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 طبق ١٣٠٧ از سال بردهداری در ایران

 ممنوع است. طبق این قانون ھر کسانسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار

مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا

 در گذشته برده داری اساساً به شکل خانگی در ایران مرسوم]١[سهسال حبس تأدیبی خواھد گردید.

بودهاست. از ویژگيھای عمده برده داری در ایران خوش رفتاری دیدن و خانه زاد شدن و به آسانی آزاد شدن

بردگان بود. این مقاله به سير تاریخی بردهداری در ایران میپردازد.

 و خانهھایصفویجھانگردان اروپایی قرن یازدھم از مشاھده زیاد بودن بردگان اخته و قدرت شان در دربار 

، از آنھا حدود سه ھزار تن در دربار و عدهای نزد اربابان وشاردناعيان تحت تأثير قرار گرفتهاند. به نوشتة 

توانگران بودهاند. برای رعایت احترام، آنان را «لـله» یا «استاد» میناميدند. آنھا به بھای بسيار زیادی خریده

 ش)،١٣٠۴ ق ـ١٢١٠ (قاجاریه در ھندوستان بودند. در زمان ماالبارمیشدند و اکثراً سفيدپوستانی از بندر 

قفقازیبردگان سفيدپوست کمياب شدند و پس از اندک زمانی از آنان اثری نماند، به استثنای دختران زیبای 

 میشدند؛ ولی فرزندان آنان، به خالف رسم شایع اسالمی، نمیتوانستند به تاجحرمسراکه ھمچنان وارد 

و تخت، که مختص پسران بانوان از تبار شاھی بود، برسند. بردگان مرد سياھپوست، که شمارشان افزایش

 افریقای شرقی که پس از عبورزنگيان بودند که از راه عربستان آورده میشدند، یا از حبشيانیافته بود، یا از 

از زنگبار و مسقط و بوشھر به بازار شيراز میآمدند. مرگ و مير زیاد این رنگين پوستان در ایران مانع از آن

میشد که در جمعيت کشور عامل مھمی باشند. ایرانيان طی کشمکشھای مسلحانه خود با اھالی سنی

ترکستان، گاھی به عنوان اھل بدعت به بردگی کشانيده میشدند. در اواسط قرن سيزدھم، ھنوز بسا

، عدهای از اینان که نزدبخاراپيش میآمد که ھزاران اسير جنگی ایرانی یکجا در بازار فروخته میشدند. در 

صاحبانشان قدر و ارج داشتند و آزاد میشدند، به ھمه مناصب رسمی میرسيدند. اما عدهای دیگر، که کم

قدرتر بودند، به خيل بردگانی میپيوستند که بيشترین بار کار کشاورزی در خانات خيوه بر دوش آنان بود.
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«َوْرَدگ» (اسير]۴[فارسی ميانه «َوِرته» در ]٣[اوستایی«ورته» (اسير)، در ]٢[فارسی باستاناز واژگان برده در 

، برده غالباً «انشھریگ» یا «بنده» ناميدهپھلویوردگيه (اسارت) را میتوان نام برد. در متون ]۵[و زندانی) و

]۶[شدهاست.

ھخامنشی

 رسمیمادھا، نھاد برده داری ھنوز در ایران به طور کامل رشد نکرده بود. در ميان ھخامنشیدر آغاز دوره 

وجود داشت که به موجب آن، مردی تھيدست میتوانست، در برابر دریافت غذای روزانه، خود را در اختيار

مردی ثروتمند بگذارد. چنين شخصی وضع بردگان را داشت، اما چنانچه اربابش به او کم غذا میداد، او ھر

، به ھنگام تشکيل دولت شان، فقط چنين بردگی سادهای راپارسيھازمان میتوانست وی را ترک کند. 

میشناختند و کار برده از لحاظ اقتصادی مھم نبود. اصطالح متعارف برای مشخص کردن برده در ایران

»ھا و امرای خود راساتراپ «داریوش اولباستان، کلمة بَْنَدَکه، مشتق از بَنَده به معنای بند و زنجير، بود، 

بندکهھای خود میخواند. ھمچنين داریوش اول، گاداتس، حاکم خود در دیونی، را برده («دولس / ُدولوس»)

خویش مینامد. درست به سان بسياری از کشورھای شرق باستان، تمام اتباع پادشاه، حتی عالی ترین

صاحب منصبان، بندگان پادشاه شمرده میشدند، زین رو لقمان یونانی نوشتهاند که جز پادشاه، تمامی

مردم ایران جماعت بندگان اند. به ھمين ترتيب، اقتدار بزرگان خانوادهھای پدرشاھی بر افراد خانوادهھای

]٨[]٧[خودشان مستبدانه بود و آنھا میتوانستند با فرزندان ایشان چون برده رفتار کنند.

، «گرده»، به معنای برده (بردهھای) خانگی، بود. این اصطالح]٩[یکی از اصطالحات فارسی باستان برای برده

در مکتوبات آرامِی اَرشام، ساتراپ مصر در قرن پنجم پيش از ميالد، و در متون بابلی دورة ھخامنشی، به

، «کورتش»]١١[ به دست آمده به صورتتخت جمشيد که از عيالمی، «گرده / گردو»، و در اسناد ]١٠[صورت

آمدهاست. این افراد کارگران اعضای خانواده سلطنتی و خانواد نجبای پارس در ایران و بابل و مصر بودند. در

کتيبهگذر زمان، معنای کلمه «کورتش» گسترش یافت و به مفھوم «کارگر» به کار رفت. در متن عيالمی 

 در فارسی باستان (در متِن بابلی، به معنای کارگران مزدور) است.]١٢[، «کورتش» معادل «مانيه»بيستون

احتماالً «مانيه» به معنای «برده خانگی» بودهاست. بسياری از بردگانی که برای نجبای ھخامنشی و

پارسی کار خانگی میکردند (مانند نانوایان، آشپزھا، ساقيان، و خواجه سرایان)، نيز از بين نمایندگان

ملتھای شکست خورده گرفته میشدند. پارسيھا تعداد معينی از این بردگان را از بازار برده فروشان

میخریدند. دانستهھای ما درباره بردهھای تحت مالکيت خصوصی در ایران نادر و اتفاقی است. یک قرارداد

بابلی خرید بردھه از تخت جمشيد که سالم مانده، تاریخ دوره حکومت داریوش اول را دارد. اما طرفين قرارداد

]١٣[و خود برده بابلی بودهاند.

در زمان ھخامنشيان، در بابل و دیگر کشورھای فتح شده، نجبای پارسی به برده داران بزرگ تبدیل شدند.

طبق برخی اسناد، ایرانيان بردهھای خود را در بابل میفروختهاند. در مجموع، حتی در پيشرفته ترین

سرزمينھای قلمرو ھخامنشی ھم فقط تعداد کمی برده در قبال افراد آزاد وجود داشتهاند و کار برده ھيچگاه

جایگزین کار کارگران آزاد نمیشدهاست. به ھنگام پيدایش دولت پارس، در این نواحی برده داری تغييرات
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مھمی یافته بود؛ بردگی ناشی از بدھکاری دیگر مرسوم نبود. گذشته از کسانی که خودشان خود را

میفروختند، به وثيقه گرفتن شخص در برابر وام، پيش از زمان پارسھا به طور کامل از بين رفته بود. اگر

بدھکاری وام خود را در مھلت مقرر نمیپرداخت، طلبکار حق داشت که فرزندان او را برده خود کند، یا بدھکار

ورشکسته را دستگير و در زندان بدھکاران محبوس کند، اما نمیتوانست بدھکار را به بردگی به نفر سوم

بفروشد. غالباً بدھکار وام خود را از راه کار آزاد به طلبکار میپرداخت و آزادیش را به دست میآورد. با قضاوت

از روی اسناد بابلی و پاپيروسھای آرامِی دوره ھخامنشی، میتوان گفت که بردگان اگر به خدمت ارباب

]١۴[ادامه میدادند یا غذا و لباس او را تا زمانی که زنده بود تأمين میکردند، گاھی آزاد میشدند.

دورٔه ساسانی

 قرن سوم به کار رفتهاست. واژةساسانیواژة «َورَدگ» به معنای «برده» یا «اسير»، اولين بار در کتيبهھای 

،کعبه زردشت بر دیوار شاپور اول و اشکانی، در کتيبه پھلوی ساسانی«َورداز» («اسير»)، واژه مشترک بين 

با قرینة مشابھی دیده میشود.

