچاق اشانان را هنگاامی
که تمامی شرایط ایه جر تحقق یافته باشد ،در تحقق ایه جر بیتأثیر میداند (Protocol to
prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children,
)) . 2000, Art. 3(bایه امار کاه عنصار رضاایت قرباانی قادرت تعیایهکننادهای میاان عناصار

شالگیری بردهداری نویه ندارد ،در برخی آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز تأکیاد و تصاریه
 .1از نتایج قاچاق انسان در بسیاری موارد بردگی کاری ( )a slave laborیا خدمات ریرارادی است که طی آن فارد
تحت تهدیدات گوناگون به انجا دادن وظای و حرفههای بسیاری مجبور میشود

). (Rodriguez, 2011, p.36

2. Exploitation shall include,at a minimum,the exploitation of the prostitution of others or
other forms of sexual exploitation,forced labour or services,slavery or practices similar to
slavery,servitude or the removal of organs.
3. Enslavement means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of
ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of
trafficking in persons,in particular women and children.
4. Trafficking in human beings may result in slavery for victims.
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شده است1که به دلیل جلوگیری از طوالنی شدن سنه از اراهۀ تفصیلی و شارح ایاه آرا صار
نظر میشود .افزون بر ایه ،در تبییه مفهو جر قاچاق انسان باید به تمایز میان ایه مفهاو باا
مفاهیم مشابه توجه داشت .از ایه رو ،الز است توضیه داده شود که در قاچاق انسان ،ورود باه
مقصد کاری ابتدایی است و پس از آن ،بزهدیده وادار به کار اجبااری ،بردگای ،فحشاا یاا اَعماا
3
مشابه آن میشود (کوالیی ،1303 ،ن .)153با وجاود ایاه ،تشانیص مفهاو «مهااجرت» از
قاچاق انسان به دقت و ظرافت نیاز دارد چراکه وقتی شنص در حا جاباهجاایی از مااانی باه
ماان دیگر است ،قصد و نتیجۀ جابهجایی را نمیتوان ترسیم کرد .پیامد ایاه حرکات مشانص
میکند که ایه جابه جایی یک مهاجرت اماه اسات یاا قاچااق انساان .قربانیاان قاچااق انساان
درنهایت در شرایط استثماری و شبیه بردگان قرار مایگیرناد درحاالی کاه بارای کساانی کاه
مهاجرت قانونی و ایمنی را تجربه میکنند ،سارانجا فرصات بهتاری فاراهم مایشاود چراکاه
دولت ها عمدتاً برای مهاجرت ایمه پاسنگو هستند ،بنابرایه مهااجرت ارادی منجار باه قاچااق
انسان نمیشاود ) .(Gupta, 2011, p.7همچنایه ایاه مفهاو باا آنچاه در خصاون «قاچااق
مهاجران» 3وجوددارد ،متفاوت است .ازآنجا که در مهاجرت ریرقانونی ،فرد یا افارادی کاه تبعاۀ
دولتی نیستند به صورت ریرقانونی و بدون اجاازۀ رسامی وارد سارزمیه آن دولات مایشاوند.
مهاجرت ریرقانونی مماه است به قاچاق انسان بینجامد ،ولی جر مهاجرت ریرقانونی را به ایه
لحاظ که جرمی علیه دولت است و در ارتاا آن قصدی برای بهرهکشای از فارد وجاود نادارد،
نباید با قاچاق انسان خلط نمود .1امروزه درعمل واقعیات بسیار تلنی در خصون قاچاق انساان
در سطه جهان ر میدهد .در ایه باره گفتنی است ،اگرچه در دهۀ 1112قاچاق مواد مندر و
اسلحه سودآورتریه معامالت بیهالمللی شمرده میشد ،ولی اماروزه قاچااق انساان باه تجاارتی
پرسود تبدیل شده که سودآورتر از دیگر جراهم فراملی است چراکه برخال مواد مندر و سالح
که یکبار و تنها به یک مشتری فروخته میشوند ،در قاچاق انسان میتوان افراد را به مشاتریان
منتل برای چندیه بار و با قیمت باال معامله کرد ) .(Rodriguez, 2011, p.36در ارلب موارد،
خریداران که بیشتر مرد هستند ،تقاضای سیرناپذیری برای خرید زنان و کودکان و بهکاارگیری
آنها در سالههای ماساژ ،خدمات اساورت ،فاحشهخانهها ،پورنوگرافی و فحشای خیابانی دارند.
1. Graziani-Weiss v. Austria, Eur.Ct. H.R., Application no. 31950/06, Judgment on
18October 2011, Para.40; Van Der Mussele v .Belgium, Eur. Ct. H.R., Application no.
8919/80, Judgment on 23November 1983, para. 36.
2. Migration
3. Smuggling of Migrants

