
 

انسان مملوک و سنّت مالکيت انسانی بر انسانی دیگر. رسم برده داری که مطابق آن یک انسانبرده و برده داری ، 
موضوع مالکيت انسان دیگر قرار می گرفته ، با سابقه ای دیرین در تمدن بشری ، در فرھنگ و تمدن اسالمی نيز مطرح بوده
است . در این مقاله واژة «برده »، «عبد» و امثال آن ، تاریخ بردگی در سرزمينھای اسالمی ، دیدگاھھای قرآنی و احکام

فقھی و اخالقی آن بررسی می شود.

لفظ رایج برای «برده » در زبان عربی ، «َعبد» است ، (شایعترین صيغة جمع آن در این معنی «َعبيد» است ؛ با اینھمه ، در
، «ِعباد» آمده است .)، و به تعبير دقيقتر، برای «بردة مرد» بوده است ، و به «بردة زن »، «اََمة » (جمع32قرآن کریم ، نور: 

آن : اِماء) می گفته اند. ھر دو لفظ از واژگان سامی باستان اند و در زبان عبرِی تورات نيز در ھمين معنی به کار رفته اند. در
زبان ادبی عربی ، اسم جنس «رقيق »، بر «برده »، در مفرد و مذکّر و مرجوع کنيد به نث و در اسم جمع ، اطالق می شود.
این لفظ ، در قرآن کریم نيامده است ، اما به جای آن لفظ «َرَقبَه » (به معنای «گردن ، قفا») به کار رفته است (از جمله در

در سورة نساء: 89سورة مائده :  ) را به کار می برد؛ «َعبداً َمملوکاً»36) و قرآن عبارت کنایی «ما َملََکت اَیمانُُکم » (مثالً 
)به معنای برده ، ناظر به ھمين عبارت کنایی است . بی گمان ، صورت اسمی یافتن «مملوک » به معنای «برده75(نحل : 

» (بعداً به معنای «بردة خانه زاد») از ھمين تعبير ناشی شده است . طّی تاریخ ، در زبان عربی ، ھمچنانکه در زبانھای
دیگر، تعبيرھای مرجوع کنيد به دبانه ای با مدلول دقيق «پسر، دختر» یا «خادم ، خادمه » تغييراتی کرده اند، مانند «َفتی '»
(مرجوع کنيد به نث آن : «َفتاة ») که در قرآن آمده ؛ «ُغالم » برای «بردة مرد»؛ «جاریه » برای «بردة زن » که ھر دو فراوان
به کار رفته است ؛ «َوصيف » بویژه برای مرد (صيغة مرجوع کنيد به نث «َوصيفه » نيز وجود دارد)؛ و «خادم » بویژه برای زن
(ھمچنين برای «خواجه ، خنثی »)، که ھر دو سرانجام در بعضی کشورھا معنای «غالم و کنيز سياه » یافته است . واژة
«اسير» نيز در معنای حقيقِی «گرفتار» است . برای افادة اسم معنای «بردگی »، «ِرّق» آمده است یا لفظی مشتّق از
«َعبد» چون «ُعبودیّت ». «برده دار» را «سيّد»،(«َمولی '» و در زبان حقوقی «مالک ») می خوانند. متّضاد «برده »، یعنی

«مرد یا زن آزاد»، را «ُحرّ» (مرجوع کنيد به نث آن : «ُحرَّة ») می خوانند.

در زبان ترکی «قول » یا «کوله »، «بنده » (برگرفته از فارسی )،«اسير» (برگرفته از عربی )، «غالم » برای مرد، و «جاریه »
و «خالئق » برای زن ، بر «برده » اطالق می شود. در زبان فارسی ، عالوه بر «بنده »، «غالم » برای مرد و «کنيز» برای زن

به کار می رود.

) پيش از اسالم . پيش از اسالم ، بردگی در عربستان ، مانند دیگر سرزمينھای جھان باستان و پيش از عصر ميانه ، رایج1
بوده است . اما با معلومات پراکنده ای که دربارة این دوره در دست است ، نمی توان با اطمينان به بيشتِر مسائل این نھاد

اجتماعی پاسخ داد.

در آستانة ھجرت ، اکثریت بردگان عربستان غربی ، یعنی کاالیی بازرگانی که در مکّه فراوان بود و سوداگرانی چون عبدهللا
، جاھای متعدد) از فروش آن ثروت می اندوختند، زنگيان حبشی بودند که عده ای از آنان بعدا1924ًُجدعان * (قس المنس ، 

). بالل ، نخستين اذانگوی اسالم ، از293ـ237، ص 1928ھستة پاسداران مکّه به نام «احابيش » را تشکيل دادند (المنس ، 
ھمين بردگان بود. بی گمان کاروانيان عرب ، بردگان سفيدپوسِت عرب نژاد را، که شمارشان بسی کمتر بود، باخود می
آوردند یا بادیه نشينان عرب اینگونه بردگان را به اسيری می گرفتند. برای نفی وجود بردگان عرب نژاد ھيچ دليلی در دست
نيست ، ھر چند بازخرید اسيران در ميان قبایل بادیه نشين کامالً رواج داشته است . شاھد مثال موثّق آن ، زیدبن حارثة
َکلبی است که بعدھا پسرخواندة حضرت محمد صلی هللا عليه وآله وسلم شد (نيز رجوع کنيد به تصميم منسوب به عمر در
ھمين مقاله ). اما دربارة برده گرفتن افراد در ازای َدین یا فروش کودکان به دست اوليای آنان شاھدی در دست نيست ؛

) این کودکان را بی4، ص 19، ج 97، ص 3روایات متأّخر و نادری که این قبيل حوادث در آنھا نقل شده (ابوالفرج اصفھانی ، ج 
سرپرست معرفی کرده است .از اینھا گذشته ، دور از احتياط خواھد بود اگر اطالعات پراکنده و اندکی را که در احوال بردگان
حجاِز پيش از اسالم به دست می آید، به ھمة حوزه ھای جغرافيایی و اجتماعی تعميم دھيم . چه بسا رفتار بادیه نشينان
با یکجانشينان در این باره متفاوت بوده باشد. تحقير مداوم نسل بردگان ، ولو تنھا از جانب مادر، و ھجو کسی که اسير را به

) چه بسا بيشتر از جمله ویژگيھای روحية بادیه نشينی71؛ بِشرفارس ، ص 213، 138ـ 137زنی می گيرد (یا ُکب ، ص 
باشد تا بازتاب رفتار عام شھرنشينان . زندگينامة َعنَتره ، شاعر و فاِرسِ عرب ، پسر مردی بادیه نشين و زنی از بردگان
حبشی که می بایست دالوریھا نشان می داد تا پدرش او را به فرزندی خود بپذیرد، «داستانی است ساخته و پرداخته »

) در مخالفت با محروم سازی از ارث ، اگر نگویيم در مخالفت با برده نگه داشتن کودکانی که299، ص 1914(المنس ، 
محصول چنين زناشویيھایی بوده اند؛ و این خود دليلی است بر اینکه مسئله با حّدت مطرح بوده و راه حل آزادمنشانه ای ،

دست کم در برخی کانونھا، الزم داشته است .

در رسم و عادت عاّمة عرب پيش از اسالم ، احتماالً ميان دو طایفه از بردگان تمایزی وجود داشته که دارای ریشه ای سامی
)، و آن اینکه برده ای که58 ـ 57و بسيار کھنسال است و چه بسا ھيچگاه در قانونی مدوّن انعکاس نيافته باشد (مندلسن ، 

؛ این لفظ بعداً بر برده ای اطالق شد که حق مالکيت تام و تمام بر او اعمال می در خانة صاحبش زاده می شد (َعبُدقِّنٍ
شد)، به خالف بردة مکتَسب (َعبدمملوکة )، نه به فروش می رسيد و نه رھا می شد (ابن منظور؛ جرجانی ، ذیل «قن »).

)، زیرا54به احتمال بسيار، رسم جاھلی خودفروشی زنان برده به سود صاحبانشان نيز وجود داشته است (مندلسن ، ص 
) این رسم بصراحت محکوم شده است .33در قرآن (نور: 

) قرآن ، اخالقيات دینی . الف ) اسالم ، از نظر آیين اعتقادی ، بيش از ادیان یھودی و مسيحی بردگی را نفی نکرده است2
، اما ھمچون این آیينھای پيشين ، ھر چند به صورتی نسبتاً متفاوت ، کوشيده است تا این نھاد اجتماعی را محدود سازد.
در اسالم ، برده از لحاظ معنوی با آزاده ھمشأن است و برای روح او ھمان سرنوشت ابدی آزاده وعده داده شده است ؛ در

این جھان ، جایگاه اجتماعی او، تا پيش از آزاد شدن ، ھمچنان فروتر است و باید با تسليم و رضا به آن تن در دھد.
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)، مصرف زکات را در این راه روا می شمارد13؛ بلد: 177قرآن بدفعات ، آزاد کردن برده را کاری ُپر ارج (بِرّ) می خواند (بقره : 
) و سوگند دروغ را آزاد کردن بردگان قرار می دھد (مائده :92) یا کّفارة برخی از گناھان مانند قتل غيرعمد (نساء: 60(توبه : 

). با برده ای که آزاده نشده باشد باید با احسان33). به مکاتبه (آزاد کردن برده با قرارداد) باید به آسانی رضا داد (نور: 89
). عالوه بر اینھا، شرف انسانی برده در احکامی که با مناسبات اجتماعی از نوع روابط جنسی پيوند36رفتار کرد (نساء: 

) اشاره کردیم ؛ زن یا شوھر دادن33دارند جلوه گر است . پيش از این به حرمت واداشتن زنان برده به خودفروشی (نور: 
)؛ حتی ازدواج مرد یا زن مسلمان آزاد با بردة مسلمان ، اگر الزم32بردگاِن «صالح » تکليف اخالقی صاحبان آنان است (نور: 

)؛ بردة زن که با مرد آزاد، البته با اجازة صاحبش ، ازدواج کند حق «صداق مناسب »25؛ نساء: 221باشد، جایز است (بقره : 
: فقه ).3دارد (برای تفصيل بيشتر رجوع کنيد به قسمت 

ب ) اخالقيات اسالمی ، که به نوعی جنبة رسمی دارد و

در احادیث بيان شده و در راستای تعليمات قرآنی است ، دربارة بردگان ، گرایش انساندوستانة بيشتری نشان می دھد.
غزالی ، در احياء علوم الدین ، با گردآوری حدود صد حدیث مشھور در فصل «حقوق المملوک »، درس اخالق تمام عياری

با شواھد و امثال ، برای استفادة صاحبان برده ، فراھم کرده

است .

در حدیث تأیيد می شود که سرنوشت بردگان از باالترین مشغله ھای فکری پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم بوده است .در
علم حدیث مجموعه ای نسبتاً پرمایه از اقوال و حکایات منسوب به ایشان و صحابه وجود دارد که در آنھا به رفتاربس
مالطفت آميز با این طبقة فرودست اجتماعی توجه شده است ، از جمله : «از یاد مبرید که آنان برادران شمایند»؛در برخی
احادیث ، دست کم دربارة بردگان مسلمان ، بر این معنی تصریح شده است : «خداوند به شما حق تملک آنھارا ارزانی
داشته و توانا بود که این حق را به آنان عطافرماید»؛ «خداوند بر شما تواناتر است از آنچه شما بر آنان توانایيد.» بدینسان ،
به برده دار توصيه شده است که بر برده اش ھيچ تحقيری روا ندارد و او را «پسر»، «خادم »، یا «خادمه » خطاب کند نه

«بنده »؛ خوراک خود را با او تقسيم کند؛ پوشاک

او را چون پوشاک خود سازد؛ به اندازه از او کار بکشد؛ اگر خطایی از وی سر زد به تناسب خطایش او را کيفر دھد؛ «ھر روز
ھفتاد بار» او را ببخشد؛ و اگر ميانشان سازش نبود، وی را به دیگری بفروشد.

آزادسازی برده در بسياری از حاالت ستوده شده است و به عنوان کّفارة برخی از گناھان ، به برده دار پيشنھاد گردیده و به
ھنگام وقوع خسوف و کسوف به عنوان صدقه سفارش شده است . اجر اخروی مضاعف به کسی وعده داده شده است که
کنيز خود را سواد آموزد، وی را آزاد سازد و او را به زنی بگيرد. در حدیثی مشھور چنين آمده است : «آنکه بردة «مسلمان »
(نسخه بدل : «مرجوع کنيد به من ») خود را آزاد سازد، خداوند او را، عضو در اِزای عضو، از دوزخ می رھاند.» در مقابل ،
برده مکلّف است که صادقانه خدمت کند. وی «نگھبان دارایی خواجة خویش » است و باید در عقبی ' حساب آن را پس

بدھد.

؛ علی بن حسين ابوالفرج اصفھانی ، االغانی ، قاھره1956ـ1955منابع : عالوه بر قرآن ؛ ابن منظور، لسان العرب ، بيروت 
؛1346؛ محمدبن محمد غزالی ، احياء علوم الدین ، قاھره 1969؛ علی بن محمد جرجانی ، التعریفات ، بيروت 1323

Bichr Farةs, L'honneur chez les Arabes avant l'Islam, Paris 1932; G. Jacob, Altarab. Beduinenl eben , Berlin
1897; Lammens, L'Arabie occidentale avant l'hإgire, Beirut 1928; idem, Le berceau de l'Islam , Rome 1914;

idem, La Mecque... , Beirut 1924; I. Mendelsohn, Slavery in the ancient Near East , NewYork 1949; R. Roberts,
Das Familien, Sklaven... Recht im Qorهn, London 1925,

53 ff.; A.J. Wensinck, A handbook of early Muhammaden tradition, Leiden 1927.

/ برونشویگ ، تلخيص از ( د. اسالم ) /

) فقه . احکام بردگان و بردگی ـ با توجه به رواج برده داری در جامعة صدر اسالم و نياز به وضع مقرّرات برای آن ـ بخش3
عمده ای از منابع فقھی را تشکيل داده است . در این منابع ، بيشتِر احکام یاد شده زیر عناوین و ابواب آزادسازی برده (از
جمله : ِعْتق ، تدبير، مکاتبه و استيالد) آمده و بقيّه ، به تناسب موضوع ، در ضمن دیگر کتب و ابواب فقھی درج شده است .
در منابع فقھی ، کتاب یا بابی با عنوان بردگی یا استرقاق و مانند اینھا وجود ندارد، تنھا برخی منابع پاره ای از احکام ویژة
بردگان را در فصول و ابوابی خاص گرد آورده اند، ماننِد جنایة العبد، جنایة الُمکاتَب ، اقرارالعبد، شراءالعبدالمأذون و بيعه ،
کتاب الوالء، کتاب اال´بق ، و کتاب االستبراء. با اینھمه ، معدودی از فقھا، از جمله سيوطی شافعی در االشباه والنظائر و ابن
ُنَجيم حنفی در االشباه والنظائر خود، تالش کرده اند که احکام متعدد راجع به بردگان را در یک جا گرد آورند و برخی دیگر،
مانند بزدوی * حنفی در کتاب معروف خود اصول بزدوی کوشيده اند که عالوه بر این ، اصول و ضوابط کلّی بردگی را در

اسالم از احکام یاد شده استخراج و تبيين کنند.

)، به سبب واقعيات جامعة صدر اسالم و471، ص 6 به بعد؛ زحيلی ، ج 346، ص 6به نظر برخی دانشمندان (طباطبائی ، ج 
نيز مسئلة اسيران جنگی کافر در قرآن و سنّت و، به تبع آنھا، در فقه ، بردگی که جنبة رسمی و نھادی داشت یکسره نفی
نشد، بلکه با تشریع احکامی دربارة محدود کردن راھھای برده گرفتن (استرقاق )، رعایت حقوق مشروع و انسانی بردگان و
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تشویق و تأکيد به آزادسازی برده (عتق یا اِعتاق )، بردگی شکلی مطلوب و انسانی به خود گرفت و در مسير محدودیت و
زوال افتاد.

از دیدگاه فقه ، بردگی انسان وضعی استثنائی است و اصل ، آزادی انسان است («اصالة الُحرّیه » رجوع کنيد به نجفی ، ج
). براین اساس ، تمامی فقھا برآن اند441،ص 1؛ ابواسحاق شيرازی ، ج 766، ص 5؛ زحيلی ، ج 60، ص 12، ج 634، ص 8

که کودک لَقيط (یافته شده ) در سرزمين اسالمی ، که پدر و مادرش نامعلوم باشند، از نظر حقوقی «آزاد» است و برخالف
، ص13، ج 580، ص 8؛ نجفی ، ج 766، ص 5تلّقی رایج ، نباید او را برده شمرد (ابواسحاق شيرازی ، ھمانجا؛ زحيلی ، ج 

؛ ُلَقطه * ، لَقيط * ). ھمچنين در فقه ، تملّک و فروش افراد آزاد (غيربرده ) منع شده است68، ص 7؛ شھيد ثانی ، ج 382
). استرقاق ، که پيش از اسالم از راھھای گوناگون پيش می آمده است ،175، ص 8؛ نجفی ، ج 16، ص 2(محقق حلی ، ج 

بنابر فقه منحصر به کّفار حربی و اسيران جنگِی آنان ، و برده ساختن افراد مسلمان ممنوع شد (برای تفاصيل احکام رجوع
).239، ص 2؛ ابواسحاق شيرازی ، ج 403ـ402، ص 10؛ ابن قدامه ، ج 60، ص 12، ج 556 ـ 554، ص 7کنيد به نجفی ، ج 

اما ممکن بود برده ای که مسلمان شده است ، ھمچنان در بردگی بماند. بنابراین ، تداوم بردگی تنھا از دو راه ممکن بوده
) زاد و ولد بردگان .2) اسارت کّفار در جنگ با مسلمانان ؛ 1است : 

برده از لحاظ حقوقی ماھيتی دوگانه داشت : از یک سو به عنوان «کاال» مملوک فردی دیگر به نام َمْولی '، و تابع قانون
مالکيت بود و در واقع مفھوم بردگی در ھمين ویژگی نھفته است . در نتيجه ، برده می توانست موضوع تمامی اعمال
حقوقی ناشی از مالکيت مانند فروش ، ھبه ، اجاره ، توارث و جز آن باشد. این مالکيت ، با توجه به احکام ِعْتقِ قھری برده و
احکام دیگر، از نظر فقه اسالمی محدودیتھای بسياری داشته است ، از جمله : منع جداسازی فرزندان برده از او ھنگام
انتقال مالکيت وی ؛ وجوب آزاد کردن برده ای که معلوم شود از آِن یکی از خویشاوندان نزدیک خود (َعموَدین ) است ؛ و عدم

). برای برده ،41، ص 4؛ ابن قدامه مقدسی ، ج 10، ص 2امکان مالک شدن غيرمسلمان بر بردة مسلمان (محقق حلی ، ج 
از نظر نوع و ميزان مملوکيت ، اقسامی قائل شده اند، از جمله : بردة «قِّن» یعنی برده ای که بالفعل امکان آزادی نداشته
باشد؛ بردة «ُمبَعَّض » یعنی برده ای که جزئی از وی برده باشد؛ و اقسام دیگر مانند ُمکاتَب ، مدبَّر و ُاّمولد؛ گاھی یک برده

؛ ابن قدامه84، 54، ص 3، ج 286، 259، 255، ص 2از آِن چند تن بود که در این صورت احکامی ویژه داشت (محقق حلی ، ج 
؛ رجوع کنيد به ادامة مقاله ).267ـ265، ص 12، ج 686، ص 2، ج 

از سوی دیگر، برده به عنوان «شخص » اصوالً مشمول احکام ، حقوق و تکاليف مقرّر برای افراد دیگر بوده است ، ولی به
موجب فقه در برخی موارد احکام و مقرراتی ویژه داشته که در سه حوزة عبادات ، معامالت و دیگر احکام (مانند احکام

جزایی ) بررسی می شود :

در احکام عبادی ، تفاوت چندانی ميان برده و غيربرده دیده نمی شود، اما برای برخی عبادات ، برده نياز به کسب اجازه از
،2؛ شھيدثانی ، ج 62، ص 3؛ زحيلی ، ج 572، ص 1؛ جزیری ، ج 372، 153، ص 3مالک خود داشته است (ابن قدامه ، ج 

). بعالوه ، برخی واجبات عبادی مانند نماز جمعه و جھاد بر او واجب نيست (ابن قدامه310، 285، ص 6؛ نجفی ، ج 162ص 
). حّد الزم حجاب برای382، ص 2؛ شھيد ثانی ، ج 266، ص 2؛ زحيلی ، ج 348ـ 344، ص 1؛ جزیری ، ج 366، ص 10، ج 

بردة زن ھنگام نماز بسيار کمتر از زن آزاد بوده و به نظر برخی مذاھب اسالمی در حّد پوشش الزم برای مرد است (جزیری ،
). ھمچنين انجام برخی عبادات مالی برده ، مانند پرداخت373، ص 3؛ نجفی ، ج 207، ص 1؛ شھيدثانی ، ج 172، ص 1ج 

،1؛ جزیری ، ج 673، 494، ص 2زکات و فطریه ، بر عھدة مالک اوست (دربارة اختالفاتِ مذاھب رجوع کنيد به ابن قدامه ، ج 
). به نظر فقھای707ـ706، ص 5؛ نجفی ، ج 58، 12، ص 2؛ شھيد ثانی ، ج 904، ص 2؛ زحيلی ، ج 569 ـ 567، 540ص 

شيعه و برخی فقھای عامه ، امام جماعت شدن برده ممنوع نيست ، ولی برخی مذاھب عامه امامت وی را در نماز عيد و
؛ ابن114، ص 1نماز جمعه جایز نمی دانند و در موارد دیگر نيز امامت «آزاد» را سزاوارتر می شمارند (محقق حلی ، ج 

).30ـ29، ص 2قدامه ، ج 

در عقود و معامالت ، چه مالی چه غيرمالی ، «َحْجر» (ممنوعيّت تصرف مالی ) برده به عنوان اصل پذیرفته شده است . به
عقيدة حنفيان و شافعيان ، اصوالً برده صالحيت تملّک مال ندارد، اما به نظر بيشتر فقھای شيعه و سایر فقھای عامه ، وی
حق تملّک برخی اموال را دارد، از جمله مبلغی که در معاملة ُمجاز از سوی مالک و افزون بر سھم او به دست می آورد
(فاضل الضّریبه )، یا اندوختة وی از عطایا و بخششھای کارفرما، یا حتی نسبت به تمامی اموال ؛ نھایت آنکه او از تصرف

، ص4، ج 494، ص 2؛ ابن قدامه ، ج 169، ص 4استقاللی در آن اموال محجور و نيازمند اجازة مولی بوده است (باجی ، ج 
؛ نجفی ، ج101، ص 2؛ محقق حلی ، ج 312، ص 3؛ شھيد ثانی ، ج 312، ص 2؛ جزیری ، ج 417، ص 5؛ زحيلی ، ج 256

)، که صالحيت برده را برای تملک ھر گونه مالی پذیرفته ، ادلّه و شواھد609ـ605، ص 8). نجفی (ج 608ـ 600، ص 8
متعددی برای این نظر آورده است ، مانند تصریح امامان عليھم السالم به این امر، انتساب مال به برده در تعابير احادیث و

متون فقھی و ادلّة دیگر.

