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پاسگزاریس  

دریغ استاد راهنمای بزرگوار جناب آقای دکتر دانم که به رسم شاگردی از زحمات بیبر خود فرض می

انب را راهنمایی و یاری نمودند و فر که با حوصله و سعه صدر در تمام مراحل نگارش رساله اینجیوسفی

نیز سرکار خانم دکتر صفورا برومند استاد راهنمای دوم و جناب دکتر علیرضا مالیی توانی که سمت 

 مشاوره این رساله را بر عهده داشتند، سپاس بیکران خود را ابراز نمایم. 

اهلل زاده، حجتن حمیدرضا ناظمهمچنین از همکاران بزرگوارم در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، آقایا

اهلل دهقان که همواره با سعه صدر و رویی گشاده پاسخگوی تقاضاهای مکرر بنده در قربانی، هیبت

جستجو، تهیه و دراختیار گذاشتن منابع مورد نیاز از کتابخانه گرانسنگ ملک بودند، از آقای سیدحمید 

ها و نم سارا کلهری که در ارتقاء کیفیت و تنظیم عکسمیرسید در ترسیم نمودار آماری رساله و سرکار خا

 ها اینجانب را یاری رساندند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.ها و تهیه نقشهزیرنویس

 و

سپاس ویژه از همسر بزرگوار و پسر نازنینم که تمامی کمبودهای دوران تحصیلم را صبورانه تحمل  

 ها هستم.تم کردند. موفقیت امروزم را مدیون آنارم بوده و حمایـردند و همواره در کنـک
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 چکیده

بود. در  اجتماعی مهم هایپدیده از یکیپایان دوره قاجار، از عهد باستان تا  ،در ایرانداری بندگی و بنده

ای و فرودست جامعه های حاشیهگروهجمله از ندگان)غالمان، خواجگان، کنیزان( ران عصر قاجار بای

های خدماتی اعم از خانگی، رفتند که حضور گسترده و نقش پررنگی در بسیاری از عرصهبشمار می

گان تغییرات در زندگی و موقعیت اجتماعی بند درباری، نظامی، کشاورزی و ... داشتند. تا انقالب مشروطه

قمری، بر اثر عوامل متعدد داخلی و خارجی، چهاردهم  با ورود ایران به قرن. ولی ایجاد نشدمحسوسی 

های پایانی دستخوش تغییر و دگرگونی شد. این روند که با نزدیک شدن به سالتدریجاً وضعیت بندگان 

 داری در ایران شد. دهحکومت قاجاریه شتاب بیشتری گرفت، در نهایت منجر به محو و زوال بن

چگونه موقعیت اجتماعی بندگان در عصر قاجار پاسخ به این سؤال است که  دنباله ب حاضر پژوهش

که  دهدمی نشان تحقیق نتایجداری در ایران شد؟ دستخوش تغییر و تحول و در نهایت منجر به زوال بنده

... و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم  وقوع تحوالت جهانی در عرصه های مختلف فکری، علمی، صنعتی و

جامعه ایران این عصر، آگاهی افکار عمومی نسبت به حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آن بر ساختارهای 

در آزدسازی بردگان ها، مذمت بنده کردن انسان المللی درفشارهای بینفردی و شهروندی، در کنار 

گان و نداجتماعی باز عوامل مهم ایجاد تغییر در موقعیت مدرنیزاسیون و نیز بسیاری از کشورهای جهان 

 شد.ایران عصر قاجار داری در و در نهایت زوال نظام بنده ها در جامعهآنکارکرد کمرنگ شدن نقش و 

 آرشیوی و ایکتابخانه منابع از استفاده باو  تحلیلی -توصیفی شیوه با رویکرد تاریخی، به پژوهش این

 .است یافته سامان

 :هاواژه لیدک

.، غالم، کنیز، خواجه، موقعیت اجتماعی.داریبنده، بنده قاجار، 

.

.
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 مقدمه

بشری داشته است. این روند از عهد باستان تا اوائل قرن  تمدن در دیرینه ایداری سابقهبندگی و بنده   

آغاز تغییر و دگرگونی در روند وجود داشته است. جمله ایران حاضر در بسیاری از کشورهای جهان من

ای است که مان با تغییر و تحوالت همه جانبهداری و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی، همزبندگی و بنده

های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایرانیان بوجود آمد. از اواسط دوره قاجاریه در عرصه

در این دوره بدنبال آشنایی ایرانیان با غرب و ظهور جریان تجددخواهی، دوره جدیدی در تاریخ ایران 

 اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را متحول ساخت.  -سیاسی بندی و ساختارآغاز شد که صورت

های ایران و روس در نیمه اول سده سیزدهم قمری/ نوزدهم تجددخواهی در ایران بدنبال شکست   

ماندگی ایران در برابر غرب و هماهنگی با تحوالت دنیای مدرن شروع میالدی و در پی آگاهی از عقب

در واقع نخستین مواجهه و رویارویی جدّی ایرانیان با غرب بود که ذهن  های ایران از روس،شد. شکست