 .1برای مطالعۀ بیشتر در خصون جر  Smuggling of Migrantsر.ک.
“The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the
”Convention against Transnational Organised Crime.
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و ایه تقاضای بیپایان چیزی است که باع میشود قاچاق انسان باه تجاارتی ساودآور تبادیل
شود ) . (Dillon, 2008, p.170بدیهسان امروزه درعمل ،استثمار و بهرهکشی از انسانها نهتنهاا
کمتر از دورۀ بردهداری نیست ،بلاه در قالب قاچاق انسان ،موضوم و دامنۀ جغرافیایی آن توساعه
یافته است .اگر در گذشته هد اصلی فروشندگان برده استفاده از نیاروی کاار بردگاان باود ،در
حا حاضر ،اساتفاده از اعضاا و جسام آنهاا ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات (اشاتری،1312 ،
ن11و .)15در خصون کمیت ارتاا قاچاق انسان آمار مشنصی وجود ندارد ،ولای در ساطه
جهانی از سوی سازمانهای بیه المللی منتل آمارهایی بهطور رسمی منتشر شده است .کاه از
جملۀ برجسته تریه آمارهای منتشرشده در ایه زمینه ،گزارش سا  3213سازمان بیهالمللای
کار 1و گزارش دفتر مقابله با مواد مندر و جر سازمان ملل متحاد 3اسات (European Union,
) .2013, p.18سازمان بیهالمللی کار ،قربانیاان کاار اجبااری را در ساا هاای میاان  3223تاا
 3211حدود  32/1میلیون نفر تنمیه زده است که ایه تعداد شامل قربانیاان قاچااق انساان
برای کار اجباری و بهرهکشی جنسی نیز میشود .در ایه گزارش تصریه شده کاه  5/5میلیاون
نفر از ایه تعداد را کودکان تشایل میدهناد .البتاه بایاد یاادآور شاد کاه ایاه آماار بارآوردی
محافظهکارانه 3است ،چراکه ایه عمل ارلب جنایتی پنهان 1بهشمار میآیاد و نمایتاوان انتظاار
داشاات آمااار دقیقاای از آن در دساات باشااد ).(International Labour Office, 2012, p.13
ه مچنیه دفتر مقابله با مواد مندر و جر سازمان ملل متحد در گزارشی که در ایه خصون در
دسامبر  3213منتشر کرد ،پس از اشاره به گزارش سازمان بیهالمللی کار و تصدیق آماار 32/1
میلیونی برای قربانیان کار اجباری و قاچاق انسان ،تصریه کارد کاه میاان ساا هاای  3227تاا
 ، 3212زنان  55تا 32درصد از قربانیان قاچاق انسان شناساییشده در سطه جهان را تشاایل
میدادند .افزون بر ایه ،طی ایه سا ها قاچاق کودکان رو به افزایش بوده اسات باهطاوری کاه
برابر آمار دفتر مقابله با مواد مندر و جر سازمان ملل متحد ،قاچاق کودکاان میاان ساا هاای
 3223تا  32 3223درصد از کل آماار باوده اسات .قاچااق کودکاان در ساا هاای  3227تاا
 3212افزایش یافته و به میزان  37درصد رسیده است .ناتۀ قابلمالحظه ایه است کاه بناابر
گزارش موردنظر ،از هر سه کودک قاچااقشاده تقریبااً دو نفار آناان دختار باودهاناد (United
) .Nations Office on Drugs and Crime, 2012, p.9-10درواق کودکان بیشتر از بزرگسااالن
مورد تقاضا هستند ،چون هزینۀ کمتری به آنها پرداخت میشود و احتما کمتری وجاود دارد
که گالیاه و شااایت کنناد) . (Hartjen, 2012, p.141همچنایه گازارش ایاه ساازمان کاه در
1. The 2012 Report the International Labour Organisation.
2. United Nations Office of Drugs and Crime(UNODC).
3. a conservative estimate
4. Hidden crime

بردهداری سنتی و مدرن در حقوق بینالملل و...