از سوی دیگر، َحْجر برده در معامالت موجب ممنوعيت وی از انجام دادن ایقاعات و عقودی است که مستلزم تصرف او بویژه
تصرفات مالی است ، به طوری که آن معامالت بدون رضایت مالک باطل یا فضولی (و نيازمند تنفيذ مولی ) شمرده می

). بر این اساس ، فقھا تصریح کرده اند که برده نمی تواند بدون اذن298، ص 4؛ ابن قدامه ، ج 49، ص 9شود(نجفی ، ج 
مولی ، «شخص » خود را موضوع یکی از عقود مانند اجاره قرار دھد، از دیگری استقراض کند، در مال قرضی تصرف نماید یا

؛ ابن قدامه ،45، ص 4؛ شھيد ثانی ، ج 69، ص 2مالی را مورد عقد بيع ، ھبه یا عقود دیگر قرار دھد (محقق حلی ، ج 
ھمانجا؛ دربارة تصریح کتب فقھی بر شرط مزبور در عقود یا ایقاعاتی چون ضمان ، وکالت ، وصيّت ، و نذر رجوع کنيد به

).755، ص 7؛ زحيلی ، ج 256، 197، 107، ص 2؛ محقق حلی ، ج 25، ص 5، ج 374، 113، ص 4شھيد ثانی ، ج 

با اینھمه ، مالک برده می توانسته است سرپرستی کاری تجاری را به وی واگذارد و حتی سرمایه ای را به قصد تجارت به او
بسپارد، چنين برده ای را «مأذون » یا «مأذونٌله » می خواندند. این اذن ھر چند فسخ شدنی و جایز بوده است ، به وی
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استقاللی نسبی می بخشيد، به طوری که او می توانست آزادانه با اشخاص ثالث معامله کند. آثار این اذن در مذاھب
، ص9؛ نجفی ، ج 297، ص 4؛ ابن قدامه ، ج 45، ص 4؛ شھيد ثانی ، ج 70، ص 2مختلف متفاوت است (محقق حلی ، ج 

).58 ـ 56

بھره گيری از تالش اقتصادی برده («سعی العبد» یا «سعایة العبد») در محدودة تجارت مجاز، راه حلی است که در فقه برای
رفع نيازھای مالی برده ، از جمله پرداخت دیون و نيز تأمين وسایل آزادسازی خود، مقرر شده و دامنة َحجر او را کاھش داده
است . راه حل دیگر در این زمينه آن بوده است که برده پس از آزادی ، تکاليف مالی معينی برعھده گيرد که فقھا، عالوه بر

،9؛ نجفی ، ج 113، ص 4پرداخت دیون ، در مواردی دیگر نيز بدان توسل جسته اند (از جمله رجوع کنيد به شھيد ثانی ، ج 
).49ص 

برده ، به سبب حجر مالی ، از برخی تکاليف مالی معاف یا وظایف مالی او بر عھدة مالک بود (برای برخی از موارد رجوع
، ص10؛ نجفی ، ج 351، 279، 70، ص 2، ج 171، 141، 140، ص 1؛ محقق حلی ، ج 444، ص 6کنيد به زحيلی ، ج 

).477ـ475

برای ازدواج برده نيز، چه زن چه مرد، اجازة مالک ضروری بود؛ ولی اگر برده بدون اذن مالک ازدواج می کرد، عقد مزبور به
،7فتوای مشھور فقھای امامی و برخی عاّمه باطل نمی شد، بلکه فضولی بود و نياز به تنفيذ مالک داشت (ابن قدامه ، ج 

). از طرفی مالک برده می توانست غالم غيربالغ یا بردة زن (کنيز) خود را به عقد745، ص 10؛ نجفی ، ج 410ـ409ص 
، ص7دیگری درآورد. حتی برخی فقھا دربارة بردة مرد بالغ نيز این حق را برای صاحبش قائل شده اند (ابن قدامه ، ج 

؛769، ص 10؛ دربارة شرایط امکان فسخ این عقد رجوع کنيد به نجفی ، ج 118ـ 117، ص 5؛ شھيد ثانی ، ج 401ـ398
). فقھای امامی و مالکی ازدواج برده را با غيربرده جایز دانسته591، ص 7؛ ابن قدامه ، ج 326ـ 324، ص 5شھيد ثانی ، ج 

اند، ولی سایر فقھا کفائت (ھمشأنی ) از نظر حرّیت را، به حسب مورد، شرط لزوم یا صّحت عقد نکاح شمرده اند؛ ھر چند
) کفائت ، حق زن و اوليای وی در عقد237، ص 7؛ زحيلی ، ج 108، ص 1به عقيدة برخی نویسندگان (شيخ االسالمی ، ج 

؛683ـ675، ص 10به شمار می رود و آنان اختيار دارند که از آن چشم پوشی کنند (برای تفصيل رجوع کنيد به نجفی ، ج 
).376، ص 7؛ ابن قدامه ، ج 240ـ 234، ص 7زحيلی ، ج 

جز فقه مالکی ، نظر مشھور یا مقبول در دیگر مذاھب اسالمی آن بوده است که بردة مرد حق داشتن بيش از دو زن آزاد را
). حق َقسم زوجة437، ص 7؛ ابن قدامه ، ج 621، ص 10ندارد، ھر چند می تواند با چھار زن برده ازدواج کند (نجفی ، ج 

برده نيز نصف زوجة غيربرده بوده ، ولی از نظر مالکيان تعداد ھمسران مجاز و نيز حق قسم زوجة برده با ھمسر آزاد برابر بود
). دربارة تکاليف بردة شوھر نسبت به پرداخت نفقة148، ص 8، ج 437، ص 7؛ ابن قدامه ، ج 107، ص 11(نجفی ، ج 

، ص9ھمسر بردة خود، در منابع فقھِی مذاھب مختلف آرای گوناگونی ابراز شده است ( رجوع کنيد به ابن قدامه ، ج 
).232، ص 11؛ نجفی ، ج 275ـ273

به استناد حدیث نبوی (الطاّلُق بِيَِد َمن اََخَذ بِالّساق ) ھر گاه برده با اجازة مولی ازدواج کرده باشد، وی حق اجبار برده را به
؛ برای جزئيات554، ص 8؛ ابن قدامه ، ج 790، ص 10؛ نجفی ، ج 313، ص 2طالق یا عدم طالق ندارد (محقق حلی ، ج 
).484ـ474، ص 4؛ جزیری ، ج 458ـ451، 363، ص 11؛ نجفی ، ج 387، ص 7احکام این مسئله رجوع کنيد به زحيلی ، ج 

) اما204، ص 30مالکيت مردی که مالک بردة زن (ِملک یمين ) بود به منزلة گونه ای نکاح تلقی شده است (نجفی ، ج 
ـ492، ص 7دارای شرایط و محدودیتھایی بوده است که برخی از آنھا ھمان محدودیتھای ازدواجِ عقدی است (ابن قدامه ، ج 

؛315، ص 2): حرمت مباشرت با بردة مشترک (محقق حلی ، ج 795، ص 10؛ نجفی ، ج 258، ص 2؛ محقق حلی ، ج 496
)، عدم جواز مباشرت مالک با کنيز ھمسردار خود مگر پس از جدایی او از شوھر و انقضای267ـ265، ص 12ابن قدامه ، ج 

).459، ص 7؛ ابن قدامه ، ج 796، ص 10؛ نجفی ، ج 315ـ314، ص 2عّده ( رجوع کنيد به محقق حلی ، ج 

از جملة این محدودیتھا، وجوب استبراء (خودداری موقّت از رابطة جنسی با برده ) پس از تملک برده حتی وجوب استبراء
،613، ص 8برای انتقال دھندة آن پيش از واگذاری وی به مالک بعدی به موجب برخی مذاھب فقھی است (نجفی ، ج 

؛ ابن قدامه ، ج669ـ664، ص 7؛ زحيلی ، ج 30، ص 3، ج 315، ص 2؛ محقق حلی ، ج 465، ص 11، ج 798، ص 10، ج 616
).164ـ158، 154ـ152، ص 9

فرزندان حاصل از ملک یمين ، در صورت امکان و وجود اَمارات ثبوت نََسب ، به مالک کنيز ملحق می شدند، البته اثبات نسب
). بنابر فقه شيعه ، در صورت491ـ489، ص 12در ملک یمين با عقد ازدواج تفاوتھایی دارد ( رجوع کنيد به ابن قدامه ، ج 

، ص5وجود شرایط اثبات نسب ، فرزند به مالک کنيز ملحق می شد و وی شرعاً حق «نفی ولد» نداشت (شھيد ثانی ، ج 
، ص7؛ ابن قدامه ، ج 680ـ678، ص 7؛ برای تفاصيل احکام رجوع کنيد به زحيلی ، ج 154ـ153، ص 11؛ نجفی ، ج 438
).157ـ154، ص 11؛ نجفی ، ج 97، ص 3؛ محقق حلی ، ج 235ـ234

در عقود و ایقاعاتی نيز که جنبة غيرمالی دارند، َحجر برده مطرح بوده است ، اما در برخی از آنھا ـ که بيشتر به احوال
شخصيه مربوط می شود ـ به موجب تمام یا برخی مذاھب اسالمی ، جلب رضایت مالک برای برده الزم نيست ؛ از جمله در

؛ ابن106، ص 4طالق ، که حتی با عدم رضایت مالک ، این کار را برای برده جایز شمرده اند ( رجوع کنيد به شھيد ثانی ، ج 
)، ظھار (محقق478، ص 8؛ ابن قدامه ، ج 464، ص 7). ھمچنين است رجوع از طالق (زحيلی ، ج 554، ص 8قدامه ، ج 
) و لعان (محقق540، ص 7؛ زحيلی ، ج 84، ص 3)، ایالء (محقق حلی ، ج 554، ص 8؛ ابن قدامه ، ج 63، ص 3حلی ، ج 
). تمام مذاھب اسالمی ، به استناد سنّت پيامبر اکرم و5، ص 9؛ ابن قدامه ، ج 563، ص 7؛ زحيلی ، ج 96، ص 3حلی ، ج 

،6احادیث ، انجام «عقد امان » را در جنگ یک برده با پناھندگان سپاه دشمن ، جایز و آن را معتبر شمرده اند (زحيلی ، ج 
).538، ص 7؛ نجفی ، ج 432، ص 10؛ ابن قدامه ، ج 430ص 
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عالوه بر احکام عبادات و معامالت ، در دیگر احکام نيز مقرراتی متمایز دربارة بردگان دیده می شود، از جمله در برخی احکام
178کيفری بویژه بعضی فروع قصاص ، دیات ، زنا و قذف . بنا به رأی تمام مذاھب اسالمی ، جز فقه حنفی ، به موجب آیة 

سورة بقره و آیات دیگر و احادیث ، یکی از شرطھای اجرای حکم قصاص در قتل عمد، برابری قاتل و مقتول از نظر برده یا آزاد
بودن است . ازینرو فرد آزاد را نمی توان به سبب قتل عمدی برده قصاص کرد (مگر در موارد خاص بنابر فقه امامی رجوع کنيد

)؛ ولی برده به121، ص 2؛ عودة ، ج 252ـ251، ص 5؛ جزیری ، ج 269، ص 6؛ زحيلی ، ج 205، ص 4به محقق حلی ، ج 
دليل قتل عمد شخص آزاده یا بردة دیگر قصاص می شد، البته فقھای امامی و مالکيان ، َولّیِ دم مقتول «آزاد» را نسبت به

، ص9؛ ابن قدامه ، ج 248، ص 4قصاص ، به بردگی گرفتن یا آزاد ساختن قاتل برده مختار می دانسته اند (محقق حلی ، ج 
). قصاص در جرح عمدی نيز ھمانند قتل عمدی است و تنھا حنفيان قصاص را در آن منتفی می دانند ( رجوع کنيد به351

).204، ص 15؛ نجفی ، ج 214، ص 2؛ عودة ، ج 253، ص 5؛ جزیری ، ج 335ـ 334، ص 6زحيلی ، ج 

در مواردی که برده مقتول باشد، دیة او به مالک می رسد و پرداخت آن تنھا بر عھدة شخص بزھکار است . اما شافعيان در
،9تمامی موارد، و حنفيان در مورد قتل ، و فقھای امامی در جنایت خطایی آن را بر عھدة عاقله * دانسته اند (ابن قدامه ، ج 

). دیة برده ھمان قيمت اوست و بنابر فقه شيعه ، مقدار59، ص 15؛ نجفی ، ج 289، 247، ص 4؛ محقق حلی ، ج 502ص 
آن نباید بيش از دیة فرد آزاد شود و حنفيان حداکثر مقدار دیة برده را اندکی کمتر از دیة فرد آزاد دانسته اند (شمس االئمه

؛ محقق حلی ، ھمانجا؛ نجفی ، ھمانجا).382، ص 9؛ ابن قدامه ، ج 29ـ28، ص 27سرخسی ، ج 

، ص10؛ ابن قدامه ، ج 146، ص 9در بيشتر جرایِم مستلزم حّد، مجازات برده با شخص آزاد تفاوتی نداشت (شھيد ثانی ، ج 
)، ولی در برخی جرایم احکام راجع به بردگان نسبت به افراد آزاد سبکتر بوده است ؛ از جمله حکم رجم (سنگسار)274، 80

که در برخی موارد فحشا جاری می شود، دربارة بردگان اساساً اجرا شدنی نبود؛ زیرا عنوان بردگی مانع تحقق عنوان
)؛ حّد َجلد112ـ111، 55، ص 5؛ جزیری ، ج 43، ص 6؛ زحيلی ، ج 79، 73، ص 9حقوقی «احصان » است (شھيد ثانی ، ج 

(تازیانه ) نيز به حکم قرآن برای بردگان نصف حّد افراد آزاد یعنی پنجاه ضربه است . شافعيان مجازات نفی بلد را نيز بدان
)؛ حّد قذف نيز برای بردگان112ـ111، ص 5؛ جزیری ، ج 155، ص 4؛ محقق حلی ، ج 109، ص 9افزوده اند (شھيد ثانی ، ج 

، ص5؛ جزیری ، ج 78، ص 6؛ زحيلی ، ج 152، ص 4نصف حّد افراد آزاد یعنی چھل ضربة تازیانه است (محقق حلی ، ج 
193.(

در برخی احکام برای برده ممنوعيتھای دیگری نيز وجود داشته است ، از جمله : در مسئلة ارث (ھر چند فقھای امامی و نيز
شافعيان و حنبليان برده ای را که جزئی از وی آزاد شده ـ عبد مبعَّض ـ به طور کامل محروم از ارث نمی دانسته اند؛ برای

)؛ عدم امکان259ـ258، ص 8؛ زحيلی ، ج 15ـ 14، ص 4؛ محقق حلی ، ج 39، ص 8تفصيل رجوع کنيد به شھيد ثانی ، ج 
)؛ عدم صالحيت بردة زن برای حضانت اوالد، نزد اماميان و مذاھب عامه جز198، ص 7والیت برای برده در تزویج (زحيلی ، ج 

)؛ پذیرفته نشدن345، ص 2؛ محقق حلی ، ج 298 ـ 297، ص 9؛ ابن قدامه ، ج 523 ـ 522، ص 4مالکيان (جزیری ، ج 
شھادت برده در دعاوی ، نزد فقھای عامه و برخی فقھای امامی (حنبليان شھادت او را دربارة حدود و قصاص نمی پذیرند

،4؛ محقق حلی ، ج 325، ص 2؛ ابواسحاق شيرازی ، ج 72ـ70، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 563، ص 6رجوع کنيد به زحيلی ، ج 
)؛ و معتبر نبودن اقرار او در برخی دعاوی (از جمله دعوای او بر مالک خود نزد حنفيان ، اقرار به موجب قصاص در131ص 

؛ زحيلی ،176، 169، 151، ص 4نفس نزد حنابله ، و اقرار در دعاوی کيفری بنا بر فقه شيعه رجوع کنيد به محقق حلی ، ج 
).617ـ616، ص 6ج 

برده از تصّدی برخی مناصب مھم اجتماعی محروم بود مانند قضا، بنابر نظر فقھای عاّمه و برخی فقھای امامی (شھيد ثانی
)؛ والیت حسبه * و وزارت تفویض * بنابر فقه اھل693، 481، ص 6؛ زحيلی ، ج 68، ص 4؛ محقق حلی ، ج 67، ص 3، ج 

).765، 733ـ732، ص 6سنت (زحيلی ، ج 

بخش مھمی از احکام فقھی راجع به برده ، دربارة آزادی برده (عتق ) است . عتق برده از یک سو به عتق اختياری (اِعتاق )
و غيراختياری (انعتاق )، و از سوی دیگر به عتق کامل و ناقص تقسيم می شود (برای تعریف رجوع کنيد به شھيد ثانی ، ج

).259، ص 8؛ زحيلی ، ج 232، ص 6

احکام فقھی و اخالقی متعددی بر آزادی بردگان و در نھایت بر کاھش یا محو بردگی تأثير داشته است ، از جمله : استحباب
، کتاب العتق ، ص23اکيد آزاد کردن برده که در احادیث برای آن پاداش اخروی و آثار بسيار بيان شده است (حر عاملی ، ج 

؛ ابن قدامه مقدسی ، ھمانجا). حتی وجوب عتق برای جبران برخی خطاھا مانند234ـ233، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 12ـ9
کفاّرة افطار روزه ، کّفارة سوگند، قتل خطایی و موارد دیگر به گونة واجب ترتيبی ، تخييری یا تعيينی بر حسب مورد (برای

، ص11؛ نجفی ، ج 114ـ105، ص 3تفاصيل احکام و شرایط عتق بنابر مذاھب اسالمی رجوع کنيد به محقق حلی ، ج 
 به بعد)؛ عدم امکان تعليق عتق به یک شرط (جز دربارة تدبير رجوع کنيد به ادامة مقاله234، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 657ـ605

) و نيز عدم امکان بازگشت فردی به بردگی که با شرطی خاص آزاد شده است بنابه فتوای فقھای شيعه و مالکيان (شھيد
)؛ استحباب یا وجوب عتق بردة مرجوع263، ص 6؛ باجی ، ج 79، ص 3؛ محقق حلی ، ج 258، 252ـ251، ص 6ثانی ، ج 

)؛ آزاد شدن کامل برده با260، ص 6کنيد به من پس از ھفت سال خدمت به مالک خود بنابر فقه امامی (شھيد ثانی ، ج 
تحّقق آزادی جزئی از وی به طور قھری بنابر مذاھب اسالمی (سرایت عتق ). بدین ترتيب ، بر اثر آزاد شدن قسمتی از برده

؛253، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 111، ص 3، به ھر سبب و علّتی که بود، وی کامالً از بردگی آزاد می شد (محقق حلی ، ج 
؛ شھيد106ـ103، ص 7 به بعد؛ شمس االئمه سرخسی ، ج 242، ص 12برای تفاصيل احکام رجوع کنيد به ابن قدامه ، ج 

)؛ آزاد بودن ھر فرزندی که یکی از والدین او آزاد بودند بنابر فقه113ـ111، ص 3؛ محقق حلی ، ج 270، 263، ص 6ثانی ، ج 
). بنابر فقه عاّمه ،313، ص 5؛ شھيد ثانی ، ج 751، ص 10شيعه ، طبق قاعدة تابعيت فرزند از اشرف ابوین (نجفی ، ج 

)؛ آزاد شدن قھری برده ای که به278، 247، ص 7فرزند از نظر برده یا آزاد بودن تابع مادر خویش بود (ابن قدامه مقدسی ، ج 
تملک یکی از خویشاوندان نزدیک خویش درمی آمد. به موجب فقه امامی ، حنفی و نظر برخی حنبليان ، مالکيت مرد
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نسبت به اخالف ، اسالف یا یکی از محارم نسبی یا رضاعِی خود و نيز مالکيّت زن نسبت به یکی از اخالف یا اسالف خود
موجب آزادی قھری آن برده می شد، ولی به عقيدة شافعيان و برخی حنبليان ، این حکم تنھا شامل اخالف و اسالف مالک

؛ نجفی ، ج113، ص 3برده و به رأی مالکيان ، عالوه بر این ، شامل برادر و خواھر وی نيز می شده است (محقق حلی ، ج 
)؛ آزادی قھری برده در صورت پيش6 ـ 5، ص 2؛ ابواسحاق شيرازی ، ج 248ـ 247، ص 7؛ ابن قدامه ، ج 120ـ119، ص 12

؛ محقق حلی ، ج277ـ276، ص 6آمدن عوارضی برای او مانند نابينایی ، جذام و زمينگيری بنابر فقه شيعه (شھيد ثانی ، ج 
)؛ آزادی قھری بردة مقيم در دارالحرب با اسالم آوردن او پيش از مالکش (شھيد ثانی ، ج122، ص 12؛ نجفی ، ج 114، ص 3
)؛ آزاد شدن برده به طور قھری در صورت بدرفتاری شدید مالک با او (تنکيل ) از جمله123، ص 12؛ نجفی ، ج 277، ص 6

؛279، ص 6مثله کردن و قطع اعضای بدن او و مانند آن ، به موجب قول مشھور در فقه امامی و مالکی (شھيد ثانی ، ج 
)؛ قرار آزادی برده پس از مرگ مالک و چه بسا اشخاص دیگر به نظر برخی فقھای امامی ( رجوع271ـ270، ص 6باجی ، ج 

). این قرار، که مالک آن را در زمان زندگی خود اعالم کرده است اصطالحاً تدبير و بردة88، ص 3کنيد به محقق حلی ، ج 
). برده6، ص 2؛ ابواسحاق شيرازی ، ج 125، ص 12؛ نجفی ، ج 311، ص 6مزبور ُمَدبَّر ناميده می شود (شھيد ثانی ، ج 

). تدبير بنابه نظر مقبول در328، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 121، ص 3مدبَر از حالت بردگی خارج نمی شد (محقق حلی ، ج 
بيشتر مذاھب فقھی جز شافعی ، از پدر یا مادر مدبَّر به فرزنِد تولّد یافته در زمان تدبير نيز سرایت کرده وی را مدبَّر می

