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، بردگی اساساً به شکل خانگی مرسوم بوده است.ایراندر 

 خوشرفتاری با برده←
بردهداری در ایران گشتن و به آسانی آزاد شدن از ویژگیھای عمده خانهزاد دیدن و خوشرفتاری

بود.

 قدرت بردگان دستگاه صفوی←
 ودربار صفوی و قدرتشان در بردگان اخته کثرت قرن یازدھم از مشاھده جھانگردان اروپایی

خانهھای اعيان تحت تأثير قرار گرفتهاند.
 بودهاند.توانگران و اربابان، از اینان حدود سه ھزار تن در دربار و عدهای نزد شاردنبه نوشته 

» میناميدند.استادبه رعایت احترام، آنان را «لَلِه» یا «
 درماالبار بندرآنھا به بھای بسيار گرانی خریداری میشدند و بيشتر سفيدپوستانی از 

 بودند.ھندوستان

بردهداری در زمان قاجاریه

 ش)، بردگان سفيدپوست کمياب شدند و دیری نگذشت که از١٣٠۴ ق ـ١٢١٠ (قاجاریهدر زمان 
 میشدند؛ ليکنحرمسراآنان اثری نماند، به استثنای دختران زیبای قفقازی که ھمچنان وارد 

]ویرایش[

]ویرایش[
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، که مختص پسرانتاج و تختفرزندان آنان، به خالف رسم شایع اسالمی، نمیتوانستند به 
بانوان از تبار شاھی بود، برسند.

عربستان بودند که از راه حبشيانبردگان مرد سياهپوست، که شمارشان افزایش یافته بود، یا از 
بازار به بوشھر و مسقط و زنگبار که پس از عبور از زنگيان افریقای شرقیآورده میشدند، یا از 

 میآمدند.شيراز
 زیاد این رنگينپوستان در ایران مانع از آن میشد که در جمعيت کشور عامل مھمیمرگ و مير

باشند.
اھل بدعت، گاھی به عنوان ترکستان سنی طّی کشمکشھای مسلّحانه خود با اھالی ایرانيان

به بردگی کشانيده میشدند.
 یکجا در بازارایرانی اسير جنگیدر اواسط قرن سيزدھم، ھنوز بسا پيش میآمد که ھزاران 

فروخته میشدند.
 داشتند و آزاد میشدند، به ھمه مناصبارج و قدر، عدهای از اینان که نزد صاحبانشان بخارادر 

رسمی میرسيدند.
کشاورزیاما عدهای دیگر، که کمقدرتر بودند، به خيل بردگانی میپيوستند که بيشترین بار کار 

 بر دوش آنان بود.خانات خيوهدر 

بردهداری در حکومتھای ایران

فارسی ميانه «َوِرته»؛ در ta- var اوستایی)، در اسير» (ورته «Uarta فارسی باستانواژه برده در 
wardag» و زندانی» (اسير و َوْرَدگ (wardagih وردگيه) «اسارت.(
» ناميده شده است.بنده» یا «انشھریگ، برده غالباً «پھلویدر متون 

دوره ھخامنشی

، نھاد بردهداری ھنوز در ایران بهطور کامل رشد نکرده بود.دوره ھخامنشیدر آغاز 

 بردهداری در ميان مادھا←
 میتوانست، در برابر دریافت غذایتھیدست رسمی بود که به موجب آن، مردی مادھادر ميان 

 بگذارد.ثروتمندروزانه، خود را در اختيار مردی 
 میداد، او ھر زمانغذاچنين شخصی وضع بردگان را داشت، اما چنانچه اربابش به او کم 

میتوانست وی را ترک کند.
، به ھنگام تشکيل دولتشان (نيمه اول قرن ششم ق م)، فقط چنين بردگی سادهای راپارسیھا

میشناختند و کار برده از لحاظ اقتصادی مھم نبود.

 اصطالحات برای برده←

 بن َدَکه←←
 وبند ـ، مشتق از بن َده: بن َدَکه، کلمه ایران باستاناصطالح متعارف برای مشخص کردن برده در 

، بود.زنجير
) به طور اعم به کار میرفت.تقيّداین کلمه برای مشخص کردن بردهھای واقعی، و بيان بستگی (

 یافرمانداران کل»ھا (ساتراپ «داریوش اول)، بيستون (کتيبه بِِھْيستونبرای مثال، در 
»، به معنای بردهَقلّو، «qallu بابلی) و امرای خود را بندکهھای خود میخواند (در متن استانداران

است).
») خویش مینامدُدولوس / دولس، حاکم خود در دیونی، را برده («گاداتسھمچنين داریوش اول، 

]ویرایش[

]ویرایش[
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، حتی عالیمقامترینپادشاه اتباعدرست به سان بسياری از کشورھای شرق باستان، تمام 
صاحبمنصبان، بندگان پادشاه شمرده میشدند، ازینرو لفان یونانی نوشتهاند که جز پادشاه،

تمامی مردم ایران جماعت بندگاناند.
 بر افراد خانوادهھای خودشان مستبدانه بودپدرشاھیبه ھمين ترتيب، اقتدار بزرگان خانوادهھای 

و آنھا میتوانستند با فرزندان ایشان چون برده رفتار کنند.

 گرده←←
 (بردهھای)برده ـ»، به معنای گرده، «grda برای برده - فارسی باستانیکی از اصطالحات 

خانگی، بود.
، و در متون بابلِیميالد پنجم پيش از قرن در ساتراپ مصر، مکتوبات آرامِی اَرشاماین اصطالح در 

 بهتخت جمشيد»، و در اسناد عيالمی که از گردو، «گرده/ garda/uدوره ھخامنشی، به صورت 
» آمده است.کورتش، «kurtasدست آمده به صورت § 

 بودند.مصر و بابل و ایراناین افراد کارگران اعضای خانواده شاھی و خانواده نجبای پارسی در 
» به کار رفت.کارگردر گذر زمان، معنای کلمه «کورتش» گسترش یافت و به مفھوم «

، «مانيَه» ـ در فارسی باستان (درniya ¦ ma، «کورتش» معادِل - کتيبه بيستوندر متِن عيالمِی 
متِن بابلی، به معنای کارگران مزدور) است.

» بوده است.برده خانگی ـ» به معنای «مانيهاحتماالً «

 مليت بردگان←
،نانوایان کار خانگی میکردند (مانند پارسی و ھخامنشی نجبایبسياری از بردگانی که برای 

)، نيز از ميان نمایندگان ملتھای شکست خورده گرفتهخواجهسرایان، و ساقيان، آشپزھا
میشدند.

 میخریدند.بازار بردهفروشانپارسیھا تعداد معينی از این بردگان را از 

 تاریخ بردهداری←
 خصوصی در ایران نادر و اتفاقی است.تمليکدانستهھای ما درباره بردهھای تحت 

حکومت دورهیک قرارداد بابلِی خرید برده، (به دست آمده) از تخت جمشيد که سالم مانده، تاریخ 
 را دارد.داریوش اول

 و خوِد برده بابلی بودهاند.طرفين قرارداداما 

 بردهداران بزرگ←
 بزرگبردهداران، در بابل و دیگر کشورھای گشوده شده، نجبای پارسی به ھخامنشياندر زمان 

تبدیل شدند.
، ایرانيان بردهھای خود را در بابل میفروختهاند.اسنادطبق برخی 

در مجموع، حتی در پيشرفتهترین سرزمينھای قلمرو ھخامنشی ھم فقط تعداد کمی برده در
قبال افراد آزاد وجود داشتهاند و کار برده ھيچگاه جایگزین کار کارگران آزاد نمیشده است.

 پيدایش دولت پارس←
، در این نواحی بردهداری تغييرات مھمی یافته بود؛ بردگی ناشی ازدولت پارسبه ھنگام پيدایش 

 دیگر مرسوم نبود.بدهکاری
، پيش ازوام گرفتن شخص در برابر وثيقهگذشته از کسانی که خودشان خود را میفروختند، به 

زمان پارسھا بهطور کامل از بين رفته بود.
برده او را فرزندان حق داشت که طلبکاراگر بدهکاری وام خود را در مھلت مقرر نمیپرداخت، 

 کند، اما نمیتوانستمحبوس بدهکاران زندان را دستگير و در ورشکسته بدهکارخود کند، یا 
 به نفر سوم بفروشد.بردگیبدهکار را به 

غالباً بدهکار وام خود را از راه کار آزاد به طلبکار میپرداخت و آزادیش را به دست میآورد.
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 آرامِی دوره ھخامنشی، میتوان گفت که بردگانپاپيروسھای از روی اسناد بابلی و قضاوتبا 
 او را تا زمانی که زنده بود تأمين میکردند،لباس و غذااگر به خدمت ارباب ادامه میدادند یا 

گاھی آزاد میشدند.

دوره ساسانی

 واژه َورَدگ←
 قرن سوم به کار رفتهکتيبهھای ساسانی»، اولين بار در اسيرواژه «َورَدگ» به معنای «برده» یا «

است.

 واژه َورداز←
 برکتيبه شاپور اول، در اشکانی و پھلوی ساسانی» («اسير»)، کلمه مشترک ميان َوردازواژه «
 مشابھی دیده میشود.قرینه، با کعبه زردشتدیوار 

 منابع مطالعاتی←
، که درباره وضع قانونی و اجتماعی بردهھادوره ساسانیمنبع اصلی اطالع درباره نھادھای 

:ماتيکان ھزار داتستان (ماَدیاِن َھزار دادستاناطالعات باارزشی به دست میدھد، کتابِ قانون 
َفرُّْخ َمرِد است، که مجموعهای است از قضایای حقوقی که زبان پھلوی) به کتاب ھزار قانون

 در قرن ششم ميالدی آن را گرد آورده است.َوْھرامان
،ایربَدستان و دادستاِن دینيگ، روایِت پھلوی ضميمه دینکرد، خصوصاً کتاب ھشتم پھلویمنابع 

)، اطالعاتی به دست میدھند که در فھم قطعات پيچيده مادیان درباره بردهداریھيربدستان(
مؤثر است.

ساسانيان در زمان مسيحيان ایران است که برای کتاب قانون ایشوُبختمجموعه قانونی دیگر 
 است).فارسی از اصل سریانیتھيه شده بود (تنھا نسخه موجود آن، ترجمه 

این کتاب، حاوی مطالبی درباره موقعيت بردهھا در جوامع مسيحی در ایران است.

 عبارات فارسی ميانه برای برده←
، رایجترین عباراتِ معرّف برده عبارتاند از: «اَنَشھریگ»، به معنای تحتفارسی ميانهدر منابع 

» و «بَنَدگ»، به معنای تحت اللفظی «بسته و مقيّد».بيگانهاللفظی «
 محدود، یا اصالً فاقدمدنی و حقوق قانونیاصطالح دوم صرفاً به معنای برده (شخص غيرآزاد با 

، بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنان، در عبارتپادشاهآن) نيست، بلکه برای تمام اتباع 
 شاه شاھان) به کار رفته است.رعيِت«شاھاْنشاْه بن دگ» (

) به معنای واقعی کلمهبرده (بندگ»، آدوران بندگھمينطور در عبارت «آتَْخْش بن َدگ» یا «
 میکندآتشکده زردشتینيست، بلکه منظور از آن فرد آزادی است که خود را وقف خدمت به یک 

 بھرهمند است.شھروندیو برخالف برده، از حقوق کامل 
» در مادیان برای معرفی شخصی به کار رفته است که به مدتبدن» به معنای «تَْنواژه مبھم، «

 واگذار میشد و طلبکار او را مدتی مقرر در بردگی نگهطلبکار، به وام وثيقهمعينی، به عنوان 
 خود سر باز میزد، طلبکار میتوانست او را بردهبدھی از پرداخت بدهکارمیداشت و چنانچه 

کند.
کامالً روشن نيست که واژه «تَن» به معنای برده نيز به کار میرفته است یا نه.

» و «ویشگ»خادم مرد جوان، جواناین که سایر اصطالحات مبھم، مانند «َرھيگ» به معنای «
 در ُخَتنی ـ سکایی به معنایsa- ¦  b(مردم، توده ھا)، به معنای «تعلق به یک «ویس» (ِده) (

«خادم، برده») به معنای خاص برده به کار میرفته، قطعی نيست.

