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1.بردگـیوبـردهداری

بردگی و برده داری عمدتًا و اصالتًا نتیجۀ ضروری و اجتناب ناپذیر 

ــت یک  ــای قدیم بود. هر جنگی بالمآل غالبًا به شکس جنگ ه

ــروزی و غلبۀ طرف دیگر می انجامید و ندرتًا هم بر  طرف و پی

ــت در جبهۀ  ــد. وقتی آثار شکس متارکه یا مصالحه ختم می ش

ــد عّده ای از سربازان و افراد  یکی از طرفین جنگ نمودار می ش

آن لشکر می گریختند و برخی هم اسیر طرف غالب می شدند. 

ــتاهای طرف مغلوب  ــهر یا روس ــکر فاتح وارد ش گاهی نیز لش

ــیر کردن مردم آن شهر یا روستا  ــد و به تاراج اموال و اس می ش

می پرداخت. با اسیران جنگی معمواًل به سه روش رفتار می شد: 

ــد و قتل عام کنند؛ که  ــا را از دم تیغ بگذرانن ــی آن که آن ه یک

روش برخی فاتحان جنایتکار چون چنگیز مغول و تیمور لنگ 

ــتند کسانی را  و آغا محمدخان قاجار بود، چون آن ها نمی خواس

ــه با آنان جنگیده بودند زنده بگذارند مبادا باز به هم بپیوندند  ک

ــاز کنند. روش دوم آن  ــکری بیارایند و جنگ دیگری آغ و لش

بود که اسرا را میان لشکریان فاتح به عنوان برده تقسیم کنند. 

ــپاهی ممکن بود یک یا چند اسیر را به بردگی ببرد.  هر فرِد س

ــپاهیان برده ها را در بازار برده فروشان، در شهرهای سر راه  س

ــیر معمواًل طالب بیشتری داشت و  خود، می فروختند. زنان اس

ــتند در مزارع کار  ــن مردان جوان و کاری که می توانس همچنی

ــون تاجران و  ــر، که نزد اهل حرفه چ ــه وران ماه کنند یا پیش

ــه کار می پرداختند. زنان و  ــان و آهنگران و غیره ب سنگ تراش

ــهم امراء و شاهان بودند که به حرمسرای آنان  دختران زیبا س

برده می شدند. برخی برده ها نیز که هنرهای نمایانی داشتند به 

سپاه خاّص پادشاهان ملحق می شدند و گاهی به مقامات بلندی 

چون کاتبان درباری و وزارت و حاکمان و والیان شهرها و غیره 

ــیدند و حّتی برخی از آنان ممکن بود به سلطنت برسند.  می رس

چنان  که سلسله ای از آن ها به نام »ممالیک« )جمع مملوک به 

ــیصد سال )یعنی از 648 هـ .ق تا  معنای غالم و برده( حدود س

ــام سلطنت کردند. روش سوم مبادلۀ  922 هـ .ق( بر مصر و ش

ــرا بود میان طرفین جنگ؛ یعنی هرکدام از طرفین تعدادی  اس

ــیر را با اسرای خود که نزد طرف دیگر بود مبادله می کرد و  اس

ــران سپاه و صاحب منصبان عمده  لذا اسرای با ارزش چون س

ــمند و بزرگ جداگانه نگهداری می شدند تا با  و اشخاص دانش

ــوند. گاهی هم یکی از طرفین اسرای  ــابه خود معاوضه ش مش

خود را کاًل یا بعضًا از طرف دیگر خریداری می کرد و در ازاء هر 

اسیر مبلغی می پرداخت که گاهی بسیار گزاف بود. 

ــرایط  ــد امروزی به برده داری می نگرند از ش ــانی که با دی کس

ــتند. البته در بسیاری از موارد  تاریخی وجود برده ها مّطلع نیس

ــیدند اّما در  ــد و از آن ها کار زیاد می کش ــه برده ها ظلم می ش ب

ــود و مرّفه؛ در  ــی برده ها خوب ب ــوارد هم زندگ ــیاری از م بس

ــد و حّتی ممکن بود از وطن  ــای اعیان زندگی می کردن خانه ه

خود هم عقب زیسته باشند.