، ص3؛ محقق حلی ، ج 323، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 180، ص 7ساخته است ( رجوع کنيد به شمس االئمه سرخسی ، ج 
). بردة مدبَّر پس از مرگ مالک ، از ثلث دارایی او و به نظر معدودی از فقھای عامه از اصل322، ص 6؛ شھيد ثانی ، ج 119

دارایی آزاد می شد، ولی ھرگاه دیون مالک از محل بقية دارایی پرداخت شدنی نبود، به نظر تمامی مذاھب جز حنفيان که
، ص2به تحّقق آزادی برده با سعی و تالش خود قائل اند، برده ھمچنان در بردگی باقی می ماند (ابواسحاق شيرازی ، ج 

؛ نجفی ،121، ص 3؛ محقق حلی ، ج 185، 179ـ178، ص 7؛ شمس االئمه سرخسی ، ج 308، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 8ـ 7
). به سبب شباھت بسيار تدبير با وصيت ، بسياری از احکام وصيت در تدبير نيز جاری است (محقق حلی ، ج148، ص 12ج 
)؛ قرارداد آزادی برده که به اختيار خود او با مالک بسته می شد و اصطالحا142ًـ140، ص 12؛ نجفی ، ج 122ـ120، ص 3

 سورة نور) خوانده می شود. فقھا این قرارداد را مستحب دانسته و بر بستن آن تأکيد کرده اند.33عقد مکاتبه (یا بنابر آیة 
ساخت (شمس االئمه معيّن از برده (مال الکتابة ) او را آزاد می  مبلغی  مالک برده در ازای دریافت  طبق این قرارداد، 

). به نظر124، ص 3؛ محقق حلی ، ج 339، ص 6؛ شھيد ثانی ، ج 339، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 3، ص 8سرخسی ، ج 
فقھای شيعه ، عقد مکاتبه به دو صورت مطلق و مشروط انجام می شد. در مکاتبة مطلق ، برخالف مشروط ، آزادی برده
منوط به پرداخت تمامی مال الکتابه نبود، بلکه ھر مبلغی که وی می پرداخت ، به ھمان نسبت آزاد می شد ( رجوع کنيد به

). پرداخت مال الکتابه معموالً قسطی (ُمَنجَّمه ) صورت می125، ص 3؛ محقق حلی ، ج 348ـ 347، ص 6شھيد ثانی ، ج 
؛ شمس االئمه سرخسی ، ج179، ص 12گرفت و شافعيان و حنبليان دست کم دو قسط را الزم می شمردند (نجفی ، ج 

). بر اثر عقد مکاتبه ، حجر برده به سبب امکان اکتساب او برای پرداخت مال الکتابه347ـ346، ص 12؛ ابن قدامه ، ج 3، ص 8
به طور نسبی و تا حّدی معين تقليل می یافت و پس از پایان پرداختھا آزادی کامل وی محّقق می شد و به تعبير برخی فقھا

؛ ابن192ـ 191، ص 12؛ نجفی ، ج 134، 129، ص 3بردة مکاتَب ، حالتی بين شخص آزاد و برده را داشت (محقق حلی ، ج 
). انتقال بردة مکاتَب از مالک به فردی دیگر تنھا به فتوای حنبليان و شافعيان ، به این شرط ممکن بود349، ص 12قدامه ، ج 

). بنابر فقه امامی208ـ 207، ص 12؛ نجفی ، ج 447ـ444، ص 12که مالک جدید قرارداد کتابت را رعایت کند (ابن قدامه ، ج 
، کتابت عقد الزم بود و تنھا مالک می توانست ، در صورت ناتوانی برده از پرداخت مال الکتابه ، آن را فسخ کند (نجفی ، ج

). نظر مشھور فقھای امامی و مالکيان این بود که مالک می تواند حق خود را نسبت به مال الکتابه207ـ206، 172، ص 12
).206، ص 12قبل از دریافت آن از برده به دیگری منتقل کند (نجفی ، ج 

)، بازگرداندن مبلغی از آن به برده که ایتاء نام33پس از دریافت تمامی مال الکتابه از برده ، به موجب نّص قرآن کریم (نور: 
؛ ابن قدامه ،357، ص 6دارد، بر حسب شرایط ، واجب یا مستحب است (برای تفاصيل اقوال رجوع کنيد به شھيد ثانی ، ج 

). ھمچنين بنابر فقه امامی ، ھر گاه بردة مکاتِب مطلق از پرداخت مال الکتابه ناتوان شود، امام باید وی را از356، ص 12ج 
). مالک می توانست بردة مکاتب خود را128، ص 3سھم رقاب ، از مصارف ھشتگانة زکات ، آزاد سازد (محقق حلی ، ج 

؛ نجفی ،123، ص 3«تدبير» نماید که در نتيجه برده از ھر یک از دو راه می توانست آزادی خود را به دست آورد (ھمان ، ج 
)؛ آزاد شدن بردة زن از راه استيالد، یعنی آن که بردة زن در ھنگام بردگی ، از مالک خود دارای فرزند شود.159، ص 12ج 

چنين برده ای «اّمولد» محسوب می شود و دارای احکام خاصی بوده است ، از جمله با مرگ مالکش از اصل دارایی او بنابر
مذاھب عاّمه یا از سھم فرزند خود بنابر فقه شيعه (و در صورت نقصان ترکه ، با سعی برده یا به موجب سرایت عتق رجوع

) آزاد می شد. فروش و ھرگونه انتقال اّمولد به مالک دیگر بنابر مذاھب مختلف جایز372ـ371، ص 6کنيد به شھيد ثانی ، ج 
؛ موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه االسالمی ، ذیل139، ص 3؛ محقق حلی ، ج 372ـ370، ص 6نيست (ھمان ، ج 

«استيالد»، احکام اّمولد).

عالوه بر احکام یادشده ، احکام بسيار دیگری نيز در فقه اسالمی برای حمایت از حقوق برده وضع شده که برخی جنبة
توصية و استحباب و بيشتر آنھا جنبة الزامی داشته اند، مانند توصية جدی به احسان بر بردگان و خوشرفتاری مالک با آنان ؛
کراھت یا حرمت جداسازی برده از خویشاوند نزدیک نسبی او مانند فرزند در ھنگام انتقال مالکيت وی و حتی بطالن بيع آن

)؛ وجوب پرداخت نفقة59، ص 2؛ محقق حلی ، ج 249ـ248، ص 4برده به طور انفرادی بنابر برخی مذاھب (ابن قدامه ، ج 
)؛354، ص 2؛ محقق حلی ، ج 315ـ314، ص 9؛ ابن قدامه ، ج 167، ص 2برده از سوی مولی (ابواسحاق شيرازی ، ج 

)؛ منع تکليف برده به کاری که خارج از توان316ـ315، ص 9وجوب اعفاف و تزویج برده ، چه زن و چه مرد (ابن قدامه ، ج 
) و موارد دیگر.315، ص 9اوست (ھمان ، ج 

؛ ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبير ، در ابن قدامه ، المغنی1403/1983منابع : عالوه بر قرآن ؛ ابن قدامه ، المغنی ، بيروت 
؛ سليمان1379/1959؛ ابراھيم بن علی ابواسحاق شيرازی ، المھّذب فی فقه االمام الشافعی ، بيروت 1403/1983، بيروت 

؛ عبدالرحمان جزیری ،1404/1984، چاپ افست بيروت 1332ـ1331بن خلف باجی ، المنتقی شرح موطأ االمام مالک ، مصر 
؛ محمدبن حسن حر عاملی ، وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل الشریعة1410/1990الفقه علی المذاھب االربعة ، بيروت 

قم  دمشق 1409،   ، ادلّته  و  االسالمی  الفقه   ، زحيلی  مصطفی  وھبه  االئمه1409/1989ـ؛  شمس  احمد  محمدبن  ؛ 
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بيروت   ، المبسوط  کتاب   ، اللمعة1406/1986سرخسی  شرح  فی  البھية  الروضة   ، ثانی  شھيد  علی  بن  الدین  زین  ؛ 
 ش ؛ محمد1370، تھران 1؛ اسعد شيخ االسالمی ، احوال شخصيه ، ج 1403/1983الدمشقية ، چاپ محمد کالنتر، بيروت 

بيروت   ، تفسيرالقرآن  فی  الميزان   ، طباطبائی  الجنائی1974ـ1971/ 1394ـ1390حسين  التسریع   ، عودة  عبدالقادر  ؛ 
االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی ، بيروت ] بی تا. [ ؛ جعفربن حسن محقق حلی ، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و

 ، قاھره8؛ موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه االسالمی ، ج 1389/1969الحرام ، چاپ عبدالحسين محمدعلی ، نجف 
.1412/1992؛ محمد حسن بن باقر نجفی ، جواھرالکالم فی شرح شرایع االسالم ، بيروت 1391

/ سيدرضا ھاشمی /

) بعد از اسالم . الف ) از آغاز تا قرن اخير. در این4

دوره بردگی ھمواره نھادی زنده به شمار می رفته که در خلّقيات جامعه ریشه دوانيده بوده است . در ميان ترکان ، ظاھراً در
)، اما آنان رفته رفته با یکجانشينی ، بيش از پيش423مرحلة چادرنشينی ، رسم بردگی چندان رواج نداشت (اوچوق ، ص 

برده دار شدند.

با جھانگشایيھای مسلمانان ، مردان و زنان بسياری اسير فاتحان شدند که بسياری ھمچنان در بردگی ماندند. مسلمانان در
دورة فتوح و پس از آن ھنگام رعایت متارکة رسمی یا ھمپيمانِی موقّت ، اسيرانی با خود ھمراه می آوردند.

کشورھای مسيحِی کرانه ھای مدیترانه با عمليات مشابه پاسخ فوری می دادند و روی آوردن «مور »ھا یا «ساراسن
»ھایی که به بردگی کشيده شدند و معموالً پس از درآمدن به دین مسيحی با سير کند و تدریجی ، در اھالی محل
مستحيل گشتند، خود فصلی جالب از تاریخ اقتصادی و اجتماعی این کشورھاست ( رجوع کنيد به بررسی مشروح ورليندن

؛ برای کتابنامة سودمندی دربارة برده داری در کشورھای مختلف رجوع1950؛ دربارة کاتالونيا رجوع کنيد به ھمو، 1934، 
؛246ـ242؛ برای مدارک مربوط به یک حوزة خاص رجوع کنيد به گونزالز پالنسيا، ج مقدماتی ، ص 1955 و 1949کنيد به ھمو، 

دربارة دعوت شبه مراسم دینی اسرای مسلمان به ضيافت امپراتور قسطنطنيه در قرن دھم ميالدی رجوع کنيد به کانار،
).388ـ 387، ص 2، بخش 2، ج 1950

برده سازی مسلمانان به دست مسلمانان نيز به طور محدودتر وجود داشته است ؛ بویژه ھنگامی که پيروان فرقة مذھبی
متعصبی ، دیگران را غيرمسلمان می شمردند، و ازینرو در اسير کردن ایشان دغدغة خاطری به خود راه نمی دادند. چنانکه

، در رخدادی کم نظير، ھزاران زن از یک قبيلة شورشی بربر علناً در بازار قاھره فروخته شدند. با پيشرفت اسالم470ـ469در 
در افریقای سياه ، مسئلة جایز بودن فروش برده که پی آمد آن به شمار می رفت ، ناگزیر می بایست در برابر فقھای بزرگ

مطرح شده باشد.

دیری نگذشت که وارد کردن بردگان از طریق مسالمت آميز نيز اشاعه یافت . بَْقط * ، خراج ساليانة سرزمين نوبه ، بردگان را
نيز شامل می شد، اما معموالً از راه معامله بود که موج عظيمی از بردگان به بازارھای «داراالسالم » روی می آورد.
کاروانھای سوداگران برای کسب کاالھای انسانی خود، که خریداری یا ربوده می شد، تا قلب افریقا یا آسيا پيش می رفتند؛
در قارة سياه ، عمليات سوداگران با رسم بردگِی رایج در ميان خود بوميان ، آسانتر می شد. کاالی این بازرگانی بين المللی
عالوه بر زنگيان و حبشيان و بربران و ترکان ، بخصوص در قرون وسطای متقّدم ، عناصر گوناگون اروپایی و پيش از ھمه
«اسالو»ھا بودند و گروھھای نژادی دیگر اروپای مرکزی یا شرقی که از نظر جغرافيایی ھمسایة اسالوھا بودند در عربی
«صقالبه » ناميده می شدند. این داد و ستد از طریق دریا و خشکی انجام می گرفت و بحر احمر راه انتقال برده از افریقا به
عربستان ، و مدیترانه و دریای سياه معبر اروپای مسيحی نشين یا کافرنشين به دنيای مسلمان بود. در دوره ھای مختلف ،
این کاال ظاھراً به برخی بنادر بيش از بندرھای دیگر می رسيده است : آلمر یا (اَلِمریّه ) در اسپانيای اسالمی ، و بعداً
اسکندریه در مصر. دیری نگذشت که دربند (باب االبواب )، در ساحل دریای خزر، بازار مرزی پر رونق بردگان شد، ھمچنانکه

در داخل سرزمينھای اسالمی بخارا و سمرقند ھمين حال را داشتند.

از اواسط قرن ھشتم ، ونيزیان کار تأمين برده ـ گاھی بردگان مسيحی ـ را برای کشورھای مسلمان آغاز کردند که خشم
فراوان دستگاه پاپ را برانگيخت . در قرنھای نھم و دھم ، سوداگران یھودی در اجرای عملياتی روی بردگان (از جمله دایر

) سھم23ـ20، ص 6کردن «کارگاه » مشھوری برای خواجه سازی در ِورَدن ) و پخش آنھا در خطة اسالم (حاج صدوق ، ج 
مھمی داشتند.

انتقال بردگان از نژادھای مختلف در جھان اسالم ، از طریق خراجھای واليان برای خلفا یا از راه داد و ستد بازرگانی چشمگير
بوده است . از سازمان این داد و ستد خبری در دست نيست ؛ ليکن از جنبه ھایی از آن آگاھيم . بازار برده که در برخی
کشورھا آن را «َمعَرض » (نمایشگاه ) می خواندند، در ھمة شھرھای بزرگ وجود داشت . بازار بردة سامرا در قرن سوم ،

). برده260چھار ضلعِی وسيعی بود با کوچه ھایی در درون آن و خانه ھای یک اشکوبه شامل اتاقھا و دکّه ھا (یعقوبی ، ص 
فروش ، که «َجالّ ب » (واردکننده ) یا «نّخاس » (دالّ ل ) ناميده می شد، به علّت حرفه اش تحقير می شد، اما به دليل
ثروتش موردغبطه بود: وی منافع ھنگفتی به چنگ می آورد که غالباً با تقلّب ماھرانه در فروش کاال افزایش می یافت . ابن

) شرحھای جالبی در58ـ 47) و َسَقطی ماالگایی (ص 157ـ156بطالن * ، پزشک مسيحی ، در اواسط قرن پنجم (متز، ص 
این باره نوشته اند.

بھای بردگان بر حسب آنکه از کجا آورده شده باشند، ھمچنين بر حسب جنسيّت و سن و وضع جسمانی و توانایيھای آنان ،
تفاوت داشت ؛ بھای برده ھای ممتاِز بویژه زن ظاھراً کالن بوده و عموماً، بردگان سفيد از بردگان سياه پر بھاتر بوده اند. در
اندلس (سدة پنجم ) در ميان بردگان سفيد این سلسله مراتب وجود داشته است : بربرھا، کاتالونيایيان ، و گاليسپایيان . در
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نوعی  . آلبانيایيان  و  صربھا   ، یونانيان  چرکسھا،  ترتيب  به  سپس  و  داشتند،  اولویت  تاتارھا   ،( نھم  (سدة  اسکندریه 
روانشناسی و اندام شناسی تطبيقی و سنّتی و ابتدایی ، محاسن و معایب بردگان و نژاد آنان را تعيين می کرده و به
ھمين روش معين می شده است که ھر نوع برده بيشتر به چه کار می آید. مثالً، ارزش زنان بربر به کار خانگی ، آميزش
جنسی و زاد و ولد بوده است ؛ زنان زنگی به فرمانبرداری و نيرومندی و شایستگی برای دایگی شھره بوده اند؛ یونانيان
برای نگھداری از اشيای گرانبھا مناسب بوده اند؛ و ارمنيان و ھندیان بسختی با بردگی سازگار می شده اند و بد قلق بوده

اند.

تقریباً ھمة زنان برده به کارھای خانگی یا ارضای شھوات صاحب خود اختصاص می یافتند. عّده ای از آنان ، بر اثر توّجه برده
فروش یا صاحب بردة توانگر، تعليم موسيقی (َقينه : کنيز خواننده یا نوازنده ) و حتی شعر و ادب می گرفتند و با ھنر خود

اوقات فراغت اشراف را جاذبه می بخشيدند. گاھی نيز زنان ، به رغم منع قرآن ، به خودفروشی واداشته می شدند.

بردگان مرد وظایف گسترده ای داشتند، از محافظت جان اشخاص مھم گرفته تا تشکيل سپاھی که بزودی در کنار جنگاوران
عرب و بربر و ایرانی جای گرفتند یا جانشين آنان شدند. اساساً به سبب ھمين سپاھيگری بود که خلفای بغداد و سامانيان

). اما، ممتازترین نظام دولتی از این جھت ، چه از حيث وسعت دامنة95بخارا، ترکان را به خدمت گماردند (نظام الملک ، ص 
جریان و چه از لحاظ تنوع فراوان نژادِی سپاھيان بردة سفيدپوست که در آن دخيل بوده اند، دولت مماليک * است .

بعضی بردگان مرد، خدمات خانگی می کرده اند. در ميان آنان ، عمدتاً به شيوة مرسوم در روم شرقی ، بردگان اخته ای
وجود داشته اند که آنان را بندرت ، به نام ویژه شان ، «خصّی» (اخته ) می خوانده اند و بيشتر «خادم » یا با عنوانی بس

)، که بر وظيفة برخی از آنان نيز داللت210، ص 1946شریف چون «استاذ» به معنای مدیر مکتب خطاب می کردند (کانار، 
که بود  زیاد  چندان  کرد  می  صادر  سپس  و  وارد  متقّدم  وسطاِی  قروِن  در  مسلمان  اسپانيای  که  ای  اخته  بردگان  دارد. 

). در قرن سوم ،663، ص 1«ِصْقالبی » (یا «سقالبی ») در آن سرزمين ، غالباً معنای «اخته » پيدا کرده است (ُدزی ، ج 
 به بعد).106جاحظ ، به این نتيجه رسيده بود که بيشتر اختگان سفيد پوست عراق ، «اسالو»ھا ھستند (ص 

بسياری از بردگان ، بيرون از خانه ، دستيار صاحب خود در کار بازرگانی بودند و یا در مزارع مالک خود کشت می کردند، اما
باید تأکيد کنيم که مسلمانان با بھره برداری وسيع کشاورزی بر پایة کار گروھی بردگان بی نام و نشان ظاھراً چندان آشنا
نبوده اند. تالش بسيار عباسيان برای احيای اراضی عراق ، در قرن سوم به شورش بردگان زنج * ، انجاميد که از ساحل
شرقی افریقا برای آباد کردن برکه ھای بين النھرین سفلی ' وارد شده بودند ( رجوع کنيد به صاحب الزنج * ). شواھدی

وجود دارد که نشان می دھد برخی از بناھای تاریخی را کارگران برده ساخته بوده اند.

بنابراین ، اکثریت عظيم بردگان از نظام کارھای اجباری جمعی و زندگی سخت دور ماندند، اما این بدان معنی نيست که
ھمة بردگان از سرنوشت خود راضی بوده اند. تعداد بردگان فراری در برخی دوره ھا خالف این را گواه است . ليکن صرف نظر
از رنج و شکنجه ھایی که به بردگان می دادند (بویژه در اخته سازی )، و با توجه به خشونتی که در آن روزگار جنبة عاّم
جایگاه مسلّم  فرودستی  رغم  به   ، بردگان  بود.  پذیر  تحمل  مسلمانشان  صاحبان  خانة  در  بردگان  بيشتر  وضع   ، داشت 
اجتماعيشان ، گاھی به موقعيّت خوش و رشک انگيزی از نظر رفاه مادّی و نفوذ، بویژه در خانواده ھای توانگر و واالمقام و به
طریق اولی در مالزمت فرمانروایان ، دست می یافتند و، عالوه بر آن ، چشم انداز آزادی در برابرشان بود. این آزادی چه بسا
از مذاکرات ميان قدرتھای ذینفع ـ مبادلة اسيران یا باز پس گيری آنان از طریق فدیه و سربَھا ـ حاصل می شد. بسياری از
بازخریدھا با جمع آوری اعانه صورت می گرفت ؛ یھودیان غالباً در این حالت ، ميانجيگران مفيدی به شمار می آمدند که
نمونة آن را در اسپانيا می توان یافت . فرقه ھای بزرگ کاتوليک نيز به بازخرید ھمکيشان اسير خود در کشورھای مسلمان ،

ھمت می گماشتند.

موارد آزادی قھری زنان بردة فرزنددار، به شرایطی که در شرع پيش بينی شده بوده ، یا آزادسازی اختياری مردان و زنان برده
، بویژه مسلمان ، به دست صاحبان مسلمانشان ، از نظر تعداد و اثراتی که در جامعة مسلمان داشت ، بمراتب چشمگيرتر
بود. روی آوردن بردگان مسيحی به اسالم نيز یکی از اسباب آزادی به شمار می رفت . بعالوه ، آزاد کردن برده کاری
مستّحب و شایع و در بسياری موارد پی آمد نذر یا سوگند (سوگند مشروط ، کفارة سوگندشکنی ) بود. برده ای که بدین
طریق آزاد می شد، بی قيد و شرط در زمرة مردان یا زنان آزاد درمی آمد؛ پيوند ميان برده و صاحب پيشين او، که از لحاظ
حقوقی ھمچنان پابرجا بود، بيش از آنکه استخفاف شمرده شود، مزیتی پرارج بود. از روزگار عباسيان ، بردگان آزاد شده ، در
سلسله مراتب نظامی و سياسی ، بارھا به درجات بلند رسيدند. نامھای زمان بردگی که سابقة بردگی آنان را برای عاّمة
کافور و  بغداد،  در  مونس  چون  رجالی  نبود.  ارتقا  این  مانع   ، آنان  ناپذیر  درمان  اختگی  حتی   ، ساخت  می  فاش  مردم 
سياھپوست در مصر (قرن چھارم ) شاھد بارز این نظام اند. چه بسيارند سلسله ھای اسالمی در اسپانيا و مصر و در قلب
آسيا که از تبار بردگان اند و خود بدان اقرار داشته اند؛ از جمله سالطين ترک دھلی . از نظر تبار مادری نيز، فرمانروایان تقریباً
ھمه کشورھای مسلمان ، از جمله خلفای عباسی ، عموماً فرزند کنيزانی از سرزمينھای بس گوناگون بوده اند. اختالط و
درآميختگی اھالی ، که نھادھای اسالمی نيز نسبت به آن مساعد بوده ، آسان است . اختالط با سياھپوستان چه بسا پی

آمدھایی از نظر تحوّل مختصات نژادی داشت .

