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  ۶۶انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

  مهمقّد
خاصي در جهـان برخـوردار   گاه ياز جاارتباطي  و ي، نظامييايت جغرافيث موقعيج فارس از حيخل

قـرار  گونـاگون   يهـا  مـان و قـدرت  كمورد توجه حاگذشته تا كنون،  ه از ادوارك يا به گونهاست، 
در ارتبـاط   يليبـد  ينقش بي، روزگار اسالم چه در دوران باستان و چه در. اين منطقه، استداشته 

انون توجه و محـل  كشه ين منطقه هميا تايا داشته است و همين مسئله سبب شده شرق و غرب آس
  هاي بزرگ باشد. قابت و نزاع قدرتر

مشـهور  هـاي   دولـت توجه ميالدي،  17و  16ة استعمار در قرن ديپد يريل گكاز همان آغاز ش
 ياسـتعمار ي ها قدرت يجدايد بتوان گفت: رزمايش ش شد.راهبردي  ةن منطقيمتوجه ا ياستعمار
اواسـط   تـا  هـا  يشـود. پرتغـال   يشانزدهم آغاز مـ  ةاز سد ها يفارس با حضور پرتغال جيخل ةدر منطق

هـا در   يپرتغال ياسيافول قدرت س. ج فارس بودنديخل ةهمچنان قدرت برتر منطقحكومت صفويه، 
س در يانگلـ  »يهنـد شـرق   يمپـان ك« يتجار يها يتشكهمراه بود. ها  يسيسده هفدهم با ورود انگل

ج ياستعمار انگلستان در خلـ بعد، ن زمان به ياز ا ج فارس لنگر انداخت.يه در خلياواسط عصر صفو
ر و اسـتعمار  ياز تسـخ پـس  ل شـد. حضـور انگلسـتان    يبالمنازع تبـد  يها از قدرت يكيفارس به 

امـا در  ، شـد  مـي  دچارنوسـان  يانگلسـتان گـاه  چه قـدرت  گر رد.كدا يپ يشتريت بيهندوستان اهم
 يارهـا ك به راه ،ت خود در منطقهيمكت حايتثب يو براداشت ن منطقه را در دست ينبض امجموع، 

ـ حفظ منافع و تسـلط بـر تجـارت در   به منظور ارها ك ن راهيا ةد. از جمليازي مي دست يمتفاوت  يياي
 يهـدف ود كه در پس پرده، ب »نع تجارت بردهم«ة به ظاهر بشردوستانفرمان لغو  ،ج فارسيخل ةمنطق

  . نداشتخود  يجز حفظ منافع استعمار

  فرهنگ ساحل نشينان خليج فارسدر فرهنگ غربي و  »برده«
امـا  آمـده اسـت.    »اسير جنگي«و  »اسير«ي ابه معنبيش از همه، » برده«واژة ايراني، هاي  در فرهنگ

در  يريمنطبق است. س» برده«از ها  ير و برداشت غربيبا تعباين واژه ر از مفهوم ين برداشت و تعبيا
اين اسـت كـه ايـن تعبيـر (اسـير)، كـه منطبـق بـا         از  كيحاآن مفهوم  يابي شهيو ر يدار خ بردهيتار

و  ج فـارس شـده اسـت   يخلـ  ةران و منطقيوارد اهاست، به تدريج، طي قرون اخير،  برداشت غربي
برداشـت جوامـع    1مع از مفهوم آن يكسان اسـت. برداشت همة جواتوان گفت: در عصر حاضر،  مي
ط غـرب بـر جهـان    امـا تسـلّ   2برداشت غرب بـود. با متفاوت رقي از برده تا پيش از قرن بيستم، ش

ـ    ييچه اروپا. گرموجب تغيير اين ديدگاه و مفهوم شده استكنوني،  وامـدار  ة خـود،  ها نيـز بـه نوب
  هستند. فرهنگ يوناني
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  ۶۷انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

دانستند. در اين جامعـه و بـر    مي بربرها را انتفاع شهروندان يوناني ها اصوالً فلسفة وجود يوناني
 انـد.  فرهنگ و وحشي بودند و تنها براي بيگاري ساخته شده ف بردگان بييط ،ركن طرز تفيا يمبنا

 3شد. گر شهروندان مييآنان در نزد د  ارزش كاهش محروم بودند و موجب از حقوق اجتماعي آنان 
هاي بربرنشين سود سرشـاري را نصـيب    و يورش به سرزمين 4سب برده بودترين منبع ك جنگ مهم

 اسـپارت  د بردگـان و نيرومنـدي  براي جلوگيري از تمـرّ  اسپارت »ارتش جاودان« 5د.كر مي تاجران
برخـي از   7.بـود از حقـوق اجتمـاعي محـروم    هم شد باز  اي آزاد مي در يونان، اگر برده 6ايجاد شد.

در رابطه با بردگان ايجاد نمودنـد،  قوانين جديد سلسله يك انتظام امور،  با سولونيونانيان همچون 
  8اي نداشت. اما اين كار نتيجه

ن متـون  يتـر  هناز ك يكيعنوان ه ب اوستا ديگر بود. اي گونهوضع به النهرين،  اما در ايران و بين
ظاهراً فرهنـگ مشـرق   ها و نصايح زردشت است و  كه مجموعه گفته، »تاهاگا«جاي  جايدر ي، نيد

نويسندگان از برخي ين، اوجود دهد، خواهان يگانگي بين تمام افراد بشر است. با  مي زمين را نشان
داري موجود در غرب را بر شرق نيز انطباق  غربي در تشريح نظام اجتماعي ايران باستان، نظام برده

بـه تبيـين نظـام    داري دارنـد،   بـرده ه از مفهوم غربـي  ك يكه اصوالً آنان مطابق برداشت؛ چرادهند مي
كـه اطالعـات خـود را از برخـي     ، كريسـتن سـن  همچون  يسندگانيپردازند. نو اجتماعي شرق مي

ن امورخـ  9انـد.  يـاد كـرده   يرانيا ةدر جامع بردگان ةاز وجود طبقنگاران رومي اقتباس نموده،  وقايع
ات آنهـا را  يو نظر دهند. نمي بيشتربه خود زحمت بررسي هاي آنان،  شرقي نيز با تأييد گفتهمعاصر 

نوشـته  زند و  اوستاكه از روي كتـب  ، ساساني برخي از تأليفات. رنديپذ مي مالكبه صورت تمام و 
تـرين آنهـا    نظام و روابط اجتماعي عصـر ساسـاني اسـت. مهـم    دربارة حاوي مطالب فراواني شده، 

ها در جامعـه ذكـر شـده كـه      افراد وگروهحقوق دربارة مطالب فراواني در اين كتاب،  است.دينكرد 
 ص قرارانديشه و خرد را معيار تشخّ، »گاتاها«در  زرتشت 10شود. ترين موارد را نيز شامل مي جزئي
خوشبختي پـي كسـي اسـت كـه پـي      «داند:  گانگي بين تمام افراد بشر ميو آن را عامل ي 11دهد. مي

 13»تـر باشـيد.   از ديگـران پـيش  راسـتي،  هر كدام از شما بكوشـيد در  « 12.»خوشبختي ديگران باشد
آراسته شدن انسـان بـه راسـتي     زرتشتروي،  بدين 14.»اند پيروان راستي اگر نادر هم باشند گرامي«

در دانـد.   ال و آرمان واقعي انسـاني مـي  انديشي (وهومن) را رمز رسيدن انسان به كم (اشكا) و نيك
زاده مطلـق   زاده يـا شـاه   بـرده همچون غـرب،  كس  هيچ از اعصار قديم تا كنون،يران، فرهنگ مردم ا

  15احتمال داشت يك غالم به منصب مهمي دست پيدا كند.رو،  از اينو است نبوده 
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  ۶۸انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

  داري در اسالم برده
ان كـ از ار داري بردهنظام . بود جيرا امالًك يامر يدار بردهپيش از ظهور اسالم، ها  مدتر عربستان، د

همچـون   ،يبود. عوامل يطبقات ميمهم تقس املاز عو يبردگ آمد و ميشمار عرب به  ليقبا ياجتماع
 يبردگـ  ةو تجارت از اسباب عمد ييربا آدم ،يارك بده ،يها، فقر و ندار ها و غارت اسارت در جنگ