منبع اصلی اطالع درباره نھادھای دورة ساسانی، که درباره وضع قانونی و اجتماعی بردهھا اطالعات

 به زبان پھلوی است، که مجموعهای است]١۵[ماَدیاِن َھزار دادستانباارزشی به دست میدھد، کتابِ قانون 

 در قرن ششم ميالدی آن را گرد آوری کردهاست. منابع پھلوی،َفرُّْخ َمرِد َوْھراماناز قضایای حقوقی که 

. مجموعهھيربدستان، روایِت پھلوی ضميمه دادستاِن دینيگ و ایربَدستان، دینکردخصوصاً کتاب ھشتم 

 است که برای مسيحيان ایران در زمان ساسانيان تھيه شده بود (تنھاایشوُبختقانونی دیگر کتاب قانون 

نسخه موجود آن، ترجمة سریانی از اصل فارسی است). این کتاب، حاوی مطالبی درباره موقعيت بردهھا در

، رایجترین عباراتِ معرّف برده عبارت اند از:فارسی ميانهجوامع مسيحی در ایران است. در منابع 

«اَنَشھریگ»، به معنای تحتاللفظی «بيگانه» و «بَنَدگ»، به معنای تحتاللفظی «بسته و مقيّد». اصطالح

دوم صرفاً به معنای برده (شخص غيرآزاد با حقوق قانونی و مدنی محدود، یا اصالً فاقد آن) نيست، بلکه برای

تمام اتباع پادشاه، بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنان، در عبارت «شاھاْنشاْه بندگ» (رعيِت شاه

شاھان) به کار رفتهاست. ھمينطور در عبارت «آتَْخْش بَنَدگ» یا «آدوران بندگ»، بندگ (برده) به معنای

واقعی کلمه نيست، بلکه منظور از آن فرد آزادی است که خود را وقف خدمت به یک آتشکدة زردشتی

 واژة مبھم، «تَْن» به معنای «بدن» در]١۶[میکند و برخالف برده، از حقوق کامل شھروندی بھره مند است.

مادیان برای معرفی شخصی به کار رفتهاست که به مدت معينی، به عنوان وثيقة وام، به طلبکار واگذار

میشد و طلبکار او را مدتی مقرر در بردگی نگه میداشت و درصورتی که بدھکار از پرداخت بدھی خود سر

باز میزد، طلبکار میتوانست او را برده کند. کامالً روشن نيست که واژة «تَن» به معنای برده نيز به کار

میرفتهاست یا نه. این که سایر اصطالحات مبھم، مانند «َرھيگ» به معنای «جوان مرد جوان، خادم» (قس

رھی به معنای برده در فارسی امروزی) و «ویشگ» (مردم، تودهھا)، به معنای «تعلق به یک «ویس» ] =ِده

در ُخَتنی ـ سکایی به معنای «خادم، برده») به معنای خاص برده به کار میرفته، قطعی نيست.]١٧[[ (

مانند دیگر جوامع باستان، منشأ اصلی برده داری احتماالً جنگ بودهاست، چنانکه از اصطالح بسيار رایج

انشھریگ (خارجی) آشکار است. از این گذشته، مادیان از عوامل دیگری نيز سخن میگوید؛ مانند فروش

کودکان که پدر انجام میداد و برده کردن افرادی که برای مدت زمان محدودی به عنوان وثيقة قرض به طلبکار
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داده شده بودند. فرزند برده بودن نيز گاھی سبب بردگی میشد. اگرچه برده در قانون ساسانيان عمدتاً به

عنوان موضوع حق (مملوک) تلقی میشد، میتوانست تا حد معينی، صاحب حق (مالک) ھم باشد. از این

جنبه، شيوة متداوِل قانون ساسانيان با قوانين دیگر جوامع دوران باستان تفاوت چندانی نمیکرد. با اینکه

 «خواْستگ»، شمرده میشد، استعدادھای انسانی او را، که مميّز او از سایر اشيا و]١٨[برده شی ء

حيوانات بود، بسادگی نمیشد نادیده گرفت. چون دیگر جوامع باستانی، برده به مقوله ویژة «دارایی زنده»

تعلق داشت، چنانکه ارسطو آن را تعریف کردهاست، و بنابراین به عنوان شخص نيز تلقی میشد. قانون

ساسانيان، صالحيت قانونی محدودی به برده میداد، اما در ھمان زمان، او را موضوع حق (مملوک) نيز

، در چندین مورد، از وضع دوگانة برده، به عنوان شی ء و انسان، سخن گفته، و حال آنکهمادیانمیشمرد. 

]١٩[در موارد دیگر او را مانند یک دارایی تلقی کردهاست.

انواع مختلف مالکيت برده ممکن بود: ممکن بود که برده کامالً از آن یک ارباب، یا دارایی مشترک دو یا چند

نفر باشد، و ھر کدام از آنھا به عنوان صاحب مشترک اجازه داشت او را براساس سھم قراردادی در اختيار

داشته باشد. برده را میشد به مدت معينی به تمليک شخص دیگری درآورد. بردهھا ھمچنين به عنوان

کسانی ذکر شدهاند که وضع «بردهھای وابسته به زمين» را داشتند، و با زمينی («دسْت َکرد»)ی که روی

آن کار میکردند فروخته میشدند. اگرچه در تمام این موارد برده به عنوان شی ء تعریف شدهاست، در رفتار

با این شی ء حقوق قانونی برده دار محدود بودهاست، زیرا برده در سطحی متفاوت از سایر اشيا یا حيوانات

در مالکيت قانونی ارباب قرار میگرفت. قانون ساسانيان برای رفتار ظالمانه با برده و قطع عضو برده تاوانی

مقرر کرده بود؛ بنابراین تا حدودی بردگان را در مقابل اقدامات مستبدانة مالکان حفظ میکرد. ھمچنين فروش

بردة زردشتی، که قانون حق ادای فرایض مذھبی را برای او تضمين کرده بود، به یک بی دین (غير زردشتی)

ممنوع بود. در این مورد با ھر دو طرف معامله، صاحب برده و خریدار، به عنوان دزد رفتار میشد و آنان

مجازاتی را که برای دزدی در نظر گرفته شده بود، متحمل میشدند. بردهای که به کيش زردشت میگروید

میتوانست مالک بی دین خود را ترک کند و، پس از جبران خسارت ارباب سابقش، «رعيِت شاِه شاھان»

یعنی شھروند آزاد بشود. قطعهای مھم در ھيربدستان حاکی از این است که حتی وام («اَبام»)ی به این

منظور، به برده اعطا شدهاست (احتماالً از سوی نھادی مذھبی). صفات انسانی برده در دعاوی کامالً

پذیرفته میشد: او میتوانست در دادگاه به عنوان شاھد، و بلکه خواھان و خوانده در دعاوی مدنی حضور

یابد، خصوصاً در دعاوی راجع به مشاجراتی که بر سر تملک خود برده پيش میآمد. ارباب میتوانست به

برده اش صالحيت قانونی محدودی واگذار کند. امکان داشت صاحب برده به برده حق مصرف درآمد خودش را

بدھد، یعنی قطعه زمينی به او واگذار نماید و، بنابراین، دریافت بخششھایی از نفر سوم را نيز برای او ميسر

کند. به طور طبيعی، برده اصالً صالحيت انتفاع نداشت؛ بخشش شخص سوم فقط زمانی به او میرسيد که

]٢٠[اربابش از حق مالکيت خود چشم میپوشيد.

