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  چکیده

ییراتی در تغقاجار در ایران که طی آنبا شروع حکومت

از بین رفتن حاکمیت ایران بر ـ یی ایجاد شد مرزهاي جغرافیا

کنیزان سفید به ورود غالمان و ـ هامنطقۀ قفقاز توسط روس

کهتعداد زیادي بردة آفریقایی به جاي آن، ایران کاهش یافت. 

آفریقاو شمال شرقی شرقازبودند،زنگیوحبشینژادازاغلب

ده و خرید ردیگ واردایرانسراسر  سپسفارس وخلیجبه بنادر

از این تاریخ،  تعداد  پیشتا حالی بود که این در شدند. و فروش 

غالمان و کنیزان سیاه در ایران و حوزة خلیج فارس اندك و 

نکه در مأل عام دیده آناچیز بود و غالباً همین تعداد اندك بدون 

ها و امالك ثروتمندان به عنوان نوکران خانگی کار در خانه ،شوند

رغم قراردادهاي منع برده فروشی و ند. این تجارت، علیکردمی

ضد برده فروشی نیروي دریایی انگلیس  هاي کنترل شدید کشتی

ادامه پیدا کرد. .م20/. ق14در خلیج فارس، تا اوایل قرن 

در این نوشتار، چگونگی تجارت و خرید و فروش غالمان و کنیزان 

  قرار گرفته است. آفریقایی در عصر قاجار مورد نقد و بررسی
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  مقدمه

گیري و ، به کار.م20/.ق14تا نیمه اول قرن در طول تاریخ ایران، از عهد باستان

مختلف اجتماعی،  هاي خواجه در عرصه و غالم، کنیز :استفاده از بردگان تحت عنوان

گسترش  با، يوجود داشته است. در قرون اولیه هجر نظامی، سیاسی و اقتصادي

گرفت، خیل فتوحات و افزایش قلمرو مسلمانان که غالباً از طریق جنگ صورت می

هاي اروپاي شرقی، ي و استپرکزمسلمان به ویژه ترکان آسیاي معظیمی از مردمان غیر

ه کار گرفته در امور نظامی و سیاسی ب هعمدبه طور به اسارت مسلمانان درآمدند و 

ترین ها و تهاجمات ناگهانی، عمده، اسارت در جنگ.م19/.ق13شدند. تا اواسط قرن 

(در هاي مختلف قفقازي، ترکمن، کرد، بلوچ و فارسمنبع تأمین غالم و کنیز از قومیت

معامالت تجاري تأمین از راه اما غالمان و کنیزان آفریقایی،  .شمال شرقی ایران) بود

ورود این گروه از غالمان و کنیزان به ایران، افزایش یافت.  .ق12اواسط قرن شدند. از  می

حکومت زند در جنوب ایران، باعث رشد هر از سويامنیت و تمرکز قدرت ایجاد شده 

یکی از  و تجاري در این منطقه شد هاي چه بیشتر تجارت و تولیدات و انباشت سرمایه

که ساالنه تعداد ت غالم و کنیز بود. به طوريپیامدهاي این افزایش سرمایه، رشد تجار

قابل توجهی غالم و کنیز آفریقایی تبار از طریق خلیج فارس، وارد بنادر جنوبی ایران 

  رفتند. ه و به فروش مییافت لانتقاو از آنجا به بازارهاي داخلی ایران  ندشدمی

تحوالت پی  در.ق13و اوایل قرن  ق.12سیر و روند این تجارت در اواخر قرن 

چنانچه اعالمیه حقوق بشر مجلس ملی  .سیاسی و فکري اروپا دچار دگرگونی شد

داري را در فروشی و بردهزمینه ایجاد نهضتی علیه برده .م1794/.ق1208فرانسه در 

فروشی به منطقه موج مبارزه با برده .ق13نخستین سده  هاي اروپا فراهم آورد. از دهه

ه این مسئله براي دول اروپایی به ویژه انگلیس دستاویز خوبی بخلیج فارس نیز رسید و 
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ها به دنبال حفظ و تقویت فارس شد. انگلیسی ر خلیجبافزایش نفوذ و تسلط منظور

جایگاه خود در باب منع برده فروشی در خلیج فارس، قراردادهاي متعددي با سران 

محمد ـ در نهایت شاه ایران هاي منطقه از جمله امام مسقط، سلطان عثمانی و حکومت

فارس، زمینه فروشی در خلیج منعقد کردند. مبارزه با برده  ـ شاه و سپس ناصرالدین شاه

  شد.  .ق14ساز محو تدریجی این تجارت تا اواسط قرن 

مبتنی بر گردآوري، توصیف، نقد و بررسی و تحلیل  پژوهشروش انجام این 

  .استابع اصلی ها با تکیه بر اسناد موجود و منیافته

  

  قومیت ـ1ـ1

هاي مختلفی چون زنگی، حبشی،  پوست در ایران از قومیتغالمان و کنیزان سیاه

از آنها به عنوان  3و چارلز ویلسن 2لیدي شیلو نوبی بودند. سیاهان زنگی که 1سهیلی

ظاهري و اخالقی از سایر طبقات  هاياند، به لحاظ ویژگی بامباسی نام بردهسیاهانِ

هاي کلفت و موهاي سخت، ظاهر تر بودند. رنگ پوست بسیار سیاه، لبپوست ارزانهسیا

ممکن است تلفظ  ، اماداد. منشاء واژة بامباسی مشخص نیست ناخوشایندي به آنها می

  )140: 1363ویلسن، /213: 1362(شیل،نام یکی از بنادر زنگبار باشد.» مومباسا«نادرستی از

غالمان و کنیزان سیاه در ایران بعد از طبقۀ موسوم به  بنديویلسن در تقسیم

دهد که نسبت به دستۀ بامباسی(مومباسی)، طبقۀ سیاهان معروف به سهیلی را قرار می

به واسطۀ خصایص و صفات حسنۀ  )141ـ142: (همانتر بودند. قیافهقدري خوش نخست،

________________________________________________________
  مالیایی.یا همان سو (Sowahilee)سهیلی  1

2 Lady Sheil
3 Charles Wilson
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شان غالباً شدند و قیمتمیآنها اکثر مردم طالب خریدن این گروه از غالمان و کنیزان 

  (همان)دو برابر اقوام بامباسی بود. 

ی از حبشه بود و امروزه به نام بخشمتعلق به سرزمینی که ـ ها نوبی یا نوبیائی

هاي ایرانی آنها ها بودند و اغلب خانوادهتر از حبشیتیره ـشود کشور سودان نامیده می

  ن)(شیل، هما. آوردندمیرا نوکرانی قابل اعتماد و امین به شمار 

ها بودند که از حبشهترین نوع غالمان و کنیزان سیاه، حبشیگرانهترین وب

: ویلسن، همان/ 386: 1368(ویلز، شدند.(اتیوپی امروزي)، سومالی و جنوب سودان آورده می

، ها به علت زیبائی اندام و چهرة متناسبحبشی )213: شیل، همان/ 172: 1361پوالك، /142

  کند:تر از سایر سیاهان بودند. پوالك ظاهر آنها را چنین توصیف میتر و گرانمطلوب

شان به باال برگشته هاي باریک و کشیده دارند؛ فقط کمی لبهايها بینیحبشی«

ویلسن نیز  (پوالك، همان)»شان پیچ در پیچ و مجعد است ولی کُرکی نیست.است و موهاي

همیشه صورت و وضع «نویسد:کنیزان حبشی اشاره کرده و میبه ظاهر دلپسند غالمان و 

  (ویلسن، همان)» حبشیان به قدري دلرباست که انسان از تماشاي آنها سیر نمی شود... 

  

  تأمین غالمان و کنیزان آفریقایی هايشیوهـ2ـ1

ها و تهاجمات برخالف غالمان و کنیزان سفید که غالباً از طریق اسارت در جنگ

آمدند،  غالمان و کنیزان سیاه از راه تجارت و خرید و فروش وارد به دست می ناگهانی

ایران می شدند. مرکز این تجارت نیز در جنوب ایران و در منطقۀ خلیج فارس بود. ورود 

  گرفت.صورت میو دریایی زمینی هاي  این دسته از غالمان و کنیزان از راه
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  زمینیورود غالمان و کنیزان از راه  ـ2ـ1ـ1

در حمل و ی مهم حجاج و زائران شهرهاي مقدس چون مکه، مدینه و کربال نقش

غالم و  انجرانقل زمینی غالمان و کنیزان آفریقایی به ایران داشتند. البته تعدادي از ت

مکه و مدینه، غالمان و کنیز نیز در غرب و جنوب غربی ایران از شهرهاي بغداد، کربال،

  (Basset, 1887, 4)کردند. رد بازارهاي ایران میکنیزان آفریقایی را وا

به گفتۀ لیدي شیل، زوار کربال غالمان و کنیزانی را که از راه مکه به بغداد

کردند. همچنین حجاج ایرانی نیز به هنگام مراجعت از مکه یکی رسیدند، ابتیاع میمی

آوردند.خود به ایران می خریدند و بادو غالم سیاه از بازار غالم و کنیز فروشان مکه می

این غالمان و کنیزان غالباً جهت استفادة شخصی خریداري )215همان:  (شیل،

روز طول 18زائران از بغداد به تهران، با کاروان در حدود سفر(Basset, op.cit)شدند.می

تعداد غالمان و کنیزان وارداتی از این طریق به نظر کم نبوده است؛(Ibid)کشید.می

طریق  هاي متمولین ایرانی ازکند که همۀ غالمان و کنیزان در خانهچنانچه ویلسن بیان می

. ق1303در  )140همان:  (ویلسن،شدند. رفتند، وارد ایران میحجاجی که به مکه می

نیز نمایندة پایگاه انگلیس در بحرین گزارش داد که بیشتر غالمان و کنیزان  .م1889/

:Lorimer, 1915)شوند.گردند، آورده می که از مکه برمیانیمعموالً از طریق زائر به(2505

مکه ـ  که از ماوراء دریاهاآنها را به جهت گفتۀ مستوفی در این دوره کنیزها و کاکا سیاه

اغلب غالمان و کنیزان  )23: 1324(مستوفی،گفتند. آوردند، عموماً حاجی میمی ـ و مدینه

,Basset)شدند. رده میموجود در مکه از سودان آو 1887: 72)  

براي زائرانی که غالمان و کنیزانی را به همراه خود  .م20/ قرن .ق14در اوایل قرن 

شد و انگلیس تأیید شده بود، داده می 1توسط رزیدنتمی بردند، گذرنامه ویژه ایرانی که

________________________________________________________
1“RESIDENT’نماینده سیاسی دولت استعمارگر در مستعمره :  
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کر شده در ذشان با تعداد غالمان و کنیزانهنگام برگشت، تعداد غالمان و کنیزان

:Lorimer, Ibid)شد.  گذرنامه تطبیق داده می 2483)

شدند که چندان تعداد کمی از غالمان و کنیزان نیز از طریق دمشق وارد ایران می

ورود غالمان و کنیزان از طریق زائران  )327: 1347ژوبر، /215همان: (شیل، اهمیت نداشت. 

ادامه پیدا کرد و تا .م1848/.ق1262فروشی درین فرمان منع بردهنخستاز  پس

  گرفت. و شد، انجام میلغداري به طور کامل که برده .م1928/.ق1342

  

  ورود غالمان و کنیزان از راه آبی(خلیج فارس) ـ2ـ1ـ2

خلیج فارس مسیري بود که از طریق آن نیاز بازارهاي شرق عربستان، عراق و 

شد. سابقۀ تجارت برده در  شه تأمین میایران به غالم و کنیزهاي آفریقاي شرقی و حب

مورخ و نویسندة 1رسد. به نوشتۀ سرتوماس هربرتمی .م18/.ق12این منطقه به قرن 

م)، مقارن با دورة حکومت صفویان به 1626(.م17/.ق11انگلیسی که در اوایل قرن 

ا در هایران سفر کرد، خرید و فروش غالمان و کنیزان هندي و آفریقایی توسط ایرانی

,Lorimer)/ 1366:248(ویلسون، گرفته است.بندر عباس صورت می op.cit, 24752تاورنیه

را از پوست عهد صفوي، غالمان و کنیزان سیاهکه درکند  نیز بیان می) .م1605ـ1689(

  )1336:628(تاورنیه، وردند. آ به ایران می 3سواحل دریاي سرخ و سواحل ملیندا

تعداد غالمان و کنیزان سیاه در ایران و حوزة خلیج فارس رتا آغاز حکومت قاجا

اما در طول حکومت قاجار غالم و کنیز فروشی در ایران و منطقۀ  ،اندك و ناچیز بود

  خلیج فارس به طور قابل توجهی رونق یافت. 

________________________________________________________
1 S. T. Herbert
2 Tavernier

3Melinda .بندري در سواحل شرقی کشور کنیا در آفریقاي شرقی :  
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  منابع تأمین غالم و کنیز ـ3ـ1

بوده است. به جز غالم و کنیز به خلیج فارس  ادراتاصلی ص جایگاهشرق آفریقا، 

محسوب شده و سایر » حر«مطابق قوانین اسالمی ها که مسلمان بودند و سومالیائی

و همچنین چند طایفۀ دیگر آفریقایی از  1مسلمانان اجازة خرید و فروش آنها را نداشتند

ها بودند، سایر اهالی آفریقاي شرقی نژادهاي مختلف که تحت حمایت و مدافعۀ پرتغالی

و دستبرد تجار و دالالن غالم و کنیز به ویژه اعراب سواحل عمان قرار  مورد حمله

2گرفتند. می
  )250: 1366(ویلسون، 

و به دنبال آن از دست رفتن سلطۀ دودمان  .ق1193خان در سال کریم مرگبا 

دند تا هم بر تجارت هند و هم بر کسب کرها این امکان را عمانی ،زند بر جنوب ایران

 ارس ادعاي برتري کنند. از جمله اقدامات اساسی تجار و حکمرانان عمانتجارت خلیج ف

از طریق صدور غالم و کنیزهاي وارداتی ـ هاي متنوع دیگرجدا از سایر فعالیت ـ

شهرهاي مهم عمان به ایران، عثمانی، عربستان و سواحل غربی هندوستان بود که از 

کی و دریایی به شهرها و روستاهاي و کنیزها از مسیرهاي خش ها آنجا نیز این غالم

از استیالء و چیرگی  پس)251ـ1366:252(ویلسون، شدند. ساحلی خلیج فارس فرستاده می

برداري از این منبع بود که بهره .م17./ق11در اواخر قرن 3اعراب عمان بر زنگبار و پمبا

,Kelly)اي آغاز گردید. تدارکاتی غالم و کنیز تا حد گسترده 1968, 412)  

  

________________________________________________________
دولت انگلیس منعقد شده  که میان ابو سعید، سلطان مسقط و زنگبار و نماینده .م1839/.ق1253طبق قرارداد 1

بود، خرید و فروش بردگان سومالی توسط اعراب سواحل عمان ممنوع شده و تنبیه و مجازات به همراه داشت. 