ماندگی ایران از کاروان علم و صنعت و لزوم میرزا را به عقببعضی از زمامداران و در رأس آنان عباس

اخذ مدنیت جدید متوجه ساخت. این امر سرآغاز پذیرش برتری غرب و تالش برای اقتباس تکنولوژی 

شناختی تحول یا اصالح هرگز در یک مسیر انتزاعی و از پیش تعیین ی شد. اما از منظر جامعهفنی و نظام

های ناخواه تغییر در دیگر بخش کند، بلکه دگرگونی در بخشی از سیستم اجتماعی، خواهشده حرکت نمی

ی و اقتباس از نهادهای دنبال اقبال ایرانیان به فراگیری علوم نظامه نماید. از این رو بجامعه را الزامی می

ها بوجود آمد. به ویژه آنکه با ادامه ضعف و ناتوانی ایران در سیاسی، تغییراتی در دیگر بخش -اداری

م و آشکار شدن بیش از پیش اوضاع نابسامان 19ه.ق/13برخورد با مشکالت داخلی و خارجی طی قرن 

آموختگان تحصیل کرده در غرب، دانشکشور و نیز افزایش آشنایی با ابعاد مختلف تمدن غرب توسط 

 ایرانیان را هرچه بیشتر به لزوم تجدد و نوسازی در ایران آگاه کرد. 

 غرب، مجذوب متفکران دیگر و ولتر هیوم، روسو، تأثیر افکاردر این میان گروهی از روشنفکران تحت   

عمومی( و  رفاه و شهروندی سم)حقسوسیالی اندیشه(، و بیان قلم، مال، جان، های لیبرالیسم)آزادی اندیشه

ملی( شده و تنها راه برون رفت کشور از اوضاع نابسامان موجود را  اخذ و اقتباس از  ناسیونالیسم)وحدت

و   انجمن ایجاد کتاب، روزنامه، چاپ با سپس و معمولی انتقادهای با تمدن غرب دیدند. از این رو ابتدا

 و انسانی نوین، ضمن آگاهی مردم نسبت به حقوق عقاید و افکار برپایی اجتماعات کوشیدند تا با اشاعه

روشنفکرانی  در آن متوجه سازند. اساسی تغییرات ماندگی کشور و لزومبه علل عقب خود، آنان را اولیه

 خانیوسف ، میرزا(ش1287-1212)خانملکم ، میرزا(ش1257-1191)آخوندزادهفتحعلی چون
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 تلقی و غربی اومانیسم از تأثیر با( ش1275 -1232)کرمانی آقاخان یرزام ،(ش1274-1212)مستشارالدوله

 برخالف کردند که مطرح را بشر حقوق و از انسان جدیدی مفهوم هستی، و جهان انسان، به نسبت جدید

 استیفای حق تحمیلی بند و قید از هرگونه فارغ بلکه نبود، رمه و رعیت دیگر انسان آن، سنتی برداشت

 طرح مفاهیمی چون آنان با .داشت را حاکم علیه خویش وضع دگرگونی برای قیام وحق اولیه حقوق

 خود، نقش همنوع با برادری و مساوات طبیعی، حرّیت و طبیعی حقوق روح، و بدن آزادی بشریت، حقوق

 آنان خود و ترغیب انسانی حقوق به از جمله بندگان، نسبت مردم، توده آگاهی و بیداری در تاثیرگذاری

 داشتند.  اجتماعی خود وضعیت تغییر به

در راستای این امر بود که بندگان تدریجاً جسارت یافتند تا درصدد استیفای حقوق طبیعی خود یعنی    

دستیابی به آزادی و رهایی از قید بندگی برآیند و با مبادرت به اقداماتی چون نگارش عریضه و تظلم 

های روس و انگلیس در سراسر کشور و نیز در مواردی گریولخواهی، فرار و تحصن در سفارت و قونس

مشارکت در جریان انقالب مشروطه)از سوی برخی از بندگان شاخص(به طرح مطالبات خود پردازند. 

-م منجر به رنگ باختن نظام بنده1926داری در سالادامه این روند به ویژه با الغای رسمی و جهانی برده

حکومت قاجاریه شد. بررسی این موضوع که تغییرات حاصله در وضعیت  هایداری در واپسین سال

بندگان تحت چه شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی صورت گرفت و علل تاثیرگذار بر آن چه بود، هدف 

 اصلی پژوهش حاضر است.