برده میتوانست آزادی خود را از طریق حکم قانونی آزادی بردگان به دست آورد. او میتوانست به طور کامل

آزاد شود یا فقط آزادی محدودی کسب کند، یعنی تا حد معينی (یک دوم، یک سوم، یک دھم) آزاد شود؛ و

این غالباً ھنگامی بود که برده دارایی مشترک چند ارباب بود که یکی (یا بيشتر) از آنھا نسبت به سھم خود،

به برده آزادی میداد. اما اربابی ھم که برده تماماً به او تعلق داشت، میتوانست او را به نسبت معينی آزاد

کند. فرزندان بردهای نيز که به طور نسبی آزاد شده بود، به ھمان اندازة والدشان آزاد بودند. چنانکه گذشت،
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بردهای که به کيش زردشت میگروید و اربابی غيرزردشتی داشت، حق خرید آزادیش را به ابتکار خود

داشت. از سوی دیگر، اگر پس از گرویدن اربابش به کيش زردشت، او به آن آیين میگروید، حق قانونی آزاد

ساختن خود را برای ھميشه از دست میداد. برده پس از گرفتن جواز آزادی («آزاد ھيشت»، مردی آزاد

(رعيِت شاِه شاھان) میشد. مقامات قانونی دربارة امکان دوباره برده کردن مردی آزاد، عقاید متفاوتی

داشتند. از نظر َرد ـ اورمزِد قانوندان، بازگشت به بردگی ممکن بودهاست. در کتاب قانون ساسانيان،

) «اَْنَشھریگ آتَْخش»، که بنابر اطالعات١بردهھایی که وقف آتشکدة زردشتی میشدند دو گروه بودند: 

بسيار پراکنده دربارة بردگی آتشکده، برده به معنای واقعی کلمه بودهاست، یعنی شخصی بدون ھرگونه

)٢حق قانونی (یا فقط با حقوق بسيار محدود)، که احتماالً بيشتر در امالک آتشکده خدمت میکردهاست؛ 

«آتَْخش بَنَدگ» یا «آدوران بَنَدگ»، که شخصی آزاد، حتی از اصلی اشرافی بوده و صرفاً در معنای مجازی

کلمه «برده» به شمار میآمده، و از لحاظ مذھبی «مقيد» به آتش بودهاست. یک مرد آزاد شده را نيز

میشد به «آتخش ـ بندگيه» یا «آدوران بَنَدگيه» داد، یعنی خدمت یک آتشکده؛ چنين بردهای را اربابش به

ھمين منظور آزاد میکرد. بردهای که به طور کامل آزاد نشده بود، در حدی که آزادی داشت، فقط

میتوانست به عنوان یک «آتخش ـ بندگ» خدمت کند. او میتوانست زن و فرزندانش را ھم به خدمت آتش

]٢١[مقدس وقف کند.

دوره اسالمی تا حمله مغول

جامعه اسالمی در سدهھای نخستين جامعهای برده دار بود، و احتماالً جامعة ایرانی آن زمان دارای دو نوع

برده داری بودهاست؛ یکی نگھداری بردگان برای کارھای کشاورزی و صنعتی؛ دیگری برای کارھای خانگی.

نوع سوم، که ظاھراً از قرن سوم به بعد در جھان اسالم پدید آمده، برده داری نظامی است (دربارة آن رجوع

کنيد به ادامة مقاله، قسمت ه.) که برای جامعة ایرانی اھميتی ویژه داشتهاست، زیرا که از پایان سدة

چھارم، سلسلهھایی از تبار بردگان نظامی ترک در سرزمينھای ایرانی پيدا شدهاند. بردگی نظامی با

، بردة نظامی سامانيان) در مشرق ایران و افغانستان آغاز شد و با٣٨٧غزنویان (اوالد سبکتکين، متوفی 

سلسلهھای اتابکان، از اواخر دورة سلجوقيان ایران تا عھد سالطين دھلی و دیگر والیات مسلمان نشين

شمال ھند، که از نظر فرھنگی تحت نفوذ عميق ایران بودند، ادامه یافت.

دربارة برده داری نوع اول (کشاورزی و صنعتی) در نخستين سدهھای اسالمی در ایران، بيشتر بر اساس

قراین میتوان استنتاج، و با احتياط فرض کرد: بردگی کشاورزی که حدود چھار قرن اول ھجری در عراق

سفلی ـ مشتمل بر قبایل غير بومی، مانند زنجھای افریقایی و ُزطّھای ھندی ـ وجود داشته، در شرایط

اقليمی تقریباً یکسان در ایران نيز (در اھواز) معمول بودهاست؛ زیرا در آنجا ھم محصوالتی چون نيشکر و برنج

کشت میشده و یافتن کشاورزان آزاد برای این نوع کشت ھميشه کار آسانی نبودهاست. اما برای وجود

برده داری کشاورزی در جاھای دیگر ایران، مانند ماوراءالنھر و خوارزم، شواھد اندکی وجود دارد. زمينھای

وسيع کشاورزی آبی خوارزم، احتماالً مستلزم وجود بردگان کارگر در آن زمان و نيز تا انقراض خوارزمشاھان

)، «مماليک الُتناء» (احتماالً بردگان کشاورز مالّ کان محلی) در۴٢١بودهاست. به نوشتة مسکویه (متوفی 

]٢٢[، در محافظت شيراز از یورش نيروھای دیلمِی علی بن بویه (بعدھا عمادالدوله) یاری مینمودند.٣٢٢

برده داری نوع دوم در ایران، از ھمان نوع رایج در دیگر نقاط جھان اسالم بود. از بردهھا برای کارھای خانگی،
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از جمله در اندرون یا حرم، استفاده میشد. برای منظور اخير، ترجيحاً خواجگان یا مرداِن سياه چرده و دارای

ظاھر نامطلوب را به کار میگرفتند. حقارت کامل جسمی و اجتماعی خواجگان باعث شده بود که پيش از

سلجوقيان گاھی آنھا را به شغل محتسب منصوب کنند؛ زیرا آنان نه برای کسی احترام قائل بودند و نه به

کسی تعھد یا دینی داشتند. دختران برده را برای متعه کردن میپسندیدند، و برخی از ھمسران خلفای

عباسی ـ که مادر اميرزادگان و خلفای بعدی و دارای مقام «ُام َولَد» بودند ـ ایرانی خوانده شدهاند؛ مانند

) بود. کنيزان جوان را برای آوازخوانی٢١٨ـ١٧٠َمراِجل، متعة ھارون الرشيد، که اھل بادغيس و مادر مأمون (

) در نيشاپور قرن سوم، نظایر آنھا را٢۵٩ـ٢٠۶نيز تربيت میکردند؛ در مجالس حکّام ایرانی، چون طاھریان (

میتوان مشاھده کرد.

در قابوسنامه صفات مميّزة انواع برده و لزوِم توجه دقيق خریدار به نياز خود، ھنگام مذاکره برای خرید برده

بيان شده و نيز صفاتِ مطلوب بردگانی پرداخته شده که قراربوده وظایف مالی و منشيگری، نوازندگی،

]٢٣[سربازی، نگھداری اسب و دامھای مزرعه، خدمتکاری و آشپزی را انجام دھند.

اطالعات ما دربارة اصل و منشأ بردگان در ایران نسبتاً کافی است. ترکان به دليل سابقة زندگی در استپھا و

جسارتشان، مناسبترین افراد برای خدمت نظامی تشخيص داده شدند و به سبب این استعداد، برخی

نویسندگان، از جمله جاحظ، آنھا را ستودهاند. اما به سبب وفاداری و دلبستگی بی چون و چرایشان به

صاحبان خود، برای خدمت در کاخ و منزل نيز بسيار مناسب بودند. کسانی چون ایازبن ُایماق *، غالم محبوب

 در دورهھای بعد به صورت چھرة ادبی مھمیایازمحمود غزنوی، حتی صاحب نفوذ سياسی میشدند (

درآمد).

بردگان ترک را از دو راه زمينی که سرزمينھای تمدن باستانی خاورميانه را به آسيا و استپھای اروپای شرقی

پيوند میدھد (راه شمال غربی از جنوب روسيه و قفقاز به آذربایجان، و راه شمال شرقی از خوارزم و

ماوراءالنھر به خراسان)، به ایران میآوردند. از پایان سدة اول به بعد، بردگانی که به ایران وارد میشدند،

اسيرانی بودند که مسلمانان در جنگ با خزران و در آسيای مرکزی، در جنگ با ترکان استپھای ورای آنجا

میگرفتند. بعدھا جریان مستمری از بردگان ترک به اسيران جنگی افزوده شدند که آنھا را به بازارھای برده

فروشی شھرھایی چون دربند، سمرقند، بخارا، کيش (کِّش) و نخشب (نََسف) میآوردند و قربانيان جنگھای

). در ميان این بردگان ترک کسانی نيز بودند کهسبکتکينبين قبيلهای ترکان در استپ بودند (مانند 

]٢۴[والدینشان آنان را فروخته بودند.