21

سا  3211منتشر شده است نیز نشان از آمار روبه رشد ایه پدیده در سا های اخیار دارد .بار
اساس ایه گزارش در عرصۀ جهانی اکثریت قریب به اتفاق قربانیانِ زن برای بهرهبرداری جنسی
قاچاق می شوند و بسیاری از قربانیان مرد برای کار اجباری موضوم قاچاق انسان قرار میگیرناد.
ایه درحالی است که در سا  3211حدود  53درصد از قربانیان شناساییشادۀ قاچااق انساان
مورد سوء استفاده جنسای قارار گرفتاه و 12درصاد ایاه قربانیاان بارای کاار اجبااری قاچااق
شدهاناد) .(United Nations Office on Drugs and Crime, 2014, p.33-35آماار دیگاری کاه
کمیسیون اروپایی در سا  3213منتشر کرده است ،نشان میدهد که در ساا هاای  3220تاا
 33 3212درصد از کل قاچاق انسان در اروپا برای سوء استفادۀ جنسی 35 ،درصد بارای کاار
اجباری و  11درصد باقیمانده برای فروش اعضای بدن و گدایی کودکان صورت گرفته است کاه
از ایه میان  30درصد قربانیان را زنان 13 ،درصاد دختاران و  17درصاد ماردان و  3درصاد را
پسران تشایل میدهند .آمار پیشگفته نشان دهندۀ ایاه مسانله اسات کاه در سراسار جهاان
قاچاق انسان برای بهرهکشی جنسی بیشتر از قاچاق انسان برای کار اجباری اسات (European
) .Commission, 2013, p.13&18اگرچه نباید از نظر دورداشت که در سا هاای اخیار قاچااق
انسان برای کار اجباری روند روبه رشد قابلتاوجهی یافتاه اسات (United Nations Office on
) .Drugs and Crime, 2014, p.33همانگونه که مالحظه گردیاد ،آمارهاای اراهاهشاده همگای
نشان از ایه واقعیت دارند که پدیدۀ قاچااق انساان کاه کرامات انساانی را نادیاده مایانگاارد و
شنصیت حقوقی افراد را تنریب می کند ،در حا رشد و توسعه اسات و در ایاه میاان قاچااق
زنان و کودکان وضعیتی بحرانیتر نسبت به سایر افراد دارد .ماهیت اساتثماری و پنهاان قاچااق
زنان و کودکان باع می شود مطالعۀ آن بسیار دشوار گردد ،لاه مطالعۀ مناب معتبار حااکی از
نمونه ها وآمار منوفی از رویۀ قاچاق انسان در سطه بیه المللی است .بارای نموناه ،وزارت اماور
خارجۀ امریاا تنمیه زده است که میان  722هزار تا  3میلیون زن هرسااله در سراسار جهاان
موضوم جر قاچاق انسان قرار می گیرند که از ایه تعداد بیش از 52هزار زن و کودک در ایاالت
متحده قاچاق میشوند ) . (Territo, 2010, Preface, p. . vهمچنیه ساالنه کودکان زیاادی باه
فلسطیه اشغالی قاچاق میشوند که اگرچه آمااری از قاچااق کودکاان در فلساطیه اشاغالی در
دست نیست ،ولی پلیس فلسطیه اشغالی در خصون کودکاانی کاه باه ایاه سارزمیه قاچااق
میشوند ،اظهار داشت که آنها بهشدت مورد سوء استفاده و شانجه قرار میگیرناد (Hartjen,
) .2012, p.150درواق عمدۀ کشورهایی که مناب زنان و کودکانِ قاچاقشده هستند ،عبارتاناد
از :تایلند ،چیه ،نیجریه ،آلبانی ،بلغارستان ،بالروس ،مولداوی و اوکرایه ،و مقصدهای اصالی آن
نیز بیشتر تایلند ،ژاپه ،فلسطیه اشغالی ،بل یک ،هلند ،آلمان ،ایتالیاا ،ترکیاه ،و ایااالت متحاده
است ) .(Hartjen, 2012, p.153ایه مساهل درحالی صورت میگیرد که هرساله تعاداد کمای از
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عامالن ایه جنایات دستگیر و محاکمه میشوند بهطوری که در سا  3223باه ازای هار022
نفر قاچاقچی انسان ،حدوداً یک نفر مجر شناخته شده است ) . (Ceccarelli, 2013, p. 267بر
ایه اساس شایان یادآوری است که قاچاق انسان مرکز حقوق بشر را هد گرفته است و مان از
اجرای حقوق شناختهشدۀ قربانیان خود میشود چراکه حقوق بشر با دشمنان تبعیض نا ادی و
جنسی جدا دارد و برابری و حداقل حقوق را برای همگاان محتار مایشامارد درحاالی کاه
رفتارهایی چون کار اجباری ،ازدوا اجباری و تجارت زنان و کودکان برای سوء استفادۀ جنسای
و ریر آن ،رفتارهایی هستند که با قاچاق انسان پیوند خوردهاند لاذا شاای نیسات کاه قاچااق
انسان کلیت حقوق بشر را اناار کارده ) ،(Gallagher, 2010, p.5شناساایی شنصایت حقاوقی
انسانها را بهعنوان یای از مهمتریه حقوق بشری تاذیب مینماید .از ایه رو ،فردی که قاچااق
می شود ،درواق در شرایط بردگی بهسر برده و بهسان کاال با او برخورد میشود تا جایی که حق
شناسایی شنصیت حقوقی و حق کرامت انسانی وی نقض میگردد.1
در خصون دیدگاه اسال دربارۀ قاچااق انساان ،باا توجاه باه ماواردی کاه ابتادا در بحا
بردهداری سنتی اراهه شد ،خاطرنشان میسازد که اسال تحت هیچ شارایطی قاچااق انساان یاا
بردهداری مدرن را نهتنها نپذیرفته است ،بلاه قاطعانه آن را رد میکناد .دالیال فراوانای وجاود
دارد که اسال با صراحت کامال پدیادۀ بردگای را یاک جریاان عارضای و ریرطبیعای زنادگی
اجتماعی آن روز که میبایست ازبیه برود ،معرفی می نماید .برای نمونه در اسال اصل اولیاه در
خصون جایگاه افراد انسانی ایه است که همۀ انسانها آزاد متولد شدهاند .3ریر از نموناههاایی
که برای اثبات ایه سنه در گفتار پیشیه بهطورمفصل بیان شد ،یای از مواردی که بهصاراحت
قاچاق انسان را از منظر اسال مردود اعال مینماید ،روایتی است که از پیامبر اسال نقال شاده
است که ایشان میفرمایند« :بردگی دربارۀ ربودهشدگان صاحیه نیسات و آناان همگای آزادناد
مانند سایر مرد  .»3همچنیه دلیل قطعی دیگری که برای ایه سنه باید اراهه شود ،ایاه اسات
که در روایات شیعی 1و همچنیه در کتا های فقهی در خصون احاا بی و مااساب محرماه
بر ایه امر اتفاق نظر وجود دارد که ازجمله مااسب محرمه ،خرید و فروش انساان آزاد اسات .از
 .1ایه عمل ناقض حقوق بنیادینی چون حق کرامت انسانی (بناد  1ماادۀ  12میثااق بایهالمللای حقاوق مادنی و
سیاسی) و حق بر شناسایی شنصیت حقوقی (مادۀ  13میثاق بیهالمللی حقوق مدنی و سیاسی) میباشاد کاه
با تنطی از ایه حقوق ،حقوق بشری دیگری که از کرامت و شنصیت انسانی نشنت میگیرند نقض میگردد.
 .3قا رسو اهلل (ن)« :الناس کلهم أحرار ،کلهم سواء تماماا کأسانان المشاط» (حلاوانى1120 ،ق ،ن )31قاا
اإلما علی(م)« :إنَّ آد لم یلد عبدا و ال أمۀ انَّ النَّاس کلَّهم أحرار( ».نهجالبالره :خطبۀ سی و هفتم).
« .3ال عبودیه لهوالء المنتطفیه و انهم احرارٌ مثل ساهر االحرار» (جعفری تبریزی ،1372 ،ن.)113 -117
س» (اباهبابویاه،
ن النَّاا َ
ه َیبِیعُاو َ
ک الَّاذِی َ
ن شَا َّر ُأ رمتِا َ
حمرا ُد ِإ َّ
 .1قا رسو اهلل(ن)« :فَإِنَّهُ أَتَانِی جَبْرَهِیلُ م َفقَا َ یَاا ُم َ
1113ق ،ن )151عه أبی عبدهلل الصادق (م)« :شَرُّ النَّاسِ مَهْ بَامَ النَّاس» (کلینى1127 ،ق ،ن.)111