 فصل ارائه شده است: حاصل تحقیق حاضر در پنج

داری در دو دو قسمت است که طبق آن روند برده شامل« داری در جهانبرده»فصل اول تحت عنوان   

داری نظام برده« داری در غرببرده»دهد. قسمت نخست با عنوان جهان غرب و شرق مورد بحث قرار می

«  داری در شرقبرده»کند. فصل دوم با نام در اروپا و آمریکا از دوره باستان تا قرون متأخر را بررسی می

داری در دوره باستان، مشخصاً  ایران باستان)دوره هخامنشی و ساسانی( و نخست به بررسی نظام برده

داری در دوره اسالمی با تأکید پردازد. در ادامه مقوله بندگی و نظام بندهالعرب قبل از ظهور اسالم میهجزیر

ان تفاوت در گیرد. این فصل با بیبر ایران ، از دوره طاهریان تا دوره زندیه مورد بحث و بررسی قرار می

نگرش، نوع رفتار و شیوه استفاده از بندگان در دو دنیای غرب و شرق  درصدد است تا تفاوت بار مفهومی 

 کند.شوند، بیان ، که در بسیاری از موارد به اشتباه مترادف با هم بکار برده می«بنده»و « برده»دو واژه 
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پرداخته و  داری در دوره قاجارحاً به نظام بندهمشرو« داری در دوره قاجاربنده»فصل دوم با عنوان    

یابی عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر ایجاد تغییرات تدریجی در وضعیت بندگان و درصدد است تا با ریشه

در این فصل  پردازد.داری ایران عصر قاجار میدگرگونی است عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر نظام بنده

های متفکران عصر اندیشههای جدید در ایران متأثر از ش آراء و آگاهیه موضوعات مهمی چون گسترب

روشنگری، ورود مدرنیته و پیامدهای آن در ایران و نقش روشنفکران در آگاه سازی مردم نسبت به حقوق 

 پرداخته است.  های دول خارجه و پیامدهای آنسیاستفردی و اجتماعی خود 

در دو قسمت ارائه شده است. در « های تأمین بنده در دوره قاجاروهمنابع و شی»فصل سوم تحت عنوان    

های جغرافیایی و سیاسی و نوع روابط و نحوه تعامل حکومت قسمت اول مناطق تأمین بنده با بیان ویژگی

پردازد. های مختلف تأمین بنده میشوند. قسمت دیگر به شیوهایران با این مناطق معرفی و شناسایی می

دهند که چگونه بندگان مورد نیاز ایران اعم از ایرانی و غیرایرانی، از مناطق ین قسمت توضیح میمطالب ا

غرب کشور و از دو مسیرهای زمینی و دریایی، شرق، شرق و شمالشرق، جنوب و جنوبشمال و شمال

این میان بحثی  آمدند. درربایی، خرید، ازدواج، پیشکش و گرو دادن فرزند بدست میبه طریق اسارت، آدم

دهد که به نحوه بنده شدن ایرانیان به دست هموطنان و غیرهموطنان خود اختصاص یافته و نشان می

فروشی آسیای مرکزی و سواحل عربی خلیج چگونه ایرانیان به طرق مختلف بنده شده و به بازارهای بنده

 شدند. فارس برده می

در دو قسمت کلی ابتدا « و مشاغل بندگان در دوره قاجاروضعیت حقوقی، زندگی »فصل چهارم با عنوان   

به بیان وضعیت حقوقی بندگان، حقوق متقابل مالک و بنده و شیوه رفتار با بندگان از نظر فقه اسالمی 

ها، در عموماً و در دوره قاجار خصوصاً و نیز نحوه انتقال بندگان از مالکی به مالک دیگر و یا آزادی آن

پردازد. در قسمت دوم به شرایط قی چون مبایعه نامه، صلحنامه، عقدنامه، وقفنامه و... میقالب اسناد حقو

زندگی و  موارد مختلف استفاده از خدمات بندگان اختصاص دارد. در این قسمت نخست بندگان براساس 

بندی و تهسه مشخصه قومیت، نژاد و جنس به ایرانی و غیرایرانی، سیاه و سفید، خواجه، غالم و کنیز دس

 پردازد.سپس بر این اساس به موارد استفاده از هر دسته در انواع مشاغل شهری و روستایی می

-در ابتدا به اقدامات ضد برده«: قاجار  در دوره تغییر موقعیت اجتماعی بندگان »فصل پنجم نیز با عنوان   

تجارت برده سیاه در خلیج فارس داری انگلستان در خلیج فارس در دوره قاجار و ممانعت آن از حمل و 

پردازد. در واقع از این زمان بندگان با آگاهی نسبی از و تأثیر آن در وضعیت بندگان در ایران حاضر می

تحوالت جهانی و آزادسازی بندگان در دیگر کشورها، نسبت به وضعیت بندگی خود معترض شده و با 
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گلیس و روس خواهان بدست آوردن آزادی شدند. در های انها و کنسولگریفرار و تحصن در سفارتخانه

کنار این موضوع به اوضاع اقتصادی ایران در زمان مظفری و انقالب مشروطه و عملکرد نادرست اقتصادی 

اول های مملکت بر اساس مصوبات مجلسجویی در هزینهحکومت مظفرالدینشاه و نیز سیاست صرفه

ادی از خواجگان، غالمان و کنیزان درباری و پیوستن گروهی از شورای ملی، که منجر به بیکاری شمار زی

آنان به مخالفان مشروطه و در نهایت تأثیر همه این عوامل بر تغییر وضعیت اجتماعی بندگان و زوال 

 پردازد. های حکومت سلسله قاجاریه میداری در ایران در واپسین سالتدریجی بندگی و نظام بنده