در قرون سوم و چھارم، اميران سامانی در خراسان و ماوراءالنھر، به راھی منتھی به شمال شرقی ایران،

مسلط بودند، و ھمانگونه که جغرافی نویسان معاصر تأکيد کردهاند، بيشتر رونق اقتصادی خود را مدیون

تجارت مھم بردگان ترک بودند. معموالً بخشی از خراجی را که فرمانداران خراسان، چون طاھریان، به بغداد

میفرستادند یا سامانيان از ماوراءالنھر و یعقوب بن ليث و عمروبن ليث صفاری از فتوحات خود در افغانستان

و گوشه و کنار ھند برای خلفا میفرستادند، بردگان بودند. به نوشتة مقدسی، در زمان او خراج ساالنة

 برده بود. اميران سامانی برای عبور بردگان از قلمرو خود مقرراتی وضع کرده بودند؛١٠٢٠خراسان مشتمل بر 

برای ھر پسر بچه «جواز» و ھفتاد تا صد درھم، برای ھر دختر بچه ھمين مبلغ بدون جواز، و برای ھر عاقله

زن بيست تا سی درھم مطالبه میکردند. ابن حوقل (سدة چھارم)، صفات ممتاز بردگان ترک را برشمرده و
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بارھا در خراسان شاھد فروش بردهای تا سه ھزار دینار بودهاست، اما ميانگين نرخ بردهھای ترک در دورة

]٢۵[طاھریان، حدود سيصد درھم بود.

در شمال غربی ایران نيز ورود جماعت مشابھی از بردگان که از قفقاز و ماورای آن آورده میشدند ادامه

داشت. این بردگان، ترکان و غير ترکھایی از قفقاز و اروپای شرقی ـ مانند آالنھا، روسھا و صقالبه ـ بودند

(صقالبة سپيد پوست احتماالً عالوه بر اسالوھا شامل مردم فين و اویغور شرق روسيه، مانند ُبرطاسھا یا

موردونيھا، نيز میشدند). رسم «غزو» نيز که مسلمانان در منطقة قفقاز اجرا میکردند، بردگان مسيحی

بسياری، از جمله یونانيان و ارمنيان و گرجيان را وارد منطقه میکردهاست.

) به شرق افغانستان، و پس از آن غزنویان به دشتھای شمالی ھند،٣٩٣ـ٢۴٧لشکرکشيھای صفاریان (

دنيای ھند را به منزلة منبعی از بردگان، خصوصاً برای سرزمينھای شرقی ایران، باز کرد. سلطان محمود در

 تن را اسير کرد که به ُافِت قيمت برده۵٣، ٠٠٠)، ۴٠٨یکی از لشکرکشيھایش به َقنوج در درة رود سند (در 

در بازار غزنه انجاميد. در پایان قرن پنجم، به اندازهای در سراسر ایران با بردگان ھندی آشنا شده بودند که در

قابوسنامه دربارة استعدادھای مختلف «کاْست»ھا و گروھھای اجتماعی گوناگون ھندی برای بردگی، بحث

شدهاست.

از زمان مغول تا الغای بردگی

ـ١١۶٣)، زندیه (ح ١١۴٨ـ ٩٠۵)؛ صفویه (ح. ٩١۶ـ٧٧١)؛ تيموریان / گورکانيان (٧۵٠ـ۶۵۴در دورهھای ایلخانيان (

» و زنان را «کنيز» یاکاکاسياه). مردان برده را «غالم» و «زرخرید»، بردگان سياه را معموالً «١٢٠٨ح 

«کنيزک» میخواندند.

پس از دورة مغول، شيوة تھية بردة سفيد پوست اساساً تغييری نکرد، یعنی جنگ و شبيخون باز ھم

مھمترین راه برده گيری بود. برای مثال، تيمور «حدود ھزار اسير در اختيار داشت که کارگران ماھری بودند و

سراسر سال به ساختن کالھخود و تير و کمان اشتغال داشتند.». البته بازخرید اسيران ممکن بود کما اینکه

در مورد پرتغاليھایی که پس از فتح ھرمز اسير شدند، اتفاق افتاد. والدین فقيری که فرزندان خود را

میفروختند، منبع مھمی به شمار نمیآمدند. از ھند نيز برده وارد میشد. به نوشتة ِھربرت در

، در کشتيھایی که ھمراه کشتی او از سورت به قصد بندرعباس حرکت کردند «بيش از سيصد١٠٣٨/١۶٢٨

برده وجود داشتند که ایرانيان در ھند خریداری کرده بودند: پارسی و ھندو و بنارسی و جز آنھا.» بردهھای

سياه را ھنوز از شرق افریقا با کشتی میآوردند. برای مثال، ھنگامی که افغانھا ایران را اشغال کردند

)، ھزاران تن به بردگی گرفته شدند. یورشھای معمول بلوچھا در جنوب شرقی و ازبکھا در١١۴٣ـ١١٣۵(

شمال شرقی ایران، به اسير و برده شدن ھزاران تن میانجاميد. در قفقاز، مسيحيان قربانيان اصلی برده

) تقاضا کردند که ایل بيرزاده١١٩٣، دھقانان و عشایر نخجوان از کریم خان زند (متوفی ١١٨٢گيری بودند. در 

را از اسير گرفتن از ایشان منع کند.

گذشته از خشونت و خرید، «ھدیه»، راه دیگر تھية برده بود. شاه ھم برده میخرید، ھم، مثالً به مناسبت

عيد نوروز، به او ھدیه میدادند. ارامنه که مقرر بود جزو خراج خود، دختران و پسرانی نيز به پادشاه ایران

). شاه نيز به دیگران برده ھدیه میداد. به نوشتة٢١٣ از این کار خودداری کردند (پری، ص ١١٩۴بدھند، در 
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جھانگردی ایتاليایی، ھنگام سفر سفيران گرجستان به دربار شاه اسماعيل اول صفوی، «کنيزی» به ایشان

]٢۶[ھدیه داده شد.

مشاغل بردگان

از بردگان در کارھای مختلف، بویژه در امور خانگی و برای عيش و عشرت، استفاده میشد. برخی از

کنيزکان را صاحبانشان به فحشا وامی داشتند. تمام رجال خانهھای بزرگ و بردگان متعدد، و اروپایيان مقيم

]٢٧[ایران نيز ھر یک چند برده داشتند.

خواجهھا. در ميان بردگان، خواجهھا گروھی مخصوص و متنفذ بودند که در اوان جوانی (ھفت تا ده سالگی)

و پيش از فروش به صاحبان نھایی خود، اخته میشدند. آنھا بيشتر پوستی تيره داشتند، اما خواجة

سفيدپوست نيز دیده شدهاست (ابن بطوطه به خواجهای یونانی اشاره کردهاست). در زمان صفویان، خواجة

سفيدپوست وجود نداشت تا اینکه شاه عباس اول خود چند بار افراد را اخته کرد، رئيس خواجهھا («خواجه

باشی»)، سمِت «ریش سفيد»ی حرم را عھده دار بود. به گفتة شارَدن، اکثر خواجهھای تيره پوست، ھندی

و بيشتر آنھا اھل ماالبار و بنگال بودند و رنگ پوستشان از رنگ پوست سياھان افریقایی روشنتر بود. در اواخر

 یکصد «غالم» گرجی را اخته کردند و شایسته ترین ایشان را به ریاست آنھا٩٩٩/١۵٩٠قرن دھم، حدود 

(«یوزباشی»: فرمانده یکصد تن)، منصوب کردند. در ھمان زمان، یوزباشی دیگری به ریاست خواجهھای

سياھپوست منصوب شد. از آن پس، قدرت ميان ررجوع کنيد به سای خواجهھای سفيدپوست و

سياھپوست تقسيم شد. شاه تنھا کسی بود که حق مالکيت خواجة سفيدپوست داشت. خواجهھا، بر

اساس سن (معموالً ھشت تا شانزده سال) و ميزان تحصيالت، به قيمتی گزاف (ميان ھزار تا دو ھزار فرانک)

) حدود سه ھزار خواجه داشت.١٠٧٧ـ ١٠٢۵به فروش میرسيدند؛ با این حال، شاه عباس دوم (حک: 

خانوادهھای ممتاز معموالً دو تا ھشت خواجه داشتند و تعداد آنھا به ثروت ایشان بستگی داشت.