(Lorimer,ibid: 2480)  
هاي تندرو و سریع السیري(بغله)  رفتند، مجهز به کشتی گیري به سواحل آفریقاي شرقی می اعرابی که جهت برده 2

بردنـد.   تـوپ همـراه نمـی    گـاه  هیچ ، اماشد هایی چون تفنگ، شمشیر، نیزه و سپر حمل میا  سالحبودند که در آنه

  ).  1366:264(ویلسون،
  .است.زنگبار و پمبا از جزایر کشور تانزانیا در آفریقاي شرقی  3
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  مسقط   ـ3ـ1ـ1

مسقط از بنادر اصلی عمان و مرکز تجارت و بازرگانی  .م19/.ق13در اوایل قرن

ی مروارید خلیج فراوانشد. در این بندر مقدار بین هند، ایران و عربستان محسوب می

قماش و پارچه و ادویۀ هندي نیز با قهوه عربستان و قماش ایرانی  و رسیدمیفارس 

ترین مرکز تجارت غالم و کنیز مسقط بزرگ ،د. همچنین در این زمانشمبادله می

هاي انسانی از آفریقاي شرقی در این بندر به طور شد. بارگیري محمولهمحسوب می

,Wellsted)گرفت.ثابت انجام می سیاح و سفرنامه 1به گفتۀ سر ارسکین الخ (1/51 :1840

با موزامبیک و زنگبار بود که  بیشتر تجارت مسقط .م19ق./13نویس اوایل قرن 

)122: 1369(الخ،آوردند. هاي مسقط از آنجا غالم و کنیز، عاج، برادة طال و عنبر میکشتی

در این دوره درآمد تجاري مسقط سالیانه بالغ بر یک میلیون دالر تخمین زده شده 

شد. ط میهزار دالر مربوط به درآمد سالیانه امام مسق 200است که از آن میان حدود 

(Wellsted, op.cit) اعراب محلی ، جمعیت مسقط ترکیبی از اقوام مختلف مناطق همجوار

,Ibid)و غالمان و کنیزان آفریقایی بود. بندي در این بندر، غالمان و کنیزان گروه (55

اکثر  Wellsted, ibid: 57)/207: (الخ، همانرسیدند. شده و در بازاري روباز به فروش می

رسیدند،عمان به فروش میخودشدند درو کنیزهایی که به مسقط حمل می اه غالم

  (الخ، همان)هاي خلیج فارس منتقل می شدند.نشینتعدادي نیز به عراق و سایر شیخ

  

  بندر صور  ـ3ـ1ـ2

ترین مرکز برتري و اهمیت مسقط به عنوان مهم .م19/.ق13با سپري شدن قرن 

با بندر صور، یکی دیگر از بنادر عمان در جهت جنوب قرار تجارت غالم و کنیز در رقابت 

________________________________________________________
1 Sir. Erskine lach
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اند. درظاهراً بیش از سایر قبایل عرب در این امر مداخله داشته 1گرفت. اهالی باطنه

استعمال بیرق فرانسه براي فرار از تفتیشات بحري در کشتی هاي متعلق  م.1890./ق1304

جهازات حامل غالم و کنیز، گسترة ایاب بتدریجبه اهالی مسقط و صور عمومیت پیدا کرد و 

2و ذهاب خود را تا بصره نیز توسعه دادند.
 3طبق گزارش سرپرسی کاکس )260: 1366(ویلسون، 

هاي اقدامات و مراقبت ،کارگزار فرانسه در بندر صور4کارگزار انگلیس در خلیج فارس، اتاوي

به گفتۀ )1363:35(گریوز،داد. م نمیالزم در سرکوب تجارت غالمان و کنیزان آفریقایی را انجا

شد و همۀ آنها از طریق  غالم به صور وارد می 300در این زمان سالیانه  5سر آرنولد ویلسن

همچنین کنسول )261: (ویلسون، همانگردیدند. خشکی به ایاالت عمان و بحرین اعزام می

:Kelly, Ibid)کرد. ها را به نام فرانسه ثبت می فرانسه در مسقط نیز، لنج 635)  

که . م1905/.ق1319تا  .م1896/.ق1310تجارت غالم و کنیز در بندر صور از 

دیوان داوري الهه مقرراتی راجع به استعمال بیرق فرانسه در عمان وضع نمود، تحت 

6بیرق فرانسه همچنان ادامه یافت.
  )262(همان،

  

بندر بِربِره ـ3ـ1ـ3
7

  

تقال غالمان و کنیزان آفریقایی(حبشی) به دریاي احمر مسیر دیگري جهت ان

حوزة خلیج فارس بود. انتقال این غالمان و کنیزان از سواحل دریاي احمر به خلیج 

________________________________________________________
  ساحل شرقی عمان. 1
سوي را به اجرا گذاشـتند،  منوعیت ورود برده به مستعمرات فرانقانون م .م19ها نیز در اوایل قرن  فرانسوياگرچه  2

هاي فرانسوي حامل بـرده توسـط ناوهـاي     که دولت فرانسه با بازرسی و توقف کشتیبند نبودند. به طوريیبه آن پا

    (Kelly, Ibid: 421)بریتانیا مخالفت کرد.
3SirPercy Cox
4 Ottaway
5 Sir Arnold Wilson

  (ibid)کایتی به دیوان داوري الهه، فرانسه را متهم به کمک رسانی به تجار برده کرد.انگلیس طی ش 6
7 Berberah
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صورت  1فارس و بنادر جنوبی ایران توسط کشتی هاي کوچکی موسوم به بوگالو

این  مرکز اصلی تجارت غالمان و کنیزان دربندر بِربِره)140: 1363(ویلسن،گرفت. می

المندب و در ساحل خلیج عدن در جنوب تنگۀ بابمنطقه بود. این بندر از بنادر سومالی

واقع شده بود. تجار و دالالن خلیج فارس در این بندر که ساالنه در آنجا بازار مکاره 

کردند. گردید، غالمان حبشی را خریداري می بزرگی در ماه اکتبر تا آوریل بر پا می

(Kelly,1968: 418)      

  

  بنادر جنوبی ایران ـ3ـ2

  بندر لنگه  ـ3ـ2ـ1

بنادر جنوبی ایران، تنها بندري که به طور مستقیم براي حمل غالم و در میان 

سلطنت در دورة  )191: 1262(عیسوي،کنیز قایق به زنگبار می فرستاد، بندر لنگه بود.

 5ج فارس بود که حدود محمدشاه بندر لنگه یکی از آبادترین و معمورترین بنادر خلی

اغلب آنها و سکنی داشتند در آن بندر هزار خانوار که غالباً از اعیان و تجار عرب بودند، 

  )115و117: 1367(کازرونی،صاحب تعدادي غالم و کنیز آفریقایی بودند.

. م1848ق. / 1262از امضاي معاهدات با مسقط، ترکیه و شیوخ عرب از سال  پس

شدند و از آنجا  در باطنه یا لنگه پیاده می ،ایی که مقصدشان عمان بودو کنیزه ها غالم

انتقال به بوشهر  راا آنهیا بحرین حمل می شدند. بقیه  2به آسانی به سواحل متصالح

________________________________________________________
1 Buggallow

قرار داد صلح دائمی تحت سرپرستی و نظارت بریتانیا بین شیوخ مختلف ساحل دزدان .م1853ق./1267در سال  2

ام ساحل دزدان رسماً مبادرت به شناسایی حمایـت  به امضا رسید. در نتیجه این قرارداد حک(سواحل داخلی عمان)

یـا  » سـواحل متصـالح  «بریتانیا از شیخ نشین هاي مربوط به خود کردند. از این تاریخ به بعد نام سـاحل دزدان بـه   

تغییر یافت که تا این اواخر و قبل از تشکیل فدراسیون امارات متحده عربـی بـه همـین نـام     » کرانه هاي متصالح«

  )1380:40ی،کل(شهرت دارد.  ”U.A.E“» امارات متحده عربی«در حال حاضر این کرانه به معروف بود. 
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یا به کویت و بصره قاچاق شوند. گردیده تا توسط مشتریان ایرانی خریداري دادند  می

(Kelly, op.cit: 598) مان شایع بود که یکی از پسران حاکم قاسمی همچنین در این ز

شارجه و نیز برادر حاکم ام القیوین در داد و ستد غالم و کنیز از سومالی دست دارند و 

کنند. از بندر لنگه براي سرپوش گذاشتن بر روي این فعالیت غیرقانونی استفاده می

(ibid: 445) غَلَهی از اهالی رأس الخیمه اجاره خود را به بعض 1گاهی نیز اهالی بندر لنگه ب

غالم و کنیز با خود  45ک حدود یها راهی سواحل آفریقا شده و هر دادند. این بغلهمی

).ق1263ـ  6ـ  24ـ  6(کردند. وارد می
*  

 از خلیج فارس دیدن کرده .م1933./ق1347که در سال  2سرلشکر حسن اَرفع

ها و سیاهان بود. او اشاره اعراب، بلوچ جمعیت این منطقه ترکیبی از لرها،گوید:  می، بود

از  .م19./ق13کند که سیاهان از اعقاب غالمان و کنیزان آفریقایی بودند که در قرن  می

زنگبار وارد شدند. در این زمان بندر لنگه تحت حکومت سلطان مسقط و عمان که کل 

,Arfa)سال اجاره کرده بود، قرار داشته است. 30سواحل ایران را براي  1965: 238)  

  

  کنگان و بندر عباس، بوشهر، قشم، خارك ـ3ـ2ـ2

، بندر عباس،کنگان، قشم و )محمرهخرمشهر (بوشهر،  :ر بنادر ایرانی چوندیگدر 

گرفت. غالمان و کنیزانی که به بنادر خارك نیز خرید و فروش غالم و کنیز صورت می

________________________________________________________
کنـد:  طور توصـیف مـی  بغله را این .م1873./ق1287سر آرنولد ویلسون به نقل از یک کاپیتان انگلیسی در سال  1

را از طـول نصـف   ست کـه آن هاي متعارفی است. بغله از هر حیث شبیه به گالبی اهاي کوچک شبیه به قایقبغله«

کرده باشند. این جهازات اغلب عرشه ندارند و معموالً در قسمت فوقانی آنها حجرات وسیعی که ناخدا و خـانوادة او  

السـیرند. عمومـاً شـکاف دار و    العاده سریعنشینند، قرار دارد. جهازات مذکور فوق تر در آنها میو مسافرین متشخص

    )263: 1366(ویلسون، » شود. شکند و غرق می ه کثیري از آنها در دریا میغیر محفوظند و سالیانه عد
ـ شماره سند آمده است.) خارجه ایران.امور آرشیو اسناد وزارت * ـ پوشه  ـ کارتن  ارجاعات از چپ به راست و براساس سال 
رتبـه ارتـش   از نظامیان عالی ش،دان الدوله ارفعفرزند میرزا رضاخان ) ش.1273. ـ  ش1365سرلشکر حسن ارفع ( 2

شرح حال (در پاریس درگذشت. 1363پیروزي انقالب اسالمی به اروپا رفت و در از پسدر عصر پهلوي بود. ایران 

  )تهران: نشر گفتار با همکاري نشر علم، 1، جلد 1380جال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ر
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وچک به بنادر خلیج فارس از جمله هاي کرسیدند در گروهجمله مسقط و صور می عمان از

هاي بندر بوشهر گزارش داد که کشتی 1بالیوز .ق1266شدند. در سال  بنادر ایران  منتقل می

  ).ق 1263ـ  6ـ  15ـ  )12.کنند ایرانی به بنادر لنگه، خارك و بندر عباس سیاه حمل می

هر چند که  ـ کردندده میغالمان و کنیزان مورد نیاز بازار ایران را عموماً در بوشهر پیا

از شارجه و رأس الخیمه از طریق آبراه خلیج فارس به بندر لنگه  نیزتعداد معینی 

,Kelly).فرستادندمی Ibid: 414) نفر غالم و کنیز بمباسی توسط کشتی  18.ق1266در سال

ـ  6ـ 15ـ  1(خان بزرگ دشتی و دشتستان وارد بندر بوشهر شدند. ،ایرانی متعلق به حاجی

بندر عباس حدود ).ق1263
4

شد، خریداري  غالمان و کنیزانی را که در بوشهر فروخته می 1

ژنرال  )191: 1362(عیسوي،شد. در بندر لنگه و کنگان فروخته می نیزکرد و تعداد کمی  می

دة زیادي در ع م.1934./ق1348در زمان دیدار او از بندر عباس در سال  :نویسدارفع می

کردند که حدودهاي حصیري زندگی میکلبه
3

1
بودند که توسط  2پوستانیآنها سیاه

:Arfa, Ibid)شدند. ها به این منطقه آورده میمسقطی 240)  

صدراعظم وقت در باب خرید و امیرکبیر، خطاب به  .ق1266سال اي که در نامه

، شرح روشنی ازچگونگی است نادر جنوب ایران تحریر یافتهفروش غالم و کنیز سیاه در ب

در ).ق1263ـ  6ـ  15ـ  6(آید.خرید و فروش غالم و کنیز سیاه در این مناطق به دست می

است، نام بندر قشم نیز به چشم .م1851/.ق1266این نامه که مربوط به سال 

  خورد.   می

________________________________________________________
در ایران دورة قاجاري و نیز در بعضی از لهجه هاي عربی و زبان سواحلی به معنـاي عـام نماینـدة    » بالیوز«کلمۀ 1

  سیاسی یا رایزنی (کنسولی ) به کار رفته است .
2 Negroes  
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کنیزان آفریقایی به بندر عباس و بندر  نیز به ورود تعداد زیادي از غالمان و1فریزر

,Fraser)اشاره کرده است. م.1821ـ  1822./ ق1235ـ  1236هاي قشم در سال op. cit) 

گزارشی به نقل از یک ناخداي قشمی  1840سپتامبر  30این در حالی است که در 

زارش ارائه داده شد. در این گ مبنی بر عدم خرید و فروش غالم و کنیز در این بندر

  چنین آمده است:

] بغله هاشـم قشـمی صـید، مالـک(مقیم در موسـی)      .ق1254[1840سپتامبر  30«

محمد بن حامد؛ ناخدا و نمایندة مالک گوید که: از قشم قایقی کـه مسـتقیماً بـه خـاطر     

تجارت غالم و کنیز راه بیفتد وجود ندارد از اینرو این تجارت مدت پنج سـال اسـت کـه    

ی به این بندر غالم و کنیز نمـی آورد و در واقـع در قشـم هـیچ نـوع      متوقف شده و قایق

    )195: همان(عیسوي،تجارت غالم و کنیز وجود ندارد.