 ياو را به بردگ افتي مي تسلط و غلبه يگريه بر دك يقيبه هر طركس بود و اساساً هر  تيدر جاهل
 ليكعـرب را تشـ   ياجتمـاع  ةطبقـ  نيتـر  نييو پـا  نيبردگان پست تري، جاهل ةشاند. در جامعك مي
ـ و مزا يحقـوق انسـان   ةو از همآمدند  مي به شمار واناتيح فيدادند. آنها در رد مي  ياجتمـاع  ياي

  محروم بودند.
ن نوپا ين دياما ا. داشت يطوالن ةدر آن سابق يدار ه بردهكرد كظهور  يطياسالم در محين، رايبنا

، موانع نيا ةاز جمل. رو بود روبه يجدالت كو مشبا موانع  داري بردهبا  بارهيكو  يدفع ةمبارز يبرا
، انحرافـات  يبرخـ ي، با ريگ لكاز همان بدو ش توانست نمي اسالم: ردكاشاره ذيل به موارد  توان مي

برخـي  ردن كـ ن كـ  شـه ير. در واقـع،  نـد كو قاطعانه برخـورد   يضربتاي  گونهبه داري  بردهاز جمله 
و  داشـت  يبزرگة عزم و ارادو حساب شده  ينديبه فرا ازينداري  بردههمچون ي، معضالت اجتماع

مقابلـه   ن انحراف بـزرگ و متـداول  ياه با كدشوار بود  ارياسالم بس يو دولت نوپا نينو نيد يبرا
داشـت  ان كرد امك مي بردگان را صادر يعموم يباره فرمان آزاديكبه  اگر اسالماز اين گذشته، ند. ك
سـب و  كنـه  چون ين بروند؛ تلف شوند و از ب دادند مي لكيتش از جامعه را يمين هيشتر بردگان، كب
 يافكن بود بر اثر نداشتن تجربه كمم .يزندگ ةادام يبرا يا لهيداشتند و نه خانه و وس يار مستقلك

آنهـا   يسـبب نـابود  ن امر يو ا آن نباشند ةمستقل و ادار يزندگ ليكقادر به تش اقت،يو ل ياردانكو 
بـا توجـه بـه     .جامعه بـود  تيردن امنكانبوه، مختل  تيجمع نيردن اكاثر سوء آزاد كم  دست شود.
 16.متصـور بـود  بردگـان آزاد شـده،    ياز سـو  ييجـو  ان انتقامكاربابان با بردگان، ام يربدرفتا ةسابق
 ،داري بـرده مانند  يمسائلباره با كيو  يه برخورد ضربتكدهد  مي مسئله نشان نيابعاد ا قيدق يبررس
بـه اصـالح    ،مسئله نيدر برخورد با ا اسالمبود. به همين دليل، ن كمم ريه غكبلي، عقالن ريغ يامر
ـ بودنـد   سـته يز يتحت بنـدگ  يزمان ريد بردگاناز سوي ديگر،  .اختپرد يجيتدر ـ دله و ب ل نـوع  ي
ـ از ن، آنـان  مسلمانان اقدام نيبا ا. نيز فاقد تجربه و استعداد بودند، ه داشتندك يراركت يزندگ  يروي

  آنان بود. ياقتصادة ريكبر پ كمهل اي ضربه نيو ا شدند يمحروم م يميعظ يو نظام ياقتصاد
 ،آني و موانـع فـرارو  داري  بـرده مقابلـه بـا    يبـرا يش، از همان آغاز رسالت خـو  اكرمامبريپ
و  يركـ ف عـد : نخسـت از ب ندردكرا دنبال  داري بردهمبارزه با ايشان از دو بعد،  .ندديشياند يريتداب

ردن كـ ن كـ شـه  يرزمينـة  در  يبود. دوم اقدامات عملايشان  ياقدامات بعد ةنيش زميه پك يفرهنگ
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  ۶۹انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

  داري. بردهنظام  يجيتدر
ـ خدا و خـروج از رقّ  يبه بندگها  دعوت انساناسالم با ي، و فرهنگ يركعد فبدر   گـران، يد تي

 يها، مبارزه بـا اشـراف   در انسان يروح مساوات و برابر جاديا ض،يو تبع يعدالت يمبارزه با ظلم و ب
و هـا   انسـان و دفاع از محرومـان و مظلومـان، مبـارزه بـا اسـتثمار       ،يو رفاه طلب يو تن پرور يگر
پرداخت و مخالفت خـود را   داري بردهبا ي، به مبارزه صورت علنه ب يرامت انسانكت و عزّ تيرعا
را به دو بخش بردگان موجـود در  مسئله  اكرمامبريز پين يعد عملاز ب. ساخت اركآش داري بردهبا 

مسـئلة  ه كـ اسـت  نـد. معلـوم   ردك ميتقس، كن است به جامعه افزوده شونده ممك يجامعه و بردگان
ـ پد نيا ةو توسع يريل گكش ريدر مستراشي  مانع، انيم نيدر ا و مهم يضرور راه ورود  يعنـ ي ده،ي

  ساخت.را محدود  ريمس نياي خاص ه اسالم با ترفندكاست  يبردگ ةبه حوز ديافراد جد
 لـه يقبهـاي   و غـارت ها  عبارت بود از: اسارت در جنگ تيعصر جاهلدر  ياسباب و علل بردگ

ها  راه نيا ةاسالم هممانند آن؛  وها  انسان دنيتجارت، قاچاق، دزد ،يار شدن، فقر و نداركبده ،يا
به  يانسان آزاد چيه، كرد. بنا بر قانون اسالمو با آن مبارزه  را مسدود نمود يبردگهاي  و سرچشمه

 در يبه بردگـ مانند آن  و يا لهيقبهاي  و غارتها  ربوده شدن، اسارت در جنگ ،يارك بدهفقر،  ليدل
طـرح   ونـد  انون توجه خود قرار دادكرا در  يمبارزه با بردگاز همان آغاز رسالت،  امبريپ 17.ديآ ينم

اسـالم را   ةارنامآنچه ك قت،يدر حقند. ردك دنبالمت ومصلحت كبا ح رابردگان  يآزاد يبرا يعمل
ـ اد رياسالم را از سا نيو رفتار با بردگان، درخشان جلوه داده و د يبردگ ةدر برخورد با مسئل و  اني

ـ ع«ه تحت عنوان كبردگان است  يآزادساز رِيطرح فراگ ،مذاهب جهان ممتاز ساخته از  يكـ يو » قتْ
اعمال صالح  نيعبادات و با ارزش تر نيتر لتياز پرفض» قتْع. «تاسشده اسالم مطرح  يفروع فقه

شهادت ؛ همچون است كيسنجش اعمال ن ارياز چند مع يكيه كجا آنتا ، ديآ ميشمار در اسالم به 
بردگان شده و راه نجـات   يبه آزادساز يجد يةتوص ن،ينخست اتيدر همان آ، در قرآن. در راه خدا

گونـاگون  كه در آيـات  قرآن،  18شده است. يردن بردگان معرفكاز آتش جهنم و عذاب دوزخ آزاد 
پـس از   19عي انسـان و ارزش نـوع بشـر پرداختـه،    فـردي و اجتمـا  هاي  به تشريح بسياري از جنبه

 دانـد:  مي ردن بندگانيكي از آنها را آزاد ك ،هاي سعادت درك راهاز سرزنش انسان به خاطر ناتواني 
و ما أَدراك مـا  * فَالَ اقْتَحم الْعقَبةَ * و هديناه النَّجدينِ * و لساناً و شَفَتَينِ * أَ لَم نَجعلْ لَه عينَينِ «

اسـت.  اين آيه به سبب نزول آزاد شدگان جمله از  بالل حبشي 20).13ـ   8بلد: »(فَك رقَبةٍ* الْعقَبةُ 
اسالمي تبديل شد و در كنار اي  شيوهت نبوي در دوران خلفاي راشدين نيز ادامه يافت و به اين سنّ

  21فرهنگ غني شرقي توسعه يافت.
ي، اسـالم  تيدر دوران ترب. به بردگان داشت يا هژيتوجه و زين يتيعد ترباسالم از ب، عالوه بر آن
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  ۷۰انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