گزارشھای مقامات رسمی را رئيس خواجگان حرم («ایشيک آقاسی باشی»)، که در حرمسرا دارای محلی

مخصوص بود، نزد شاه میبرد و پاسخ شاه را به ایشان میداد. خزانه دار سلطنتی و معاون او، که کليدھای

خزانه را در اختيار داشت، ھر دو از خواجهھای سياھپوست بودند. فقط خواجهھای سياھپوست اجازة ورود

به حرمسرا را داشتند و در واقع بندرت آنجا را ترک میکردند. ایشان عالوه بر نگھبانی از زنان شاه، کمی ھم

در کارھای خانگی کمک میکردند. خواجهھای سفيدپوست تنھا با اجازة شخص شاه حق ورود به حرم را

داشتند. ایشان محافظان شاه و کاخ سلطنتی، و ھميشه ھمراه شاه بودند. رئيس خواجهھای سفيدپوست

را «مھتر» میخواندند. مھتر در کاخی از آِن خود زندگی میکرد، بسيار متنفذ و ھميشه با شاه بود. شاه که

ھمواره خواجهھا گرداگرد او را گرفتهاند و به او خدمت میکنند«حدود پنجاه خواجه دارد که به نيازھای کم

اھميت او مانند لباس پوشيدن میرسند. تصدی البسه و آبدارخانه نيز با آنھاست.». ھنگام بار عام، «ُنه تا

ده خواجة کوچِک ده تا چھارده ساله پشت سرشاه میایستند؛ آنھا زیباترین کودکانی ھستند که چشم

کسی دیدهاست. لباسھای فاخر به تن دارند و پشت سر شاه نيمدایرهای تشکيل دادهاند؛ چنان بی حرکت

ایستادهاند که انگاری مجسمهھایی از مرمرند، دستھا را بر روی شکمھا و سرھا را باال نگه داشتهاند و

چشمھا مستقيم به جلو مینگرند». آنھا ھنگامی که چيزی به شاه میدادند زانو میزدند.

سربازان برده. سربازان برده («غالم»)، که در دورة مغول ناپدید شدند، بار دیگر در زمان غازان خان، ھفتمين
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)، مالک اقطاعی نظامی درگذشته٧١٨ـ ۶۴۵پادشاه ایلخانی، اھميت یافتند. به نوشتة رشيدالدین فضل هللا (

و وارثی بر جای نگذارده، و مقرر شدهاست که اقطاع به یکی از غالمان پير او واگذار شود. ابن بطوطه به

حضور «مملوک» (برده) در دربار ابوسعيد ایلخانی اشاره کردهاست. شمس منشی نيز از غالمانی یاد

میکند که با دیگران به حفاظت از کاروانھا مشغول بودهاند. یکی از رھبران سربداران *، وجيه الدین

)، نيز گروھی غالم ترک برای محافظت از شخص خویش استخدام کرده بود. با افول ایلخانيان٧۵١(حدود

)، غالمان بار دیگر در دولت چوپانيان اھميت یافتند. صفویان در اوایل کار،٧۵٠ـ۶۵۴(دورة فرمانروایی در ایران: 

 بر اثر مشکالتی که اميران٩٩٨مانند قراقوینلوھا و آق قوینلوھا، از سرباز برده استفاده نکردند، تنھا در حدود 

قزلباش برای شاه عباس اول به وجود آوردند، سپاھی از غالمان تشکيل گردید. این سپاه تحت فرمان

قوللرآقاسی باشی و مرکب از غالمان، محافظان اسلحه خانه («یَساوالن قور») و«جارچيان» تحت امر

«یوزباشيان» و مسلح به تفنگھای لوله پھن («جزائری») بود. در ضمن، «وزیر» و مأمور مالی («مستوفی»)

جداگانهای نيز برای این سپاه تعيين شد. شغل وزیر حفظ سوابق اشتغال و نحوة انجام وظيفه و شيوة

پرداخت و ميزان حقوق افراد، و وظيفة مستوفی حفظ سوابق غالمان و اطالعات مربوط به اخراج و مرگ افراد

و نگھداری مدارک مالی بود (رجوع کنيد به ميرزا سميعا، ھمانجا). غالمان جوان، خواندن و تشریفات دربار را

در نھادی که زیر نظر شاه بود، فرا میگرفتند و پيش از بلوغ، آموزگاری ویژه داشتند. پس از رسيدن به سن

بلوغ، به نظام وارد میشدند و تحت نظر قوللَر آقاسی باشی قرار میگرفتند. مسکن غالمان جوان در کاخ

 تن بود، اما شاردن شمار آنھا را١، ۴٠٠کوچکی به نام «خانة گاو» بود. به گفتة تونو تعداد غالمان حدود 

تن عضو١۵٠٠) سپاه غالمان دست کم ١١۶۴ تن ذکر کردهاست. در زمان شاھرخ شاه (حدود ١، ٢٠٠

]٢٨[داشتهاست.

نفوذ بردگان

غالمان، اعم از خواجه یا جز آن، دارای نفوذ و احترام بسيار بودند، بویژه خواجهھا که به سبب معاشرت

نزدیک با شاه و امکان دسترسی یافتن به او بسيار قدرت داشتند. بسياری از غالمان به مقامات عالی

رسيدند، از جمله خواجه لرجوع کنيد به لرجوع کنيد به، خواجة یونانی تبار دربار ابوسعيد بھادر (نھمين

)، از١٠٣٨)، قدرتمندترین امير او بود. ھنگام مرگ شاه عباس اول (متوفی ٧٣۶ـ٧١٧پادشاه ایلخانی، حک: 

تن از غالمان بودند، بسياری از غالمان نيز به حکومت والیات بسيار مھم رسيدند.٢٢ امير قدرتمند او، ٩٢

ضمناً شاه به آنان اجازة کسب مال و دارایی میداد. او به بردگان، به اقتضای خدماتشان، با بھرة بيست

درصد (یا با نرخ دیگری) پول قرض میداد و بھرة آن را ساالنه دریافت میکرد، در حالی که ایشان آن پول را با

بھرة پنجاه یا ھفتاد یا ھشتاد درصد ـ در برابر وثيقهھای خوبی چون کاال و خانه ـ به رجال دربار قرض

میدادند. اگر وام گيرندگان پول غالمان را پس نمیدادند، غالمان خانه یا ملک آنان را میفروختند. غالماِن به

اصطالح «خانه زاد»، دارای نفوذی ویژه و مورد عنایت خاص شاه بودند. رسيدن به مشاغل مھم منحصر به

غالمان سلطنتی نبود، بلکه بردگان اشخاص دیگر نيز به مقامات عالی میرسيدند. ابن بطوطه خانقاھی در

]٢٩[نزدیکی شوشتر دیده بود که امور آن را چھار بردة متعلق به شيخ اداره میکردند.

دوره قاجار

 کمابيش رواجتھران، بردهداری در خانوادهھای اعيانی مشروطيت و حتی تا آغاز ناصرالدین شاهتا زمان 
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]٣٠[داشتهاست.

مکه آنان را از حجاین بردگان سياه، معموالً از دو طریق به ایران میآمدهاند. یا حجاج ایرانی در موسم 

 بهخليج فارس میآوردند و یا برده فروشان آنھا را از راه ایران به عراق و شاماتخریداری نموده و از طریق 

، ساالنه بين دو تا سهاميرکبيرسواحل جنوبی کشور انتقال میدادهاند. ورود بردگان به ایران در دوران صدارت 

]٣١[ھزار نفر گزارش شدهاست. این بردگان به سه گروه بمبئی، نوبهای و حبشی تقسيم میشدهاند.

 خریده و یابلوچعالوه بر بردگان وارداتی، بردهھای داخلی نيز وجود داشتهاند که معموالً از خانوادهھای 

دزدیده میشدهاند. به بردگان مذکر کاکا و به بردگان مونث دده یا کنيز گفته میشدهاست. برای بردگان

مذکر نامھایی ھمچون «مبارک» و «فيروز» و یا طبق مثل مشھور «کافور» انتخاب میشدهاست. برای

کنيزھا، نامھای «غنچهدھان»، «زعفران» و یا صنوبر، نامھای معمول بودهاست. با پير شدن کنيز، به او «دده»

]٣٢[اطالق میشدهاست. به فرزند کنيز از ارباب، «دده والده» گفته میشدهاست.

