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  چکیده

محمدشاه ق 1264سال در . رزه با برده فروشی در ایران از اواسط قرن سیزدهم ق شروع شدمبا

ایـران و   ق1268در . حمل بردگان سیاهپوست را از طریـق دریـا بـه ایـران ممنـوع کـرد      قاجار 

هاي ایرانـی   هاي انگلیسی مجاز بودند کشتی انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتی

میـان   ق1274به موجب مـادة سـیزدهم پیمـان صـلح مـورخ      . رده بازرسی کنندرا براي یافتن ب

اما این پیمانها بـر میـزان تجـارت    . تمدید شد ق1290ها تا  حق بازرسی کشتی، انگلیس و ایران

تا  ق1287برده تأثیر عمده اي نداشت و این تجارت تنها بر اثر بازرسی دریاییِ شدیدتر پس از 

به امضا رسید، اختیارات انگلستان  ق1300پیمان جدیدي که در به موجب . حدي کاهش یافت

در . ایران همچنین در کنفرانس بروکسل در مـورد الغـاي بردگـی شـرکت کـرد      .گسترش یافت

چه از طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنـوع   ،ایران تجارت و واردات برده را ق1308نتیجه در 

ر عصر قاجار با تکیه بر اسناد موجود، مـورد نقـد   در این نوشتار جریان منع برده فروشی د .کرد

  .و بررسی قرار گرفته است

  ها  ، خلیج فارس، انگلیسییهبرده فروشی، قاجار :واژگان کلیدي

                                                          
  20/4/1390: تصویبتاریخ ؛ 25/11/1389: تاریخ وصول  -*
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  درآمد

ق نهضتی در اروپا علیه برده فروشی و بردگـی بـه وجـود آمـد و     12/م18از اواخر قرن 

یون فرانسه منتشر گردیده بود، بـرده  براي اولین بار اعالمیۀ حقوق بشر که از طرف انقالب

م بـرده داري لغـو   1794با اعالمیـۀ مجلـس ملـی فرانسـه در     . فروشی را ممنوع ساخت

دولـت انگلـیس هـم اگـر چـه       .)516آدمیـت، (گردید و در مستعمرات فرانسه بر افتـاد  

م شروع کـرده بـود امـا ایـن عمـل تـا       1772اقدامات خود جهت منع برده فروشی را از 

م که برده فروشی در مستعمرات انگلیسی ممنوع اعالم شد، ادامـه یافـت و   1808مارس 

ــازات      1811در  ــد و مج ــی ش ــوب م ــرم محس ــان ج ــل بردگ ــل و نق ــه حم ــود ک م ب

,Lorimer)داشت 2475).  

حـق مالکیـت بـرده در     ،هاي شدید اشخاص ذینفع م با وجود مخالفت1833در سال 

ادي مطلـق کلیـه غالمـان اعـالم شـد      سال بعد آز 5تمام ممالک انگلیس ملغی گردید و 

کم به خارج از کشور انگلیس  بعد ازآن موضوع الغاي برده فروشی کم .)248ویلسون، (

این جریان منع خرید و فـروش و تجـارت بـرده در    . از جمله خلیج فارس سرایت کرد

ایران مصادف با اواخر دورة فتحعلیشاه و پس از او در روزگار پادشـاهی محمـد شـاه و    

  .تحت تأثیر این شرایط شکل گرفترالدین شاه ناص

  

  منع برده فروشی در ایران

  آغاز مذاکرات

مذاکره با دولت ایران براي بستن بنـادر ایرانـی خلـیج فـارس بـر روي تجـارت بـرده،        

، پالمرستون1841در ژوئیه . م آغاز شد1841/ق1257نخستین بار در 
1
از مکنیـل  

2
کـه از   

ر نماینـدگی را دوبـاره دایـر کنـد، خواسـت کـه مسـئله        انگلیس عازم تهران بود تـا مقـ  

                                                          
1. Palmereston
2. Mcneil
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ممنوعیت کامل ورود برده بـه ایـران را در اولـین فرصـت بـا مقامـات ایرانـی در میـان         

اما مکنیل این مسئله را اصالً با مقامات ایرانی در میان نگذاشت و  .(Kelly, 593)بگذارد

اشـاره اي بـه آن نشـد    سـال بعـد،   5تا بازگشت دوبارة پالمرستون به وزارت خارجـه،  

(Ibid,594)  له هرات در این زمان به کلی تیـره  أمسدلیل چراکه روابط ایران وانگلیس به

شناخت و حاضـر نبـود    بود و دربار شاه، مکنیل را به عنوان مأمور افسونگر نیرنگساز می

    .)516آدمیت، (وقعی به سخنان او نهد 

گ جستن شیلپالمرستون به سرهن 1846/1262اوت 31در     
1

وزیر مختار در تهران  

ق با مسقط را به اطالع وزراي شاه برساند و 1845/1262دستور داد که متن معاهدة سال

نماید شاه فرمانی صادر کرده و ورود برده به بنادر ایران در خلیج فارس را درخواست

   .بگذارند انگلیسی اجازه دهد این ممنوعیت را به مورد اجراهاي  ممنوع کند و به کشتی

، بـین اولیـاي دولـت    ق 1264رجـب  تا  1262ذیحجه  27در باب این ممنوعیت، از 

اولین عریضۀ خود بـه  جستن شیل در. ایران و سفارت انگلیس نوشتجاتی رد و بدل شد

حاجی میرزا آقاسی، جانبداري دولت ایران را در باب منع تجـارت غـالم و کنیـز سـیاه     

ط با انگلیس را در این زمینه متذکر شد تا اولیاي دولـت  خواستار شد و معاهده امام مسق

 ،در جـواب . در بنادر ایران صـادر کننـد   نمعاملۀ سیاهابا ایران هم فرمانی براي مخالفت 

  : این نامه موافق با دستخط محمد شاه نوشته شد

. جناب حاجی غالم و کنیز خریدن موافق شرع غراي حضرت خاتم االنبیاست«

معلوم است وقتی . مردم خود بگویم حالل شرع را حرام نمایند من نمی توانم به

انگلیس مانع آوردن اسیر هستند دیگر نمی آورند ایرانی هم نمی خرد هاي  کشتی

اما اگر هر وقت بیاورند هر کسی بخواهد بخرد مثل گرجیها حاال نمی آورند 

                                                          
1. J. Sheil
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» است اما کاغذ دولتی و عهد بستن قوه من نیست خالف شرع. مردم نمی خرند

استادوخ( 
١

 ،1/5-3-5-1262-1256(.  

، شیل با محمد شاه مالقات کرد که طی آن، شاه قاجار چنین ق 1262 الحجۀدر ذي 

ممنوعیتی را مغایر با تعالیم قرآن و به طور کلی اسالم دانست و در جواب شیل مبنی بر 

  : ممنوعیت برده فروشی در بیشتر کشورهاي متمدن جهان، چنین پاسخ گفت

گر در دین آنها بردگی ممنوع است، بر اساس اسالم این کار قانونی می باشد، ا«

از این رو چرا مواردي را که پیامبر قانونی کرده آن را از بین ببریم ؟ محمد شاه 

افزود دیگر در این مورد بحثی نخواهد کرد و بعد از آنکه پاسخ سلطان عثمانی 

  .(Kelly,594)» اعالم خواهد کردرا در مورد بردگی شنید نظر نهایی خود را 

با توجه به اینکه شاه از موضع دینی مخالفت خود با ممنوعیت برده فروشی را نشان 

لـذا وي  . داد، شیل درصدد برآمد از همین موضع استفاده کـرده و شـاه را قـانع کنـد     می