 ياسـالم بـرا   نـد، يمايپ يمـ  يآزاد ياسالم به سـو  ةحساب شد ةخود را طبق برنام ريه بردگان مسك
 رامتكبه بردگان و نموده  ايآنان را اح يانسان تيرده و شخصك يعيحقوق آنها اقدامات وس ياياح

بردگان و افراد  انيم يتفاوت چيهي، انسان تيه از نظر شخصكتا آنجا ه است، ديبخش يت انسانو عزّ
 دهـد  يبه بردگان اجازه مـ ، اساس نيبر ا. دهد يقرار م» قوات«فقط ارزش را  اريو مع گذارد يآزاد نم
يح وضعيت غالمـان در  بهترين مثال براي تشر دار شوند. را عهده يمهم اجتماع يها گونه پست همه

ي و بـاالي نظـام  هـاي   ماين است كه بسياري از غالمان در دستگاه خالفت بـه مقـا  دوران اسالمي، 
هاي مستقل و نيمه مستقل اسـالمي   كه در حكومتاداري رسيدند و باالتر از آن، اينكه برخي ديگر، 

بـه  شـتند. بـا ايـن توضـيح،     خواسـتگاه غالمـي دا  ـ   غزنويان ةهمچون مؤسس سلسلـ   رشد كردند
  پردازيم: رت برده در خليج فارس ميموضوع تجا

  خليج فارس ةوضعيت غالمان در منطق
 يگـاه ياز جايسه با غرب، در مقايران، غالمان در جهان اسالم و به تبع آن ايان شد، ه بكگونه  همان
به بردگان به ق جهان اسالم، ر مناطيز همچون ساين ج فارسينان خلكسا .بهتر برخوردار بودند نسبتاً

ـ ن نگاه نسـبت بـه تجـارت بـرده ن    يرو هميردند و پك نمي ر و بنده نگاهيعنوان اس  ز احسـاس گنـاه  ي
تحميل و مداخلـه  نوعي اقدام انگلستان در تحريم تجارت برده را ين نوع نگاه، ند اايردند و برك نمي

نسبت به بردگان و تجارت برده بـه   فارس جينان خلكدانستند. طرز نگاه سا در امور داخلي خود مي
در خلـيج   يدار بـرده كه همزمان با تالش انگلستان در لغو  ،ن اروپاييامسافرهاي  گزارشدر  يخوب

ـ ا اس داده شده است.كانع ،اند فارس به اين منطقه آمده ن مسـافران در توصـيف شـرايط زنـدگي     ي
سـر جـان    22انـد.  مناسب بودن موقعيت آنـان پرداختـه  دربارة با تعجب به بحث اين منطقه، بردگان 
يچ وجه اخالق كه به ه«، كند صفت خطاب مي اعراب را افرادي حيواندر كتاب خود، با اينكه  ملكم

 داري بـرده پـذيرد كـه نـوع     مي 23».آنان بسيار حيوان صفتانه استهاي  در آنان وجود ندارد و سنت
بـا معيارهـاي انسـاني    ود و فرهنگ خليج فارس بـيش از غـرب،   ش نمي غربي در خليج فارس ديده

شـيده  به زنجيـر ك هاي  با جمعيتدهد كه در اين نواحي، هرگز مثل غرب،  مي او ادامه برابري دارد.
بي تفاوت فراوانـي دارد و بـه   نسبت به مالكان غربردگان رفتار صاحبان  شده مواجه نگرديده است.

  24شوند. در كارهاي سخت به كار گمارده ميندرت، 
  گويد: به اين منطقه آمده است، چنين مي 1818كه در سال ، جانسون

توانند بخشي  بردگان ميفرزند را داراست و به همين خاطر،  موقعيت يكة ايراني، برده در خانواد« 
يـك بـرده در    مطالبه كنند.در زمان حيات و چه پس از مرگ او،  چههاي ارباب خود را،  از دارايي

شود و به ايـن   به عنوان يك دستيار و معاون استخدام مي، صورتي كه شايستگي خود را نشان دهد
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  ۷۱انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

  25»گيرد. الك ارباب خود را بر عهده ميبخش مهمي از ام مديريتترتيب، 
  دهـد كـه از زمـان    مـي  گـزارش  م1824در سـال  دستيار نمايندة سياسي در بوشـهر،  ، ژرنولد كمبل

  بردگـان رود و كسـاني كـه    خريد برده در مقصد نهـايي، وضـعيت جسـماني او رو بـه بهبـود مـي      
  بـاً مثـل رفتـار بـا    ار بـا آنهـا تقري  . رفتـ كنند برايشان فراهم ميمناسبي را  ةكنند تغذي را خريداري مي

. در مقابـل، غالمـان نيـز بـه نحـو      شود هايشان با آنان رفتار مي خانواده يا مثل همافراد عادي است، 
  شـان  از شـرايط زنـدگي   مثـل ايـن اسـت كـه آنـان      26؛دهند كوشي نشان مي از خود سختاحسن، 

  راضي هستند.
هـاي   ة يكـي از كنسـول  به گفت نويسد: مي م1844دربارة زندگي غالمان در مسقط در سال  كلي

آنـان بـدرفتاري    آيد كـه بـا   مي بسيار كم پيش، و شود غذاهاي مناسبي به بردگان داده ميانگليسي، 
هـا بـا    با وجود اينكه برده گويد: مي ويلسوناو از قول  زنند. به آنان تازيانه نميشود و به هيچ وجه، 

رسـيدند   ياما وقتي به بـازار هـدف مـ   ،   شدند حمل مي) هاي اروپايي كشتي در( باري  شرايط نكبت
شد. در  ميبهتر  مانند آن)آفريقا و (نسبت به وضع زندگي آنها در مبدأ شان به مراتب،  وضع زندگي

تر نبـود. بـه احتمـال     ومي سختگذشت، از زندگي اعراب ب اگر زندگي آنان به سختي ميعربستان، 
شد. آنان  هايشان در آفريقا بهتر مي ن نسبت به زندگي هم قبيلهآنا  وضع زندگيتوان گفت:  زياد، مي

كه معموالً مالكانشان به آنها اعتمـاد داشـتند و اگـر بـا ميـل و آگـاهي كامـل        ؛ چراشدند تحقير نمي
  28دوباره بودند. 27شدند، مستحق آزادي مسلمان مي

گاهي پردازند، اما  گري ميها به كار ها و كشتي چه آنان در مزارع، خانهكند كه اگر اشاره مي كلي
يابند و يـا در برخـي منـاطق، مثـل      دست ميهاي كالن  رسند و به ثروت اوقات به مشاغل عالي مي

  29گيرند. زمام امور حكومت را در دست ميعراق، 
شـود كـه    اين نكته را متـذكر مـي  امل داشت، ك يكه با عمان و حضرموت آشناي، برترام توماس

كه در نقاط ديگر وجود و عاري  اي است كه به هيچ وجه، ننگ به گونهسلوك اعراب با غالمانشان 
با وجود اينكه وضعيت آنهـا بسـيار مطلـوب اسـت و     در شرق،  30شد. داشت، در آنها مشاهده نمي

ثروتمندان وضعيتي بهتر از مردم عادي داشتند، باز هم كتب ديني به لزوم  ةحتي به دليل كار در خان
برده جزئي از سرمايه است كه در غرب، در حالي اين  31دهند. هشدار ميود آزادي آنان به پيروان خ

حمـل بردگـان    ةنحو 32گرفت. بود و تجارت برده نيز در جهت رشد نظام سرمايه داري صورت مي
 هكنيمي از بردگاني يسي، موران انگلأمهاي  اروپايي بسيار وحشيانه بود. طبق گزارشهاي  شتيكدر 

بنابراين،  33مردند. مي به دليل شرايط سختة راه، شدند در نيم مي اروپايي) حملهاي  شتيك(توسط 
او را يكي از اهداف خريداران برده، بخصوص در سواحل ايران، اين بود كه با اقدام به خريد غالم، 
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بردگـان را  هـاي ديـرين خـود،     تطبـق سـنّ  ها  ه ايرانيكتر اين مهم ت بار نجات دهند.كاز وضع فال
 ار اقـدام كـ برخي پس از انجام سفرهاي زيارتي به ايـن  كردند.  را آزاد ميد و در دم، آنها نخريد مي
پس از خريد برده، او را به عنـوان  كس حاضر نبود  است كه هيچداليل اين امر آن نمودند. يكي  مي