  

  )محمرهخرمشهر (بندر  ـ3ـ2ـ3

 )محمــرهخرمشــهر (غالمــان و کنیــزان خــود را بــه بنــدر  ،از تجــار ایرانــی برخـی 

واقـع شـده بـود.    ـ  جله و فراتدر محل اتصال دـ فرستادند. این بندر در شط العرب   می

اما در پی انعقاد قرارداد  ،بر سر مالکیت این بندر میان ایران و عثمانی اختالف بوداگرچه 

هاي ایرانـی حـق داشـتند در    کشتی فقطبه ایران واگذار شد و  ق.1263ارزروم در سال 

    (Kelly,1968: 597).هاي این منطقه رفت و آمد کنندآب

به بعد، به واسطۀ امضاي قراردادهاي منع تجارت غالم و  .م1848. /ق1262از سال 

هاي عرب خلیج فارس و دولت عثمانی، این بندر کـه  نشینکنیز توسط امام مسقط، شیخ

به تدریج تبدیل بـه مرکـز    ،بود در امانهاي انگلیسی تحت بیرق ایران از بازرسی کشتی

ه در مجـاورت مرزهـاي امپراطـوري    چرا کـ  .ها شدتأمین غالم و کنیز به ویژه براي ترك

________________________________________________________
1 Fraser
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عثمانی قرار داشت. غالمان و کنیزان از این بندر بـه بصـره کـه در خـاك عثمـانی قـرار       

در نامۀ اعتراض آمیزي که سـفارت انگلـیس در    (Ibid: 598).کردند داشت، انتقال پیدا می

ـ      پس)محمرهخرمشهر (فروشی در بندر رواج برده ه از واگـذاري آن بـه ایـران، خطـاب ب

  ).ق 1263ـ  6ـ  6ـ  4(به این موضوع اشاره شده است. بود، دولت ایران نوشته 

ورودي و مرکـز گـردآوري غالمـان و کنیـزان      أبه عنوان مبد یاد شده،بنادر ایرانی 

هاي دوردستی مانند کرمان، کرانهرفتند و غالباً مقصد نهایی آنها پسآفریقایی به کار می

,Amanat).بود بغداد و شیراز تعدادي از غالمان و کنیزان نیز طـی یـک سـفر    (172 :1983

,Basset).شدند روزه با کاروان به مرکز ایران آورده می 40تا  35 1887: 4)   

  

  گران و دالالن تجارت غالم و کنیز در خلیج فارسمعامله ـ4ـ1

  تجار و حکمرانان عرب ـ4ـ1ـ1

هایی به هاي وارداتی، دگرگونیو کنیز ها کشی از غالم در شیوة بهره .ق13قرن  یط

هاي  ها و مزارع، آنگونه که در سده به این مفهوم که عالوه بر کار در خانه .وجود آمد

شدند. اعتبارات به خدمت گرفته می 1تريهاي گستردهپیشین معمول بود، در فعالیت

 نی توسط دالالن و تجار خلیج فارس ـمالی و سرمایۀ الزم براي ایجاد این دگرگو

گردید و این در حالی بود که  تأمین می ـ هاها و تركها، اعراب، ایرانیها، کلیمیهندي

دهی آن را به عهده سازمان ـ هاها و تركاعراب، ایرانی ـ ناخدایان شناورهاي بومی

گرفتند و حکمرانان عرب، ایرانی و ترك حوزة خلیج فارس نیز از آن حمایت و می

خان و به دنبال آن از دست رفتن سلطۀ دودمان زند بر کریم گمرکردند. با  محافظت می

ها این امکان را به دست عمانی ،.ق13و اوایل قرن  .ق12جنوب ایران در اواخر قرن 

________________________________________________________
  آبیاري، ماهیگیري و غواصی جهت صید مروارید (در جنوب) ،ه نگهبانی، کشاورزياز جمل 1
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تجارت  )20ـ  1380:21(کلی،یج فارس ادعاي برتري کنند.خلآوردند تا بر تجارت هند و 

قط و حکمرانان آنها بود. طبق غالم و کنیز در مسقط و صور در انحصار اعراب مس

ساالنه از خلیج فارس  1841سپتامبر  21در  کنسول انگلیس در زنگبارهاي گزارش

رؤساي سواحل عربی و اتباع شد متعلق به امام مسقط وقایق که گفته می 100حدود 

آنها و تجار سواحل خلیج فارس است، براي تجارت غالم و کنیز از زنگبار به کار گرفته 

غالم و  5غالم و کنیز و برخی نیز دست کم  2001شدند که بعضی از آنها بیش از می

تجار عمان از سود و منفعت حاصل از  )193همان: (عیسوي، کردند.  کنیز حمل و نقل می

واردات غالم و کنیز از آفریقاي شرقی به حوزة خلیج فارس از طریق مسقط و صور به 

  )251: 1366لسون، (ویشدند. طور مستقیم بهره مند می

اکثر غالمان و کنیزانی که به مسقط حمل می شدند در خود عمان به فروش می 

رسیدند و بقیه نیز توسط دالالن تجارت غالم و کنیز به ویژه قواسم، جهت فروش دوباره در 

  شدند. و نجف خریداري می 2بحرین، کویت، احساء، عراق ،این ساحل و یا بازارهاي ایران

  

  دزدان دریایی (قواسم یا جواسم)ـ 4ـ1ـ2

معروف به ـ  جواسم یا قواسم نام کلیه طوایفی بود که در سواحل داخلی عمان

دریایی و راهزنی مشغول بودند. شارجه و و به دزدي ندسکونت داشت ـ ساحل دزدان

شده است. الخیمه که سابقاً به جلفار موسوم بود، بهترین بالد آن محسوب می رأس

کنندة اصلی غالم و کنیز براي ، قواسم، حمل.م19/.ق13در طول قرن  )1366:232(ویلسون،

غالم و کنیز  300ساالنه  .م1842. / ق1256تجارت در خلیج فارس بودند. در سال 

________________________________________________________
  )263همان:(ویلسون، تن نیز ظرفیت داشتند. 350هاي حمل برده(بغله) تا  ترین کشتیبزرگ 1
جزئی از بحـرین بـه    ـ  سال تأسیس عربستان سعودي. ـ  م1932احساء سرزمینی شیعه نشین است که تا قبل از  2

  از این تاریخ در قلمرو عربستان سعودي قرار گرفت. پسو رفت میشمار 
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:1380(کلی، رسید. توسط قواسم ساکن در سواحل متصالح در بنادر ایرانی به فروش می

ها به طور آشکار جهت حمل غالم سم و عمانیبه بعد قوا .م1861./ق1275از سال  )108

تجارت بود به منظور سفر آنها پیش از آن، در حالی که  ؛کردندو کنیز به زنگبار سفر می

  آوردند.تعدادي غالم و کنیز براي درآمد بیشتر با خود می نیزو گاهی 

  

  شیوخ و حکمرانان ایرانی     ،تجارـ 4ـ1ـ3

 .م1848ق./1262م و کنیز به منطقۀ خلیج فارس از دخالت تجار ایرانی در ورود غال

انگلیسی براي  هاي ایرانی از بازرسی کشتی هاي چراکه تنها کشتی .به بعد پر رنگ شد

این امر منجر به رونق  ،طور که گفته شدیافتن غالم و کنیز سیاه در امان بودند. همان

 و شده بود )محمرهرمشهر (خخرید و فروش غالم و کنیز در بنادر ایرانی به ویژه بندر 

اي از این تجارت در دست سرکردگان و شیوخ بنادر بود. چنانچه در سال بخش عمده

: است در گزارش بالیوز بوشهر از تجارت غالم و کنیز در بنادر ایران چنین آمده .ق1266

کنند از مال شیوخ بنادرات  ایرانی که حمل غالم و کنیز می هاي جمیع کشتی«... 

  ).ق 1263ـ  6ـ  15ـ  1(»باشند... ات میگرمسیر

هاي خود را براي حمل غالم و کنیز از آفریقاي شرقی به  گاهی نیز ایرانیان کشتی

:بالیوز بوشهر گزارش داد که .ق1267در سال ).ق1263ـ 6ـ  24ـ  3(دادند.تجار عرب کرایه می

ی از اهالی رأس الخیمه آن محمد خمیس نامی از اهالی بندر لنگه بغلۀ خود را به بعض«

گویا از ـ طرف بحرالعمان اجاره داده و روانه سواحل افریقیه کرده بود که در این اواخر از اللو 

همچنین در  ).ق1263ـ  6ـ  24ـ  6(» غالم سیاه وارد شده است. 45با ـ بنادر سواحلی باشد 

  :است گزارش دیگري آمده
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رعیت ایرانی کرایه کرده به زنگبار فرستاد، 2کوعدید نامی بغله از مو 1از بندر غضبیه«

  ).ق 1263ـ  6ـ  24ـ  5(» اند...  غالم سیاه حمل کرده، آورده

این نوع معامالت و اقدامات تجار و شیوخ بنادر ایرانی در خرید و فروش غالم و 

منجر  سرانجامکنیز اعتراضات شدید سفارت انگلیس به دولت ایران را در پی داشت که 

  عقاد قرارداد منع خرید و فروش غالم و کنیز در سواحل جنوب ایران شد.به ان

  

  حجم واردات غالم و کنیز به بنادر جنوب ـ 5ـ  1

و کنیزهاي  ها با توجه به اینکه سند و مدرك معتبري براي ثبت تعداد غالم

توان انتظار به دست  وارداتی به خلیج فارس و از آنجا به ایران در دست نیست، نمی

هاي وردن آمار دقیقی را داشت. با وجود این، اسناد به دست رسیده به ویژه گزارشآ

جهت منع تجارت غالم و کنیز در خلیج فارس در را اي  ا که حرکت گستردهه انگلیسی

حجم تجارت غالم و کنیز در  در موردآغاز کرده بودند، آمار تقریبی  .م19./ق13قرن 

رد دیوید ویلسون نمایندة سیاسی انگلیس مقیم دهد. سرگم به دست می19./ق13قرن 

 1700تا  1400ساالنه بین  :د کهداگزارش  .م1831. /ق1245در خلیج فارس در سال 

شود که بیش از نیمی از آنها از آفریقاي شرقی آورده  غالم و کنیز وارد گمرك مسقط می

بندر صور را غیر همچنین وي ارقام و اعداد راجع به تجارت غالم و کنیز در  ،شدند می

,Kelly)قابل دسترسی اعالم کرده بود. Ibid: 414)  به گفتۀ سر ارسکین الخ در اوایل قرن

 )207: 1366(الخ، رسید.  غالم و کنیز در بازار مسقط به فروش می 4000ساالنه حدود  م.19

رزیدنت دولت انگلیس در بوشهر تعداد غالمان و 3بالنه .م1834./ق1248در سال 

________________________________________________________
  بندري در سواحل عمان. 1
  بندر موکویه یا همان مغویه، از بنادر کوچک ساحلی خلیج فارس و در نزدیکی بندر لنگه واقع است. 2

3 Blāne
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هزار نفر تخمین  12ان صادر شده از آفریقاي شرقی به خلیج فارس را حدود کنیز

سال  10را که این رقم براساس حدس و گمان باشد، چزند که به گفتۀ لوریمر باید می

محاسبات نشان داد که تعداد واردات غالم و کنیز از طریق دریا به کشورهاي  ،بعد

ساالنه  ،عمان، مکران، قطر و احساء هاينشیناطراف خلیج فارس منحصر به سلطنت

:Lorimer,1915)نفر بوده است.  3500حدود  که 1جهانگرد فرانسوي وي. فانتانیه (2493

به خلیج فارس سفر  چندین نوبت .م1835ـ  1838./ق1249ـ 1252هاي بین سال

ر نفر و به بصره و بوشه 4000کرده بود، واردات ساالنه غالم و کنیز به مسقط را حدود 

2دکتر مکنزي .م1840./ق1254در نفر تخمین زده است. 400الی 300نزدیک به

دستیار نمایندة سیاسی انگلیس مقیم در خلیج فارس، بر اساس اطالعاتی که در جزیره 

ي که ساالنه از زنگبار از تعداد غالم و کنیز :کند کهبیان می ،خارك به دست آورده بود

نفر آن در خلیج فارس به فروش  4000تعداد گردید، به مسقط و صور حمل می

,Kelly)رسید.می op.cit) ق1254طبق گزارشی به نقل از یک ناخداي بومی در/.