تن از مجتهدین تهران رفت تا در مذمت برده فروشی حـدیث و مسـئله شـرعی     6سراغ 

توان به مال حسـین بروجـردي   از جمله این علما می. کند پیدا
2

، مـال علـی کنـی   
3
و آقـا   

علمـاي  . محمد جعفر تهرانی اشاره کرد که هر سه از علماي برجسته زمان خـود بودنـد  

  ):ص(مذکور همگی با استناد به حدیثی از پیامبر اسالم

  النَّاس اعنْ بفروشـند  د کـه انسـانها را مـی   بدترین مردم، کسانی هستن(شَرُّ النَّاسِ م (

کـه بهتـر اسـت     ندفروش غالم و کنیز را عملی مکـروه دانسـت   ،)13/96محدث نوري، (

  (A. Mirazai, 143).کدام، این عمل را حرام ندانستند هیچ لیو ،انجام نشود

درنـگ   شاه رساند و محمد شاه نیـز بـی   شیل نظر علماي تهران را به استحضار محمد

                                                          
  .اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه[estādukh]:  استادوخ -1

  .، از علماي  برجسته عصر قاجار بود)ق1238ـ  1277(سید محمد رضا  سید حسین بروجردي فرزند -2

حاج مال علی کنی از مجتهدین به نام و با نفوذ عصـر ناصـري و صـاحب تألیفـات متعـددي در زمینـه فقـه و         -3

  .بود... اصول، علم رجال، لغت و 
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  : کهمطرح کرد ما را فتواي یکی از عل

آدمیت، (» آنان را به بندگی برد، تا به آئین اسالم درآیند باید با کفار جنگ کرد و«

شیل به این امر بسنده نکرد و از راولینسون .)پیشین
1
کنسول انگلـیس در بغـداد،    

گیري کند و از مجتهدان کربال و نجف در تحـریم   خواست که این موضوع را پی

راولینسون ابتـدا  . بگیرد تا بلکه رضایت محمدشاه را جلب کندبرده فروشی فتوا 

سراغ شیخ محمد حسن معروف به آل یاسین
2
از مجتهدین کربال رفـت و از وي   

در باب اینکه آیا ممنوعیت ورود غالم و کنیز از راه خشکی مشروع است یا غیر 

  : شیخ محمد حسن، چنین پاسخ داد. مشروع سؤال کرد

تواند ممنوع کنـد، لـذا چنـین     یک عمل شرعی را نمی  ،)حکومت(قدرت دنیوي«

  . (Ibid,145) »ممنوعیتی غیر مشروع است

راولینسون نظر یکی از مجتهدین نجف را هم در باب برده فروشی و منـع آن جویـا   

را مختص به کسـانی دانسـت کـه    »  شَرُّ النَّاسِ منْ باع النَّاس«مجتهد مزبور حدیث . شد

کننـد و ایـن    جارت غالم و کنیز است و از این طریق گذران زندگی مـی شغلشان صرفاً ت

همچنین وي ممنوعیـت ورود غـالم و کنیـز از طریـق     . شمرد نه حرام عمل را مکروه بر

بنابراین، شیل که از صدور  .(ibid, 146)دریا را طبق دستور اسالم، غیر مشروع ندانست

ش خود را معطـوف بـه ممنوعیـت ورود    فتوایی بر ضد برده فروشی ناامید شده بود، تال

فارس کرد که بنا به نظر یکی از مجتهدین نجـف، بالاشـکال    غالم و کنیز از طریق خلیج

  : نویسد فریدون آدمیت می. تلقی شده بود

جان مطلب هم همین بود که ورود غالمان و کنیزان از طریق دریـا لغـو گـردد،    «

فرمان را ندارد، حق تفتیش و ضـبط   سپس به عنوان اینکه ایران وسیلۀ اجراي آن

                                                          
1. Rawlinson  

به درجه اجتهاد شیخ محمد حسن معروف به آل یاسین، شاگرد شیخ عبدالنبی کاظمینی و شیخ انصاري بود که  -2

  .شد ترین علماي شیعه عراق محسوب می وي یکی از با نفوذ. رسیده بود
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. هاي مظنون به حمل غالم و کنیز، به نیروي دریایی انگلیس تفویض گردد کشتی

هـا و بنـادر را    انگلستان هم خودسرانه هرکاري دلش بخواهد بکند؛ همـۀ کشـتی  

  ).آدمیت، همان(» تحت استیالي خویش درآورد

اند و خواسـتار صـدور فرمـان    اي به اطالع محمدشـاه رسـ   یل این موضوع را طی نامهش

  .شاهنشاهی در این باب شد

 روبـرو تقاضاي شیل مجدداً بـا مخالفـت شـاه    . )1265-1262، 5-3-1/5، استادوخ(

  : در دستخطی که ذیل نامه شیل و در جواب وي نوشته شده، چنین آمده . شد

اگر . جناب حاجی اسراي ایران دویست سیصد هزار در بخارا و خیوه هست«

بدنامی ... . دن بد است چرا مانع نشدند؟ چه آنجا عیب نداشت؟ اسیر کر

  )همان(. »ام عظیمی است براي من، این گناه بزرگی است، منع از مسلمانی کرده

البتـه بایـد خاطرنشـان کـرد کـه      . بدین ترتیب مذاکرات شیل با شاه بی نتیجـه مانـد  

تعیین مرزهـاي ایـران و   ناخشنودي محمدشاه از مراحل نهایی مذاکرات در ارزروم براي 

نیز در مخالفتش تأثیر داشته چرا که با بسته شدن معاهدة ارزروم ق  1263ترکیه در سال 

سال و واگذاري بندر محمره و حق کشتیرانی در شط العرب به ایران، نظـر شـاه   این در 

ایـن موضـوع   . گفتنی است که دولت انگلیس در این امر دخالت داشت. کمی تغییر کرد

نامۀ اعتراض آمیز دولت انگلیس به دولت ایران نسبت به برده فروشـی در بنـدر    از متن

  :در بخشی از این نامه آمده است. محمره نیز آشکار می شود

موفـوره و  هـاي   آیا دولت ایران سزاوار می داند که بندر محمره کـه از سـعی  ... «

تبـدیل بـه    غیر محصوره امناي دولت انگلیس متعلق به ایران شـد هاي  ایستادگی

بازار بزرگی براي غالم و کنیز سیاه فروشی شود و دولت انگلیس مالحظه نماید 

که از سعی و کوشش خودشان بود که در محمره رواج بازار برده فروشـی شـده   

  .)1263-،6-4؛ استادوخ( »است
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ق موقتـاً بـه لنـدن    1263شیل که در انجام مأموریت خود کامیاب نشده بود، در سال 

 فرانت. سرهنگ تیبازگشت و 
1
  .  کار او را دنبال کرد 

  

  مرحلۀ اول منع برده فروشی      

گزارشهایی که از خلیج فارس می رسید حاکی از آن بود که بعد از امضاي معاهدات بـا  

مسـقط و  . مسقط و عثمانی و شیوخ عرب، تجارت برده به سواحل ایران منتقل شده بود

از آن دو بنـدر در کشـتی   بردگـان  قایی بودند ولی هاي آفری صور هنوز مرکز توزیع برده

توسط کشتی هایی با پرچم ها  ماه قبل، این برده 12. هایی با پرچم ایران حمل می شدند

مسقط و قبایل متصالح
2

آزادانه هر کجـا کـه مـی خواسـتند     ها  منتقل می شدند و ایرانی  

ان عمان متصـالح بـود در   اکنون برده هایی که مقصدش. خود را پیاده می کردندهاي  برده

یا بحرین حمـل مـی    باطنه یا لنگه پیاده می شدند و از آنجا به آسانی به سواحل متصالح

نیز به بوشهر برده شده تا توسط مشتریان ایرانی خریداري شوند یا به ها  بقیه برده. شدند

.کویت یا بصره قاچاق شوند (Kelly,598)