بردهداری سنتی و مدرن در حقوق بینالملل و...

23

ایه رو ،با توجه به توضیحات پیشگفته ،اسال نهتنها بردهداری را محدود نموده است ،بلااه آن
را به تدریج ازمیان برده است تا جایی که امروزه انسانی که احااا بردگای بار او جااری باشاد،
وجود ندارد لذا باید قاطعانه به ایه امر قاهل بود که قاچاق انسان یا هماان باردهداری مادرن باا
مبانی و اندیشۀ اسالمی کامالً در تعارض است.

جایگاه منع بردهداری در میان اسناد و قواعد حقوق بینالملل
ازجمله موارد مهمی که در ایه خصون باید به آن اشاره شود ،جایگاه قاعدۀ ممنوعیات بردگای
در حقوق بیه الملل است .ایناه ایه قاعده تا چه حدی از پذیرش جامعۀ بایهالمللای برخاوردار
است ،ضرورت عمل به آن و جلوگیری از بهبردگی گرفته افاراد در قالاب باردهداری سانتی یاا
برده داری مدرن را نمایان میسازد .در واق «من بردگی» قاعدهای است که به لحاظ اهمیات و
جایگاه وی ه ای که در حمایت از افراد انسانی دارد ،در اساناد و معاهادات بایهالمللای متعاددی
مورد توجه و عنایت واق شده اسات« .حاق افاراد باه آزادی از بردگای» در حقاوق بایهالملال
بهعنوان حق اساسی بشر تعری شده است بهطوری که یای از شدیدتریه و قاویتاریه قواعاد
بیهالمللی را در خصون من بردهداری در سطه جامعه بیهالملل شاهد هستیم.