  34معرض فروش دوباره قرار دهد.يك كاال، در 
از عـدم  هايي  گزارشاجرا درآورد  ةه مرحلپس از آنكه انگلستان مقررات منع تجارت برده را ب

آنـان اعـالم    ،در ايـن مـوارد  شد. به هند ارسال ن به بازگشت به سرزمين مادري خود، غالمارغبت 
 35خواهند از ارباب خود جدا شـوند.  نمي كردند كه از شرايط بسيار مناسبي برخوردارند و هرگز مي

دي موار. مثل اينكه پدري فرزند خود را طرد نمايد ؛آزادي برده به معناي رها كردن او بوددر اينجا، 
  در منابع ذكر شده است.از تنبيه غالمان به صورت آزادسازي آنان، 

 ورود غالمان به خليج فارس يچگونگ
آوردنـد. از تعـداد    مـي  يا حبشـه بـه خلـيج فـارس     36بردگان را از آفريقا و بخصوص زنگباربيشتر 

منـابع انگليسـي    اطالع دقيقي در دست نيسـت. شد،  مي فارسبردگاني كه از اين طريق وارد خليج 
كاپيتان ق 1227م/1811دانند. در سال  نفر مي بيست هزارقريب  م19اول قرن  ةتعداد آنان را در نيم

صـادرات  به اين منـاطق رفتـه بـود، گـزارش داد:     بررسي سواحل آفريقا براي ه ك 37،توماس اسمي
كيـد  ته خود بر حدسي بـودن ايـن ارقـام تأ   الب هزار نفر است.ده برده به هند و خليج فارس  ةساالن
 گـزارش داد كـه نيمـي از جمعيـت زنگبـار را بردگـان تشـكيل        م1844در سـال  . همو ده استكر
تـن   1800تعداد بردگان وارد شـده بـه سـواحل ايـران را     م 1842. منابع انگليسي در سال دهند مي

 38به عثماني انتقال داده شـدند. بيشتر آنها وارد شد كه برده به بوشهر  300اند. در همين سال،  نوشته
آفريقـايي و بقيـه حبشـي    نفـر   1100وارد شـده بـه بوشـهر،    ةبرد 1150از مجموع  م1847در سال 

  40هر برده ارزش خاص خود را داشت. 39بودند.
تجارت برده را نظام ترين  بزرگ، امام مسقط ، متحد انگلستان وسيد سعيدكند كه  اشاره مي كلي

 او در ادامـه  او را نيـز نبايـد از يـاد بـرد.    هـاي   البته اغراق گـويي  41رده بود.كدر مشرق زمين ايجاد 
اين محل بـه مركـز اصـلي تجـارت      42،زنگبار تسلط يافت بركه عمان ، 17افزايد: از اواخر قرن  مي

 ةهـا را از طريـق تنگـ    مسقطي برده تجار اروپايي و خليج فارس تبديل شد. ةبرده در سرتاسر منطق
 فرسـتادند. بحـرين،   آنان را به ايران و عـراق مـي  آوردند و از اين طريق،  گوناگون ميهرمز به بنادر 

گـران، بخشـي از ايـن تجـارت را در دسـت       كويت، رأس الخيمه و شارجه نيز بـه عنـوان واسـطه   
شدند و يا گاهي  ر پياده ميعمدتاً در بوشهشدند،  كه به مقصد ايران فرستاده مي هايي برده 43داشتند.
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تـرين   گرفتند. فصل برداشت خرما مهـم  مي ار ايراني، هندي و عرب قراردر بندر لنگه در اختيار تج
خـدمات نظـامي و    فصل خريد و فروش بردگان بود. مشاغل غالمان درخليج فارس عبارت بود از:

 ابـوظبي،  ، لنگـه، دبـي،  ريـگ  بوشهر، بنـدرعباس، بصـره،   در مراكز مهم ساحلي همچونكه اداري 
آنان عالوه بر زراعت، امور شـهري،  پرداختند.  به فعاليت مي ويت، رأس الخيمه و بحرينكشارجه، 

گيـري نيـز    بـه صـيد مرواريـد و مـاهي    عمان،  فارس وكرمان، راه و قنوات در  آب حفر داري، خانه
گري،  اداري يا منشي هاي مهم در پستدند و در صورت داشتن سواد و حرفه، ش مي مشغول به كار

  44شدند. گمرك و ديگر كارهاي تجاري منصوب مي 
 45گرفت. مي امبر صورتپتتا سهاي مي  تجارت برده تنها طي ماهبه دليل وزش بادهاي موسمي، 

ـ افزايش يافـت. دل  م19م ـ 18ق/ 13ق ـ 12به ايران بين قرون  واردات غالم و برده ـ ل اي ن افـزايش  ي
وگسترش تجـارت بـين الملـل     46در افزايش نياز داخلي به نيروي نظامي ورود برده به ايران را بايد

انگلستان بر تجـارت   ةبا سلط ،ران از مسير خليج فارسيردن غالمان به اكاز به وارد ين نيا دانست.
قسـمت اعظـم تجـارت منطقـه در      ،ايـن دوره  درهمزمان شـد.   خليج فارس ةاقيانوس هند و منطق

از سـوي ناوگـان دريـايي    ر اين تجارت نيز به طـور صـد در صـد،    دست انگلستان بود و نظارت ب
هـاي   يشـت كمانـد كـه    نمـي  جايي براي شك در اذهان بـاقي بنابراين،  گرفت. مي انگلستان صورت

ن عوامل خريد و فروش برده يتر از مهمة خود، با توجه به تسلط انگلستان بر تجارت منطق يسيانگل
را در دسـت خـود گرفتـه    ها بازار تجـارت اسـلحه،    گليسيدرست مثل تجارت اسلحه كه ان؛ بودند

را بـه نـابودي كشـاندند.    هـا   تجـارت فرانسـوي  ن با شعار مبارزه با قاچاق اسـلحه،  بودند و همزما
 تـالش خـود را  يس، سـ أاز همان بدو ت »كمپاني هند شرقي«ست ي اه مدع، كويلسونبرخالف نظر 

در  سيانگل »يهند شرق يمپانك«از سه اقدام مهم  يكين امر يرده و اكبراي الغاي تجارت برده آغاز 
. ن تجارت برده در خليج فارس بودترين عامال از مهم م18كمپاني در قرن اين اما يس بوده، سأبدو ت

 47.مشهود است امالًمزبور، ك يمپانكس يسأاز همان آغاز تموضوع ن يا

ت نيـز  كبردگـان ايـن شـر   رة بوشـهر، دربـا   مپـاني در كمبني برتأسيس اين  كريم خاندر فرمان 
بصـره   ةست محاصركمپاني براي شكق، اين 1101م/1777هايي صادر شده است و در  دستورالعمل

ه از وقـايع  كـ گونـه   آن 48شتي به آنجا فرستاد.ك 8ار با كبرده را از ماداگاس 600، كريم خانسوي  از
 هـا مشـخص   و بسـياري ديگـر از انگليسـي    سـالدانها  ،بـالگريو  ،كلي ،لوريمر ،مايلزمندرج در آثار 

همـواره سـياهان از   هاي مهم انگلستان به خليج فـارس،   شيكركدر لشبعد، از اين زمان به ، شود مي
  49نيروهاي انگليسي بودند.ة يل دهندكعناصر مهم تش
اي موجود در  موجود، غير از برخي سوداگران عرب، كه با استفاده از اختالفات قبيله بنابر اسناد
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  ۷۴انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

تجـاري اروپـا و بخصـوص    هـاي   كشـتي ، نمودند آفريقا به خريداري بردگان از اين منطقه اقدام مي
  سود داشتند. و هلند نقش مهمي در اين تجارت پر  50فرانسه انگلستان،

  ٥١اهداف انگلستان از لغو تجارت برده
لستان فرصـت  انگ رد،ك مي ديه دولت انگلستان را به شدت تهد، كناپلئون بناپارتاز دفع خطر پس 

انگلستان پـس   52ت اقتدار و تقويت مستعمرات عظيم خود به دست آورد.يمناسبي براي توسعه، تثب
انحصار تجارت بـرده از آفريقـا بـه    ، ردكق، با اسپانيا منعقد  1126م/1713 ه در سالك يا هاز معاهد

 130بـيش از  ق، 1204م/1792ر سواحل انگلسـتان تـا   آمريكا را در دست گرفت و شهر ليورپول د
ها  ساالنه دهق و حتي پس از آن، 1227م/1811به آمريكا داشت و تا  كشتي مخصوص تجارت برده

داري  جنبشي بر ضد نظام بردهم در اروپا، 18در اواخر قرن  53فرستاد. مي هزار آفريقايي را به آمريكا
ه بود، برده فروشـي را  ن فرانسه منتشر گرديداكه از طرف انقالبي ،»حقوق بشر«اعالمية  ايجاد شد و

ا و كـ با قطع نفوذ انگلستان در آمريـ  يو برده فروش داري بردهمنع  يعنـ ياين وقايع    54كرد. مي منع
ا و كـ ن آمرياالزم بـود انقالبيـ  رو،  از ايـن  استقالل يازده ايالت آمريكايي از انگلستان همزمـان بـود.  