]ویرایش[
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 عوامل بردهداری←
 بوده، چنانکه از اصطالح بسيارجنگمانند دیگر جوامع باستانی، منشأ اصلی بردهداری احتماالً 

) آشکار است.خارجی (انشھریگرایج 
 انجامپدر که کودکان فروش از عوامل دیگری نيز سخن میگوید؛ مانند مادیاناز این گذشته، 

 به طلبکار دادهقرضمیداد و برده کردن افرادی که برای مدت زمان محدودی به عنوان وثيقه 
شده بودند.

 برده بودن نيز گاھی سبب بردگی میشد.فرزند
) تلقی میشد، میتوانستمملوکاگرچه برده در قانون ساسانيان عمدتاً به عنوان موضوعِ حق (

) ھم باشد.مالکتا حد معينی، صاحب حق (
 تفاوت چندانیدوران باستاناز این جنبه، شيوه متداوِل قانون ساسانيان با قوانين دیگر جوامع 

نداشت.

 جای"گاه برده←
 «خواْستگ»، شمرده میشد، استعدادھای انسانی او را، کهstag ¦ xwa شیءبا اینکه برده 

 بود، بسادگی نمیشد نادیده گرفت.حيوانات و اشيامميّز او از سایر 
 آن راارسطوچون دیگر جوامع باستانی، برده به مقوله ویژه «دارایی زنده» تعلق داشت، چنانکه 

 نيز تلقی میشد.شخص کرده است، و بنابراین به عنوان تعریف
قانون ساسانيان، صالحيت قانونی محدودی به برده میداد، اما در ھمان زمان، او را موضوع حق

(مملوک) نيز میشمرد.
، سخن گفته، و حال آنکه درانسانمادیان، در چندین مورد، از وضع دوگانه برده، به عنوان شی و 

 تلقی کرده است.داراییموارد دیگر او را مانند یک 

 انواع مالکيت برده←
، یا داراییارباب برده امکان داشت: ممکن بود که برده کامالً از آِن یک مالکيتانواع مختلف 

)s ¦ bahr-xweمشترک دو یا چند نفر باشد، و ھر کدام از آنھا به عنوان صاحب مشترک (§ 
 داشت او را براساس سھم قراردادی در اختيار داشته باشد.اجازه

برده را میشد به مدت معينی به تمليک شخص دیگری درآورد.
بردهھا ھمچنين به عنوان کسانی ذکر شدهاند که وضع «بردهھای وابسته به زمين» را داشتند، و

با زمينی («دسْت َکرد») ی که روی آن کار میکردند فروخته میشدند.

 تفاوت برده با دیگر اشياء←
اگرچه در تمام این موارد برده به عنوان شیء تعریف شده است، در رفتار با این شیء حقوق

 محدود بوده است، زیرا برده در سطحی متفاوت از سایر اشيا یا حيوانات دربردهدارقانونی 
) ارباب قرار میگرفت.h ¦  § s ¦ xweمالکيت قانونی (

 تاوان ظلم به برده←
 مقرر کرده بود؛ بنابراین تاتاوانی برده قطع عضو با برده و رفتار ظالمانهقانون ساسانيان برای 

حدودی بردگان را در مقابل اقدامات مستبدانه مالکان حفظ میکرد.

 فروش زردشتی به غير آن←
 را برای او تضمين کرده بود، بهفرایض مذھبی، که قانون حق ادای زردشتیھمچنين فروش برده 

یک بیدین (غير زردشتی) ممنوع بود.
 رفتار میشد و آناندزد، به عنوان خریدار، صاحب برده و طرف معاملهدر این مورد با ھر دو 
) در نظر گرفته شده بود، متحمل میشدند.s ¦ dro»، § دروش («دزدیمجازاتی را که برای 

 میگروید میتوانست مالک بیدین خود را ترک کند و پس از جبرانزردشت کيشبردهای که به 
خسارت ارباب سابقش، «رعيِت شاِه شاھان» یعنی شھروند آزاد بشود.
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 حاکی از این است که حتی وام («اَبام»)ی به این منظور، به بردهھيربدستانقطعهای مھم در 
اعطا شده است (احتماالً از سوی نھادی مذھبی).

 صفات انسانی برده در دعاوی←
، وشاھد به عنوان دادگاه کامالً پذیرفته میشد: او میتوانست در دعاویصفات انسانی برده در 

 که برمشاجراتی حضور یابد، خصوصاً در دعاوی راجع به دعاوی مدنیبلکه خواھان و خوانده در 
 خود برده پيش میآمد.تملکسر 

 برده در قوانين حقوقی←

 اعطای صالحيت قانونی←←
ارباب میتوانست به بردهاش صالحيت قانونی محدودی واگذار کند.

 حق مصرف درآمد←←
§ y kard ¦ a § dixs ¦ n pa خودش را بدھد (درآمدامکان داشت صاحب برده به برده حق مصرف 

pad windisیعنی قطعه زمينی به او واگذار نماید و بنابراین، دریافت بخششھایی از نفر سوم ،(
را نيز برای او ميسر کند.

 صالحيت انتفاع←←
 نداشت؛ بخشش شخص سوم فقط زمانی به اوانتفاعبه طور طبيعی، برده اصالً صالحيت 

میرسيد که اربابش از حق مالکيت خود چشم میپوشيد.

 حکم قانونی آزادی←←
برده میتوانست آزادیش را از طریق حکم قانونی آزادی بردگان به دست آورد.

 محدودی کسب کند، یعنی تا حد معينی (یکآزادی شود یا فقط آزاداو میتوانست بهطور کامل 
دوم، یک سوم، یک دھم) آزاد شود؛ و این غالباً ھنگامی بود که برده دارایی مشترک چند ارباب

بود که یکی (یا بيشتر) از آنھا نسبت به سھم خود، به برده آزادی میداد.
اما اربابی ھم که برده تماماً به او تعلق داشت، می توانست او را به نسبت معينی آزاد کند.

فرزندان بردهای نيز که بهطور نسبی آزاد شده بود، به ھمان اندازه والدشان آزاد بودند.
 میگروید و اربابی غيرزردشتی داشت، حق خریدکيش زردشتچنانکه گذشت، بردهای که به 

 خود داشت.ابتکارآزادیش را به 
 میگروید، حق قانونیآیيناز سوی دیگر، اگر پس از گرویدن اربابش به کيش زردشت، او به آن 

آزاد ساختن خود را برای ھميشه از دست میداد.
»، مردی آزاد (رعيِت شاِه شاھان) می شد.آزاد ھيشتبرده پس از گرفتن جواز آزادی «

 برده شدن آزادشده←←
 متفاوتی داشتند.عقایدمقامات قانونی درباره امکان دوباره برده کردن مردی آزاد، 

از نظر َرد ـ اورمزِد قانوندان، بازگشت به بردگی ممکن بوده است.

 بردگان آتشکده←
 زردشتی میشدند دو گروه بودند:آتشکده، بردهھایی که وقف کتاب قانون ساسانياندر 

 اَْنَشھریگ آتَْخش←←
»، که بنابر اطالعات بسيار پراکنده درباره بردگی آتشکده، برده به معنایاَْنَشھریگ آتَْخش«

واقعی کلمه بوده است، یعنی شخصی بدون ھرگونه حق قانونی (یا فقط با حقوق بسيار
محدود)، که احتماالً بيشتر در امالک آتشکده خدمت میکرده است؛
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 آتَْخش بن َدگ←←
»، که شخصی آزاد، حتی از اصلی اشرافی بوده و صرفاً درآدوران بنَدگ» یا «آتَْخش بن َدگ«

 بوده است.آتش» به مقيد» به شمار میآمده، و از لحاظ مذھبی «بردهمعنای مجازی کلمه «
» داد، یعنی خدمت یکآدوران بنَدگيه» یا «آتخش بندگيهیک مرد آزاد شده را نيز میشد به «

آتشکده؛ چنين بردهای را اربابش به ھمين منظور آزاد میکرد.
بردهای که بهطور کامل آزاد نشده بود، در حدی که آزادی داشت، فقط میتوانست به عنوان یک

«آتخش ـ بندگ» خدمت کند.
 کند.وقف آتش مقدس خدمت و فرزندانش را ھم به زناو میتوانست 

بردهداری در دوره اسالمی تا حمله مغول

 انواع برده در ایران←
 آن زمانجامعه ایرانی بود، و احتماالً بردهدار در سدهھای نخستين جامعهای جامعه اسالمی

دارای دو نوع بردهداری بوده است؛

 بردهداری کشاورزی←←
 ؛صنعتی و کشاورزییکی نگھداری بردگان برای کارھای 

==!====
بردهداری خانگی

==
دیگری برای کارھای خانگی.

 بردهداری نظامی←←
 است کهبردهداری نظامی پدید آمده، جھان اسالمنوع سوم، که ظاھراً از قرن سوم به بعد در 

تبار چھارم، سلسلهھایی از سدهبرای جامعه ایرانی اھميتی ویژه داشته است، زیرا که از پایان 
 در سرزمينھای ایرانی پيدا شدهاند.بردگان نظامی ترک

 ومشرق ایران) در سامانيان، برده نظامی ٣٨٧، متوفی اوالد سبکتکين (غزنویانبردگی نظامی با 
سالطين عھد ایران تا دوره سلجوقيان، از اواخر اتابکان آغاز شد و با سلسلهھای افغانستان

 بودند،ایران، که از نظر فرھنگی تحت نفوذ عميق ھند و دیگر والیات مسلماننشين شمال دھلی
ادامه یافت.

 بردهداری کشاورزی و صنعتی←
درباره بردهداری نوع اول (کشاورزی و صنعتی) در نخستين سدهھای اسالمی در ایران، بيشتر بر

، و با احتياط فرض کرد: بردگی کشاورزی که حدود چھار قرن اولاستنتاجاساس قراین میتوان 
 ـُزطّھای ھندی و زنجھای افریقایی ـ مشتمل بر قبایل غير بومی، مانند عراق سفلیھجری در 

) معمول بوده است؛ زیرا دراھوازوجود داشته، در شرایط اقليمی تقریباً یکسان در ایران نيز (در 
 کشت میشده و یافتن کشاورزان آزاد برای این نوعبرنج و نیشکرآنجا ھم محصوالتی چون 

کشت ھميشه کار آسانی نبوده است.
، شواھدخوارزم و ماوراءالنھراما برای وجود بردهداری کشاورزی در جاھای دیگر ایران، مانند 

اندکی وجود دارد.
 در آن زمان و نيز تابردگان کارگرزمينھای وسيع کشاورزی آبی خوارزم، احتماالً مستلزم وجود 

 بوده است.خوارزمشاھانانقراض 

]ویرایش[

]ویرایش[
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)، «مماليک الُتناء» (احتماالً بردگان کشاورز مالّکان محلی) در۴٢١ (متوفی مسکویهبه نوشته 
 (بعدھا عمادالدوله) یاریعلی بن بویه دیلمِی نيروھای یورش از شيراز، در محافظت ٣٢٢

]١[ مینمودند. 

==!===
بردهداری خانگی

=
بردهداری نوع دوم در ایران، از ھمان نوع رایج در دیگر نقاط جھان اسالم بود.

، استفاده میشد.حرم یا اندروناز بردهھا برای کارھای خانگی، از جمله در 
 و دارای ظاھر نامطلوب را به کارسياهچرده یا مرداِن خواجگانبرای منظور اخير، ترجيحاً 

]٢[ میگرفتند. 