برده فروشی در حيات اقتصادی مھمترین نقش را ایفامی کرده است ؛ عوارض و ماليات برده فروشی به سود قدرتھای
مستقر بود. اگر فعاليت بردگان کارگر بيشتر از نوع کارھای خانگی و خانوادگی بود، در عوض اشتغال عدة زیادی از مردان
برده به سپاھيگری ، یکی از ویژگيھای برجستة تمدن اسالمی است که در سياست داخلی و خارجی بسياری از دولتھای
کانار، به  کنيد  رجوع  ميالدی  سيزدھم  قرن  در  مصر  و  شرقی  روم  بين  پيمان  (دربارة  است  یافته  بازتاب  وسطی  قرون 

 به بعد).197، ص 1945ـ1935

ب ) در روزگار نو. مسيحيت اروپایی اندک اندک ، پس از رنسانس تا دورة معاصر، به لغو بردگی در جھان روی آورد اما تا مدتھا
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برای مھاجرنشينھای خود در امریکا از سياھان افریقایی ، که به سختی و خشونت به بردگی گرفته می شدند، سود می
ـ1807/ 1251ـ1222جست ، و ظاھراً در برزیل ، در ميان این تيره روزان ، مسلمانان از ھمه بيشتر بودند که در سالھای 

، در جزیرة مالت ،1749/ 1163). در 382ـ373؛ باستيد، ص 1950، شورشھای بزرگ بردگان را به راه انداختند (ریکار، 1835
 در آن جزیره بودند، آزاد1798/ 1213بيش از ده ھزار بردة مسلمان در صدد شورش برآمدند. بناپارت دو ھزار بردة بربر را که در 

).113ـ105کرد (گودشو، ص 

اسناد و مدارک اروپایی دربارة سرنوشت اسيران یا بردگان مسيحی ، که از اواسط قرن دھم / شانزدھم به بعد در دست
بربران گرفتار بودند، فراوان اما بسيار غث و سمين دارد. اگر اسارت سروانتس در شھر الجزیره امری مسلّم است ، گرفتاری
سن ونسان دو پل در شھر تونس چندان باور کردنی نيست (برای ھمة جنبه ھای بردگی در الجزیره رجوع کنيد به گرامون ،

). باید بویژه ميان بردگان1946؛ نيز رجوع کنيد به گارسيا ناوارو، 37ـ18؛ در تونس رجوع کنيد به پينيون ، ص 1885ـ 1884
گروگان ، که از توانگران بودند و با آنان خوشرفتاری می شد، و بردگان کارگر با کار شاق و زندگی فالکت بار فرق نھاد. در این
اوان ، در بربرستان (افریقای شمالی )، شمار سردابھا و زندانھای محکومان به اعمال شاقه ، که بردگان را در آنھا نگه می
داشتند، رو به فزونی نھاد. حتی اقيانوس اطلس آماج راھزنی دریایی کشتيھای مسلّح راھزنان مراکشی بود که َرباط و َسال

). در آغاز قرن سيزدھم / نوزدھم ، شمار اسيران مسيحی ، به رقم ناچيزی کاھش1944پایگاه آنان بود ( رجوع کنيد به پنز، 
 اسير وجود122، در مقابِل چند ھزار تن در دویست سال پيش از آن ، بيش از 1830/ 1246یافته بود چنانکه در الجزیره ، در 

نداشت .

از سوی دیگر، افریقای شمالی ، تا زمان اشغال آن به دست فرانسویان ، ھمچنان بازار صادرات بردگان سياه بود؛ و مراکش
). تا نيمة اول سدة چھاردھم / ميانة سدة بيستم ،257ـ256، ص 2در این داد و ستد جایگاھی مھم داشت (تراس ، ج 

بردگان سياھپوست ، مرد یا زن ، دست کم به صورت واردات مخفيانه ھمچنان به مراکش آورده می شدند، زیرا تجارت آشکار
بردگانی که از ُتمبوکتو آورده می شدند و فروش علنی آنان (در بازارھای سيدی احمد الموسی ' در کرانه ھای جنوبی ؛ در
فاس و رباط ؛ و در بازار مخصوص تونس به نام برکه ) دیگر امکان نداشت . حضور بردگان سياھپوست زندگی خانوادگی و

؛ دربارة زمان تحت الحمایگی رجوع کنيد به تارو، ص203ـ 200اجتماعی را در شھرھا جال و جلوه می بخشيد (لوتورنو، ص 
).43ـ 17

سازمان محلی داد و ستد، با فروشھای علنی و اسناد کتبی به امضاھای طرفين ، در تونس و مصر، تقریباً یکسان بود، با این
فرق که به مصر با کاروانھای بزرگ ، برده می رسيد (دو کاروان ساليانه : یکی از ِسنّار، و دیگری از دارفور، ھردو در سودان ؛

، جاھای متعدد) اما به تونس ، عالوه بر یگانه کاروان بزرگی که ھر سال از فِزّان یا فراتر از1949نيز رجوع کنيد به تریمينگام ، 
)، چند واردة منفرد دیگر می رسيد: در مجموع ، ساليانه حدود سه ھزار برده به مصر و ھزار برده37ـ35آن می آمد (ِدپوا، ص 

به تونس وارد می شد. در تونس ، بردگان مرد سياھپوست زیر نظر «آغا» یا نخستين بردة اختة بيک ] = بای [ ، و زنان در
، در زمان محمدعلی پاشا، ارتش1251/1835اداره و حمایت «زِن ارشد»ی بودند. مرگ و مير این سياھان در مصر زیاد بود. در 

مصر نفرات خود را با راھزنيھای دریایی ساليانه ، که از پایگاھھای دارفور و ُگرُدمان در سودان نيروھای آن گسيل می شد،
تکميل می کرد؛ این ارتش زورمندترین اسيران را به خدمت می گرفت و مابقی را به اھالی این شھرستانھا و بازرگانان ، که

).75ـ 70عده ای از آنان خود از سياھان مسلمان شده بودند، واگذار می کرد (باکستن ، ص 

در قرن سيزدھم ، موقعيّت معنوی و اجتماعی بردگان در محيط شھری و در شھرھای بزرگ مانند تونس و قاھره و مکّه
یکسان بود. بردگان سفيدپوست از آغاز قرن چھاردھم کمياب شدند. بھای برده نيز گران بود و جز بلندپایگان یا توانگراِن تُرک
کمتر کسی جویای آن بود. بردگان سفيدپوست بيشتر قفقازی بودند که به زیبایی شھرت داشتند. در عربستان جامعة
بردگان ، سياھپوست بودند و عدة کمی اندونزیایی در ميان آنھا دیده می شد. در مشرق ، ميان حبشيان ، که رنگشان بازتر
و قيمتشان بيشتر بود، و سياھپوستان به معنای اخّص فرق گذاشته می شد. بردگان به آسانی دین اسالم را می پذیرفتند

 ـ554، ص 1(عّده ای از آنان خدا را سپاس می گفتند که بر اثر اسارت ، آنان را به دین راست درآورده است ؛ دوتی ، ج 
)، و دین تازه ایشان را از اجرای ترانه ھا و رقصھای سنّتی ، یا حتی مراسم افریقایی نيایش برای دفع شياطين (زار)555

). این سياھان خانه زاد بودند و دختران به عنوان کنيز با177ـ174، ص 1949بازنمی داشت ( رجوع کنيد به تریمينگام ، 
خانواده پيوند خونی می یافتند. آزادسازی بردگان امری عادی بود؛ ليکن گاھی پيش می آمد که کنيز بچه دار از صاحب خود
خواستار می شد پدری خود را انکار کند، زیرا برای او بھتر بود برده بماند تا اینکه به ازدواج درآید و در خطر طالق باشد (

).136ـ132، 24ـ11، ص 2؛ سنوک ھورگرونژه ، ج 252ـ 251، ص 1؛ بورکھارد، ج 197ـ194، 168، 147رجوع کنيد به لين ، ص 
ھانری دونان ، بنيانگذار صليب سرخ ، که با جامعة تونسی آشنایی داشت ، قویّاً بر رفتار مالیمی که نسبت به بردگان در
ميان مسلمانان وجود داشت ، در مقایسه با رفتار متداول با بردگان در امریکا، تأکيد کرده ، چنانکه در پایان سدة دوازدھم /

).381، ص 1، بخش 4ھجدھم ُاسون نيز به مدارای مسلمانان با بردگان اشاره نموده است (ج 

در امپراتوری عثمانی ، بردگی ، با دوام بخشيدن به سنتھای قرون وسطایی مسلمانان قرین بود. برده فروشان (اَسيرجی
لَر/ اسيرچيان )، با نظارت فردی با عنوان «َکْحيا» ] = کدخدا [ در پایتخت ، بنایی عمومی در اختيار داشتند؛ ھر برده ای
شناسنامه ای به عنوان سند مالکيت داشت که در ميان مالکان پياپِی او دست به دست می شد. اعيان کشور به مقياسی
محدودتر از دربار، ھر یک دارای حرمسرایی نزدیک به یکصد زن ، با سلسله مراتبی خدشه ناپذیر، بودند و تنھا دو طبقة
باالیی (قادین : خانم ؛ و پس از آن َگدیْکلی : صاحب امتياز) با شخص سلطان بستگی داشتند. بردگان زنی که از سلطان
صاحب فرزند ذکور بودند، در دربار نفوذ فراوان داشتند. عده ای از بردگان مرد اخته نيز در «سرای » زندگی می کردند که به
رعایت احترام «آغا/آقا» ناميده می شدند (در زبان ترکی ، واژة عربی خادم نيز به ھمين معنا وجود دارد)؛ سياھان تحت
ریاست «آغای دختران » «قيزلر آقاسی ) برای کسب تقدم و اِعمال قدرت ، با سفيدپوستان ، به سرپرستی «آقای دربار»
(قاپی آقاسی )، رقابت می کردند و سرانجام در پاسداری از حرمسرا، بر سفيدپوستان فایق آمدند. «بردگان دربار» (قاپی
قوْللَری ) که غالباً خودبه خود به دین اسالم درمی آمدند، آزاد می شدند و به مشاغلی می رسيدند که ھرچه بيشتر
خواھان داشت . ميانه سدة نھم ، یعنی از زمانی که شمار بردگان سفيدپوست کاھش یافت ، تا حدود اواسط سدة یازدھم
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، نظام ِدْوشيْرمه ، یا استخدام اجباری جوانان مسيحی امپراتوری ، عمدتاً از کشورھای بالکان ، به عنوان بردگان دولتی ، به
اجرا درآمد. مستعدترین آنان وارد کاخ سلطنتی یا مشاغل عالی دیوانی می شدند؛ دیگران به نيروی دریایی یا به واحدھای
نيروی زمينی می پيوستند و از ميان این واحدھا ینی چریھا شھرت درخشان خود را مدیون ھمين جوانان مسيحی اند

 که موثق و بسيار مستند است ).333ـ329، 82ـ73، 60ـ56، 44ـ42، ص 1، بخش 1؛ گيب و بوِون ، ج 7 و 6(ُاسون ، ج 

در ایران ، بردگی اساساً به شکل خانگی مرسوم بوده است . خوشرفتاری دیدن و خانه زاد گشتن و به آسانی آزاد شدن از
ویژگيھای عمدة برده داری در ایران بود. جھانگردان اروپایی قرن یازدھم از مشاھدة کثرت بردگان اخته و قدرتشان در دربار

)، از اینان حدود سه ھزار تن در285ـ283، ص 2صفوی و خانه ھای اعيان تحت تأثير قرار گرفته اند. به نوشتة شاردن ، (ج 
دربار و عده ای نزد اربابان و توانگران بوده اند. به رعایت احترام ، آنان را «لَلِه » یا «استاد» می ناميدند. آنھا به بھای بسيار

 ش )،1304 ق ـ1210گرانی خریداری می شدند و بيشترسفيدپوستانی از بندر ماالبار در ھندوستان بودند. در زمان قاجاریه (
بردگان سفيدپوست کمياب شدند و دیری نگذشت که از آنان اثری نماند، به استثنای دختران زیبای قفقازی که ھمچنان وارد
حرمسرا می شدند؛ ليکن فرزندان آنان ، به خالف رسم شایع اسالمی ، نمی توانستند به تاج و تخت ، که مختص پسران
بانوان از تبار شاھی بود، برسند. بردگان مرد سياھپوست ، که شمارشان افزایش یافته بود، یا از حبشيان بودند که از راه
عربستان آورده می شدند، یا از زنگيان افریقای شرقی که پس از عبور از زنگبار و مسقط و بوشھر به بازار شيراز می آمدند

). مرگ و مير زیاد این رنگين پوستان در ایران مانع از آن می شد که در جمعيت کشور عامل146ـ136، ص 1939(کوپلند، 
). ایرانيان طّی کشمکشھای مسلّحانة خود با اھالی سنّی148؛ اوبن ، ص 661، 261ـ248، ص 1مھمی باشند (پوالک ، ج 

ترکستان ، گاھی به عنوان اھل بدعت به بردگی کشانيده می شدند. در اواسط قرن سيزدھم ، ھنوز بسا پيش می آمد که
ھزاران اسير جنگی ایرانی یکجا در بازار فروخته می شدند. در بخارا، عده ای از اینان که نزد صاحبانشان قدر و ارج داشتند و
آزاد می شدند، به ھمة مناصب رسمی می رسيدند. اما عده ای دیگر، که کم قدرتر بودند، به خيل بردگانی می پيوستند

؛ نيز رجوع کنيد به برده371، 331، 193ـ192که بيشترین بار کار کشاورزی در خانات خيوه بر دوش آنان بود (وامبری ، ص 
داری در ایران ).

نظام بردگی بيابانی ، در صحرای افریقا و در عربستان ، بی گمان به سود قبيله ھای چادرنشين ، کم رنجتر ليکن به گونه ای
وحشيانه مقرون به تبعيض بود. جامعة ُطوارق که به سه طبقة سخت مسدود بخش شده بود، گروھھای بردگان (اَکْلی ،
جمع : اِکالن )، خواه آزاد شده خواه آزاد نشده ، را که تقریباً ھمگی سياھپوست بودند، زیر دست اشراف و دست نشاندگان
آنھا، در سطح پایين نگه می داشت . این بردگان ، به سود قبایل فرمانروا، یا به کار کشت زمين یا به خدمت به افراد و

؛126ـ125، 61ـ60، 26جانوران اختصاص داده می شدند. در ميان بدویان شبه جزیرة عربستان و اطراف آن (ژوسن ، ص 
) بردگان سياھپوست با ھم وصلت می کردند و اموالی به چنگ می آوردند؛ ليکن ھر قدر ھم با صاحب و278ـ 276موزیل ، 

خانوادة صاحب خود انس و الفت می یافتند یا صاحب مزایایی می شدند، و حتی اگر آزاد می شدند، ھرگز به چشم
ھمشأن و ھمطراز به آنان نگریسته نمی شد.

سدة جھان در  تأثير تحوالت اجتماعی  تحت  تنھا  اما   ، داشته  گرایش  بردگان  اسالم به آزادسازی  اینکه  با   . بردگی  لغو 
سيزدھم و سپس چھاردھم بود که لغو بردگی ممکن شد. بریتانيایيھا، که بردگان مستعمرات خود را با الیحة قانونی معروف

 با اقدامات پياپی دیگر1862 نخستين تصميم کلی را برای لغو بردگی در ھند (که تا 1843 آزاد کرده بودند، در 1833 اوت 28
، با اعالم قانونی جمھوری دوم ، بردگی را در ھمة سرزمينھای ماورای بحار1848 آوریل 27تکميل شد) گرفتند. فرانسه ، در 

، که از اول1859ـ 1854خود، از جمله الجزایر، کامالً لغو کرد؛ ھلند نيز، در مورد مستملکات اندونزیایی خود، با قوانين سالھای 
 (سه سال پيش از لغو بردگی در ھندھلند) می بایست به اجرا در آید، به ھمان اقدام دست زد؛ ھمچنين1860ژانویة 

، حتی پيش از پایان فتح ترکستان ، در مورد متعلّقات خود در آسيای مرکزی .1873 ژوئن (به تقویم قدیم ) 12روسيه ، در 

، ھمة بردگان سفيدپوست مسيحی تبار را که به دین خود وفادار مانده بودند، یکجا آزاد کرد، در1246سلطان عثمانی نيز از 
). تونس فرمان عام آزادی را، پيش از ھمة172ـ171، ص 2حالی که مسلمانان را ھمچنان در بردگی نگه داشت (یانگ ، ج 

،1846 ژانویة 23/ 1262 محرم 24دولتھا، به سود بردگان سياھپوست منتشر ساخت . بيگ ] = بای [ احمد، با فرمان 
دستور داد که به ھر بردة متقاضی «خط آزادی » داده شود و ھر دعوای حقوقِی مربوط به بردگی ، به او احاله گردد. دو تن از
بلندپایه ترین ررجوع کنيد به سای مذاھب حنفی و مالکی این فرمان را تأیيد کردند. در این فرمان آمده است که اوالً شرایط
اولية برده سازی بردگان به علت گسترش کنونی اسالم در سرزمين آنان مظنون به غيرشرعی بودن است ؛ ثانياً برده داران
امروزه موازین شرعی خوشرفتاری با بردگان را، که حقوق صاحب برده با آن مشروط و مقيّد می شود و خود صاحب برده را از
گناه مصون می دارد، رعایت نمی کنند؛ و سرانجام شایسته آن است که از خطر توّسل بردگان به حمایت قدرتھای بيگانه

).4، ص 1؛ متن عربی در سنوسی ، جزوة 398احتراز شود (ُبمپار، ص 

 با انگلستان متعھد1875 ژوئية 19/ 1292 جمادی اال´خرة 15سی سال بعد، بيگ ] = بای [ محمدالصادق در پيمان مورخ 
 را بدقت اجرا کند، و ھمة امکانات را برای امحای بردگی و مجازات متخلّفان به کار1846/ 1263شد که فرمان قانونی سال 

) و فرمان1891ـ1309/1887ـ1305اندازد. در سالھایی که تونس تحت الحمایة فرانسه بود، با بخشنامه ھای وزارتی گوناگون (
 بای ، سرانجام بردگی رسماً در قلمرو نایب السلطنه ] تونس [ ممنوع و آزادی سياھان از نظر قضایی و1890 مه 28مورخ 

).386ـ384، ص 1؛ زیس ، ج 472اداری سازمان یافت (بمپار، ص 

در عثمانی ، نخستين فرمانھایی که سلطان در مخالفت با تجارت بردگان صادر کرد، به دورة تنظيمات * ، در زمان عبدالحميد
 برای بردگان سفيدپوست1854/ اکتبر 1271و بویژه سالھای اتحاد بسيار دوستانه با فرانسه و بریتانيای کبير تعلق دارد: صفر 

، به اساسنامة1908/ 1326 برای بردگان سياھپوست . ھنگامی که نھضت ترکھای جوان * در 1857/ فوریة 1273، رجب 
، که آزادی فردی ھمة رعایای عثمانی را ضمانت می کرد ولی تنھا روی کاغذ مانده بود، قوت اجرایی بخشيد، در1293/1876

پایتخت و شھرستانھایی که عمالً تابع قدرت مرکزی بودند تنھا تعداد بسيار اندکی برده وجود داشت که ھمة آنھا خانگی
).1912بودند ( رجوع کنيد به ميالن ، 
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مصر بویژه جزو آن دسته از سرزمينھای عثمانی بود که مشمول قدیمترین فرمانھای منع تجارت بردگان می شد. این فرمانھا
ضرور بود، زیرا تجارت بردگان درست با استقرار مصریان در قلب سرزمين سودان بتازگی نضج یافته بود. پاشاھای وابسته به

). با پيمان مصر و28 ـ 25باب عالی ، در ضّدیّت با تجارت بردگان ، چند لشکرکشی به جنوب سازمان دادند (کوپر، ص 
 ، ھر گونه داد و ستد سياھان رسماً ممنوع شد، سپس در شھرستانھای گوناگون1877 اوت 4/ 1294 رجب 24انگلستان در 

دوایری برای آزادسازی بردگان گشوده شد، ليکن تنھا در اواخر قرن سيزدھم ، زمانی که مصر عمالً تحت الحمایة انگلستان
 به این سو، در مصر، ھر گونه لطمه به آزادی فردی جنایت شمرده می شود.1895/ 1313بود، جدیترین تدابير اتخاذ شد. از 

به بردگان  دریایی  و  زمينی  تجارت  افریقایی  کرانة  در   ، مسقط  سلطان  سعيد،  نفوذ  گسترش  با  سيزدھم  قرن  آغاز  در 
، پس از ده سال مذاکره با انگلستان ، سعيد تنھا بدان رضا داد که اتباع خود1822/ 1237مقياسھایی ھراس انگيز رسيد. در 

، صدور برده از1845/ 1261را از صدور بردگان به خارج از منطقة دریایی که افریقا را به عّمان پيوند می دھد منع کند؛ در 
افریقا به عربستان و فراتر از آن را ممنوع ساخت ، اما ورود و تجارت برده را در خاک افریقا مجاز دانست . پسرش بَرَغش ،

 ربيع اال´خر7سلطان زنگبار، در پی مأموریت کذایی ِسر بارتل فرر برای دیدار از او، از آن ھم فراتر رفت : وی طبق قرارداد 
، تجارت1876/ 1293، تجارت دریایی و تشکيل بازارھای علنی بردگان را ممنوع ساخت ؛ سپس در 1873 ژوئن 5/ 1290

، به بردگان1897/ 1315). فرمان سلطان در 1939؛ ھمو، 1938بردگان از طریق زمينی را غيرقانونی اعالم کرد (کوپلند، 
16متقاضِی آزادی اعطا شد و دادگاھھا از ترتيب اثر دادن به مطالبات برده داران منع شدند؛ سرانجام رسم بردگی با فرمان 

 با انگلستان ، علناً از داد و ستد1882/ 1299 یکسره لغو شد. ایران نيز، بر طبق قرارداد 1909 ژوئية 6/ 1327جمادی اال´خره 
 ش ، در «قانون اساسی » ماده ای به1286/ 1325بردگی دست برداشت ؛ و در مجلس تازه تأسيس شورای ملی ، در 

). رسم بردگی ھر چند با این تدابير به ھيچ روی از ميان نرفت ، بشدت210سود آزادی فردی به تصویب رسيد (اوبَن ، ص 
لطمه دید. در افریقا، بزرگترین منطقة پھناور داد و ستد بردگان در جھان اسالمی ، که از اقيانوس اطلس تا وادائی در مشرق
دریاچة چاد گسترده بود، تجارت بردگان یکسره محو و تقریباً در ھمة نقاط آن لغو گردید. ایتاليا، در سرزمينھای زیرفرمان خود
در مشرق (سومالی ، اریتره ) و شمااِلفریقا (طرابلس ، سيرنائيک )، سياست مشابھی داشت . ليکن واپسين دولت
مستقل افریقا، یعنی حبشه ، که سلسله ای مسيحی بر آن حکومت می کرد، ھمچنان کانون بردگی پر اھميتی به شمار

 و جاھای متعدد). در جنگ جھانی اول ، با بيرون رفتن ایتاليایيھا از َفزّان و افتادن آن204ـ203، ص 1952می رفت (تریمينگام ، 
به دست سنوسيھا، تجارت بردگان دوباره رونق گرفت و ھر ھفته ، بازاری برای داد و ستد برده در ُمرزوق برپا می شد

).1922، ترجمه ، 1921(پترانيانی ، 

10در پایان جنگ جھانی اول ، فاتحان به فکر سازمان دادن صلح و «امحای کامل ھمة اشکال رسم بردگی » بر طبق پيمان 
 سن ـ ژرمن ـ آن ـ له افتادند. جلوگيری از تجارت بردگان ، که اغلب مخفی بود، کاری دشوار و مستلزم به1919سپتامبر 

فرانسه و منازعه  ملتھا (مانند  ميان  را  حقوقی  منازعات  برانگيختن  خطر  دریا  بویژه در  که  قدرت بود  پر  کاراندازی وسایل 
، در اقيانوس ھند) دربرداشت . لغو رسم بردگی عمالً به معنای امحای بنيادی و عاجل آن نبود.1905بریتانيای کبير، در 

در جامعة اسالمی ، بردة خانگی از سر ترس و حرمت و نفع و بستگی و عالقه در تصرف صاحب بود و با وی عموماً
خوشرفتاری می شد و باید در نظر داشت که در جوّی خانوادگی ، بی غم فردا، می زیست . رسم کنيزی ، ھمراه با مزایای
گوناگون ، به زن برده و فرزندانش ، فرصت ارتقای اجتماعی می داد، که آزادسازی پيشرس موجب محروميت وی از آن می

شد. برده ، حتی پس از آزادی ، غالباً عالقه مند بود که نزد صاحبش بماند.