 امکانقاجار اولين قانون بر ضد بردهداری در ایران بوجود آمد. ولی تا پایان دوران محمدشاه قاجاردر زمان 

عملی اجرای آن به مفھوم واقعی وجود نداشت.

منابع تھيه برده. در ایران دورة قاجار، بردگان را یا میخریدند یا در جنگ اسير میکردند و سپس به بردگی در

میآوردند. والدین فقير نيز با فروش فرزندان خود به این کار کمک میکردند؛ چنين معامالتی در ارمنستان،

جنوب ایران و کردستان صورت میگرفت. جنگھایی مانند جنگ ایران و روس، حمالت عشایری (َچپو)،

یورشھای خاص برای گرفتن برده و نيز لشکرکشيھای تنبيھی، بویژه بر ضد ترکمنھا، منبع اصلی تھية برده

سفيدپوست بخصوص در شمال ایران بود. در درجة اول بردگان ارمنی، گرجی و چرکسی را میگرفتند.

«ترکمنھا و بازرگانان خيوهای، کنيزان را به نام «َکلموک» (مغول) جا میزدند، ولی عموماً اھل قزاقستان اند و

ایرانيان آنھا را میخریدهاند.». در درجة دوم، ھدف عمده ایرانيان مسلمانی بودند که بویژه در حملهھای

ترکمنھا گرفتار شده بودند. ترکمنھا شيعيان ایرانی را اسير میکردند و ایشان را، اگر خود به آنھا نياز

نداشتند، به بازرگانان خيوهای میفروختند. البته از اسير کردن ھم مذھبان سنی خویش نيز ابایی نداشتند.

آبوت، کنسول انگليس، گزارش دادهاست که گوکالنھا به ُیموتھا حمله میبردند و ھر که را اسير میکردند،

]٣٣[معموالً به ایرانيان میفروختند.

در جنوب ایران، بردگان عمدتاً سياھپوست بودند، و آنھا را یا برده فروشان ایرانی و عرب از طریق خليج فارس

وارد میکردند یا زایران از راه زمينی از مکه و کربال میآوردند (تعدادی از بردگان نيز از دمشق میآمدند).

ایرانيان به این بردهھا، به سبب محلی که از آن آورده شده بودند، «حاجی» میگفتند. در جنوب شرقی

ایران، بردگان عمدتاً کسانی بودند که با والدینشان، به سبب فقر، آنان را میفروختند، یا برده فروشان در

،١٣١٨حمالت خود اسيرشان میکردند. ھمة اینان در عربستان و افغانستان فروخته میشدند. در حدود 

برخی از خوانين مکران برای برده گيری دست به حمالتی میزدند. بردگان مسلمان بيشتر در عربستان

 برده از بندر جاسک به آنجا فرستاده میشد. صادرات برده از مکران، ظاھراً در۴۵٠فروخته میشدند؛ ساالنه 

، یک بار دیگر متوقف شدهاست. در نيمة اول سدة چھاردھم، برخی از والدین در کرمان و حوالی١٣٢٣حدود 

]٣۴[بندرعباس نيز به سبب فقر ناچار به فروش فرزندان خود شدهاند.
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مشاغل بردگان.

از بردگان در کارھای خانگی یا عيش و عشرت، نظام، امور اداری یا کارھای یدی استفاده میکردند و

خواجهھا نگھبان حرم بودند. ھدف عمدة اعيان ایران در خرید برده، نمایش ثروت خویش بود. ھر چه تعداد

نوکران و بردگان کسی بيشتر بود، مھمتر به نظر میرسيد. از این گذشته، ھمسران بزرگان برای انجام امور

اندرون خواستار کنيز بودند. برخی از اروپایيان نيز، بر خالف قوانين ایران، صاحب برده بودند، ولی بردهھا ھرگاه

میخواستند، میتوانستند آنھا را ترک گویند و ادعا کنند که به عنوان مسلمان موظف نيستند به مسيحيان

خدمت کنند.

بيشتر نویسندگان بر آن اند که بردگان در ایران ھرگز مکلف به کارھای دشوار نبوده و تنھا به انجام کارھای

نسبتاً راحت خانگی میپرداختهاند. اما این امر فقط در مورد اعيان شھری صحت داشت؛ بردگان عشایر

ترکمن را، بویژه در بخارا و خيوه، به شبانی و شخم زدن زمين وامی داشتند. در جنوب شرقی ایران (در

کرمان و سيستان و بلوچستان) از بردگان منحصراً برای کار کشاورزی استفاده میشد. به گزارش یکی از

کنسولھای انگليس، «در بلوچستان چندین دھکده وجود دارد که ساکنان آن بردهاند و در زمينھای خالصة

حدود بمپور کشاورزی میکنند.». به گزارش آبوت، «بيشتر کارگران کشاورزی در سيستان، بردگان

سياھپوست و سفيدپوست، و بسياری از افراد قبيلهای در نزدیکی جبل بارز، دو رگه و مولود ازدواج بردگان

]٣۵[سياھپوست و اھالی محل اند.».

سربازان برده

نوع خالصی از بردگان «غالمان شاه» نام داشتند که محافظ شاه بودند. آنان عمدتاً از ميان بردگان جوان

قفقازی و پسران بعضی از خانوادهھای اعيان انتخاب میشدند. در ربع اول سدة سيزدھم، تعداد آنان به سه

تا چھار ھزار تن میرسيد. از این غالمان در کارھای دیگر دولتی نيز استفاده میشد، و برخی از آنھا به

عاليترین مقامات مملکتی میرسيدند. از نمونهھای مشھور آنھا یکی منوچھرخان معتمدالدوله، حاکم فارس،

و دیگری خسروخان است که در طول زندگی خویش حاکم چند ایالت (از جمله کرمان) شد. پس از آنکه ورود

]٣۶[بردگان سفيدپوست متوقف شد، اعضای سپاه غالمان را از ميان مردان آزاد ایرانی بر میگزیدند.

خواجهھا.

وظيفة خواجهھا ـ چه مادرزاد چه مردان آزاد و بردگان مقطوع النسل شده ـ نگھبانی از ناموس مرد یعنی زنان

او، بود. در مورد اخير، خواجهھا پيش از ورود به ایران، مقطوع النسل و غالباً در جوانی خریداری میشدند.

اکثر خواجهھا، بویژه پس از آنکه یافتن بردگان سفيدپوست مشکلتر و سپس غير ممکن شد، سياھپوست

 درگذشت. با این حال، حرمسرای ناصرالدین شاه١٢٧٣بودند. به گفتة پوالک، آخرین خواجة سفيدپوست در 

در پایان قرن سيزدھم دارای بيش از نود خواجة سياھپوست و سفيدپوست بود این افراد را عالوه بر خواجه،

«آغا» نيز میناميدند، و در حرم شاه تحت نظر خواجه باشی یا آغاباشی قرار داشتند. خواجه باشی

ناصرالدین شاه، ملقب به بصيرباشی، بسيار متنفذ بود و از نفوذ خود استفاده میکرد، و ھمين امر به قيمت

، خواجگان نفوذ خود را از دست دادند. این امر با کاھش تعداد١٢٧٧جان او تمام شد. به گفتة پوالک، پس از 

آنھا مقارن بود. با این حال، خواجه باشِی شاه، بسيار بانفوذ بود. به علت قيمت گزاف خواجه، بيشتر اعيان

برای نگھبانی از ھمسران خود از پيرمردان استفاده میکردند. حتی ناصرالدین شاه نيز برای باغبانی و
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دربانی در حرمسرای سلطنتی از چنين افرادی استفاده میکرد. گاھی نيز افراد خاطی به مقطوع النسل

شدن محکوم میشدند که اگر زنده میماندند، برای خدماتشان اجرت گزافی پرداخته میشد. در داخل

حرم، کنيزکان زیبایی خدمت میکردند که بدون استثنا از ترکمنھا، یا کردھای اسير شده بودند. آنھا در

حياطی مجزّا زندگی میکردند و زیر نظر زنی، ملقب به «اََقل (ُاغول) بِگه خانم»، قرار داشتند که مسئول

پرداخت دستمزد آنھا نيز بود. از کنيزکان به صورت خدمتکار و صيغه استفاده میشد. «غالم بچه»ھایی نيز

که به سن بلوغ نرسيده بودند، در حرم ھمبازی بچهھا بودند و خدمت ھم میکردند.