 گاھی آنھا راسلجوقيانحقارت کامل جسمی و اجتماعی خواجگان باعث شده بود که پيش از 
 یاتعھد قائل بودند و نه به کسی احترام منصوب کنند؛ زیرا آنان نه برای کسی محتسببه شغل 

]٣[  داشتند. دینی

 دختران برده←
 ـ که مادرخلفای عباسی کردن میپسندیدند، و برخی از ھمسران متعهدختران برده را برای 

» بودند ـ ایرانی خوانده شدهاند؛ مانند َمراِجل،ُامَولَداميرزادگان و خلفای بعدی و دارای مقام «
]٧[ ]۶[ ]۵[ ]۴[ ) بود. ٢١٨ـ١٧٠ (مأمون و مادر بادغيس، که اھل ھارونالرشيدمتعه 

طاھریان، چون حکام ایرانی نيز تربيت میکردند؛ در مجالس آوازخوانیکنيزان جوان را برای 
 قرن سوم، نظایر آنھا را میتوان مشاھده کرد.نيشاپور) در ٢۵٩ـ٢٠۶(

 تحليل قابوسنامه←

مذاکره به نياز خود، ھنگام خریدار صفات مميّزه انواع برده و لزوِم توجه دقيق ]٨[  قابوسنامهدر 
 برده بيان شده و نيز صفاتِ مطلوب بردگانی پرداخته شده که قرار بوده وظایف مالی وخریدبرای 

 راآشپزی و خدمتکاری، مزرعه دامھای و اسب، نگھداری سربازی، نوازندگی، منشیگری
انجام دھند.

]١٠[ ]٩[ اطالعات ما درباره اصل و منشأ بردگان در ایران نسبتاً کافی است. 

 بردگان ترک←

 صفات بردگان ترک←←
ترکان به دليل سابقه زندگی در استپھا و جسارتشان، مناسبترین افراد برای خدمت نظامی

)،٢۵۵ـ ١۶٠ (ح جاحظ، از جمله نویسندگان، برخی استعدادتشخيص داده شدند و به سبب این 
]١١[ آنھا را ستودهاند. 

 وکاخ در خدمت بیچون و چرایشان به صاحبان خود، برای دلبستگی و وفاداریاما به سبب 
 نيز بسيار مناسب بودند.منزل

نفوذ)، حتی صاحب ۴٢١ـ٣٨٩ (حک: محمود غزنوی محبوب غالم، ایاز بن ُایماقکسانی چون 
 میشدند.سياسی

 راه ورود به ایران←←
استپھای و آسيا را به خاورميانه که سرزمينھای تمدن باستانی راه زمينی را از دو بردگان ترک

، و راه شمالآذربایجان به قفقاز و روسيه پيوند میدھد (راه شمال غربی از جنوب اروپای شرقی
 میآوردند.ایران)، به خراسان و ماوراءالنھر به خوارزمشرقی از 

]ویرایش[
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 علت برده شدن←←
 درمسلماناناز پایان سده اول به بعد، بردگانی که به ایران وارد میشدند، اسيرانی بودند که 

، در جنگ با ترکان استپھای ورای آنجا میگرفتند.آسيای مرکزی و در خزران با جنگ
 افزوده شدند که آنھا را به بازارھایاسيران جنگیبعدھا جریان مستمری از بردگان ترک به 

) میآوردند ونََسف (نخشب (کِّش) و کيش، بخارا، سمرقند، دربندبردهفروشی شھرھایی چون 
).سبکتکين بودند (مانند استپقربانيان جنگھای بين قبيلهای ترکان در 

در ميان این بردگان ترک کسانی نيز بودند که والدینشان آنان را فروخته بودند.

 تجارت بردگان ترک←←
 و ماوراءالنھر، به راھی منتھی به شمالخراسان در اميران سامانیدر قرون سوم و چھارم، 

 معاصر تأکيد کردهاند، بيشتر رونقجغرافینویسانشرقی ایران، مسلط بودند، و ھمانگونه که 
اقتصادی خود را مدیون تجارت مھم بردگان ترک بودند.

 ارسال برده به عنوان خراج←←
 میفرستادند یابغداد را که فرمانداران خراسان، چون طاھریان، به خراجیمعموالً بخشی از 

 وافغانستان از فتوحات خود در عمرو بن ليث صفاری و یعقوب بن ليث از ماوراءالنھر و سامانيان
 بودند.بردگان میفرستادند، خلفا برای ھندگوشه و کنار 

١، ٠٢٠)، در زمان او خراج ساالنه خراسان مشتمل بر ٣٩١ یا ٣٨٠ ـ ح٣٣۶به نوشته مقدسی (
برده بود.

 قوانين عبور برده از ایران←←
پسر بچهاميران سامانی برای عبور بردگان از قلمرو خود مقرراتی وضع کرده بودند؛ برای ھر 

عاقله زن ھمين مبلغ بدون جواز، و برای ھر دختر بچه، برای ھر درھم» و ھفتاد تا صد جواز«
]١٢[  میکردند. مطالبهبيست تا سی درھم 

 صفات ممتاز بردگان ترک←←
 (سده چھارم)، صفات ممتاز بردگان ترک را برشمرده و بارھا در خراسان شاھد فروشابن حوقل

، حدوددوره طاھریان اما ميانگين نرخ بردهھای ترک در ]١٣[  بوده است،دیناربردهای تا سه ھزار 
سيصد درھم بود.

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

 ـصقالبه، روسھا و آالنھا ـ مانند اروپای شرقیاین بردگان، ترکان و غير ترکھایی از قفقاز و 
 شرق روسيه،اویغور و فين شامل مردم اسالوھابودند (صقالبه سپيدپوست احتماالً عالوه بر 

، نيز میشدند).موردونیھا یا ُبرطاسھامانند 

 رسم غزو←
 بسياری، از جملهمسيحی» نيز که مسلمانان در منطقه قفقاز اجرا میکردند، بردگان غزورسم «
]١۴[  را وارد منطقه میکرده است. گرجيان و ارمنيان و یونانيان

 به دشتھایغزنویان) به شرق افغانستان، و پس از آن ٣٩٣ـ٢۴٧ (صفاریانلشکرکشیھای 
شمالی ھند، دنيای ھند را به منزله منبعی از بردگان، خصوصاً برای سرزمينھای شرقی ایران،

باز کرد.
 تن را۵٣، ٠٠٠)، ۴٠٨ (در رود سند دره در َقنوج در یکی از لشکرکشیھایش به سلطان محمود

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

»ھا و گروهھای اجتماعی گوناگون ھندی برایکاْست درباره استعدادھای مختلف «قابوسنامه
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]١۵[ ، بحث شده است. بردگی

بردگی نظامی در ایران اسالمی

 در حکومت ساسانی←
 درساسانيان سپاه پدیدهای ناشناخته نبوده، اما چون دوره ساسانی در بردگی نظامیاحتماالً 

 متشکل از مردان آزاد بود، اگر بردهای وجود داشته در گروهزره پوش سواره نظاماصل متکی بر 
 وروستایيان مرکب از وظيفه بوده است که در آن نيز سربازان پياده نظامبیاھميّت دنباله روان 

دیگر افراد متعلق به طبقات پایين اجتماع سھم عمدهای بر عھده داشتهاند.

 گسترش قلمرو مسلمانان←
،ماوراءالنھر و قفقاز نخست اسالم به مناطقی چون سده در دو یا سه مسلمانانگسترش قلمرو 

 وافغانستان و در شرق آسيا و استپھای درون روسيهبالقوه منبع وسيعی از بردگان را در جنوب 
 قرار داد.ایران مسلمان فرمانروایان و حکام در اختيار ھندحواشی 

 بردگان ترک←
، نيز تا آغاز قرن پنجم منبع بردهغور و دیلمگو اینکه نواحی دورافتاده و فتح نشده ایران، نظير 

 داشتند.مزیتبود، ترکاِن استپھای اروپایی ـ آسيایی، به عنوان برده نظامی، بر بردگان دیگر 

 صفات بردگان ترک←←
محيط نامساعد سرزمين اجدادی ترکان، آنھا را در مقابل سختیھا مقاوم کرده بود و چون

 پيشين خود را به باد فراموشی سپرده بودند به وفاداری ایشان نسبتعقاید و آداب و بتپرستی
 قومی ایشان درمھارتبه صاحبان مسلمانشان اعتماد کامل وجود داشت؛ از ھمه مھمتر، 

 بود.سوارکاری
 میکردند؛ ازینرو چندی نگذشت که ازتيراندازی با دقت زین ترک از روی تيراندازان و نيزهداران

عوامل اساسی ھر لشکر اسالمی به شمار آمدند و فنونی که در آن کارآمد بودند، مکّمِل
، پياده نظامتبرزین و زوبين به مسلح کوه نور دیلمیمھارتھای گروهھای دیگری مانند پياده نظام 

 سنگين با خود حمل نمیکردند و میتوانستند بهسالحسيستانی، و سواران عربی شد که 
 بپردازند.برق آساحملهھای 

 ترکان در دستگاه عباسی←←
 بهعراق در خليفه را در لشکریان بردگان ترک) به بعد، ١٩٣ـ١٧٠ (ھارونالرشيد خالفتاز زمان 
 به کار گرفتند و این کار ادامه یافت تا اینکه طی قرن سوم مماليک یا غالمان ترکنگھبانعنوان 

 به شمار میآمدند.عباسيان لشکراعضای اصلی 

 ترکان در دستگاه طاھریان←←
 در ایران، احتماالً از طاھریان خراسان به بعد نيز این الگو را دنبال میکردند.خلفا جانشين

 و انتقال آنھا بهآسيای مرکزیحکومتھای طاھریان در تھيه ترکان از بازارھای بردهفروشی 
نيشابور دربار، واسطهای مھم بودند و احتماالً از این بردگان در گروه محافظان خویش در عراق

استفاده میکردهاند.

 ترکان در دستگاه صفاریان←←
، از بردگان ترک در نيروھای خود استفاده میکردند.سيستان در صفاریان

 داشتغالم)، نيروی برگزیدهای مرکّب از دو ھزار ٢۶۵ـ ٢۴٧ (حک: سلسله صفاریان، یعقوب ليث
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 از نيشابور به٢۵٩) در عبدهللا بن طاھر بن محمدکه ھنگام سرنگون کردن آخرین حاکم طاھری (
 مسلح کرده بود که نشاننقره و طال گرزھای و شمشير و سپر گرفته، و آنان را با غنيمت

]١۶[  نيز دارای چنين محافظانی با تجھيزات تشریفاتی بودهاند. طاھریانمیدھد 

، از سپاھيان ھندی و شاید سياهپوستاميران صفاری سيستاندر سده چھارم، برخی از 
») ھم استفاده میکردند.زنجی(«

 ترکان در دستگاه سامانی←←
سامانيان ماوراءالنھر و خراسان بر راھی که بسياری از بردگان ترک، از نواحی داخلی آسيا به

، از آن طریق آورده میشدند، مسلط بودند.جھان اسالم
 عناصر اصلی لشکریان سامانی را تشکيل میدادند وغالمان ترکدر اوایل سده چھارم، 

) بودند.٣١٧ (متوفی قراتگين اسفيجابیفرماندھان ایشان نيز غالمانی چون 
 اميدوار بودند که در برابر نفوذ زمينداران بومی و مخالفت ایشان با سياستاميران سامانی

احمد بن، سپاھيان وفادار ترک بتوانند تعادلی ایجاد کنند، اما در واقع خاندانمتمرکزسازی این 
 به دست ھمين غالمان٣٠١)، در ٣٣١ـ٣٠١)، پدر نصر (حک: ٣٠١ـ٢٩۵ (حک :اسماعيل سامانی

)٣٨٩ / بَگتوزون و فائق خاصّه (متوفی بَکتوزونکشته شد، و سرداران ترک بسيار نيرومندی چون 
 را فراھم آوردند.حکومتدر دھهھای آخر دوران سامانی عمداً وسایل متالشی شدن 

 ترکان در دستگاه آلبویه←←
 قدرت را به دست گرفته بودند، بسيارعراق و ایران غرب و شمال نيز که در آلبویهدر ھمين ایام، 

سریع به ضرورت استخدام سواران برده ترک پی بردند و چيزی نگذشت که این سواران از نظر
 (ھموطنان آلبویه) برابر شدند و گاھی از آنان نيز پيشی گرفتند.دیلمیاھميت با پياده نظام 

سرچشمه و امتيازات دیگر دستمزد انجاميد که از اختالف در سپاهاین امر به مشکالتی در درون 
 خویش فاصله میگرفتند، غالباً جانب ترکانقبيله، که از افراد اميران آلبویهمیگرفت، زیرا ظاھراً 

را گرفته و آنھا را وفادارتر دانستهاند.

