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  چكيده
ارمني، (هاي مختلفي چون آفريقايي، قفقازي  و قوميت هااز نژاد غالمان و كنيزان در عصر قاجار در ايران

ها و تهاجمات ناگهاني  اسارت در جنگ معموال. ، تركمن، بلوچ، كرد و حتي فارس بودند)گرجي و چركس
با . ويژه از ميان تركان و اهالي منطقه قفقاز و ماوراي آن بوده است منبع اصلي تأمين غالم و كنيز، به

به ايران بسيار كاهش از آنجا ورود غالمان و كنيزان  ،ها قفقاز توسط روس همنطق ايران برسلب حاكميت 
اين جريان  .يافتچشمگير جنوب ايران افزايش از طريق يافت و در مقابل، ورود غالم و كنيز آفريقايي 

انگليس  فروشي نيروي دريايي هاي ضد برده كشتي نظارت جديفروشي و  قراردادهاي منع برده با وجود
مقاله حاضر پس از مشخص كردن مراكز و منابع  .ادامه پيدا كرد هـ14در خليج فارس، تا اواسط قرن 

  .اصلي تأمين غالم و كنيز، به بررسي و تشريح چگونگي اين جريان در مناطق مزبور پرداخته است

 
 .كنيز ، قاجار، خليج فارس، قفقاز ،غالم :ها واژه كليد
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  مقدمه
ها، شمار بردگان آفريقايي وارد شده به بنادر ايران، در قرن سيزدهم،  اي از گزارش رهپا بنابر

تعداد بردگاني را كه  1ليدي شيل. برخالف شهرهاي مركزي و شمالي، قابل توجه بوده است
با اين همه  2.تخمين زده استنفر هزار  تا سهشدند، بين دو  وارد ايران مي ساالنه از بنادر جنوب

شدند  غالمان و كنيزاني كه هر ساله به طرق گوناگون به ايران آورده ميتعداد قيق تعيين د
از . اين موضوع در هيچ منبعي جداگانه گزارش و بررسي نشده است چهبسيار مشكل است؛ 

طرفي معامالت غيرقانوني و پنهاني براي انتقال اينان به داخل كشور را نيز بايد عامل ديگري به 
تجارت خارجي، قانوني يا . ر دشواري تحقيق در اين زمينه افزوده استحساب آورد كه ب

غيرقانوني، تنها منبع تأمين بردگان در دوره قاجار نبوده است، لشكر كشي به بيرون مرزها و 
برخي از مناطق مرزي داخلي و در واقع اسارت گرفتن را نيز بايد در شمار يكي ديگر از منابع 

ترين مناطق و معابر تأمين و ورود  اينك اصلي. زان در نظر آورداصلي تأمين غالمان و كني
  : توان چنين دسته بندي كرد غالمان و كنيزان در عهد قاجار را مي

  
 ) قفقاز و مناطق كردنشين(شمال غربي 

به شمار  ها چركس و ارامنه ان،يگرج انيم از غالم و كنيز نيتأمي اصل منبع قفقاز همنطق
فريب دختران اين ديار،  تركيب پسران و طلعت دل ان ملكم، هيئت خوشسرج هبه گفت. آمد مي

غالمان و كنيزان  3.سبب تحريك و ترغيب مسلمين گشت كه از ايشان بنده و برده بدارند
 در احشام يا و اشخاص دزديدن منظور به كه تجاوزهايي پي در غالبا ها، گرجيويژه  قفقازي به

 دست به ها چپاول اين در هم كه افرادي. افتادند مي چنگ به گرفت، مي صورت سرزمينشان
 مطالبات و دعاوي به باره اين در. شدند مي گذاشته فروش معرض به ،افتادند مي ايرانيان

 صورت هم صلح دوران در حتي تجاوزها نوع اين. شد نمي داده اثر ترتيب هم گرجستان
 توجه مورد و مطلوب اندام، تناسب و چهره زيبايي خاطر به زنان و دختران قفقازي 4.گرفت مي

   5.دادند مي ترجيح ايراني زنان چاالكي بر را آنان گريِ الابالي ايرانيان اغلب و بودند
                                                 