از این وضع عصبانی شده بـود از سـرهنگ   پالمرستون وزیر امورخارجه انگلیس که 

، خواست که به اطالع دولت )جانشین موقتی شیل(فرانت وزیر مختار انگلیس در تهران 

ایران برساند که اگر دولت ایران فرمان مورد تقاضا را صادر نکند بریتانیا تهدید دو سـال  

عملی خواهد ، انیایرهاي  از جمله کشتیها  قبل خود را مبنی بر توقیف و بازرسی کشتی

                                                          
1. T. Farrant

ق یک قرار داد صلح دائمی تحت سرپرستی و نظارت بریتانیا بین شیوخ مختلف سـاحل  1267/م1853در سال  -2

اد حکـام سـاحل دزدان   در نتیجه این قـرارد . به امضا رسید”PAIRATE COAST“) سواحل داخلی عمان(دزدان

از این تاریخ به بعد نام ساحل . رسماً مبادرت به شناسایی حمایت بریتانیا از شیخ نشین هاي مربوط به خود کردند

تغییر یافت که تا این اواخـر و قبـل   ”TRUCIAL COAST“» کرانه هاي متصالح «یا » سواحل متصالح «دزدان به 

امـارات متحـده   «در حال حاضر این کرانـه بـه   . ه همین نام معروف بوداز تشکیل فدراسیون امارات متحده عربی ب

  .شهرت دارد ”U.A.E“» عربی
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نت  چندین بار درخواست دولت انگلیس را کتباً به دولـت ایـران اعـالم    افر .(Ibid)کرد

ضـمن  ق  1264رجـب   10در نهایـت وي طـی عریضـه اي در    . کرد و جوابی نگرفـت 

  :شکایت از تأخیر دولت ایران در اصدار فرمان در این زمینه، می نویسد

ن و صریح در این باب به این جانب داده تمنا می نمایم که یک جواب روش... « 

شود که آیا دولت علیه ایران یک چنین فرمانی دایر به منع ورود غالم و کنیـز از  

راه دریا صادر خواهد نمود یا نه؟ هر گاه نیت اولیاي دولت علیه ایران این باشـد  

د و که این فرمان را صادر نماید من تمنی می کنم امروز این مژده به من داده شو

اگر خیال آنها بر خالف این است در این صورت بهتر است همین امروز صریحاً 

این اطالع به این جانب برسد تا اینکه بتوانم آن اطالع را براي دولت متبوع خود 

ارسال دارم و جنابعـالی دیگـر بعـد از ایـن اینجانـب را در انتظـار وعـدة خـود         

یم دولـت ایـران را در ایـن بـاب     دولت انگلیس با نهایت نگرانی تصـم . نگذارید

بنابراین از جنابعالی خواهش می کنم لطفاً یک جواب قطعی بـه  . انتظار می کشد

اینجانب داده شود چونکه دولت متبوع من به تأخیر زیاده از ایـن رضـایت نمـی    

  .)519آدمیت، ( »دهد

پس از وصول این نامه که تا حدي هـم تهدیـد آمیـز بـود و بـا اینکـه محمـد شـاه         

در مورد هرات نداشت و در اثر اصرار حاجی میرزا آقاسی، سـر  ها  لخوشی از انگلیسید

، به خط خـود  )البته فقط براي جلوگیري از ورود برده از راه دریا(تسلیم فرود آورده بود

  :خطاب به حاجی میرزا آقاسی فرمانی صادر کرد

بگذاریـد از راه  جناب حاجی نگذارید دیگر از راه دریا غالم و کنیز وارد شـود   «

خشکی بیاورند این مرحمت فقط در حق فرانت صاحب مـی شـود و مـن از او    

خشنود می باشم و به این مطلب رضایت داده ام در این باب به حکـام فـارس و   

نت قبول کرده ام اگر نه پاره اي گفتگـو میـان   امحض خوبی فر. عربستان بنویس
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  )1256-1262-5-3-1/5،استادوخ( .»ما و دولت انگلیس است

متعاقب دستخط شاه به حاجی میرزا آقاسی دو فرمان دیگر یکـی خطـاب بـه والـی     

فارس و بنادر و دیگري خطاب به حاکم اصفهان و خوزستان صادر گردید که در هـردو  

، اسـتادوخ ( فرمان موضوع منع ورود غالم و کنیز سیاه فقط از راه دریا قید گردیـده بـود  

هم همین بود زیرا نظر اصلی آنها بازرسی ها  نگلیسیمقصود ا .)1/5-3-5-1262-1256

ی بود که در خلیج فـارس و دریـاي عمـان رفـت و آمـد مـی کردنـد و مـی         یکشتی ها

خواستند بدین وسیله نفوذ خود را در این مناطق گسترش داده و سـیادت دریـایی پیـدا    

  . کنند

ورود و خروج . تمرحلۀ نخست مبارزه با برده فروشی با فرمانهاي مزبور انجام گرف

,Lorimer). بردگان از طریق دریا ممنوع شد ولی از راه خشکی ممانعتی نداشت 2843) 

نت عقیده داشت این فرمان جلوي ورود برده به ایران را می گیرد زیـرا ورود آنهـا از   افر

بگـذار از راه زمـین   " راه زمین غیر عملی است و شاه از این مسئله آگاه اسـت و جملـۀ  

تنها براي راضی کردن مجتهدانی است کـه هنـوز مخـالف ممنوعیـت      "ا بکننداین کار ر

کـه   حتی محمدشاه از این هم فراتر رفت بـه طـوري   .(Kelly, 599)تجارت برده هستند

البته به شـرط آنکـه ایـن    . ایرانی توسط ناوهاي انگلیسی را دادهاي  اجازه بازرسی کشتی

یا در تهران نیز پشت سر هم خواستار حـق  کار محرمانه صورت بگیرد و نمایندگی بریتان

این تمایل در فرمانهـایی کـه بـه حـاکم فـارس و بنـادر و حـاکم         (Ibid).بازرسی نشود

  . اصفهان و خوزستان صادر شده است، دیده می شود

  

  

  مرحلۀ دوم مبارزه با برده فروشی

ز صـدور  چند ماه بعد ا. مرحلۀ دوم الغاي برده داري در چگونگی اجراي آن آغاز گشت
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فرمان منع برده فروشی، محمدشاه درگذشت، و ناصرالدین شـاه بـه جـاي او بـه تخـت      

. واگـذار شـد  ) امیرکبیـر (صدارت ناصرالدین شاه به میرزا تقـی خـان امیرنظـام    . نشست

را از رسیدن بـه اهدافشـان دور   ها  صدارت امیر جریان مذاکرات را پیچیده تر و انگلیسی

  . کرد

نت در مورد درخواست پالمرستون بـراي اختیـار   ارهنگ فرس ق 1265در صفر سال 

ایران در اجراي فرمان محمـد  هاي  دادن به ناوهاي بریتانیایی در بازرسی و توقیف کشتی

  امیرکبیـر در اجـراي ایـن تعهـد فرامینـی بـه حکـام فـارس و        . شاه با امیر تماس گرفت

، اسـتادوخ (  ادر کـرد سواحل خلیج فارس و خوزستان در منع حمل سیاه از راه دریا صـ 

برا ي این کار حسن علی خان مأمور دولت را به بوشـهر فرسـتاد و او    .)2-6-6-1263

را به سفارت انگلیس نیز معرفی کرد و مقرر داشت برده فروشان را جریمۀ مـالی بکننـد   

 .) 522آدمیت، (آنها توقیف شود هاي  و کشتی

پـیش  ق  1263ران نسبت به فرمـان  اولین مورد خالف یکی از اتباع ای، در این دوره

کشتی موسوم به فتح الخیر که باري حاجی خان دشتی بود به بوشهر غـالم و کنیـز   . آمد

آورد که توسط هنل به ویلیام تیلور تامسون دبیر نمایندگی انگلـیس در تهـران گـزارش    

وي نیز ماجرا را با امیرنظام در میان گذاشت و خواست بغله. داده شد
1
و  مصـادره شـده   