 دولت ترکان غزنوی←←
، یعنی نيرومندترین و گستردهترین فرمانروایی شرق جھان اسالم تا آن زمان،دولت ترکان غزنوی

 وافغانستان، از ميان خرابهھای دولت سامانی، در سامانيانسلسلهای بود که بردگان محافظ 
 به وجود آوردند.شرق ایران
شعبان (متوفی الپتکين / اَلبَتکين غالمان محافظ، در اصل از سبکتکين، دودمان این بنيانگذار

]١٧[ ، بود. سامانيان سپاه ترک سردار) ٣۵٢

 و ھسته مرکزی آن عمدتاً مرکب از ترکانی بود که بانژاد متشکل از افراد چند غزنویانسپاه 
 آوردهآسيای مرکزی شرقی در آن زمان، از ترکستان، فرمانروایان ماوراءالنھر و قراخانيانوساطت 

 ـ از سپاھيان ھندی نيز استفاده میکردند، زیراصفاریان سنتمیشدند، ولی ـ به پيروی از 
 و جانشينانش به منابع غنی ھند نيز برای تھيه برده دسترسی داشتند.سلطان محمود غزنوی

 («غالماِن سرای») قلب این سپاه را تشکيل میدادند.سلطان کاخمحافظان 

 ترکان در سالجقه←←
 مختلفی که در قرن ششم در مناطقی از ایران ـ ماننداتابکان، سلسلهھای سالجقهدر دوران 
 ـ به وجود آمدند، به دست غالمان ترک نژادی بنيان گذاشتهخوزستان و فارس، جبال، آذربایجان

 بودند و در والیات دورافتاده مملکت،سلجوقی جوان اميرزادگان («اتابِک») َقيِِّمشدند که لَلِه یا 
تيولھایی به ایشان داده شده بود.

 (دومين پادشاه سلجوقی،الپ ارسالنزیرا پس از تثبيت حکمرانی سالجقه بزرگ به ھمت اَلب / 
 لزوم تعدیل وسالطين سلجوقی)، ۴٨۵ـ ۴۶۵ (حک: ملکشاه سلجوقی) و ۴۶۵ـ۴۵۵حک: 

 تشخيصاجير، را به یاری سپاھيان حرفهای ُاغوز / ترکان ُغزتکميل گروهھای قبيلهای خود، یعنی 
،ارمنیدادند، و ازینرو از بردگان ترکی که از آسيای مرکزی خریداری میشدند و نيز از بردگان 
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 استفاده کردند.سياهپوست و گرجی، یونانی
 باشند، اقدامی بود کهترکتشکيل سپاھی از غالمان حرفهای که معموالً قسمت عمده آن 

، وارثان سالجقه در ایران، آن را ادامه دادند.غوریان و خوارزمشاھيانسلسلهھایی مانند 

 ترکان در خوارزمشاھيان←←
 آوردند،استپاستخدام سپاھيان ترک مشرکی که خوارزمشاھيان مستقيماً از نواحی دورافتاده 

تأليف (راحةالصدور مورخ در نجمالدین راوندی»مؤثر بود، زیرا به گفته شاه ایران از مردم نارضاییدر 
 یامسيحی ششم)، زیادهرویھای ایشان بمراتب از آِن گرجیھا و فرنگیھای سدهدر اواخر 
 بدتر بود.مشرک قراختایيان

 حکومت شاھان برده←←
، ھمبستگی حرفهای خویش راافغانستان در سلطنت غوریان انقراضغالمان ترِک غوریان، پس از 

) یا۶٠٢ ـ۵۶٩ : شھابالدین محمد بن سام یا معزالدین (به افتخار ُمعزّیهحفظ کردند و به عنوان 
»،شاھان برده به اصطالح «سلسلهگروهھای مشابه، اميرنشينھای مسلمان گوناگونی، بویژه 

 بنيان گذاشتند.دھلیرا در 

 حمله مغول به ایران←

 تأثيرات نظامی حمله←←
سپاه وارد شد که عمدهترین آنھا ایرانبا حمله مغولھا، مجموعه جدیدی از سنن نظامی به 

 قبيلهای مغولی ـ ترکی بود که انبوھی از ساکنان محلّی را به صورت قوای کمکی درسواره نظام
 به کارشان گيرند.پياده نظام کرده بودند تا به صورت خدمتآن وادار به 

 جذب ایلخانان در فرھنگ ایران←←
جذب معمول در ایران رسوم و فرھنگ نيز بتدریج در ایلخانان مغولاما مانند دیگر مھاجمان استپ، 

 و آققراقوینلوھاشدند، و نھاد غالمان سرباز حرفهای در ميان دنبالهروان کماھميتتر آنان، مانند 
، مجدداً ظاھر شد.قوینلوھا

 (حک:اوزون حسن آق قوینلو» یا وصف سان دیدن از سپاه و حکومت سلطان عرضنامهدر «
سربازان برده» یا خدمتکارانی اشاره شده که معلوم است ُقلُّْغچی تن «٣، ٩٠٠) به ٨٨٢ـ٨۵٧

بودهاند.

 در دوره صفوی←

 رقابت بردگان با قزلباش←←
صوفيان یا ھواداران و مریدان ترکمن فرقه قزلباشان را در اصل صفویاناگرچه مبنای دولت مذھبی 

 (حکشاه طھماسب اول تشکيل میدادند، پس از آنکه آناطولی و شرق آذربایجان در صفویه
 لشکر کشيد و تعداد زیادی از گرجیھا وقفقاز) به ٩۶٧ و ٩۴٧) چھاربار (بين سالھای ٩٨۴ـ٩٣٠:

 گرفت، موقعيت انحصاری قزلباش به عنوانبردگیارمنیھا و چرکسھای مسيحی را به 
 شد و این بردگان بسرعت در درون حکومت به صورت رقيبیتضعيف دولت صفوینگھدارندگان 

برای قزلباش درآمدند.

 در دوره شاه عباس اول←←
 آوردهاسالم)، این افراد که دست کم اسماً ١٠٣٨ـ٩٩۶ (حک: شاه عباس اولبا روی کار آمدن 

» ناميده شدندقوللَر، «غالمان خاصّه شریفه» یا «غالمان کاخ سلطنتیبودند رسماً به عنوان 
 ـ که ینیچریھای معروف از جمله آنانغالمان باب عالی» ـ قاپی قوْللَری(شباھت نامگذاری با «

بودند جالب است.
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این افراد یا ھنوز از نظر حقوقی برده یا فرزندان بردگانی بودند که برای برعھده گرفتن وظایف
 شده بودند و مواجب خود را مستقيماً از خزانه شاھی دریافتتربيت کاخکشوری و لشکری در 

میکردند.
آنان فقط نسبت به شاه احساس وفاداری میکردند و بنابراین، در صورت لزوم، از آنان به منزله

 بزرگ نيز گاھی ناگزیر به استفادهسالجقهنيرویی رقيب قزلباش استفاده میشد، ھمانگونه که 
 میشدند.عشایر ُغزاز سپاھيان حرفهای خود در مقابل 

 خدمت میکردند؛ اگرچهتفنگ و مسلّح به سواره نظام به صورت شاه عباس«غالمان خاصّه» 
 شکست خوردند، درعثمانی از قوای چالدرانظاھراً سپاھيان صفوی از زمان طھماسب، در 

» شاه عباس نيزتفنگچيانسطح محدودی از تفنگ استفاده میکردهاند، و سپاه ویژه «
علیالظاھر عمدتاً متشکل از افراد بومی ایرانی بوده است.

 نفوذ زیاد بردگان←←
 به فرماندھی کلهللا وردی خان گرجی ١٠٠۶پيشرفت عوامل غير قزلباش چنان بود که در 

») منصوب شد، و پس از او نيز غالمیسپھساالر»، و سپس «سردار لشکرنيروھای صفوی («
 بدین سمت برگزیده شد.قرچقای خانارمنی موسوم به 

تاورنيه ده ھزار و شاردن صفویان در قرن یازدھم، تعداد غالمان سپاھی را دوران افولحتی در 
 زده است.تخمين تنھجده ھزار 

، کتابی که در اوایل قرن دوازدھم درباره سازمان حکومتی صفویانتذکرةالملوک ميرزا سميعاطبق 
، نفوذ فراوانی داشت، وزیری ویژه وقوللر آغاسینوشته شده، برای سپاه غالمان که فرمانده آن، 

») ویژهای از قسمت غالمھا، منصوب میشدند.مستوفیمأمور امورمالی («

 الغای بردهداری در ایران←
فتحعلی شاه قاجار از بين رفت، اگرچه ھنوز در زمان ایران سيزدھم، بردهداری بتدریج در قرنطی 

) محافظان سلطنتی را غالمانی تشکيل میدادند که قسمت اعظم آنان١٢۵٠ـ١٢١٢(حک: 
 لزوم تشکيل ارتش حرفهای نوینی که بتواند درپادشاه این سلطنت بودند؛ ولی در اواخر گرجی

 ایران ایستادگی کند احساس میشد.خاک به امپراتوری روسيهبرابر تجاوز قدرتھایی چون 

از زمان مغول تا الغای بردگی

این دوره زمانی به دو بخش تقسيم میشود:
.زندیه و صفویه، گورکانيان / تيموریان، ایلخانيان. دورهھای ١
.دوره قاجاریه. ٢

دوره اول

)، زندیه١١۴٨ـ ٩٠۵)؛ صفویه (ح. ٩١۶ـ٧٧١)؛ تيموریان/ گورکانيان (٧۵٠ـ۶۵۴دورهھای ایلخانيان (
).١٢٠٨ـ ح١١۶٣(ح 

 عناوین بردهھا←
» یاکنيز را «زنان» و کاکاسياه را معموالً «بردگان سياه»، زرخرید» و «غالممردان برده را «

]٢٠[ ]١٩[ ]١٨[ » میخواندند. کنيزک«

 منابع تھيه برده←

]ویرایش[

]ویرایش[
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 تھيه برده سفيدپوست←←
 بازشبيخون و جنگ، شيوه تھيه برده سفيدپوست اساساً تغييری نکرد، یعنی مغولپس از دوره 

 بود.بردهگيریھم مھمترین راه 
 در اختيار داشت که کارگران ماھری بودند و سراسر سال بهاسير «حدود ھزار تيموربرای مثال، 

 داشتند».اشتغال کمان و تير و کالهخودساختن 
 اسيرھرمز که پس از فتح پرتغالیھایی اسيران ممکن بود کما اینکه در مورد بازخریدالبته 

شدند، اتفاق افتاد.

 فروش فرزندان←←
 خود را میفروختند، منبع مھمی به شمار نمیآمدند.فرزندان فقيری که والدین

 ورود برده از ھند←←
 نيز برده وارد میشد.ھنداز 

 به قصدسورت، در کشتیھایی که ھمراه کشتی او از ١٠٣٨/١۶٢٨ در ِھربرتبه نوشته 
 خریداری کردهھند در ایرانيان حرکت کردند «بيش از سيصد برده وجود داشتند که بندرعباس

کشتی و جز آنھا». بردهھای سياه را ھنوز از شرق افریقا با بنارسی و ھندو و پارسیبودند: 
میآوردند.