1. Lady Sheil 
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به عنوان . كند ذكر مي متفاوت ،بازار از آنها تأمين به توجه ابقفقازي را  بردگان قيمت 1ركيني   
 80رجي در بازار تبريز در حدود ، يك دختر جوان گهـ1225/م1810مثال طبق گفته وي، در 

 بود، گرجي و چركسي ارمني، دخترهاي معامالت بازار كه ايروان در 2.شد پوند فروخته مي
 به كنيز قيمت غالبا .كرد خريداري تومان صد تا شصتقيمت  به را زيبا هباكر دخترهاي شد مي

هم  تومان ششصد اي پانصدقيمت آنها به  اوقات بعضي و بود تر گران خيلي ،مردها نسبت
 صاحبش درد بهكه  اي حرفه در كه آن مگر ؛نبود گران خيليدر مقابل قيمت غالم  .رسيد مي

  3 .بود مهارت و تخصصي مي د، دارايبخور
 به يا و آمدند مي در خود ارباب اي صيغه و عقدي زنان صورت به يا زنان و دختران قفقازي    

 كنيز زيادي تعداد اربابانبرخي از  ؛گرفتند مي رقرا بزرگان همسران خدمت در كنيز عنوان
   .خواستند كنيزي در خدمت داشته باشند مي زنهايشان از يك هر زيرا ،خريدند مي

فروشي  جدايي قفقاز و آسياي ميانه از ايران و اعالم منع برده علتق، به 13از اواسط قرن 
 گام اولين .متوقف شد يران تقريبام و كنيز قفقازي به اها، ورود غال در اين مناطق توسط روس

 هعهدنام طي م،1813/هـ1228 سال دراين دسته از غالمان و كنيزان در ايران  آزادي براي
 بندطبق . شد برداشته شد، منعقد روسيه سردار و ايلچي خان ابوالحسن ميرزا ميانكه  گلستان
آزاد و به  ستباي هده، مي، تمام اسراي طرفين تا سه ماه بعد از انعقاد معامعاهده اين ششم

 م1826/هـ1243 سال در قفقازي ياسرا آزادي جهتديگر  اقدام 4 .سرزمين خود مسترد شوند
 آخرين در كه قفقازي و روسي اسراي استرداد باب در تركمانچاي همعاهد سيزدهم بند با مطابق
 اين طبق. تگرف صورت بودند، افتاده اسيري به كه ديگري زمان هر يا و آن از قبل و جنگ

غالم  ورود ،ها بر قفقاز سلط روست با. شد واگذار روسيه به )قفقاز( ايران شمال بخشي از معاهده،
 )به ويژه دختران(اثري از اهالي قفقاز  جايي در اگر و ؛شد محدود بسيار ايران به قفقازي و كنيز

 سفارت تجسس و قيقتح مورد بالفاصله ،آمد مي دست به ،شدند مي آورده ايران به پنهاني كه
  5.گرداندند مي باز مملكتشان به تأخير بدون را آنها و گرفت مي قرار روس

                                                 
1. Kinneir  
2.   Kinneir, 27. 
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در مناطق كردنشين در شمال غربي و غرب  ايران نيز ، دختران كرد در ازاي مبالغي اندك به 
 كنيز واقعاشد  نمي را دخترانيچنين  پوالكبه گفته  1.شدند خانواده هاي ايراني فروخته مي

 ايراني هاي خانواده اعضاي از يكي هب رسيدند، مي رشد سن بهاينكه  محض به كه چرا ،يدنام
   2 .شدند مي  آزاد اسارت از طريق اين به و كردند مي شوهر

  
  )ها و مناطق همجوار آن سرزمين تركمن( شرقي و شمال شمال 

افتادند،  ايرانيان مياگرچه بخشي از غالمان و كنيزان تركمن از طريق معامالت تجاري، به دست 
هاي  ها و لشكركشي تأمين اين دسته از غالمان و كنيزان، اسارت در جنگ ولي منبع عمده