ـ از ا يكـي  تحت فشـار قـرار گيرنـد.   گون هاي گونا شيوهبه ـ يعني پادشاه فرانسه  آنها ـ   حاميان ن ي
ها بود. بنادر انگلسـتان تـا    يق فرانسونيا از طريكآمر كاز ورود برده به خا يريجلوگ ،فشار يها راه

ق، 1186م/1772دليـل، از سـال   به همين  ا يعني بردگان بود.كار آمريكز تأمين نيروي كمر ،آن زمان
ايـن   ةكس حق ورود برده به جزاير تحت سـلط  هيچطبق آن، دولت انگلستان قانوني وضع كرد كه 

در مسـير خشـكي تعيـين نشـد و     ما مقررات خاصـي بـراي ايـن ممنوعيـت،     ا 55كشور را نداشت.
ا از سوي فرانسويان جلـوگيري  كرد تا از انتقال برده به آمريكدر دريا دنبال را انگلستان تنها منع آن 

 ه حين تجارت يا حمل بـرده دسـتگير  كخدايي ق در انگلستان هر نا1222/م1807طبق قانون 56ند.ك
همزمان با اقدامات انگلستان در اقيانوس اطلـس، اقيـانوس    57بايست يكصد پوند بپردازد. شد مي مي

در هـا   سياهميت منع تجارت برده توسـط انگلـ   58فرانسه و انگليس بود.هاي  رقابت ةهند نيز صحن
ـ چـه رقابـت ا  ، گرهمين رقابت بودجهت  ـ قشـور در ا كن دو ي قبـل،  شـه در دوران  يانوس هنـد ر ي

بر سرجان ملكم مداران انگليسي حاضر در شرق همچون  داشت و سياست، ناپلئونبخصوص عصر 
به دليـل   59تر در سواحل اقيانوس هند و خليج فارس افزودند.هرچه بيش خود براي نفوذهاي  تالش
بـود،  » سـوئز  ةتنگـ «بـه   »يـك اميـد ن «يعني از ه تغيير مسير تجاري اروپا به شرق، هدف فرانسآنكه 

از بنـابراين،   60بـود. هـا   عربستان كانون اصلي اين رقابـت  ةمناطق شرقي آفريقا و سواحل شبه جزير
 ةدر ادامـ  61ق، انگلستان طرح تسلط بر موگاديشو تا باب المندب را به اجرا گذاشت.1210م/1798
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  ۷۵انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

اس و و ديگر مناطق حس 63»سوقوطرا«و سپس  62»مكا«شديد اين كشور با فرانسه، ابتدا هاي  رقابت
ق، عـدن  1254م/1839در سـال   64سوق الجيشي سواحل آفريقا به دست مقامات انگليسي فتح شد.

شـود كـه    مـي  مالحظـه در نتيجـه،   65تحت تسلط انگلستان قرار گرفـت. هاي گوناگون،  نيز به بهانه
  بـود بـه دقـت   هـا،   تـرين مراكـز تجـارت اعـراب و همچنـين فرانسـوي       كه از مهمسواحل آفريقا، 

  مورد توجه انگلستان قرار گرفت و مقامات اين كشـور بـا هـدف ممانعـت از ايجـاد ارتبـاط ميـان       
  هـا  ان و همچنين اقوام سواحل اقيانوس هند با فرانسـوي تعربس ةفرانسه و قبايل و شيوخ شبه جزير

  ي ايـن و ديگر رقباي اين كشور تـالش گسـترده اي بـراي تحـت كنتـرل در آوردن روابـط تجـار       
و به  آمد مي ترين اقالم تجاري اين سواحل به شمار يكي از مهمچون برده سواحل صورت دادند و 

اي مناسـب در كنتـرل روابـط تجـاري و سياسـي ايـن        داليل انساني قابل لغو بود، به عنوان وسـيله 
ز خـوبي  جنبش دروغين مبارزه با تجارت برده دستاويبنابراين،  66سواحل مورد استفاده قرار گرفت.

آن بسـط نفـوذ سياسـي، تحكـيم سـيادت       ةكه نتيج؛ چرابراي پيشرفت مقاصد انگليس در آسيا بود
هـاي نظـامي    گـاه  و تكيـه بنـادر  المللي و تصرف و تسلط بـر جزايـر و    بازرگاني بين ةدريايي، قبض

  كشورهاي آسيا و آفريقا بود.

  ها در منع تجارت برده ن تالشيبمبئي و نخست
تان رقابـت بـا انگلسـ    ةفرانسه پا به عرصن كشور از اقيانوس هند، و اخراج اي پس از شكست هلند

اقيانوس هنـد   ةحاشيهاي  دولتسعي نمود تا قرارداد هايي را با گذاشت. اين كشور از همان آغاز، 
ـ نش بـه ا كـ . در واسـازد ت انگلستان منعقـد  يبه منظور تضعيف موقع ن اقـدامات دولـت فرانسـه،    ي

ايـران   عثماني، م با هدف ضربه زدن به فرانسه،1807م ـ  1805هاي  نيز در سال) يسبمبئي(هند انگل
انون را به ق اين ق1226م/1811و اعراب، تجارت برده در بنادر هند را غير قانوني خواند و در سال 

در اين  بود. »هند شرقي«كمپاني اين قانون ابتدا مختص محدودة عمل  .تصويب مجلس هند رساند
اي  نقش مهمي در انتقال هزاران برده »مپاني هند شرقيك«هاي  شتيكهمين سال  يه طاست كحالي 

بـرداري از ايـن    ر هند براي بهرهرّكمهاي  تالش. شد مي كه ساالنه از آفريقا به مسقط فرستادهداشت 
ق آغـاز  1229م/1813ايـران و عثمـاني از    تجاري كشـورهايي همچـون  هاي  شتيكقانون در تفيش 

مخالفـت شـديد سـلطان مسـقط همـراه       يي نيز به سلطان مسقط ارسال شد كه بـا پيشنهادها 67شد.
اد مخـالف بودنـد. در   ات انگلستان با اين پيشـنه بصره و بغداد نيز با آگاهي از نيام بوشهر، شد.حكّ
هاي عمان توقيـف   يك كشتي حامل برده به مقصد بصره را در آب 68»فوريت«ق ناو  1231م/1816

 بايـد رد كه براي رسيدگي به شـكايت،  بغداد نسبت به اين امر، بمبئي اعالم ككرد. پس از اعتراض 
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  ۷۶انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس 

حضرت مأمور اين كار است. اما اعال موضوع با ملكه در ميان گذاشته شود و بمبئي از طرف دولت 
اول و هـاي   انگلستان در طول دهـه در واقع،  خواهي بمبئي شد.رر بغداد موجب عذراعتراضات مكّ

ترين موانع اين  ه يكي از مهم، ك»قواسم«مسائل داخلي هند و همچنين وجود  ليبه دل م19دوم قرن 
ـ  كطـور  ه منع تجارت برده را بمسئلة نتوانست ، يابي به اهدافش بود كشور در دست ـ گ يامـل پ  يري