 تغييرات اجتماعی←←
 راایرانتغييرات مھم اجتماعی، در ميزان عرضه برده مؤثر بود؛ برای مثال، ھنگامی که افغانھا 

)، ھزاران تن به بردگی گرفته شدند.١١۴٣ـ١١٣۵ کردند (اشغال
 در جنوب شرقی و ازبکھا در شمال شرقی ایران، به اسير و بردهبلوچھایورشھای معمول 

شدن ھزاران تن میانجاميد.
 قربانيان اصلی بردهگيری بودند.مسيحيان، قفقازدر 
) تقاضا کردند که ایل بيرزاده را١١٩٣ (متوفی کریم خان زند از نخجوان عشایر و دھقانان، ١١٨٢در 

 کند.منعاز اسير گرفتن از ایشان 

 ھدیه←←
»، راه دیگر تھيه برده بود.ھدیه، «خرید و خشونتگذشته از 

، به او ھدیه میدادند.عيد نوروز ھم برده میخرید، ھم، مثالً به مناسبت شاه
 از این١١٩۴ ایران بدھند، در پادشاه خود، دختران و پسرانی نيز به خراج که مقرر بود جزو ارامنه

کار خودداری کردند.
 ھدیه میداد.بردهشاه نيز به دیگران 

شاه اسماعيل اول دربار به گرجستان سفيران سفربه نوشته جھانگردی ایتاليایی، ھنگام 
» به ایشان ھدیه داده شد.کنيزی)، «٩٣٠ـ٩٠۵ (حک: صفوی

 مشاغل بردگان←
، استفاده میشد.عشرت و عيشاز بردگان در کارھای مختلف، بویژه در امور خانگی و برای 

]٢١[  وامیداشتند. فحشابرخی از کنيزکان را صاحبانشان به 

 ایران نيز ھر یک چند برده داشتند.مقيم اروپایيان خانهھای بزرگ و بردگان متعدد، و رجالتمام 

 خواجهھا←

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

 میشدند.اختهو پيش از فروش به صاحبان نھایی خود، 
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 رنگ پوست خواجهھا←←
آنھا بيشتر پوستی تيره داشتند، اما خواجه سفيدپوست نيز دیده شده است.

 خواجه باشی←←
)١٠٣٨ـ٩۶۶ (حک: شاه عباس اول، خواجه سفيدپوست وجود نداشت تا اینکه صفویاندر زمان 

حرم»ی ریش سفيد «سمِت»)، خواجه باشیخود چند بار افراد را اخته کرد، رئيس خواجهھا («
را عھدهدار بود.

 تبار خواجهھا←←
 بودند وبنگال و ماالبار، اکثر خواجهھای تيره پوست، ھندی و بيشتر آنھا اھل شارَدنبه گفته 

رنگ پوستشان از رنگ پوست سياھان افریقایی روشنتر بود.

 یوزباشی←←
 را اخته کردند و شایستهترین ایشانگرجی» غالم یکصد «٩٩٩/١۵٩٠در اواخر قرن دھم، حدود 

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

 شد.تقسيماز آن پس، قدرت ميان خواجهھای سفيدپوست و سياهپوست 
شاه تنھا کسی بود که حق مالکيت خواجه سفيدپوست داشت.

 قيمت خواجه←←
گزاف قيمتی، به تحصيالت (معموالً ھشت تا شانزده سال) و ميزان سنخواجهھا، بر اساس 

ـ١٠٢۵ (حک: شاه عباس دوم میرسيدند؛ با این حال، فروش) به فرانک(ميان ھزار تا دو ھزار 
 داشت.خواجه) حدود سه ھزار ١٠٧٧

 ایشان بستگیثروتخانوادهھای ممتاز معموالً دو تا ھشت خواجه داشتند و تعداد آنھا به 
داشت.

 ایشيک آقاسی باشی←←
حرمسرا»)، که در ایشيک آقاسی باشی («خواجگان حرمگزارشھای مقامات رسمی را رئيس 

 میبرد و پاسخ شاه را به ایشان میداد.شاهدارای محلی مخصوص بود، نزد 

 خزانهداران←←
 سلطنتی و معاون او، که کليدھای خزانه را در اختيار داشت، ھر دو از خواجهھایخزانهدار

سياهپوست بودند.

 خواجهھا در حرمسرا←←
فقط خواجهھای سياهپوست اجازه ورود به حرمسرا را داشتند و در واقع بندرت آنجا را ترک

میکردند.
ایشان عالوه بر نگھبانی از زنان شاه، کمی ھم در کارھای خانگی کمک میکردند.

 حق ورود به حرم را داشتند.شاهخواجهھای سفيدپوست تنھا با اجازه شخص 
، و ھميشه ھمراه شاه بودند.کاخ سلطنتی و محافظان شاهایشان 

 مھتر←←
» میخواندند.مھتررئيس خواجهھای سفيدپوست را «

 و ھميشه با شاه بود.متنفذمھتر در کاخی از آِن خود زندگی میکرد، بسيار 
شاه که ھمواره خواجهھا گرداگرد او را گرفتهاند و به او خدمت میکنند «حدود پنجاه خواجه دارد
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که به نيازھای کم اھميت او مانند لباس پوشيدن میرسند.
 نيز با آنھاست».آبدارخانه و البسه تصدی

ھنگام بار عام، «ُنه تا ده خواجه کوچِک ده تا چھارده ساله پشت سرشاه میایستند؛ آنھا
زیباترین کودکانی ھستند که چشم کسی دیده است.

لباسھای فاخر به تن دارند و پشت سر شاه نيمدایرهای تشکيل دادهاند؛ چنان بیحرکت
 را باال نگهسرھا و شکمھا، دستھا را بر روی مرمرندایستادهاند که انگاری مجسمهھایی از 

داشتهاند و چشمھا مستقيم به جلو مینگرند».
 میزدند.زانوآنھا ھنگامی که چيزی به شاه میدادند 

 سربازان برده←

 زمان غازان خان←←
 (حک:غازان خان ناپدید شدند، بار دیگر در زمان دوره مغولسربازان برده («غالم»)، که در 

، اھميت یافتند.پادشاه ایلخانی)، ھفتمين ٧٠٣ـ۶٩۴
)، مالک اقطاعی نظامی درگذشته و وارثی بر جای٧١٨ـ ۶۴۵ (رشيدالدین فضلهللابه نوشته 

]٢٢[  او واگذار شود. پيرنگذارده، و مقرر شده است که اقطاع به یکی از غالمان 

 دربار ابوسعيد ایلخانی←←
 اشاره کرده است.ابوسعيد ایلخانی) در دربار برده» (مملوک به حضور «ابن بطوطه

 مشغولکاروانھا نيز از غالمانی یاد میکند که با دیگران به حفاظت از ]٢۴[ ]٢٣[  شمس منشی
بودهاند.

 سربداران←←
 از شخصمحافظت برای غالم ترک)، نيز گروھی ٧۵١ (حدودوجيهالدین، سربدارانیکی از رھبران 

]٢۵[  کرده بود. استخدامخویش 

 دولت چوپانيان←←
دولت چوپانيان)، غالمان بار دیگر در ٧۵٠ـ۶۵۴ : ایران (دوره فرمانروایی در ایلخانيان افولبا 

]٢۶[ اھميت یافتند. 

 دوره صفویان←←
 استفاده نکردند، تنھا در حدودسرباز برده، از آققوینلوھا و قراقوینلوھا در اوایل کار، مانند صفویان
 به وجود آوردند، سپاھی از غالمانشاه عباس اول برای قزلباش بر اثر مشکالتی که اميران ٩٩٨

تشکيل گردید.
یَساوالن («اسلحهخانه و مرکب از غالمان، محافظان قوللرآقاسی باشی تحت فرمان سپاهاین 
 لوله پھن («جزائری») بود.تفنگھای به مسلح» و یوزباشيان» تحت امر «جارچيان») و «قور

») جداگانهای نيز برای این سپاه تعيين شد.مستوفی» و مأمور مالی («وزیردر ضمن، «
 افراد، وحقوق پرداخت و ميزان شيوه و انجام وظيفه وزیر حفظ سوابق اشتغال و نحوه شغل

مدارک افراد و نگھداری مرگ و اخراجوظيفه مستوفی حفظ سوابق غالمان و اطالعات مربوط به 
مالی بود.

 بود، فرا میگرفتند و پيش ازشاه را در نھادی که زیر نظر دربار، خواندن و تشریفات جوانغالمان 
 ویژه داشتند.آموزگاری، بلوغ

پس از رسيدن به سن بلوغ، به نظام وارد میشدند و تحت نظر قوللَر آقاسی باشی قرار
میگرفتند.

» بود.خانه گاو کوچکی به نام «کاخمسکن غالمان جوان در 
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 تن ذکر کرده١، ٢٠٠ تن بود، اما شاردن شمار آنھا را ١، ۴٠٠ حدود غالمان تعداد تونوبه گفته 
است.

]٢٧[  تن عضو داشته است. ١۵٠٠) سپاه غالمان دست کم ١١۶۴ (حدود شاھرخ شاهدر زمان 
]٢٨[

 نفوذ بردگان←
 بسيار بودند، بویژه خواجهھا که به سبباحترام و نفوذ یا جز آن، دارای خواجهغالمان، اعم از 

 داشتند.قدرت نزدیک با شاه و امکان دسترسی یافتن به او بسيار معاشرت
ابوسعيد دربار تباربسياری از غالمان به مقامات عالی رسيدند، از جمله خواجه به، خواجه یونانی 

 او بود.امير)، قدرتمندترین ٧٣۶ـ٧١٧ (نھمين پادشاه ایلخانی، حک: بھادر
 تن از غالمان بودند،٢٢ امير قدرتمند او، ٩٢)، از ١٠٣٨ھنگام مرگ شاه عباس اول (متوفی 

 بسيار مھم رسيدند.والیات حکومتبسياری از غالمان نيز به 
 میداد.دارایی و مالضمناً شاه به آنان اجازه کسب 

 میداد وقرض پول دیگری) نرخ (یا با درصد، به اقتضای خدماتشان، با بھره بيست بردگاناو به 
 آن را ساالنه دریافت میکرد، در حالی که ایشان آن پول را با بھره پنجاه یا ھفتاد یا ھشتادبھره

 قرض میدادند.رجال دربار ـ به خانه و کاالدرصد ـ در برابر وثيقهھای خوبی چون 
]٢٩[  آنان را میفروختند. ملکاگر وامگيرندگان پول غالمان را پس نمیدادند، غالمان خانه یا 

]٣٠[  خاص شاه بودند. عنایت»، دارای نفوذی ویژه و مورد خانهزادغالماِن به اصطالح «

رسيدن به مشاغل مھم منحصر به غالمان سلطنتی نبود، بلکه بردگان اشخاص دیگر نيز به
مقامات عالی میرسيدند.

 ادارهشيخ در نزدیکی شوشتر دیده بود که امور آن را چھار برده متعلق به خانقاھیابن بطوطه 
میکردند.

دوره قاجاریه

 ش).١٣٠۴ آبان ٩/ ١٣۴۴ ربيع الثانی ـ ١٢١٠ (دوره قاجاریه

 منابع تھيه برده←
 دربردگی میکردند و سپس به اسير جنگ، بردگان را یا میخریدند یا در دوره قاجار ایراندر 

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

 صورت میگرفت.کردستان و جنوب ایران

 گرفتن اسير←←
)، یورشھای خاص برای گرفتن برده وَچپو، حمالت عشایری (جنگ ایران و روسجنگھایی مانند 

، منبع اصلی تھيه برده سفيدپوست بخصوصترکمنھانيز لشکرکشیھای تنبيھی، بویژه بر ضد 
 بود.شمال ایراندر 

 را میگرفتند.چرکسی و گرجی، ارمنیدر درجه اول بردگان 
) جا میزدند، ولی عموماً اھلمغول» (َکلموک، کنيزان را به نام «خيوهای بازرگانان«ترکمنھا و 
 آنھا را میخریدهاند».ایرانيان و قزاقستاناند

در درجه دوم، ھدف عمده ایرانيان مسلمانی بودند که بویژه در حملهھای ترکمنھا گرفتار شده
بودند.

 ایرانی را اسير میکردند و ایشان را، اگر خود به آنھا نياز نداشتند، به بازرگانانشيعيانترکمنھا 
خيوهای میفروختند.

 خویش نيز ابایی نداشتند.سنیالبته از اسير کردن ھم مذھبان 

]ویرایش[
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 حمله میبردند و ھر که راُیموتھا به گوکالنھا، گزارش داده است که انگليس کنسول، آبوت
اسير میکردند، معموالً به ایرانيان میفروختند.