شد متعلق به امام قایق که گفته می 100سالیانه از خلیج فارس حدود  .م1840سپتامبر 

د، براي نا مسقط و رؤساي سواحل عربی و اتباع آنها و تجار سواحل خلیج فارس بوده

غالم  200شدند که بعضی از آنها بیش از تجارت غالم و کنیز از زنگبار به کار گرفته می

)193: 1366(ویلسون،کردند.غالم و کنیز حمل و نقل می 50کم و کنیز و برخی نیز دست

از تجارت غالم و کنیز یعنی  .م1842./ق1256سهم بنادر خلیج فارس در سال 3کمبل

هایی که در نفر قلمداد کرده است. تعداد قایق 1080را فارس بنادر خلیج بوشهر و سایر 

،اندنفر وارد بندر خارك شده 1217همراه با 1841اکتبر سال ـ آگوست ./ ق1255

________________________________________________________
1 V. Fantanier
2 Mackenzie

3Kemball :نماینده انگلیس مقیم در خلیج فارس
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غالم و کنیز که وارد  3000از حدود  )251همان: (ویلسون، گزارش شده است. فروند 117

 رفته و بقیه بهشان در آن شهر به فروش مینفر 180تا  170شدند، فقط بندر بوشهر می

  )193: (همانشده است. و بصره ارسال می )محمرهخرمشهر (

غالم حبشی به مسقط  1000تا  700ساالنه 1طبق برآورد دریادار جی. بی. بروکس

گفتنی است بوشهر تنها بندري رسیدند. شدند که بیشترشان در ایران به فروش می وارد می

,op.citگردید. ي حبشی و نوبی به طور منظم به آنجا وارد میبود که کنیزها 418)(Kelly,  

نمایندة سیاسی انگلیس مقیم زنگبار تخمین زده بود  .م1860./ق1274در سال 

(ویلسون،گردد. که سالیانه متجاوز از هزار نفر غالم از آفریقاي شرقی به خارج صادر می

تعداد غالمان و کنیزان وارداتی از  .م1860./ق1274نیز در  2سر تیپ کوالن )1366:258

 .هزار نفر تخمین زده است 4آفریقا به کشورهاي عربی و خلیج فارس را ساالنه حدود 

ادرات ساالنه غالم و نمایندة سیاسی انگلیس در زنگبار، ص3اما سال بعد کلنل رگبی

.کندر نفر ذکر میهزا 10هاي شمالی آفریقاي شرقی را رقمی باالتر از کنیز از بخش

(Lorimer, op.cit)  

دستیار بالیوز انگلستان در خلیج فارس گزارش کرده بود که در 4اچ. دي. دیس برو

در شارجه، لنگه، مغو، خارك، بوشهر، بحرین و نفر غالم و کنیز 202سال تعداد  7طول 

مده بودند.به اسارت در آـ زمانی که تجارت غالم و کنیز بسیار پر رونق بود ـ  بصره

Saldanha, 1968: 3/109).(J  

  

  

________________________________________________________
1J. B. Brucksفرمانده اسکادران دریایی مستقر در خلیج فارس :  
2Coghlanنماینده سیاسی انگلیس در زنگبار :  

3 Rigby
4 H. D. Disbrowe
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  قیمت و حق گمرك غالمان و کنیزان ـ 7ـ1

قیمت برده در بنادر خلیج فارس از نرخ یکسانی برخوردار نبود و بـه تبـع آن حـق    

شد نیز متفاوت بود. به عنوان مثال  گمرك و مالیاتی که از واردکنندگان برده دریافت می

و کنیز، بنـدري آزاد بـود و هـیچ نـوع مالیـات از غالمـان و       بندر لنگه براي تجارت غالم 

  کرد. در این بندر قیمت بردگان از این قرار بود: کنیزان دریافت نمی

  1دالر[ماري ترزا] 17ساله                                       8پسر یک قیمت 

  دالر 21                               یک جوان بدون ریشقیمت 

  دالر 10                            ساله 30دار  ریشمردان  قیمت

  )195(عیسوي، پیشین، دالر  35قیمت یک زن نیرومند و فرز و چاالك                   

ـام        حالی بود که در مسقط این در  حق گمرك هـر غـالم و کنیـز یـک دالر بـود و بـه ام

  رفتند نیز از این قرار بود: به فروش می شد و قیمت بردگانی که در این بندر مسقط پرداخت می

  ]ماري ترزا[دالر  10ساله                                        8قیمت پسرهاي 

  دالر 21ساله                                       16قیمت پسرهاي 

دالر 17قیمت مردان بالغ                                               

در بصره و بوشهر کمتر  ا، امین گزارش سود غالم و کنیز در مسقط زیاد نبودطبق ا

درصد نبوده است. تفاوت ناچیز قیمت فروش غالمان و کنیزان در مسقط و زنگبار  50از 

که نرخ فروش  1840سپتامبر  21ـ  30در کنسول انگلیس در زنگبارهاي  از گزارش

  آید:به دست میاست غالمان و کنیزان در زنگبار را ذکر کرده 

________________________________________________________
ـاي سـرخ     ”MARRYTHERESA DOLLAR“دالر ماري ترزا  1 یکی از مسکوکات رایج در تجارت عربسـتان، دری

ـادل  19ق./13دالر در اواسـط قـرن    5. هر م. بود19و 18ق./ 13و12و منطقه خلیج فارس  در قرن  تومـان (سـکه    1م. مع

ایـن   (Wills, 1891, 63)تومان بـوده اسـت.   1دالر معادل  1.6طالي رایج در ایران عصر قاجار) و در اواخر همین قرن، 

  م. تنها پول مورد استعمال در این مناطق بوده است.20ق./14واحد پولی تا اواسط قرن 
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  دالر 7        ساله 7یک پسر 

  دالر 20        ساله 10یک پسر 

  )191:(هماندالر  17          یک مرد بالغ

و زیبارویان برنزة  3از دارفور2در بازار مسقط یک زن دونگوال ،1به گفتۀ جیمز وِلستد

.Wellsted, op)شدند.دالر فروخته می 150حبشی حدود  cit, که ی بوداین در حال (58

)207: 1369(الخ،خریدند.دالر می 80ک از این زنان را از مرکز آفریقا به بهاي یتجار هر 

دالر فروخته  18از زنگبار و یا آفریقاي مرکزي به ندرت بیشتر از سیاهانی

قیمت این غالمان و کنیزان در بنادر ایرانی از جمله بندر لنگه (Wellsted, Ibid).شدندمی

دالر ماري ترزا  45تا  20ي که در زنگبار به مبلغ یشتر بود. غالم و کنیزو بوشهر ب

دالر ماري ترزا و در شارجه یا بحرین بین  45الی  25شد، در مسقط بین خریداري می

ها در بوشهر که در رسید. به همین قیمت، بردهدالر ماري ترزا به فروش می 50تا  40

مورد معامله قرار ، به آنجا وارد شده بودغالم و کنیز  425تعداد  م.1830سال 

گرفتند. گفتنی است بوشهر تنها بندري بود که کنیزهاي حبشی و نوبی به طور می

غالم اخته به بوشهر آورده 10الی  5گردید. ساالنه تعدادي بین منظم به آنجا وارد می

ا در داخل دالر ماري ترز 300الی  100شد که هریک سرانجام به مبلغی در حدود  می

,Kelly)ایران دوباره به فروش می رسید. op.cit: 418-19)  

دالر  40اندازه سودآور بود، چه دختري که در بربره به مبلغ تجارت بردة حبشی بی

 150الی  50دالر و در بوشهر یا بحرین بین  40در مسقط  ،شدماري ترزا خریداري می

افزون بر رسید. دالر به فروش می 150ا ت 100دالر ماري ترزا و در ساحل دزدان بین 

________________________________________________________
1 J. Wellsted

2Dongola کشور سودان است» شمالیه«ستان و امروزه مرکز ااست : دونگوال بر کرانه رود نیل واقع شده  .  
3Darfur.منطقه اي در غرب سودان :  



120  فصلنامه تاریخ روابط خارجی

 200دالر ماري ترزا و  150دخترانی که به طور استثنائی زیبا بودند، هر یک بالغ بر  آن،

  (Kelly, Ibid).رسیدنددالرماري ترزا به ترتیب در مسقط و بوشهر به فروش می

حبشی عیب هاي مرکزي ایران، دختران سالم و بیویلسن در شهر به گفته چارلز

دکتر  )142: 1363(ویلسن،. شدندغالباً از هشتاد الی صد لیرة انگلیسی خرید و فروش می

در شیراز قیمت یک کنیز سیاه حبشی در حدود چهارده تا چهل  :کندویلز نیز بیان می

تومان  18تا  12پوالك قیمت یک غالم بچه در شیراز را بین  )386: 1368(ویلز،پوند است. 

کند که گاهی رقم باالي هفتاد تومان نیز براي خرید یک کنیز زیباي  می نوشته و بیان

  )1361:176(پوالك، » شود. حبشی پرداخت می

  

  نتیجه

توان اذعان داشت که ورود غالمان و  حاضر می پژوهشبندي کلی از  با جمع

 فتهگر کنیزان آفریقایی به ایران در طول حکومت قاجار، تقریباً به طور مداوم انجام می

  هاي زمانی گوناگون، متفاوت بوده است. آن در برهه ضعفهرچند شدت و  است.

از ایران و اعالم منع  رکزيبه دلیل جدایی قفقاز و آسیاي م .ق13از اواسط قرن 

ها، ورود غالمان و کنیزان قفقازي به ایران برده فروشی در این مناطق توسط روس

تبار در جنوب ایران رونق و کنیزان آفریقاییتجارت غالمان  ،در مقابل امامتوقف شد، 

شد. این در کاران این تجارت ندرا خوبی داشت و از این طریق سود سرشاري نصیب دست

فروشی که از اروپا آغاز شده بود، به منطقۀ خلیج فارس نیز  حالی بود که جریان منع برده 

 م و کنیز در خلیج فارس،براي متوقف ساختن تجارت غال هاانگلیسی سرایت کرده بود و

عثمانی در منع سلطان مختلف عمان و سپس شیوخ قراردادهایی با سلطان مسقط و

 ه بودند که ضمن آنمنعقد کرد ،حمل و نقل غالم و کنیز به وسیلۀ جهازات اتباع خود
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در هاي مظنون و توقیف آنها در صورت اثبات جرم شده بودند. مجاز به تفتیش کشتی

موجبات  این مسئله و تجارت غالم و کنیز به سواحل ایران منتقل شد ،اتاین اقدام پی

هاي خود جهت منع تجارت غالم و کنیز لذا آنها تالشنمود، ها را فراهم  نگرانی انگلیسی

در بنادر جنوب ایران را شروع کردند. مذاکره با دولت ایران براي بستن بنادر ایرانی 

و در  آغاز شد. ق1262به طور رسمی از سال کنیز، خلیج فارس بر روي تجارت غالم و 

توسط  ـ البته از طریق دریاـ  فروشی فرمان منع بردهنخستین 1264رجب  10

تجارت و واردات غالم و کنیز آفریقایی ،از این تاریخ پیشمحمدشاه قاجار صادر شد. تا 

توان به موارد  یاین مسأله معمده به خاك ایران روند رو به افزایشی داشت که از علل 

  ذیل اشاره کرد:      

از  پسکاهش چشمگیر ورود غالمان و کنیزان قفقازي و یا ترکمن به ایران - 

منع فروش  اجرايروسیه به واسطۀ ي توسطرکزتصرف قفقاز و خانات آسیاي م

هاي تنبیهی ها و توقف لشکرکشی مردان و زنان قفقازي به ایرانیان توسط روس

ها و اسارت آنها. ترکمن حکومت ایران بر ضد

تحوالت تجاري و بازرگانی در منطقۀ  به دنبالافزایش تقاضاي نیروي کار - 

مروارید، خرما، پنبه، پشم  :در زمینۀ صادرات اجناسی چون فارس به ویژهخلیج

مواد غذایی، رنگ، محصوالت  :آن واردات کاالهایی چون مقابلو تریاك و در 

کارخانه اي و جنگ افزار.

ان نیروي کافی براي کار در بنادر خلیج فارس و روستاهاي ساحلی آن. فقد- 

 -شیوخ عرب و حکام  :از جملهداران ه زیادي از سرمایهپشتیبانی و حمایت عد

محلی حوزه خلیج فارس و عمان، تجار، دالالن و راهزنان دریایی(جواسم) از 

تجارت غالم و کنیز و دخالت آنها در این امر. 
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هاي ضد سیاست اجرايها در فروشی و فشار انگلیسیراردادهاي منع بردهبا انعقاد ق

واردات غالم و کنیز آفریقایی به بنادر خلیج فارس و  برده فروشی در حوزة خلیج فارس،

که تداوم و افزایش مبارزه با به طوري ،سیر نزولی یافت راز آنجا به ممالک همجوا

اهش و محو تدریجی تجارت برده را در منطقه ک.م20/.ق14فروشی تا اواسط قرن  برده

فروشی  ها با نقاب مبارزه با بردهبه دنبال داشت. البته نباید از نظر دور داشت که انگلیسی

د و این مسأله هنهاي خلیج فارس سعی داشتند تسلط خود بر منطقه را افزایش ددر آب

فارس و دخالت در امور  براي پیشبرد مقاصد استعمارگرانه شان در خلیجرا دستاویزي 

  کشورهاي منطقه از جمله ایران قرار دهند.
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نگاهي به تجارت غلامان و كنيزان آفريقايي در عصر قاجار*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نرگس عليپور**

چکیده

با شروع حكومت قاجار در ايران كه طي آن تغييراتي در مرزهاي جغرافيايي ايجاد شد ـ از بين رفتن حاكميت ايران بر منطقة قفقاز توسط روسها ـ ورود غلامان و كنيزان سفيد به ايران كاهش يافت. به جاي آن، تعداد زيادي بردۀ آفريقايي كه اغلب از نژاد حبشي و زنگي بودند، از شرق و شمال شرقی آفريقا به بنادر خليج فارس و سپس  سراسر ايران وارد گرديده و خرید و فروش شدند. اين در حالي بود كه تا پيش از اين تاريخ،  تعداد غلامان و كنيزان سياه در ايران و حوزة خليج فارس اندك و ناچيز بود و غالباً همين تعداد اندك بدون آنكه در ملأ عام ديده شوند، در خانهها و املاك ثروتمندان به عنوان نوكران خانگي كار ميكردند. این تجارت، علیرغم قراردادهای منع برده فروشی و کنترل شدید کشتیهای ضد برده فروشی نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس، تا اوایل قرن 14ق. / 20م. ادامه پیدا کرد.