 .1جایگاه منع بردهداری در میان اسناد بینالمللی
به لحاظ تأثیر منر بردگی بر عد شناسایی شنصیت حقوقی انسانها و درنتیجه اجرا نشادن
سایر حقوق بشری ،نسبت به ایه گونه افراد و تنز وضاعیت حقاوقی انساانی ایشاان ،از دیربااز
تالش جامعۀ جهانی بر آن بوده تا با ایه مسنله که در آن روزگاران ریشههای عمیاق فرهنگای،
اجتماعی و اقتصادی داشته است ،مبارزه کند .در راستای جلوگیری از توسعه و مهار ایه پدیادۀ
نامیمون ،از سا  1015تا  3225بیش از 322سند حقوقی و موافقتنامۀ بیهالمللی در مبارزه
با بردهداری تدویه شده است ) . (Bales, 2005, p.41ننستیه سند بیهالمللای کاه ممنوعیات
جهانی تجارتِ بردگان را اعال کرد ،اعالمیۀ  1 1015بود که در ویاه امضاا شاد .ایاه اعالمیاه
اذعان میداشت که تجارت برده «با اصو مربوط به بشریت و اخاالق جهاانی مناال اسات»3.
اعالمیۀ یادشده که بهمثابۀ اولیه پیروزی جنبش طر داران الغای بردهداری اسات (Bassiouni,
) ،2008, p.543نقطۀ عطفی برای ممنوعیت و لغو جهانی بردهداری محسو میشاود هرچناد
ضمانت اجرایی برای حذ بردهداری اراهه نارده و بهصراحت بردهداری را یک جنایت کیفری به
1. The Vienna Declaration 1815.
2. Repugnant to the principle of humanity and universal morality.
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حسا نیاورده است ،اما بهعنوان ننستیه تالش بیهالمللی که قدرتهای بزرگ آن روز در برابر
بردهداری انجا دادهاند ،حاهز اهمیت است ) . (Scarpa, 2008, p.42پس از جنگ جهانی او در
پی مجاهدتهای جنبش طر دار الغای بردهداری ،توجه بیهالمللی به الغای بردهداری و بردگی
متمرکز گردید ) (Bales, 2005, p.42و با تأسیس جامعۀ ملال ،کنوانسایون بردگای  1 1133در
چارچو جامعۀ ملل تصویب شد .کنوانسیون حاضر مرحلۀ مهمای در تحقاق الغاای باردهداری
سنتی میباشد .ایه معاهده تعری جامعی از بردگی اراهه می کند که همچنان در قضایایی که به
بردهداری مدرن مربوط میشوند ،مورد استناد مراج بیهالمللای اسات .کنوانسایون  1133در
بند  1ننستیه مادۀ خود ،بردگی را ایهچنیه توصی مینماید« :بردگی وضعیت یا شرایط یاک
شنص است که هریک از ا ختیارات متصل به حق مالایات یاا هماۀ آنهاا نسابت باه او اعماا
میگردد» .3پس از پایان جنگ جهانی دو و تشایل سازمان ملل متحاد ،کنوانسایون تامیلای
 3 1153برای اصالح و تامیل کنوانسیون  1133جامعۀ ملل ،تحت نظارت سازمان ملل متحد
تصویب گردید .1بهدنبا تالشهای بیهالمللی از قرن هجدهم تا قرن نوزدهم ،بردهداری سانتی
در حقوق بیهالملل ملغا ،و برده داری به صورتی پایدار و قطعی بهعنوان تنلفی آشاار از حقاوق
بیهالملل بهرسمیت شناخته شد .پس از آن در سا « 1110حق افاراد باه آزادی از بردگای»
به عنوان یای از حقوق اساسی بشری در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ظهور و بروز یافات .ماادۀ 1
ایه اعالمیه ایهچنیه بیان میدارد« :هیچکس را نبایاد در بردگای یاا بنادگی محصاور نماود.
برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشاا خود لغو شود» .5پس از تادویه اعالمیاۀ جهاانی
حقوق بشر ،نظا بیه الملل من بردگی و باردهداری را از جملاۀ حقاوق بنیاادیه و هنجارهاای
اساسی معرفی کرده است که تنطیناپذیر است .از ایه رو ،در اسناد جهانی و منطقاهایِ حقاوق
بشر به ایه حق بشری اشاره شده است ازجمله در مادۀ  0میثااق بایهالمللای حقاوق مادنی و
سیاسی که در آن تأکید شده است که هیچکس را نمیتوان در بردگی نگه داشت و ایه ماده باه
ممنوعیت تجارت بردگان به هر نحو و ممنوعیت کار اجباری ریراز مواردی که ازجملاه الزاماات
1. The 1926 Slavery Convention or the Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery.
2. Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching
to the right of ownership are exercised.
3 .Supplementary Convention(1956).

 .1بر اساس ایه کنوانسیون تامیلی دولتهایی که کنوانسیون 1133را امضا کردهاند ،باید در اسرم وقت نسبت باه
لغو کامل و ممنوعیت بردگی و رفتارهای مشابه آن همچون دِیه بردگای ( ،)debt bondageرالمای یاا رعیتای
( ،)serfdomازدوا اجباری ( ،)unfree marriagesاستثمار جوانان برای کاارگری ( exploitation of young
 ،)people for their laborاقدا نمایند.
5. No one shall be held in slavery or servitude;slavery and the slave trade should be abolished
in all their forms.
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اجتماعی هستند ،مانند خدمت وظیفه یا کار اجباری منتج از مجاازات قاانونی ،پرداختاه اسات.
همراستا با مادۀ  0میثاق ،مادۀ  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیاادیه و ماادۀ 3
کنوانسیون امریاایی حقوق بشر نیز بر ممنوعیت بردگی تصریه دارناد .افازون بار ایاه ،ماادۀ 5
منشور افریقایی حقوق بشر و مرد  ،پس از تصریه بر حق برخورداری افراد از شنصیت حقاوقی
و حق کرامت انسانی ،تمامی صور استثمار و تحقیر انسان ازجملاه باردهداری و تجاارت بارده را
من میکند .منشور حقوق اساسی اتحادیۀ اروپا در سا  1 3222نیز در ایه خصون قابل توجه
است .مادۀ  5ایه منشور ،3با عنوان ممنوعیت برده داری شامل ممنوعیت بردگی ،کار اجبااری و
قاچاق انسان است .در ایه میان نباید از معاهدات خاصی 3که در ایاه زمیناه تادویه یافتاهاناد،
رافل شد .درنهایت ،اشاره به اساسنامۀ دیوان کیفری بایهالمللای 1خاالی از لطا نیسات .ایاه
اساسنامه ازجمله معاهدات مهمی است که با نگاهی کیفری بردگی را توصی کرده اسات و باه
وظای انسانها در ازبیه بردن بردگی تصریه دارد .پاراگرا او بنش  cماادۀ  ،7باردهداری را
در شمار «جنایات علیه بشریت» 5قرار داده و در پاراگرا دو بنش  cهمان ماده ،باردهداری را
به معنای اعما هریک یا تمامی اختیارات متصل به حق مالایت بر یک نفر دانساته و آن را باه
بردگی مدرن نیز تسری داده و شامل اِعما چنیه اختیاری در جریاان قاچااق انساان خصوصااً
زنان و کودکان نیز نموده است3.