 يشـورها كردن كـ تالش هند براي متقاعد  ،مرتفع گرديد» قواسم«ه خطر م به بعد، ك1820از د.ينما
  69ن قانون آغاز شد.يمسقط به اعثماني و  ايران،

س الخيمـه  أشـيخ ر فارس،  ترين رقيب تجاري انگلستان در خليج مهم م19اول قرن  ةدر دو ده
هـاي   ن نوع نگاه در گـزارش يا دانستند. ه مقامات انگليسي او را رهبر دزدان دريايي منطقه ميك بود
 70دانـد.  ن اصلي تجارت برده ميعامال دزدان دريايي را ازكلي مشهود است.  امالًكس يموران انگلأم

تـرين مايـة    حمل و نقل بردگان همواره بزرگ«: نويسد مي ايران ةايران و قضينيز در كتاب  لرد كرزن
ديدتري بايـد معمـول   اصالح ناپذير بود و معلوم شد كه اقـدامات شـ   زندگاني براي دزدان درياييِ

 ز در حـذف رقيـب  يمناسبي ن ةوسيلبا فرانسه،  داري عالوه بر رقابت بردهقانون ضد شود. بنابراين، 
 71سردبليوگرانت كايردهي  نيروي بحري به فرمان م1819در سال  بود. ييايدزدان در يعنيس، يانگل

ــد     ــار كن ــي تاروم ــايي را بكل ــان دري ــد راهزن ــأمور ش ــر 72م ــرارداد    يدادارو ق ــه ق ــهور ب (مش
منعقد شده با طرف  ةمعاهددربارة  كايرد. ينماء مه امضايس الخأوخ ريبا ش )ق1235م/1820ياساس

  يسد: نو مقابل مي
 يه به امضـا كاولين معاهدة دسته جمعي براي منع تجارت برده بود  م1820قرارداد منعقد شده در «
، م1839، م1838هـاي   در سالرو،  از اين .نكردولي باز از كار تجارت برده جلوگيري يوخ رسيد، ش

با قراردادهـاي جديـدي تأييـد كننـد و بـه ناوهـاي        امه راناين عهدناچار شدند  م1856و  م1847
  73»ها و ممانعت حمل برده از بنادر عربستان داده شود. انگليسي حق بازرسي و بازداشت كشتي

در سـال   74داننـد.  مـي  را اولين قدم در لغو تجارت برده م1820مقامات انگليسي قرارداد در نتيجه، 
مـرد، زن   ةآوردن برد«كه كرد ر با اعراب مقرّ »عفو عمومي«اد قرارد 9مادة  تامپسونبه ابتكار  1820

: د بتـوان گفـت  يشـا اين، با وجود  75».شود ي مييا بچه از سواحل آفريقا به عنوان دزدي دريايي تلقّ
را تحـت تعقيـب قـرار    منطقه اعراب تر،  اي بود تا انگلستان با قدرت هرچه تمام مسئلة دزدي دريايي بهانه

كار قانوني و به نوعي بشردوستانه ـ يعني سركوب دزدان دريايي ـ تسلط بيشـتري بـر      دهد و از طريق راه
بيشـتر  » دريـايي دزد «عنـوان  رو،  خليج فارس پيدا كند و كنترل بيشتري بر منطقـه داشـته باشـد. از ايـن    

  كند.دا يست پد خود يمطامع استعمار بهيق، ن طريتا از ااي سياسي براي انگلستان بود  بهانه
هـا   بـه تفتـيش كشـتي   م بـه بعـد منعقـد شـد،     1820هايي كـه از  ناوهاي انگليسي بنا بر قرارداد

 ةبه تجارت اين نواحي ضربنمودند و در نتيجه،  برده توقيف ميحمل  ةپرداختند و آنها را به بهان مي
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بوميـان خلـيج   اي هـ  كشتي ،در برخي مواقع، نيفراتر از ا يردند. مقامات انگليسي حتكسختي وارد 
موجـود در آن را از تـرس   هـاي   و با اين بهانه كه صـاحب كشـتي بـرده   كردند  ميفارس را توقيف 

  نمودند. توقيف مي تفتيش به دريا ريخته است،
اهتمام به انحصار تجارت در سواحل خليج فارس  يدولت انگلستان برام به بعد، 1822از سال 
معاهـده   يانگلستان توجه خاصي به اجراي بنـدها  يها يشتكو  يچرا كه واحدهاي نظامخرج داد؛ 

كه خطرات موجود در خليج فارس و هند ق، دولت انگليس، 1245م/1830م داشتند. از سال 1820
تر شد تـا بـه    مفروشي مصم در مبارزه با بردهو داراي نيروي دريايي مقتدري بود، را برطرف نموده 

قراردادهايي بـا  نظور، سراسر جهان برقرار كند و به همين م رسيادت دريايي خود را بصورت، اين 
قل برده جلوگيري كند. رساند تا از تجارت و حمل و ن ءها به امضا اقيانوس ةحاشيهاي  دولتساير 

  76بود.ها  دولتمقصود از اين كار نظارت بر تجارت ساير اما در اصل، 

  منع تجارت برده  در فارس يج حوزة خل يشورهاكردن كمتقاعد  يانگلستان برا يها تالش
ج فـارس را تحـت   يخل ييايتجارت در موفق شد يم دولت انگلستان تا حد 1820با انعقاد قرارداد 

الزم بود يشتر بر تجارت منطقه، بهرچه  ن قرارداد و انحصارين ايتضم ياما براكنترل خود درآورد، 
ند و بحث منع تجـارت  كمنعقد  يا نهي جداگاقراردادها يران و عثمانيوخ عرب منطقه و شاه ايبا ش

م 1820قرارداد مفاد . ندكج فارس دنبال يانحصار بر تجارت خلجهت در  يشتريت بيبرده را با جد
، سر رابرت فاركوهـار ، موريس ةبلكه توسط حاكم جزيرق، نه توسط بمبئي، 1236م/1821در سال 

اجـرا شـد.   ، گرفته بودها  فرانسويكه به تازگي اين جزيره را از دست ، دشمن سرسخت فرانسويان
ـ مادامدتي پيش، او  را  خريد و فـروش بـرده ـ     زكها و مر ز مهم تجارت فرانسويكز مراا  گاسكار 

بـراي ضـربه    فاركوهـار ة متوجه زنگبار شدند. راه حل ساد ها در مقابلْ فرانسوي. در هم كوبيده بود
را وادارد تـا تجـارت   ، زنگبـار  كقط و مالسلطان مس، سعيدسيدار فرانسوي اين بود كه زدن به تج

اينكه اعالم كرد با وجود آنكه مسقط جه، سلطان برده را در نواحي تحت حاكميتش منع كند. در نتي
سـپتامبر   22گليسـي در  تحـت فشـار مقامـات ان   هـزار دالر ضـرر خواهـد ديـد،      50تـا   40ساالنه 
از طريق دريا از زنگبار به مسـقط   حمل غالم 77سروان مورسباي، طبق قراردادي با ق1237م/1822

با ناوگاني به قصد بررسي سواحل آفريقا به اين نواحي رفـت و   79ناخدا آون 78را ممنوع اعالم كرد.
، حاكم بمبئـي گـزارش داد:   الفينستونها در اين نواحي ديد و به  تجارت فرانسوي ةشواهدي از ادام

قبايـل مـزاري را عليـه    تر آفريقا كشيده شـود. او در مومباسـا،    سواحل جنوبيقرارداد بايد به  ةحوز
سواحل آفريقا مسـتقل   ،كن نكند اين تجارت را ريشهسعيد سيدشوراند و تهديد كرد اگر  سعيدسيد
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ه اگر اين كار صورت بگيرد موزامبيك بـه  كم هند پيشنهاد داد كاو همچنين به حا اعالم خواهد شد.
كم حـا  گـردد.  مـي شود و يا مبالغي به عنوان اعانه به او اعطا  مياعطا  سعيديدسش به كصورت پيش

با كنايه اشاره  كليكند.  قرارداد مورسباي براي اهداف تعيين شده كفايت ميبمبئي در جواب گفت: 
اسـت.  صـورت نگرفتـه   ار به هدف مداخله در تجارت برده در ايـن منطقـه   ككند كه اصالً اين  مي