در این نوشتار، چگونگی تجارت و خرید و فروش غلامان و کنیزان آفریقایی در عصر قاجار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.


واژگان كليدي: تجارت برده، قاجار، خلیج فارس، آفریقا

مقدمه


در طول تاریخ ایران، از عهد باستان تا نیمه اول قرن 14ق./20م.، به کارگیری و استفاده از بردگان تحت عنوان: غلام، کنیز و خواجه در عرصههای مختلف اجتماعی، نظامی، سیاسی و اقتصادی وجود داشته است. در قرون اولیه هجري، با گسترش فتوحات و افزایش قلمرو مسلمانان که غالباً از طریق جنگ صورت میگرفت، خیل عظیمی از مردمان غیرمسلمان به ویژه ترکان آسیای مركزی و استپهای اروپای شرقی، به اسارت مسلمانان درآمدند و به طور عمده در امور نظامی و سیاسی به کار گرفته شدند. تا اواسط قرن 13ق./19م.، اسارت در جنگها و تهاجمات ناگهانی، عمدهترین منبع تأمین غلام و کنیز از قومیتهای مختلف قفقازی، ترکمن، کرد، بلوچ و فارس (در شمال شرقی ایران) بود. اما غلامان و کنیزان آفریقایی، از راه معاملات تجاری تأمین میشدند. از اواسط قرن 12ق. ورود این گروه از غلامان و کنیزان به ایران، افزایش یافت. امنیت و تمرکز قدرت ایجاد شده از سوي حکومت زند در جنوب ایران، باعث رشد هر چه بیشتر تجارت و تولیدات و انباشت سرمایههای تجاری در این منطقه شد و یکی از پیامدهای این افزایش سرمایه، رشد تجارت غلام و کنیز بود. به طوریکه سالانه تعداد قابل توجهی غلام و کنیز آفریقایی تبار از طریق خلیج فارس، وارد بنادر جنوبی ایران ميشدند و از آنجا به بازارهای داخلی ایران انتقال يافته و به فروش میرفتند. 

سیر و روند این تجارت در اواخر قرن 12ق. و اوایل قرن 13ق. در پي تحولات سیاسی و فکری اروپا دچار دگرگونی شد. چنانچه اعلامیه حقوق بشر مجلس ملی فرانسه در 1208ق./1794م. زمینه ایجاد نهضتی علیه بردهفروشی و بردهداری را در اروپا فراهم آورد. از دهههای نخستین سده 13ق. موج مبارزه با بردهفروشی به منطقه خلیج فارس نیز رسید و این مسئله برای دول اروپایی به ویژه انگلیس دستاویز خوبی به منظور افزایش نفوذ و تسلط بر خلیجفارس شد. انگلیسیها به دنبال حفظ و تقویت جایگاه خود در باب منع برده فروشی در خلیج فارس، قراردادهای متعددی با سران حکومتهای منطقه از جمله امام مسقط، سلطان عثمانی و در نهایت شاه ایران ـ محمد شاه و سپس ناصرالدین شاه ـ منعقد کردند. مبارزه با برده فروشی در خلیجفارس، زمینه ساز محو تدریجی این تجارت تا اواسط قرن 14ق. شد. 

روش انجام این پژوهش مبتنی بر گردآوری، توصیف، نقد و بررسی و تحلیل یافتهها با تکیه بر اسناد موجود و منابع اصلی است.

1ـ1ـ قومیت

غلامان و کنیزان سياهپوست در ايران از قومیتهای مختلفی چون زنگي، حبشي، سهيلي
 و نوبي بودند. سياهان زنگي که ليدي شيل
 و چارلز ويلسن
 از آنها به عنوان سياهانِ بامباسي نام بردهاند، به لحاظ ويژگيهاي ظاهري و اخلاقي از ساير طبقات سياهپوست ارزانتر بودند. رنگ پوست بسيار سياه، لبهاي كلفت و موهاي سخت، ظاهر ناخوشايندي به آنها ميداد. منشاء واژة بامباسي مشخص نيست، امّا ممكن است تلفظ نادرستي از «مومباسا» نام يكي از بنادر زنگبار باشد. (شیل، 1362: 213 / ویلسن، 1363: 140)

ويلسن در تقسيمبندي غلامان و کنیزان سياه در ايران بعد از طبقة موسوم به بامباسي(مومباسي)، طبقة سياهان معروف به سهيلي را قرار ميدهد كه نسبت به دستة نخست، قدري خوشقيافهتر بودند. (همان: 142ـ141) به واسطة خصايص و صفات حسنة آنها اكثر مردم طالب خريدن اين گروه از غلامان و کنیزان ميشدند و قيمتشان غالباً دو برابر اقوام بامباسي بود. (همان)

نوبي يا نوبيائيها ـ متعلق به سرزميني كه بخشي از حبشه بود و امروزه به نام كشور سودان ناميده ميشود ـ تيرهتر از حبشيها بودند و اغلب خانوادههاي ايراني آنها را نوكراني قابل اعتماد و امين به شمار ميآوردند. (شیل، همان)

بهترين و گرانترين نوع غلامان و کنیزان سياه، حبشيها بودند كه از حبشه (اتيوپي امروزي)، سومالي و جنوب سودان آورده ميشدند. (ویلز، 1368: 386/ ویلسن، همان: 142/ پولاک، 1361: 172/ شیل، همان: 213) حبشيها به علت زيبائي اندام و چهرۀ متناسب، مطلوبتر و گرانتر از ساير سياهان بودند. پولاك ظاهر آنها را چنين توصيف ميكند:

«حبشيها بينيهاي باريك و كشيده دارند؛ فقط كمي لبهايشان به بالا برگشته است و موهايشان پيچ در پيچ و مجعد است ولي كُركي نيست.» (پولاک، همان) ويلسن نيز به ظاهر دلپسند غلامان و کنیزان حبشي اشاره كرده و مينويسد: «هميشه صورت و وضع حبشيان به قدري دلرباست كه انسان از تماشاي آنها سير نمي شود... » (ویلسن، همان)

1ـ2ـ شيوههای تأمین غلامان و کنیزان آفریقایی


برخلاف غلامان و كنيزان سفيد كه غالباً از طريق اسارت در جنگها و تهاجمات ناگهاني به دست ميآمدند،  غلامان و کنیزان سياه از راه تجارت و خريد و فروش وارد ايران مي شدند. مركز اين تجارت نيز در جنوب ايران و در منطقۀ خليج فارس بود. ورود اين دسته از غلامان و كنيزان از راههاي زميني و دريايي صورت ميگرفت.

1ـ1ـ2ـ ورود غلامان و کنیزان از راه زمینی


حجاج و زائران شهرهاي مقدس چون مكه، مدينه و كربلا نقشي مهم در حمل و نقل زمینی غلامان و کنیزان آفریقایی به ایران داشتند. البته تعدادي از تاجران غلام و کنیز نيز در غرب و جنوب غربي ايران از شهرهاي بغداد، کربلا، مكه و مدينه، غلامان و کنیزان آفريقايي را وارد بازارهاي ايران ميكردند. (Basset, 1887, 4) 

به گفتة ليدي شيل، زوار كربلا غلامان و کنیزاني را كه از راه مكه به بغداد ميرسيدند، ابتياع ميكردند. همچنين حجاج ايراني نيز به هنگام مراجعت از مكه يكي دو غلام سياه از بازار غلام و کنیز فروشان مكه ميخريدند و با خود به ايران ميآوردند. (شيل، همان: 215)اين غلامان و کنیزان غالباً جهت استفادۀ شخصي خريداري ميشدند.(Basset, op.cit) سفر زائران از بغداد به تهران، با كاروان در حدود 18 روز طول ميكشيد.(Ibid) تعداد غلامان و کنیزان وارداتي از اين طريق به نظر كم نبوده است؛ چنانچه ويلسن بيان ميكند كه همۀ غلامان و كنيزان در خانههاي متمولين ايراني از طريق حجاجي كه به مكه ميرفتند، وارد ايران ميشدند. (ويلسن، همان: 140) در 1303ق. /1889م. نيز نمايندۀ پايگاه انگليس در بحرين گزارش داد كه بيشتر غلامان و کنیزان معمولاً از طريق زائراني كه از مكه برميگردند، آورده ميشوند.(Lorimer, 1915: 2505) به گفتۀ مستوفي در اين دوره كنيزها و كاكا سياهها را به جهت آنكه از ماوراء درياها ـ مكه و مدينه ـ ميآوردند، عموماً حاجي ميگفتند. (مستوفی، 1324: 23) اغلب غلامان و کنیزان موجود در مكه از سودان آورده ميشدند. (Basset, 1887: 72) 

در اوایل قرن 14ق./ قرن 20م. براي زائراني كه غلامان و کنیزاني را به همراه خود مي بردند، گذرنامه ويژه ايراني که توسط رزيدنت
 انگليس تأييد شده بود، داده ميشد و هنگام برگشت، تعداد غلامان و کنیزانشان با تعداد غلامان و کنیزان ذكر شده در گذرنامه تطبيق داده میشد. (Lorimer, Ibid: 2483) 

تعداد كمي از غلامان و کنیزان نيز از طريق دمشق وارد ايران ميشدند كه چندان اهميت نداشت. (شیل، همان: 215/ ژوبر، 1347: 327) ورود غلامان و کنیزان از طريق زائران پس از نخستين فرمان منع بردهفروشي در 1262ق./ 1848م. ادامه پيدا كرد و تا 1342ق./ 1928م. كه بردهداري به طور كامل لغو شد، انجام ميگرفت. 

2ـ1ـ2ـ ورود غلامان و کنیزان از راه آبی(خلیج فارس)

خليج فارس مسيري بود كه از طريق آن نياز بازارهاي شرق عربستان، عراق و ايران به غلام و کنیزهاي آفريقاي شرقي و حبشه تأمين ميشد. سابقة تجارت برده در اين منطقه به قرن 12ق./18م. ميرسد. به نوشتة سرتوماس هربرت
 مورخ و نويسندة انگليسي كه در اوايل قرن 11ق./ 17م. (1626م)، مقارن با دورة حكومت صفويان به ايران سفر كرد، خريد و فروش غلامان و کنیزان هندي و آفريقايي توسط ايرانيها در بندر عباس صورت ميگرفته است. (ویلسون، 1366: 248/ (Lorimer, op.cit, 2475 تاورنیه
 (1689ـ1605م.) نیز بیان میکند که در عهد صفوی، غلامان و کنیزان سیاهپوست را از سواحل دریای سرخ و سواحل ملیندا
 به ایران میآوردند. (تاورنیه، 1336: 628) 

تا آغاز حكومت قاجار تعداد غلامان و كنيزان سياه در ايران و حوزة خليج فارس اندك و ناچيز بود، اما در طول حكومت قاجار غلام و کنیز فروشي در ايران و منطقة خليج فارس به طور قابل توجهی رونق يافت. 


1ـ3ـ منابع تأمین غلام و کنیز


شرق آفریقا، جايگاه اصلی صادرات غلام و کنیز به خليج فارس بوده است. به جز سومالیائیها كه مسلمان بودند و مطابق قوانين اسلامي «حر» محسوب شده و سایر مسلمانان اجازة خريد و فروش آنها را نداشتند
 و همچنين چند طايفة ديگر آفريقايي از نژادهاي مختلف كه تحت حمايت و مدافعة پرتغاليها بودند، ساير اهالي آفريقای شرقی مورد حمله و دستبرد تجار و دلالان غلام و کنیز به ویژه اعراب سواحل عمان قرار میگرفتند.
 (ویلسون، 1366: 250)

با مرگ كريمخان در سال 1193ق. و به دنبال آن از دست رفتن سلطة دودمان زند بر جنوب ايران، عمانيها اين امكان را كسب كردند تا هم بر تجارت هند و هم بر تجارت خليج فارس ادعاي برتري كنند. از جمله اقدامات اساسي تجار و حكمرانان عمان ـ جدا از ساير فعاليتهاي متنوع ديگر ـ صدور غلام و کنیزهاي وارداتي از طريق شهرهاي مهم عمان به ايران، عثماني، عربستان و سواحل غربي هندوستان بود كه از آنجا نيز اين غلامها و کنیزها از مسيرهاي خشكي و دريايي به شهرها و روستاهاي ساحلي خليج فارس فرستاده ميشدند. (ویلسون، 1366: 252ـ251) پس از استيلاء و چيرگي اعراب عمان بر زنگبار و پمبا
 در اواخر قرن 11ق./17م. بود كه بهرهبرداري از اين منبع تداركاتي غلام و کنیز تا حد گستردهاي آغاز گرديد. (Kelly, 1968, 412) 