 .2جایگاه منع بردهداری در میان قواعد حقوق بینالملل
«ممنوعیت بردهداری» دارای جایگاهی برجسته در میان قواعد حقوق بایهالملال اسات« .حاق
افراد به آزادی از بردگی» با عنایت به بند 3مادۀ  1و مادۀ  0میثاق بایهالمللای حقاوق مادنی و
سیاسی ،بند  3مادۀ 15و بند  1مادۀ  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،بند  3مادۀ  37و ماادۀ 3
کنوانسیون امریاایی حقوقبشر ،ازجمله «حقوق ریرقابل تعلیق» میباشد که بارای بهارهمنادی
1. The Charter of Fundamental Rights of the European Union.
2. “No-one shall be held in slavery or servitude. No one shall be required to perform forced or
”compulsory labour. Trafficking in Human Beings is prohibited.
;3. International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 1921
the UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation
of the Prostitution of Others 1949; Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking
in Persons,Especially Women and Children, supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime 2000.
4. Rome Statute of the International Criminal Court, Done at Rome on 17 July 1998, in force
on 1 July 2002.
5. Crimes Against Humanity
6. Includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons,in particular
women and children.
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کامل از حقوق و آزادیهای بشری الز و ضروری اسات و در هایچ اوضاام و احاوالی حتای در
مواق فوقالعاده و اضطراری لغو نمی شود و در زمان صله و جنگ یا شارایط نظاامى نیاز ماورد
احترا است ) . (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2003, p.449ناتاۀ
قابل مالحظه در ایه خصون ایه است که حق بهبردگی کشیده نشدن ازجمله حقاوق ریرقابال
تعلیقی است که در اسناد بیه المللی به صاورت مطلاق بیاان شاده و از ایاه رو ،حاق یادشاده،
ازجمله «حقوق مطلق» 1است و هیچ دولتی نمی تواند تعهداتش را در ایه زمینه محدود نمایاد.
در عیه حا  ،دیوان بیه المللی دادگستری نیز در قضیۀ بارسلونا تراکشه اعال کرد که اصاو و
قواعد مربوط به حقوق اساسی انسان ازجمله حفاظت از بردهداری ،3یای از نمونههاای تعهادات
عا الشمو  3است چراکه دولتها در تالیفشان نسبت به من و جلوگیری از بردهداری در قباا
جامعۀ بیهالمللی در کل 1متعهدند ) . (Barcelona Traction, 1970, para. 33-34به ایه مسنله
در رویۀ قضایی بارها توجه شده است .دیاوان کیفاری یوگساالوی ساابق در قضایۀ کونااراک و
دیگران تأکید میکند که اشاا معاصر باردهداری باهعناوان جنایات علیاه بشاریت در حقاوق
بیهالملل عرفی شناسایی شده است ) . (Prosecutor v.Kunarac, 2002, para.17در ایه راساتا
کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر عمومی شمارۀ  31بر ایه امار کاه ممنوعیات باردهداری از قواعاد
عرفی بیه المللی است ،صحه گذاشته و تصریه مینماید که «دولتها نمیتوانند حاق مشاارکت
کاردن در بردگای 5را بارای خودشاان رزرو کنناد» (Human Rights Committee, General
) .Comment 24(52), 1994, para. 8از ایه رو ،در حا حاضر در حقوق بایهالملال ایاه اصال
به خوبی تثبیت شده است که ممنوعیت بردهداری از قواعد مستقر در حقاوق بایهالملال عرفای
میباشد که به درجۀ قاعدۀ آمرۀ بیهالمللی ناهل شده است ) (Bassiouni, .2008, p. 535بارای
نمونه کمیسیون حقوق بیهالملل در یاای از گازارشهاای خاود اذعاان کارد کاه «ممنوعیات
بردهداری یای از قدیمیتریه و بهتریه قواعد مستقر در قواعاد آماره اسات»(Report of the 3
) .International Law Commission to the General Assemblyهمانگوناه کاه مالحظاهشاد،
تمامی موارد پیشگفته نمایانگر جایگاه برجساته و ممتااز قاعادۀ ممنوعیات بردگای در حقاوق
بیه الملل است .موقعیت وی ۀ قاعدۀ من بردگی در حوزۀ حقوق بیه الملل ریرقابل انااار اسات
1. Absolute Rights
2. Protection from Slavery

 .3تعهدات اِرگا اومنس ) (Erga Omnesیا تعهدات عا الشمو  ،تعهداتی هستند کاه باه لحااظ اهمیتای کاه دارناد،
دردره تمامی دولتها را برمیانگیزند و همۀ کشورها میتوانند به مناف حقوقی که در حمایات از ایاه حقاوق
دارند ،استناد نمایند .برای مطالعۀ بیشتر ر.ک .احمدین اد ،1311 ،ن.131-101
4. International community as a whole
5. The right to engage in slavery
6. Slavery is one of the oldest and best settled rules of Jus Cogens.
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چراکه بهبردگی گرفته انسانها حق بنیادیه آنان را در خصون ایناه بهعنوان یاک شانص در
برابر قانون شناسایی شوند ،1زایل نموده ،وضعیت ایشان را در حد کاال تنز میدهد و درنتیجاه
سایر حقوق بشری مورد تأیید حقوق بیهالملل را نسبت به قربانیان بیتأثیر و کأنلمیاه خواهد
نمود.