طبقه بندی بردگان. بردگان سياھپوست به دو یا سه گروه تقسيم شده بودند، به گفتة پوالک، زنگيھا و

حبشيھا گروھھای اصلی به شمار میرفتند. زنگيھا از زنگبار و نواحی دور افتادة آن آورده میشدند، حبشی

نيز به بردهای گفته میشد که اھل حبشه، سومالی و جنوب سودان بود. شيل به سه نوع بردة

سياھپوست اشاره کردهاست: «ُبمباسهای، نوبيایی و حبشی.» منشأ واژة «بمباسه» معلوم نيست، ولی

به زنگيھای پوالک اشاره دارد و ممکن است که تلفظ نادرست ممباسا، بندری باشد که بسياری از این

بردگان از آنجا آورده میشدند. نوبيایيھا اھل نوبيا و سومالی، و تيره رنگتر از حبشيھا بودند. «بمباسه ایھا را

سبع، خائن و تنبل میشمارند و ازینرو بسيار بدنام اند. نوبيایيھا و حبشيھا را مالیم، باوفا، شجاع و باھوش

میشناسند و بسيار مورد توجه قرار دارند.». ظاھراً بردگان سفيدپوست را طبقه بندی نکرده بودهاند. تصویر

فرھنگی منفی از بردگان سياھپوست، ظاھراً در عمل مانعی اجتماعی ایجاد نکرده بوده، زیرا ازدواج ميان

افراد دو نژاد اتفاق میافتاد، و بردگان سياھپوست تأثيری جزئی بر فرھنگ ایرانيان گذاشتند؛ شخصيتھای

ھمه پسند و خنده آوری چون کاکاسياه، و حاجی فيروز در تئاتر ایران نمونهھایی از این تأثيرند. در منطقة

خليج فارس که برای سياھان از ھر جای دیگرایران نسبتاً راحت تر بود، ایشان سنت افریقایی دیرینة خود

(دفع ارواح خبيث: زار) را زنده نگه داشتند. به طور کلی، بردگان بخوبی در جامعه جذب شدند؛ به فارسی

سخن میگفتند (اگر چه با لھجة خاص خود)، زبانھای خود را فراموش کردند، به اسالم گرویدند و بدین ترتيب

]٣٧[کامالً در محيِط جدید، جذب شدند.

قيمت بردگان

به گفتة کينر، قيمت برده به عرضه و تقاضا بستگی داشتهاست. به نوشتة دروویل بردهھای مردی که با

حرفهای آشنایی نداشتند، گران نبودند، اما کنيزکان گرانتر بودند و گاھی قيمت آنھا تا ششصد تومان

، قيمت یک پسر بچه دوازده تا ھجده دوکات، و قيمت دختر حبشی زیبا ھفتاد دوکات١٢٧٧میرسيد. حدود 

بود. چون ميزان مرگ و مير در نتيجة مقطوع النسل کردن باال بود، خواجهھا بسيار گرانتر و به طور کلی به

سه برابر قيمت بردة معمولی به فروش میرسيدند. در نيمة اول سدة چھاردھم، به سبب مشکالت موجود

در زمينة تجارت برده، قيمت زنان و مردان سياھپوست گران بودهاست. در سيستان، قيمت ميانگين بردگان

نيرومند پنجاه تا ھشتاد تومان بوده، اما کنيزان ارزانتر بودهاند.

 نوشتهاست که١٢۵۶تعداد بردگان. به گفتة ملکم تعداد بردگان در ایران زیاد نبودهاست. باست ھم در حدود 

در این زمان بردة سفيدپوست نادر است و بردگان سياھپوست بمراتب بيشترند. به گفتة ليدی شيل، تعداد

برده در شمال ایران زیاد نبوده و عدة آنھا در جنوب بيشتر بودهاست، بویژه در مناطق ساحلی. وی تعداد

واردات برده را در سال، دو تا سه ھزار تن تخمين زدهاست. این امر که در ظاھر بردگان را، به طور کلی، «از
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دیگر مردم نمیتوان تميز داد»، و نيز محدودة جغرافيایی مشاھدات خارجيان، شاید در تخمين ایشان دربارة

تعداد بردگان اثر داشتهاست. اما پوالک گفتهاست که غالباً لباس بردگان نسبت به خود ایرانيان رنگارنگتر

بودهاست. تجارت برده نيز فعاليتی بی سر و صدا بوده و این نيز احتماالً به فقدان اطالعات دربارة رواج برده

داری کمک کردهاست. باست میگوید: «تجار برده به شھرھای عمده میروند و به خرید و فروش برده

میپردازند، ولی تقاضا آنچنان زیاد نيست که از نظر اقتصادی ایجاد بازاری را برای این امر توجيه کند». برده

فروشان گروھھایی از بردگان را از شھری به شھر دیگر میبردند. در جنوب، شيراز و بوشھر از مراکز مھم داد

و ستد بود. حاکم شيراز مرتب برای شاه و درباریان متنفذ برده میفرستاد. بردگان را در منازل خصوصی نگاه

میداشتند تا بتوانند آنھا را عریان در معرض دید خریداران بگذارند. احتماالً به سبب کوتاھی عمر متوسط

بردگان (غالباً قربانی مرض سل میشدند و بندرت بيش از سی سال زنده میماندند) واردات برده به تعداد

اندک ولی مستمر، در سراسر قرن سيزدھم ادامه یافت. ازدواج ميان بردگان نيز غالباً به توليد مثل

نمیانجاميد و فرزندان آنھا نيز بندرت به سن بلوغ میرسيدند. ویلز میگوید: «علی رغم مراقبتھای

کشتيھای جنگی ما در خليج فارس، برده به ميزانی که پاسخگوی نياز باشد وارد میشود، ولی در ایران تاجر

]٣٨[برده و بازار برده فروشی وجود ندارد.»

رفتار بردگان

به طور کلی، در ایران با بردگان بخوبی رفتار میشد. به اعتقاد سایکس برای بردگان «ایران بھشت است».

رفتار افغانھا نيز با آنھا نسبتاً انسانی به نظر میرسد. به سبب قيمت گزاف و جنبة تجّملی داشتن برده،

وظایف کم زحمت خانگی به آنھا واگذار میشد. در ضمن، چون بردگان در ایران با کسی جز صاحبانشان

پيوندی نداشتند، معموالً در مقایسه با خدمتکاران آزاد مورد اطمينان و توجه بيشتری بودند. بردگان نيز، مانند

خدمتکاران، غالباً عضو خانواده به شمار میآمدند و دون پایگی آنھا موجب تحقيرشان نمیشد. بردگان را به

مناسبتھای خانوادگی، مانند تولد یا ازدواج، یا پس از مرگ صاحبانشان آزاد میکردند. صاحب برده ترتيب

ازدواج او را با یکی از کنيزان خویش میداد، و کودکانی که از این وصلت به وجود میآمدند با فرزندان صاحب

برده بزرگ میشدند. بردگانی که با آنھا بدرفتاری میشد حق شکایت داشتند و میتوانستند تقاضا کنند که

به دیگری فروخته شوند، اما فروش غالم خانگی باعث کسر شأن افراد میشد؛ حتی در موارد نادری ھم که

صاحب برده به فروش او رضایت میداد، یافتن خریدار مشکل بود، زیرا کسی به خریدن بردة متمرد عالقه

نداشت. ضمناً در موارد سوءرفتار نسبت به بردگان، اتفاق افتادهاست که بردگان یک شھر در مقابل خانة

صاحب برده به تظاھرات پرداخته و خواستار اجرای عدالت شدهاند. با وجود این، در جایی که قدرت نامحدود

، چندین١٢۵٧ تا ١٢۵۶در یک طرف قضيه قرار داشته، بدرفتاری بندرت روی میدادهاست. در فاصلة سالھای 

برده به منظور فرار از تنبيه، به سفارت انگليس پناه بردند. در جنوب ایران، بردگانی که به کار کشاورزی

واداشته میشدند، در حد گرسنگی مفرط و لباسھای مندرس نگھداری میشدند. ظاھراً مقرر بود که یک

سوم محصول زمين به آنھا داده شود، اما حتی از آن درصد ناچيز ھم، مقدار زیادی کم میشد. بردگان

ترکمنھا نيز وضع مشابھی داشتند؛ با آنھا چون شی ء منقول رفتار میکردند، نيمه عریان و گرسنه بودند و

شبھا آنھا را با قالّ ب چوبی محکمی میبستند و روزھا نيز ناچار بودند که با زنجير حرکت کنند. دربارة رفتار با

بردگان در کشتيھای حمل برده، شواھد متناقضی ھست. لوریمر (ھمانجا) موردی زننده از رفتار وحشيانة

برده فروشان عرب را ذکر کردهاست؛ اما به گفتة عيسوی، «تقریباً تمام منابع متفقالقول اند که حمل بردگان
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از افریقا به وضعی نسبتاً انسانی انجام میشد.» بردگان اجازة کسب مال پيدا میکردند و غالباً ثروت

]٣٩[ھنگفتی گرد میآوردند. با این حال، در بيشتر موارد ترجيح میدادند که خود را بازخرید نکنند.