1ـ1ـ3ـ مسقط  


در اوايل قرن 13ق./19م. مسقط از بنادر اصلي عمان و مركز تجارت و بازرگاني بين هند، ايران و عربستان محسوب میشد. در این بندر مقدار فراواني مروارید خليج فارس میرسید و قماش و پارچه و ادوية هندي نيز با قهوه عربستان و قماش ايراني مبادله ميشد. همچنين در اين زمان، مسقط بزرگترين مركز تجارت غلام و کنیز محسوب ميشد. بارگيري محمولههاي انساني از آفريقاي شرقي در اين بندر به طور ثابت انجام ميگرفت.(Wellsted, 1840: 1/51) به گفتة سر ارسكين لاخ
 سياح و سفرنامه نويس اوايل قرن 13ق./19م. بيشتر تجارت مسقط با موزامبيك و زنگبار بود كه كشتيهاي مسقط از آنجا غلام و کنیز، عاج، برادة طلا و عنبر ميآوردند. (لاخ، 1369: 122) در اين دوره درآمد تجاري مسقط ساليانه بالغ بر يك ميليون دلار تخمين زده شده است كه از آن ميان حدود 200 هزار دلار مربوط به درآمد ساليانه امام مسقط ميشد. (Wellsted, op.cit) جمعيت مسقط تركيبي از اقوام مختلف مناطق همجوار، اعراب محلي و غلامان و کنیزان آفريقايي بود.(Ibid, 55) در اين بندر، غلامان و کنیزان گروهبندي شده و در بازاري روباز به فروش ميرسيدند. (لاخ، همان: 207/ (Wellsted, ibid: 57 اكثر غلامها و کنیزهايي كه به مسقط حمل ميشدند در خود عمان به فروش ميرسيدند، تعدادي نيز به عراق و ساير شيخنشينهاي خليج فارس منتقل مي شدند. (لاخ، همان)

2ـ1ـ3ـ  بندر صور


با سپري شدن قرن 13ق./19م. برتري و اهميت مسقط به عنوان مهمترين مركز تجارت غلام و کنیز در رقابت با بندر صور، یکی دیگر از بنادر عمان در جهت جنوب قرار گرفت. اهالي باطنه
 ظاهراً بيش از ساير قبايل عرب در اين امر مداخله داشتهاند. در 1304ق./1890م. استعمال بيرق فرانسه براي فرار از تفتيشات بحري در كشتي هاي متعلق به اهالي مسقط و صور عموميت پيدا كرد و بتدريج جهازات حامل غلام و کنیز، گسترۀ اياب و ذهاب خود را تا بصره نيز توسعه دادند.
 (ویلسون، 1366: 260) طبق گزارش سرپرسي كاكس
 كارگزار انگليس در خليج فارس، اتاوي
 کارگزار فرانسه در بندر صور، اقدامات و مراقبتهاي لازم در سركوب تجارت غلامان و کنیزان آفريقايي را انجام نميداد. (گریوز، 1363: 35) به گفتة سر آرنولد ويلسن
 در اين زمان ساليانه 300 غلام به صور وارد ميشد و همة آنها از طريق خشكي به ايالات عمان و بحرين اعزام ميگرديدند. (ویلسون، همان: 261) همچنین کنسول فرانسه در مسقط نیز، لنجها را به نام فرانسه ثبت میکرد. (Kelly, Ibid: 635)

تجارت غلام و کنیز در بندر صور از 1310ق./1896م. تا 1319ق./1905م. که دیوان داوری لاهه مقرراتی راجع به استعمال بیرق فرانسه در عمان وضع نمود، تحت بیرق فرانسه همچنان ادامه یافت. 
 (همان، 262)

3ـ1ـ3ـ بندر بِربِره
 

درياي احمر مسير ديگري جهت انتقال غلامان و کنیزان آفريقايي(حبشي) به حوزة خليج فارس بود. انتقال اين غلامان و کنیزان از سواحل درياي احمر به خليج فارس و بنادر جنوبي ايران توسط كشتي هاي كوچكي موسوم به بوگالو
 صورت ميگرفت. (ویلسن، 1363: 140) بندر بِربِره مركز اصلي تجارت غلامان و کنیزان در اين منطقه بود. اين بندر از بنادر سومالي و در ساحل خليج عدن در جنوب تنگة بابالمندب واقع شده بود. تجار و دلالان خليج فارس در اين بندر كه سالانه در آنجا بازار مكاره بزرگي در ماه اكتبر تا آوريل بر پا ميگرديد، غلامان حبشي را خريداري ميكردند. (Kelly,1968: 418)    

2ـ3 ـ بنادر جنوبی ایران


 1ـ2ـ3ـ  بندر لنگه


در ميان بنادر جنوبی ايران، تنها بندری که به طور مستقيم براي حمل غلام و کنیز قايق به زنگبار مي فرستاد، بندر لنگه بود. (عیسوی، 1262: 191) در دورة سلطنت محمدشاه بندر لنگه يكي از آبادترين و معمورترين بنادر خليج فارس بود كه حدود 5 هزار خانوار كه غالباً از اعيان و تجار عرب بودند، در آن بندر سكني داشتند و اغلب آنها صاحب تعدادی غلام و كنيز آفريقايي بودند.(کازرونی، 1367: 117 و 115) 

پس از امضاي معاهدات با مسقط، تركيه و شيوخ عرب از سال 1262ق. / 1848م. غلامها و کنیزهايي كه مقصدشان عمان بود، در باطنه يا لنگه پياده ميشدند و از آنجا به آساني به سواحل متصالح
 يا بحرين حمل مي شدند. بقيه آنها را به بوشهر انتقال ميدادند تا توسط مشتريان ايراني خريداري گرديده يا به كويت و بصره قاچاق شوند. (Kelly, op.cit: 598) همچنين در اين زمان شايع بود كه يكي از پسران حاكم قاسمي شارجه و نيز برادر حاكم ام القیوين در داد و ستد غلام و کنیز از سومالي دست دارند و از بندر لنگه براي سرپوش گذاشتن بر روي اين فعاليت غيرقانوني استفاده ميكنند. (ibid: 445) گاهی نيز اهالي بندر لنگه بَغَلَه
 خود را به بعضي از اهالي رأس الخيمه اجاره ميدادند. اين بغلهها راهي سواحل آفريقا شده و هر يك حدود 45 غلام و كنيز با خود وارد ميكردند. (6 ـ 24 ـ 6 ـ 1263ق.)*

سرلشکر حسن اَرفع
 كه در سال 1347ق./ 1933م. از خليج فارس ديدن كرده بود، ميگويد: جمعيت اين منطقه تركيبي از لرها، اعراب، بلوچها و سياهان بود. او اشاره ميكند كه سياهان از اعقاب غلامان و کنیزان آفريقايي بودند كه در قرن 13ق./ 19م. از زنگبار وارد شدند. در اين زمان بندر لنگه تحت حكومت سلطان مسقط و عمان كه كل سواحل ايران را براي 30 سال اجاره كرده بود، قرار داشته است. (Arfa, 1965: 238) 

2ـ2ـ3ـ بندر عباس، بوشهر، قشم، خارک و کنگان


در ديگر بنادر ايراني چون: بوشهر، خرمشهر (محمره)، بندر عباس،كنگان، قشم و خارك نيز خريد و فروش غلام و کنیز صورت ميگرفت. غلامان و کنیزاني كه به بنادر عمان از جمله مسقط و صور ميرسيدند در گروههاي كوچك به بنادر خليج فارس از جمله بنادر ايران  منتقل ميشدند. در سال 1266ق. باليوز
 بندر بوشهر گزارش داد كه كشتيهاي ايراني به بنادر لنگه، خارك و بندر عباس سياه حمل ميكنند.(12 ـ 15 ـ 6 ـ 1263 ق.) 

غلامان و کنیزان مورد نياز بازار ايران را عموماً در بوشهر پياده ميكردند ـ هر چند كه تعداد معيني نيز از شارجه و رأس الخيمه از طريق آبراه خليج فارس به بندر لنگه ميفرستادند. (Kelly, Ibid: 414)در سال 1266ق. 18 نفر غلام و کنیز بمباسی توسط کشتی ایرانی متعلق به حاجی، خان بزرگ دشتی و دشتستان وارد بندر بوشهر شدند. (1 ـ 15 ـ 6 ـ 1263ق.) بندر عباس حدود
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 غلامان و کنیزاني را كه در بوشهر فروخته ميشد، خريداري ميكرد و تعداد كمي نيز در بندر لنگه و كنگان فروخته ميشد. (عیسوی، 1362: 191) ژنرال ارفع مينويسد: در زمان ديدار او از بندر عباس در سال 1348ق./1934م. عدة زيادي در كلبههاي حصيري زندگي ميكردند كه حدود 
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 آنها سیاهپوستانی
 بودند كه توسط مسقطيها به اين منطقه آورده میشدند.(Arfa, Ibid: 240)

در نامهای كه سال 1266ق. خطاب به اميركبير، صدراعظم وقت در باب خريد و فروش غلام و كنيز سياه در بنادر جنوب ايران تحرير يافته است، شرح روشني ازچگونگي خريد و فروش غلام و كنيز سياه در اين مناطق به دست ميآيد. (6 ـ 15 ـ 6 ـ 1263ق.) در این نامه که مربوط به سال 1266ق./ 1851م. است، نام بندر قشم نیز به چشم میخورد. 

فریزر
 نیز به ورود تعداد زیادی از غلامان و کنیزان آفریقایی به بندر عباس و بندر قشم در سالهای 1236 ـ 1235ق./ 1822 ـ 1821م. اشاره کرده است. (Fraser, op. cit) این در حالی است که در 30 سپتامبر 1840 گزارشی به نقل از یک ناخدای قشمی مبنی بر عدم خرید و فروش غلام و کنیز در این بندر ارائه داده شد. در این گزارش چنین آمده است: 


«30 سپتامبر 1840 [1254ق.] بغله هاشم قشمی صید، مالک(مقیم در موسی) محمد بن حامد؛ ناخدا و نمایندۀ مالک گوید که: از قشم قایقی که مستقیماً به خاطر تجارت غلام و کنیز راه بیفتد وجود ندارد از اینرو این تجارت مدت پنج سال است که متوقف شده و قایقی به این بندر غلام و کنیز نمی آورد و در واقع در قشم هیچ نوع تجارت غلام و کنیز وجود ندارد. (عیسوی، همان: 195)  

3ـ2ـ3ـ بندر خرمشهر (محمره)

برخي از تجار ايراني، غلامان و کنیزان خود را به بندر خرمشهر (محمره) ميفرستادند. اين بندر در شط العرب ـ در محل اتصال دجله و فرات ـ واقع شده بود. اگرچه بر سر مالكيت اين بندر ميان ايران و عثماني اختلاف بود، اما در پي انعقاد قرارداد ارزروم در سال 1263ق. به ايران واگذار شد و فقط كشتيهاي ايراني حق داشتند در آبهاي اين منطقه رفت و آمد کنند. (Kelly,1968: 597) 

از سال 1262ق. /1848م. به بعد، به واسطة امضاي قراردادهاي منع تجارت غلام و کنیز توسط امام مسقط، شيخنشينهاي عرب خليج فارس و دولت عثماني، اين بندر كه تحت بيرق ايران از بازرسي كشتيهاي انگليسي در امان بود، به تدريج تبديل به مركز تأمين غلام و کنیز به ويژه براي تركها شد. چرا كه در مجاورت مرزهاي امپراطوري عثماني قرار داشت. غلامان و کنیزان از اين بندر به بصره که در خاک عثمانی قرار داشت، انتقال پيدا ميكردند.(Ibid: 598) در نامۀ اعتراض آمیزی که سفارت انگلیس در رواج بردهفروشی در بندر خرمشهر (محمره) پس از واگذاری آن به ایران، خطاب به دولت ایران نوشته بود، به این موضوع اشاره شده است. (4 ـ 6 ـ 6 ـ 1263 ق.)

بنادر ایرانی ياد شده، به عنوان مبدأ ورودي و مركز گردآوري غلامان و کنیزان آفريقايي به كار ميرفتند و غالباً مقصد نهايي آنها پسكرانههاي دوردستي مانند كرمان، شيراز و بغداد بود.(Amanat, 1983: 172) تعدادی از غلامان و کنیزان نيز طی یک سفر 35 تا 40 روزه با کاروان به مرکز ایران آورده میشدند. (Basset, 1887: 4) 

1ـ4ـ معاملهگران و دلالان تجارت غلام و کنیز در خلیج فارس


1ـ1ـ4ـ تجار و حکمرانان عرب


طي قرن 13ق. در شيوة بهرهکشی از غلامها و کنیزهاي وارداتي، دگرگونيهايي به وجود آمد. به اين مفهوم كه علاوه بر كار در خانهها و مزارع، آنگونه كه در سدههاي پيشين معمول بود، در فعاليتهاي گستردهتري
 به خدمت گرفته ميشدند. اعتبارات مالي و سرماية لازم براي ايجاد اين دگرگوني توسط دلالان و تجار خليج فارس ـ هنديها، كليميها، اعراب، ايرانيها و تركها ـ تأمين ميگرديد و اين در حالي بود كه ناخدايان شناورهاي بومي ـ اعراب، ايرانيها و تركها ـ سازماندهي آن را به عهده ميگرفتند و حكمرانان عرب، ايراني و ترك حوزة خليج فارس نيز از آن حمايت و محافظت ميكردند. با مرگ كريمخان و به دنبال آن از دست رفتن سلطة دودمان زند بر جنوب ايران در اواخر قرن 12ق. و اوايل قرن 13ق.، عمانيها اين امكان را به دست آوردند تا بر تجارت هند و خليج فارس ادعاي برتري كنند. (کلی، 1380: 21 ـ 20) تجارت غلام و کنیز در مسقط و صور در انحصار اعراب مسقط و حكمرانان آنها بود. طبق گزارشهای كنسول انگليس در زنگبار در 21 سپتامبر 1841 سالانه از خليج فارس حدود 100 قايق كه گفته ميشد متعلق به امام مسقط و رؤساي سواحل عربي و اتباع آنها و تجار سواحل خليج فارس است، براي تجارت غلام و کنیز از زنگبار به كار گرفته ميشدند كه بعضي از آنها بيش از 200
 غلام و کنیز و برخي نيز دست كم 5 غلام و کنیز حمل و نقل ميكردند. (عيسوي، همان: 193) تجار عمان از سود و منفعت حاصل از واردات غلام و کنیز از آفريقاي شرقي به حوزة خليج فارس از طريق مسقط و صور به طور مستقيم بهره مند ميشدند. (ویلسون، 1366: 251) 

اكثر غلامان و کنیزاني كه به مسقط حمل مي شدند در خود عمان به فروش مي رسيدند و بقيه نيز توسط دلالان تجارت غلام و کنیز به ويژه قواسم، جهت فروش دوباره در اين ساحل و يا بازارهاي ايران، عراق، بحرين، كويت، اِحساء
 و نجف خريداري میشدند.