ــی و منع آن در عصر قاجار را کتابخانۀ  ــناد برده فروش کتاب اس

ــورایی ملّی منتشر کرده است.  ــناد مجلس ش موزه و مرکز اس

ــاب حاوی اّطالعات گران بهایی از خرید و فروش برده  این کت

ــمال و جنوب ایران و چگونگی برده گیری در آن مناطق  در ش

ــامل یک مقدمه، چهاربخش و یک ضمیمه است.  است که ش

اسنادبردهفروشیومنعآندرعصرقاجار
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ــالم و راه های آزادی  ــت، بردگی از دیدگاه اس در مقدمۀ نخس

ــامل مکاتبه، تدبیر، استیالء، سرایت،  کّفاره، ضرب  بردگان )ش

ــرع و  ــل، جزام و کوری و تملّک ارحام( طبق قوانین ش و تنکی

ــاری با آنان آمده و  ــتحباب آزاد کردن بندگان و خوش رفت اس

ــده است که در اسالم اصل بر آزادی انسان است که با  گفته ش

عنوان »اصالة الحرّیه« در جواهر الکالم ذکر شده است. سپس 

ــاره   ــت غالمان و کنیزان در عصر قاجار به اجمال اش به وضعی

ــده و در مورد شمارۀ بردگان آمده است که ساالنه حدود دو  ش

ــواحل جنوبی وارد ایران می شده است و  ــه هزار برده از س تا س

ــی و ارمنی و چرکی و  ــمال غربی از گرج ــای ش آن گاه برده ه

ــدند و کنیزان  ــات آنان ربوده و فروخته می ش ــرد که از والی ُک

ــان می فروختند و بردگان ترکمن  ــرد که کردۀ  خود به ایرانی ُک

ــان می افتادند از مباحث مقدمه  ــت ایرانی که در جنگ ها به دس

است. در مقدمه همچنین داستان منبع برده فروشی که از طرف 

ــی ها در قرن نوزدهم میالدی در خلیج فارس پیگیری  انگلیس

می شد شرح داده شده است. همچنین پاسخ پادشاهان و وزرای 

قاجاری به درخواست های مکّرر انگلیس ها نیز ذکر شده است. 

سپس منابع اسناد و مدارک مندرج در کتاب ذکر شده است که 

ــت و سپس از  عمدتًا در بایگانی وزارت امور خارجه موجود اس

اسناد محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و چند منبع 

دیگر یاد شده است؛

ــا و معاهده های منع  ــامل قرارنامه ه بخش اّول کتاب، ش

ــی است که میان ایران و دولت انگلیس مبادله شده  برده فروش

است. 

ــی است که  ــامل مکاتبات و مقاالت سیاس بخش دوم، ش

میان مقامات ایران در عصر قاجار و سفارت انگلیس یا مقامات 

آن کشور صورت گرفته است.

ــزان غیر  ــه غالمان و کنی ــت ب ــوم، مربوط اس بخش س

آفریقایی.

ــامل  ــوی آزادی«، ش و بخش چهارم، تحت عنوان »به س

ــود می گریختند و به  ــزان از مالکان خ ــت که کنی مواردی اس

ــده یا منکر زوجیت خود  ــول گری انگلیس پناهنده می ش قونس

ــی بر این که غالبًا برای  ــا مالک می گردیده اند و دعاوی مبتن ب

وزارت امور خارجه مشکالتی به وجود می آورده است. 

ــارۀ خرید و  ــرعی درب ــامل مکتوبات ش ــۀ کتاب نیز ش ضمیم

ــان و صورت قباله نامچه هایی راجع  فروش برده ها یا آزادی آن

ــت. نمایه های آخر کتاب شامل نام ها و القاب، ملل  به آن هاس

ــینه ها و مناصب  ــازمان ها و نهادها، پیش ــل، جای ها، س و نح

گوناگون است.

ــاس قانونی که در 18 بهمن 1307  نکتۀ آخر آن که بر اس

ــورای ملّی ایران به تصویب رسید، هیچ کس در  در مجلس ش

ــناخته نمی شود و همۀ بردگانی که به خاک ایران  ایران برده ش

ــکایتی از کسی بابت معاملۀ  ــوند آزاد می گردند و اگر ش وارد ش

ــایل  ــت فوراً وس ــید، مأمورین دولت می بایس برده با او می رس

استخالص او را فراهم سازند.

اّما یک نکته را هم حقیر از خاطرات خود می افزایم که در 

جوانی یا نوجوانی مردی را دیدم که می گفت برده بوده و بعد از 

ــال 1307( آزاد شده ولی  تصویب قانون لغو بردگی )یعنی در س

مالک او حاضر نبوده است شرعًا آزادش کند و آن مرد، پس از 

ــته است. اکنون  مرگ مالک، خود را هنوز زیر دین او می دانس

که به این خاطره می اندیشم متوّجه می شوم که قوانین بردگی 

ــالم تبعات شرعی هم داشته است و برده هایی که شرعًا به  اس

تملّک کسی در می آمدند در باطن و فکر خود این امر را کاماًل 

ــلّم ارباب را بر تملّک  ــتند و حّق مس معقول و صحیح می دانس

خود می پذیرفتند و اگرچه گاهی می گریختند اّما در دل خود را 

گناهکار می دانستند.