ها كه از ايالت چادرنشين آسياي ميانه بودند، معيشتي مبتني بر دامداري  تركمن. تنبيهي بود
ش عظيمي از داد، زيرا بخ داشتند و كشاورزي تنها بخش اندكي از اشتغال آنها را تشكيل مي

برف و هاي سخت و پر گرفت كه داراي زمستان پاياني در بر مي سرزمينشان را صحراي بي
اين  از اين رو 3.فرسا و فاقد زمين كافي و مناسب براي كشاورزي بود هاي داغ و طاقت تابستان

ر خود صحرانشينان براي امرار معاش و گذران زندگي، ناگزير از راهزني و چپاول ساير اقوام مجاو
افغانستان، خيوه و  شمال مسلك آنها در كيشان سني د كه عالوه بر ايرانيان شيعه، همشدن مي

 به قلمروكشي دولت ايران  ساز بروز جنگ و قشون گرفت؛ اين مسأله زمينه بخارا را نيز در بر مي
  .زخمي و اسير شدن افراد زيادي از طرفين درگيري نداشت و آنان شد كه حاصلي جز كشته

 دولت ميان متعددي هاي جنگ و ها كشمكش نيز فتحعليشاهحكومت  هدور سراسر در       
 ايرانيانويژه  طرفين درگيري، به از زيادي تعداد منجر به اسارت رخ نمود كه ها تركمن و ايران
 جهت هيروس دولت فشار كنار در خراسان، شمال در ها تركمن تهاجمات ويي ربا آدم شيافزا .شد

مجدد  جنگ تدارك وي لشكركش برايي كاف هبهان خود،ي مرزها در تيامن و آرامش يبرقرار
 در السلطنه  بينا رزايم عباس لذا ؛داد رانيا دولت به ،راي سرحد مناطق تركمانان برضد

 تصرف از پس رزايم عباس 4.، لشكر كشيدبود سالور تركمانان منينش كه سرخس به ق1248
 در اسارت به سالور خانوار هزار سه جنگ نيا در. داد را شهر غارت و نهب فرمان ،سرخس
 رياس هزار پنج يآزاد درخواست ،خوارزم حاكم توره خان يقل اهللا سال بعد از اين واقعه، .آمدند
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 و غارت از مجتازان و انيعيش اسراء،ي آزاد صورت در كه شد متعهد و كرد عهديول از را تركمن
 رانيا دولت كارداران كش شيپ نيز مسكوك زر هزار و پنج بود خواهند امان در تركمانان اسارت

   1.كرد
 آمدند، با اسراي ايراني در دست هايي كه به اسارت سپاهيان ايراني درمي تركمن غالبا     

و تنها تعداد كمي از آنها  شدند ها كه تعدادشان بيش از اسراي تركمن بود، معاوضه مي تركمن
   2.ماندند ، به عنوان برده در ايران باقي ميكه بيشترشان از زنان بودند

 هكه به گفت چنان ،شدند ، به ايرانيان فروخته مياقوام خودشماري از بردگان تركمن توسط 
 نام به را كنيزان ،ايران شرقي شمال در اي خيوه بازرگانان و ها تركمن كنسول انگليس،3اَبوت

 را آنها ايرانيان و بودند قزاقستان اهل عموما كه حاليزدند، در  مي جا) مغول(» لموككَ«
 را كه هر معموال و بردند مي حمله ها يموت به ها وكالنگ دهد كه همو گزارش مي 4.خريدند مي

   5.فروختند مي ايرانيان بهكردند،  مي اسير
ها ادامه پيدا  هاي تنبيهي جهت دفع تجاوزات تركمن قاجار، لشكركشي هكه تا پايان دور با آن    
 براي فرصتي هر از ها تركمن آنان، سلطنت مدت تمامدر  نداشت و اي در بر ، ولي نتيجهكرد

استفاده  كودكان و زنان اسارت و مازندران و خراسان در زائرين و ها كاروان غارت تاز و و تاخت
   .كردند مي
  