 وارادات←←
 از طریقعرب ایرانی و بردهفروشان بودند، و آنھا را یا سياهپوستدر جنوب ایران، بردگان عمدتاً 

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

]٣١[ » میگفتند. حاجیایرانيان به این بردهھا، به سبب محلی که از آن آورده شده بودند، «

 فروش فرزندان←←
، آنان رافقردر جنوب شرقی ایران، بردگان عمدتاً کسانی بودند که با والدینشان، به سبب 

میفروختند، یا بردهفروشان در حمالت خود اسيرشان میکردند.
 فروخته میشدند.افغانستان و عربستانھمه اینان در 

 دست به حمالتی میزدند.بردهگيری برای خوانين مکران، برخی از ١٣١٨در حدود 
 بهجاسک از بن در برده ۴۵٠بردگان مسلمان بيشتر در عربستان فروخته میشدند؛ ساالنه 

آنجا فرستاده میشد.
، یک بار دیگر متوقف شده است.١٣٢٣، ظاھراً در حدود مکران برده از صادرات

 و حوالی بندرعباس نيز به سبب فقر ناچارکرماندر نيمه اول سده چھاردھم، برخی از والدین در 
به فروش فرزندان خود شدهاند.

 مشاغل بردگان←
 استفادهکارھای یدی، امور اداری یا نظام، عشرت و عيشاز بردگان در کارھای خانگی یا 

 بودند.حرم نگھبانمیکردند و خواجهھا 
 خویش بود.ثروت ایران در خرید برده، نمایش اعيانھدف عمده 

 و بردگان کسی بيشتر بود، مھمتر به نظر میرسيد.نوکرانھر چه تعداد 
 بودند.کنيز خواستار اندروناز این گذشته، ھمسران بزرگان برای انجام امور 

 نيز، بر خالف قوانين ایران، صاحب برده بودند، ولی بردهھا ھرگاه میخواستند،اروپایيانبرخی از 
مسيحيان موظف نيستند به مسلمانمیتوانستند آنھا را ترک گویند و ادعا کنند که به عنوان 

خدمت کنند.

 وضعيت بردهھا←
 نبوده و تنھا به انجامدشوار به کارھای مکلفبيشتر نویسندگان بر آناند که بردگان در ایران ھرگز 

کارھای نسبتاً راحت خانگی میپرداختهاند.
 وبخارا را، بویژه در عشایر ترکمن داشت؛ بردگان صحتاما این امر فقط در مورد اعيان شھری 

 وامیداشتند.زمين شخم زدن و شبانی، به خيوه
کشاورزی) از بردگان منحصراً برای کار سيستان و بلوچستاندر جنوب شرقی ایران (در کرمان و 

استفاده میشد.
 وجود دارد که ساکنان آندهکده چندین بلوچستانبه گزارش یکی از کنسولھای انگليس، «در 

 کشاورزی میکنند».بمپوربردهاند و در زمينھای خالصه حدود 
، وسفيدپوستبه گزارش آبوت، «بيشتر کارگران کشاورزی در سيستان، بردگان سياهپوست و 

 و مولود ازدواج بردگان سياهپوست و اھالیدو رگه، جبل بارزبسياری از افراد قبيلهای در نزدیکی 
محلاند».

 سربازان برده←
 بودند.شاه محافظ» نام داشتند که غالمان شاهنوع خالصی از بردگان «

 و پسران بعضی از خانوادهھای اعيان انتخاب میشدند.قفقازیآنان عمدتاً از ميان بردگان جوان 
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 سيزدھم، تعداد آنان به سه تا چھار ھزار تن میرسيد.سدهدر ربع اول 
از این غالمان در کارھای دیگر دولتی نيز استفاده میشد، و برخی از آنھا به عالیترین مقامات

مملکتی میرسيدند.
 استخسروخان، و دیگری فارس حاکم، منوچھرخان معتمدالدولهاز نمونهھای مشھور آنھا یکی 

 (از جمله کرمان) شد.ایالتکه در طول زندگی خویش حاکم چند 
پس از آنکه ورود بردگان سفيدپوست متوقف شد، اعضای سپاه غالمان را از ميان مردان آزاد

ایرانی بر میگزیدند.

 خواجهھا←
مرد ناموس شده ـ نگھبانی از مقطوعالنسلوظيفه خواجهھا ـ چه مادرزاد چه مردان آزاد و بردگان 

 او، بود.زنانیعنی 
در مورد اخير، خواجهھا پيش از ورود به ایران، مقطوعالنسل و غالباً در جوانی خریداری میشدند.
اکثر خواجهھا، بویژه پس از آنکه یافتن بردگان سفيدپوست مشکلتر و سپس غير ممکن شد،

سياهپوست بودند.
 درگذشت.١٢٧٣ سفيدپوست در خواجه، آخرین پوالکبه گفته 

 سيزدھم دارای بيش از نود خواجهقرن در پایان ناصرالدین شاه حرمسرایبا این حال، 
» نيز میناميدند، و درآغا این افراد را عالوه بر خواجه، «]٣٢[ سياهپوست و سفيدپوست بود. 

 قرار داشتند.آغاباشی یا خواجه باشیحرم شاه تحت نظر 
 بود و از نفوذ خود استفادهمتنفذ، بسيار بصيرباشیخواجه باشی ناصرالدین شاه، ملقب به 

میکرد، و ھمين امر به قيمت جان او تمام شد.
، خواجگان نفوذ خود را از دست دادند.١٢٧٧به گفته پوالک، پس از 

 بود.مقارناین امر با کاھش تعداد آنھا 
]٣٣[ با این حال، خواجه باشِی شاه، بسيار بانفوذ بود. 

 استفادهپيرمردان از ھمسران خود از نگھبانی خواجه، بيشتر اعيان برای قيمت گزافبه علت 
میکردند.

 از چنين افرادی استفادهحرمسرای سلطنتی در دربانی و باغبانیحتی ناصرالدین شاه نيز برای 
]٣۴[ میکرد. 

 میماندند، برایزندهگاھی نيز افراد خاطی به مقطوعالنسل شدن محکوم میشدند که اگر 
خدماتشان اجرت گزافی پرداخته میشد.

 کنيزکان←
 اسيرکردھای، کنيزکان زیبایی خدمت میکردند که بدون استثنا از ترکمنھا، یا حرمدر داخل 

شده بودند.
»، قراربِگه خانم) ُاغولآنھا در حياطی مجزّا زندگی میکردند و زیر نظر زنی، ملقب به «اََقل (

 آنھا نيز بود.دستمزدداشتند که مسئول پرداخت 
 استفاده میشد.صيغه و خدمتکاراز کنيزکان به صورت 

 غالم بچه←
 ھمخدمت بچهھا بودند و ھمبازی نرسيده بودند، در حرم سن بلوغ»ھایی نيز که به غالم بچه«

]٣٨[ ]٣٧[ ]٣۶[ ]٣۵[ میکردند. 

 طبقهبندی بردگان←
حبشیھابردگان سياهپوست به دو یا سه گروه تقسيم شده بودند، به گفته پوالک، زنگیھا و 

گروهھای اصلی به شمار میرفتند.
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 زنگیھا←←
 و نواحی دور افتاده آن آورده میشدند.زنگبار از زنگیھا

 حبشیھا←←
 بود.جنوب سودان و سومالی، حبشه نيز به بردهای گفته میشد که اھل حبشی

 طبقهبندی شيل←←
 و حبشی».نوبيایی، ُبمباسهای اشاره کرده است : «برده سياهپوستشيل به سه نوع 

منشأ واژه «بمباسه» معلوم نيست، ولی به زنگیھای پوالک اشاره دارد و ممکن است که تلفظ
 باشد که بسياری از این بردگان از آنجا آورده میشدند.بندری، ممباسانادرست 

 و سومالی، و تيره رنگتر از حبشیھا بودند.نوبيانوبياییھا اھل 
 میشمارند و ازاینرو بسيار بدناماند.تنبل و خائن، سبع«بمباسهایھا را 

 میشناسند و بسيار مورد توجه قرارباھوش و شجاع، باوفا، مالیمنوبياییھا و حبشیھا را 
دارند».

 بردگان سفيدپوست←←
 را طبقهبندی نکرده بودهاند.بردگان سفيدپوستظاھراً 

 تأثير بردگان سياه در فرھنگ←
تصویر فرھنگی منفی از بردگان سياهپوست، ظاھراً در عمل مانعی اجتماعی ایجاد نکرده بوده،

فرھنگ ایرانيان اتفاق میافتاد، و بردگان سياهپوست تأثيری جزئی بر نژاد ميان افراد دو ازدواجزیرا 
تئاتر ایران در حاجی فيروز، و کاکاسياهگذاشتند؛ شخصيتھای ھمهپسند و خندهآوری چون 

]٣٩[ نمونهھایی از این تأثيرند. 

 که برای سياھان از ھر جای دیگر ایران نسبتاً راحتتر بود، ایشان سنتخليجفارسدر منطقه 
]۴٠[ ) را زنده نگه داشتند. زار: ارواح خبيث دفعافریقایی دیرینه خود (

 سخن میگفتند (اگر چه با لھجهفارسی شدند؛ به جذب جامعهبه طور کلی، بردگان بخوبی در 
 گرویدند و بدین ترتيب کامالً در محيِطاسالمخاص خود)، زبانھای خود را فراموش کردند، به 

جدید، جذب شدند.

 قيمت بردگان←
 بستگی داشته است.عرضه و تقاضا به قيمت برده، کينربه گفته 

 نبودند، اما کنيزکان گرانترگران بردهھای مردی که با حرفهای آشنایی نداشتند، دروویلبه نوشته 
 میرسيد.تومانبودند و گاھی قيمت آنھا تا ششصد 

 حبشی زیبا ھفتاد دوکاتدختر، و قيمت دوکات دوازده تا ھجده پسر بچه، قيمت یک ١٢٧٧حدود 
بود.

 در نتيجه مقطوعالنسل کردن باال بود، خواجهھا بسيار گرانتر و بهطور کلیمرگوميرچون ميزان 
به سه برابر قيمت برده معمولی به فروش میرسيدند.

مردان و زنان، قيمت تجارت برده چھاردھم، به سبب مشکالت موجود در زمينه سدهدر نيمه اول 
سياهپوست گران بوده است.

 بردگان نيرومند پنجاه تا ھشتاد تومان بوده، اما کنيزان ارزانتر بودهاند.ميانگين، قيمت سيستاندر 

 تعداد بردگان←
به گفته ملکم تعداد بردگان در ایران زیاد نبوده است.

 نوشته است که در این زمان برده سفيدپوست نادر است و بردگان١٢۵۶باست ھم در حدود 
سياهپوست بمراتب بيشترند.

 زیاد نبوده و عده آنھا در جنوب بيشتر بوده است،شمال ایران، تعداد برده در ليدی شيلبه گفته 
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.مناطق ساحلیبویژه در 
 زده است.تخمينوی تعداد واردات برده را در سال، دو تا سه ھزار تن 

این امر که در ظاھر بردگان را، به طور کلی، «از دیگر مردم نمیتوان تميز داد»، و نيز محدوده
جغرافيایی مشاھدات خارجيان، شاید در تخمين ایشان درباره تعداد بردگان اثر داشته است.

اما پوالک گفته است که غالباً لباس بردگان نسبت به خود ایرانيان رنگارنگتر بوده است.

 تجارت برده←
رواجتجارت برده نيز فعاليتی بی سر و صدا بوده و این نيز احتماالً به فقدان اطالعات درباره 

بردهداری کمک کرده است.
 برده میپردازند، ولیخرید و فروش برده به شھرھای عمده میروند و به تجارباست میگوید: «

تقاضا آنچنان زیاد نيست که از نظر اقتصادی ایجاد بازاری را برای این امر توجيه کند».
 دیگر میبردند.شھر گروهھایی از بردگان را از شھری به بردهفروشان

 بود.داد و ستد از مراکز مھم بوشھر و شيراز، جنوبدر 
 میفرستاد.برده متنفذ درباریان و شاهحاکم شيراز مرتب برای 

 دید خریدارانمعرض در عریانبردگان را در منازل خصوصی نگاه میداشتند تا بتوانند آنھا را 
بگذارند.