  80رقابت با فرانسه است.ئلة او همان مس احتماالً مقصود
  ،اي شـش مـاده   ةو از طريـق معاهـد  كـرد  مباسـا را فـتح   وم ،ق، انگلستان1239/م1824در سال 

 سـعيد سيدچه اگر 81مسقط دور نگه دارد.سلطان فرانسه و هاي  سعي كرد تا اين منطقه را از دخالت
ـ عف موقعاين مناطق شد، امـا ضـ   ةبا همكاري فرانسه موفق به فتح دوبار ت تجـاري او بـه دليـل    ي

گرديد. در همـين  تزلزل روز افزون موقعيت مسقط در سواحل آفريقا موجب انگلستان هاي  دخالت
  جـدايي ايـن منطقـه را بـه     ةمباسا گماشـته شـد تـا اقـدامات الزم در زمينـ     بر مو مستر رنسزمان، 

  مسـقط و عـدم ارتبـاط آن بـا     او الزم ديـد كـه بـه منظـور ضـربه زدن بـه تجـارت        انجام برساند.
  هـا  ماداگاسـكار نيـز در همـين سـال     82سود برده را از سواحل آفريقا منع نمايد.فرانسه، تجارت پر 

را پذيرفت. امـا اتحـاد فرانسـه و     سيدسعيدو حمايت فرانسه تابعيت  سيدسعيدر مكرّهاي  با تالش
ند كه به همراهـي انگلسـتان و   مسقط هيچ گاه عملي نشد و عثماني و فرانسه دست به اقداماتي زد

  عمان منجر گرديد. 
اي بـه لنـدن،    طي نامـه  سيدسعيدشد. و انگلستان تيره مقسط روابط سلطان ة اين اقدام، در نتيج

اعراب از تجارت برده ضمن اينكه نسبت به منع ة خود، او در نامنسبت به اين اقدم اعتراض نمود. 
  83هايي جبران ناپذير به اتباع خود دانست. دن خسارتن اقدام را موجب وارد آماياعتراض نمود، 

را بـه تبعيـت از سياسـت    آنجا گاديشو فرستاده شد و اهالي وبه م اوينق 1238م/1825در سال 
 سيدسـعيد كه در همين زمـان عليـه   اديشو، گومردم م انگلستان و ممانعت از تجارت برده واداشت.

امـا   84لستان و عـدم تجـارت بـرده را پذيرفتنـد.    به ناچار تحت الحمايگي انگشورش نموده بودند، 
ق، 1253م/1838او باقي ماند. در اوت ق تابع 1273م/1860ق تا 1256م/1843خصوص از زنگبار ب

 سـعيد سيد ق،1254/م1839در سال اً نهايتس قرارداد جديدي را تدوين نمود و نوي پيش پالمرستون
هـاي   ر شـد كشـتي  مقرّكرد. بدين سان،  ءامضابود،  »مورسباي«مل قرارداد كه مرا، كقرارداد جديد 

  قرارداد هستند تفتيش نمايند. ةه در محدودرا كهايي  انگليسي تمامي كشتي
م 1859هـاي   طـي سـال  سـازد.  انگلستان بارها سعي كـرد تـا زنگبـار را مسـتقل     ره، در اين دو

 ةنامـ  اي از وصـيت  اي در اين زمينه صورت داد. او نسخه گستردههاي  تالش لرد الفينستون، م1863ـ
را به مسقط و زنگبار فرستاد و از كارگزاران خود خواست تا ايـن موضـوع را    سعيدسيد 85دروغين
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در  سـيد ثـويني  در زنگبـار و   سـيد ماجـد  (وي دو برادر تا از اين طريق،  نمايي دنبال كنند با بزرگ
 يسيميان كارگزاران انگلمتعددي هاي  نامه م1859در  86مسقط) را به تقسيم امپراتوري عمان وادارد.

بـه  ة ويـژه انگلسـتان،   به عنوان فرستاددر نهايت،  كوغالنرد و بدل شد.  هند با در زنگبار و مسقط
ــه   ــس از نام ــت و پ ــار رف ــقط و زنگب ــاري مس ــدد، در   نگ ــذاكرات متع ــا و م ــته ــال ، نهاي در س

  87انگلستان به هدف خود دست يافت و زنگبار از مسقط جدا شد. ق،1276م/1860
ـ     اس. هنلنيز  ق،1253م/1838سپتامبر  18 در شـيخ   ـ مقيم سياسي انگليسي در خلـيج فـارس 
انگلسـتان و مسـقط    ةاي مشابه معاهد شيخ شارجه را تحت فشار قرارداد تا معاهده ،بن سلطانصقر

باع شيخ شارجه خريـداري  ه توسط اتمسلمان سوماليايي، ك 233پس از آنكه برساند.  ءبا او به امضا
الزم براي پيشنهاد انعقاد معاهده فـراهم شـد. ايـن     ةبهان به خليج فارس فرستاده شدند،دند، شده بو

به عنـوان اسـير جنگـي بـه اهـالي شـارجه        ،پس از جنگي كه ميان قبايل روي داده بود افراد ظاهراً
برده، د نه ان بودهآزاد اين مسئله را نپذيرفت و با اين بهانه كه آنان  هنلولي  تحويل داده شده بودند.

ا تحـت تـأثير قـرار داد و در    رشارجه شيخ آزاد گناه است، و طبق قوانين اسالمي به غالمي گرفتن 
طبـق ايـن   بـود.   م1820 ةيـدي بـر معاهـد   أكرساند كه ت ءبه امضاشارجه اي با شيخ  معاهدهنهايت، 
سه پيشـنهاد  شارجه ره با شيخ كدر مذا هنلشدند.  توقيف مي »قواسم«شناورهاي مشكوك معاهده، 
از ورود بردگـان مسـلمان از   كنترل شيوخ بر اتباع خود براي ممانعت بود مشتمل بر رده كرا مطرح 

جالـب  ؛ بـه انگلسـتان  هـا   و همچنين اجازة تفتيش كشتيسومالي ـ كه نوعي دزدي دريايي است ـ   
هـا در   يشـت كمقامات انگليسي به منظور نظارت بيشتر بر رفت وآمـد  كه در همين زمان، اينجاست 

ور كه خط مذكخطي را از مكران تا سوقوطرا در باب المندب كشيدند و با اين بهانه اقيانوس هند، 
ار عرب و اس تجاري فرانسويان و تجز حسكمراود شدن تجارت برده ترسيم شده است، براي محد

پـر  اقـدام،  زمان اعالم كـرد كـه بـا ايـن      در همين رابرتسونخود در آوردند.  ةايراني را به محاصر
نـزد  نيز اعالم كرد حكم اين كـار   سيدسعيد شود. اعراب از دست آنان خارج مي ةترين حرف  منفعت

  !ل برابر استيبا حكم عزرائاعراب، 
قرار دادي ميان  ،باره در خصوص تجارت برده و حق انگلستان در اين ق،1262/م1847در سال 

منـع  « ةخواهـان لغـو مـاد   اي بـه هنـد،    طي نامه پالمرستون 88اين كشور و دولت عثماني منعقد شد.
   89عثماني شد.هاي  در آب »تجارت برده

وزيـر   90،شـيل توسـط   م1846با ايـران در سـال    »منع تجارت برده«اولين گام در انعقاد قرارداد 
انعقاد قراردادي جديـد بـا    پس از ق،1846/م1261در سال  91برداشته شد.مختار انگليس در تهران، 

كرد. او يت دنبال موضوع را با جد شيلة انگليس، وزير امور خارج، پالمرستونستور طبق دمسقط، 
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بـا همـين    شـيل درسال بعد،  92.است خريد وفروش برده موافق شرعنوشت:  آقاسياي به  طي نامه
 ةاي از قرارداد مسقط و فرمـان سـلطان مسـقط در زمينـ     نسخه ةضمن ارائترفند در مالقات با شاه، 

مظنـون بـه حمـل بـرده بـه      هـاي   شتيكانگليسي هاي  شتيه شاه ايران پيشنهاد داد: كبرده، ب تجارت
طـي   شـيل  ديـد.  نمـي  دليلـي بـراي انجـام ايـن كـار      محمدشاهاما  93سمت ايران را توقيف نمايند.