 :بیان موضوع .7-7

این  اجتماعی حیات از جزءالینفکی بندگان ق،14قرن اول نیمه تا باستان دوران از ایران، تاریخ ولط در   

 و «برده» کردند.می نقش ایفای و نظامی اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مختلف هایدرعرصه که بودندکشور 

 دیگر تملک به معینی، یاجتماع نیازهای تأمین منظور به غیراختیاری یا اختیاری بطور که بود کسی «بنده»

 از بسیاری در که بنده و برده واژه میان دو معنایی تشابهات وجود علیرغم. آمدمی در اجتماعی هایگروه

 مفهومی تفاوت آمده،... و زرخرید زاد، خانه عبید، کنیز، غالم، اسیر، معنای به فارسی هاینامهفرهنگ

 است، افراد این درباره اسالم و غرب دنیای عملکرد و اهنگ در نوع تفاوت از ناشی که واژه در هر مستتر

 شود. این دو واژه مترادف و یا بجای یکدیگر می استفاده از مانع

 در که بود انسانی حقوق و ارزش و روح فاقد کاالیی شئ و یک بمثابه برده،( باستان و معاصر)غرب در   

-بهره مورد( امور تولیدی و مزارع)تولیدی مناسبات عمدتاً در غیرانسانی شیوه شرایط زندگی و به بدترین

 در شد.می برده مرگ گاه منجر به به که بود رفتارهایی ترینعادی از زدن شالق. گرفتمی قرار کشی

-ریشه را که داریبنده اگرچه اسالم. بود دیگری گونه به خصوصاً این اوضاع مشرق زمین عموماً و ایران

 و در آیات فراوان سفارشات طی ولی نساخت، منسوخ، داشت جوامع از بسیاری در مستحکمی های

-بهانه به را آنان آزادی زمینه و توصیه بندگان انسانی کرامت و نفس عزت رعایت به را مسلمانان روایات،

 وجود این با تشویق کرد. اخروی ثواب و الهی و اجر رضایت کسب گناهان، از برخی کفاره چون هایی

-می رفتار دینی هایها و توصیهآموزه اساس بر النعلطابق بندگان با قاجار دوره در که ردک ادعا تواننمی

  شد. ها میتری با آنانسانی مقایسه با غرب رفتار توان گفت که دریقیناً می ولی شد،

 شرقی سواحل و از زمان محمدشاهه.ق( آسیای مرکزی 1249-1211حکومت فتحعلیشاه) دوره اواخر تا   

 دالیل بهلستان انگ محمدشاه، دوره در. بودند بنده برای ایران تأمین منبع ترینعمده افریقا شرقیشمال و
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ایران  با و کرد اعالم ممنوع را فارسخلیج سواحل به سیاه برده حمل و فروش و خرید اقتصادی و سیاسی

 این اما. ساخت منعقد فارس خلیج در برده تجارت منع فارس قراردادهایی درخلیج سواحل اعرابو 

 باعث شد تا مسیر نداشت، بلکه ایران به سیاه بندگان اقدامات تأثیر زیادی بر متوقف کردن جریان ورود

 جهت یابد.  النهرین( تغییرزمینی)بین هایراه به دریا از بنده تجارت

 پایدار و ثابت بتاًنس وضعیت در بندگان مشروطه، قبل از انقالب به لحاظ نقش و پایگاه اجتماعی، تا   

 نوع هر و بود تغییر و مخالف هرگونه مانع استبدادی حکومت سیاسی ساختار. بردندمی بسر اجتماعی

 ساختار در اساسی هایه.ق شکاف سیزدهم سده سیاسی اصالحات. کردمی سرکوب را اجتماعی اعتراض

 و شده اغاز روشنفکرانه هایتکاپو و اصالحات جریان اگرچه نکرد، ایجاد حاکم ایدئولوژی و سیاسی

 در طلبانهاصالح افکار گیریقوام و ضعیف مظفرالدینشاه سیاسی در این میان شخصیت .بود گرفته شتاب

 اجتماعی تحرکات ، انجمن ایجاد ، کتاب ترجمه روزنامه، چاپ با تا داد فرصت را این روشنفکران به کشور

 لزوم بر و آشنا خود اولیه و انسانی حقوق با را مردم ن،نوی عقاید و افکار اشاعه ضمن دیگر تکاپوهای و

 . کنند تأکید کشور در اساسی تغییرات

 بودجه کسری جبران ورشکسته قاجار برای حکومت اقتصادی در کشور،بحران باشدت گرفتن همزمان،   

بدین  شد. دربار های هزینه کاهش و جوییسیاست صرفه گرفتن در پیش و خارجه استقراض ناگزیراز

اخراج و پس از  سلطنتی دربار سفید)بجز معدودی( از و سیاه خواجگان کلیه مرحله ابتدا منظور در چند

بعدها همین عده  رانده شدند. دربار از پرشمارشان خدمه و ناصرالدینشاه ایصیغه همسران مدتی خیل