نـت گفتـه   اامیرنظام آنچه را که فر .)1263-6-24-7، استادوخ(ناخداي آن مجازات شود

با ایـن  . تکرار کرد) این که بر دولت ایران است که در مورد مجازات تصمیم بگیرد(بود 

تومان محکـوم مـی شـود و کشـتی او تـا       300حال به تامسون گفت ناخدا به پرداخت 

تامسون پرسید اگر کشتی از بوشـهر حرکـت کـرده     .پرداختن جریمه توقیف خواهد شد

                                                          
بغله ها شناورهاي شبیه به گالبی نصف شده بودند که اغلب عرشه نداشتند و در قسمت فوقـانی آن حجـرات   -1

لسـیر بـوده و عمومـاً    این جهازات بسیار سریع ا. مخصوص ناخدا و خانواده اش و مسافرین متشخص قرار داشت

  ).263ویلسون، (شکاف دار و غیر محفوظ بودند 
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انگلیسی بغلـه را  بازگرداننـد؟   هاي  باشد چه خواهد شد آیا شاه قبول می کند که کشتی

سپس صدر اعظم، تامسون را نکـوهش کـرد کـه    . شاه قبول نخواهد کرد: امیرنظام گفت

یگري مطـرح  نت داده و با آن مخالفت شده است اکنون به صورت داپیشنهادي را که فر

این غرامت هیچگاه دریافـت نشـد و طبـق گزارشـات واصـله از       .(Kelly, 605)کند می

هیچ کـدام از  ق  1267بوشهر و بنادرجنوب ایران، از بدو جلوس ناصرالدین شاه تا سال 

 .) 1263-6-24-7، اسـتادوخ (مرتکبین این عمل حتی در بوشهر تنبیه و جریمه نشـدند  

را جلوي ایـن معـامالت   تا و بنادر ایران قدرت آن را نداشتند زیرا مقامات ایرانی فارس 

که توسط شیوخ بنادر و سرکردگان محلی چون حاجی خان دشتی و شیخ جابر صورت 

   .)1263-6-6-6، استادوخ( می گرفت،  بگیرند

بالیوز بندر بوشهر دوباره گزارش داد کـه چهـار بغلـه کـه      ق1266در اوایل سال     

و کنیز حبشی و بامباسی بوده و متعلق به شیخ جابر از اولیاي دولـت   حمل آنها از غالم

همچنین در  .)1263-6-15-4، استادوخ(ایران و متعلقان وي بوده به محمره آمده است 

غـالم و کنیـز در بنـدر لنگـه پیـاده       380همین سال خبر رسید که طی سه سال گذشته، 

اهالی خارك بوده در گـزارش خـود بـه     شدند که نمایندة دولت ایران در این بندر که از

   ).1263-6-15-8، استادوخ (نفر بر می شمارد  112بالیوز بوشهر، این تعداد را تنها 

ق به تهران بازگشت به امیرنظـام گفـت عـدم قابلیـت     1266هنگامی که شیل در     

ل سـا  2دولت مرکزي در این مورد را می توان با اختیار دادن به اسکادران خلـیج بـراي   

ایرانی حامل برده و تسلیم آن به مقامات دولتی در بنـادر ایرانـی   هاي  براي توقیف کشتی

امیر با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت تنها مسـئلۀ وقـت اسـت و آنگـاه     . برطرف کرد

قدرت دولت مرکزي بـه چهـار گوشـه ایـران خواهـد رسـید و در آن زمـان مـی تـوان          

(Kelly,605).مد شاه اجرا کردممنوعیت برده را بر اساس فرمان مح

حامـل بـرده توسـط دولـت ایـران      هاي  به نظر شیل جریمه و تنبیهی که براي کشتی
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وضع شدند، ناکافی بود چرا که اشخاص قدرتمند و صاحب نفـوذي بـه ایـن کـار مـی      

  .)1263-6-15-1، استادوخ(پرداختند و به حکم دولت مرکزي بی توجه بودند 

طـی نامـه اي بـه امیـر کبیـر خواسـتار مـأذون شـدن          1266ربیع الثانی  17شیل در 

ایرانی مشکوك به حمل غالم و کنیـز شـد   هاي  انگلیسی براي تجسس کشتیهاي  کشتی

امیر کبیر با این درخواسـت موافقـت نکـرد و ایـن امـر را       .)1263-6-15-9، استادوخ(

(صرفه و صالح دولت ایران ندانسته و مضر قلمداد می کنـد 
 

  .)1263-6-6-2، اسـتادوخ 

ناصرالدین شاه نیز از دادن هر پاسخ مستقیم خودداري کرد و توجه داد کـه دادن چنـین   

اختیاري ممکن است بر تجارت اثر گـذارد و اعتمـاد و اطمینـان تجـار را متزلـزل کنـد       

   .)1263-6-6-6، استادوخ(

امیـر در   دالیـل و اهـداف  . نا امید کننده بودها  این روند گفتگو با امیر براي انگلیسی

اتخاذ چنین سیاستی در برابر انگلیس و مقاومت سرسختانۀ وي در نپذیرفتن درخواست 

  :چند عامل اساسی را می توان در این امر دخیل دانست. دولت انگلیس قابل توجه است

مخالفت امیر با دادن حق بازرسی همانطور که شیل پیش بینی کرده بود، این بـود  .1

ممکن است باعث تسلط انگلیس بر مشایخ ها  انگلیسیکه دادن چنین اختیاري به 

. بنادر ایران شود و وضعی همانند آنچه در سواحل عربی وجود دارد ایجـاد شـود  

در حالی که هدف امیر این بود که تابعیت قبایل و بنادر جنوب ایران را همانقـدر  

شـمالی وجـود داشـت    هـاي   به مرکز مستحکم کند که قـدرت دولـت در اسـتان   

.)1263-6-15-2، دوخاستا(

تقاضـاي  هـا   ترس از اینکه دادن چنین اختیـاري بـه انگلـیس باعـث شـود روس     .2

اختیاري مشابه در دریاي خزر بکنند چرا که روسیه چندین بـار بـراي برانـداختن    

در امتداد سواحل استرآباد و مازندران، کمک کرده بود ها  راهزنی و بردگی ترکمن

.(Kelly,609)شده بود و تقریباً  بر آن منطقه مسلط 
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حق تفتیش را از نظر سیاسی صرفه و صـالح ایـران نمـی دانسـت زیـرا موجـب       .3

.افزایش استیالي سیاسی دولت انگلیس می گردید

  .سوءظن موجهی که امیر نسبت به سیاست انگلیس در خلیج فارس داشت.4

نهایـت  در . بدون نتیجه ادامه یافـت  ق1267مذاکرات ایران و انگلیس تا اواخر سال 

هنگامی که شیل با سایر رؤساي نمایندگان خارجی در اردوي شاه  1267در رجب سال 

امیرکبیر به کاردار انگلیس ویلیام تیلور تامسون گفـت کـه در    ،در اصفهان به سر می برد

نظر دارد اجازه دهد در تابستان یک افسر ایرانی براي گشـت در خلـیج فـارس بـا نـاو      

کشتی ایرانی حامل برده را توقیف کـرده و کشـتی تحویـل     انگلیسی مشارکت کند و هر

مقامات دولتی در بوشهر یا سایر نقاط شود و ناخدا و صاحب کشتی به شدت به خـاطر  

ماه بود بـه شـرط آنکـه اهـالی      4مدت اعتبار این موافقت  . نقض فرمان، مجازات شوند

یل مخالفت بـا ایـن   اولین عکس العمل ش (Kelly). خط ساحلی خلیج از آن آگاه نشوند

   .)530آدمیت، (پیشنهاد بود و آن را به ریشخند تشبیه کرد

شیل از اصفهان نامه اي به امیر کبیر نوشت و پیشنهاد کرد ناوهـاي انگلیسـی بـدون    

آزاد شـده بـه   هـاي   ایرانی حامل برده را توقیف کرده و بـرده هاي  هیچ محدودیتی کشتی