جواز شرعی اصل بردگی ، مایة آرامش و اطمينان وجدان دینی می شد؛ اما در تماس با واقعيات جھان نو، بتدریج در اندیشة
بسياری از مسلمانان فرھيخته دگرگونيھایی رخ داد. سيداحمدخان ، مجّدِد اجتماعی ھند، از این نظر دفاع می کند که در

)، بی آنکه تا این حد262). ھم ميھن نامور او، امير علی (ص 29ـ 28قرآن گرفتن بردگان جدید منع شده است (بالژون ، ص 
پيش رود، رسم بردگی را از رسوم جاھلی می دانست که اسالم ، تنھا به ضرورت وقت ، با آن مدارا نموده در عين آنکه
بالقوّه آن را لغو کرده است . این نظر اندک اندک ، در محافل علما نيز نفوذ کرد (در مورد مکتب محمد عبده رجوع کنيد به

 به بعد).288، ص 11محمد رشيدرضا، ج 

جامعة ملل ، از آغاز، عالقه ای توأم با عمل نسبت به ھمة مسائل بردگی نشان داده که بویژه در تصویب پيمان بين المللی
 ژنو بازتاب یافته است . تقریباً ھمه دول ذیربط ، یکی پس از دیگری ، به این پيمان پيوستند. در جمھوری1926 سپتامبر 25

نوبنياد ترکيه ، یا در سرزمينھای شرق طالع * ، که از امپراتوری عثمانی جدا شده بود، لغو بردگی به صورت طبيعی صورت
،1923 ش / 1302، تضمين آزادی فردی تأیيد شد. افغانستان (در 1923 ش / 1302پذیرفت . در مصر، با قانون اساسی سال 

1308ـ 1307)، ایران و ماوراء اردن (در 1926 ش / 1305)، کالت (در 1924 ش / 1303)، عراق (در 1931 ش / 1310سپس در 
 به این کشورھا تأسی1937 ش / 1316) یکی پس از دیگری ، بردگی را غيرقانونی شناختند. جزایر بحرین در 1929ش / 

کرد.

، بردگی در تانگانيکا لغو شد؛ سوداِن تحت الحمایة انگليس ـ مصر برای پایان دادن تدریجی به1922در افریقا، با فرمان سال 
1315بقایای تجارت برده و کمک به بردگان آزاد شده ، اقدامی محتاطانه و جدی پيش گرفت . در نيجریة شمالی ، با فرمان 

23، تجارت علنی برده منسوخ شد و در حبشه با قانون 1922 ش / 1301 بردگی کامالً لغو شد. در مراکش ، در 1936ش / 
 بردگی کامالً لغو گردید.1936 آوریل 12/ 1317فروردین 

، امام یمن در قبال بریتانيای کبير متعھد شد ورود1934/ فوریة 1312دیگر خطّه ای با رسم بردگی باقی نمانده بود. در بھمن 
برده را از افریقا ممنوع سازد. انگليسھا سالطين یا شيوخ کرانه ھای جنوبی (تحت الحمایگی عدن شرقی ) و سواحل خليج

 ھر گونه فروش برده را ممنوع1935/ مارس 1313فارس را نيز به اتخاذ تصميماتی مشابه وادار کردند. سلطان لَِحج در اسفند 
 سلطان حضرموت و سلطان کویت ھر گونه داد و ستد برده را غيرقانونی اعالم کردند و بردگان1938 ش / 1317ساخت . در 

ص   ، (اینگرامس  شوند  خواستار  را  خود  آزادی  که  دانستند  مجاز  و350ـ349را  اقتصادی  شورای  متحد.  ملل  سازمان  ؛ 
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).644اجتماعی ، ص 

) فتوری روی داد و تجارت برده به صورتی خفيف ، بویژه در برخی1945 ـ 1939 ش / 1324ـ1318ظاھراً در جنگ جھانی دوم (
 «بردگان کشاورز» را از چنگ1916از شھرستانھای حبشه ، از سر گرفته شد. در صحرا، دستگاه اداری فرانسه ، که از 

). در289ـ288 این بادیه نشينان را از «بردگان خانگی » نيز محروم ساخت (کاپو ـ ری ، ص 1946طوارق به درآورده بود، در 
، ليبی آزادی شخصی اتباع خویش را در قانون اساسی خود، اصل قرار داد.1951 ش / 1330

، بردگی را صراحتاً محکوم ساخت (مادة چھارم اعالمية جھانی1948 دسامبر 10/ 1327 شھریور 19سازمان ملل متحد در 
حقوق بشر) و اکنون درپی از ميان بردن اشکال بس ناگوار بردگی است که در جھان معاصر ھمچنان وجود دارد یا بتازگی

ظھور کرده است .

؛ محمدطاھر1372/1953، مصر 11؛ محمدرشيد رضا، تفسيرالمنار ، ج 1938منابع : عمروبن بحر جاحظ ، الحيوان ، قاھره 
پاریس شفر،  شارل  چاپ   ، نامه  سياست   ، الملک  نظام  علی  بن  حسن  ؛  التونسية  القوانين  مجموعة   ، سنوسی 
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 «َوِرته » (بارتولومه ،ta- var * «ورته » (اسير)، در اوستایی Uarta) برده داری در ایران . واژة برده در فارسی باستان 5
 «ورداز»، در فارسی ميانه و پارتیwardaz «َوِرتِم ازـ »: به اسارت کشيدن ، قس tam az- var، توجه کنيد به 1368ستون 

 وردگيه » (اسارت ). در متونwardagih «َوْرَدگ » (اسير و زندانی ) و wardagرجوع کنيد به ادامة مقاله )؛ در فارسی ميانه 
پھلوی ، برده غالباً «انشھریگ » یا «بنده » ناميده شده است .

الف ) دورة ھخامنشی . در آغاز دورة ھخامنشی ، نھاد برده داری ھنوز در ایران به طور کامل رشد نکرده بود. در ميان مادھا
رسمی بود که به موجب آن ، مردی تھيدست می توانست ، 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 می داد، او ھر زمان می توانست وی را ترک

). پارسيھا، به ھنگام تشکيل دولتشان (نيمة اول قرن ششم ق م )، فقط چنين335ـ334کند ( رجوع کنيد به دیاکونوف ، ص 
بردگی ساده ای را می شناختند و کار برده از لحاظ اقتصادی مھم نبود.

اصطالح متعارف برای مشخص کردن برده در ایران باستان ، کلمة بَْنَدَکه ـ ، مشتق از بَنَده : بند و زنجير، بود ( رجوع کنيد به
). این کلمه برای مشخص کردن برده ھای واقعی ، و بيان بستگی (= تقيّد) به طور اعم به کار می رفت .199کنت ، ص 

برای مثال ، در کتيبة بِِھْيستون (بيستون )، داریوش اول «ساتراپ »ھا ] فرمانداران کل یا استانداران [ و امرای خود را بندکه
 ، «َقلّو»، به معنای برده است ). ھمچنين داریوش اول ، گاداتس ، حاکم خود درqalluھای خود می خواند (در متن بابلی 

). درست به سان بسياری از کشورھای شرق22، ش 1دیونی ، را بردة («دولس / ُدولوس ») خویش می نامد (دیتنبرگر، ج 
باستان ، تمام اتباع پادشاه ، حتی عاليمقامترین صاحبمنصبان ، بندگان پادشاه شمرده می شدند، ازینرو مرجوع کنيد به

؛7.135لفان یونانی نوشته اند که جز پادشاه ، تمامی مردم ایران جماعت بندگان اند (برای مثال رجوع کنيد به ھرودوت ، 
). به ھمين ترتيب ، اقتدار بزرگان خانواده ھای پدرشاھی بر افراد خانواده ھای خودشان مستبدانه بود و آنھا2.5.38گزنفون 

).9.12می توانستند با فرزندان ایشان چون برده رفتار کنند (ارسطو، 

 * ، «گرده ـ »، به معنای بردة (برده ھای ) خانگی ، بود. این اصطالح درgrdaیکی از اصطالحات فارسی باستان برای برده - 
 ،garda/uمکتوبات آرامِی اَرشام ، ساتراپ مصر در قرن پنجم پيش از ميالد، و در متون بابلِی دورة ھخامنشی ، به صورت 

 ، «کورتش » آمده است (دریور ،kurtas«گرده / گردو»، و در اسناد عيالمی که از تخت جمشيد به دست آمده به صورت § 
). این افراد کارگران اعضای خانوادة شاھی و خانوادة نجبای پارسی در ایران و بابل و مصر بودند. در گذر زمان ، معنای63ص 

کلمة «کورتش » گسترش یافت و به مفھوم «کارگر» به کار رفت .

 ، «مانيَه » ـ در فارسی باستان (در متِن بابلی ، به معنایniya ¦ maدر متِن عيالمِی کتيبة بيستون ، «کورتش » معادِل - 
).202کارگران مزدور) است . احتماالً «مانيه ـ» به معنای «بردة خانگی » بوده است (کنت ، ص 

بسياری از بردگانی که برای نجبای ھخامنشی و پارسی کار خانگی می کردند (مانند نانوایان ، آشپزھا، ساقيان ، و خواجه
سرایان )، نيز از ميان نمایندگان ملتھای شکست خورده گرفته می شدند. پارسيھا تعداد معينی از این بردگان را از بازار برده

).8.105فروشان می خریدند (ھرودوت ، 

دانسته ھای ما دربارة برده ھای تحت تمليک خصوصی در ایران نادر و اتفاقی است . یک قرارداد بابلِی خرید برده ، ] به
دست آمده [ از تخت جمشيد که سالم مانده ، تاریخ دورة حکومت داریوش اول را دارد. اما طرفين قرارداد و خوِد برده بابلی

).303ـ299بوده اند (استولپر، ص 

در زمان ھخامنشيان ، در بابل و دیگر کشورھای گشوده شده ، نجبای پارسی به برده داران بزرگ تبدیل شدند (داندامایف ،
). در مجموع ،22). طبق برخی اسناد، ایرانيان برده ھای خود را در بابل می فروخته اند ( رجوع کنيد به استيگرز، ش 111ص 

حتی در پيشرفته ترین سرزمينھای قلمرو ھخامنشی ھم فقط تعداد کمی برده در قبال افراد آزاد وجود داشته اند و کار برده
ھيچگاه جایگزین کار کارگران آزاد نمی شده است . به ھنگام پيدایش دولت پارس ، در این نواحی برده داری تغييرات مھمی
یافته بود؛ بردگی ناشی از بدھکاری دیگر مرسوم نبود. گذشته از کسانی که خودشان خود را می فروختند، 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 نمی پرداخت
، طلبکار حق داشت که فرزندان او را بردة خود کند، یا بدھکار ورشکسته را دستگير و در زندان بدھکاران محبوس کند، اما
نمی توانست بدھکار را به بردگی به نفر سوم بفروشد. غالباً بدھکار وام خود را از راه کار آزاد به طلبکار می پرداخت و

آزادیش را به دست می آورد.

با قضاوت از روی اسناد بابلی و پاپيروسھای آرامِی دورة ھخامنشی ، می توان گفت که بردگان اگر به خدمت ارباب ادامه
).455ـ438می دادند یا غذا و لباس او را تا زمانی که زنده بود تأمين می کردند، گاھی آزاد می شدند (داندامایف ، ص 
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/ داندامایف ، تلخيص از ( ایرانيکا ) /

ب ) دورة ساسانی . واژة «َورَدگ » به معنای «برده » یا «اسير»، اولين بار در کتيبه ھای ساسانی قرن سوم به کار رفته
).429ـ426؛ بک ، ص 13ـ12است (ازجمله در کتيبة کردیر (کرتير ) کعبة زردشت در نقش رستم ، سطرھای 

واژة «َورداز» («اسير»)، کلمة مشترک ميان پھلوی ساسانی و اشکانی ، در کتيبة شاپور اول بر دیوار کعبة زردشت ، با
قرینة مشابھی دیده می شود.

منبع اصلی اطالع دربارة نھادھای دورة ساسانی ، که دربارة وضع قانونی و اجتماعی برده ھا اطالعات باارزشی به دست
می دھد، کتابِ قانون ماَدیاِن َھزار دادستان ] = ماتيکان ھزار داتستان : کتاب ھزار قانون [ به زبان پھلوی است ، که
مجموعه ای است از قضایای حقوقی که َفرُّْخ َمرِد َوْھرامان در قرن ششم ميالدی آن را گرد آورده است . منابع پھلوی ،
خصوصاً کتاب ھشتم دینکرد ، روایِت پھلوی ضميمة دادستاِن دینيگ و ایربَدستان ، ] ھيربدستان [ ، اطالعاتی به دست می
قانون کتاب  دیگر  قانونی  مجموعة   . است  ثر  به  کنيد  مرجوع  داری  برده  دربارة  مادیان  پيچيدة  قطعات  فھم  در  که  دھند 
ایشوُبخت است که برای مسيحيان ایران در زمان ساسانيان تھيه شده بود (تنھا نسخة موجود آن ، ترجمة سریانی از اصل

فارسی است ). این کتاب ، حاوی مطالبی دربارة موقعيت برده ھا در جوامع مسيحی در ایران است .

در منابع فارسی ميانه ، رایجترین عباراتِ معرّف برده عبارت اند از: «اَنَشھریگ »، به معنای تحت اللفظی «بيگانه » و «بَنَدگ
»، به معنای تحت اللفظی «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 رفته است . 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

می کند و برخالف برده ، از حقوق کامل شھروندی بھره مند است .

واژة مبھم ، «تَْن» به معنای «بدن » در مادیان برای معرفی شخصی به کار رفته است که به مدت معينی ، به عنوان وثيقة
وام ، به طلبکار واگذار می شد و طلبکار او را مدتی مقرر در بردگی نگه می داشت و چنانچه بدھکار از پرداخت بدھی خود
سر باز می زد، طلبکار می توانست او را برده کند. کامالً روشن نيست که واژة «تَن » به معنای برده نيز به کار می رفته
است یا نه . این که سایر اصطالحات مبھم ، مانند «َرھيگ » به معنای «جوان مرد جوان ، خادم » (قس رھی به معنای برده

 در ُخَتنی ـsa- ¦  bدر فارسی امروزی ) و «ویشگ » (مردم ، توده ھا)، به معنای «تعلق به یک «ویس » ] =ِده [ (قس 
سکایی به معنای «خادم ، برده ») به معنای خاص برده به کار می رفته ، قطعی نيست .

مانند دیگر جوامع باستانی ، منشأ اصلی برده داری احتماالً جنگ بوده ، چنانکه از اصطالح بسيار رایج انشھریگ (خارجی )
آشکار است . از این گذشته ، مادیان از عوامل دیگری نيز سخن می گوید؛ مانند فروش کودکان که پدر انجام می داد

) و برده کردن افرادی که برای مدت زمان محدودی به عنوان وثيقة قرض به طلبکار داده شده بودند17ـ1،33.13(قسمت 
). فرزند برده بودن نيز گاھی سبب بردگی می شد.58.3ـ57.12، 1(قسمت 

اگرچه برده در قانون ساسانيان عمدتاً به عنوان موضوعِ حق (مملوک ) تلقی می شد، می توانست تا حد معينی ، صاحب
حق (مالک ) ھم باشد. از این جنبه ، شيوة متداوِل قانون ساسانيان با قوانين دیگر جوامع دوران باستان تفاوت چندانی

 «خواْستگ »،شمرده می شد،استعدادھای انسانی او را، که مميّز او از سایرstag ¦ xwaنداشت . با اینکه برده شی ء 
اشيا و حيوانات بود، بسادگی نمی شد نادیده گرفت . چون دیگر جوامع باستانی ، برده به مقولة ویژة «دارایی زنده » تعلق
داشت ، چنانکه ارسطو آن را تعریف کرده است ، و بنابراین به عنوان شخص نيز تلقی می شد. قانون ساسانيان ، صالحيت

قانونی محدودی به برده می داد، اما در ھمان زمان ، او را موضوع حق (مملوک ) نيز می شمرد.

مادیان ، در چندین مورد، از وضع دوگانة برده ، به عنوان شی ء و انسان ، سخن گفته ، و حال آنکه در موارد دیگر او را مانند
).9 ـ 5، 5 ـ 39.2، 1یک دارایی تلقی کرده است ( رجوع کنيد به قسمت 

انواع مختلف مالکيت برده امکان داشت : ممکن بود که برده کامالً از آِن یک ارباب ، یا دارایی مشترک دو یا چند نفر باشد، و
 ) اجازه داشت او را براساس سھم قراردادی در اختيار داشتهs ¦ bahr-xweھر کدام از آنھا به عنوان صاحب مشترک ( § 

باشد. برده را می شد به مدت معينی به تمليک شخص دیگری درآورد. برده ھا ھمچنين به عنوان کسانی ذکر شده اند که
وضع «برده ھای وابسته به زمين » را داشتند، و با زمينی («دسْت َکرد»)ی که روی آن کار می کردند فروخته می شدند

). اگرچه در تمام این موارد برده به عنوان شی ء تعریف شده است ، در رفتار1037ـ16036، 2؛ قسمت 10ـ18.9، 1(قسمت 
با این شی ء حقوق قانونی برده دار محدود بوده است ، زیرا برده در سطحی متفاوت از سایر اشيا یا حيوانات در مالکيت

 ) ارباب قرار می گرفت . قانون ساسانيان برای رفتار ظالمانه با برده و قطع عضو برده تاوانی مقررh ¦  § s ¦ xweقانونی ( 
). ھمچنين فروش6ـ1.4، 1کرده بود؛ بنابراین تا حدودی بردگان را در مقابل اقدامات مستبدانة مالکان حفظ می کرد (قسمت 

بردة زردشتی ، که قانون حق ادای فرایض مذھبی را برای او تضمين کرده بود، به یک بی دین (غيرزردشتی ) ممنوع بود. در
این مورد با ھر دو طرف معامله ، صاحب برده و خریدار، به عنوان دزد رفتار می شد و آنان مجازاتی را که برای دزدی («دروش

 § ،«s ¦ dro برده ای که به کيش زردشت می گروید15ـ1.13، 1 ) در نظر گرفته شده بود، متحمل می شدند (قسمت .(
می توانست مالک بی دین خود را ترک کند و، پس از جبران خسارت ارباب سابقش ، «رعيِت شاِه شاھان » یعنی شھروند

) حاکی از این است که حتی وام («اَبام »)ی به این منظور، به برده15ـ 11: 12آزاد بشود. قطعه ای مھم در ھيربدستان (
اعطا شده است (احتماالً از سوی نھادی مذھبی ).

صفات انسانی برده در دعاوی کامالً پذیرفته می شد: او می توانست در دادگاه به عنوان شاھد، و بلکه خواھان و خوانده در
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دعاوی مدنی حضور یابد، خصوصاً در دعاوی راجع به مشاجراتی که بر سر تملک خود برده پيش می آمد.