در برابر  یجاد کردند.را ا اول مجلس و مشروطیت خاصه و اصالحات علیه اجتماعی فعال و جدید گروه

این عده، گروهی از بندگان بودند که علیرغم برخورداری از موقعیت باالی اجتماعی و وضعیت مناسب 

 راه در را خود اندوخته و دارایی اقتصادی، به پشتیبانی و حمایت از مشروطه برخاستند و حتی تمام

از  ،خانآغابشارت و خانبهراماز آنان چون انگشت شماری صرف کردند. همچنین  مشروطه پیشرفت

در همراهی با مشروطه و دفاع از  مظفری، و حمیّت هایبا عضویت در انجمن ،محمدعلیشاه خواجگان

داشتند. در کمال مشارکت فعالی  ق1326در سال مجلس بمباران ماجرای مجلس و مشروطه خواهان در

بندگان در جریان انقالب  بویژه ،ایحاشیه هایگروه نقش به دوره این اندک مورخان تأسف توجه

   نیست. در دست انقالب در این هاآن سیاسی نقش و میزان تحرکات از چندانی اطالعات مشروطه،

ممالک  از بسیاری در بردگان آزادی آن بدنبال و داریبرده الغای جهانی اعالم م و 21قرن به ورود با   

خود را یافتند. بنا  موقعیت تغییر و مطالبات طرح ،ز وجودساکن در ایران فرصت ابرا بندگان جهان تدریجاً
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 به درباری و خانگی بندگان تحصن و میزان فرار مظفری دوره اواخر به مدارک و شواهد موجود، بویژه از

کشور با درخواست رهایی از بندگی و دریافت  سراسر انگلیس و روس در هایو قنسولگری سفارت

 در آنان تحصن و دربار محمدعلیشاه سیاه از خواجگان فرار چند تن ت.یاف آزادی نامه رسمی افزایش

آمیزی نیز نتیجه موفقیت هاست کهاین دست تالش روشن از ایبرای بدست آزادی، نمونه انگلیس سفارت

 به همراه داشت. 

. گرفت بخود دیگری شکل بندگان آزادی روند حکومت قاجاریه، پایانی هایسال به شدن نزدیک با   

 آنان ناتوانی و بزرگ هایخاندان مالی بنیه و موقعیت عمومی، تضعیف افکار در داریبنده مذمت گیریاوج

و  خانواده نهاد شدن کوچک اربابان، تأمینی -حمایتی هایسیاست شدن بندگان خود، کمرنگ نگهداری از

 راندن و خودخواسته آزادسازی به وادار را مالکان از بسیاری... نیروی کار بندگان در خانه و به نیاز عدم

 دربار در حاضر بندگان تمامی اخراج با سلطنت، تغییر و قاجاریه سقوط با روند این. ها کردخانه از بندگان

 فروش و خرید ملی، شورای مجلس تصویب با 1317بهمن 18 در سرانجام و یافت ادامه رضاشاه به دستور

 .بربست رخت ایران تاریخ از همیشه برای داریبنده بساط و ممنوع ایران در بنده

 مسأله پژوهش .7-2

براساس شواهد موجود بندگان در طول تاریخ ایران، همواره در شرایط و موقعیت اجتماعی نسبتاً ثابت و   

بردند. اما این وضعیت از دوره قاجار رو به تغییر نهاد بطوری که از نیمه دوم عمر این پایداری بسر می

داری در ایران مواجهیم که سبب والتی در موقعیت اجتماعی بندگان و نظام بندهحکومت با بروز تح

 است این حاضر پژوهش داری در ایران شد. مسألهکمرنگ شدن نقش و کارکرد بندگان و نهایتاً زوال بنده

 چگونه موقعیت اجتماعی بندگان در دوره قاجار دستخوش تغییر و تحول شد؟ که

 های پژوهشالؤس .7-9

 دگان و موقعیت اجتماعی آنان در ایران عصر قاجار چگونه بود؟ حقوق بن -2

 . عوامل تأثیرگذار در تغییر موقعیت اجتماعی بندگان در این دوره چه بودند؟  2 -9

 های پژوهشفرضیه.  7-4

 یکدیگر به نسبت متقابلی و عرف حقوق شرع قانون در جامعه ایران عصر قاجار  برطبق مالک و بنده.  1

سالمت، تهیه مقدمات ازدواج و... و بنده  امنیت، پوشاک، خوراک، مسکن، تأمین به موظف لکداشتند. ما
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ای و فرودست جامعه عصر های حاشیهمکلف به اطاعت محض از مالک بود. بندگان گرچه یکی از گروه

مکان قاجار بودند، اما به دلیل عدم وجود تبعیض و تعصب نژادی در میان ایرانیان، در شرایط مقتضی ا

 تغییر نقش، پایگاه و حتی طبقه اجتماعی خود را داشتند.    