2ـ1ـ4ـ دزدان دریایی (قواسم یا جواسم)


جواسم يا قواسم نام كليه طوايفي بود كه در سواحل داخلي عمان ـ معروف به ساحل دزدان ـ سكونت داشتند و به دزدی دريايي و راهزني مشغول بودند. شارجه و رأسالخيمه كه سابقاً به جُلفار موسوم بود، بهترين بلاد آن محسوب ميشده است. (ویلسون، 1366: 232) در طول قرن 13ق./19م.، قواسم، حملكنندة اصلي غلام و کنیز براي تجارت در خليج فارس بودند. در سال 1256ق. / 1842م. سالانه 300 غلام و کنیز توسط قواسم ساكن در سواحل متصالح در بنادر ايراني به فروش ميرسيد.(کلی، 1380: 108) از سال 1275ق./1861م. به بعد قواسم و عمانيها به طور آشكار جهت حمل غلام و کنیز به زنگبار سفر ميكردند؛ در حالي كه پيش از آن، سفر آنها به منظور تجارت بود و گاهي نيز تعدادي غلام و کنیز برای درآمد بيشتر با خود میآوردند.

3ـ1ـ4ـ تجار، شيوخ و حکمرانان ايراني    


دخالت تجار ایرانی در ورود غلام و کنیز به منطقۀ خلیج فارس از 1262ق./1848م. به بعد پر رنگ شد. چراکه تنها کشتیهای ایرانی از بازرسی کشتیهای انگلیسی برای یافتن غلام و کنیز سیاه در امان بودند. همانطور که گفته شد، این امر منجر به رونق خرید و فروش غلام و کنیز در بنادر ایرانی به ویژه بندر خرمشهر (محمره) شده بود و بخش عمدهای از این تجارت در دست سرکردگان و شیوخ بنادر بود. چنانچه در سال 1266ق. در گزارش بالیوز بوشهر از تجارت غلام و کنیز در بنادر ایران چنین آمده است: «... جمیع کشتیهای ایرانی که حمل غلام و کنیز میکنند از مال شیوخ بنادرات گرمسیرات میباشند... » (1 ـ 15 ـ 6 ـ 1263 ق.)

گاهی نیز ایرانیان کشتیهای خود را برای حمل غلام و کنیز از آفریقای شرقی به تجار عرب کرایه میدادند. (3 ـ 24 ـ 6 ـ 1263ق.) در سال 1267ق. بالیوز بوشهر گزارش داد که: «محمد خمیس نامی از اهالی بندر لنگه بغلۀ خود را به بعضی از اهالی رأس الخیمه آن طرف بحرالعمان اجاره داده و روانه سواحل افریقیه کرده بود که در این اواخر از لالو ـ گویا از بنادر سواحلی باشد ـ با 45 غلام سیاه وارد شده است.» (6 ـ 24 ـ 6 ـ 1263ق.) همچنین در گزارش دیگری آمده است:

«از بندر غضبیه
 عدید نامی بغله از موکو
رعیت ایرانی کرایه کرده به زنگبار فرستاد، غلام سیاه حمل کرده، آوردهاند... » (5 ـ 24 ـ 6 ـ 1263 ق.)

این نوع معاملات و اقدامات تجار و شیوخ بنادر ایرانی در خرید و فروش غلام و کنیز اعتراضات شدید سفارت انگلیس به دولت ایران را در پی داشت که سرانجام منجر به انعقاد قرارداد منع خرید و فروش غلام و کنیز در سواحل جنوب ایران شد.


1 ـ 5 ـ حجم واردات غلام و کنیز به بنادر جنوب


با توجه به اينكه سند و مدرك معتبري براي ثبت تعداد غلامها و کنیزهاي وارداتي به خليج فارس و از آنجا به ايران در دست نيست، نميتوان انتظار به دست آوردن آمار دقيقي را داشت. با وجود این، اسناد به دست رسیده به ويژه گزارشهای انگليسيها كه حركت گستردهاي را جهت منع تجارت غلام و کنیز در خليج فارس در قرن 13ق./19م. آغاز كرده بودند، آمار تقريبي در مورد حجم تجارت غلام و کنیز در قرن 13ق./19م به دست ميدهد. سرگرد ديويد ويلسون نمايندة سياسي انگلیس مقيم در خليج فارس در سال 1245ق. /1831م. گزارش داد كه: سالانه بين 1400 تا 1700 غلام و کنیز وارد گمرك مسقط ميشود كه بيش از نيمي از آنها از آفريقاي شرقي آورده ميشدند، همچنین وی ارقام و اعداد راجع به تجارت غلام و کنیز در بندر صور را غير قابل دسترسي اعلام كرده بود. (Kelly, Ibid: 414) به گفتة سر ارسكين لاخ در اوايل قرن 19م. سالانه حدود 4000 غلام و کنیز در بازار مسقط به فروش ميرسيد. (لاخ، 1366: 207) در سال 1248ق./ 1834م. بلانه
 رزيدنت دولت انگليس در بوشهر تعداد غلامان و کنیزان صادر شده از آفريقاي شرقي به خليج فارس را حدود 12 هزار نفر تخمين ميزند كه به گفتة لوريمر بايد اين رقم براساس حدس و گمان باشد، چرا كه 10 سال بعد، محاسبات نشان داد كه تعداد واردات غلام و کنیز از طريق دريا به كشورهاي اطراف خليج فارس منحصر به سلطنتنشينهاي عمان، مكران، قطر و احساء، سالانه حدود 3500 نفر بوده است. (Lorimer,1915: 2493) جهانگرد فرانسوي وي. فانتانيه
 كه بين سالهاي 1252 ـ1249ق./1838 ـ 1835م. چندين نوبت به خليج فارس سفر كرده بود، واردات سالانه غلام و کنیز به مسقط را حدود 4000 نفر و به بصره و بوشهر نزديك به300 الی400 نفر تخمين زده است. در 1254ق./ 1840م. دکتر مكنزي
 دستيار نمايندة سياسي انگلیس مقيم در خليج فارس، بر اساس اطلاعاتي كه در جزيره خارك به دست آورده بود، بيان ميكند كه: از تعداد غلام و کنیزی كه سالانه از زنگبار به مسقط و صور حمل ميگرديد، تعداد 4000 نفر آن در خليج فارس به فروش ميرسيد. (Kelly, op.cit) طبق گزارشي به نقل از يك ناخداي بومي در 1254ق./ سپتامبر 1840م. ساليانه از خليج فارس حدود 100 قايق كه گفته ميشد متعلق به امام مسقط و رؤساي سواحل عربي و اتباع آنها و تجار سواحل خليج فارس بودهاند، براي تجارت غلام و کنیز از زنگبار به كار گرفته ميشدند كه بعضي از آنها بيش از 200 غلام و کنیز و برخي نيز دستكم 50 غلام و کنیز حمل و نقل ميکردند. (ویلسون، 1366: 193) كمبل
 سهم بنادر خليج فارس در سال 1256ق./ 1842م. از تجارت غلام و کنیز يعني بوشهر و ساير بنادر خليج فارس را 1080 نفر قلمداد كرده است. تعداد قايقهايي كه در 1255ق./ آگوست ـ اكتبر سال 1841 همراه با 1217 نفر وارد بندر خارك شدهاند، 117 فروند گزارش شده است. (ویلسون، همان: 251) از حدود 3000 غلام و کنیز كه وارد بندر بوشهر ميشدند، فقط 170 تا 180 نفرشان در آن شهر به فروش ميرفته و بقيه به خرمشهر (محمره) و بصره ارسال ميشده است. (همان: 193)

طبق برآورد دريادار جي. بي. بروكس
 سالانه 700 تا 1000 غلام حبشي به مسقط وارد ميشدند که بيشترشان در ايران به فروش ميرسيدند. گفتني است بوشهر تنها بندري بود كه کنیزهای حبشي و نوبي به طور منظم به آنجا وارد ميگرديد. op.cit, 418) (Kelly,

در سال 1274ق./ 1860م. نمايندة سياسي انگلیس مقيم زنگبار تخمين زده بود كه ساليانه متجاوز از هزار نفر غلام از آفريقاي شرقي به خارج صادر ميگردد. (ویلسون، 1366: 258) سر تيپ كولان
 نیز در 1274ق./ 1860م. تعداد غلامان و کنیزان وارداتي از آفريقا به كشورهاي عربي و خليج فارس را سالانه حدود 4 هزار نفر تخمين زده است. اما سال بعد كلنل رگبي
 نمايندة سياسي انگليس در زنگبار، صادرات سالانه غلام و کنیز از بخشهاي شمالي آفريقاي شرقي را رقمي بالاتر از 10 هزار نفر ذكر ميكند. (Lorimer, op.cit) 

اچ. دي. ديس برو
 دستيار باليوز انگلستان در خليج فارس گزارش كرده بود كه در طول 7 سال تعداد 202 نفر غلام و کنیز در شارجه، لنگه، مغو، خارك، بوشهر، بحرين و بصره ـ زماني كه تجارت غلام و کنیز بسيار پر رونق بود ـ به اسارت در آمده بودند. Saldanha, 1968: 3/109).(J

1ـ7 ـ قیمت و حق گمرک غلامان و کنیزان 


قيمت برده در بنادر خليج فارس از نرخ يكساني برخوردار نبود و به تبع آن حق گمرك و مالياتي كه از واردكنندگان برده دريافت ميشد نيز متفاوت بود. به عنوان مثال بندر لنگه براي تجارت غلام و كنيز، بندري آزاد بود و هيچ نوع ماليات از غلامان و كنيزان دريافت نميكرد. در اين بندر قيمت بردگان از اين قرار بود:

قيمت يك پسر 8 ساله                                      17 دلار[ماری ترزا]


قيمت يك جوان بدون ريش                               21 دلار


قيمت مردان ريشدار 30 ساله                            10 دلار

قيمت يك زن نيرومند و فرز و چالاك                   35 دلار (عيسوي، پيشين، 195)

اين در حالي بود كه در مسقط حق گمرك هر غلام و كنيز يك دلار بود و به امام مسقط پرداخت ميشد و قيمت بردگاني كه در اين بندر به فروش ميرفتند نيز از اين قرار بود:

قيمت پسرهاي 8 ساله                                       10 دلار ]ماري ترزا[

قيمت پسرهاي 16 ساله                                      21 دلار


قيمت مردان بالغ                                               17 دلار

طبق اين گزارش سود غلام و کنیز در مسقط زياد نبود، امّا در بصره و بوشهر كمتر از 50 درصد نبوده است. تفاوت ناچيز قيمت فروش غلامان و کنیزان در مسقط و زنگبار از گزارشهای كنسول انگليس در زنگبار در30 ـ 21 سپتامبر 1840 كه نرخ فروش غلامان و کنیزان در زنگبار را ذكر كرده است به دست ميآيد:


يك پسر 7 ساله



7 دلار


يك پسر 10 ساله



20 دلار


يك مرد بالغ




17 دلار (همان: 191)

به گفتة جيمز وِلستِد
، در بازار مسقط يك زن دونگولا 
 از دارفور
 و زيبارويان برنزة حبشي حدود 150 دلار فروخته ميشدند. (Wellsted, op. cit, 58) اين در حالي بود كه تجار هر يك از اين زنان را از مركز آفريقا به بهاي 80 دلار ميخريدند. (لاخ، 1369: 207( سیاهانی از زنگبار و يا آفريقاي مركزي به ندرت بيشتر از 18 دلار فروخته ميشدند.(Wellsted, Ibid) قیمت این غلامان و کنیزان در بنادر ایرانی از جمله بندر لنگه و بوشهر بیشتر بود. غلام و کنیزی كه در زنگبار به مبلغ 20 تا 45 دلار ماري ترزا خريداري ميشد، در مسقط بين 25 الي 45 دلار ماري ترزا و در شارجه يا بحرين بين 40 تا 50 دلار ماري ترزا به فروش ميرسيد. به همين قيمت، بردهها در بوشهر كه در سال 1830م. تعداد 425 غلام و کنیز به آنجا وارد شده بود، مورد معامله قرار ميگرفتند. گفتني است بوشهر تنها بندري بود كه کنیزهای حبشي و نوبي به طور منظم به آنجا وارد ميگرديد. سالانه تعدادي بين 5 الي 10 غلام اخته به بوشهر آورده ميشد كه هريك سرانجام به مبلغي در حدود 100 الي 300 دلار ماري ترزا در داخل ايران دوباره به فروش مي رسيد. (Kelly, op.cit: 418-19) 

تجارت بردة حبشي بياندازه سودآور بود، چه دختري که در بربره به مبلغ 40 دلار ماري ترزا خريداري ميشد، در مسقط 40 دلار و در بوشهر يا بحرين بين 50 الي 150 دلار ماري ترزا و در ساحل دزدان بين 100 تا 150 دلار به فروش ميرسيد. افزون بر آن، دختراني كه به طور استثنائي زيبا بودند، هر يك بالغ بر 150 دلار ماري ترزا و 200 دلارماري ترزا به ترتيب در مسقط و بوشهر به فروش ميرسيدند.(Kelly, Ibid)

به گفته چارلز ویلسن در شهرهای مرکزی ایران، دختران سالم و بيعيب حبشی غالباً از هشتاد الي صد ليرة انگليسي خريد و فروش ميشدند. (ویلسن، 1363: 142) دکتر ويلز نيز بيان ميكند: در شيراز قيمت يك كنيز سياه حبشي در حدود چهارده تا چهل پوند است. (ویلز، 1368: 386) پولاك قيمت يك غلام بچه در شيراز را بين 12 تا 18 تومان نوشته و بیان میکند که گاهی رقم بالاي هفتاد تومان نیز براي خريد يك كنيز زيباي حبشي پرداخت میشود.» (پولاک، 1361: 176)

نتيجه

با جمعبندی کلی از پژوهش حاضر میتوان اذعان داشت که ورود غلامان و کنیزان آفریقایی به ایران در طول حکومت قاجار، تقریباً به طور مداوم انجام میگرفته است. هرچند شدت و ضعف آن در برهههای زمانی گوناگون، متفاوت بوده است.