ارباب می توانست به برده اش صالحيت قانونی محدودی واگذار کند. امکان داشت صاحب برده به برده حق مصرف درآمد
 )، یعنی قطعه زمينی به او واگذار نماید و، بنابراین ، دریافتy kard ¦ a § dixs ¦ n pa § pad windisخودش را بدھد ( 

). به طور طبيعی ، برده اصالً صالحيت انتفاع نداشت ؛13ـ3.6، 2بخششھایی از نفر سوم را نيز برای او ميسر کند (قسمت 
).4ـ106.1، 1بخشش شخص سوم فقط زمانی به او می رسيد که اربابش از حق مالکيت خود چشم می پوشيد (قسمت 

برده می توانست آزادیش را از طریق حکم قانونی آزادی بردگان به دست آورد. او می توانست 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 می داد. اما اربابی ھم که برده

). فرزندان برده ای نيز که به طور6ـ103.4، 1تماماً به او تعلق داشت ، می توانست او را به نسبت معينی آزاد کند (قسمت 
). چنانکه گذشت ، برده ای که به کيش زردشت7ـ1.6، 1نسبی آزاد شده بود، به ھمان اندازة والدشان آزاد بودند (قسمت 

می گروید و اربابی غيرزردشتی داشت ، حق خرید آزادیش را به ابتکار خود داشت . از سوی دیگر، اگر پس از گرویدن اربابش
،1به کيش زردشت ، او به آن آیين می گروید، حق قانونی آزاد ساختن خود را برای ھميشه از دست می داد (قسمت 

). برده پس از گرفتن جواز آزادی («آزاد ھيشت »، مردی آزاد (رعيِت شاِه شاھان )می شد. مقامات قانونی دربارة17ـ1.16
امکان دوباره برده کردن مردی آزاد ، عقاید متفاوتی داشتند. از نظر َرد ـ اورمزِد قانوندان ، بازگشت به بردگی ممکن بوده

).32.1ـ31.15 = 10ـ20.7، 1است (قسمت 

) «اَْنَشھریگ آتَْخش »، که بنابر1در کتاب قانون ساسانيان ، برده ھایی که وقف آتشکدة زردشتی می شدند دو گروه بودند: 
اطالعات بسيار پراکنده دربارة بردگی آتشکده ، برده به معنای واقعی کلمه بوده است ، یعنی شخصی بدون ھرگونه حق

) «آتَْخش بَنَدگ » یا2قانونی (یا فقط با حقوق بسيار محدود)، که احتماالً بيشتر در امالک آتشکده خدمت می کرده است ؛ 
«آدوران بَنَدگ »، که شخصی آزاد، حتی از اصلی اشرافی بوده و صرفاً در معنای مجازی کلمه «برده » به شمار می آمده ،

و از لحاظ مذھبی «مقيد» به آتش بوده است .

یک مرد آزاد شده را نيز می شد به «آتخش ـ بندگيه » یا «آدوران بَنَدگيه » داد، یعنی خدمت یک آتشکده ؛ چنين برده ای را
اربابش به ھمين منظور آزاد می کرد. برده ای که به طور کامل آزاد نشده بود، در حدی که آزادی داشت ، فقط می توانست
به عنوان یک «آتخش ـ بندگ » خدمت کند. او می توانست زن و فرزندانش را ھم به خدمت آتش مقدس وقف کند (قسمت

).6ـ40.3، 2
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/ م . ماکاچ ، تلخيص از ( ایرانيکا ) /

ج ) دورة اسالمی تا حملة مغول . جامعة اسالمی در سده ھای نخستين جامعه ای برده دار بود، و احتماالً جامعة ایرانی آن
زمان دارای دو نوع برده داری بوده است ؛ 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 داشته است ، زیرا که از پایان سدة چھارم ، سلسله
ھایی از تبار بردگان نظامی ترک در سرزمينھای ایرانی پيدا شده اند. بردگی نظامی با غزنویان (اوالد سبکتکين ، متوفی

، بردة نظامی سامانيان ) در مشرق ایران و افغانستان آغاز شد و با سلسله ھای اتابکان ، از اواخر دورة سلجوقيان ایران387
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 سده ھای اسالمی در ایران ، بيشتر بر اساس قراین می توان
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 بوده است ؛ زیرا در آنجا ھم محصوالتی چون نيشکر و برنج کشت می شده و یافتن کشاورزان آزاد برای این نوع
کشت ھميشه کار آسانی نبوده است . 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

)،421 به بعد). به نوشتة مسکویه (متوفی 207انقراض خوارزمشاھان بوده است ( رجوع کنيد به آل افریغ ؛ تولستوف ، ص 
، در محافظت شيراز از یورش نيروھای دیلمِی علی بن بویه322«مماليک الُتناء» (احتماالً بردگان کشاورز مالّ کان محلی ) در 

).298، ص 1(بعدھا عمادالدوله ) یاری می نمودند (ج 
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برده داری نوع دوم در ایران ، از ھمان نوع رایج در دیگر نقاط جھان اسالم بود. از برده ھا برای کارھای خانگی ، از جمله در
اندرون یا حرم ، استفاده می شد. برای منظور اخير، ترجيحاً خواجگان یا مرداِن سياه چرده و دارای ظاھر نامطلوب را به کار

). حقارت کامل جسمی و اجتماعی خواجگان باعث شده بود که پيش از سلجوقيان114می گرفتند (عنصرالمعالی ، ص 
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 می پسندیدند، و برخی از ھمسران خلفای عباسی ـ که مادر56(نظام الملک ، ص 
اميرزادگان و خلفای بعدی و دارای مقام «ُام َولَد» بودند ـ ایرانی خوانده شده اند؛ مانند َمراِجل ، متعة ھارون الرشيد، که اھل

).758؛ طبری ، سلسلة سوم ، ص 538، ص 2؛ یعقوبی ، ج 387، 383) بود (ابن قتيبه ، ص 218ـ170بادغيس و مادر مأمون (
) در نيشاپور قرن259ـ206کنيزان جوان را برای آوازخوانی نيز تربيت می کردند؛ در مجالس حکّام ایرانی ، چون طاھریان * (

سوم ، نظایر آنھا را می توان مشاھده کرد.

) صفات مميّزة انواع برده و لزوِم توجه دقيق خریدار به نياز خود، ھنگام مذاکره برای خرید برده119ـ 111در قابوسنامه (ص 
بيان شده و نيز صفاتِ مطلوب بردگانی پرداخته شده که قراربوده وظایف مالی و منشيگری ، نوازندگی ، سربازی ، نگھداری

اسب و دامھای مزرعه ، خدمتکاری و آشپزی را انجام دھند.

اطالعات ما دربارة اصل و منشأ بردگان در ایران نسبتاً کافی است (برای مثال دربارة برده گرفتن از دیلم در شمال غربی ایران
؛ و دربارة برده گرفتن از غور در افغانستان مرکزی رجوع کنيد به377؛ ابن حوقل ، ص 205رجوع کنيد به اصطخری ، ص 

). ترکان به دليل سابقة زندگی در استپھا و جسارتشان ، مناسبترین122، ص 1961؛ بازورث ، 110ـ109حدودالعالم ، ص 
)،255ـ 160افراد برای خدمت نظامی تشخيص داده شدند و به سبب این استعداد، برخی نویسندگان ، از جمله جاحظ * (ح 

). اما به سبب وفاداری و دلبستگی بی483ـ477؛ تجزیه و تحليل گابریيلی ، ص 56ـ1آنھا را ستوده اند ( رجوع کنيد به ص 
چون و چرایشان به صاحبان خود، برای خدمت در کاخ و منزل نيز بسيار مناسب بودند. کسانی چون ایازبن ُایماق * ، غالم

)، حتی صاحب نفوذ سياسی می شدند (ایاز در دوره ھای بعد به صورت چھرة ادبی421ـ389محبوب محمود غزنوی (حک : 
).95ـ46مھمی درآمد رجوع کنيد به مثالً اسپيس ، ص 

بردگان ترک را از دو راه زمينی که سرزمينھای تمدن باستانی خاورميانه را به آسيا و استپھای اروپای شرقی پيوند می دھد
(راه شمال غربی از جنوب روسيه و قفقاز به آذربایجان ، و راه شمال شرقی از خوارزم و ماوراءالنھر به خراسان )، به ایران
می آوردند. از پایان سدة اول به بعد، بردگانی که به ایران وارد می شدند، اسيرانی بودند که مسلمانان در جنگ با خزران و

،57ـ56، 54در آسيای مرکزی ، در جنگ با ترکان استپھای ورای آنجا می گرفتند (برای نمونه رجوع کنيد به نرشخی ، ص 
). بعدھا جریان مستمری از بردگان ترک به اسيران جنگی افزوده شدند که آنھا را به بازارھای برده20ـ 19؛ گيب ، ص 62

فروشی شھرھایی چون دربند، سمرقند، بخارا، کيش (کِّش) و نخشب (نََسف ) می آوردند و قربانيان جنگھای بين قبيله ای
ترکان در استپ بودند (مانند سبکتکين ). در ميان این بردگان ترک کسانی نيز بودند که 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 کرده اند، بيشتر رونق اقتصادی خود را مدیون تجارت مھم بردگان ترک بودند.
معموالً بخشی از خراجی را که فرمانداران خراسان ، چون طاھریان ، به بغداد می فرستادند یا سامانيان از ماوراءالنھر و
یعقوب بن ليث و عمروبن ليث صفاری از فتوحات خود در افغانستان و گوشه و کنار ھند برای خلفا می فرستادند، بردگان

 برده بود. اميران1 ، 020)، در زمان او خراج ساالنة خراسان مشتمل بر 391 یا 380 ـ ح 336بودند. به نوشتة مقدسی (
سامانی برای عبور بردگان از قلمرو خود مقرراتی وضع کرده بودند؛ برای ھر پسر بچه «جواز» و ھفتاد تا صد درھم ، برای ھر

). ابن حوقل341ـ340دختر بچه ھمين مبلغ بدون جواز، و برای ھر عاقله زن بيست تا سی درھم مطالبه می کردند (ص 
(سدة چھارم )، صفات ممتاز بردگان ترک را برشمرده و بارھا در خراسان شاھد فروش برده ای تا سه ھزار دینار بوده است

).240)، اما ميانگين نرخ برده ھای ترک در دورة طاھریان ، حدود سيصد درھم بود (بارتولد، ص 353(ص 

در شمال غربی ایران نيز ورود جماعت مشابھی از بردگان که از قفقاز و ماورای آن آورده می شدند 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 می شدند؛ رجوع کنيد به طوغان ، ص

). رسم «غزو» نيز که مسلمانان در منطقة قفقاز اجرا می کردند، بردگان مسيحی بسياری ، از جمله یونانيان و ارمنيان و22
).116ـ115گرجيان را وارد منطقه می کرده است ( رجوع کنيد به عنصرالمعالی ، ص 

) به شرق افغانستان ، و پس از آن غزنویان به دشتھای شمالی ھند، دنيای ھند را به393ـ247لشکرکشيھای صفاریان (
منزلة منبعی از بردگان ، خصوصاً برای سرزمينھای شرقی ایران ، باز کرد. سلطان محمود در یکی از لشکرکشيھایش به

، ص1963 تن را اسير کرد که به ُافِت قيمت برده در بازار غزنه انجاميد (بازورث ، 53 ، 000)، 408َقنوج در درة رود سند (در 
دربارة102 قابوسنامه  در  که  بودند  شده  آشنا  ھندی  بردگان  با  ایران  سراسر  در  ای  اندازه  به   ، پنجم  قرن  پایان  در   .(

).116استعدادھای مختلف «کاْست »ھا و گروھھای اجتماعی گوناگون ھندی برای بردگی ، بحث شده است (ص 

؛1960؛ ابن قتيبه ، المعارف ، چاپ عکاشه ، قاھره 1939ـ1938منابع : ابن حوقل ، کتاب صورة االرض ، چاپ کرامرس ، ليدن 
؛ عمروبن بحر جاحظ ، رسالة فی مناقب1967ابراھيم بن محمد اصطخری ، کتاب مسالک الممالک ، چاپ دخویه ، ليدن 

الترک و عامة جند الخالفة ، چاپ فان فلوتن در

Tria opuscula auctore... al-Djahiz, Leiden 1903;

؛ کيکاووس بن اسکندر1901ـ1879محمدبن جریر طبری ، کتاب تاریخ الرسل و الملوک ، چاپ دخویه ... ] و دیگران [ ، ليدن 
 ش ؛ احمدبن محمد مسکویه ، کتاب تجارب االمم ، ج1364عنصرالمعالی ، قابوس نامه ، چاپ غالمحسين یوسفی ، تھران 
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،1332/1914، چاپ آمدروز، مصر 1

؛1877چاپ افست بغداد ] بی تا. [ ؛ محمدبن احمد مقدسی ، احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم ، چاپ دخویه ، ليدن 
 ش ؛ حسين بن علی نظام الملک ،1319محمدبن جعفر نرشخی ، تاریخ بخارا ، چاپ محمد تقی مدرس رضوی ، تھران 

 ش ؛ احمدبن اسحاق یعقوبی ،1334سياستنامه ، با یادداشتھای محمد قزوینی ، چاپ مرتضی مدرس چھاردھی ، تھران 
؛1883تاریخ ، چاپ ھوتسما، ليدن 

V. V. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1958; C. E. Bosworth, "The early Islamic history
of Ghu ¦ r", Centra l Asian journal, 6 (1961), repr. In The Medieval history of Iran, Afghanistan and Central Asia,
London 1977,  chap.  9;  idem, The Ghaznavids:  their  empire in  Afghanistan and eastern Iran 944-1 04 0 ,
Edinburgh 1963; F. Gabrieli, "Larisa ¦ la di al-Ga ¦ h ¤ iz ¤ sui Turch", RSO , 32 (1957); H. A. R. Gibb, The Arab
coquests in Central Asia , London 1923; H ¤ udu ¦ d al`alam= The regions of the world , tr. V. Minorsky, London
1970; G. Spiess, Mah ¤ mu ¦ d von G azna bei Far  ¦ du'd-d  ¦ n `At ¤ t ¤ a ¦ r , Basel 1959; B. Spuler, Iran

in frدh-islamischer Zeit ,  Wiesbaden 1952; A. Z. V. Togan, "Die Schwerter der Germanen, nach arabischen
Berichten des 9-11. Jts", ZDMG, 9 0 (1936); S. P. Tolstov, Auf den Spuren der altchoresmischen Kultu r, Berlin

1953.

/ بازورث ، تلخيص از ( ایرانيکا ) /

ـ905)؛ صفویه (ح . 916ـ771)؛ تيموریان / گورکانيان (750ـ654. دوره ھای ایلخانيان (1د) از زمان مغول تا الغای بردگی . 
). مردان برده را «غالم » و «زرخرید»، بردگان سياه را معموالً «کاکاسياه » و زنان را «کنيز»1208ـ ح 1163)، زندیه (ح 1148

).70، 68ـ 67، ص 2؛ شمس منشی ، ج 213، ص 1؛ مستوفی ، ج 258، 248، ص 1یا «کنيزک » می خواندند (پوالک ، ج 

منابع تھية برده . 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

). البته بازخرید اسيران ممکن بود کما اینکه در مورد172ساختن کالھخود و تير و کمان اشتغال داشتند.» (کالویخو، ص 
). والدین1، پانویس 218، ص 1پرتغاليھایی که پس از فتح ھرمز اسير شدند، اتفاق افتاد ( > تاریخ کرمليان در ایران < ، ج 

فقيری که فرزندان خود را می فروختند، منبع مھمی به شمار نمی آمدند. از ھند نيز برده وارد می شد. به نوشتة ِھربرت
، در کشتيھایی که ھمراه کشتی او از سورت به قصد بندرعباس حرکت کردند «بيش از سيصد برده1038/1628) در 110(ص 

وجود داشتند که ایرانيان در ھند خریداری کرده بودند: پارسی و ھندو و بنارسی و جز آنھا.» برده ھای سياه را ھنوز از شرق
). تغييرات مھم اجتماعی ،90 ـ89افریقا با کشتی می آوردند (برای تصویر کنيزک و غالم سياه رجوع کنيد به برویين ، تصاویر 

)، ھزاران تن به1143ـ1135در ميزان عرضة برده مرجوع کنيد به ثر بود؛ برای مثال ، ھنگامی که افغانھا ایران را اشغال کردند (
بردگی گرفته شدند. یورشھای معمول بلوچھا در جنوب شرقی و ازبکھا در شمال شرقی ایران ، به اسير و برده شدن ھزاران

، دھقانان و عشایر نخجوان از کریم خان زند1182تن می انجاميد. در قفقاز، مسيحيان قربانيان اصلی برده گيری بودند. در 
).212) تقاضا کردند که ایل بيرزاده را از اسير گرفتن از ایشان منع کند (پِری ، ص 1193(متوفی 

گذشته از خشونت و خرید، «ھدیه »، راه دیگر تھية برده بود. شاه ھم برده می خرید، ھم ، مثالً به مناسبت عيد نوروز، به
). ارامنه که مقرر بود جزو خراج خود، دختران و128؛ کمپفر، ص 48، ص 1او ھدیه می دادند ( > تاریخ کرمليان در ایران < ، ج 

). شاه نيز به دیگران برده ھدیه می213 از این کار خودداری کردند (پری ، ص 1194پسرانی نيز به پادشاه ایران بدھند، در 
). به نوشتة جھانگردی ایتاليایی ، ھنگام سفر سفيران گرجستان به دربار شاه اسماعيل اول52داد (مينورسکی ، ص 

؛ رجوع کنيد217، 207)، «کنيزی » به ایشان ھدیه داده شد ( > روایت سفرھای ایتاليایيھا < ، ص 930ـ905صفوی (حک : 
).337، ص 2به ابن بطوطه ، ج 

مشاغل بردگان . از بردگان در کارھای مختلف ، بویژه در امور خانگی و برای عيش و عشرت ، استفاده می شد (برای مثال
). برخی از کنيزکان را صاحبانشان به فحشا وامی207؛ باربارو و کنتارینی ، ص 344، ص 2رجوع کنيد به ابن بطوطه ، ج 
)، و اروپایيان مقيم136). تمام رجال خانه ھای بزرگ و بردگان متعدد (کمپفر، ص 289، ص 2داشتند (شمس منشی ، ج 

ایران نيز ھر یک چند برده داشتند.

خواجه ھا . در ميان بردگان ، خواجه ھا گروھی مخصوص و متنفذ بودند که در اوان جوانی (ھفت تا ده سالگی ) و پيش از
فروش به صاحبان نھایی خود، اخته می شدند. آنھا بيشتر پوستی تيره داشتند، اما خواجة سفيدپوست نيز دیده شده

ج  به  کنيد  رجوع  است  کرده  اشاره  یونانی  ای  خواجه  به  بطوطه  (ابن  ص 2است  خواجة338،   ، صفویان  زمان  در   .(
) خود چند بار افراد را اخته کرد، رئيس خواجه ھا1038ـ966سفيدپوست وجود نداشت تا اینکه شاه عباس اول (حک : 

)، اکثر خواجه ھای تيره42، ص 6(«خواجه باشی »)، سمِت «ریش سفيد»ی حرم را عھده دار بود. به گفتة شارَدن (ج 
پوست ، ھندی و بيشتر آنھا اھل ماالبار و بنگال بودند و رنگ پوستشان از رنگ پوست سياھان افریقایی روشنتر بود. در

 یکصد «غالم » گرجی را اخته کردند و شایسته ترین ایشان را به ریاست آنھا («یوزباشی999/1590اواخر قرن دھم ، حدود 
»: فرمانده یکصد تن )، منصوب کردند. در ھمان زمان ، یوزباشی دیگری به ریاست خواجه ھای سياھپوست منصوب شد. از
آن پس ، قدرت ميان ررجوع کنيد به سای خواجه ھای سفيدپوست و سياھپوست تقسيم شد. شاه تنھا کسی بود که حق
مالکيت خواجة سفيدپوست داشت . خواجه ھا، بر اساس سن (معموالً ھشت تا شانزده سال ) و ميزان تحصيالت ، به

) حدود1077ـ 1025قيمتی گزاف (ميان ھزار تا دو ھزار فرانک ) به فروش می رسيدند؛ با این حال ، شاه عباس دوم (حک : 
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سه ھزار خواجه داشت . خانواده ھای ممتاز معموالً دو تا ھشت خواجه داشتند و تعداد آنھا به ثروت ایشان بستگی داشت
). گزارشھای مقامات رسمی را رئيس خواجگان حرم («ایشيک آقاسی43ـ41، ص 6؛ شاردن ، ج 127، 56(ميرزا سميعا، ص 

خزانه دار می برد و پاسخ شاه را به ایشان می داد.  شاه  باشی »)، که در حرمسرا دارای محلی مخصوص بود، نزد 
سلطنتی و معاون او، که کليدھای خزانه را در اختيار داشت ، ھر دو از خواجه ھای سياھپوست بودند. فقط خواجه ھای
سياھپوست اجازة ورود به حرمسرا را داشتند و در واقع بندرت آنجا را ترک می کردند. ایشان عالوه بر نگھبانی از زنان شاه ،
کمی ھم در کارھای خانگی کمک می کردند. خواجه ھای سفيدپوست تنھا با اجازة شخص شاه حق ورود به حرم را
داشتند. ایشان محافظان شاه و کاخ سلطنتی ، و ھميشه ھمراه شاه بودند. رئيس خواجه ھای سفيدپوست را «مھتر»

؛ تونو ، ج378، ص 5می خواندند. مھتر در کاخی از آِن خود زندگی می کرد، بسيار متنفذ و ھميشه با شاه بود (شاردن ، ج 
). شاه که ھمواره خواجه ھا گرداگرد او را گرفته اند و به او خدمت می کنند«حدود پنجاه خواجه دارد که به102، ص 2

نيازھای کم اھميت او مانند لباس پوشيدن می رسند. تصدی البسه و آبدارخانه نيز با آنھاست .» ( > تاریخ کرمليان در ایران
). ھنگام بار عام ، «ُنه تا ده خواجة کوچِک ده تا چھارده ساله پشت سرشاه می ایستند؛ آنھا زیباترین48، ص 1< ، ج 

کودکانی ھستند که چشم کسی دیده است . لباسھای فاخر به تن دارند و پشت سر شاه نيمدایره ای تشکيل داده اند؛
چنان بی حرکت ایستاده اند که انگاری مجسمه ھایی از مرمرند، دستھا را بر روی شکمھا و سرھا را باال نگه داشته اند و

). آنھا ھنگامی که چيزی به شاه می دادند زانو می زدند.470، ص 5چشمھا مستقيم به جلو می نگرند» (شاردن ، ج 

)،703ـ694سربازان برده . سربازان برده («غالم »)، که در دورة مغول ناپدید شدند، بار دیگر در زمان غازان خان (حک : 
)، مالک اقطاعی نظامی درگذشته و718ـ 645ھفتمين پادشاه ایلخانی ، اھميت یافتند. به نوشتة رشيدالدین فضل هللا (

، ص2). ابن بطوطه (ج 308وارثی بر جای نگذارده ، و مقرر شده است که اقطاع به یکی از غالمان پير او واگذار شود (ص 
،228، ص 1) به حضور «مملوک » (برده ) در دربار ابوسعيد ایلخانی اشاره کرده است . شمس منشی (ج 343، 302
) نيز از غالمانی یاد می کند که با دیگران به حفاظت از کاروانھا مشغول بوده اند. یکی از رھبران سربداران * ، وجيه235ـ234

)، نيز گروھی غالم ترک برای محافظت از شخص خویش استخدام کرده بود (دولتشاه سمرقندی ، ص751الدین (حدود
)، غالمان بار دیگر در دولت چوپانيان اھميت یافتند (قطبی اھری750ـ654). با افول ایلخانيان (دورة فرمانروایی در ایران : 280

 بر اثر998). صفویان در اوایل کار، مانند قراقوینلوھا و آق قوینلوھا، از سرباز برده استفاده نکردند، تنھا در حدود 74ـ70، ص 
مشکالتی که اميران 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

). در ضمن ، «وزیر» و مأمور مالی («مستوفی »)73مسلح به تفنگھای لوله پھن («جزائری ») بود (ميرزا سميعا، ص 
). شغل وزیر حفظ سوابق اشتغال و نحوة انجام وظيفه و شيوة32جداگانه ای نيز برای این سپاه تعيين شد (روھربورن ، ص 

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 می گرفتند و پيش از بلوغ ، آموزگاری ویژه داشتند. پس از رسيدن به سن بلوغ ، به نظام وارد می شدند و تحت نظر

).39ـ38، ص 8قوللَر آقاسی باشی قرار می گرفتند. مسکن غالمان جوان در کاخ کوچکی به نام «خانة گاو» بود (شاردن ، ج 
 تن ذکر1 ، 200) شمار آنھا را 308، ص 5 تن بود، اما شاردن (ج 1 ، 400) تعداد غالمان حدود 101، ص 2به گفتة تونو (ج 

تن عضو داشته است (حسينی منشی ، ج1500) سپاه غالمان دست کم 1164کرده است . در زمان شاھرخ شاه (حدود 
پ ).96ر، 95، گ 1

نفوذ بردگان . غالمان ، اعم از خواجه یا جز آن ، دارای نفوذ و احترام بسيار بودند، بویژه خواجه ھا که به سبب معاشرت
). بسياری از غالمان به مقامات472، ص 7نزدیک با شاه و امکان دسترسی یافتن به او بسيار قدرت داشتند (شاردن ، ج 

کنيد به ، خواجة یونانی تبار دربار ابوسعيد بھادر (نھمين پادشاه عالی رسيدند، از جمله خواجه لرجوع کنيد به لرجوع 
). ھنگام مرگ شاه عباس اول (متوفی340، ص 2)، قدرتمندترین امير او بود (ابن بطوطه ، ج 736ـ717ایلخانی ، حک : 

تن از غالمان بودند، بسياری از غالمان نيز به حکومت والیات بسيار مھم رسيدند ( رجوع22 امير قدرتمند او، 92)، از 1038
). ضمناً شاه به آنان اجازة کسب مال و دارایی می داد. او به بردگان ، به اقتضای خدماتشان ،37ـ33کنيد به روھربورن ، ص 

با بھرة بيست درصد (یا با نرخ دیگری ) پول قرض می داد و بھرة آن را ساالنه دریافت می کرد، در حالی که ایشان آن پول را
با بھرة پنجاه یا ھفتاد یا ھشتاد درصد ـ در برابر وثيقه ھای خوبی چون کاال و خانه ـ به رجال دربار قرض می دادند ( > تاریخ
کرمليان در ایران < ، ھمانجا). اگر وام گيرندگان پول غالمان را پس نمی دادند، غالمان خانه یا ملک آنان را می فروختند

). غالماِن به اصطالح «خانه زاد»، دارای نفوذی ویژه و مورد عنایت خاص شاه بودند (حسينی منشی ،49، ص 1(ھمان ، ج 
ر). رسيدن به مشاغل مھم منحصر به غالمان سلطنتی نبود، بلکه بردگان اشخاص دیگر نيز به مقامات عالی131، گ 1ج 

) خانقاھی در نزدیکی شوشتر دیده بود که امور آن را چھار بردة متعلق به شيخ اداره285، ص 2می رسيدند. ابن بطوطه (ج 
می کردند.