  اساسی بود:دو عامل متأثر از در این دوره . تغییرات حاصله در موقعیت بندگان 2

های انگلستان در گسترش آراء و نظریات متفکران غربی در ایران، سختگیری :خارجیالف: عوامل    

در خلیج فارس، انعقاد قراردادهای منع برده داری در سطح جهانی و ممانعت از حمل و تجارت برده سیاه 

در عثمانی و مصر سپس  داری در آمریکا و اروپا والغای رسمی بردهنیز با ایران، ورود مدرنیته به کشور، 

همگام شدن با تحوالت لزوم مذمت آن و داری و های عمومی درباره قبح بندهزایش آگاهیم، اف19در قرن 

 . جهانی

گیری مظاهر مدرنیته در کشور)چاپخانه، دارالترجمه، مدارس، روزنامه شامل شکلداخلی:  ب: عوامل   

با مفاهیم جدیدی چون عدالت، آزادی، مساوات، حکومت و آشنایی مردم انقالب مشروطه و...(، وقوع 

ر تدریجی سبک ، تغییکوچک شدن نهاد خانواده، تغییر افکار عمومی، قانون، حقوق فردی و اجتماعی

تامینی مالکان  -های حمایتیها، تقلیل اقتصاد خانوارا، تضعیف سیاستمعماری و کوچک شدن ابعاد خانه

 نقش و کمرنگ شدنها را به نیروی کار بندگان خانگی کاهش داد که در نهایت منجر به که نیاز خانواده

 و زوال آن در پایان دوره قاجار شد. حضور بندگان 

                                               وری اطالعاتگردآ روش  . 7-5

 )عکس و سند(اسنادیآخذ مدر ابتدا ای است. کتابخانه -رساله اسنادی این گردآوری اطالعات درروش    

طی چندین مرحله مراجعه و جستجو در مراکز آرشیوی چون سازمان اوقاف، سازمان اسناد ملی، مجلس 

سسه مطالعات تاریخ معاصر، ؤرضوی، کاخ گلستان، وزارت امور خارجه، مقدسآستان شورای اسالمی،

که ی هایسایتآوری شد و سپس از طریق جمعی دانشگاه تهران، کتابخانه و موزه ملی ملک زکتابخانه مرک

ن ، چندی1، من جمله سایت دنیای زنان عصر قاجاراندهای خصوصی را به نمایش درآوردهاسناد مجموعه

 سند مربوط به غالمان و کنیزان دوره قاجار بدست آمد. 

                                                           
۱
 -�http://www.qajarwomen.org/fa/index.html، نجم افسانه دکتر خانم توسط که است قاجاریه دوره زنان اختصاصی وبگاه قاجار، زنان دنیای وبگاه-

 .است قاجاریه دوره زنان از مانده بجای مدارک و اسناد آوریجمع آن هدف و شد اندازیراه دانشگاه این حمایت و همکاری با هاروارد، دانشگاه استاد آبادی،
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آوری شده شامل دو دسته کلی هستند. دسته اول اسناد شرعی مربوط به بندگان در مجموع اسناد جمع   

به عنوان ها کنیز و غالم و قیمت آنهای افراد متمول با قید تعداد همچون عقدنامه غالم و کنیز، عقدنامه

-، وقف و اسناد سیاسی متبادله میان کارگزاریفروش، صلح، هبه و عروس، اسناد خرید جهیزیه یا صداق

های انگلیس درباره موضوع های ایاالت، وزارتخانه های امور خارجه و داخله، سفارت و کنسولگری

غالمان و خواجگان سیاه و سفید  ،عکس از کنیزان 111حدود . همچنین هستندسند  311بالغ بربندگان که 

سسه مطالعات تاریخ معاصر و دانشگاه ؤخانه کاخ گلستان، ماز آلبومبه عنوان منابع تکمیلی وره قاجار د

  ند.ه اشدآوری تهران جمع

 وش پژوهش. ر7-6

این پژوهش ابتدا  درتحلیلی و به روش تاریخی سامان یافته است.  -این پژوهش از نوع توصیفی   

گیرد، سپس با تحلیل عوامل مؤثر در یخی مورد بررسی قرار میوضعیت بندگان به مثابه یک فرآیند تار

های از پیش تغییر موقعیت اجتماعی بندگان در دوره قاجار و بررسی ارتباط میان متغیرها، به امتحان فرضیه

 از را گذشته حقایق محقّق، این پژوهش به روش تاریخی است که آنجا شود. ازتعیین شده پرداخته می

 نتایج ها،آن تحلیل و تجزیه وت اطالعا این سقم و صحّت بررسی و ارزشیابی اطالعات، یآور جمع طریق

منابع دست اول چون ابتدا ارائه داده است. در همین راستا  تحقیق های یهفرض با ارتباط در را یدفاع قابل

با مراجعه به های عصر قاجار مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس کتاب، اسناد و مدارک، عکس و روزنامه

المعارفی اطالعات مربوط به بندگان در دوره قاجار نامه و مداخل دائرةمنابع دست دوم چون مقاله، پایان

های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با رسم نمودارهایی استخراج شد. در ادامه داده

   اند.جزئیات برخی از مباحث به خوبی نشان داده شده

 قلمروهای پژوهش. 7-1

 ولط درمرزهای جغرافیایی آن الف( قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش سرزمین ایران است که    

دچار النهر، قفقاز و افغانستان نشین ماوراءهای ترکمنسرزمینرفتن ساله قاجاریه با از دست  131حکومت 

 تغییرات اساسی شد. 