 میشدند و بندرت بيش ازمرض سلاحتماالً به سبب کوتاھی عمر متوسط بردگان (غالباً قربانی 
 میماندند) واردات برده به تعداد اندک ولی مستمر، در سراسر قرن سيزدھمزنده سالسی 

ادامه یافت.
بلوغازدواج ميان بردگان نيز غالباً به توليد مثل نمیانجاميد و فرزندان آنھا نيز بندرت به سن 

، برده بهخليج فارس ما در کشتیھای جنگی میگوید: «علی رغم مراقبتھای ویلزمیرسيدند 
 وجودبازار بردهفروشیميزانی که پاسخگوی نياز باشد وارد میشود، ولی در ایران تاجر برده و 

ندارد».

 رفتار با بردگان←

 خوشرفتاری←←
 با بردگان بخوبی رفتار میشد.ایرانبه طور کلی، در 

 است».بھشت برای بردگان «ایران سایکسبه اعتقاد 
 نيز با آنھا نسبتاً انسانی به نظر میرسد.افغانھارفتار 

 علل خوشرفتاری←←
 و جنبه تجّملی داشتن برده، وظایف کمزحمت خانگی به آنھا واگذارقيمت گزافبه سبب 
میشد.

در ضمن، چون بردگان در ایران با کسی جز صاحبانشان پيوندی نداشتند، معموالً در مقایسه با
خدمتکاران آزاد مورد اطمينان و توجه بيشتری بودند.

 به شمار میآمدند و دونپایگی آنھا موجبخانواده نيز، مانند خدمتکاران، غالباً عضو بردگان
تحقيرشان نمیشد.

آزاد صاحبانشان مرگ، یا پس از ازدواج یا تولدبردگان را به مناسبتھای خانوادگی، مانند 
میکردند.

 ازدواج برده←←
 بهوصلت که از این کودکانیصاحب برده ترتيب ازدواج او را با یکی از کنيزان خویش میداد، و 

وجود میآمدند با فرزندان صاحب برده بزرگ میشدند.

 حق شکایت←←
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 داشتند و میتوانستند تقاضا کنند که بهحق شکایتبردگانی که با آنھا بدرفتاری میشد 
 افراد میشد؛ حتی در مواردکسر شأن باعث غالم خانگی فروشدیگری فروخته شوند، اما 

 میداد، یافتن خریدار مشکل بود، زیرا کسی بهرضایتنادری ھم که صاحب برده به فروش او 
 عالقه نداشت.متمردخریدن برده 

 نسبت به بردگان، اتفاق افتاده است که بردگان یک شھر در مقابل خانهسوء رفتارضمناً در موارد 
 شدهاند.عدالتصاحب برده به تظاھرات پرداخته و خواستار اجرای 

با وجود این، در جایی که قدرت نامحدود در یک طرف قضيه قرار داشته، بدرفتاری بندرت روی
میداده است.

پناه سفارت انگليس، به تنبيه به منظور فرار از برده، چندین ١٢۵٧ تا ١٢۵۶در فاصله سالھای 
بردند.

 وضع بردهھا در جنوب←←
 مفرط وگرسنگی واداشته میشدند، در حد کشاورزی، بردگانی که به کار جنوب ایراندر 

 نگھداری میشدند.مندرسلباسھای 
ظاھراً مقرر بود که یک سوم محصول زمين به آنھا داده شود، اما حتی از آن درصد ناچيز ھم،

مقدار زیادی کم میشد.

 وضعيت بردگان ترکمن←←
نيمه رفتار میکردند، شیء منقولبردگان ترکمنھا نيز وضع مشابھی داشتند؛ با آنھا چون 

 محکمی میبستند و روزھا نيز ناچار بودندقالب چوبی بودند و شبھا آنھا را با گرسنه و عریان
 حرکت کنند.زنجيرکه با 

 وضعيت حمل بردگان←←
درباره رفتار با بردگان در کشتیھای حمل برده، شواھد متناقضی ھست.

،عيسوی را ذکر کرده است؛ اما به گفته بردهفروشان عرب موردی زننده از رفتار وحشيانه لوریمر
 به وضعی نسبتاً انسانی انجامافریقا«تقریباً تمام منابع متفقالقولاند که حمل بردگان از 

میشد».

 کسب و کار بردگان←←
 گرد میآوردند.ھنگفتی ثروتبردگان اجازه کسب مال پيدا میکردند و غالباً 

 نکنند.بازخریدبا این حال، در بيشتر موارد ترجيح میدادند که خود را 

 الغای بردهداری←
 به طول انجاميد.قرن حدود یک تجارت بردهاز ميان برداشتن 

 تأثير فتح قفقاز←←
، بالفاصله بر تجارت برده تأثير گذاشت.روسھا توسط قفقاز فتحمرحله اول 

 ممنوع کرد، اما اینایرانروسيه فروش مردان و زنان قفقازی (ارمنی، گرجی و چرکسی) را به 
تجارت در قسمت ایرانی قفقاز ادامه یافت.

 را از قلمرو روسيه مخفيانه به ایران میآوردند.دختران و پسران
با وجود این، اثر تحریم فروش برده محسوس بود، چون دروویل اظھار میدارد که تعداد موارد

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

 امضای ترکمنچای←←
سلطه، که به موجب آن قفقاز به زیر روسيه بين ایران و ١٢۴٣ در قرارداد ترکمنچایبر اثر امضای 
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 شد.نادر بسيار برده قفقازیروسيه در آمد، 
 به قفقاز و نيزآقامحمدخان ١٢١٠ لشکرکشیاز این گذشته، بسياری از بردگانی که در جریان 

 گرفتار شده بودند به روسيه برگردانده شدند.جنگھای ایران و روسيهسربازانی که در 
مکلف مبادله اسرااین کار بر اساس ماده سيزدھم قرارداد صورت میگرفت که طرفين را به 

میساخت.
)١١۶٠ (مورخ عثمانی ایران و معاھده صلح در اسرای جنگیماده مشابھی نيز برای بازگشت 

گنجانده شده بود.
 به ایران آورده میشد، ولیقاچاق روسيه بردهھایی بهطور قلمرو، ھنوز ھم از ١٢١٠پس از 
 روسيه خواستار بازگشت فوری آنھا میشد.سفارت

 گسترش نفوذ روسيه←←
، نيز بر تحدید بردهداری اثر مثبتدریای خزرگسترش دامنه نفوذ روسيه در سواحل شرقی 

داشت.
، امکان متوقف ساختن کشتیھا و پشتيبانی نظامی ازجزیره آشورادهپایگاه دریایی روسيه در 
عمليات را به آنھا داد.

 آنجا، بردهگيری را در مرزھای شمالی ایرانخانات، بویژه فتح آسيای مرکزیفتوحات روسھا در 
متوقف ساخت.

====آدمربایی=====
 در ایران، که ترکمنھا و بلوچھا، به سبب نبودن قدرت دولت مرکزی انجام میدادند،آدمربایی

ادامه یافت.
 و اسيرغارت و قتل آزادانه به عشایر کرد نيز وضعی مشابه وجود داشت و آذربایجان غربیدر 

ش) به استقرار١٣٢٠ـ١٣٠۴، حک: رضاشاه (بعدھا رضاخان میپرداختند، تا اینکه مردمکردن 
نظم پرداخت.

 نيز به ھمين منوال بود.جنوب ایرانوضع در 

 انگليس و بردهداری ایران←←
 ومسقط سلطان برای متوقف ساختن تجارت برده در ایران، از طریق پيمانھای خود با انگليسيان

، تالش میکردند.حکام خليج فارسدیگر 
 کرد.ممنوع به ایران دریا حمل بردگان سياهپوست را از طریق ناصرالدین شاه، ١٢۶۵در 
 کردند که به موجب آن کشتیھای انگليسی مجاز بودندامضا پيمانی انگليس، ایران و ١٢۶٨در 

 کنند.بازرسیکشتیھای ایرانی را برای یافتن برده 
 ميان انگليس و ایران، حق بازرسی کشتیھا تا١٢٧۴ مورخ پيمان صلحبه موجب ماده سيزدھم 

 تمدید شد.١٢٩٠
اما این پيمانھا بر ميزان تجارت برده تأثير عمدهای نداشت و این تجارت تنھا بر اثر بازرسی دریایِی

 تا حدی کاھش یافت.١٢٨٧شدیدتر پس از 
 گسترش یافت: بردگانیانگلستان به امضا رسيد، اختيارات ١٣٠٠به موجب پيمان جدیدی که در 

جرم مسئول رسيدگی به دادگاهکه در کشتیھای ایرانی یافت میشدند آزاد میشدند و 
 ایرانی نيز باید در حضور نماینده کنسولی انگليس تشکيل میشد.کشتی صاحب

 شرکت کرد.الغای بردگی در مورد بروکسل کنفرانسایران ھمچنين در 
 برده را، چه از طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنوعواردات و تجارت، ایران ١٣٠٨در نتيجه، در 

کرد.
، تجارت برده قانوناً متوقف شده بود؛ اما ھنوز برای مدتی بردهداری وجود داشت که آن١٣٢٨در 

 بکلی از ميان رفت.دوره قاجارھم در پایان 

 توقف قانونی بردهداری←←
 ش١٣٢٧ (اعالميه جھانی حقوق بشر و نيز ژنو ١٩٢۶ش /١٣٠۵ کنوانسيونایران با پيوستن به 
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)، رسماً خود را متعھد به الغای بردهداری کرد.١٩۴٨/

 الغای بردهداری در افغانستان←
 برده در شمال شرقی نسبتاً فعال بود و ساالنه بين چھارصد تا پانصدخرید و فروش افغانستاندر 

 چھاردھم/ پایان سدهسده نيز در نيمه اول شوْغنانبرده در قندھار به فروش میرسيد؛ در 
 بردگان «تنھا کاالی تجاری» بودند.ميالدینوزدھم 

 بردهداری را ملغی ساخت، گو اینکه بازھم در برخی از نواحی کشورامير عبدالرحمان، ١٣١٣در 
ادامه یافت.

 متعھد به الغای بردهداری است.سازمان ملل متحدافغانستان نيز در حکم یکی از اعضای 
 

فھرست منابع

.١٩۵۶ـ١٩۵۵) ابن منظور، لسان العرب، بيروت ١(
.١٣٢٣) علی بن حسين ابوالفرج اصفھانی، االغانی، قاھره ٢(
.١٩۶٩) علی بن محمد جرجانی، التعریفات، بيروت ٣(
.١٣۴۶) محمد بن محمد غزالی، احياء علوم الدین، قاھره ۴(
.١۴٠٣/١٩٨٣) عبدهللا بن احمد، المغنی، بيروت ۵(
.١۴٠٣/١٩٨٣) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبير، در ابن قدامه، المغنی، بيروت ۶(
.١٣٧٩/١٩۵٩) ابراھيم بن علی ابواسحاق شيرازی، المھّذب فی فقه االمام الشافعی، بيروت ٧(
، چاپ افست١٣٣٢ـ١٣٣١) سليمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ االمام مالک، مصر ٨(

.١۴٠۴/١٩٨۴بيروت 
.١۴١٠/١٩٩٠) عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاھب االربعة، بيروت ٩(
ـ.١۴٠٩) محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل الشریعة، قم ١٠(
.١۴٠٩/١٩٨٩) وھبه مصطفی زحيلی، الفقه االسالمی و ادلّته، دمشق ١١(
.١۴٠۶/١٩٨۶) محمد بن احمد شمس االئمه سرخسی، کتاب المبسوط، بيروت ١٢(
) زین الدین بن علی شھيد ثانی، الروضة البھية فی شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد١٣(

.١۴٠٣/١٩٨٣کالنتر، بيروت 
 ش.١٣٧٠، تھران ١) اسعد شيخ االسالمی، احوال شخصيه، ج ١۴(
.١٩٧۴ـ١٩٧١/ ١٣٩۴ـ١٣٩٠) محمد حسين طباطبائی، الميزان فی تفسيرالقرآن، بيروت ١۵(
) عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی، بيروت (بی تا).١۶(
) جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، چاپ١٧(

.١٣٨٩/١٩۶٩عبدالحسين محمدعلی، نجف 
.١٣٩١، قاھره ٨) موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه االسالمی، ج ١٨(
.١۴١٢/١٩٩٢) محمد حسن بن باقر نجفی، جواھرالکالم فی شرح شرایع االسالم، بيروت ١٩(
.١٩٣٨) عمرو بن بحر جاحظ، الحيوان، قاھره ٢٠(
.١٣٧٢/١٩۵٣، مصر ١١) محمد رشيدرضا، تفسيرالمنار، ج ٢١(
) محمدطاھر سنوسی، مجموعة القوانين التونسية.٢٢(
.١٨٩٣ـ١٨٩١) حسن بن علی نظام الملک، سياست نامه، چاپ شارل شفر، پاریس ٢٣(
.١٨٩٢) احمد بن اسحاق یعقوبی، البلدان، چاپ دخویه، ليدن ٢۴(
.١٩٣٩ـ١٩٣٨) ابن حوقل، کتاب صورة االرض، چاپ کرامرس، ليدن ٢۵(
.١٩۶٠) ابن قتيبه، المعارف، چاپ عکاشه، قاھره ٢۶(
.١٩۶٧) ابراھيم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، چاپ دخویه، ليدن ٢٧(
Tria) عمرو بن بحر جاحظ، رسالة فی مناقب الترک و عامة جند الخالفة، چاپ فان فلوتن در ٢٨(

opuscula auctore al-Djahiz, Leiden ١٩٠٣.