 ش ).1304 آبان 9/ 1344 ـ ربيع الثانی 1210. دورة قاجاریه (2

منابع تھيه برده . در ایران دورة قاجار، بردگان را یا می خریدند یا در جنگ اسير می کردند و سپس به بردگی در می آوردند.
والدین فقير نيز با فروش فرزندان خود به این کار کمک می کردند؛ چنين معامالتی در ارمنستان ، جنوب ایران و کردستان

). جنگھایی مانند جنگ ایران و روس ، حمالت عشایری76ـ75، ص 2؛ دروویل ، ج 248، ص 1صورت می گرفت (پوالک ، ج 
برده تھية  اصلی  منبع  ترکمنھا،  ضد  بر  بویژه   ، تنبيھی  لشکرکشيھای  نيز  و  برده  گرفتن  برای  خاص  یورشھای  (َچپو)، 
سفيدپوست بخصوص در شمال ایران بود. در درجة اول بردگان ارمنی ، گرجی و چرکسی را می گرفتند. «ترکمنھا و بازرگانان
خيوه ای ، کنيزان را به نام «َکلموک » (مغول ) جا می زدند، ولی عموماً اھل قزاقستان اند و ایرانيان آنھا را می خریده اند.»

). در درجة دوم ، ھدف عمده ایرانيان مسلمانی بودند که بویژه در حمله ھای ترکمنھا گرفتار شده بودند (مثال20ً(امانت ، ص 
). ترکمنھا شيعيان ایرانی را اسير می کردند و81 و بعد؛ فِریه ، ص 43، 34؛ امانت ، ص 27ـ26رجوع کنيد به کينر ، ص 

ایشان را، اگر خود به آنھا نياز نداشتند، به بازرگانان خيوه ای می فروختند. البته از اسير کردن ھم مذھبان سنی خویش نيز
ابایی نداشتند. آبوت ، کنسول انگليس ، گزارش داده است که گوکالنھا به ُیموتھا حمله می بردند و ھر که را اسير می
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).50کردند، معموالً به ایرانيان می فروختند (امانت ، ص 

در جنوب ایران ، بردگان عمدتاً سياھپوست بودند، و آنھا را یا برده فروشان ایرانی و عرب از طریق خليج فارس وارد می کردند
).327؛ ژوبر، ص 242یا زایران از راه زمينی از مکه و کربال می آوردند (تعدادی از بردگان نيز از دمشق می آمدند؛ شيل ، ص 

). در213، ص 1ایرانيان به این برده ھا، به سبب محلی که از آن آورده شده بودند، «حاجی » می گفتند (مستوفی ، ج 
جنوب شرقی ایران ، بردگان عمدتاً کسانی بودند که با والدینشان ، به سبب فقر، آنان را می فروختند، یا برده فروشان در

،252حمالت خود اسيرشان می کردند. ھمة اینان در عربستان و افغانستان فروخته می شدند ( رجوع کنيد به بِلو، ص 
، برخی از خوانين مکران برای برده گيری دست به حمالتی می زدند. بردگان مسلمان بيشتر در1318). در حدود 292

 برده از بندر جاسک به آنجا فرستاده می شد. صادرات برده از مکران ، ظاھراً در450عربستان فروخته می شدند؛ ساالنه 
، یک بار دیگر متوقف شده است . در نيمة اول سدة چھاردھم ، برخی از والدین در کرمان و حوالی بندرعباس نيز1323حدود 

؛ نيز رجوع کنيد به عيسوی ،2511ـ2510، قسمت دوم ، ص 1به سبب فقر ناچار به فروش فرزندان خود شده اند (لوریمر، ج 
).14، پانویس 126ص 

مشاغل بردگان . از بردگان در کارھای خانگی یا عيش و عشرت ، نظام ، امور اداری یا کارھای یدی استفاده می کردند و
خواجه ھا 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 می رسيد. از این گذشته ، ھمسران بزرگان برای انجام امور اندرون خواستار کنيز بودند (

). برخی از اروپایيان نيز، بر خالف قوانين ایران ، صاحب برده بودند،79، ص 2؛ دروویل ، ج 238، ص 1رجوع کنيد به پوالک ، ج 
ولی برده ھا ھرگاه می خواستند، می توانستند آنھا را ترک گویند و ادعا کنند که به عنوان مسلمان موظف نيستند به

).255ـ 254، ص 1مسيحيان خدمت کنند (پوالک ، ج 

بيشتر نویسندگان بر آن اند که بردگان در ایران ھرگز مکلف به کارھای دشوار نبوده و تنھا به انجام کارھای نسبتاً راحت
). اما این امر فقط در مورد اعيان68، سایکس ، ص 241؛ شيل ، ص 248، ص 1خانگی می پرداخته اند (مثالً، پوالک ، ج 

شھری صحت داشت ؛ بردگان عشایر ترکمن را، بویژه در بخارا و خيوه ، به شبانی و شخم زدن زمين وامی داشتند (وامبِری
). در جنوب شرقی ایران (در کرمان و سيستان و بلوچستان ) از بردگان منحصراً برای کار کشاورزی استفاده193ـ 192، ص 

می شد. به گزارش یکی از کنسولھای انگليس ، «در بلوچستان چندین دھکده وجود دارد که ساکنان آن برده اند و در
، ص1؛ نيز رجوع کنيد به گلدسميد ، ج 2زمينھای خالصة حدود بمپور کشاورزی می کنند.» ( > گزارشھا و اسناد < ص 

). به گزارش آبوت ، «بيشتر کارگران کشاورزی در سيستان ، بردگان سياھپوست و سفيدپوست ، و بسياری از افراد234
).172، 164قبيله ای در نزدیکی جبل بارز، دو رگه و مولود ازدواج بردگان سياھپوست و اھالی محل اند.» (امانت ، ص 

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 خانواده ھای اعيان انتخاب می شدند. در ربع اول سدة سيزدھم ، تعداد آنان به سه تا چھار ھزار

). از این غالمان در کارھای دیگر دولتی نيز استفاده می شد، و32، کينر، ص 254تن می رسيد ( رجوع کنيد به فریزر ، ص 
برخی از آنھا به عاليترین مقامات مملکتی می رسيدند. از نمونه ھای مشھور آنھا یکی منوچھرخان معتمدالدوله ، حاکم

).260، ص 1فارس ، و دیگری خسروخان است که در طول زندگی خویش حاکم چند ایالت (از جمله کرمان ) شد (پوالک ، ج 
پس از آنکه ورود بردگان سفيدپوست متوقف شد، اعضای سپاه غالمان را از ميان مردان آزاد ایرانی بر می گزیدند.

خواجه ھا . وظيفة خواجه ھا ـ چه مادرزاد چه مردان آزاد و بردگان مقطوع النسل شده ـ نگھبانی از ناموس مرد یعنی زنان
او، بود. در مورد اخير، خواجه ھا پيش از ورود به ایران ، مقطوع النسل و غالباً در جوانی خریداری می شدند. اکثر خواجه ھا،

، ص1بویژه پس از آنکه یافتن بردگان سفيدپوست مشکلتر و سپس غير ممکن شد، سياھپوست بودند. به گفتة پوالک (ج 
 درگذشت . با این حال ، حرمسرای ناصرالدین شاه در پایان قرن سيزدھم دارای1273)، آخرین خواجة سفيدپوست در 256

ص   ، (معيرالممالک  بود  سفيدپوست  و  سياھپوست  خواجة  نود  از  خواجگان21ـ20بيش  از  تصاویری  حاوی  منبع  این  ؛ 
سياھپوست و سفيدپوست و نيز جزئيات بيشتری دربارة امور داخلی حرمسراست .) این افراد را عالوه بر خواجه ، «آغا» نيز
می ناميدند، و در حرم شاه تحت نظر خواجه باشی یا آغاباشی قرار داشتند. خواجه باشی ناصرالدین شاه ، ملقب به

، ص1بصيرباشی ، بسيار متنفذ بود و از نفوذ خود استفاده می کرد، و ھمين امر به قيمت جان او تمام شد (پوالک ، ج 
، خواجگان نفوذ خود را از دست دادند. این امر با کاھش تعداد آنھا مقارن بود. با این حال1277). به گفتة پوالک ، پس از 259

). به علت قيمت گزاف خواجه ، بيشتر اعيان برای نگھبانی از21، خواجه باشِی شاه ، بسيار بانفوذ بود (معيرالممالک ، ص 
ھمسران خود از پيرمردان استفاده می کردند. حتی ناصرالدین شاه نيز برای باغبانی و دربانی در حرمسرای سلطنتی از

؛ معيرالممالک ، ھمانجا). گاھی نيز افراد خاطی به مقطوع النسل261، ص 1چنين افرادی استفاده می کرد (پوالک ، ج 
،256، ص 1شدن محکوم می شدند که اگر زنده می ماندند، برای خدماتشان اجرت گزافی پرداخته می شد (پوالک ، ج 

). در داخل حرم ، کنيزکان زیبایی خدمت می کردند که بدون استثنا از ترکمنھا، یا کردھای اسير شده بودند. آنھا در261
حياطی مجزّا زندگی می کردند 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 می شد. «غالم بچه »ھایی نيز که به سن بلوغ نرسيده

).52، 21، 17، 15بودند، در حرم ھمبازی بچه ھا بودند و خدمت ھم می کردند (تاج السلطنه ، ص 

)، زنگيھا و248، ص 1طبقه بندی بردگان . بردگان سياھپوست به دو یا سه گروه تقسيم شده بودند، به گفتة پوالک (ج 
حبشيھا گروھھای اصلی به شمار می رفتند. زنگيھا از زنگبار و نواحی دور افتادة آن آورده می شدند، حبشی نيز به برده ای

) به سه نوع بردة سياھپوست اشاره کرده243گفته می شد که اھل حبشه ، سومالی و جنوب سودان بود. شيل (ص 
است : «ُبمباسه ای ، 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 می شدند. نوبيایيھا اھل نوبيا و
سومالی ، و تيره رنگتر از حبشيھا بودند. «بمباسه ایھا را سبع ، خائن و تنبل می شمارند و ازینرو بسيار بدنام اند. نوبيایيھا و
حبشيھا را مالیم ، باوفا، شجاع و باھوش می شناسند و بسيار مورد توجه قرار دارند.» (شيل ، ھمانجا؛ پوالک ، ھمانجا؛ نيز
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). ظاھراً بردگان سفيدپوست را طبقه بندی نکرده بوده اند. تصویر418ـ 414؛ کِلی ، ص 326، ص 1886رجوع کنيد به ویلز، 
فرھنگی منفی از بردگان سياھپوست ( رجوع کنيد به ساوت گيت )، ظاھراً در عمل مانعی اجتماعی ایجاد نکرده بوده ، زیرا
ازدواج ميان افراد دو نژاد اتفاق می افتاد، و بردگان سياھپوست تأثيری جزئی بر فرھنگ ایرانيان گذاشتند؛ شخصيتھای ھمه

 به بعد). در172پسند و خنده آوری چون کاکاسياه ، و حاجی فيروز در تئاتر ایران نمونه ھایی از این تأثيرند (بيضایی ، ص 
منطقة خليج فارس که برای سياھان از ھر جای دیگرایران نسبتاً راحت تر بود، ایشان سنت افریقایی دیرینة خود (دفع ارواح

 ش ). به طور کلی ، بردگان بخوبی در جامعه جذب شدند؛ به فارسی1342خبيث : زار) را زنده نگه داشتند (ساعدی ، 
سخن می گفتند (اگر چه با لھجة خاص خود)، زبانھای خود را فراموش کردند، به اسالم گرویدند و بدین ترتيب کامالً در محيِط

).251، ص 1جدید، جذب شدند (پوالک ، ج 

)79، ص 2)، قيمت برده به عرضه و تقاضا بستگی داشته است . به نوشتة دروویل (ج 26قيمت بردگان . به گفتة کينر (ص 
برده ھای مردی که با حرفه ای آشنایی نداشتند، گران نبودند، اما کنيزکان گرانتر بودند و گاھی قيمت آنھا تا ششصد تومان

، قيمت یک پسر بچه دوازده تا1277). حدود 50می رسيد (برای نرخ کنيزان در جاھای گوناگون رجوع کنيد به امانت ، ص 
). چون ميزان مرگ و مير در نتيجة مقطوع254، ص 2ھجده دوکات ، و قيمت دختر حبشی زیبا ھفتاد دوکات بود (پوالک ، ج 

النسل کردن باال بود، خواجه ھا بسيار گرانتر و به طور کلی به سه برابر قيمت بردة معمولی به فروش می رسيدند (ھمان ،
). در نيمة اول سدة چھاردھم ، به سبب326، ص 1886؛ ھمو، 76ـ75، ص 1883؛ نيز رجوع کنيد به ویلز، 256ـ 255، ص 2ج 

). در سيستان ،69مشکالت موجود در زمينة تجارت برده ، قيمت زنان و مردان سياھپوست گران بوده است (سایکس ، ص 
،1؛ لوریمر، ج 126قيمت ميانگين بردگان نيرومند پنجاه تا ھشتاد تومان بوده ، اما کنيزان ارزانتر بوده اند (عيسوی ، ص 

).2511قسمت دوم ، ص 

 نوشته است1256) تعداد بردگان در ایران زیاد نبوده است . باست ھم در حدود 594، ص 2تعداد بردگان . به گفتة ملکم (ج 
). به گفتة ليدی شيل ، تعداد287که در این زمان بردة سفيدپوست نادر است و بردگان سياھپوست بمراتب بيشترند (ص 

برده در شمال ایران زیاد نبوده و عدة آنھا در جنوب بيشتر بوده است ، بویژه در مناطق ساحلی . وی تعداد واردات برده را در
).126ـ125؛ دربارة تخمينھای دیگران رجوع کنيد به عيسوی ، ص 242ـ241سال ، دو تا سه ھزار تن تخمين زده است (ص 

این امر که در ظاھر بردگان را، به طور کلی ، «از دیگر مردم نمی توان تميز داد» (ملکم ، ھمانجا)، و نيز محدودة جغرافيایی
) گفته است که252، ص 1مشاھدات خارجيان ، شاید در تخمين ایشان دربارة تعداد بردگان اثر داشته است . اما پوالک (ج 

غالباً لباس بردگان نسبت به خود ایرانيان رنگارنگتر بوده است . تجارت برده نيز فعاليتی بی سر و صدا بوده و این نيز احتماالً
به فقدان اطالعات دربارة رواج برده داری کمک کرده است . باست (ھمانجا) می گوید: «تجار برده به شھرھای عمده می
روند و به خرید و فروش برده می پردازند، 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 می بردند. در جنوب ، شيراز و بوشھر از مراکز مھم داد و

، ھمانجا).1886؛ ویلز، 254، ص 2ستد بود. حاکم شيراز مرتب برای شاه و درباریان متنفذ برده می فرستاد (پوالک ، ج 
).288بردگان را در منازل خصوصی نگاه می داشتند تا بتوانند آنھا را عریان در معرض دید خریداران بگذارند (باست ، ص 

احتماالً به سبب کوتاھی عمر متوسط بردگان (غالباً قربانی مرض سل می شدند و بندرت بيش از سی سال زنده می
ماندند) واردات برده به تعداد اندک ولی مستمر، در سراسر قرن سيزدھم ادامه یافت . ازدواج ميان بردگان نيز غالباً به توليد

،1؛ نيز رجوع کنيد به لوریمر، ج 248، ص 1مثل نمی انجاميد و فرزندان آنھا نيز بندرت به سن بلوغ می رسيدند (پوالک ، ج 
) می گوید:74، ص 1883 دربارة وضع جسمانی بردگانی که به خليج فارس وارد می شدند.) ویلز (2494قسمت دوم ، ص 

«علی رغم مراقبتھای کشتيھای جنگی ما در خليج فارس ، برده به ميزانی که پاسخگوی نياز باشد وارد می شود، ولی در
ایران تاجر برده و بازار برده فروشی وجود ندارد.»

) برای بردگان «ایران بھشت68رفتار بردگان . به طور کلی ، در ایران با بردگان بخوبی رفتار می شد. به اعتقاد سایکس (ص 
). به سبب قيمت گزاف و جنبة52ـ51است ». رفتار افغانھا نيز با آنھا نسبتاً انسانی به نظر می رسد (علی شاه ، ص 

جز شد. در ضمن ، چون بردگان در ایران با کسی  تجّملی داشتن برده ، وظایف کم زحمت خانگی به آنھا واگذار می 
صاحبانشان پيوندی نداشتند، معموالً در مقایسه با خدمتکاران آزاد مورد اطمينان و توجه بيشتری بودند. بردگان نيز، مانند
خدمتکاران ، غالباً عضو خانواده به شمار می آمدند و دون پایگی آنھا موجب تحقيرشان نمی شد (ملکم ، ھمانجا؛ سایکس

). بردگان را به مناسبتھای خانوادگی ، مانند تولد یا ازدواج ، یا2؛ > گزارشھا و اسناد < ، ص 248، ص 2، ھمانجا؛ پوالک ، ج 
پس از مرگ صاحبانشان آزاد می کردند. صاحب برده ترتيب ازدواج او را با یکی از کنيزان خویش می داد، و کودکانی که از این

). بردگانی که با آنھا بدرفتاری می248، ص 1وصلت به وجود می آمدند با فرزندان صاحب برده بزرگ می شدند (پوالک ، ج 
) و می توانستند تقاضا کنند که به دیگری فروخته شوند، اما فروش151شد حق شکایت داشتند (گاستایگر ـ چان ، ص 

غالم خانگی باعث کسر شأن افراد می شد؛ حتی در موارد نادری ھم که صاحب برده به فروش او رضایت می داد، یافتن
خریدار مشکل بود، زیرا کسی به خریدن بردة متمرد عالقه نداشت . ضمناً در موارد سوءرفتار نسبت به بردگان ، اتفاق افتاده
است که بردگان یک شھر در مقابل خانة صاحب برده به تظاھرات پرداخته و خواستار اجرای عدالت شده اند (پوالک ،

). با وجود این ، در جایی که قدرت نامحدود در یک طرف قضيه قرار داشته ، بدرفتاری بندرت326، ص 1886ھمانجا؛ ویلز، 
، چندین برده به منظور فرار از تنبيه ، به سفارت1257 تا 1256). در فاصلة سالھای 244ـ243روی می داده است (شيل ، ص 

انگليس پناه بردند. در جنوب ایران ، بردگانی که به کار کشاورزی واداشته می شدند، در حد گرسنگی مفرط و لباسھای
مندرس نگھداری می شدند. ظاھراً مقرر بود که یک سوم محصول زمين به آنھا داده شود، اما حتی از آن درصد ناچيز ھم ،
مقدار زیادی کم می شد ( > گزارشھا و اسناد < ، ھمانجا). بردگان ترکمنھا نيز وضع مشابھی داشتند؛ با آنھا چون شی ء
منقول رفتار می کردند، نيمه عریان و گرسنه بودند و شبھا آنھا را با قالّ ب چوبی محکمی می بستند و روزھا نيز ناچار بودند

،62، 47، 45؛ راس ، ص 337، 331، 193ـ192؛ وامبری ، ص 80؛ فریه ، ص 110که با زنجير حرکت کنند (سایکس ، ص 
). دربارة رفتار با بردگان در کشتيھای حمل برده ، شواھد متناقضی ھست . لوریمر126، 122، 113، 85 ـ 82، 69، 66ـ65

)، «تقریباً تمام126(ھمانجا) موردی زننده از رفتار وحشيانة برده فروشان عرب را ذکر کرده است ؛ اما به گفتة عيسوی (ص 
منابع متفق القول اند که حمل بردگان از افریقا به وضعی نسبتاً انسانی انجام می شد.» بردگان اجازة کسب مال پيدا می
کردند و غالباً ثروت ھنگفتی گرد می آوردند. با این حال ، در بيشتر موارد ترجيح می دادند که خود را بازخرید نکنند (سایکس
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).69، ص 

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 می آوردند. با وجود این ، اثر
تحریم فروش برده محسوس بود، چون دروویل اظھار می دارد که تعداد موارد برده گيری نسبت به گذشته کمتر شده بود. اما

 بين1243). بر اثر امضای قرارداد ترکمن چای در 76، 74، ص 2ھمو می گوید که ميزان فروش تقریباً با گذشته یکسان بود (ج 
ایران و روسيه ، که به موجب آن قفقاز به زیر سلطة روسيه در آمد، بردة قفقازی بسيار نادر شد. از این گذشته ، بسياری از

 آقامحمدخان به قفقاز و نيز سربازانی که در جنگھای ایران و روسيه گرفتار شده1210بردگانی که در جریان لشکرکشی 
بودند به روسيه برگردانده شدند. این کار بر اساس مادة سيزدھم قرارداد صورت می گرفت که طرفين را به مبادلة اسرا

) گنجانده1160مکلف می ساخت . مادة مشابھی نيز برای بازگشت اسرای جنگی در معاھدة صلح ایران و عثمانی (مورخ 
، ھنوز ھم از قلمرو روسيه برده ھایی به طور قاچاق به ایران آورده می شد،1210). پس از 162شده بود (ِھرتِسلت ، ص 

). گسترش دامنة نفوذ روسيه در سواحل248، ص 1ولی سفارت روسيه خواستار بازگشت فوری آنھا می شد (پوالک ، ج 
شرقی دریای خزر، نيز بر تحدید برده داری اثر مثبت داشت . پایگاه دریایی روسيه در جزیرة آشوراده ، امکان متوقف ساختن

). فتوحات روسھا در آسيای مرکزی ،243؛ شيل ، ص 39کشتيھا و پشتيبانی نظامی از عمليات را به آنھا داد (امانت ، ص 
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 می دادند، ادامه یافت . در آذربایجان غربی نيز وضعی مشابه وجود داشت و عشایر

ش ) به1320ـ1304کرد آزادانه به قتل و غارت و اسير کردن مردم می پرداختند، تا اینکه رضاخان (بعدھا رضاشاه ، حک : 
استقرار نظم پرداخت .