ــع آن در دورۀ قاجار به  ــی و من ــناد برده فروش ــاب اس کت

ــش خانم نرگس علیپور چاپ شده است و من نمی دانم  کوش

ــش و اهتمام« یا »به  ــش« یا »به اهتمام« یا »به کوش »به کوش

سعی« فالن کس که اخیراً بر پشت جلد کتاب ها دیده می شود 

ــت و نه به  ــراً نه به معنای تصحیح اس ــه معنایی دارد. ظاه چ

ــت بر دست  ــار و چاپ اس معنای ویرایش و گویا به معنی انتش

ــت یا حاصل  ــی و لذا نمی توان گفت این غلط ها چاپی اس کس

ــکوزئیل« در صفحۀ 34 به جای  ــنده. مثاًل »ش ــی کوش بدخوان

ــه و صفحات متعّدد دیگر »تنبیه  ــل«. در همین صفح »تنگوزئی

ــراً به معنای تاوان و  ــت و »ترجمان« ظاه و ترجمان« آمده اس

ــت که چرا این  ــت اّما معلوم نیس ــت و مجازات نقدی اس غرام

کلمه به کار رفته است، آیا بدخوانی نیست؟ در ص 37 سطر 3 

ــت  »با تجرات غالم« به جای »تا تجارت غالم و کنیز« آمده اس

ــا«. در ص 38 »محض مرعیت و  ــا« به جای »نقطه ه و »نقط ه

ــاید به جای »مراعات و تقویت«. در صص 40 و 41  تقویت« ش

»کرخز و کرقه« )به جای کرخز( آمده که ظاهراً به معنای تنگه 
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ــت اّما توضیح نداده اند که این چه کلمه ای است. در  و وغاز اس

ــته شده است  ص 45 »موزامبیک« یکی از ممالک افرنگ دانس

که صحیح آن »افریک« است یعنی »آفریقا«؛ در همین صفحه، 

بیست و ششمین »درجه ارض جنوبی« چاپ شده است به جای 

ــطر 7 »تحفیفی« به جای  ــی«. در ص 46 در س ــرض جنوب »ع

»تحقیقی« و در ص 51 »اعالل نامه« به جای »اعالن نامه« و در 

ــت« به جای »پارکۀ بدایت« که در تصویر  ص 59 »پارکۀ هدای

 )Parquet :ــه ــت و »پارکه« )فرانس صفحه 60 به خوبی پیداس

ــاختمان است که  در اصل به معنای پارکت یعنی کف چوبِی س

ــده است. چون طرفین  ــرا اطالق ش به کنایه به داژماه و دادس

ــه  ــا و مدعی العموم در دادگاه های فرانس ــوا و وکالی آن ه دع

ــد و »پارکه« را  ــتن قضات دارن ــر از محّل نشس ــی پایین ت جای

ــتان اّول تبدیل به »دادسرا« کرد و »پارکۀ بدایت« بعداً  فرهنگس

ــتان« نامیده شد و غیره. در همین صفحه چهار  »دادگاه شهرس

ــت: »نجله« و »غنچه« و  ــتی یا قایق نام برده شده اس نوع کش

»بطیل« و »بگاره«؛ که توضیحی دربارۀ این کلمات غیر معمول 

ــت که در چاپ های آتی اینگونه  ــت و امید اس ــده اس داده نش

ــی از زحمات خانم علیپور  ــکاالت مرتفع گردد. در هر حال اش

برای استنساخ و چاپ این کتاب باید سپاسگزار بود.

■

20سالتالشمیراثمکتوب

»ترّقیوتعالی)درهیچملّتوجامعهای(ممکننیست،جزآنکهاساس)سازوکارخودرا(برپایۀ

)اندیشههاودستاوردهایعلمی(پیشینیانبنانهد.«

ــی میراث مکتوب برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسالمی به شرح  ــتاورد 20 سال تالش مرکز پژوهش ــی از دس بخش

زیر است:

- تصحیح، چاپ و انتشار 257 عنوان کتاب در 298 جلد. 

ــماره نشریۀ آینۀ میراث )19 شماره  ماهنامۀ  آینۀ  میراث،  سال  1381ـ  1377، 30 شماره  دوفصلنامۀ  علمي   ــار51 ش - انتش

ــی  ــمارۀ آخر )50 و 51( که به صورت علمیـ  پژوهش ــمارۀ 20- 49( و دو ش ـ ترویجي  آینۀ  میراث ، 1387ـ  1391 ) از ش

چاپ شده است.(

- انتشار 27 شماره ضمیمۀ نشریۀ آینۀ میراث.

- انتشار 51 شماره دوماهنامۀ گزارش میراث و 3 شماره ضمیمۀ گزارش میراث.

- انتشار 111 عنوان آثار میراثبان.

- برگزاری 90 نشست و مجلس علمی نقد و بررسی کتاب. 

- برگزاری و شرکت در بیش از 30 همایش داخلی و بین المللی.

- کسب بیش از 80 عنوان برگزیده و شایستۀ تقدیر در جشنواره های داخلی و بین المللی.