، تمام توجه خود را صرف اعطاي حـق تفتـيش   هاي گوناگون در كنار ظاهرسازيديدارهاي بعدي، 
 احتمـالي، هـاي   اسـيت نمـايي مسـئله و ايجـاد حس    بـزرگ در همين حال،  هاي انگليسي كرد. شتيك

 شـيل در دريـاي خـزر از   ها  سب امتيازي مشابه از سوي روسكاز ترس  پالمرستونشد تا موجب 
  ند.كبخواهد تا جانب احتياط را رعايت 

هـاي   شـتي كراه توسط هاي  نيمه ه دررا كخريد غالماني  ر شدن اتباع ايراني درحتي متضرّ شيل
خواست تا با امتياز اين قـرارداد،   داد و از مقامات ايراني قرار بهانه شوند مي انگليسي توقيف و آزاد

هاي پيش رو  نسبت به عدم حمايت در بحرانبريتانيا در اين راه،  94جلوگيري نمايند.» يلّك از ضرر«
لنگـه در تجـارت    هر وزيت بوشكمبني بر مر هنلبا اشاره به گزارش  شيلدست به تهديد ايران زد. 

 بر فشارهاي خود افزود.برده درخليج فارس، 

؛ اما شاه حاضر به قبـول آن نبـود  ؛ با پيشنهاد او موافقت نمود، شيلانجام تحت فشار سر آقاسي
انگلستان آگاه بـود،  شاه كه از نيات  دانست. ميمعنا  رت، آن هم در دريا را بيف اين تجاكه توقّچرا

  كنند؟ خود به اين كار اقدام ميها  كار بد است چرا انگليسي اعالم كرد كه اگر اين
ي بود كه اما فشار مقامات انگليسي به حدءپـاي قـرارداد را امضـا   در نزديكي مرگ،  شاهدمحم 

هاي خليج فارس  غالم در آب فرمان منع تجارت دشاهمحم م1748ژوئن  12در نهايت،  نمود و در
ـ همزمان، فرمان هايي بـه ح  95هاي ايراني را به انگلستان داد. شتيكرا صادر نمود و حق تفتيش  ام كّ
 96محلي جنوب ارسال گرديد.

بدون ممانعت ادامه داشت و نمايندگي بوشهر ضـمن اشـاره بـه    تجارت برده اين اين، با وجود 
اهميت بودن قوانين منع تجارت برده نزد بوميـان خلـيج    بيموارد متعددي از ها،  افزايش تعداد برده

ق 1266م/1850شـوال   16در  شـيل دشـاه،  محمبا مرگ  97ارس را به هند و انگلستان گزارش داد.ف
  98آغاز نمود. كبيرامير  خود را باهاي  نگاري نامه

قـرار داشـت.   هـا   در هـراس روس سوي ديگـر،  و از  كبيرامير  با مخالفتسو،  يكانگلستان از 
زياد آنان در منع تجـارت بـرده در   هاي  پافشاريه هدف اصلي انگلستان و دليل كپس از آن كبيرامير

و در  تر شد. سفير بريتانيـا بـاز هـم آرام ننشسـت     بر مواضع خود راسخ 99،خليج فارس روشن بود
  صدد كسب اين قرارداد بود.
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حملـه   ةواقع، كلي ةتر ساخت. طبق گفت مقامات انگليسي را به هدف خود نزديك كبيراميرمرگ 
ر م مازندران واداشت، منجكه دولت ايران را به خلع حار درياي خزر، ككشتي روسي دمانان به كتر

 100شـد.  ناصـرالدين شـاه  قرارداد منع تجـارت بـرده از سـوي     به ايجاد شرايطي مناسب در امضاي
قـرارداد مـذكور در يكـم شـوال سـال       ،، مذاكرات آغـاز شـد و در نهايـت   كبيراميربا قتل بنابراين، 

ة عهدنامـ  13 ةپس از بحـران دوم هـرات نيـز بـه موجـب مـاد       101رسيد. ءبه امضا ق1852/م1268
سال ديگـر   ده به مدتدر زمان انقضاي مهلت پيشين، » منع تجارت برده« ةر شد معاهدمقرّپاريس، 

با توجه به اهميـت ايـن    103اجراي آن را بر عهده خواهد داشت.همچنين انگلستان  102.تمديد گردد
قرارداد انگلسـتان و ايـران سـواحل     ةمحدودچون ه و مناطق در حفظ مرزهاي هند در مقابل روسي

توانست نظـارت مسـتمري بـر     گرفت، مقيم سياسي انگلستان مي مي بركران و بلوچستان را نيز درم
به وضـعيت بردگـان   همه، ه مقامات انگليسي بيش از كبود دليل به همين  اين نواحي به عمل آورد.
 104پرداختند. مي در سيستان و بلوچستان

 ةتنها توجه به همين نكته ما را به حقيقـت مسـئل   تجارت برده همچنان ادامه يافت.حال،  به هر
انگليسي با اهداف ديگـري بـه تفتـيش    هاي  شتيكه كدهد  مي كند و نشان منع تجارت برده آگاه مي

گلستان بود و طبق اقدامات نمايشـي،  اناختيار ه زنگبار در كاين در حالي بود ند. پرداخت ميها  شتيك
داد. امـا در اصـل،    مـي  مورد بررسي قرار تجارت برده را ةمسئلهايي به زنگبار،  كميتهلندن با ارسال 

در سـال   105شـدند.  مـي  بـه ايـن نـواحي اعـزام    ها به منظور بررسي موقعيـت انگلسـتان،    اين گروه
 و قـرارداد ديگـري   اانگلـيس ملغـ   ايـران و  م1852 ةمعاهـد ق طبق قراردادي جديد، 1299م/1882

بـه  تواننـد   مـي مقامات انگليسي بدون حضور ناظران ايراني جايگزين آن شد. طبق مقررات جديد، 
مفهـوم  بـه تـدريج،   ه بيسـتم، كـ  سوم قرن  ةد تا دهاين قراردا 106مظنون بپردازند.هاي  شتيكتفتيش 
ارزش اجرايـي خـود   به بعد،  رضا شاه ةبرقرار بود و از دور ،در ايران رواج يافت »داري برده«غربي 

  را از دست داد.

  نتيجه گيري
ن در آفريقـا طـي   گـري اروپائيـا   وحشـي موجب كه استه از اومانيسم يوناني، برخ داري بردهفرهنگ 

نشينان خليج فـارس بـا    شتباه انداخته كه نوع رفتار ساحلبسياري را به اين ام شد، 20م تا 17قرون 
جايگاه يك فرزنـد   ،غالم در فرهنگ خليجي. اما بوده استها  رفتار غربيغالمان آفريقايي همچون 

شور بـه  كفرانسه در اين هاي  ا و دخالتكبا استقالل آمري هم،در آغاز قرن نوزد يا همكار را داشت.
كـرار انقـالب در هنـد،    موجب شد تا انگلستان از ترس تانگلستان،  ن بر ضداشكل تحريك انقالبي
ه منـع  كـ له با فرانسويان در سواحل اقيانوس هند و خليج فارس به اجرا در آورد مقرراتي براي مقاب
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هـاي تجـاري    كشـتي ز تفتيش موفق به اخذ مجوآنها بود. انگلستان در نهايت،  ي ازكتجارت برده ي
روابط تجاري و سياسي در اقيانوس هند آگاهي يافـت. بـا اجـراي چنـين     تمام بر شد و در نتيجه، 

درصد تجارت اين منطقه را تحت نظارت خـود در آورد. افـزايش   ايت، قريب نود نههايي در  طرح
به انحصار نسبي تجارت آفريقـا و خلـيج فـارس در     با توجههاي بعد،  حجم تجارت برده طي سال

ت را در دست داشته است. در نتيجـه،  خود اين تجاركه اين كشور، دهد  مي نشان ،دست انگلستان
بلكـه بـه   ، »وجدان انگليسـي «برده نه از روي  عامل اصلي منع تجارت، ودش مي گونه كه مالحظه آن

از بردگـي مخـتص   ديگـر  نـوعي  ؛ صورت گرفته استها  منظور مقابله با تقويت تجاري ديگر ملت
  .فرهنگ اروپايي كه در خليج فارس هرگز وجود نداشت
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