شـیل بـا امیـر در     1267در شوال . پیشنهاد را رد کرد امیر این. اراضی بریتانیا برده شوند

اصفهان مالقات کرد و در آنجا آخرین نظرات پالمرستون را به وي اطـالع داد و متـذکر   

شد که تقریباً همۀ کشورهاي متمدن دنیا به بریتانیا اختیار بازرسـی، کـه اکنـون از ایـران     

امیر سخنی نگفـت و بـه   . پیروي کندتقاضا می شود، داده اند و دولت ایران باید از آنها 

شیل را نشنیده باشد، ولی روز بعـد بـه شـیل گفـت شـاه      هاي  نظر می رسید اصالً گفته

ایـران  هـاي   سال به ناوهاي بریتانیا اختیار بازرسی کشتی 11موافقت کرده است به مدت 

 طبـق ایـن   .(Kelly,609)را بدهـد هـا   و توقیف هر کشتی حامل برده و آزاد کردن بـرده 

تجـاري و رعیتـی را داشـتند و    هاي  انگلیسی تنها حق تفحص کشتیهاي  معاهده کشتی
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دولتی از این امر مبرا بودند و این تفحص نیز باید بـه دسـتیاري و استحضـار    هاي  کشتی

همچنـین طبـق ایـن    . انگلیسی صورت مـی گرفـت  هاي  نمایندة ایرانی حاضر در کشتی

همـۀ غالمـان و   ) 1267غره شهر ربیـع االول سـنه   ( عهدنامه، از زمان انعقاد این قرارداد

رین از مباشـ کنیزان ساکن در ایران براي هرگونه سـفر دریـایی در جنـوب مـی بایسـت      

مجوز عبور دریافت مـی   ،بالیوز بوشهربودند با استحضار تذکره ایران که در بندر بوشهر 

کردند
 

هـاي   کشـتی حق تفتیشـی کـه ایـن قرارنامـه بـراي       .)1263-6-24-2، استادوخ(

انگلیسی شناخت، خیلی محدودتر از سایر عهدنامه هایی بود کـه تـا ایـن زمـان دولـت      

  . انگلیس از دیگر کشورها به دست آورده بود

اینکه چرا امیرنظام با انعقاد این قرارداد موافقت کرد، چندان روشن نیسـت ولـی بـه    

. یر نبـوده اسـت  نظر می رسد فشارهاي سیاسی داخلی و خارجی در پذیرش آن بی تـأث 

ها به پایگاه روس  در اوایل تابستان، ترکمنچنانچه یک ماه قبل از پذیرش موافقت نامه، 

نماینده روس در تهران بالفاصله اعتـراض کـرده و   . در جزیره آشورده حمله کرده بودند

به بهانـه اهمـال وي در   ، )یکی از برادران شاه(خواستار برکنارى شاهزاده حاکم مازندران

نماینده نیز تهدیـد کـرد پـرچم     ،هنگامى که شاه مخالفت کرد. بود شدهها  ل ترکمنکنتر

 ،موافقـت کـرد   ،شاه که ترسیده بـود . روس را پایین آورده و نمایندگى را برخواهد چید

هـاى   برادرش را فراخواند و یک هفته بعد، امیرنظام موافقت ایران براى بازرسـى کشـتى  

ایـن دلیـل توسـط    . اطـالع داد به شیل را اى انگلیسى ایرانى در خلیج فارس توسط ناوه

سیاهپوستان زنگبار باید از دولت روسیه ممنـون  ": شده استمطرح لیدى شیل در تهران 

   .)213شیل ،("باشند

امیرکبیر در اجراي فرمان منع تجارت برده منحصراً از لحـاظ منـافع ایـران در خلـیج     

گفت و شنود وي با سفارت انگلـیس  . فارس و به طور کلی منطقۀ جنوب می نگریست

از اینجا به بعد با قتل امیـر   .) 520، آدمیت(با صدارتش شروع و با دولتش خاتمه یافت 
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و صدراعظمی میرزا آقا خان نوري، فضاي سیاسی ایران و متعاقباً سیر مذاکرات سیاسـی  

بـه  ره شیل از صدراعظم جدید میرزا آقا خـان نـوري بـا اشـا    . و خارجی نیز تغییر یافت

رواج کامل تجارت برده خواست که دولت ایران فرمانی مؤکد صادر کند که این معاملـه  

دزدي دریاست و سیاست الزم دزدي دریایی را دربارة دسـت  ) خرید و فروش بردگان(

به عقیدة شیل دوري این مشـایخ سـواحل از پایتخـت    . اندرکارن این معامله به کار برند

انگلیسـی  هـاي   از فرمانهاي دولتی و کاهش تعداد کشتیایران و در نتیجه حساب نبردن 

در این زمان در خلیج باعث شده بود که این تجارت به طور ثابت جریـان داشـته باشـد    

بنابراین وي پیشنهاد کرد که به کمبل نمایندة مقیم در خلـیج   .)1263-6-6-5، استادوخ(

انگلیسـی،  هـاي   از کشـتی  فارس که جانشین هنل شده بود، اختیار داده شود بـا اسـتفاده  

میرزا آقا خان نوري موافقت کـرده وایـن   . فرمان شاه در منع تجارت برده را عملی سازد

نـاو را تحـت    دوکمبـل  . بـه اجـرا گذاشـته شـد     ق1269فرمان  براي اولین بار در سال 

فرماندهی دریادار اسکادران خلیج فارس به لنگه، مغو و کالت اعزام داشت تا از حکـام  

دولت ایران نیز  .(Kelly,611) بگیردغرامت اطق به خاطر پرداختن به تجارت برده آن من

میرزا محمودخان آجودان وزارت خارجه را به عنوان وکیل دولـت ایـران در نظـارت و    

در غـره شـهر ربیـع    . همکاري با مأموران انگلیسی در منع تجارت برده به بوشهر فرستاد

  : رجمان مجرمان به میرزا محمود ابالغ شددستورالعمل تنبیه و ت ق1268االول 

تنبیه و ترجمان مرتکب این است که آنعالیجـاه مرتکـب و صـاحب     دفعه اول...«

کشتی را دویست چوب زده دو مساوي قیمت غالم و کنیز را که آورده باشـد از  

او ترجمان بگیرد به این معنی که نصف دو مسـاوي را وجـه نقـد گرفتـه عایـد      

د و عوض نصف دیگر غالم و کنیز سیاه را آزاد نمایند و کیفیت دیوان اعلی نمای

تومان باشـد   20مثالً اگر قیمت غالم و کنیز : مساوي به این طریق است) هر(دو 

دفعه  .چهل تومان منظور نماید و اگر سی تومان باشد شصت تومان منظور نماید
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مان سـابق بـه   اگر باز صاحب پیمان کشتی مرتکب شود بعالوه تنبیه و ترج ثانی

دفعـه   .تفصیلی که مذکور شد صاحب کشتی را با کشتی او شش ماه حبس نماید

هرگاه باز صاحب پیمان کشتی مرتکب شود ایـن دفعـه کشـتی او را ضـبط      سیم

دولت علّیه نماید و غالم و کنیز سیاه را آزاد نمایـد و تسـلیم گماشـتگان دولـت     

ا را به اوطان خود روانه نماینـد و  بهیه انگلیس نموده قبض دریافت نماید که آنه

-6-40-1، اسـتادوخ (».. آنعالیجاه کیفیت آنرا به اولیاي دولت علیه عرض نماید

1263(.  