از آغاز تا پایان حکومت  ه.ق یعنی 1344الی  1211از سال  حاضر ب( قلمرو زمانی: بازه زمانی پژوهش  

 است. قاجاریه 
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پژوهش بررسی وضعیت و موقعیت بندگان)کنیزان، خواجگان، این ج( قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی   

 غالمان( در دوره قاجار و علل و عوامل ایجاد تغییرات و تزلزل در موقعیت آنان است.

 پژوهشاهمیت . 7-8

 اما گرفته، صورت قاجار دوره اجتماعی مختلف طبقات درباره که ایپراکنده هایپژوهش وجود با   

 و کنیزان غالمان، یعنی دوره این ایحاشیه هایگروه ترینمهم از یکی درباره جامع پژوهشی تاکنون

 فهم اینکه هب باتوجه. است نشده انجام دوره این در آنان کارکردی نقش و اجتماعی وضعیت خواجگان،

 نسبت تاریخی نگرشی داشتن و تاریخی پیشینه دانستن مستلزم معاصر اجتماعی معضالت از بسیاری دقیق

امروز  در جهان مدرن داریبرده از جدیدی اشکال ظهور و بروز به عنایت با نیز و است موضوعات آن به

 مجدد گرایش علل تبیین قادر به که هزمین دراین مطالعاتی داری جنسی( فقداناز جمله ایران )همچون برده

 فرودست هایانسان دیگر استثمار به( آالت پیشرفتهماشین داشتن دراختیار علیرغم)امروزی  مدرن انسان

 حوزه در آکادمیک جدی کار اولین به عنوان حاضر پژوهش رو، این از. شودمی احساس به شدت باشد،

 آنان به دولتی نهادهای و هاسازمان به حاصله نتایج و دستاوردها ارائه با تواندمی( بندگان)اجتماعی  تاریخ

 و ضعیف اقشار برای تأمینی درست هایسیاست گرفتن در پیش و حمایتی قوانین وضع با تا کند کمک

 اشکال به امروزه که مدرن، داریچهره جدیدی از استثمار به نام برده بروز و وقوع از جامعه فرودست

 کند. پیشگیری است، ایران جملهمن جوامع از بسیاری مبتالبه گوناگون

 پژوهش ضرورت. 7-3

 بوده و قدرت مناسبات و سیاسی تاریخ به معطوف عمدتاً تاریخی تحقیقات و هاپژوهش که آنجا از   

 است تا آن بر حاضر پژوهش رو این از است، شده توجه فرودستان تاریخ به ویژه اجتماعی تاریخ به کمتر

 دوره در خواجگان و کنیزان غالمان، جایگاه و موقعیت درباره بررسی و بحث به اجتماعی تاریخ کردروی با

 اقتصادی اجتماعی، وضعیت درباره اولی دست اطالعات به دستیابی بتواند با آن رهگذر از تا بپردازد قاجار

 مشاغل انواع ها،خانواده و جامعه در بندگان جایگاه ها،آن گروهی برون و درون ارتباطات آنان، حقوقی و

 عوامل براثر آنان اجتماعی پایگاه و وضعیت در تغییر روند نهایتاً و هاخانواده در امور گذران نحوه خانگی،

 هایالیه شناخت به مشروطه، انقالب بروز از ناشی قاجار دوره پایانی هایدهه در المللیبین و درونی

 .یابد دست قاجار درعصر ایرانی جامعه های فرودستگروه از یکی پنهان

 اهداف پژوهش  .7-71
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 اما رسیده است، خود پایانی نقطه به داریبرده عصر که شدمی تصور گرچه داریبرده جهانی الغای با   

 ظاهری  با بلکه نشد، محو هرگز بیشتر منافع کسب منظور به فرودستان استثمار اندیشه و داریبرده تفکر

 از به عنوان یکی داری مدرنخود در قالب برده شوم حیات به گذشته از بدتر و بیشتر حتی جدید

 هایانسان مدرن داریبرده در. است داده ادامه بشر حقوق نقض مصادیق ترین گسترده و ترین فاحش

 سخت شرایط قبول با باشند، متوجه و بدانند که آنبی خانواده، و خود بقای ادامه برای فرودست و ضعیف

-دولت سوی از تأمینی هایحمایت هرگونه از برخورداری بدون دستمزد، کمترین دریافت با فرساتطاق و

 . برندمی بسر بردگی مشابه کامالً  شرایط در و گرفته قرار جدید کارفرمایان استثمار و اختیار تحت ها،

 و... و رکود یکاری،ب تورم، چون اقتصادی عدیده مشکالت به کشورمان ابتالء در عصر حاضر به دلیل   

 آن بر را حقوقی و حقیقی سودجویان از ایعده فقر، خط زیر در جامعه اقشار از بسیاری داشتن قرار نیز