از اواسط قرن 13ق. به دلیل جدایی قفقاز و آسیای مركزي از ایران و اعلام منع برده فروشی در این مناطق توسط روسها، ورود غلامان و کنیزان قفقازی به ایران متوقف شد، اما در مقابل، تجارت غلامان و کنیزان آفریقاییتبار در جنوب ایران رونق خوبی داشت و از این طریق سود سرشاری نصیب دستاندرکاران این تجارت شد. این در حالی بود که جریان منع برده فروشی که از اروپا آغاز شده بود، به منطقۀ خلیج فارس نیز سرایت کرده بود و انگلیسیها برای متوقف ساختن تجارت غلام و کنیز در خلیج فارس، قراردادهایي با سلطان مسقط و شیوخ مختلف عمان و سپس سلطان عثمانی در منع حمل و نقل غلام و کنیز به وسيلة جهازات اتباع خود، منعقد کرده بودند که ضمن آن مجاز به تفتیش كشتيهاي مظنون و توقیف آنها در صورت اثبات جرم شده بودند. در پي این اقدامات، تجارت غلام و کنیز به سواحل ايران منتقل شد و این مسئله موجبات نگرانی انگلیسیها را فراهم نمود، لذا آنها تلاشهای خود جهت منع تجارت غلام و کنیز در بنادر جنوب ایران را شروع کردند. مذاكره با دولت ايران براي بستن بنادر ايراني خليج فارس بر روي تجارت غلام و کنیز، به طور رسمي از سال 1262ق. آغاز شد و در 10 رجب 1264 نخستين فرمان منع بردهفروشی ـ البته از طریق دریا ـ توسط محمدشاه قاجار صادر شد. تا پيش از این تاریخ، تجارت و واردات غلام و کنیز آفریقایی به خاک ایران روند رو به افزایشی داشت که از علل عمده این مسأله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:      


· کاهش چشمگیر ورود غلامان و کنیزان قفقازی و یا ترکمن به ایران پس از تصرف قفقاز و خانات آسیای مركزی توسط روسیه به واسطۀ اجراي منع فروش مردان و زنان قفقازی به ایرانیان توسط روسها و توقف لشکرکشیهای تنبیهی حکومت ایران بر ضد ترکمنها و اسارت آنها.

· افزایش تقاضای نیروی کار به دنبال تحولات تجاري و بازرگاني در منطقة خليجفارس به ويژه در زمينة صادرات اجناسي چون: مرواريد، خرما، پنبه، پشم و ترياك و در مقابل آن واردات كالاهایي چون: مواد غذايي، رنگ، محصولات كارخانه اي و جنگ افزار.

· فقدان نيروي كافي براي كار در بنادر خليج فارس و روستاهاي ساحلي آن. 

· پشتیبانی و حمایت عدّه زیادی از سرمایهداران از جمله: شیوخ عرب و حکام محلی حوزه خلیج فارس و عمان، تجار، دلالان و راهزنان دریایی(جواسم) از تجارت غلام و کنیز و دخالت آنها در این امر. 

با انعقاد قراردادهای منع بردهفروشی و فشار انگلیسیها در اجراي سیاستهای ضد برده فروشی در حوزۀ خلیج فارس، واردات غلام و کنیز آفریقایی به بنادر خلیج فارس و از آنجا به ممالک همجوار سیر نزولی یافت، به طوری که تداوم و افزایش مبارزه با بردهفروشی تا اواسط قرن 14ق./20م. کاهش و محو تدریجی تجارت برده را در منطقه به دنبال داشت. البته نباید از نظر دور داشت که انگلیسیها با نقاب مبارزه با بردهفروشی در آبهای خلیج فارس سعی داشتند تسلط خود بر منطقه را افزایش دهند و این مسأله را دستاویزی براي پيشبرد مقاصد استعمارگرانه شان در خلیج فارس و دخالت در امور کشورهای منطقه از جمله ایران قرار دهند. 

منابع و مآخذ

الف. فارسی

پولاك، ادوارد ياكوب (1361)،  سفرنامه (ايران و ايرانيان)؛ ترجمه: كيكاووس جهانداري، تهران: شركت سهامي خوارزمي.

تاورنيه، ژان باتيست (1336)، سفرنامه تاورنيه، ترجمه: ابوتراب نوري، به تصحيح: دكتر حميد شيراني، تهران: انتشارات و كتابخانه سنائي.

ژوبر، آماد(آمِدِ) (1347)، مسافرت در ارمنستان و ايران؛ ترجمه: علي قلي اعتماد مقدم، تهران: بنياد فرهنگ ايران. 

شيل، ماري لئونورا (1362)، خاطرات ليدي شيل(همسر وزير مختار انگليس در اوائل سلطنت ناصرالدين شاه)، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران: نشر نو. 

عيسوي، چارلز (1362)، تاريخ اقتصادي ايران(قاجاريه 1332 ـ 1215ق.)، ترجمه: يعقوب آژند، تهران: گستره. 

فیلیپ،گریوز (1363)، مأموريت سرپرسي كاكس در خليج فارس و ايران، تهران: به دید. 

کلی، جان بارت (1380)،  اعراب و تجارت برده در دریای  پارس؛ ترجمه: حسن زنگنه، شیراز: نوید.

كازروني (متخلص به نادري در زمان محمد شاه)، محمد ابراهیم (1367)، تاريخ بنادر و جزاير خليج فارس، به تصحيح: منوچهر ستوده، گیلان: نشر مؤسسه فرهنگي جهانگيري.

لاخ، سر ارسكين (1369)، سفرنامة دريايي لاخ، تأليف: سر چارلز بلگريو، ترجمه: دكتر حسين ذوالقدر، آناهيتا. 

مستوفي، عبدالله (1377)، تاريخ اداري و اجتماعي دوره قاجاريه يا شرح زندگاني من، ج 1، تهران: علمي. 

ويلز (1368)، سفرنامه  دكتر ويلز، ترجمة: غلامحسين قراگوزلو، تهران: اقبال. 

ويلسن، چارلز جيمز (1363)، تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه؛ ترجمه: سيد عبدالله، به كوشش: جمشيد دودانگه و مهرداد نيكنام، تهران: طلوع. 

ويلسون، سر آرنولد (1366)، خليج فارس، ترجمه: محمد سعيدي، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. 

اسناد


آرشيو اسناد وزارت امور خارجه ايران،  سال 1263، كارتن 6، پوشههاي 24 و 15 و 6.

ب. انگليسي:


Arfa, General Hassan, (1965), Under Five Shahs. New York: William Morrow & Co.

Amanat, A, (1983), Cities and trade: Consul Abbott on the economy and society of Iran 1847-1866, London.

Basset, James, (1887), Persia, the land of the Imams, A narrative of travel and residence; London, Blackie &Son.

Fraser, James Baillie, (1825), Narrative of a Journey into Khorasan, in the years 1821 and 1822, London: Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green. 

J. A Saldanha, (1968), The Persian Gulf Precise, vol.III, Slave Trade in the gulf of Oman and the Persian Gulf, 1873-1905,London.

Kelly, J. B, (1968), Britain And Persian Gulf; Oxford: Clarendon P .C.

Lorimer, J.G, (1915), Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia; Calcutta:  Superintondent Government Printing.

Wellsted, James Raymond, (1840), Travels to the city of the caliphs, along the shores of the Persian Gulf and the Mediterranean. Including a voyage to the coast of Arabia, and a tour on the island of Socotra; London: H. Colburn [1968].V.1

Wills, C. J, (1891), Land of the lion and sun of modern Persia, London: Ward, Lock and Co.

* تاریخ دریافت مقاله: 25/7/1389						    تاریخ پذیرش مقاله: 23/9/1389


** کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی ـ دانشگاه تربیت مدرس         Email: alipour.narges@yahoo.com





1 سهیلی (Sowahilee) یا همان سومالیایی.


� Lady Sheil


� Charles Wilson


1 “RESIDENT’: نماینده سیاسی دولت استعمارگر در مستعمره


� S. T. Herbert


� Tavernier


3 Melinda: بندری در سواحل شرقی کشور کنیا در آفریقای شرقی. 


1 طبق قرارداد 1253ق./ 1839م. که میان ابو سعید، سلطان مسقط و زنگبار و نماینده دولت انگلیس منعقد شده بود، خريد و فروش بردگان سومالي توسط اعراب سواحل عمان ممنوع شده و تنبيه و مجازات به همراه داشت. (Lorimer,ibid: 2480) 


2 اعرابی که جهت بردهگیری به سواحل آفریقای شرقی میرفتند، مجهز به کشتیهای تندرو و سریع السیری(بغله) بودند که در آنها  سلاحهایی چون تفنگ، شمشیر، نیزه و سپر حمل میشد، امّا هیچگاه توپ همراه نمیبردند. (ویلسون، 1366: 264). 


3 زنگبار و پمبا از جزایر کشور تانزانیا در آفریقای شرقی است..


� Sir. Erskine lach


1 ساحل شرقی عمان.


2 اگرچه فرانسویها نیز در اوایل قرن 19م. قانون ممنوعیت ورود برده به مستعمرات فرانسوی را به اجرا گذاشتند، به آن پايبند نبودند. به طوریکه دولت فرانسه با بازرسی و توقف کشتیهای فرانسوی حامل برده توسط ناوهای بریتانیا مخالفت کرد. (Kelly, Ibid: 421) 


�SirPercy Cox 


� Ottaway


� Sir Arnold Wilson


6 انگلیس طی شکایتی به دیوان داوری لاهه، فرانسه را متهم به کمک رسانی به تجار برده کرد.(ibid) 


� Berberah


� Buggallow


2 در سال 1267ق./1853م. قرار داد صلح دائمی تحت سرپرستی و نظارت بریتانیا بین شیوخ مختلف ساحل دزدان (سواحل داخلی عمان) به امضا رسید. در نتیجه این قرارداد حکام ساحل دزدان رسماً مبادرت به شناسایی حمایت بریتانیا از شیخ نشین های مربوط به خود کردند. از این تاریخ به بعد نام ساحل دزدان به «سواحل متصالح» یا «کرانه های متصالح» تغییر یافت که تا این اواخر و قبل از تشکیل فدراسیون امارات متحده عربی به همین نام معروف بود. در حال حاضر این کرانه به «امارات متحده عربی» “U.A.E” شهرت دارد. (کلی، 1380: 40)


1 سر آرنولد ویلسون به نقل از یک کاپیتان انگلیسی در سال 1287ق./ 1873م. بغله را اینطور توصیف میکند: «بغلههاي كوچك شبيه به قايقهاي متعارفي است. بغله از هر حيث شبيه به گلابي است كه آن را از طول نصف كرده باشند. اين جهازات اغلب عرشه ندارند و معمولاً در قسمت فوقاني آنها حجرات وسيعي كه ناخدا و خانوادة او و مسافرين متشخصتر در آنها مينشينند، قرار دارد. جهازات مذكور فوقالعاده سريعالسيرند. عموماً شكاف دار و غير محفوظند و ساليانه عده كثيري از آنها در دريا ميشكند و غرق میشود.» (ویلسون، 1366: 263) 


* آرشيو اسناد وزارت امور خارجه ايران. ارجاعات از چپ به راست و براساس سال ـ كارتن ـ پوشه ـ شماره سند آمده است.)


2 سرلشکر حسن ارفع (1365ش. ـ 1273ش.) فرزند میرزا رضاخان � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87" \o "ارفعالدوله" �ارفعالدوله� دانش، از نظامیان عالیرتبه ارتش ایران در عصر پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اروپا رفت و در 1363 در پاریس درگذشت. (شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، 1380، جلد 1، تهران: نشر گفتار با همکاری نشر علم)


1 کلمة «بالیوز» در ایران دورة قاجاری و نیز در بعضی از لهجه های عربی و زبان سواحلی به معنای عام نمایندة سیاسی یا رایزنی (کنسولی ) به کار رفته است .


� Negroes  


� Fraser


1 از جمله نگهبانی، کشاورزی، آبیاری، ماهیگیری و غواصی جهت صید مروارید (در جنوب)


1 بزرگترین کشتیهای حمل برده(بغله) تا 350 تن نیز ظرفیت داشتند. (ویلسون، همان: 263)


2 اِحساء سرزمینی شیعه نشین است که تا قبل از 1932م. ـ سال تأسیس عربستان سعودی ـ جزئی از بحرین به شمار میرفت و پس از این تاریخ در قلمرو عربستان سعودی قرار گرفت.


1 بندری در سواحل عمان.


2 بندر موکویه یا همان مغویه، از بنادر کوچک ساحلی خلیج فارس و در نزدیکی بندر لنگه واقع است.


� Blāne


� V. Fantanier


� Mackenzie


3 Kemball: نماینده انگلیس مقیم در خلیج فارس


1 J. B. Brucks: فرمانده اسکادران دریایی مستقر در خلیج فارس


2 Coghlan: نماینده سیاسی انگلیس در زنگبار


� Rigby


� H. D. Disbrowe


1 دلار ماری ترزا “MARRYTHERESA DOLLAR” یکی از مسکوکات رایج در تجارت عربستان، دریای سرخ و منطقه خلیج فارس  در قرن 12و13ق./ 18و 19م. بود. هر 5 دلار در اواسط قرن 13ق./19م. معادل 1 تومان (سکه طلای رایج در ایران عصر قاجار) و در اواخر همین قرن، 1.6 دلار معادل 1 تومان بوده است. (Wills, 1891, 63) این واحد پولی تا اواسط قرن 14ق./20م. تنها پول مورد استعمال در این مناطق بوده است.


� J. Wellsted 


2 Dongola: دونگولا بر کرانه رود نیل واقع شده است و امروزه مرکز استان «شمالیه» کشور سودان است.  


3 Darfur: منطقه ای در غرب سودان.
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