 ؛البته قاطعیت اجراي آن با مشکالتی روبـرو شـد  ولی این اقدامات موفقیت آمیز بود 

. کردند اول اینکه مقامات محلی ایرانی در مجازات شیوخ قدرتمند چندان پافشاري نمی

بالیوز بندر بوشهر گزارش داد که بغلۀ موسوم به محمودي که  ق1270چنانچه در محرم 

مشکوك به حمل غالم و کنیز سیاه بوده براي فرار از نیروهاي تجسـس بـه جـاي بنـدر     

فرسخی بوشهر لنگر انداخته و بار خـود را   6بوشهر در بندر بارلی از بلوك تنگستان در 

ین ترتیب محمولۀ انسانی که با خـود آورده بـود مفقـوداالثر مـی     پایین آورده است و بد

ایـن  . اند گفتنی است این غالمان و کنیزان براي سه نفر از تجار معتبر بوشهر بوده. شود

مهم به اطالع میرزا محمودخان نمایندة ایران رسید ولـی در تنبیـه و مجـازات مجرمـان     

سون نمایندة انگلیس شد کـه طـی   این امر موجب اعتراض شدید تام. سخت گیري نشد

 (مرسوالتی به میرزا سعیدخان وزیر امورخارجه و میرزا آقـا خـان نـوري اظهـار داشـت     

ایـن واقعـه را    ،له بـود أتامسون که به شدت پیگیر ایـن مسـ   .)1269-7-22-1، استادوخ

که غـالم و   ناشی از بی توجهی صاحب منصبان ایرانی دانست و تهدید کرد در صورتی

اهمال کـاري دولـت ایـران را بـه دولـت متبـوع خـود          قوداالثر شده پیدا نشوند،کنیز مف

   .)1269-7-22-2، استادوخ(گزارش می دهد 

براي خاطر جمع شدن از اجراي کامل تنبیه و مجازات سوداگران بـرده و  ها  انگلیسی
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دراواخـر   ؛در واقع پیش رفتن سیاستهایشان در منطقـه، دسـت بـه اقـدامی دیگـر زدنـد      

بـه دولـت    ،تامسون که در هنگام سفر شیل به بریتانیا کاردار نمایندگی شده بود ق1269

ایران پیشنهاد کرد براي آنکه کمیسر ایرانی به طمع دریافت رشوه نیفتد، 
5

1
هـاي   غرامت 

در همان حال تامسون پیشنهاد کمبل را که دولت بریتانیا . تعیین شده به او پرداخت شود

الیانه مبلغی به کمیسر ایرانی بپردازد، به لندن ارجاع کرد که این مبلغ بر اسـاس تعـداد   س

کالرنـدون وزیـر خارجـه انگلـیس بـا ایـن امـر        . برده هایی که توقیف می شوند، باشد

در سـال  . موافقت کرد ولی این پیشنهاد با مخالفت شدید صدراعظم ایـران روبـرو شـد   

ت ایرانی و گویا با رضـایت خـود نماینـدة ایـران در     بدون اطالع مقاما م1855/ ق1271

ایرانی پرداخـت  ) کمیسر(بوشهر این به اصطالح کمک مالی از طرف انگلیس به نماینده 

  .(Kelly,612)شد و بعد از آن به صورت یک قانون درآمد 

ق غالمان و کنیزانی 1267در سال طبق قرارنامه منع تجارت فیمابین ایران و انگلیس 

ایرانی گرفته می شدند بـه مـأموران انگلیسـی واگـذار شـده، کشـتی و       هاي  شتیکه از ک

سرنشینان آن نیز بدون خسارت و معطلی می بایست به کارگزاران ایرانی بنـادر تحویـل   

هـاى   سرنشـینان و کشـتى  طـی آن  قوانینى صادر شد که  ق1287درسال . داده می شدند

ایـن در حـالی بـود کـه     . ارد ارسال شودتوقیف شده به بنادرى که دادگاه در آن وجود د

قبل از آن در دستورات، به سرنشینان کشتی اشاره اي نشده و هیچ گونه جرم و جنـایتی  

این مسئله با امناي دولت ایران هم در میـان گذاشـته شـد و از    . به آنها تعلق نمی گرفت

ت عمـل  ایران خواسته شد در این امر مشارکت کـرده و در مبـارزه بـا بـرده داري شـد     

  .)1286-13-29-7، استادوخ(بیشتري نشان دهد

 14دخالت انگلیس و گسترش سلطۀ آن در جنوب ایران با تصرف جزیرة خارك در 

توسط ناوگان انگلیس در خلیج فارس که در مقابلـه بـا تصـرف     ق1272/م1856دسامبر 

ش صـورت گرفتـه بـود، بسـیار افـزای     م 1856هرات توسط نیروهاي ایرانی در تابسـتان  
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نیروهاي انگلیسی در جنوب ایران و عدم توانایی ایرانیـان در مقابلـه   هاي  پیشروي. یافت

با انگلیس، دولتهاي روسیه و فرانسـه را نگـران کـرد لـذا بـه ناصـرالدین شـاه پیشـنهاد         

میانجیگري دادند و به شاه توصیه کردند که هرچه زودتر ارتـش خـود از هـرات را فـرا     

بـا معاهـدة صـلح    . یس، نظارت بر بنـادر ایـران را قطـع کـرد    جنگ ایران و انگل. خواند

را در هـا   این موافقتنامه دست انگلیسی. این جنگ خاتمه یافت) ق1273/م1857(پاریس

، چراکه طبـق فصـل سـیزدهم ایـن قـرارداد      ؛منع تجارت برده در خلیج فارس بازتر کرد

تـا اوت  ) 1278شـوال  (1862تجدیـد شـد و تـاریخ انقضـاء آن از اوت      1267عهدنامۀ 

 تمدید گردید وحتی بعد از آن تاریخ نیز همچنـان بـه اعتبـار خـود    ) 1288شوال (1872

متن این فصل از عهدنامه از ایـن  . باقی می ماند مگر اینکه یکی از طرفین آن را لغو کند

  :قرار است

دولتین علیتین معاهدتین به حکم این فصل تجدید می کننـد آن قـرار را کـه در    «

هجـري در بـاب   1267 ]شـوال [عیسوي مطابق شهر  1851 ]آگوست[ ماه آغوت

رفع تجارت غالم و کنیز در خلیج فارس فیمابین این دولـت داده شـده اسـت و    

عالوه بر این تعهد می کند که قرار مزبور پـس از انقضـاي مـدت برقـراري کـه      

سال دیگر برقرار خواهـد بـود و بـه     10باشد تا مدت  1862عبارت از ماه آغوت

ین نحو امتداد خواهد یافت تا یکی از جانبین به یک اعالم رسمی قرار مزبور را ا

موقوف بدارد اما اعالم مزبور معمول نخواهد بود مگر یـک سـال بعـد از ظهـور     

  .)3/1454 ،سپهر(» آن

ها از همکاري مأموران دولتی ایرانی در اجراي قوانین عهدنامۀ منع تجـارت   انگلیسی

سـاحلی انگلیسـی   هـاي   اشتند و بعضاً اتفاق می افتاد کـه کشـتی  برده چندان رضایت ند

بـه بازرسـی و توقیـف    هـا   بدون حضور مأمور ایرانی و بر خالف مواد مندرج قرارنامـه 

 .)1277و 8-9-20-14، اسـتادوخ (حامل برده و اجراي تنبیهات می پرداختند هاي  کشتی
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ه در شــیراز مقــررات بـه گفتــۀ ســر آرنولـد ویلســون، مــأمورین دولتـی ایــران بــه ویـژ    

را عمداً نقض می کردند و بـراي الغـاء بـرده فروشـی هـیچ       1882و 1851هاي  عهدنامه

   .)263ویلسون، (گونه مساعدتی با دولت انگلیس نمی کردند 

انجام معامالت و خرید و فروش غالم و کنیز توسط اشـخاص بـا نفـوذ و صـاحب     

وارد کردن غالم و کنیز سـیاه بـه طـور    منصب ایرانی از جمله شیخ بندرلنگه که اقدام به 