]ویرایش[
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) محمد بن جریر طبری، کتاب تاریخ الرسل و الملوک، چاپ دخویه (و دیگران)، ليدن٢٩(
.١٩٠١ـ١٨٧٩

١٣۶۴) کيکاووس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، چاپ غالمحسين یوسفی، تھران ٣٠(
ش.

، چاپ١٣٣٢/١٩١۴، چاپ آمدروز، مصر ١) احمد بن محمد مسکویه، کتاب تجارب االمم، ج ٣١(
افست بغداد (بی تا).

.١٨٧٧) محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم، چاپ دخویه، ليدن ٣٢(
 ش.١٣١٩) محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، چاپ محمد تقی مدرس رضوی، تھران ٣٣(
) حسين بن علی نظام الملک، سياستنامه، با یادداشتھای محمد قزوینی، چاپ مرتضی٣۴(

 ش.١٣٣۴مدرس چھاردھی، تھران 
.١٨٨٣) احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ، چاپ ھوتسما، ليدن ٣۵(
 ش.١٣۴۴) بھرام بيضایی، نمایش در ایران، تھران ٣۶(
) تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، چاپ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سيروس٣٧(

 ش.١٣۶١سعدوندیان، تھران 
) محمود حسينی منشی، تاریخ احمدشاھی، چاپ از نسخة عکسی، چاپ دوستمراد٣٨(

.١٩٧۴سيدمرادوف، مسکو 
.١٩٠١) دولتشاه سمرقندی، تذکرة الشعراء، چاپ براون، ليدن ٣٩(
) رشيدالدین فضل هللا، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، چاپ کارل یان، لندن۴٠(

١٣۵٨/١٩۴٠.
) پيرامده اميلين پروب ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ایران، ترجمة محمود مصاحب، تبریز۴١(

 ش.١٣۴٧
 ش.١٣۴٢) غالمحسين ساعدی، اھل ھوا، تھران ۴٢(
) محمد بن ھندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعيين المراتب، چاپ عبدالکریم علی۴٣(

.١٩٧۶ـ١٩۶۴اوغلی عليزاده، مسکو 
.١٣٧٣/١٩۵۴) ابوبکر قطبی اھری، تاریخ شيخ اویس، چاپ ین فن لون، الھه ۴۴(
١٣۶٠) عبدهللا مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه، تھران ۴۵(

ش.
١٣۵١) دوستعلی معيرالممالک، یادداشتھایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تھران ۴۶(

ش.
 ش).١٣١۴) تاریخ سيستان، چاپ محمدتقی بھار، تھران (تاریخ مقدمه ۴٧(
١٣۵٣) حسن بن علی نظام الملک، سيرالملوک (سياست نامه)، چاپ ھيوبرت دارک، تھران ۴٨(

ش.

پانویس

 
، چاپ افست بغداد (بی تا). ١٣٣٢/١٩١۴، چاپ آمدروز، مصر ١، ج ٢٩٨، ص١احمد بن محمد مسکویه، کتاب تجارب االمم، ج ↑.١

 ش. ١٣۶۴، چاپ غالمحسين یوسفی، تھران ١١۴، ص١کيکاووس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، ج ↑.٢

٣.
١٣٣۴، با یادداشتھای محمد قزوینی، چاپ مرتضی مدرس چھاردھی، تھران ۵۶، ص١حسين بن علی نظام الملک، سياستنامه، ج ↑

ش. 

. ١٩۶٠، چاپ عکاشه، قاھره ٣٨٣، ص١ابن قتيبه، المعارف، ج ↑.۴

. ١٩۶٠، چاپ عکاشه، قاھره ٣٨٧، ص١ابن قتيبه، المعارف، ج ↑.۵

. ١٨٨٣، چاپ ھوتسما، ليدن ۵٣٨، ص٢احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ، ج ↑.۶

. ١٩٠١ـ١٨٧٩، چاپ دخویه (و دیگران)، ليدن ٧۵٨، ص١محمد بن جریر طبری، کتاب تاریخ الرسل و الملوک، ج ↑.٧

 ش. ١٣۶۴، چاپ غالمحسين یوسفی، تھران ١١٩ـ ١١١، ص١کيکاووس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، ج ↑.٨

. ١٩۶٧، چاپ دخویه، ليدن ٢٠۵، ص١ابراھيم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، ج ↑.٩

. ١٩٣٩ـ١٩٣٨، چاپ کرامرس، ليدن ٣٧٧، ص١ابن حوقل، کتاب صورة االرض، ج ↑.١٠
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١١.
,Tria opuscula auctore al-Djahiz، چاپ فان فلوتن در ۵۶ـ١، ص١عمرو بن بحر جاحظ، رسالة فی مناقب الترک و عامة جند الخالفة، ج ↑

Leiden ١٩٠٣ .

. ١٨٧٧، چاپ دخویه، ليدن ٣۴١ـ٣۴٠، ص١محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم، ج ↑.١٢

.١٩٣٩ـ١٩٣٨، چاپ کرامرس ، ليدن ٣۵٣ابن حوقل، کتاب صورة االرض، ص  ↑.١٣

 ش. ١٣۶۴، چاپ غالمحسين یوسفی، تھران ١١۶ـ١١۵، ص١کيکاووس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، ج ↑.١۴

 ش. ١٣۶۴، چاپ غالمحسين یوسفی، تھران ١١۶، ص١کيکاووس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، ج ↑.١۵

 ش). ١٣١۴، تھران (تاریخ مقدمه ٢٢٢، ص١تاریخ سيستان، چاپ محمدتقی بھار، ج ↑.١۶

 ش. ١٣۵٣، چاپ ھيوبرت دارک، تھران ١۵٠ـ١٣۵، ص١حسن بن علی نظام الملک، سيرالملوک (سياست نامه)، ج ↑.١٧

 ش. ١٣۶٠، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه، تھران ٢١٣، ص١عبدهللا مستوفی، شرح زندگانی من، ج ↑.١٨

١٩.
، چاپ عبدالکریم علی اوغلی عليزاده، مسکو۶٨ـ ۶٧، ص٢محمد بن ھندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعيين المراتب، ج ↑

. ١٩٧۶ـ١٩۶۴

٢٠.
، چاپ عبدالکریم علی اوغلی عليزاده، مسکو٧٠، ص٢محمد بن ھندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعيين المراتب، ج ↑

. ١٩٧۶ـ١٩۶۴

٢١.
، چاپ عبدالکریم علی اوغلی عليزاده، مسکو٢٨٩، ص٢محمد بن ھندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعيين المراتب، ج ↑

. ١٩٧۶ـ١٩۶۴

. ١٣۵٨/١٩۴٠، چاپ کارل یان، لندن ٣٠٨، ص١رشيدالدین فضل هللا، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، ج ↑.٢٢

٢٣.
، چاپ عبدالکریم علی اوغلی عليزاده، مسکو٢٢٨، ص١محمد بن ھندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعيين المراتب، ج ↑

. ١٩٧۶ـ١٩۶۴

٢۴.
، چاپ عبدالکریم علی اوغلی عليزاده، مسکو٢٣۵ـ٢٣۴، ص١محمد بن ھندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعيين المراتب، ج ↑

. ١٩٧۶ـ١٩۶۴

. ١٩٠١، چاپ براون، ليدن ٢٨٠، ص١دولتشاه سمرقندی، تذکرة الشعراء، ج ↑.٢۵

. ١٣٧٣/١٩۵۴، چاپ ین فن لون، الھه ٧۴ـ٧٠، ص١ابوبکر قطبی اھری، تاریخ شيخ اویس، ج ↑.٢۶

. ١٩٧۴ر، چاپ از نسخة عکسی، چاپ دوستمراد سيدمرادوف، مسکو ٩۵، گ ١محمود حسينی منشی، تاریخ احمدشاھی، ج  ↑.٢٧

. ١٩٧۴پ، چاپ از نسخة عکسی، چاپ دوستمراد سيدمرادوف، مسکو ٩۶، گ ١محمود حسينی منشی، تاریخ احمدشاھی، ج  ↑.٢٨

. ١٩٧۴، چاپ از نسخة عکسی، چاپ دوستمراد سيدمرادوف، مسکو ۴٩، ص١محمود حسينی منشی، تاریخ احمدشاھی، ج ↑.٢٩

. ١٩٧۴ر، چاپ از نسخة عکسی، چاپ دوستمراد سيدمرادوف، مسکو ١٣١، گ ١محمود حسينی منشی، تاریخ احمدشاھی، ج  ↑.٣٠

 ش. ١٣۶٠، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه، تھران ٢١٣، ص١عبدهللا مستوفی، شرح زندگانی من، ج ↑.٣١

 ش. ١٣۵١، تھران ٢١ـ٢٠، ص١دوستعلی معيرالممالک، یادداشتھایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، ج ↑.٣٢

 ش. ١٣۵١، تھران ٢١، ص١دوستعلی معيرالممالک، یادداشتھایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، ج ↑.٣٣

 ش. ١٣۵١، تھران ٢١، ص١دوستعلی معيرالممالک، یادداشتھایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، ج ↑.٣۴

 ش. ١٣۶١، چاپ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سيروس سعدوندیان، تھران ١۵، ص١تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، ج ↑.٣۵

 ش. ١٣۶١، چاپ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سيروس سعدوندیان، تھران ١٧، ص١تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، ج ↑.٣۶

 ش. ١٣۶١، چاپ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سيروس سعدوندیان، تھران ٢١، ص١تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، ج ↑.٣٧

 ش. ١٣۶١، چاپ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سيروس سعدوندیان، تھران ۵٢، ص١تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، ج ↑.٣٨

 ش. ١٣۴۴ به بعد، تھران ١٧٢، ص١بھرام بيضایی، نمایش در ایران، ج ↑.٣٩

 ش. ١٣۴٢غالمحسين ساعدی، اھل ھوا، تھران  ↑.۴٠

منابع

دانشنامه جھان اسالم، بنياد دائرة المعارف اسالمی، برگرفته از مقاله «بردهداری»،
    .٩٣۴شماره
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سياست و ضوابط: تالش ویکیفقه بر مقابله آراء فقھی و اصولی فقھای بزرگوار
استوار است. یکی از سياستھای اصلی آن رعایت احترام به صاحبان نظریه است.
اتقان و مستند بودن مطالب یکی دیگر از سياستھاست که در نگارش مطالب باید

رعایت شود. تدوین مطالب توسط طالب قم، مشھد، نجف و سایر حوزهھای علميه با
رعایت اتقان و استناد، انجام میشود.
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