الغای برده داری

از ميان برداشتن تجارت برده حدود یک قرن به طول انجاميد. مرحلة اول فتح قفقاز توسط روسھا، بالفاصله بر

تجارت برده تأثير گذاشت. روسيه فروش مردان و زنان قفقازی (ارمنی، گرجی و چرکسی) را به ایران ممنوع

کرد، اما این تجارت در قسمت ایرانی قفقاز ادامه یافت. پسران و دختران را از قلمرو روسيه مخفيانه به ایران

میآوردند. با وجود این، اثر تحریم فروش برده محسوس بود، چون دروویل اظھار میدارد که تعداد موارد برده

گيری نسبت به گذشته کمتر شده بود. اما ھمو میگوید که ميزان فروش تقریباً با گذشته یکسان بود. بر اثر

 بين ایران و روسيه، که به موجب آن قفقاز به زیر سلطة روسيه در آمد،١٢۴٣امضای قرارداد ترکمن چای در 

١٢١٠بردة قفقازی بسيار نادر شد. از این گذشته، بسياری از بردگانی که در جریان لشکرکشی 

آقامحمدخان به قفقاز و نيز سربازانی که در جنگھای ایران و روسيه گرفتار شده بودند به روسيه برگردانده

شدند. این کار بر اساس مادة سيزدھم قرارداد صورت میگرفت که طرفين را به مبادلة اسرا مکلف

)١١۶٠میساخت. مادة مشابھی نيز برای بازگشت اسرای جنگی در معاھدة صلح ایران و عثمانی (مورخ 

، ھنوز ھم از قلمرو روسيه بردهھایی به طور قاچاق به ایران آورده میشد،١٢١٠گنجانده شده بود. پس از 

ولی سفارت روسيه خواستار بازگشت فوری آنھا میشد. گسترش دامنة نفوذ روسيه در سواحل شرقی

دریای خزر، نيز بر تحدید برده داری اثر مثبت داشت. پایگاه دریایی روسيه در جزیرة آشوراده، امکان متوقف

ساختن کشتيھا و پشتيبانی نظامی از عمليات را به آنھا داد. فتوحات روسھا در آسيای مرکزی، بویژه فتح

خانات آنجا، برده گيری را در مرزھای شمالی ایران متوقف ساخت. آدم ربایی در ایران، که ترکمنھا و بلوچھا،

به سبب نبودن قدرت دولت مرکزی انجام میدادند، ادامه یافت. در آذربایجان غربی نيز وضعی مشابه وجود

داشت و عشایر کرد آزادانه به قتل و غارت و اسير کردن مردم میپرداختند، تا اینکه رضاخان به استقرار نظم

]۴٠[پرداخت.

وضع در جنوب ایران نيز به ھمين منوال بود. انگليسيان برای متوقف ساختن تجارت برده در ایران، از طریق

، ناصرالدین شاه حمل١٢۶۵پيمانھای خود با سلطان مسقط و دیگر حکام خليج فارس، تالش میکردند. در 

، ایران و انگليس پيمانی امضا کردند که به١٢۶٨بردگان سياھپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در 

موجب آن کشتيھای انگليسی مجاز بودند کشتيھای ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند. به موجب مادة

 تمدید شد. اما این١٢٩٠ ميان انگليس و ایران، حق بازرسی کشتيھا تا ١٢٧۴سيزدھم پيمان صلح مورخ 

پيمانھا بر ميزان تجارت برده تأثير عمدهای نداشت و این تجارت تنھا بر اثر بازرسی دریایِی شدیدتر پس از

 به امضا رسيد، اختيارات انگلستان١٣٠٠ تا حدی کاھش یافت. به موجب پيمان جدیدی که در ١٢٨٧

گسترش یافت: بردگانی که در کشتيھای ایرانی یافت میشدند آزاد میشدند و دادگاه مسئول رسيدگی به

جرم صاحب کشتی ایرانی نيز باید در حضور نمایندة کنسولی انگليس تشکيل میشد. ایران ھمچنين در

، ایران تجارت و واردات برده را، چه از١٣٠٨کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردگی شرکت کرد. در نتيجه، در 

، تجارت برده قانوناً متوقف شده بود؛ اما ھنوز برای مدتی١٣٢٨طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنوع کرد. در 

برده داری وجود داشت که آن ھم در پایان دورة قاجار بکلی از ميان رفت. ایران با پيوستن به کنوانسيون
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قانون منع برده فروشی

متن مربوطه در
قانون منع: ویکینبشته

خرید و فروش برده در
خاک ایران و آزادی برده
در موقع ورود به مملکت

)، رسماً خود را متعھد به الغای برده١٩۴٨ ش /١٣٢٧ ژنو و نيز اعالمية جھانی حقوق بشر (١٩٢۶ش /١٣٠۵

]۴١[داری کرد.

قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت

مجلس الیحه دو فوریتی زیر در ١٣٠٧ بھمن ١٨در روز 

]۴٢[ به تصویب رسيد.شورای ملی

«ماده واحده-در مملکت ایران ھيچکس به عنوان برده

شناخته نشده و ھر بردهای بمجرد ورود به خاک یا آبھای

ساحلی ایران آزاد خواھد بود. ھرکس انسانی را به

عنوان برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری

نسبت به انسانی بنماید یا واسطه دیگری در حمل و

نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی

خواھد بود.»

ویکیپدیای انگليسی

مرکز پژوھشھا - قانون منع خرید و فروش برده در خاک ↑
ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت

)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91872(

 .١

↑ Uarta  .٢
↑ ta- var  .٣
↑ wardag  .۴
↑ wardagih  .۵
http://www.encyclopaediaislamica.com (برده و برده داری ↑

/madkhal2.php?sid=934(
 .۶

http://www.encyclopaediaislamica.com (برده و برده داری ↑
/madkhal2.php?sid=934(

 .٧

↑ Encyclopædia Iranica | Articles (http://www.iranicaonline.org
/articles/barda-i(

 .٨

↑  -grda*  .٩
↑ garda/u  .١٠
↑ kurtas  .١١
↑ ma niya  .١٢
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .١٣
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .١۴
= ماتيکان ھزار داتستان: کتاب ھزار قانون ↑  .١۵
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .١۶
sa- ¦  bقس  ↑  .١٧
↑ stag ¦ xwa  .١٨
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .١٩
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢٠
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢١
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢٢
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢٣
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢۴
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)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢۵
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢۶
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢٧
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢٨
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٢٩
٣٠.  تھران١٣۴۵از خشت تا خشت. محمود کتيرایی. موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی.  ↑
١۴١٧ ثبت کتابخانه ملی ١٣۵۴اميرکبير و ایران. فریدون آدميت. انتشارات خوارزمی. تھران  ↑  .٣١
٣٢.  تھران١٣۴۵از خشت تا خشت. محمود کتيرایی. موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی.  ↑
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٣٣
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٣۴
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٣۵
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٣۶
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٣٧
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٣٨
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .٣٩
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .۴٠
)http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934 (برده و برده داری ↑  .۴١
۴٢.  تھران١٣۶٣تاریخ بيست ساله ایران. حسين مکی. نشر ناشر.  ↑
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