مخفیانه و بدون توجه به فرمان حاکم فـارس کـرده بـود، منجـر بـه اعتـراض الیسـون       
1
 

وي این امر را ناشی از کوتـاهی و عـدم توانـایی کمیسـر     . سیاسی انگلیس در تهران شد

ظهـارات  وي ا. ایران در بوشهر، میرزا محمودخان، دانست و خواستار برکناري وي شـد 

بالیوز
2

بوشهر مبنی بر کسالت مزاج و بیماري میرزا محمودخان را دلیل این امـر عنـوان    

مـأمور  ، دخـان وکرد، ولی گویا درخواست مواجب از دولت انگلیس توسـط میـرزا محم  

انگلیس را چنان ناراحت کرد که تقاضاي عزل وي را از دولت ایران کرد
 

-4، اسـتادوخ (

دخان وزیر امورخارجه، به دستور ناصـرالدین شـاه، میـرزا    میرزا سعی .)1277و 20-9-8

خان را به ناظمی امورخارجه بندر و جزایـر ایـران و    محمودخان را برکنار و میرزا مهدي

به ریاست صاحب منصبان دولت ایران که در اجراي شرایط قرار نامه منع تجارت بـرده  

   .)1277 -8-9-20-14، استادوخ( مأمور بودند، منصوب کرد

میرزا سـید خلیـل، منشـی مهـام     ، ق یکی دیگر از مأموران دولتی ایران1278در سال 

نفر غالم و کنیز سیاه از یک تـاجر ایرانـی بـه اسـم      10خارجه در بوشهر، اقدام به ابتیاع

تن از آنها هنگام ورود توسط مأموران دولتی گرفتـه و بـه    5محمد علی حاجی  کرد که 

رغم این عمل که نقض عهدنامه منـع تجـارت بـرده    به . دبالیوز بوشهر تحویل داده شدن

بود، میرزا سید خلیل خواستار استرداد غالم و کنیز ابتیاعی خود از بالیوز بوشـهر شـد و   

                                                          
1. C.Alison

به معناي عام نماینـدة سیاسـی    بومیدر ایران دورة قاجاري و نیز در بعضی از لهجه هاي عربی و » بالیوز«کلمۀ  -2

  .به کار رفته است ) کنسولی(یا رایزنی 
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ایـن مسـئله کـه    . از حاجی میرزا احمد منشی دولتی خواست به این امر رسـیدگی کنـد  

یت منجر به عزل میـرزا  را در پی داشت در نهاها  عکس العمل منفی و اعتراض انگلیسی

   .) 8-9-20-15، استادوخ(سید خلیل از منصبش شد 

اي از مأموران ایرانی این گونه قرارنامه منع تجارت برده را نقض  که عده در حالی    

اهمال کاري و حتی گرفتن رشوه و مشـارکت در خریـد و فـروش غـالم و     (می کردند 

مـی کردنـد و بـه تـدریج و خـالف      هم بـه شـکل دیگـر عهدشـکنی     ها  ، انگلیسی)کنیز

عهدنامه، از یک سو بدون حضور نمایندة ایران به تجسس و توقیف و اجـراي تنبیهـات   

در مورد معامله گران برده پرداخته و از سوي دیگر پا را فراتر گذاشته به توقیف کسـانی  

که از طریق خشکی خریـد و فـروش بـرده کـرده بودنـد، پرداختنـد، چنانچـه در سـال         

دو نفر غالم و کنیز سیاه که توسط تاجري به نام آقا نجفعلی به طـور شـرعی و    ق1278

حتی مبلغی . از قرار قباله به مهر تحویل وي شده بودند، به سفارت انگلیس منتقل شدند

این امر اعتـراض دولـت   . که در ازاي خریداري آنها پرداخته شده بود به وي مسترد نشد

   .)1277و  8-9-20-5، استادوخ( ی داشتایران به سفارت انگلیس را در پ

. ق ورود غالم و کنیز آفریقایی به خلیج فارس تقریباً کـاهش یافـت  1268تا 1254از 

در صورت ادامه این روند امید می رفت که دیر یا زود این تجارت بـه خـودي خـود از    

شیوع  ق خرید و فروش برده مجدداً رواج و1264اما از اوایل . میان برود و منسوخ شود

یافت که دلیل عمدة آن قحطی بسیار شدیدي بود که در زنگبـار بـروز کـرده بـود و بـه      

بـا   .)259-60ویلسون،(واسطۀ سختی امر معیشت، قیمت غالمان و کنیزان تنزل یافته بود

بر تفتیش و مراقبت خود افزوده و با انعقـاد قراردادهـاي جدیـد    ها  این اوصاف انگلیسی

مر از جمله شیوخ عرب ساحل خلیج فـارس، دولـت عثمـانی و    با دول مداخل در این ا

یکی از این شـروط حـذف حـق    . ایران، شرایط جدید و محدود کننده تري ایجاد کردند

اگرچـه اولیـاي   . تفحص مأموران ایرانی و اختصاص این حق به مأموران انگلیسـی بـود  
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ایـن  . آن شـدند دولت ایران در ابتدا مقاومت کردند ولی در نهایت مجبـور بـه پـذیرش    

ق چنـد روز قبـل از   1299صفر  21مسئله در صورت تلگراف رمز به معین الممالک در 

  :ق  بیان شده است 1299/م1882انعقاد قرارداد رسمی 

کند یکـی عهدنامـه دائمـی در     این اوقات وزیر مختار انگلیس دو تکلیف می... «

مـی گـذارد و   منع این تجارت و دیگر حق فحص را به صاحب منصبان ایـران ن 

انگلیس جایز نمی داند و می خواهد این حق به هاي  بودن آنها را در کشتی اصالً

ها داده شود و تحقیق ارتکاب صاحب کشـتی و سـزاي آن هـم بـه      خود انگلیس

» ...عهده صاحب منصبان انگلیس و اجراي آن با حکام بنادر دولـت ایـران باشـد   

  .)1299 - 17 - 9 -3، استادوخ(

قـرارداد جدیـد منـع بـرده فروشـی در      ق  1299ربیع االول  /م 1882س در دوم مار

تهران با امضاء ویلیام تیلور تامسون وزیر مختار انگلیس و میرزا سـعیدخان وزیـر امـور    

انگلیسـی بـه طـور قـانونی مـی      هـاي   طبق این معاهـده کشـتی  . خارجه ایران منعقد شد

طبق بند . ران ایرانی جستجو کنندتجاري ایران را بدون حضور مأموهاي  توانستند کشتی

سوم این قرارداد، تمام غالم و کنیزهایی کـه بـه طـور غیرقـانونی از زمـان امضـاي ایـن        

فصـول منـدرج در عهدنامـۀ    . قرارنامه از راه دریا به ایران وارد شده اند، آزاد می شـدند 

  :مزبور بدین قرار است

ت ایران جهازات سـیار  محض منع حمل غالم وکنیز سیاه به مملک فصل اول... «

انگلیس مأذون خواهند بود که سفاین تجـارتی را کـه در تحـت بیـرق ایـران یـا       

متعلق به اتباع ایران بوده و حامل غالم و کنیزنـد بـراي تفحـص معاینـه کـرده و      

نگاهدارند و جهازات سیار انگلیسی این حق را خواهند داشت در مورد سـفاینی  

همان مسافرت که تالقی شده است حامل عبیـد   که به دلیل موجه مظنونند که در

هستند یا اینکه عبید حمل کرده انـد و اگـر چنـین عبیـدي یافـت شـود سـفاین        
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یدگی نـزد کـارگزاران ایـران بـه     ستجارتی مزبوره با هرچه در آن است به دلیل ر