  )مكران و بلوچستان( جنوب شرقي
 به ها جنگ در غالبا كه )بلوچستان و مكران( ايران شرقي جنوب اززرخريدها  از ديگري بخش
 سير خط يك در كرد، مي پيدا اقتداري حكومت گاههر  6.شد ، تأمين ميآمدند مي در اسارت
 ابوالقاسم ،هـ1219 درسال 7.گريختند مي ها واحه به ها بلوچ و كرد مي هجوم بلوچستان به معين
 ريگ كرمان راه از بود، شده ستانبلوچ مأمور ،8ظهيرالدوله خان ابراهيم طرف از كه گروسي خان

                                                 
  .495همو، . 1
  .173پوالك، . 2

3. keith E-Abbott 
4. Amanat, 21. 
5. Ibid, 50. 
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 را بلوچي پسر و دختر 60 تا 50 آنجا، ايالت و روستاها غارت از پس و رفت بمپور حوالي تا ريگ
 به شاهسون توپخانه خان  اهللا حبيب امير هحمل در 1.فرستاد خان ابراهيم نزد به و كرد اسير

 سپاه دست به خوددختران  و زنان اسارت عدم براي ها بلوچ از زيادي هعد بمپور، و نرماشير
 خان عباسقلي شد، خبرداراقدام ظالمانه  اين از شاه محمد كه وقتي د وكشتن را آنها قاجار،

 اسير هرو او با خريد  كرد بلوچستان به هانآ بازگرداندن و بمپور اسراي خريد مأمور را جوانشير
  2 .آزاد ساخت را اسير هفتصد و هزار سه ،تومان يكبه بهاي 

  
 زير به و زدن شخم كار كه كارگراني ول انگليس،كنس بوتاَ گزارش به. ها هاي بلوچ گيري ردهب

 غالمان ،شتنددا عهده را بر سيستان ايالت غرب جنوب همنطق در زمين بردن كشت
 فرمان به غيرقانوني وتازهاي تاخت طريق ازكه  غالمان اين 3.بودند سفيدپوست و پوست رنگين
، منبع عمده درآمد و عايدي براي آمدند مي دست بهت دسته جمعي غار با همراه ي بلوچرؤسا

 و غالم زيادي تعداد ها بلوچ كه كند مي بيان نيز) م1789- 1856( 5پاتينجرهنري  4.آنان بود
   6.بود ها آن چپوي حاصل كه داشتند مي نگه كنيز
ردمان اين مناطق از چپو و رسيد و م ها تا واليات و شهرهاي كرمان نيز مي گاه حمالت بلوچ     

تن زن و  150، حدود هـ1332طبق گزارشي در سال . تهاجمات طوايف بلوچ در امان نبودند
از ايالت جيرفت نيز  7.ها به اسارت برده شدند دختر و بچه از نرماشير، بم و كرمان توسط بلوچ
  8.حدود چهل نفر به اسارت مهاجمان بلوچ درآمدند

 سفيدان ريش و مالكين شكايت اي، نامه طي ناصرالدوله ميرزا يدعبدالحمهـ 1289در     
 بنادر و كراچي مقيم هاي انگليسي به كنيزانشان و غالمان شدن پناهنده باب در را بلوچستان

 )1تصوير شماره ( 9.رساند ايران دولتاطالع  به ا،هآن از انگليس دولت حمايت و جاسك و گوادر
                                                 

  .همانجا. 1
  .25همو، . 2

3. Amanat, 172. 
  .60تيت، . 4

5. Pottinger 
 .66پاتينجر، . 6

 )جلد، شماره، صفحه: از چپ به راست(  18/40/18روزنامه حبل المتين، . 7

 .18/ 18/38همان، . 8
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پاتينجر نيز در . ه استبود انساني و خوببه نظر  يزانشانغالمان و كن با ها بلوچ رفتار
 برده تجارت كه كند مي بيان سندي ذكر با عيسوي چارلز 1.اش به اين مسئله اشاره دارد سفرنامه

   2.است يافته ادامه هـ14/م20 قرن تا منطقه اين در برده

  
 )بنادر خليج فارس(جنوب 

. تبار بود غالمان و كنيزان آفريقاييورود اصلي  محلخليج فارس و بنادر آن در جنوب ايران 
 از بين بنادر جنوبي ايران، تنها 3.رسد م مي18/هـ12تجارت برده در اين منطقه به قرن  هسابق