نتیجه
بردهداری پدیدهای حقوقی -اقتصادی است که سابقهای بس کهه دارد و در طو اعصار با فاراز
و نشیبهایی همراه بوده است .روزگاری ایه عمل آنچنان طبیعی و قانونی بهنظر میرسید و با
فرهنگ و عقاید مردمان درهم آمینته بود ،که خال آن تصور نمیشد و بهدلیل پیوند ریرقابال
تفایک برده داری با تمامی ابعااد اجتمااعی ،فرهنگای و اقتصاادی آن روزگاار هایچ فیلساو و
مصلحی به اناار آن قیا نارده بود .در ایه چنیه شرایطی که انسانیت بردگان نفی مایشاد ،در
اوایل قرن هفتم میالدی دیه نوپای اسال شأن و منزلت انسانها را برابر دانست و انسانهایی را
که بهسان کاال خرید و فروش میشدند ،با صاحبانشان برادر و برابر شمرد .اگرچاه حاذ کامال
بردهداری در آن زمان میسرنشد ،ولی اسال انساانیت و شنصایت را باه بردگاان بازگرداناد تاا
جایی که نهتنها با فرهنگ سازی و عرضۀ قواعد محدودکننده در ایه زمینه ،بردهداری را مقید به
قیودی نمود ،بلاه با اعما محدودیتهای متعدد بر آن به تدریج زمینۀ محو و الغاای بردگای را
فراهم آورد .در ایه میان سنت بردهداری تا قرنها پس از ظهور اسال (تاا میاناۀ قارن ناوزدهم
میالدی) در جامعۀ جهانی روا داشت و سرانجا درپاسِ ساا هاا مباارزه ،جامعاۀ بایهالمللای
لغوکامل برده داری را پذیرفت .امروزه قاعدۀ من بردگی در باالتریه سطه از قواعاد بایهالمللای
جای دارد و قاعدهای تنل ناپذیر است که با پذیرش مضاع جامعۀ بیهالمللی روبرو اسات و در
هیچ جای جهان بردهداری بهعنوان امری قانونی شناخته نمیشود .لااه ایاه معضال حقاوقی-
اقتصادی هرگز درطو تاریخ متوقا نشاده و صارف ًا شاال و تعریا آن متحاو شاده اسات
بهطوری که در حا حاضر بردهداری مدرن بهعنوان مسنله و مشالی بیهالمللی مطرحشده و در
قالب قاچاق انسان نمود و بروز یافته است .قاچاق انسان که جرمی مرکب اسات ،هار ناوم ساوء
استفاده از افراد را دربر میگیرد که فرد را از حیطۀ حمایت و شناسایی قانون خاار کارده و باا
تنریب شنصیت حقوقی او ،فرد را مجبور به تهفروشی ،بهره کشی جنسی ،کار اجباری نماوده،
گاه اعضای وی را بهفروش میرساند .در ایه چارچو انسانها همچون کاالیی فاقاد موضاوعیت
حقوقی محسو میشوند و بهعبارتی بردگانی بیش نیستند .ناتۀ تأس بار ایناه ایه جر بایه
 .1موضوم مواد  3اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و  13میثاق بیهالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
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المللی که ناقض حقوق بنیادیه بشری است ،ارلب نسبت به زنان و کودکان اعما میشود و باه
تجارتی کم خطر و سودآور تبدیل شده و از تجارت سالح و مواد مندر نیز پیشای گرفتاه اسات.
بدیه سان امروزه درعمل ،استثمار و بهرهکشی از انسانها در قالب قاچااق انساان یاا باردهداری
مدرن ،موضوم و دامنۀ جغرافیایی گستردهتری نسبت به بردهداری سنتی یافته است.در خصون
رهیافتی که دیه مبیه اسال در زمینۀ بردهداری مدرن یا قاچاق انسان اراهاه مایدهاد ،شاایان
ذکر است که دالیل فراوانی وجود دارد که اسال باصراحت کامل پدیدۀ بردگی را بهعناوان یاک
جریان عارضی و ریرطبیعی زندگی اجتماعی آن روز که میبایست ازبیه بارود ،معرفایکارده و
قرنها پیشتر از اقدا جامعۀ جهانی بر اعما محدودیت بر آن تالش نموده اسات .هماانگوناه
که بیان گردید ،در احاا اسالمی بارها بر ایه امر تأکید شده که خرید و فروش انسان آزاد حرا
است ،و با عنایت به ایه مهم که امروزه انسانی که احاا بردگی بر او جااری باشاد وجودنادارد،
باید قاطعانه به ایه امر قاهل بود که قاچاق انسان یا همان بردهداری مادرن باا مباانی و اندیشاۀ
اسالمی کامالً در تعارض است.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
.1
.3
.3
.1
.5
.3