ولی اشخاصیکه به زیارت مشرف شده  .نزدیکترین محل حرکت داده خواهد شد

به امضاي بالیوز یا قونسول انگلیس رسـیده در دسـت داشـته     و تذکره دولتی که

ت مورد هیچگونه تفحص نخواهنـد بـود بـه شـرط اینکـه      جعباشند در موقع مرا

که در تـذکره آنهـا قیـد اسـت غـالم و کنیـز همـراه         اي ی الیهم بیش از عدهممو

دام سیاه زیادتر بوده باشد همین فقره دلیل واضحی بر اق عده نداشته باشند و اگر

  .در تجارت عبید محسوب خواهد شد

اگر سفینه تجارتی که داراي بیرق ایران است گرفتار شده و بـراي تحقیـق    فصل دوم

نه را گرفتار کرده است فیبندر ایران شود باید صاحب منصب همان جهازیکه سبه حمل 

یا صاحب منصب دیگر دولت انگلیس که مـأمور بـه ایـن امـر باشـد در موقـع تحقیـق        

  .به هم رساندحضور 

محکـوم و فروختـه شـود حاصـل     است ه تجارتی که گرفتار شده فیندر صورتیکه س

فروش آن متعلق به دولت علیه ایران بوده و عبیدي که در آن است به مـأمورین دولـت   

  .خواهد شد انگلیس تسلیم

اعلیحضرت شاهنشاه ایران قبول می فرمایند که تمام غالم و کنیزهـایی را   فصل سوم

خالف قانون یعنی بعد از امضاي این قرارنامه از راه دریـا بـه مملکـت ایـران وارد     که بر

و به طور صحیح با آنها  اذیت فراهم نشودند که اسباب یکرده اند آزاد کرده و قسمی نما

  .رفتار شود

مجـري خواهـد بـود و پـس از      1882این قرارداد از اول ماه مـه سـنه     فصل چهارم

س منعقد و یکه در پار 1857عهدنامه چهارم مارس  سیزدهم آن فصلاي اجرو برقراري 

مـابین انگلـیس و ایـران تجدیـد شـده اسـت        1851به موجب فصل مزبور قرارداد سنه 

منسوخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد به استثناء هرگونه ترتیبـاتی کـه بـه موجـب     
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  .است اقداممدلول فصل به عمل آمده یا در دست 

امجات این قرارنامه در ظرف پنج ماه و حتی االمکان زودتـر در  تصدیق ن فصل پنجم

بـه چهـار نسـخه     1882مـاه مـارس سـنه     2در طهران مورخه  .طهران مبادله خواهد شد

  .شدنگاشته 

  .)1299-17-9-12و  11، استادوخ( »رانالد تم سن میرزا سعید خان

طبق اظهار کمبل
1
جارت برده بـا ایـران   تهاي  نمایندة مقیم در خلیج فارس موافقتنامه 

وي . بیشتر از سایر معاهداتی که با دیگر کشورهاي خلیج بسته شد، موفقیت داشته است

  :در این باره می نویسد

ایران آخرین کشوري بـود کـه بعـد از عثمـانی و سـایر کشـورهاي مسـلمان،        « 

تقاضاي بریتانیا در مورد برانداختن برده را اجابت کـرد ولـی بایـد گفـت اولـین      

ري است که بعد از قبول تعهد، آن را کامالً اجـرا کـرده اسـت و اثـر آن بـر      کشو

  .(Kelly,613)»حکام ایرانی بسیار بوده است

  

  جمع بندي 

براي متوقف ساختن تجـارت بـرده در    ها انگلیسی ،م19 /ق 13آغازین قرن هاي  در دهه

عثمـانی در  قراردادهایی با سلطان مسقط و مشایخ مختلف عمان و سـپس  ، خلیج فارس

مجـاز بـه    ند که ضمن آنمنعقد کرد ،منع حمل و نقل برده به وسیلۀ جهازات اتباع خود

به دنبال ایـن  . شده بودند ،مظنون و توقیف آنها در صورت اثبات جرمهاي  تفتیش کشتی

ایـن مسـئله  موجبـات نگرانـی      .تجارت برده بـه سـواحل ایـران منتقـل شـد      ،اقدامات

هاي خود جهـت منـع تجـارت بـرده در بنـادر       لذا  آنها تالش. ها را فراهم کرد انگلیسی

جنوب ایران را شروع کردند و به مرور زمـان مقـررات و قـوانین جدیـدي در محـدود      

                                                          
1. Kemball
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ورود  ق 13کـه تـا پایـان قـرن      کردن هر چه بیشتر این تجارت وضع کردند، به طـوري 

لیۀ غالمـان و کنیـزان   بردگان به ایران هم از طریق دریایی و هم زمینی ممنوع شد و به ک

  .حق آزادي داده شد

یکی از نتایج جریان منع برده فروشـی در خلـیج فـارس، کـاهش و محـو تـدریجی       

تجارت برده در این منطقه بود که ظاهراً دلیل اصلی حضور نیروي دریـایی انگلـیس در   

اما در واقع ایـن مسـئله دسـتاویز خـوبی بـراي پیشـبرد مقاصـد        . آنجا به شمار می آمد

جنـوبی  هاي  ها در آسیا از جمله دخالت آنها در امور کشورها به خصوص کرانه گلیسیان

منجر به وارد آمدن خسـارات  ) مبارزه با برده فروشی(این امر همچنین .خلیج فارس شد

تجـاري بـه واسـطه    هـاي   چراکـه کـه کشـتی    ،زیادي بر تجارت حوزه خلیج فارس شد

بـه طـور   . ، امنیتـی نداشـتند  )تجـاري هاي  تفتیش کشتی(اقدامات نیروي دریایی انگلیس

ایرانی در بنادر هندوستان به بهانۀ تفتیش که اغلب ماههـا طـول   هاي  مثال، معطلی کشتی

   .می کشید، منجر به ورشکستگی عده اي از بازرگانان ایرانی شد
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 خارجه،دررابطه امور وزیر خان سعید میرزا به انگلیس مختار وزیر نامه:  سند تصویر

 شوال 8.انگلیس سفارت توسط خان نجفعلی آقا ابتیاعی سیاه  نفر دو ضبط با

  . اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه .ق.ه1278

صفحه اول
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  صفحۀ دوم
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  صفحۀ سوم 
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  کتابشناسی 

  اسناد : الف

-5-3-1/5اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، شیل به حـاجی میـرزا آقاسـی،    

1262-1256

شیل به حاجی میرزا آقاسی، غره شهر جمادي ، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

  1256-1262-5-3-1/5، 1263االول 

-4سفارت انگلیس به حاجی میـرزا آقاسـی؛   ، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

6-6-1263

 10فرمان محمد شاه در منـع تجـارت بـرده،    ، مور خارجهاداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت ا

  1256-1262-5-3-1/5، 1264رجب 

سواد دستور محمد شاه به حکمران اصـفهان و  ، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

  .1256-1262-5-3-1/5، 64رجب  10، عربستان

، ور محمد شاه به والی فارس و بنادرسواد دست، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

.1256-1262-5-3-1/5، 64رجب  10

  .1263-6-6-2سواد کاغذ امیرکبیر به فرنت،  ،اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

  ،1267شیل بـه امیـر کبیـر، جمـادي الثـانی      ، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

7-24-6-1263.  

  ،1267شـیل بـه امیـر کبیـر، ربیـع الثـانی       ، ناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امـور خارجـه  اداره اس

7-24-6-1263 .  

.1263- 6- 6- 6، 1266رجب  5شیل به امیر کبیر، ، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

  .1263-6-15-4، 1266ربیع االول  27اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ،

  . 1263-6-15-8ق، 1266، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

-1، 1266ربیـع االول   3شیل به امیـر کبیـر،   ، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

15-6-1263.  

-9، 1266ربیع الثـانی   17شیل به امیر کبیر، ، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
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