منبع اصلي صدور برده به خليج (قايق به شرق آفريقا  بندري كه براي حمل برده مستقيما
شاه، بندر لنگه يكي از آبادترين و محمد  هدر دور 4.، بندر لنگه بودشد ه ميفرستاد ) فارس

از اعيان و تجار عرب  ن حدود پنج هزار خانوار كه غالبامعمورترين بنادر خليج فارس بود كه درآ
  5. شدند داشتند و غالمان و كنيزان آفريقايي نيز در آن به وفور ديده مي ابودند، سكن

خود را  6رده داشتند، گاهي نيز بغَلةكه خود دستي در تجارت ب اهالي بندر لنگه عالوه بر اين    
شدند و هر  ها راهي سواحل آفريقا مي اين بغله. دادند به بعضي از اهالي رأس الخيمه اجاره مي

در اين بندر هيچ نوع  )2تصوير شماره ( 7.كردند ميغالم و كنيز با خود وارد  45حدود كدام 
   :شد و قيمت غالم و كنيز در آن به شرح ذيل بود نميمالياتي از غالم و كنيز دريافت 

  

                                                 
  .67پاتينجر،  .1
  .192عيسوي، . 2
 . Lorimer, 4/ 2475؛ 248ويلسون، . 3

  .191عيسوي، . 4
  .117و  115كازروني، . 5
سر آرنولد ويلسون به نقل از يك كاپيتان انگليسي در سال . بغله نوعي شناور مخصوص حمل برده بود. 6

را از طول نصف  بغله از هر حيث شبيه به گالبي است كه آن «: كند يف ميگونه توص ، بغله را اينهـ1287/م1873
او  هاين جهازات اغلب عرشه ندارند و معموالً در قسمت فوقاني آنها حجرات وسيعي كه ناخدا و خانواد. كرده باشند

دار و  عموماً شكاف .جهازات مذكور فوق العاده سريع السيرند. نشينند، قرار دارد ا ميو مسافرين متشخص تر در آنه
   ).263ويلسون، (» .شود شكند و غرق مي غير محفوظند و ساليانه عده كثيري از آنها در دريا مي

  .1263-6-24-6: مركز اسناد آرشيوي وزارت خارجه. 7
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   1 ]ماري ترزا[دالر 17ساله                                                 8قيمت پسر 
  دالر 21قيمت جوان بدون ريش                                         

  دالر 10     ساله                              30قيمت مرد ريش دار 
   2دالر 35قيمت زن نيرومند و فرز و چاالك                             

، بندر عباس، كنگان، قشم و خارك نيز خريد و خرمشهردر ساير بنادر ايراني چون بوشهر،     
رسيدند، در  بردگاني كه به بنادر عمان از جمله مسقط و صور مي. گرفت  فروش برده صورت مي

هـ 1266در سال . شدند هاي كوچك به بنادر خليج فارس از جمله بنادر ايران منتقل مي هگرو
هاي ايراني به بنادر لنگه، خارك و بندرعباس، سياه  بندر بوشهر گزارش داد كه كشتي 3باليوز

يك  حدودكه  كردند در بوشهر پياده مي ر ايران را عمومابردگان مورد نياز بازا 4.كنند حمل مي
اي  در نامه 5.شدند آنها در بندر عباس و تعداد كمي هم در بندر لنگه و كنگان فروخته مي چهارم
در باب خريد و فروش غالم و  "اميركبير"خطاب به صدراعظم وقت  هـ1266اي كه در  نامه

چگونگي خريد و فروش غالم و  كنيز سياه در بنادر جنوب ايران نوشته شده، شرح روشني از
امضاي  هواسط به بعد، به هـ1262/م1848از سال  6.آيد دست ميبه كنيز سياه در اين مناطق 

هاي عرب خليج فارس و دولت  نشين قراردادهاي منع تجارت برده توسط امام مسقط، شيخ
هاي انگليسي  كه تحت بيرق ايران از بازرسي كشتي 7)خرمشهر كنوني( عثماني، بندر محمره