وضع در جنوب ایران نيز به ھمين منوال بود. انگليسيان برای متوقف ساختن تجارت برده در ایران ، از طریق پيمانھای خود با
؛ لوریمر، ج13، 9سلطان مسقط و دیگر حکام خليج فارس ، تالش می کردند (برای جزئيات بيشتر رجوع کنيد به کلی ، فصل 

، ناصرالدین شاه حمل بردگان سياھپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد.1265 به بعد). در 2475، قسمت دوم ، ص 1
، ایران و انگليس پيمانی امضا کردند که به موجب آن کشتيھای انگليسی مجاز بودند کشتيھای ایرانی را برای یافتن1268در 

1290 ميان انگليس و ایران ، حق بازرسی کشتيھا تا 1274برده بازرسی کنند. به موجب مادة سيزدھم پيمان صلح مورخ 
تمدید شد. اما این پيمانھا بر ميزان تجارت برده تأثير عمده ای نداشت و این تجارت تنھا بر اثر بازرسی دریایِی شدیدتر پس از

 به امضا رسيد، اختيارات انگلستان گسترش یافت :1300 تا حدی کاھش یافت . به موجب پيمان جدیدی که در 1287
بردگانی که در کشتيھای ایرانی یافت می شدند آزاد می شدند و دادگاه مسئول رسيدگی به جرم صاحب کشتی ایرانی
نيز باید در حضور نمایندة کنسولی انگليس تشکيل می شد. ایران ھمچنين در کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردگی

، ایران تجارت و واردات برده را، چه از طریق آبی چه از طریق خاکی ، ممنوع کرد (ھرتسلت ،1308شرکت کرد. در نتيجه ، در 
، تجارت برده قانوناً متوقف شده بود؛ اما ھنوز برای مدتی برده داری وجود داشت1328). در 58، 56 ـ 54، 42، 40، 13ـ12ص 

 ژنو و نيز اعالمية جھانی1926ش /1305که آن ھم در پایان دورة قاجار بکلی از ميان رفت . ایران با پيوستن به کنوانسيون 
)، رسماً خود را متعھد به الغای برده داری کرد.1948 ش /1327حقوق بشر (

در افغانستان خرید و فروش برده در شمال شرقی نسبتاً فعال بود و ساالنه بين چھارصد تا پانصد برده در قندھار به فروش
می رسيد؛ در شوْغنان نيز در نيمة اول سدة چھاردھم / پایان سدة نوزدھم ميالدی بردگان «تنھا کاالی تجاری » بودند (ویلِر،

)، گو اینکه169، امير عبدالرحمان برده داری را ملغی ساخت (ھميلتن ، ص 1313). در 168؛ َھميلُتن ، ص 103ـ102ص 
بازھم در برخی از نواحی کشور ادامه یافت . افغانستان نيز در حکم یکی از اعضای سازمان ملل متحد متعھد به الغای برده

داری است .

 ش ؛ تاج السلطنه ، خاطرات تاج السلطنه ، چاپ منصوره اتحادیه (نظام1344منابع : بھرام بيضایی ، نمایش در ایران ، تھران 
 ش ؛ محمود حسينی منشی ، تاریخ احمدشاھی ، چاپ از نسخة عکسی ،1361مافی ) و سيروس سعدوندیان ، تھران 
؛ رشيدالدین1901؛ دولتشاه سمرقندی ، تذکرة الشعراء ، چاپ براون ، ليدن 1974چاپ دوستمراد سيدمرادوف ، مسکو 

؛ ] پيرامده اميلين پروب ژوبر،1358/1940فضل هللا ، کتاب تاریخ مبارک غازانی : داستان غازان خان ، چاپ کارل یان ، لندن 
1342 ش [ ؛ غالمحسين ساعدی ، اھل ھوا ، تھران 1347مسافرت به ارمنستان و ایران ، ترجمة محمود مصاحب ، تبریز 

ش ؛ محمدبن ھندوشاه شمس منشی ، دستورالکاتب فی تعيين المراتب ، چاپ عبدالکریم علی اوغلی عليزاده ، مسکو
؛ ] عبدهللا مستوفی ، شرح1373/1954؛ ابوبکر قطبی اھری ، تاریخ شيخ اویس ، چاپ ین فن لون ، الھه 1976ـ1964

 ش [ ؛ دوستعلی معيرالممالک ، یادداشتھایی از1360زندگانی من ، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه ، تھران 
 ش ؛1351زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه ، تھران 
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Karim Khan Zand. A history of Persia 1747-1779 , Chicago 1979; J. E. Polak, Persien, das Land und seine
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Berlin 1966; F. E. Ross, ed., Central Asia. Personal narrative of General Josiah Harlan 1823-41 , London 1939;
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Persia as it is , London 1883.

/ و. فلور، با اندکی تلخيص از ( ایرانيکا ) /

ه ) بردگی نظامی در ایران اسالمی . احتماالً بردگی نظامی در دورة ساسانی پدیده ای ناشناخته نبوده ، اما چون سپاه
ساسانيان در اصل متکی بر سواره نظام زره پوش متشکل ازمردان آزاد بود، اگر برده ای وجود داشته در گروه بی اھميّت
دنباله روان پياده نظام بوده است که در آن نيز سربازان وظيفه مرکب از روستایيان و دیگر افراد متعلق به طبقات پایين اجتماع

سھم عمده ای بر عھده داشته اند.

گسترش قلمرو مسلمانان در دو یا سه سدة نخست اسالم به مناطقی چون قفقاز و ماوراءالنھر، بالقوه منبع وسيعی از
بردگان را در جنوب روسيه و استپھای درون آسيا و در شرق افغانستان و حواشی ھند در اختيار حکام و فرمانروایان مسلمان
ایران قرار داد. گواینکه نواحی دورافتاده و فتح نشدة ایران ، نظير دیلم و غور، نيز تا آغاز قرن پنجم منبع برده بود، ترکاِن
استپھای اروپایی ـ آسيایی ، به عنوان بردة نظامی ، بر بردگان دیگر مزیت داشتند. محيط نامساعد سرزمين اجدادی ترکان ،
آنھا را در مقابل سختيھا مقاوم کرده بود و چون بت پرستی و آداب و عقاید پيشين خود را به باد فراموشی سپرده بودند به
در ایشان  قومی  مھارت  مھمتر،  ھمه  از  ؛  داشت  وجود  کامل  اعتماد  مسلمانشان  صاحبان  به  نسبت  ایشان  وفاداری 
سوارکاری بود. نيزه داران و تيراندازان ترک از روی زین با دقت تيراندازی می کردند؛ ازینرو چندی نگذشت که از عوامل
اساسی ھر لشکر اسالمی به شمار آمدند و فنونی که در آن کارآمد بودند، مکّمِل مھارتھای گروھھای دیگری مانند پياده
نظام کوھنور دیلمی مسلّح به زوبين و تبرزین ، پياده نظام سيستانی ، و سواران عربی شد که سالح سنگين با خود حمل

نمی کردند و می توانستند به حمله ھای برق آسا بپردازند.

) به بعد، بردگان ترک را در لشکریان خليفه در عراق به عنوان نگھبان به کار گرفتند و193ـ170از زمان خالفت ھارون الرشيد (
این کار ادامه یافت تا اینکه طی قرن سوم مماليک یا غالمان ترک اعضای اصلی لشکر عباسيان به شمار می آمدند ( رجوع

). جانشين خلفا در ایران ، احتماالً از طاھریان خراسان به بعد نيز این الگو را58ـ51، ص 1975؛ ھمو، 1963کنيد به ایالون ، 
دنبال می کردند. حکومتھای طاھریان در تھية ترکان از بازارھای برده فروشی آسيای مرکزی و انتقال آنھا به عراق ، واسطه

ای مھم بودند و احتماالً از این بردگان در گروه محافظان خویش در دربار نيشابور استفاده می کرده اند.

صفاریان در سيستان ،از بردگان ترک در نيروھای خود استفاده می کردند. یعقوب ليث ، مرجوع کنيد به سس سلسلة
)، نيروی برگزیده ای مرکّب از دو ھزار غالم داشت که ھنگام سرنگون کردن آخرین حاکم طاھری265ـ 247صفاریان (حک : 

 از نيشابور به غنيمت گرفته ، و آنان را با سپر و شمشير و گرزھای طال و نقره مسلح259(محمدبن طاھربن عبدهللا ) در 
).222کرده بود که نشان می دھد طاھریان نيز دارای چنين محافظانی با تجھيزات تشریفاتی بوده اند ( تاریخ سيستان ، ص 

در سدة چھارم ، برخی از اميران صّفاری سيستان ، از سپاھيان ھندی و شاید سياھپوست («زنجی ») ھم استفاده می
). سامانيان ماوراءالنھر و خراسان بر راھی که بسياری از بردگان ترک ، از نواحی داخلی547ـ 545، ص 1968کردند (بازورث ، 

آسيا به جھان اسالم ، از آن طریق آورده می شدند، مسلط بودند. در اوایل سدة چھارم ، غالمان ترک عناصر اصلی لشکریان
) بودند. اميران سامانی317سامانی را تشکيل می دادند و فرماندھان ایشان نيز غالمانی چون قراتگيِن اسفيجابی (متوفی 

اميدوار بودند که در برابر نفوذ زمينداران بومی و مخالفت ایشان با سياست متمرکزسازی این خاندان ، سپاھيان وفادار ترک
 به301)، در 331ـ301)، پدر نصر (حک : 301ـ295بتوانند تعادلی ایجاد کنند، اما در واقع احمدبن اسماعيل سامانی (حک :

) در389دست ھمين غالمان کشته شد، و سرداران ترک بسيار نيرومندی چون بَکتوزون / بَگتوزون و فائق خاصّه (متوفی 
). در268ـ246دھه ھای آخر دوران سامانی عمداً وسایل متالشی شدن حکومت را فراھم آوردند ( رجوع کنيد به بارتولد، ص 

ھمين ایام ، آل بویه نيز که در شمال و غرب ایران و عراق قدرت را به دست گرفته بودند، بسيار سریع به ضرورت استخدام
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سواران بردة ترک پی بردند و چيزی نگذشت که این سواران از نظر اھميت با پياده نظام دیلمی (ھموطنان آل بویه ) برابر
شدند و گاھی از آنان نيز پيشی گرفتند. این امر به مشکالتی در درون سپاه انجاميد که از اختالف در دستمزد و امتيازات
دیگر سرچشمه می گرفت ، زیرا ظاھراً اميران آل بویه ، که از افراد قبيلة خویش فاصله می گرفتند، غالباً جانب ترکان را

 به329، به نقل از مسکویه و ابن اثير؛ بوس ، ص 159ـ153، ص 1966ـ1965گرفته و آنھا را وفادارتر دانسته اند (بازورث ، 
بعد).

دولت ترکان غزنوی ، یعنی نيرومندترین و گسترده ترین فرمانروایی شرق جھان اسالم تا آن زمان ، سلسله ای بود که
بردگان محافظ سامانيان ، از ميان خرابه ھای دولت سامانی ، در افغانستان و شرق ایران به وجود آوردند. بنيانگذار این

) سردار ترک سپاه سامانيان ، بود352دودمان ، سبکتکين ، در اصل از غالمان محافظ اَلبَتکين / الپتکين (متوفی شعبان 
، ص1963؛ بازورث ، 227؛ رجوع کنيد به بارتولد، ص 150ـ135(دربارة این بردگان محافظ رجوع کنيد به نظام الملک ، ص 

). سپاه غزنویان متشکل از افراد چند نژاد و ھستة مرکزی آن عمدتاً مرکب از ترکانی بود که با وساطت103،107ـ102
قراخانيان ، فرمانروایان ماوراءالنھر و ترکستان شرقی در آن زمان ، از آسيای مرکزی آورده می شدند، ولی ـ به پيروی از
سنت صفاریان ـ از سپاھيان ھندی نيز استفاده می کردند، زیرا سلطان محمود غزنوی و جانشينانش به منابع غنی ھند نيز
برای تھية برده دسترسی داشتند. محافظان کاخ سلطان («غالماِن سرای ») قلب این سپاه را تشکيل می دادند (برای

 به بعد، به نقل از بيھقی و گردیزی ؛ نيز رجوع کنيد به د.اسالم ، چاپ دوم ،98، ص 1963اوصاف آنان رجوع کنيد به بازورث ، 
ذیل «لشکری بازار»، منابع ).

در دوران سالجقه ، سلسله ھای اتابکان مختلفی که در قرن ششم در مناطقی از ایران ـ مانند آذربایجان ، جبال ، فارس و
خوزستان ـ به وجود آمدند، به دست غالمان ترک نژادی بنيان گذاشته شدند که لَلِه یا َقيِِّم («اتابِک») اميرزادگان جوان
سلجوقی بودند و در والیات دورافتادة مملکت ، تيولھایی به ایشان داده شده بود. زیرا پس از تثبيت حکمرانی سالجقة بزرگ

)، سالطين485ـ 465) و ملکشاه سلجوقی (حک : 465ـ455به ھمت اَلب /اَلپ ارسالن (دومين پادشاه سلجوقی ، حک : 
سلجوقی لزوم تعدیل و تکميل گروھھای قبيله ای خود، یعنی ترکان ُغز/

اُغوز، را به یاری سپاھيان حرفه ای اجير تشخيص دادند، وازینرو از بردگان ترکی که از آسيای مرکزی خریداری می شدندو نيز
).200ـ198 به بعد، 78، ص 1968از بردگان ارمنی ، یونانی ، گرجی و سياھپوست استفاده کردند ( رجوع کنيد به بازورث ، 

مانند ھایی  سلسله  که  بود  اقدامی  باشند،  ترک  آن  عمدة  قسمت  معموالً  که  ای  حرفه  غالمان  از  سپاھی  تشکيل 
خوارزمشاھيانو غوریان ، وارثان سالجقه در ایران ، آن را ادامه دادند.استخدام سپاھيان ترک مشرکی که خوارزمشاھيان

مستقيماًاز نواحی دورافتادة استپ آوردند، در نارضایی مردم ایران

از شاه بسيار مرجوع کنيد به ثر بود، زیرا به گفتة نجم الدین راوندیِمورخ در راحة الصدور (تأليف در اواخر سدة ششم )، زیاده
 به نقل از183، ص 1968رویھای ایشان بمراتب از آِن گرجيھا و فرنگيھای مسيحی یا قراختایيان مشرک بدتر بود (بازورث ، 

راوندی ). غالمان ترِک غوریان ، پس از انقراض سلطنت غوریان در افغانستان ، ھمبستگی حرفه ای خویش را حفظ کردند و
) یا گروھھای مشابه ، اميرنشينھای مسلمان602 ـ569به عنوان ُمعزّیه (به افتخار معزّالدین یا شھاب الدین محمدبن سام : 

گوناگونی ، بویژه سلسلة به اصطالح «شاھان برده »، را در دھلی بنيان گذاشتند.

با حملة مغولھا، مجموعة جدیدی از سنن نظامی به ایران وارد شد که عمده ترین آنھا سپاه سواره نظام قبيله ای مغولی ـ
ترکی بود که انبوھی از ساکنان محلّی را به صورت قوای کمکی در آن وادار به خدمت کرده بودند تا به صورت پياده نظام به

). اما مانند دیگر مھاجمان استپ ، ایلخانان مغول نيز بتدریج در فرھنگ و419ـ413کارشان گيرند ( رجوع کنيد به اشپولر، ص 
رسوم معمول در ایران جذب شدند، و نھاد غالمان سرباز حرفه ای در ميان دنباله روان کم اھميت تر آنان ، مانند قراقوینلوھا و
آق قوینلوھا، مجدداً ظاھر شد. در «عرضنامه » یا وصف سان دیدن از سپاه و حکومت سلطان اوزون حسن آق قوینلو (حک :

 تن «ُقلُّْغچی » یا خدمتکارانی اشاره شده که معلوم است سربازان برده بوده اند (مينورسکی ، ص3 ، 900) به 882ـ857
155 ،164.(

اگرچه مبنای دولت مذھبی صفویان را در اصل قزلباشان یا ھواداران و مریدان ترکمن فرقة صوفيان صفویه در آذربایجان و
) به967 و 947) چھاربار (بين سالھای 984ـ930شرق آناطولی تشکيل می دادند، پس از آنکه شاه طھماسب اول (حک :

قفقاز لشکر کشيد و تعداد زیادی از گرجيھا و ارمنيھا و چرکسھای مسيحی را به بردگی گرفت ، موقعيت انحصاری قزلباش
) و این بردگان بسرعت در درون حکومت246ـ245به عنوان نگھدارندگان دولت صفوی تضعيف شد ( رجوع کنيد به رویمر، ص 

)، این افراد که دست کم اسما1038ًـ996به صورت رقيبی برای قزلباش درآمدند. با روی کارآمدن شاه عباس اول (حک : 
اسالم آورده بودند رسماً به عنوان غالمان کاخ سلطنتی ، «غالمان خاصّة شریفه » یا «قوللَر» ناميده شدند (شباھت
نامگذاری با «قاپی قوْللَری » ـ غالمان باب عالی ـ که ینی چریھای معروف از جملة آنان بودند جالب است .) این افراد یا ھنوز
از نظر حقوقی برده یا فرزندان بردگانی بودند که برای برعھده گرفتن وظایف کشوری و لشکری در کاخ تربيت شده بودند و
مواجب خود را مستقيماً از خزانة شاھی دریافت می کردند. آنان فقط نسبت به شاه احساس وفاداری می کردند و بنابراین
، در صورت لزوم ، از آنان به منزلة نيرویی رقيب قزلباش استفاده می شد، ھمانگونه که سالجقة بزرگ نيز گاھی ناگزیر به
استفاده از سپاھيان حرفه ای خود در مقابل عشایر ُغز می شدند. «غالمان خاصّة » شاه عباس به صورت سواره نظام و
مسلّح به تفنگ خدمت می کردند؛ اگرچه ظاھراً سپاھيان صفوی از زمان طھماسب ، در چالدران از قوای عثمانی شکست
خوردند، در سطح محدودی از تفنگ استفاده می کرده اند، و سپاه ویژه «تفنگچيان » شاه عباس نيز علی الظاھر عمدتاً

 هللا وردی خان گرجی به1006متشکل از افراد بومی ایرانی بوده است . پيشرفت عوامل غير قزلباش چنان بود که در 
فرماندھی کل نيروھای صفوی («سردار لشکر»، و سپس «سپھساالر») منصوب شد، و پس از او نيز غالمی ارمنی موسوم

). حتی در266ـ265؛ رویمر، ص 365ـ 184،363، 82،92ـ78، 66ـ 64به قرچقای خان بدین سمت برگزیده شد (ِسْيُوری ، ص 
دوران افول صفویان در قرن یازدھم ، تعداد غالمان سپاھی را شاردن ده ھزار و تاورنيه ھجده ھزار تن تخمين زده است ( >

). طبق تذکرة الملوک ميرزا سميعا، کتابی که در اوایل قرن دوازدھم دربارة225ـ224، ص 1، ج 1684سفرھا < ترجمه ، لندن 
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سازمان حکومتی صفویان نوشته شده ، برای سپاه غالمان که فرمانده آن ، قوللر آغاسی ، نفوذ فراوانی داشت ، وزیری
).141، 73، 57 ـ56، 33ویژه و مأمور امورمالی («مستوفی ») ویژه ای از قسمت غالمھا، منصوب می شدند (ص 

)1250ـ1212طی قرن سيزدھم ، برده داری بتدریج در ایران از بين رفت ،اگرچه ھنوز در زمان فتحعلی شاه قاجار (حک : 
محافظان سلطنتی را غالمانی تشکيل می دادند که قسمت اعظم آنان گرجی بودند؛ ولی در اواخر سلطنت این پادشاه
لزوم تشکيل ارتش حرفه ای نوینی که بتواند در برابر تجاوز قدرتھایی چون امپراتوری روسيه به خاک ایران ایستادگی کند

احساس می شد.
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. مي باشد. استفاده از تمام يا قسمتي از آن، فقط با ذکر منبع مجاز استبنياد دايرة المعارف اسالميحقوق اين پایگاه اطالع رسانی متعلق به 
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