 استثمار همنوعان به منفعت و سود حداکثر کسب منظور به و موجود شرایط از استفاده سوء با تا داشته

شغلی،  امنیت عدم طوالنی، کاری ساعات و دستمزد حداقل با فرساطاقت و سخت مشاغل. بپردازند خود

 قراداد سفید اوراق امضای در هاکارفرمایان درباره کارگران خود و اجبار آن خشونت و ارعاب تهدید،

 کارفرمایان، سوی از از جمله بیمه تأمینی هایحمایت عدم قانونی، هایمسئولیت از فرار برای کاری

 بدهی، پرداخت جایه ب اجباری کار پایین، سنین در اجباری اجازدو مهاجر، کارگران کار ،کار کودکان

 در جامعه مدرن داریبرده مصادیق از فارس خلیج حوزه کشورهای به زنان قاچاق کودکان، فروش و خرید

 هایسیاست فقدان قوانین، درست اجرای عدم آن، کفایت عدم یا و بازدارنده قوانین فقدان. امروز ماست

 این ادامه. است زده دامن کشور در مدرن داریبرده به ضعیف اقشار کار بر الزم و کافی حمایتی و نظارتی

 حتی و ترگسترده جدیدتر، نمودهای ظهور سبب آینده در تواندمی آن، حل به کافی توجه عدم و روند

ا هدف اصلی پژوهش حاضر این است ت لذا. شود هستیم، آن شاهد حاضر حال در که آنچه از ترخطرناک

 به مدرن، داریبه برده سنتی داریبنده عملکرد و تفکر تاریخی تغییر و تبدیل روند علل یابیبا ریشه

 امروز جامعه ساختار در معضلی چنین حل و مهار نهایت در و عملی و فکری اصالح برای راهکارهایی

 یابد. ایران دست

 مفاهیم تعریف .7-77

 مفاهیم عمده این پژوهش عبارتند از:
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از ریشه اسالو، نام قومی و اجدادی گروهی از مردم در اروپای مرکزی و شرقی که از  واژه برده: 2برده  

-قرن پنجم تا سیزدهم میالدی به شدت و به کرّات مورد حمله قرار گرفته و به بردگی برده می

 (5و4: 1395شدند.)ماخت، هال، 

 میانه فارسی در ،«ورته» vareta یاوستای در ،(اسیر« )ورته» Uarta برده واژة باستان فارسی در  

wardag «و(  زندانی و اسیر« )وردگ wardagih «انشهریگ» غالباً پهلوی متون و در (اسارت« )وردگیه 

« بندکه»اصطالح متعارف برای مشخص کردن برده در ایران باستان کلمه .است شده نامیده«  بنده» یا« 

 (.3/58: 1378مشتق از بندَه)بند و زنجیر(بود.)برونشویگ، 

 لفظ دو هر که است( اِماء آن جمع)«اَمَه» زن برده برای و «عَبد» ،«مرد برده »برای رایج لفظ عربی زبان در  

 «قول« ترکی زبان در نیز. اندرفته بکار معنی همین در نیز تورات عبری زبان در و باستانند ایران واژگان از

 «خالئق» و «جاریه» و مرد  برای «غالم» ،(عربی از برگرفته)«یراس» ،(فارسی از برگرفته) «بنده» ،«کوله» یا

 (3/44: 1375.) شودمی اطالق «برده» بر زن، برای

 آزادی و حقوق هرگونه بدون دیگری تملک در انسانی یعنی آن اصلی معنی به «برده» پژوهش این در 

 بکار رفته است. عمل

( 3/4364: 1373)دهخدا، شود.که به بند درآمده و فروخته می : عبد، غالم، زرخرید، مقابل آزاد کسی 3بنده  

 اسیر و کشیده بند به کاری انجام برای را او  که کسی یعنی نسبت، «ه» و «بند» از است ترکیبی« بنده»واژه 

  (8 مانتفیلد،)است. پایش و دست به بند یا شده اند، کسی که بستهکرده

و چه فقه اسالمی تفاوت معنایی و مفهومی میان دو واژه برده  سیپار اما نکته اینجاست که چه در ادب   

. انداین دو واژه بجای یکدیگر و مترادف با هم بکار رفتهای در موارد عدیدهو بنده وجود ندارد بطوری که 

 مملوکیت و هر دو به معنای خدمت بندگی)استرقاق( یا بردگی تشیع، المعارفدائرهیک مورد در  در

  ( 3/174: 1371 ،تشیع المعارفة)دائرعبد آمده است. یا بنده یا برده او موالی و مالک به نسبت را او که انسانی

به دلیل تفاوت در نوع نگرش و نحوه استفاده بردگان و بندگان در دنیای غرب و شرق، با این وجود    

نه حقوق انسانی در غرب نگاه غیرانسانی و کاالگونه به بردگان به عنوان موجوداتی فاقد روح و هرگو

کید اسالم در رعایت کرامت انسانی بندگان در مشرق زمین بویژه ایران و های أباستان و معاصر و توصیه

                                                           
2
 - Slave 

3
 -Bandah  