ها شد؛ زيرا در مجاورت مرزهاي  ويژه براي ترك ده بهتدريج تبديل به مركز تأمين بر معاف بود، به

                                                 
يكي از مسكوكات رايج در تجـارت عربسـتان ، دريـاي      ”MARRYTHERESA DOLLAR“دالر ماري ترزا . 1

تومـان   1معـادل   هـ19/13دالر در اواسط قرن  5هر . ق بود13و12/م19و 18فارس  در قرن سرخ و منطقه خليج 
 (Wills, 63)  .تومان بوده است 1دالر معادل  1.6و در اواخر همين قرن، ) سكه طالي رايج در ايران عصر قاجار(

  .استق ، تنها پول مورد استعمال در اين مناطق بوده 14/م20اين واحد پول تا اواسط قرن 
  .195عيسوي، . 2
 ههاي عربي و زبان سواحلي به معنـاي عـام نماينـد    قاجاري و نيز در بعضي از لهجه هدر ايران دور» باليوز« هكلم. 3

  .به كار رفته است ) كنسولي(سياسي يا رايزني 
  1263-6-15-12: مركز اسناد آرشيوي وزارت خارجه. 4
  . Fraser, 51؛ 191عيسوي، . 5
  1263-6-15- 6: آرشيوي وزارت خارجهمركز اسناد . 6
هـا ميـان ايـران و     بر سر مالكيت اين بندر كه در شط العرب در محل اتصال دجله و فرات واقع شده بود، مـدت . 7

اين بندر به ايران واگذار شـد   هـ1263عثماني اختالف بوده است كه در نهايت در پي انعقاد قرارداد ارزروم در سال 
   . (Kelly, 597)هاي اين بندر را داشتند هاي ايراني حق رفت و آمد در آب شتيو بدين ترتيب تنها ك
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غالمان و كنيزان از اين بندر به بصره كه در خاك عثماني قرار . امپراتوري عثماني قرار داشت
آميزي كه سفارت انگليس در باب رواج  اعتراض هدر نام 1.كردند داشت، انتقال پيدا مي

به ايران، خطاب به دولت ايران نوشته، به اين فروشي در بندر محمره بعد از واگذاري آن  برده
اين بنادر مبادي ورودي و مراكز مبادالت تجاري بردگان آفريقايي  2.موضوع اشاره شده است

هاي دوردستي، مانند كرمان، شيراز، بغداد  كرانه مقصد نهايي غالب آنها شهرهاي پس بودند كه
   3.بود
حجاج و زائران . شدند ني هم به ايران منتقل ميغالمان و كنيزان آفريقايي از مسير زمي   

البته . شهرهاي مقدسي چون مكه، مدينه و كربال نقش قابل توجهي در انتقال اينان داشتند
مذكور، شماري از بردگان آفريقايي را به  تجار برده در غرب و جنوب غربي ايران نيز از شهرهاي

زوار كربال بردگاني را كه از راه مكه به بغداد  ليدي شيل، هبه گفت 4.كردند خاك ايران منتقل مي
يكي دو  يز به هنگام مراجعت از مكه غالباهمچنين حجاج ايراني ن. كردند رسيدند، ابتياع مي مي

 اين بردگان غالبا 5.آوردند خريدند و با خود به ايران مي غالم سياه از بازار برده فروشان مكه مي
زائران از بغداد به تهران، با كاروان در حدود  سفر 6.دشدن شخصي خريداري مي هجهت استفاد

كه  ها را به جهت اين مستوفي در اين دوره، كنيزها و كاكا سياه هبه گفت 7.كشيد روز طول مي 18
م براي 19قرن / هـ14در اوايل قرن  8.گفتند حاجي مي آوردند، عموما از مكه و مدينه ميكه  اين

انگليس  9گذرنامه ويژه ايراني كه توسط رزيدنت بردند، يزائراني كه بردگاني را به همراه خود م
شد و هنگام برگشت، تعداد بردگانشان با تعداد بردگان ذكر شده در تأييد شده بود، داده مي
عالوه بر اين، تعداد كمي از غالمان و كنيزان نيز از طريق دمشق  10.شد گذرنامه تطبيق داده مي

ورود بردگان از طريق زائران بعد از اولين  11.نداشت شدند كه چندان اهميت وارد ايران مي
                                                 

1. Kelly, 598. 
  1263-6-15- 6: مركز اسناد آرشيوي وزارت خارجه .2

3. Amanat, 172. 
4. Basset, 4. 

  .215شيل، . 5
6. Basset, op.cit. 
7. Ibid. 