.7
.0

احمدی ن اد ،مریم (زمستان« ،)1311تعهدات در قبا جامعاه بایهالمللای و جایگااه آن در
حقوق مسنولیت بیهالمللی دولت» ،فصلنامۀ سیاست خارجی ،سا  ،33ن.131-105
ارسطو ( ،)1351سیاست ،ترجمۀ حمید عنایت ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
اشتری ،بهناز ( ،)1312قاچاق زنان بردگی معاصر ،تهران :نشرمیزان.
پاینده ،ابوالقاسم (بی تا) ،نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضارت رساو (ن) ،تهاران:
دنیاى دانش.
جعفری تبریزی ،محمدتقی ( ،)1372تحقیق در دو نظا حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسال
و رر  ،چاپ او  ،تهران :دفتر خدمات حقوقی بیهالمللی جمهوری اسالمی ایران.
حبیبزاده ،محمادجعفر و مقدسای ،محمادباقر و جعفاری دولاتآباادی ،عبااس (زمساتان
« ،)1300قاچاق انسان در حقوق کیفاری ایاران» ،پ وهشاهای حقاوق تطبیقای ،دوره ، 13
شماره  ،1ن.11 - 133
حسینى ،سیدابراهیم ( ،)1303اصل منا توسّال باه زور و ماوارد اساتثناى آن در اساال و
حقوق بیهالملل معاصر ،قم :نشر معار .
دورانت ،ویل ( ،)1372تاریخ تمدن ،ترجمۀ احمد آرا  ،امیرحسیه آریاانپاور و ،...جلاد او
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(مشرق گهواره تمدن) ،چاپ سو  ،تهران :انتشارات و آموزش انقال
 .1طباطبایی ،سیدمحمدحسیه (بی تا) ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،ترجمۀ سید محمدباقر موسوی
همدانی ،جلد دو  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .12عر ابوزیدآبادی ،عبدالرضا (زمساتان « ،)1305بردگاان از جاهلیات تاا اساال (تحلیال و
بررسی تارینی)» ،دوفصلنامۀ تاریخ در آینۀ پ وهش ،سا ساو  ،شامارۀ (1پیااپی  ،)13ن
.152 -121
 .11قرشى بنایى ،سید علیاکبر (1113ق) ،قاموس قرآن ،جلد پنجم ،تهران :دارالاتب االسالمیه.
 .13کک دیه ،نگویه ،پاتریک دییه ،آله پله ( ،)1303حقوق بیهالملل عمومی ،ترجماۀ :حساه
حبیبی ،جلد او  ،تهران :انتشارات اطالعات.
 .13کوالیی ،الهه (« ،)1303عوامل و انگیزه های قاچاق انسان باا تأکیاد بار آسایای مرکازی »،
فصلنامۀ سیاست ،مجله دانشاده حقوق و علو سیاسی دانشگاه تهران ،دورۀ  ، 37شاماره،1
ن.172-153
 .11محقق داماد ،مصطفی (« ،)1313حق استنسار در حقوق بیه الملل اسالمی براساس کتا و
سیرۀ نبوی» ،اسال و حقوق بیه الملل بشردوستانه ،تهران :مرکز مطالعات تطبیقی اساال و
حقوق بشردوستانۀ بیهالملل با همااری نشر میزان.
 .15ماار شیرازى ،ناصر (اردیبهشت « ،)1330اسال و بردگی» ،نشاریۀ ماتاب تشای  ،پایش
شماره.
 .13ماار شیرازى ،ناصر ( ،)1371اسال و آزادی بردگاان ،چااپ هشاتم ،قام :انتشاارات نسال
جوان.
 .17ماار شیرازى ،ناصر ( ،)1371پیا اما شرح تازه و جامعى بر نهجالبالره ،جلاد دو  ،چااپ
او  ،تهران :دارالاتباإلسالمیه.
 .10میر محمد صادقی ،حسیه ( ،)1377حقوق جزای بیهالملل ،تهران :نشر میزان.
 .11میر محمد صادقی ،حسیه ( ،)1300دادگاه کیفری بیهالمللی،تهران :نشر دادگستر.
 .32هایلی ،الاس ( ،)1331ریشهها ( ،)Alex Haley, Rootsترجمۀ محمدتقی کرباسی و حساه
مروی ،تهران :بدرقه جاویدان.

ب) عربی
 .1القرآن الاریم.
 .3النهج البالره.
 .3ابه بابویه ،محمدبه على (1113ق) ،مَه الیحضره الفقیه ،المجلدالثال  ،قم :دفتار انتشاارات
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.اسالمى
 خاتم النبیایه صالی اهلل علیاه،)ق1135(  محمد به أحمد به مصطفى به أحمد،أبی زهره
. دارالفار العربی: القاهره، المجلد الثانی،واله وسلم
 مدرساه: قام، نزهه النااظر و تنبیاه النااطر،)ق1120(  حسیه به محمدبه حسه،حلوانى
.)اإلما المهدی(عج
. دارالاتب اإلسالمیه: تهران، المجلدالنامس، الاافی،)ق1127(  محمدبهیعقو،کلینى
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