 .1/23مستوفي، . 8

9 .‘RESIDENT’ : استعمارگر در مستعمرهنماينده سياسي دولت  
10. Lorimer, 4/ 2483. 

  .شيل، همان  .11
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كه  هـ1342/م 1928ادامه پيدا كرد و تا  هـ1262/م1848فروشي در  بردهمنع منع  فرمان
   1.گرفت داري به طور كامل منسوخ شد، انجام مي برده

  
  نتيجه

لوچ، كرد و هاي مختلف آفريقايي، قفقازي، تركمن، ب  غالمان و كنيزان در عصر قاجار از قوميت
، تهاجمات )مثل جنگ ايران و روسيه(ها  ها طي اسارت در جنگ حتي فارس بودند كه اغلب آن
هاي  ها و يا عمليات ويژه در ميان اقوامي چون تراكمه و يا بلوچ ناگهاني و حمالت عشايري به

تجار و شدند و يا توسط  ربايي، به دست آمده و به عنوان غالم و كنيز به كار گماشته مي آدم
به دنبال شكست ايران . رفتند دالالن برده در بازارهاي مخصوص بيع و شرا برده، به فروش مي

چاي، گلستان و سپس آخال  ها و انعقاد قراردادهاي ننگين تركمن هاي منظم با روس در جنگ
ها به قلمرو كه به جدا شدن بخش اعظم قفقاز و خانات آسياي ميانه از ايران و انضمام آن

 گرچه. متوقف شد نيز از مناطق شمالي ايران تقريباراطوري روسيه انجاميد، ورود غالم و كامپ
چندگاهي تعدادي از مردم مناطق مرزي شمال شرقي ايران در  تا پايان دوره قاجار هر از تقريبا

ها جهت حفظ  هاي روس كارشكني. شدند ها به اسيري گرفته مي ها و تهاجمات تركمن شبيخون
در منطقه، ضعف نظامي حكومت مركزي در حفظ امنيت مناطق مرزي، بروز قحطي،  منافعشان

هاي مذهبي و قومي از علل عمده بروز اين مسئله و تداوم آن تا پايان دوره قاجار  فقر و دشمني
  . بود
با كاهش ورود غالم و كنيز از مرزهاي شمالي، تجارت و خريد و فروش غالم و كنيز آفريقايي     

فروشي در منطقه  با شروع مبارزه با برده ن رونق بيشتري پيدا كرد ور جنوب ايرادر بناد
رفته از ورود غالمان و كنيزان آفريقايي به ايران  فارس، اين روند دچار دگرگوني شد و رفته خليج

   .كه در پايان دوره قاجار، ديگر اثري از آن باقي نمانده بود كاسته شد به طوري
  

                                                 
 زني،  دوران قاجار، چانهونسا مارتين، : فروشي در عصر قاجار نك براي اطالعات بيشتر در زمينه جريان منع برده. 1

  :چنين و هماعتراض و دولت در ايران سده نوزدهم  

. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, v4 Kelly, Britain And Persian Gulf; 
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در باب شكايت مالكين و اشراف  سواد كاغذ نواب واال ناصرالدوله: 1تصوير شماره 
بلوچستان از فرار و پناهنده شدن غالمان و كنيزانشان در كارگزاري انگليس و حمايت 

  .ها از آنها انگليسي
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هاي ايراني  نامه شيل سفير انگليس به امير كبير در باب اجاره كشتي:  2تصوير شماره 

  .براي حمل برده توسط اهالي رأس الخيمه


